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1. Előszó 

 

Kedvelt tudományterületként tartható számon a különböző régészeti korszakok viseleteinek 

kutatása. A viseletek vizsgálatához azonban az egyes időszakokban és földrajzi egységeken 

belül más-más típusú és eltérő gazdagságú forrásanyag áll rendelkezésre. A császárkori 

„bennszülött” viselet vizsgálatakor a kutatás abban a szerencsés helyzetben van, hogy 

különböző forráscsoportokhoz nyúlhat, a vizsgálatok a tárgyi anyagok mellett az 

ábrázolásokat is figyelembe vehetik. 

Azok az ábrázolások, amelyek révén a „bennszülött” viselet elemzésére lehetőség nyílik a 

római szokás szerint állított kőből készült síremlékeken jelennek meg. Ezeken a kőemlékeken 

az elhunytakat eltérő nagyságban jelenítették meg olykor magukban, máskor egy vagy több 

családtagjuk kíséretében. Ezek a képi források nyújtják azt a speciális lehetőséget, hogy a 

viseletet teljes egészében, egységként vizsgáljuk. Míg térségünkben a klimatikus 

körülmények miatt a viseleti anyag egy jelentős szegmense, a textil, szőr és bőr alapú ruházat 

kevés kivételtől eltekintve nem marad meg, az ábrázolások révén lehetőség nyílik ezeknek a 

ruházati elemeknek a vizsgálatára is. Ugyanakkor a tárgyai anyag maradandó elemei, a 

fémből, csontból, üvegből, drágakőből, féldrágakőből stb. készült viseleti tárgyak esetében 

azok ábrázolt viselettel mutatkozó kapcsolatának elemzése is elvégezhető. További jelentős 

szegmenst képviselnek a temetkezési kontextusban vizsgálható viseleti tárgyak. Ezek 

esetében bár a ruházat nem marad meg, de bolygatatlan sírok esetében a fibulák és a 

testékszerek együttesei egységként kezelhetők. 

Fő anyagbázisként az ábrázolt viseletre támaszkodó és célcsoportként a császárkori 

„bennszülött” viseletre irányuló kutatások a provinciák esetében alapvetően a női viselet 

vizsgálatát jelenthetik. Ennek hátterében az az ismert tény áll, miszerint a római hódítás 

következtében jelentkező szokásváltás a férfiakat hamarabb érintette, „pre-római viseletüket” 

korábban lecserélték egy a „birodalmi” normákhoz illeszkedő öltözködési módra. Ennek 

hátterében részben a hivatali tisztségviselés és katonai szolgálatteljesítés állhatott. A női 

viselet ezzel ellentétben egy konzervatív hozzáállást tükröz, amely konzervativizmus a 

férfiviselet gyors átalakulásához hasonlóan nem csak a disszertációban vizsgált térség, hanem 

további provinciák esetében is megmutatkozik. 

A disszertáció egyik fő kérdéseként tehető fel, hogy vajon mennyire volt mély ez a női 

konzervativizmus, mennyire kötődik a kelta eraviscusok császárkorban megfogható viselete a 

pre-római hagyományokhoz és a kötődés időben meddig követhető nyomon? Figyelemmel 

kell kísérni, hogy a viselet az egyéni ízlés megnyilvánulásának is teret enged, sőt eltérő 

társadalmi csoportok különböző gazdasági háttérrel más-más lehetőségekkel rendelkeztek 

öltözékük kialakításakor. További fontos vizsgálati lehetőséget mutat, annak meghatározása, 

hogy a rendelkezésre álló forráscsoportok segítségével vizsgálható eraviscus női viselet vajon 

mennyiben mutat egyediséget, vagy hasonlósága akár azonossága mutatkozik meg más pre-

római népek ugyanazon eszközökkel vizsgálható viseleteivel. 

 

Disszertációm megírása során nyújtott segítségéért igen sokaknak tartozom köszönettel. 

Legelsőként szeretném megköszönni témavezetőmnek, Szabó Miklós professzornak, hogy a 

disszertáció témavezetését elvállalta és kutatómunkámat ösztönözte. Szeretném megköszönni 

továbbá Dr. Borhy László akadémikusnak és Dr. Bartus Dávid tanszékvezető egyetemi 

docensnek a disszertáció elkészülése során nyújtott folyamatos támogatásukat. 

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a munkatársaknak, akik a különféle 

gyűjtemények tárgyi anyagának és a feltárásokra vonatkozó dokumentációnak a 

felkutatásában segítségemre voltak, továbbá azoknak, akik a feltárásuk során előkerült 

tárgyak feldolgozásához hozzájárultak és segítették munkámat. 
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Köszönettel tartozom a kutatás engedélyezéséért a BTM Aquincumi Múzeum (Budapest) 

igazgatójának Dr. Láng Orsolyának, a kőemlékanyag gyűjtésében nyújtott segítségéért Budai 

Balogh Tibornak, a gyűjteményi kutatásban nyújtott segítségéért Csontos Katalinnak és 

Verebes Anettnek, továbbá Nagy Alexandrának, az ásatásaik során előkerült tárgyak 

feldolgozásának lehetőségéért Anderkó Krisztiánnak, Dr. R. Facsády Annamáriának, Hable 

Tibornak, Dr. Lassányi Gábornak, Nagy Alexnadrának és Dr. Vámos Péternek, továbbá a 

BTM Régészeti Adattárban nyújtott segítségéért Dr. Éder Katalinnak. A Ferenczy Múzeumi 

Centrum (Gödöllő, Szentendre) gyűjteményéhez kapcsolódó munkámban nyújtott rengeteg 

segítségéért igen hálás vagyok Dr. Bózsa Anikónak továbbá szeretném megköszönni Sima 

Gábor segítségét, valamint Dr. Ottományi Katalinnak, hogy az ásatásairól előkerült tárgyakat 

személyesen vizsgálhattam, mielőtt azok publikálásra kerültek volna. A Magyar Nemzeti 

Múzeum (Budapest) gyűjteményéhez tartozó kőemlékek vizsgálatához nyújtott segítségéért 

hálás köszönettel tartozom Dr. Szabó Ádámnak, a gyűjtemény tárgyi anyagának 

feldolgozásával kapcsolatban pedig köszönöm Mráv Zsolt, Kovács Erika és Puskás József 

segítségét. A Kuny Domokos Múzeum (Tata) gyűjteményét érintő kutatás engedélyezéséért 

Dr. Schmidtmayer Richárdnak, a kutatás során nyújtott segítségéért Kempf Máriának 

tartozom köszönettel. 

A disszertációban vizsgált tárgyak hozzáférhetővé tételéért köszönettel tartozom Buza 

Andrának (Intercisa Múzeum, Dunaújváros), A. Pál Gabriella igazgatónőnek és Cseh 

Juliannának (Tatabányai Múzeum, Tatabánya). A kőemlékek felgyűjtésében nyújtott 

közreműködésükért köszönettel tartozom a kutatást engedélyező intézmények 

munkatársainak: Merczi Mónikának (Balassa Bálint Múzeum, Esztergom), Havas Bálint 

igazgatónak és Kiss Viktornak (Balatoni Múzeum, Keszthely), Grászli Bernadett volt 

igazgatőnőnek és Nagy Andreának (Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Győr), 

Anderkó Krisztiánnak (Savaria Múzeum, Szombathely), Csirke Orsolya igazgatóhelyettesnek 

és Kovács Loránd Olivérnek (Villa Romana Baláca, Nemesvámos-Baláca). 

Köszönettel tartozom továbbá családomnak és barátaimnak, akik a disszertáció írása alatt 

végig mellettem álltak. Végül, de nem utolsó sorban külön szeretném megköszönni 

férjemnek, Nagy Gergelynek, hogy doktori disszertációmmal akkor és ott foglalkozhattam, 

amikor szükségem volt rá, köszönöm Neki, hogy munkámban a végletekig támogatott és 

végig ösztönzött a disszertáció befejezésére. 
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2. Bevezetés 

 

2.1. A disszertáció térbeli és időbeli keretei 

 

Az eraviscus törzs földrajzi elhelyezkedése részben meghatározza a disszertáció térbeli 

kereteit. Az ókori források alapján ismertté vált nép
1
 a Dunakanyarban, Északkelet-

Pannoniában lokalizálható. Az általuk lakott terület legnagyobb kiterjedését ugyanakkor nem 

ismerjük, nevüket mindenestre az Arabo (Rába) folyó nevével hozzák kapcsolatba.
2
 A civitas 

peregrinák megszervezése miatt ismerjük viszont az eraviscus adminisztratív egység határait. 

A civitas Eraviscorum északon és keleten a Dunával, északnyugaton a civitas Azaliorummal 

volt határos, míg déli határa jelenlegi ismereteink szerint a Sió csatorna vonalánál, esetleg 

attól valamivel délebbre húzható meg.
3
 

Vizsgálatom tárgyát tehát az eraviscus törzs viseletének elemzése képezi. Ez alapvetően az 

eraviscusok lakta térség római szokás szerint állított síremlékeinek vizsgálatát és az azok 

alapján elemezhető, a női viseletben mutatkozó jelenségek kiértékelését jelenti. Az elemzések 

során kizárólag a női viselet vehető figyelembe azon jól ismert okok miatt, miszerint a férfiak 

viseletüket tekintve hamarabb felhagytak a „bennszülött” szokásokkal, mint a nők. A 

szokásváltozás folyamata a női viselet esetében nyomon követhető, ugyanakkor fontos 

hangsúlyozni, hogy a kőemlékeken alapuló viselet-vizsgálatra csupán azokon a területeken, 

nagyobb földrajzi egységeken belül van lehetőség, ahol a szokásrendszerben már 

bekövetkezett egyfajta változás és a helyi lakosság a rómaiaktól a kőből faragott 

síremlékállítás szokását már átvette. Bizonyos kérdésfeltevések miatt a kőemlékek 

katalógusát további, magyarországi lelőhelyű kőemlékekkel bővítettem. 

A disszertáció időbeli kereteit részben a vizsgálható kőemlékanyag jelöli ki. Minthogy a 

disszertáció célja, hogy a „bennszülött” női viselet alakulását nyomon kövesse, nem véltem 

indokoltnak, hogy prekoncepciót felállítva korlátozzam a gyűjtést adott kronológiai 

intervallumba. A gyűjtést az ábrázolások figyelembe vételével végeztem el, amelyek a 

keltezhető kőemlékek alapján végül egy kronológiai keretet valóban kijelöltek. Sajnos a 

kőemlékanyag keltezése többször problémás, egyes darabok szűkebb időintervallumba nem 

illeszthetők be, ugyanakkor a felirattal ellátott síremlékek esetében pontosabb datálás adható 

meg. Katalógusomban a teljességre való törekvéssel említettem meg a lehetséges 

elképzeléseket, amelyek közül az elemzésekhez az aktuális szakirodalomban megadottakat 

vettem figyelembe. A civitas Eraviscorum területén előkerült, a disszertációban vizsgált 

kőemlékek közül a legkorábbiak az Aquincumból (Kr. u. 31-70/40-60)
4
 és Esztergomból (Kr. 

u. 71-100/70-90)
5
 előkerült sírkövek és a legkésőbbiek is Budapestről említhetők,

6
 amelyeket 

a Kr. u. 3. század első harmadára/közepére kelteztek. Jelentősége leginkább utóbbiaknak, a 

záró időszakot kijelölő kőemlékeknek van. A pre-római viseleti jellegzetességek bizonyos 

elemei a kőemlékek alapján egészen eddig az időpontig nyomon követhetők. 

                                                           
1
 Plinius, Naturalis historia, III, 148; Ptolemaios, Geographia, II, 15, 2. 

2
 SZABÓ – BORHY 2015, 75, 93. 

3
 KOVÁCS 2003, 50. 

4
 Kat. A-144.: vizsgálható az első mellék képmezőben ábrázolt nő. Datálás: Kr. u. 31-70 (HD068569), 40-60 

(LUPA Nr. 2705). 
5
 Kat. A-98.: vizsgálható a fő képmező nőalakja. Datálás: Kr. u. 71-100 (HD037996), 70-90 (LUPA Nr. 2856). 

6
 Kat. A-61.: vizsgálható a fő képmező nőalakja. Datálás: Kr. u. 201-250 (HD071613), 193-230 (LUPA Nr. 

2851). Kat. A-105.: vizsgálható a fő képmező két nőalakja. Datálás: Kr. u. 231-270 (HD073565), 220-260 

(LUPA Nr. 2992). 
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A tárgyi anyag keltezése – és itt alapvetően a fibulákra kell gondolni – az előbbi időbeli 

határokkal összhangban van. Míg a noricumi-pannoniai veretes övek tartozékainak esetében 

továbbra is a J. Garbsch által felállított időrend vehető figyelembe,
7
 a térségből előkerült 

fibulák keltezéséhez újabb adatok is rendelkezésünkre állnak. 

 

 

2.2. A disszertáció célkitűzései és az anyaggyűjtés módszertana 

 

Disszertációmban a címben megadottak szerint az eraviscusok viseletének elemzésével 

kívánok foglalkozni. A viselet vizsgálatához felhasználhatók az ókori források, a képi 

ábrázolások és a tárgyi anyag. Munkámban utóbbi kettő forráscsoportra helyeztem a 

hangsúlyt. A disszertáció anyagbázisát tehát egyrészt a római szokás szerint állított, nőket 

ábrázoló kőemlékek és bizonyos viseleti tárgyak (fibulák, övtartozékok) adják. 

A kőemlékek gyűjtése során egyrészt a területi határok szabtak keretet, de már a gyűjtés 

kezdetén is figyelembe kellett vennem az ábrázolt személyeket, nevezetesen a nők fej-, ruha- 

és ékszerviseletét. Bár az eraviscus viselet vizsgálata területi szempontból alapvetően 

kijelölné a kb. Pest és Fejér megyék által lefedett régiót, már az anyaggyűjtés kezdetén 

világossá vált, hogy bizonyos részletek elemzéséhez, összehasonlító vizsgálatokhoz nem 

minden esetben elegendő a szakirodalomban vagy az internetes adatbázisokban – például 

LUPA – hozzáférhető képanyag áttekintése. Ezért a disszertáció kereteire tekintettel az 

anyaggyűjtést a Magyarország területéről előkerült kőemlékanyag felgyűjtésére bővítettem. 

Az adatbázisba minden olyan kőemléket igyekeztem felvenni, amelyen a női viseletben 

legalább egy a „bennszülött” viselethez köthető tartozék – fejfedő, kétrészes ruha, kendő, 

vállakon viselt fibula, torques, karperec – megfigyelhető volt. Mindebből következik, hogy a 

J. Garbsch-féle módszerrel ellentétben adatbázisomban nem kaptak helyet válogatás nélkül a 

kocsi jelenetet és áldozati jelenetet ábrázoló képmezők, csupán azok, amelyeken a nőket 

valamilyen „bennszülött” női viselethez köthető jellegzetességgel ábrázoltak. A gyűjtés során 

törekedtem az ábrázolt részletek minél pontosabb feltérképezésére, így a kőemlékeket 

surlófényben vizsgáltam, fényképes dokumentációt és értelmező rajzokat készítettem. Végül 

az összegyűjtött kőemlékeket katalógusba és adatbázisba rendeztem. Összesen 155 db 

síremlék került felvételre, amelyeken 231 nő viseletét vizsgálhattam. 

Az anyaggyűjtés magában foglalta a Pest és Fejér megyék területén feltárt, kora császárkori 

időszakra keltezhető sírokból előkerült fibulák összegyűjtését is.
8
 J. Garbsch monográfiájában 

a „bennszülött” női viselethez tartozó fibulatípusok közül csupán a noricumi-pannoniai 

szárnyas fibulákat és a noricumi-pannoniai két gombos fibulákat vizsgálta részletesen. Kérdés 

azonban, hogy ezeket mennyire kell egyeduralkodónak tekinteni a „bennszülött” női 

viseletben. A temetkezésekből előkerült fibulák vizsgálata révén pontosabb képet kaphatunk 

arról, hogy mely fibulatípusok voltak jelen a vizsgált térségben és ezek közül melyek azok, 

amelyek biztosan a női viselet részét képezték. Vizsgálhatóvá válik, hogy a „bennszülött” női 

viselet esetében a fibulatípusok divatja és a fibulahasználat hogyan változott meg 

fokozatosan. 

A síremlékeken ábrázolt női viselet részben vizsgálható a tárgyi anyagból ismert viseleti 

tartozékok tükrében. A disszertáció anyaggyűjtésének kezdetén a császárkori fibulaanyagot 

                                                           
7
 GARBSCH 1965, 80-106. 

8
 Sajnos a vizsgált térségből nem ismertek a késő La Tène-időszak temetkezései, vagy a késő La Tène-

időszakban induló és a császárkori időszakban is folytatódó temetők, mint amilyen például a szlovéniai Novo 

Mesto, amelyeket ugyancsak be lehetett volna vonni a vizsgálatokba. 
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érintő kutatások jóformán nem voltak a vizsgált térség vonatkozásában,
9
 ezért szükséges volt 

a kora császárkori fibulatípusok megismeréséhez egy áttekintő anyaggyűjtést elvégezni az 

északkelet-pannoniai térség vonatkozásában. Ezek az adatok a síremlékeken megfigyelt 

fibulatípusok vizsgálatához járultak hozzá értékes információkkal. Disszertációm jelen 

verziójában azonban egy a térség teljes fibulaanyagát feldolgozó rész és egy ahhoz tartozó 

katalógusrész nem csupán terjedelmi okok miatt nem kaphatott helyet, hanem az okból 

kifolyólag sem, hogy a jobb esetben ásatások során, rosszabb esetben fémkeresővel gyűjtött, 

szórványként előkerült fibulák a viselet, mint szűkebb egység értelmezéséhez csak közvetve, 

szakirodalomból vett párhuzamok bevonásával nyújthatnak információt. A csupán tipológiai 

szemléletű értékelésre lehetőséget biztosító anyag bemutatása így disszertációmban nem 

került feldolgozásra, Északkelet-Pannonia fibulaagyagának tipológiai szemléletű elemzése 

várhatóan Merczi Mónika doktori disszertációjában kerül majd megjelenésre. 

A noricumi-pannoniai veretes öv tartozékai képezik az anyaggyűjtés legkisebb hányadát. A 

J. Garbsch monográfiájában hangsúlyos szerephez jutó „bennszülött” női viselet 

jellegzetességének számító övtartozékok a szerző gyűjtése szerint Kelet-Északkelet-

Pannoniából feltűnően hiányoznak. Mindenképpen szükségszerű volt felülvizsgálni, hogy 

vajon kutatási hiányosságról lehet-e beszélni vagy a noricumi-pannoniai veretes övek valóban 

hiányoznak-e ebből a régióból és ebben az esetben a hiány vajon mivel magyarázható. 

 

A disszertáció célkitűzései közé tartozik, hogy a számos esetben összefoglaló jelleggel vagy 

résztanulmányok keretében vizsgált „bennszülött” eraviscus női viseletről egy új áttekintést 

adjon. Célom, hogy az ábrázolt viseleti tartozékokat – ruha, fejfedő, kendő, öv, kötény, cipő, 

fibula, fibulához csatlakozó ékszerek, fejfedőt díszítő ékszerek, nyakék, karperec, fülbevaló, 

gyűrű – azonosítsam és típus szerint elkülönítsem. Amennyiben lehetőség nyílik rá, az 

ábrázolt viseleti tartozékokat a tárgyi anyag bevonásával elemzem. Ezt követően az egyes 

viseleti tartozékok párhuzamait keresem az eraviscus térségen kívül, hogy megállapítsam 

vajon lehet-e beszélni lokális, esetleg etnikumhoz köthető jellegzetességről, vagy egy 

globálisabb, tágabb keretek között megfogható viseleti szokás mutatkozik meg. Végül a 

vizsgált viseleti elemeket egységben vizsgálom és „viseleti csoportokba” különítem el. 

Az elemzésekhez hozzátartozik a „bennszülött” erviscus női viselet térbeli kapcsolatainak és 

időrendjének vizsgálata. Ennek következtében szükséges annak felülvizsgálata, hogy a J. 

Garbsch által felállított északkelet-pannoniai viseleti csoport vajon valóban egységet képez-e, 

esetleg tovább tagolható és adott etnikumokhoz köthető jellegzetességek megfoghatók, vagy 

bizonyos viseleti elemek révén szélesebb területen átívelő kapcsolatokat mutat más térségek 

„bennszülött” női viseletével. A viseleti időrenddel kapcsolatos elképzelés már Fitz J. 1957-es 

munkájában megjelent.
10

 Vizsgálataimhoz hozzátartozik, hogy végig kísérjem azt a 

folyamatot („hagyományőrzés” és „romanizáció”),
11

 amely során a síremlékek ábrázolásain 

megfogható legkorábbi tradicionális viselet elkezd új elemekkel színesedni, bizonyos 

tartozékok fokozatosan eltűnnek a viseletből, majd végül a viselet teljesen megváltozik és a 

„római nők” öltözködési szokásai kerülnek előtérbe. 

 

 

 

                                                           
9
 A császárkori fibulaanyag két nagy összefoglalása, Kovrig I. 1937-es és Patek E. 1942-es monográfiájának 

(KOVRIG 1937; PATEK 1942) adatai, tipológiai megfigyelései és kronológiai megállapításai ma már számos új 

adattal egészíthetők ki. 
10

 FITZ 1957, 139-143. 
11

 A „romanizáció” kifejezést egyre kevésbé tekintik helyénvalónak, helyette például az akkulturáció, 

hibridizáció, third way stb. kifejezések használatát javasolják. Részletesen: PÁSZTÓKAI-SZEŐKE 2017, 184. 
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3. A vizsgált térség a római foglalás időszakában 

 

A Közép-Duna-vidéken a kelták hosszú évszázadokon keresztül voltak hatalmi pozícióban. 

A késő La Tène-időszakban is domináns törzs volt a boii, akik a Kr. e. 2. század során 

érkezhettek a Kárpát-medence területére.
12

 A boiusok a későbbi Pannonia provincia északi 

részén, valamint Délnyugat-Szlovákiában laktak, hatalmi szférájuk pedig egészen a Tiszáig 

terjedhetett ki.
13

 

A késő vaskor legvége és a kora császárkori időszak, tehát kb. a Kr. e. 1. század végén és 

Kr. u. 1-2. század folyamán, a Kárpát-medencében mind történelmi, mind kulturális 

szempontból egy összetett, részleteit tekintve ma még kevéssé ismert átalakulási folyamat 

zajlott le. Az oppidum-időszak virágzásának vége, a Közép-Duna-vidéki kelta hatalmi szféra 

összeomlása és a kelta függetlenség elvesztésének indítóeseménye a dák terjeszkedés volt. A 

Strabónnál olvasható forráshely
14

 szerint a dákok (geták) a Boirebistas/Burebista nevű 

uralkodó (uralk.: kb. Kr. e. 82-44.) alatt váratlanul erősödhettek meg. A forrásanyag alapján
15

 

felvázolható eseménytörténet szerint Burebista előbb a scordiscusok ellen, majd a boius-

tauriscus szövetség ellen harcolt és utóbbira Kr. e. 60 körül súlyos vereséget mért. Bár nem 

sokkal később, Burebista Kr. e. 40. körül bekövetkezett halálával a dák birodalom szétesett, a 

korábbi hatalmi szférák nem álltak helyre és a római hódítás során már nem a kelta, hanem a 

pannon törzsek váltak a rómaiak ellenfelévé.
16

 

A dák birodalom megszűnés megteremtette a lehetőséget Róma számára, hogy a Kárpát-

medence térségét fokozatosan elfoglalja. A jelen kutatási helyzet szerint három lépcsőre 

bontható hódítási folyamat során előbb a későbbi Pannonia nyugati része, majd a Dráva-Száva 

közti terület és legvégül pedig a későbbi északkelet-pannoniai térség kerülhetett a Birodalom 

fennhatósága alá.
17

 A legtöbb jel arra utal, hogy a provinciává szervezés Északkelet-

Pannoniában békés folyamatként, ellenállás nélkül zajlott.
18

 

 

Az ókori auktorok munkáiban számos olyan népnév jelent meg, amelyek korábban 

ismeretlenek voltak. Ilyen népnév az eraviscus (araviscus) törzs neve is, akiknek elnevezése 

az Arabo (Rába) folyó nevével hozható kapcsolatba.
19

 Az eraviscusok földrajzi eredetével, 

megjelenésével és származásával kapcsolatban az ókori szerzők is igyekeztek magyarázatot 

adni. Tacitus az eraviscus vándorlásról írt és eldönthetetlen kérdésként vetette fel, hogy az 

eraviscusok az osusok mellől vándoroltak-e Pannoniába, vagy az osusok vándoroltak a Duna 

túlsó partjára.
20

 Mára az eraviscusok megjelenésével kapcsolatban a következő elképzelések 

fogalmazódtak meg: a vándorláselmélet szerint az eraviscus törzs a dák hódítás során a boius-

tauriscus szövetségen aratott győzelem következtében egy nagyobb népmozgással 

összefüggésben került a későbbi Északkelet-Pannoniába, míg egy másik hipotézis szerint a 

törzs korábban a boiusok fennhatósága alatt élhetett, a dák hódítások következtében 

szétbomló hatalmi szféra adott lehetőséget a törzs önálló nevű megjelenésére.
21

 

                                                           
12

 A korábbi elképzelésekkel ellentétben valószínűbb, hogy nem Csehország, hanem Itália területéről jöttek a 

Kárpát-medence területére (SZABÓ 2005, 59; SZABÓ – BORHY 2015, 57-58). 
13

 SZABÓ – BORHY 2015, 58, 64. 
14

 Strabón, Geógraphika, VII, 3, 11. 
15

 Strabón, Geógraphika, VII, 5, 2. 
16

 SZABÓ 2005, 63-65; SZABÓ – BORHY 2015, 73-74. 
17

 SZABÓ – BORHY 2015, 76-77, 87-90. 
18

 MRÁV 2009, 79; SZABÓ – BORHY 2015, 94. 
19

 SZABÓ – BORHY 2015, 75, 93. 
20

 Tacitus, Germania, 28. 
21

 MÓCSY 1974A, 66-67; SZABÓ – BORHY 2015, 75. 
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Az eraviscus törzset a korábbi kutatásokban az illyr-pannon törzsek közé sorolták. Ez az 

elképzelés ugyancsak az ókori forrásokon alapult. Tacitus Germania című művében említette 

meg ugyanis, hogy a cotinusok és az osusok nem germánok, a cotinusok kelta, az osusok 

pedig pannon nyelvet beszéltek.
22

 A lingua Pannonicát a korábbi kutatás illyrnek tartotta és a 

korábban hivatkozott Tacitus-féle forráshellyel összefüggésben – miszerint az osusok és az 

eraviscusok korábban a Duna azonos oldalán élő törzsek voltak – arra következtettek, hogy az 

eraviscusok az illyr népcsoportok közé tartoztak.
23

 A „bennszülött” névanyag elemzése 

azonban ezt egyértelműen cáfolta és rávilágított arra, hogy az eraviscusok kelták voltak.
24

 

Az azalusok feltűnése Északkelet-Pannoniában egy érdekes történeti probléma. A 

legvalószínűbb, hogy az illyr-pannon nyelvcsaládhoz tartozó azalusok Kr. e. 11-ben még a 

Száva völgyében éltek és csak később, Tiberius intézkedéseinek következtében kerültek egy 

feltételezhetően gyéren lakott területre, a Dunához, hogy az észak-pannoniai kelta törzseket, a 

boiusokat és az eraviscusokat elválasszák egymástól.
25

 A feliratos anyag elemzése révén nyílt 

lehetőség arra, hogy az azali és az eravisci szállásterülete között határvonalat lehessen húzni a 

Vértes hegység vonalában.
26

 Szabó M. professzor a pannoniai kelta személynévanyag 

vizsgálata során egy nyelvi jelenségre hívta fel a figyelmet, amely ezen a határvonalon volt 

megfigyelhető. A Csákberény, Csákvár, Somodorpuszta mentén, talán egészen Szentendréig 

tartó területen a kelta névtövek és névkomponensek keverednek illyr nyelvi jelenségekkel, így 

ezen a területen kelta-illyr kétnyelvűség figyelhető meg.
27

 

 

A római provinciaszervezési folyamathoz tartozott, hogy a hódítást követően a helyi 

lakosságot ellenőrizhető adminisztratív egységekbe, civitas peregrinákba szervezték, amelyek 

kezdetben katonai felügyelet alá tartoztak, majd idővel a régi vagy új keletű törzsi 

arisztokráciából választottak vezetőt élükre.
28

 Ezek a civitas peregrinák az ókori források 

alapján lokalizálhatók,
29

 bár megjegyzendő, hogy egy-egy civitas peregrina területe nem 

feltétlenül felelt meg a névadó törzs egykori hatalmi területének. A Fertő-tó, valamint a 

Dunántúl északnyugati és északkeleti részén a boius és eraviscus kelta törzsek szállásterülete 

azonosítható, akik közé az arabiates és az azali ékelődött be.
30

  

A provinciaszervezéskor létrehozott adminisztratív egységek fennmaradásának időtartama 

egy fontos kutatási problematika. A civitas Eraviscorum fennmaradásával kapcsolatban két fő 

elképzelést kell említeni: az első elmélet szerint a Hadrianus idején végbement városfejlődési 

folyamat eredménye képpen, Aquincum municipium megalapításával az önálló civitas 

megszűnt, míg a második elképzelés alapján csupán a civitas északi része került 

Aquincumhoz, míg a déli rész megmaradt civitas Eraviscorumként.
31

 Ahogyan Kovács P. 

legutóbb összefoglalta, a jelenlegi álláspont szerint az jelenthető ki, hogy a civitas 

Eraviscorum Aquincum Kr. u. 124-re tehető alapításával megszűnt, az aquincumi lakosság 

jelentős része, az elit vezetőréteg pedig ekkor tulajdonképpen már rendelkezett római 

polgárjoggal.
32

 

 

                                                           
22

 Tacitus, Germania, 43. 
23

 MÓCSY 1974A, 65-66. 
24

 SZABÓ 1963; SZABÓ 1964; MÓCSY 1974A, 66; 
25

 MÓCSY 1974A, 59-60, 64, 67-68; SZABÓ – BORHY 2015, 76. 
26

 MÓCSY 1959, 54-56; RIU 3, 13. 
27

 SZABÓ 1963, 233. 
28

 SZABÓ – BORHY 2015, 78, 93-95. 
29

 Plinius, Naturalis historia, III, 148; Ptolemaios, Geographia, II, 15, 2. 
30

 MÓCSY 1974A, 69-72; SZABÓ-BORHY 2015, 78-79, 93-95, 109. kép. 
31

 KOVÁCS 1999, 278. 
32

 KOVÁCS 1999; KOVÁCS 2011, 48; KOVÁCS 2014, 69-70. 
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4. A „bennszülött” viseletre vonatkozó kutatások összegzése 

 

4.1. Pannonia 

 

Az ún. bennszülött viselet vizsgálata a provinciális régészeti kutatások legkorábbi 

időszakától jelen volt Pannonia régészetének történetében. A korai kutatások a „bennszülött” 

viselet meghatározását és bemutatását a síremlékeken ábrázolt női viselet alapján kísérelték 

meg. Legkorábbi ide vonatkozó munkaként említhetők például a Magyar Nemzeti Múzeum 

kőtári gyűjteményét bemutató két katalógus: Rómer F. és Desjardins E. 1873-as,
33

 valamint 

Hampel J. 1906-os összefoglalása.
34

 Már e két munka leíró rendszere között is nagy 

fejlődésnek lehetünk tanúi, hiszen míg az 1873-as katalógus az ún. bennszülött viselet 

vonatkozásában sokszor nem tudta értelmezni az ábrázolt viseleti tartozékokat – és itt a 

legnagyobb probléma, hogy a fibulák azonosítása sem valósult meg – Hampel J. 1906-ban 

már pontosabb tárgymeghatározásra törekedett. A kőemlékeken ábrázolt női viselet leíró 

rendszere a 20-21. századi során folyamatosan fejlődött és a jelen doktori disszertáció 

szempontjából fontos síremlékeket sorozatban közölték le például múzeumi kőtári 

katalógusok,
35

 lelőhely szerinti tematikus kőemlék regiszterek,
36

 vagy a kőemlékek 

ábrázolásait feldolgozó értelmező munkák
37

 keretében. Az ábrázolások anyagán alapuló, 

kifejezetten az ún. bennszülött viselet vizsgálatával foglalkozó tanulmányok és monografikus 

munkák a 20. század elejétől jelentek meg Pannonia vonatkozásában, melyek közül Hampel J. 

1910-es
38

 és Láng M. 1919-es
39

 tanulmányai voltak az elsők. 

A következőkben kiemelten fontos említést tenni arról, hogy a pannoniai síremlékek 

bemutatása és elemzése az ún. bennszülött viselet vonatkozásában már a legkorábbi 

időszakoktól fogva Noricum provincia viseleti anyagával összhangban került tárgyalásra, és 

az általam is vizsgált „bennszülött” viselet „noricumi-pannoniai viseletként” vonult be a 

régészeti terminológiába. Ennek a vizsgálati szisztémának az okát U. Rothe a 19. század 

végén és 20. század elején kialakult aktuálpolitikai szituációval magyarázta. Szerinte az 

Osztrák Magyar Monarchia megszűnése, a világháborús veszteségek és a trianoni béke hatása 

sejthetők annak a hátterében, hogy Noricum és Pannonia provinciák ún. bennszülött viseletét 

a kutatók együtt vizsgálták, de a kutató osztrák, illetve magyar származásával összhangban a 

viselet jelentőségét az adott provincia vonatkozásában hangsúlyozták ki;
40

 ez pedig a vizsgált 

emlékanyag szempontjából különféle torzulásokhoz vezetett. 

Az egyik problémát a tisztázatlan fogalomhasználat jelentette. U. Rothe például Láng M. 

1919-es összefoglalásával kapcsolatban legnagyobb problémának azt tartotta,
41

 hogy bár a 

szerző a vizsgált kövek kapcsán végzett összehasonlító elemzést a galliai viselettel, a gazdag 

noricumi emlékanyagot másként vette figyelembe: a Noricumban és Pannoniában egyaránt 
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megfigyelhető jellemzőket pannoniai jellegzetességként írta le.
42

 A másik probléma a 

Noricumot és Pannoniát együtt vizsgáló munkák esetében az összegyűjtött anyag teljessége, 

illetve a vizsgálat súlypontjai. A. Schober viseletet tárgyaló monográfiája 1923-ban jelent 

meg,
43

 s gyűjtése a cím szerint Noricum és Pannonia kőemlékeit egyaránt felölelte; katalógusa 

mégis inkább a noricumi anyag tekintetében mondható teljesnek. Ugyanezzel a jelenséggel 

találkozunk az egyébként néprajzkutató V. Geramb „Steierisches Trachtenbuch”-jában.
44

 Ezt 

a gyűjtési hiányosságot persze korábban is felismerték, így például Fitz J. így írt V. Geramb 

munkájáról: „…figyelme túlnyomó részt Noricum felé fordult. Elég a bennszülött női viselet 

elterjedését ábrázoló térképére egy pillantást vetnünk: 52 ausztriai emlékével ellentétben 

mindössze 8 származik Magyarország területéről.”
45

 

Mindezek után J. Garbsch 1965-ben megjelent „Die norisch-pannonische Frauentracht im 

1. und 2. Jahrhundert” című monográfiája fontos mérföldkövet jelent a noricumi-pannoniai 

„bennszülött” női viselet vizsgálatában. Gyűjtési koncepciója a fentebb említett munkák 

szisztémájával megegyezik, J. Garbsch Noricum és Pannonia területéről gyűjtötte össze az ún. 

bennszülött viseletet ábrázoló kőemlékeket: katalógusában Noricumból 154 db,
46

 Pannoniából 

pedig 196 db kőemlék szerepel.
47

 J. Garbsch monográfiájának legnagyobb jelentősége 

azonban abban rejlik, hogy az ábrázolt viselet vizsgálatát bizonyos tárgyi anyagokkal (fibulák, 

övtartozékok) összevetve végezte el, tipológiai jellegű vizsgálatait követően pedig 

következtetéseket vont le a viseleti tartozékok elterjedésével kapcsolatosan. Noricum és 

Pannonia területén összesen három-három viseleti csoportot különített el, melyeket Noricum 

területén Virunum, Flavia Solva és Iuvavum központtal határozott meg,
48

 Pannonia területén 

pedig egy délnyugati, egy északnyugati és egy észak-északkeleti viseleti csoportot 

feltételezett.
49

 Kitekintést tett továbbá a noricumi-pannoniai viseleti tartozékok birodalmon 

beüli, valamint szabad germániai megjelenésére
50

 és az egyes etnikumokkal társítható viselet 

meghatározásakor felvethető kérdések felé.
51

 A monográfia rövidített változata összefoglaló 

tanulmány formájában 1985-ben jelent meg.
52

 

J. Garbsch munkájáról mindamellett, hogy nagy jelentőségét a téma szempontjából nem 

vitatták, a monográfia megjelenését követő rövid idő elteltével több kritikát megfogalmaztak. 

Ezek a kritikák egyrészt az anyaggyűjtés teljességére, másrészt pedig a szerző 

következtetéseinek helytállóságára vonatkoztak.
53

 J. Garbsch – V. Gerambhoz hasonlóan – a 

Noricumban és Pannoniában megfigyelhető, alapvetően hasonló jellegű ruházat egységén 

belül eltéréseket a nőalakok fejfedőinek elkülönítése révén próbált meghatározni. Ez a 

prekoncepció jelölte ki azt a szűkebb anyagbázist, melyet J. Garbsch az elemzésekhez 

figyelembe vett. Noha szerepelnek katalógusában, olyan kőemlékek melyek feje letört, így 
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fejfedőjüket nem volt lehetőség megfigyelni, ezek a vizsgálatokban kevés szerephez juthattak, 

hiszen a rendszerezés alapvetően a fejfedőtípusok figyelembe vételével zajlott.
54

 

Az ún. bennszülött viselet, ahogyan a következőkben az részletesen bemutatásra kerül, 

számos elemből tevődik össze, J. Garbsch vizsgálatai azonban csak néhány tárgyi elemre 

terjedtek ki: a fibulákra és az övtartozékokra. Sem az ábrázolt viselet vizsgálata során, sem 

pedig a kontextusban vizsgált tárgyi anyag esetében nem kerültek részletesen tárgyalásra a 

nyakék és karperecek, de a monográfia nagy hiányossága, hogy a tipikus noricumi-pannoniai 

„bennszülött” viseleti tartozékként számon tartott noricumi-pannoniai szárnyas és két gombos 

fibuláktól eltérő típusú fibulák vizsgálatára sem került sor. Mindazonáltal az összegyűjtött 

emlékanyag és az összefoglalt eredmények révén J. Garbsch monográfiája napjainkig 

megbízható kiindulási pontot biztosít az ún. bennszülött női viseletet érintő vizsgálatokhoz. 

Fitz J. 1957-es tanulmányában
55

 nem A. Schobertet követve vagy J. Garbsch munkáját 

előkészítve tett újabb kísérletet a teljes noricumi-pannoniai „bennszülött” női viselet 

vizsgálatára, hanem egy szűkebb egység, egy etnikai alapon meghatározott női viselet 

elemzését, nevezetesen az eraviscus törzs viseletének átfogó értékelését tűzte ki célul, így 

jelen disszertáció szempontjából ez a tanulmány külön jelentőséggel bír. Fitz J. 

tanulmányában több sírkövet újonnan publikált Fejér megyéből, valamint a vizsgált 

síremlékek részletes katalógusát is összeállított.
56

 Tanulmányában az eraviscusok 

jellemzőjének vélt ruha- és ékszertípusok meghatározása mellett kísérletet látunk egy viseleti-

időrend felállítására is, melyhez a noricumi-pannoniai szárnyas fibulák két altípusának 

használati időszaka nyújtott kronológiai kiindulási pontot. A megkülönböztetett viseleti 

tartozékok alapján így Fitz J. három viseleti korszakot határozott meg: egy korai, egy átmeneti 

és egy kései időszakot.
57

 Bár a következőkben szükséges ezeknek a viseleti korszakoknak a 

felülvizsgálata és a hozzájuk rendelt viseleti és ékszerkészlet újabb szemléletű áttekintése, 

mégis, a viseletváltás elmélete Fitz J. tanulmányának jelentős eredménye volt. 

 

A 20. század második felében és a 21. század elején sem csökkent az érdeklődés az ún. 

bennszülött viselettel kapcsolatban. Az elemző munkák egy része átfogóan a római kori 

viselettel – és így a „bennszülött” viselettel is – foglalkozott, míg más tanulmányok az 

ábrázolt „bennszülött” viselet valamely jellegzetességét mutatták be. 

Magyarországi viszonylatban átfogóbbak a BTM Aquincumi Múzeum kőemlékanyagát 

érintő, viseletre vonatkozó vizsgálatok. Ezek jelentős része R. Facsády A. névehez 

kapcsolódik, aki nőket ábrázoló síremlékeket vizsgált és kitért a női viseletek bemutatására 

1997-es,
58

 2001-es,
59

 2007-es
60

 és 2009-es
61

 tanulmányaiban, de a római kori viseletről 

összegzően is írt 2013-as, a római kori szépségápolással foglalkozó könyvében.
62

 A római 

kori viseletet mutatta be és így a „bennszülött” viselettel is foglalkozott az Aquincumi 

Múzeum egy 2000-2001 között látogatható időszaki kiállítása, amelyről a szervezők egy 
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katalógust is összeállítottak.
63

 R. Facsády A. a „bennszülött” női viselet csoportjait az 

aquincumi sírkövek ékszertípusainak figyelembe vételével határozta meg.
64

 

Több szerző csupán egy-egy tanulmány erejéig kapcsolódott be a „bennszülött” viseletre 

vonatkozó kérdések tárgyalásába. Pásztókai-Szeőke J. nevét alapvetően a pannoniai 

textilkutatás kapcsán érdemes kiemelni, de érintőlegesen a pannoniai „bennszülött” viseletről 

is írt.
65

 T. Bíró M. 2003-as tanulmányában igyekezett egy új rekonstrukciót felvázolni a 

három lyukkal áttört csonttűk lehetséges viselési módjához. Ezeket a tűket a párban viselt 

fibulákhoz hasonló képpen rekonstruálta a „bennszülött” viseletben.
66

 A római kori viselettel 

foglalkozó kutatónő M. Carroll vizsgálatai a pannoniai „bennszülött” viseletet is érintették: az 

eraviscusok és azalusok identitáskérdésére vonatkozóan vizsgált pannoniai kőemlékeket.
67

  

A rendelkezésre álló információk alapján a „bennszülött” női viseleti együttesek 

rekonstrukciójára is kísérletet tettek, alapvetően kiállítások keretében.
68

 

A közelmúltban átfogó vizsgálatot végzett, nem csak a női, hanem a Duna-vidéki, római 

kori férfi viseletre vonatkozóan U. Rothe 2012-es tanulmányában.
69

 Elemző munkájában a 

síremlékek vizsgálatán alapuló összegzést közölt, amelyben a hangsúlyt a ruházatra helyezte. 

A síremlékeken megjelenő, női viselethez tartozó fibulák és ékszerek vizsgálata bár 

tanulmányában helyet kapott, a fibulák és az ékszerek eredet-vizsgálatával kevesebbet 

foglalkozott. U. Rothe 2013-ban megjelent cikke
70

 kifejezetten a „bennszülött” női viseletre 

vonatkozik. Tanulmányában az ún. noricumi-pannoniai női viselet kérdéskörével foglalkozott, 

a korábbi kutatások összegzése mellett a J. Garbsch-féle eredmények felülvizsgálatát végezte 

el. 

 

Más szerzők a „bennszülött” női viselet átfogó elemzése helyett az ábrázolt viselet egyes 

tartozékainak vizsgálatával foglalkoztak. Itt a fibulatípusokra irányuló kutatások kapták a 

legnagyobb hangsúlyt. 

Csontos K. kutatásai egyes fibulatípusok vizsgálata kapcsán irányultak a síremlékek 

ábrázolásaira. 1999-ben megjelent tanulmányában
71

 a kifejezetten Pannoniára jellemző, de itt 

is ritka fibulatípus, a csokornyakkendőre emlékeztető, általában „csokor alakú fibulák”-ként 

említett típus gyűjtését végezte el. Munkája során nem csak a tárgyi anyagot vizsgálta, hanem 

a síremlékek ábrázolásait is bevonta az elemzésbe és tizenkettő síremléken azonosította a 

fibulatípust.
72

 Csontos K. további, összehasonlító jellegű vizsgálatot a cikáda alakú fibulák 

kapcsán végzett.
73

 A tanulmányban a tárgyi anyaggal kapcsolatos ismereteket gyűjtötte össze 

és azt a négy síremléket is közölte, amelyben véleménye szerint az ábrázolt nő vagy férfi 

cikáda alakú fibulát visel.
74

 Említhető még Berecz K. 1987-es szakdolgozata, amelyben a 
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szerző a pannoniai térdfibulák tipológiai rendszerezését végezte el. Munkájának periférikus 

részét képezte a síremlékeken ábrázolt térdfibulák felkutatása.
75

 

A fibulatípusok elemzése mellett egy ábrázolt nyakéktípus vizsgálatával foglalkoztak 

korábban. A kelták jellegzetes viseleti tartozékát, a torquest az ábrázolások tükrében vizsgálta 

K. Kuzmová 2008-as tanulmányában. A szerző Észak-Pannoniából, a dunai limes menti 

területről gyűjtött síremlékek női viseletéhez tartozó torques ábrázolásait elemezte. A vizsgált 

torquesek két formáját különítette el és ezek használati időrendjét is vizsgálta.
76

 

 

J. Garbsch monográfiájában az A236, A237 és A238 fibulák és a „noricumi-pannoniai öv” 

tartozékainak tipokronológiai vizsgálatát végezte el, mint olyan tartozékokét, amelyek a 

„bennszülött” női viseletben megfoghatók.
77

  

Az északkelet-pannoniai térségben a La Tène D-időszak legvégén és a kora császárkor 

időszakában használt fibulák és így a „bennszülött” női viselethez tartozó fibulák spektruma 

viszont lényegesen színesebb volt. Problémát jelent, hogy az északkelet-pannoniai térség 

tekintetében egyelőre nem rendelkezünk olyan átfogó jellegű kutatással, amely a térségben 

előkerült fibulákat tipokronológiai szempontból részletesen vizsgálná, megadná azok fejlődési 

sorban betöltött állapotát, vizsgálná eredetét, amennyiben lehetséges meghatározná a gyártási 

helyszínt és végül, de nem utolsó sorban foglalkozna a viseletben betöltött szerepükkel. 

Ugyanakkor az Északkelet-Kelet-Pannonia térségéből előkerült fibulákat feldolgozó 

résztanulmányok
78

 ezt a hiányt már részben pótolják. Disszertációmban a viselet vizsgálata 

szempontjából informatívabb, temetkezésekből előkerült fibulák elemzésével foglalkozom. 

A Magyarországon előkerült „noricumi-pannoniai” övtartozékok vizsgálata még a fibulák 

kutatottságánál is elmaradottabb állapotban van. A közelmúlt legnagyobb anyagmennyiséget 

feldolgozó munkája Szórádi Zs. MA szakdolgozata (ELTE), amelyben a Magyar Nemzeti 

Múzeum Római Gyűjteményéhez tartozó, a Dél-Dunántúlról előkerült övtartozékokat 

ismertetett.
79

 A további, szakirodalomból rendelkezésre álló töredékinformációkat a 

disszertáció keretében végzett kutatásaimmal igyekeztem kiegészíteni. 

 

 

4.2. Kitekintés 

 

A római kori viselet vizsgálatához a témával foglalkozó szerzők az írott forrásokra, a képi 

ábrázolásokra és a tárgyi anyagra egyaránt támaszkodhatnak. A római kori viselettel és akár 

ennek keretében vagy ettől függetlenül az éppen vizsgált térség „bennszülött” viseletével 

számos szerző foglalkozott. Nem csak a pannoniai térség pre-római viseletére terjedtek ki 

kutatások, hanem a Római Birodalom további területeinek ide vonatkozó emlékanyaga is 

feldolgozásra került és kerül. A különböző összefoglalások és tanulmányok a viseletek 

kapcsán felmerülő gazdasági, technológiai, társadalmi és identitásbeli kérdésekre is 

igyekeznek kitérni. A viselet vizsgálata ma már szorsan összefonódik a textilkutatással,
80

 de 

egyre népszerűbb kutatási területet képvisel a gender- és identitáskérdések elemzése is a 
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viselet kapcsán, mindezek az irányvonalak pedig természetesen a pre-római viseletet is 

érintik.
81

 

A nyugat-európai római provinciák viseletével például J. P. Wild több tanulmányában 

foglalkozott,
82

 összefoglaló munkáiban Britannia, Gallia Belgica és Germania Inferior 

térségének római kori viseletét vizsgálta a kőemlékanyag bevonásával
83

 továbbá elemezte a 

Rajna-vidéken előkerült kőemlékek kapcsán az ubiihez kötött viseletet.
84

 Ugyancsak a nyugati 

provinciák viseletének vizsgálata kapcsán említhető meg A. Böhme-Schönberger neve. 1985-

ös tanulmányában az ábrázolt viseletet és a temetkezések adatait vizsgálta,
85

 de a római kori 

viseletről írt összefoglaló munkáját is érdemes kiemelni.
86

 A. Böhme-Schönberger több 

tanulmányában foglalkozott a „bennszülött” női viseletábrázolások egyik legtöbbet idézett 

darabjával, a Menimane-Blussus kőemlékkel is.
87

 A Rajna-Mosel-vidék római kori viseletével 

foglalkozott részletesen U. Rothe 2009-es monográfiája.
88

 Vizsgálatainak anyagbázisát 

ugyancsak a térségből előkerült kőemlékanyag adta. 

A Duna-vidék viseletének kutatását Pannonia vonatkozásában már részben bemutattam, 

ugyanakkor további munkák is említhetők. J. Garbsch monográfiáját megelőzően I. 

Čremošnik pre-római viselettel foglalkozó tanulmányában több a Duna-vidék pre-római 

viseleteiben jelentkező hasonlóságra hívta fel a figyelmet,
89

 majd J. Garbsch 1965-ös könyvét 

is számos olyan tanulmány követte, amelyek célja a térség pre-római viseletének vizsgálata 

volt.
90

 Az ábrázolt ruházat vizsgálata mellett a viseletben megjelenő ékszerek elemző 

értékelése is szerepet kapott.
91

 

A „noricumi-pannoniai viselet” témakörében jelenleg C. Hinker végez átfogó kutatásokat 

(Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Universität Innsbruck).
92

 A 2015-től 

indult kutatási projekt keretében a „noricumi-pannoniai” viselethez tartozó fibulákat és 

övtartozékokat vizsgálják, a tárgyakról gyűjtött információkat pedig nyílt hozzáférésű 

adatbázisban rögzítik.
93
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 Például: ROTHE 2009. 
82

 Vizsgálatai például egy-egy ruhadarabra koncentráltak és a textilművességgel is átfogóan foglalkozott. 

Bibiliogárfiai adatok felsorolása: WILD 1985, 420. 
83

 WILD 1968A, WILD 1985. 
84

 WILD 1968B. 
85

 BÖHME 1985. 
86

 BÖHME 1997. 
87

 BÖHME-SCHÖNBERGER 1995; BÖHME-SCHÖNBERGER 2003.  
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 ROTHE 2009. 
89

 ČREMOŠNIK 1964. További, a téma vonatkozásába említhető tanulmányai: Čremošnik, I., Nošnja na rimskim 

spomenicima u Bosni i Hercegovini – Trachtendarstellungen auf römischen Denkmälern in Bosnien und der 

Herzegowina. Glasnik Sarajevo 18(1963) 103-125. Čremošnik, I., Das Weiterleben des klassischen 

Brustschmucks im heutigen Volksschmuck auf dem Balkan und seine Auswertung für die Archäologie. 

Archaeologia Iugoslavica 8(1967) 83-86. Čremošnik, I., Der Brustschmuck der einheimischen Frauentracht in 

Noricum, Pannonien und Illyricum. In: Bilbauw, J. – Renard, M. (eds.), Hommages à Marcel Renard III. 

Latomus Revue d’Études Latines 103, Bruxelles 1969, 154-162. 
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 Például: E. Diez, B. Jaeger, S. Ladstätter, G. Von Piccottini, E. Pochmarski, H. Ubl munkái. A Duna-vidék 

viseletére vonatkozó részletes kutatástörténeti összefoglalót lásd: ROTHE 2012, 137-140. 
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 Összefoglalva: ROTHE 2012, 24-25. lábjegyzet. 
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 HINKER 2017, 33. Továbbá: ÖAI Research 
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5. A vizsgált anyagcsoportok 

 

Disszertációmban egy pre-római nép, az eraviscus törzs viseletének elemzését tűztem ki 

célul. A viselet vizsgálatát több anyagcsoport bevonásával kívánom elvégezni. 

Az első anyagcsoportot adják a római szokás szerint állított síremlékek, amelyeken az 

elhunytakat megjelenítették. A nők viseletének vizsgálatához ezek a képi források biztosítják 

a legösszetettebb információforrást, hiszen azok a viseleti tartozékok, amelyek anyaguk 

természetéből kifolyólag nem maradnak ránk így mégis tanulmányozhatók. Itt kell említeni a 

ruhát, a fejfedőt, a kendőt, a kötényt, valamint az övek és cipők túlnyomó részét.
94

 A további 

viseleti tartozékok, mint a fibulák, az övtartozékok és a testékszerek esetében pedig, amelyek 

a tárgyi anyagban is vizsgálhatók, összehasonlító elemzésre nyílik lehetőség. A felvett 

kőemlékeket az A. katalógus tartalmazza.
95

 

További vizsgálati lehetőséget biztosítanak a tárgyi anyagok. A sírokba tett tárgyak 

elemzése révén ugyancsak elemezhetővé válnak viseleti egységek. Részletes katalógus a 

fibulákról (Kat. B.) és a bennszülött ún. noricumi-pannoniai veretes övhöz tartozó 

övtartozékokról (Kat. C.) készült. 

 

 

5.1. Kőemlékek 

 

A disszertáció fő anyagbázisát adják azok a kőemlékek, amelyeken a nőket „bennszülött” 

jellegű viseletben ábrázolták. A vizsgálatokhoz 155 db kőemlék képmezőit vehettem 

figyelembe. Mindazon kőemlékeket igyekeztem felvenni adatbázisomba, amelyen az ábrázolt 

nők viseletében legalább egy, a „római viselettől” eltérő viseleti elem megtalálható, amely az 

ábrázolt személy viseletét így a „bennszülött” tradícióval összefüggésbe hozhatja. 

Kőemlékeket nem csak a disszertáció címe által körvonalazott eraviscusok lakta területről 

gyűjtöttem, hanem a magyarországi gyűjteményekben hozzáférhető és ide vonatkozó 

kőanyagot is igyekeztem felvenni katalógusomba (1. ábra).
96

 Erre a kibővített anyaggyűjtésre 

mindenképpen szükség volt. A disszertáció célkitűzései között szerepel ugyanis annak 

vizsgálata, hogy az eraviscusok viselete mennyiben határolható körül egyértelműen és 

mennyiben mutat rokonságot más pre-római népek viseletével. Azokhoz az összehasonlító 

vizsgálatokhoz, amelyek alapját a viselet részeként megjelenő apró részletek, ékszerelemek és 

más viseleti tartozékok adják, nem minden esetben volt elegendő a szakirodalmi adatok 
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 Az övek és cipők egyes típusaihoz tartoztak fémből készült elemek, így ezek részben a tárgyi anyagban is 

vizsgálhatók. 
95

 A katalógus rendszerbe foglalásakor több szempontot vettem figyelembe. Elsődleges szempont volt, hogy az 

ábrázolt személy esetében meg lehet-e figyelni fibulát. Ezt a válogatási elvet indokolja, hogy a fibula – ahogyan 

azt később részletesen bemutatom – mennyire fontos szerepet töltött be a pre-római népek viseletében. 

Sorrendben előbb a fő, majd a mellék képmezőkben vizsgálható nők következnek. A következő egységbe esnek 

azok a kőemlékek, amelyeken a nők fibula nélkül jelennek meg; az előbbiekhez hasonlóan előbb azokat a 

kőemlékeket soroltam fel, amelyek fő képmezője vehető figyelembe, míg végül azok következnek, amelyeknek 

csak mellék képmezőjében lehetett „bennszülött” viseletű nőt vizsgálni. Második szempontként figyelembe 

kívántam venni az ábrázolt alakok számát, míg harmadik rendezőelvként a vizsgálható képmező méretét 

használtam. 
96

 A kőemlékek gyűjtését a következő gyűjteményekben volt lehetőségem elvégezni: Aquincumi Múzeum 

(Budapest), Balassa Bálint Múzeum (Esztergom), Balatoni Múzeum (Keszthely), Ferenczy Múzeumi Centrum 

(Szentendre), Gorsium Szabadtéri Múzeum – Régészeti Park (Tác), Kuny Domokos Múzeum (Tata), Laczkó 

Dezső Múzeum (Veszprém), Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest), Rómer Flóris Művészeti és Történeti 

Múzeum (Győr), Savaria Múzeum (Szombathely), Soproni Múzeum – Fabricius Ház (Sopron), Szent István 

Király Múzeum (Székesfehérvár), Villa Romana Baláca (Baláca). 
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figyelembevétele. Pannonia Superior és Pannonia Inferior Magyarországon kívüli részéről 

előkerült, vagy a további provinciákból felsorolt síremlékek ábrázolásai kapcsán sokkal 

óvatosabban lehetett az apró részletekre hivatkozni, hiszen a publikált képanyagon ezek a 

részletek sokszor nem észrevehetők, vagy félreérthetők. Az ide vonatkozó, legproblémásabb 

viseleti tárgyak a fibulák és a testékszerek, amelyek típusát csak a részletkidolgozások 

figyelembevételével lehet megadni, ehhez pedig legtöbbször elengedhetetlen volt a személyes 

megfigyelés. Ugyanakkor egy olyan katalógus összeállítása, amelyhez Pannonia Superior és 

Pannonia Inferior „bennszülött” női viseleti ábrázolásainak teljes gyűjtése hozzátartozna, a 

disszertáció keretein belül megvalósíthatatlan volt. A vizsgálható kőemlékanyag túlnyomó 

része ugyanakkor így is a provinciaszervezéskor kijelölt civitas Eraviscorum területéről került 

elő. 

 

Az összegyűjtött kőemlékek között legnagyobb mennyiségben a sírkövek (138 db) vannak, 

de a téma tekintetében vizsgálható 6 db sírszobor (Kat. A-14., 28-30., 112-113.) és 12 db 

sírépítményhez tartozó kőemlék (Kat. A-26-27, 31, 76., 82., 85., 107., 115., 123., 146., 153-

154.). 
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 1. ábra. A vizsgált kőemlékek lelőhely szerinti megoszlása. 
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5.1.1. A „bennszülött” női viseletet ábrázoló kőemlékek képmezői 

 

A viselet vizsgálatához egyrészt a sírkövek és síremlékek alakos képmezői szolgálhatnak 

anyagbázisul, továbbá a sírszobrok vehetők figyelembe. A pre-római viseleti 

tartozékkal/tartozékokkal megjelenített nőket fő és mellék képmezőkben egyaránt meg lehet 

figyelni. 

 

5.1.1.1. Fő képmező 

 

Fő képmezőként hivatkozom a síremlékek azon képmezőjére, amely az adott síremlék 

elsődleges, fő jelenetét tartalmazza. A vizsgált sírköveken ebben a képmezőben jelenítették 

meg az elhunytat és esetenként családtagjait. Az aediculához tartozó kőemlékek esetében a 

mellék képmezők közé soroltam az aedicula oldalaihoz tartozó nagyobb méretű kőtáblákat és 

a frízszerű jeleneteket. 

 A fő képmezők alakos ábrázolásait az ábrázolt személyek neme és száma szerint érdemes 

elkülöníteni. Katalógusomban is ez képezi az egyik fő rendszerező elvet. A fő képmezőkben 

látható nő/nők kíséretében férfi és gyerek is megjelenhet. 

Egy nőt 44 db síremléken (Kat. A-1-31., 112-124.) és több nőt 9 db kőemléken (Kat. A-32-

35., 125-129.) látunk. Ugyancsak nélkülözik a férfiakat azok a jelenetek is, amelyekben egy 

vagy több nőt gyerekkel/gyerekekkel ábrázoltak (6 db, Kat. A-36-41.). 

Nőt és férfit összesen 41 db kőemléken ábrázoltak (Kat. A-42-77., 130-134.), több nőt 

férfival 9 db kőemléken (Kat. A-78-85., 135), egy nőt több férfival pedig 13 db kőemléken 

(Kat. A-86-95., 111., 136-137.) látunk. Több nőt több férfival egy sírkövön (Kat. A-142.) 

figyeltem meg. 

Nő, férfi és gyerek/gyerekek jelennek meg 12 db fő képmezőben (Kat. A-96-103., 138-

141.), akiket leginkább a szűkebb családként – férj, feleség, gyerek – lehet értelmezni. Több 

nőt is ábrázoltak férfival és gyerekkel/gyerekekkel (3 db, Kat. A-104-106.), míg a legtöbb 

személyt felvonultató képmezőkön (2 db, Kat. A-107., 143.) több nőt, több férfit és 

gyereket/gyerekeket látunk. 

 

A síremlékek töredékessége miatt sajnos sok esetben nem tudjuk, hogy eredetileg mekkora 

volt az ábrázolt nő alakja. A fej, mellképes, derék és háromnegyed alakos töredékek
97

 mellett 

azonban legtöbbször a képmezőkben az ábrázolt személyeknek eredetileg is csak fejét 

ábrázolták,
98

 mellmagasságig,
99

 derékig,
100

 vagy háromnegyed alakban
101

 jelenítették meg. A 

nők pozíciója, testhelyzete leginkább a teljes alakos ábrázolásokon vizsgálhatók – kivétel Kat. 

A-7. 
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 Fej: Kat. A-1/1/1., 2/1/1., 32/1/1-2. Mellkép: Kat. A-3/1/1., 5/1/1., 45/1/1., 132/1/1. Derékig letört alak: Kat. 

A-9/1/1., 11/1/1., 55/1/1., 59/1/1., 88/1/1. Háromnegyed alakig törött: Kat. A-15/1/1., 18/1/1., 34/1/1-2., 35/1/1-

2., 62/1/1., 73/1/1. 
98

 Kat. A-114/1/1., 125/1/1-2. 
99

 Kat. A-4/1/1., 33/1/1-2., 42/1/1., 43/1/1., 44/1/1., 46/1/1., 115/1/1., 116/1/1., 126/1/1., 126/2/1., 130/1/1., 

136/1/1. 
100 

Kat. A-6/1/1.. 7/1/1., 8/1/1., 10/1/1., 12/1/1., 13/1/1., 36/1/1., 47/1/1., 48/1/1., 49/1/1., 50/1/1., 51/1/1., 

52/1/1., 53/1/1., 54/1/1., 56/1/1., 57/1/1., 58/1/1., 60/1/1., 78/1/1-2., 86/1/1., 87/1/1., 89/1/1., 90/1/1., 96/1/1., 

97/1/1., 98/1/1., 99/1/1., 104/1/1-2., 117/1/1., 127/1/1-2., 128/1/2., 131/1/1., 137/1/1., 138/1/1-2., 139/1/1.
 

101
 Kat. A-16/1/1., 17/1/1., 37/1/1-2., 38/1/1-3., 39/1/1-2., 61/1/1., 63/1/1., 64/1/1., 65/1/1., 66/1/1., 67/1/1., 

68/1/1., 69/1/1., 70/1/1., 71/1/1., 72/1/1., 79/1/1-2., 80/1/1-2., 91/1/1., 92/1/1., 93/1/1., 94/1/1., 100/1/1., 

101/1/1., 105/1/1-2., 106/1/1-2., 133/1/1., 135/1/1-2., 140/1/1. 
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A nők egy részét ülő pozícióban jelenítették meg a síremlékeken (Kat. A-7., 19-25., 40-41., 

74-75., 81-84., 102-103., 107., 111., 118-119., 129., 141., 143.). A karosszékben ülő nők egy 

része szemközt (Kat. A-7., 40-41., 74-75., 81-83., 102-103., 107., 111., 118., 129., 141., 

143.), mások felsőtestükkel szemközt, deréktól lefelé oldalnézetben (Kat. A-19-25., 84., 119.) 

láthatók. 

A karosszékben ülő nő képtípusára több kutató is felfigyelt. Barkóczi L. egy magyarul és 

németül is megjelentetett tanulmányában a halotti lakoma jelenetek vizsgálatával foglalkozott 

és elemzése során figyelembe vette az ülve ábrázolt nők képmezőit is.
102

 Véleménye szerint a 

deréktól lefelé oldalnézetben, felsőtestével szemközt forduló nők képtípusát a halotti 

lakomajelenetekből emelhették ki a kőfaragók közvetlen, vagy közvetett előképet használva 

fel a faragás során.
103

 

Ezzel szemben O. Harl egyfajta mögöttes tartalmat feltételezett, azt vetette fel, hogy az ülő 

pozícióval az ábrázolt nő speciális státuszára hívhatták fel a figyelmet.
104

 O. Harl egy 

Göttlesbrunn lelőhelyű sírkövet
105

 idézett, amelyen egy karosszékben ülő férfit ábrázoltak. A 

felirat szerint 70 évet élt Pollius O. Harl szerint magas életkora miatt egyfajta „bölcs” szerepét 

tölthette be és ennek köszönhető a székben ülő pozíció, amellyel sírkövén ábrázolták.
106

 A 

katalógusba felvett ülő nőt ábrázoló síremlékek feliratos anyaga szerint az életkor azonban 

nem indokolja a speciális megjelenítést.
107

 Amennyiben az ülő pozíció valóban bír mögöttes 

tartalommal, úgy az életkortól független, egyéb kiemelt társadalmi helyzetre utal. 

Az ülő személyek mellett jól elkülöníthetőek még az álló alakok. Teljes alakban ábrázolt, 

álló nők jelennek meg Kat. A-26-31., 35., 40-41., 76-77., 84-85., 95., 120-124., 129., 134., 

142-143. kőemlékeken. A síremlékek egy részén a nőket – a kezükben tartott tárgyak alapján 

– áldozatot bemutatva jelenítették meg (Kat. A-26., 35., 76., 120., 122., 123.).
108

 

 

A fő képmezőben ábrázolt nők jelentős részénél látható a kéztartás és az abban tartott 

tárgyak. Gyakori, hogy a nők orsóval és guzsallyal,
109

 illetve vagy orsóval,
110

 vagy 

guzsallyal
111

 jelennek meg. Egyszer az orsó és a guzsaly további tárggyal együtt szerepel a nő 

ölében,
112

 egyszer pedig az orsó jelenik meg egy további tárggyal párosítva.
113

 A legtöbb 

ábrázoláson a nők kezében valamilyen kerek tárgyat látunk,
114

 amelyet leginkább talán 

gyümölccsel lehet azonosítani, bár a kisebb darabok esetében felmerült, hogy pénzként vagy 

ékszerként is meghatározhatók. A kerek tárgy mellett a nők másik kezükben foghattak 
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 BARKÓCZI 1982; BARKÓCZI 1983A. 
103

 BARKÓCZI 1982, 29-31, 48; BARKÓCZI 1983A, 130-132, 145. 
104

 HARL 1993, 10. 
105

 LUPA Nr. 9. 
106

 HARL 1993, 48. lábjegyzet. 
107

 Kat. A-7.: 30 éves, Kat. A-25.: 30 éves, Kat. A-21.: 40 éves, Kat. A-74.: 50 éves, Kat. A-23.: 55 éves, Kat. A-

20.: 65 éves. A Kat. A-40. fő képmezőjében három alak látható, a felnőtt nő ül, a két kislány áll. A feliratban 

csak egy személyt említettek, aki 15 éves; ez a személy a nagyobb álló lány is lehet, nem csak az ülő nő. 
108

 Kat. A-26/1/1.: tál disznófejjel, Kat. A-35/1/1.: tál?, Kat. A-35/1/2.: kancsó?, Kat. A-76/1/1.: áldozati asztal 

előtt áll, Kat. A-120/1/1.: tál, Kat. A-122/1/1.: kancsó és tál?, Kat. A-123/1/1.: kancsó és gyümölcsös tál,  
109

 Kat. A-7/1/1., 12/1/1., 62/1/1., 83/1/2., 126/1/1., 135/1/2. 
110

 Kat. A-10/1/1., 78/1/2., 89/1/1. 
111

 Kat. A-17/1/1., 96/1/1. 
112

 Kat. A-25/1/1. 
113

 Másik kezében saját kendője van: Kat. A-6/1/1. Másik kezében összegyűrt kendőcske van: Kat. A-77/1/1. 
114

 Kat. A-11/1/1., 16/1/1., 23-24/1/1., 33/1/1., 37/1/2., 38/1/2., 41/1/3., 49/1/1., 51/1/1., 54/1/1., 57/1/1., 59/1/1., 

63/1/1., 66/1/1., 68/1/1., 69/1/1., 72/1/1., 78-80/1/1., 86/1/1., 97/1/1., 101/1/1., 107/1/1., 115/1/1., 139/1/1., 

140/1/1.? 
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ládikát,
115

 a viseletükhöz tartozó kendőt,
116

 összegyűrt kendőcskét,
117

 tálat,
118

 vagy bogyós 

gyümölcsöt.
119

 

Utóbbi tárgyak önállóan, vagy egyéb párosításokban is megjelenhettek. Öt személy 

ládikát/dobozt,
120

 hat személy a viseletéhez tartozó kendőt,
121

 négy személy egy összegyűrt 

kendőcskét,
122

 három személy tálat,
123

 négy személy bogyós gyümölcsöt
124

 tart kezében. 

További három személyt gyümölcsöstállal
125

és öt személyt gyümölcsöskosárral
126

 látunk. Egy 

nő talán tálat és kancsót,
127

 egy nő gyümölcsöstálat és kancsót,
128

 egy harmadik nő pedig 

gyümölcsöt és talán füles kosarat
129

 fog két kezével. 

További tárgytípusként jelennek meg a halotti áldozattal ugyancsak összefüggésbe hozható 

kancsók, füles edények és poharak,
130

 míg néhány nő kezében leveles ágat ábrázoltak.
131

 Két 

nő karjában bepólyált csecsemőt tart.
132

 A további személyek esetében a kézben tartott 

tárgyak viszont már nem ismerhetők fel.
133

 

 

5.1.1.2. Mellék képmező 

 

A mellék képmezők a fő jelenet kiegészítéseként jelennek meg a síremlékeken. Amennyiben 

több mellék képmezőt készítettek, a fő képmező alatt következőre első mellék képmezőként, 

az alatta következőre pedig második mellék képmezőként hivatkozom a katalógusban.
134

 

A vizsgált síremlékek mellék képmezőiben főként áldozati jelenetet (29 db)
135

 vagy kocsi 

jelenetet (20 db)
136

 ábrázoltak. Ritkábban (10 db) pedig ez a kettő jelenet együtt is 

szerepelhetett.
137

 

A mellék képmezőkben további témák is megjelentek, ezek egy része pedig az áldozati 

jelenetekhez társul. Áldozati jelenetben, vagy attól külön képmezőben feltűnnek az elhunyt 

mesterségére utaló kovácseszközök,
138

 lovas,
139

 valamint lovas és pajzsot tartó férfi 
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128/1/2., 133/1/1., 143/1/1. 
134

 Ebből kiindulva számozásuk a törzsszövegben a következő: a fő képmező (1.) alatti első mellék képmező a 2-

es, az alatta következő pedig a 3-as számot kapta. 
135

 Kat. A-16., 33., 39., 51., 57., 61., 63-64., 68., 71., 77., 79., 81., 86., 91., 97., 100., 104-105., 108., 133., 135., 

139., 144., 149-152., 155. 
136

 Kat. A-4., 6., 10., 12., 20., 47., 49., 54., 60., 67., 70., 78., 89., 94-95., 110., 128-129., 146., 153-154. 
137

 Kat. A-38., 53., 80., 84., 101., 109., 111., 145., 147-148. 
138

 Kat. A-39. 
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küzdelme.
140

 Lovas jelenetek önálló témaként is megjelenítésre kerültek a mellék 

képmezőkben: lovas alak,
141

 két szembe forduló lovas,
142

 lovat vezető fiú,
143

 lovat vezető fiú 

és lány,
144

 lovat vezető fiú és lány kutyával,
145

 valamint kerek pajzsot tartó katona és ló
146

 

alakja 9 db mellék képmezőben látható. További témaként tűnik fel a vadászati jelenet, 

amelyet csak egyszer látunk mellék képmezőben,
147

 egy további sírkövön frízként jelenik meg 

a fő képmező és a felirat között.
148

 Felirat alatti mellék képmezőben ábrázoltak egy halszerű 

lényen lovagló alakot,
149

 valamint Romolus, Remus és a farkas hármasát.
150

 

A mellék képmezők alakjai a viselet vizsgálatához sajnos csak korlátozottabban vehetők 

figyelembe, mégis, a katalógusba felvett síremlékek mellék képmezői közül negyvenben 

találtam a disszertáció szempontjából figyelembe vehető nőalakokat (53 személy). Több 

síremlék esetében csak a mellék képmezőben látható alakok vizsgálhatók. Katalógusomba J. 

Garbsch gyűjtési módszerével ellentétben
151

 azonban csak azokat a kőemlékeket vettem fel, 

amelyeken legalább egy a „bennszülött” női viselethez tartozó ruha, fibula vagy ékszer 

azonosítható volt. Így a katalógus nem tekinthető a kocsi jelenetet és áldozati jelenetet 

ábrázoló síremlékek teljes gyűjtésének. 

 

5.1.1.3. Sírszobrok 

 

A sírszobrok speciális csoportot képeznek; ezeken nem képmezőkben láthatjuk a 

személyeket, hanem mindegyik egy-egy nőt ábrázol körplasztikaként.
152

 Összesen 6 db 

sírszobor került be a katalógusba – Kat. A-14., 28., 29., 30., 112., 113. –, amelyek mindegyike 

Pest és Fejér megyék területén került elő. Sajnos mindegyik töredékes, így bár a sírszobrok 

esetében lehetőség lenne fejtől lábig a teljes női viselet megfigyelésére, erre valójában egy 

esetben sem kerülhetett sor: Kat. A-112., 113. fejtöredék, Kat. A-14. derékig látható, Kat. A-

28-30. sírszobroknak pedig a feje hiányzik. 

Kat. A-28-30. kéztartása vizsgálható. Kat. A-28. nő bal kezében talán poharat tart, Kat. A-

29. két könyökből behajlított karját maga előtt tartja, Kat. A-30. pedig ruháját fogja. 

 

5.1.2. Összegzés 

 

Az összegyűjtött kőemlékeken a legtöbb esetben a fő képmező alkalmas a női viselet 

elemzésére (134 db, Kat. A-1-13., 15-27., 31-107., 111., 114-143.), kevés esetben ugyanakkor 

a mellék képmező vagy képmezők nőalakjainak viseletét is vizsgálni lehet (40 db, Kat. A-4., 

12., 16., 33., 38., 50-51., 53., 63-64., 67-68., 71-72., 77., 79-81., 86., 94., 97., 100-101., 108-

111., 129., 144-155.). Összesen 24 db sírkő esetében lehet a bennszülött női viselet 
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ábrázolásával foglalkozni a fő és a mellék képmezőkben egyaránt (Kat. A-4., 12., 16., 33., 

38., 50-51., 53., 63-64., 67-68., 71-72., 77., 79-81., 86., 97., 100-101., 111., 129.). A 

katalógusba felvett sírszobrok (6 db, Kat. A-14., 28-30., 112-113.) közül sajnos egy sem 

maradt meg ép állapotban, ezeken a viseleti tartozékok eltérő mértékben, de vizsgálhatók. Az 

elemzések során összesen 231 ábrázolt női viseletet vehettem figyelembe. 

 

A disszertációban az ábrázolt viseletekre a következő képpen hivatkozom: 

katalógusszám/képmező sorszáma/ábrázolt nő vagy nők sorszáma, akik a jelenetekben balról 

jobbra követik egymást. Csupán a sírszobrok képeznek kivételt, amelyekre egyszerűen a 

katalógusszámmal hivatkozom, hiszen ezek esetében nem beszélhetünk sem képmezőkről, 

sem pedig egy jelenetben ábrázolt több alakról. 

 

 

5.2. Tárgyi anyag 

 

A viselet vizsgálatához szükséges a tárgyi anyag elemzése is. Az eraviscusok viseletének 

vizsgálata kapcsán komoly problémát jelent azonban, hogy a La Tène D időszak 

temetkezéseit nem ismerjük a térségből. Ehhez a hiányossághoz újra és újra visszatér a 

kutatás, hiszen ez az információhiány megnehezíti, hogy bizonyos kora római időszakban 

használt tárgytípusok kapcsolódási pontjait megtaláljuk az itt lakó pre-római népességgel. 

Szerencsére viszont számos temetkezést tártak fel a vizsgált térségben, amelyek a korai és 

középső császárkori időszakra keltezhetők; az ezekből előkerült viseleti tárgyak az 

összehasonlító vizsgálatokhoz mégis figyelembe vehetők. 

Tárgyi anyagot így alapvetően a térség korai és középső császárkorra keltezett 

temetkezéseiből vettem fel.
153

 Gyűjtésem során olyan sírokat válogattam ki, amelyekben az 

elhunytat fibulával/fibulákkal temették el, hiszen a fibulaviselés – főként a vállon páros 

fibulaviselés – olyan szokásbeli jellegzetesség, amelynek eredete a római császárkor ellőttre 

jóval visszanyúlik. A fibulákat a B. katalógusrészben foglaltam rendszerbe, de a további 

viseleti tárgyak is említésre kerültek a temetőrészleteket és sírokat összefoglaló 

függelékrészben (Függelék 1). 

Kisebb szegmensét képviseli a disszertációnak, de mégis foglalkozni kellett a J. Garbsch 

által részletesen tárgyalt
154

 veretes övek kérdésével. Az eddigi kutatások szerint ez az övtípus 

a kelet-pannoniai térségből szinte teljesen hiányzik,
155

 így szükséges volt felülvizsgálni, hogy 

vajon ez a tényleges állapotot, vagy kutatási hiányosságot tükröz. Az összegyűjtött tárgyakat a 

C. katalógusrészben soroltam fel. 

Mivel a viselet vizsgálatában nem a tárgytipológiának kell előtérbe kerülnie, hanem a 

viseleti tárgyakat egységként szükséges értelmezni,
156

 ezért a katalógusba foglalt tárgyi 

anyagok elemzésével tipológia szempontból szűkszavúan kívánok foglalkozni. Nagyobb 
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jelentőséggel bír, hogy a viseleti tárgyak milyen kombinációi figyelhetők meg az 

összegyűjtött sírok esetében és milyen kapcsolatot mutatnak az ábrázolt női viselettel. 

 

 

5.2.1. Fibulák 

 

Kovrig I. és Patek E. monográfiája
157

 óta nem született Pannonia vagy Pannonia valamely 

nagyobb területi egységével kapcsolatban részletes feldolgozása a császárkori fibulaanyagnak. 

A disszertációban vizsgált térség vonatkozásában a 20. század átfogó jellegű szakirodalma 

mellett az újabb résztanulmányok és a külföldi szakirodalom vehetők figyelembe. 

A térségből összegyűjtött 151 sírból összesen 213 fibuláról vagy fibulatöredékről van 

tudomásom. Ezek a fibulák 17 típusba különíthetők el, amelyek a következők: 1. Nauheim 

fibulák, 2. hurkolt rugósszerkezetű ívfibulák, 3. Idrija típusú fibulák, 4. noricumi-pannoniai 

szárnyas fibulák, 5. noricumi-pannoniai két gombos fibulák, 6. szemesfibulák, 7. egy gombos, 

erős profilú fibulák, 8. pannoniai trombitafibulák, 9. térdfibulák, 10. csuklós-szárnyas fibulák, 

11. keresztben tagolt kengyelű csuklósszerkezetű ívfibulák, 12. díszített lapfibulák, 13. egyéb 

lapfibulák, 14. csokornyakkendő alakú fibulák, 15. cikáda alakú fibulák, 16. emailos fibulák, 

17. áttört fibulák (Függelék 2.1/Fibulák) (2-4. ábra). A földrajzi eredet, a használói kör és a 

használati időszak szempontjából ezek a fibulák több csoportra bonthatók. 

Az Alpok vidékéről származnak az Idrija típusú fibulák, amelyek Északkelet-Pannoniában 

ritkának számítanak.
158

 A noricumi-pannoniai körhöz köthetők a noricumi-pannoniai szárnyas 

fibulák és a noricumi-pannoniai két gombos fibulák,
159

 amelyek kifejlődése ugyancsak az 

Alpok térségében mehetett végbe.
160

 Bár a noricumi-pannoniai szárnyas fibulák pannoniai 

gyártására kevés bizonyíték van, néhány adat azt mutatja, hogy Kelet-Északkelet-

Pannoniában is készítették őket – itt említhető például a Győr-Ménfőcsanakon és a Szakályon 

előkerült félkész fibulák.
161

 A Garbsch A238v esetében már korábban is pannoniai gyártást 

feltételeztek,
162

 amelyet pedig igazolni látszik az is, hogy az Északkelet-Pannoniában 

elterjedt, J. Garbsch által egy altípus alá vont fibulák egyes formai jegyek alapján további 

változatokba/variánsokba rendezhetők.
163

 A temetkezésekből előkerült A238 fibulák közül a 

Garbsch A238d, az A238e, az A238h és az A238q a vizsgált térségben alapvetően ritkának 

számítanak, fő elterjedési területükhöz Noricum és Nyugat-Pannonia tartozik.
164

 A térség 

sírjaiban megjelenő noricumi-pannoniai két gombos fibulák (Garbsch A236a, A236f) fő 

előfordulási területe szintén Noricum és Délnyugat-Pannonia.
165

 

Az A67 és az A68 (=Merczi 2012/8.7-8) egy gombos, erős profilú fibulák ugyancsak a 

noricumi-pannoniai térségben népszerűek,
166

 kialakulásuk pedig szintén az Alpok vidékén 

mehetett végbe.
167

 Míg az A67 gyártása alapvetően az Alpok térségéhez köthető,
168

 az A68 
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készítése – a nagy darabszámból és a részletekben mutatkozó eltérések alapján – számos 

Duna-vidéki centrumban folyhatott.
169

 Széles elterjedést mutatnak a nyugati provinciákban 

csak szórványosan előkerülő Jobst 4F
170

 és a nyugatról ismeretlen Merczi 2014/3.
171

 fibulák, 

míg jellemzően Pannoniában fordulnak elő a Merczi 2012/8.11
172

 és a Közép-Duna vidékre 

jellemzőek a Gugl A70/73b,
173

 Gugl A70/73c
174

 fibulák. A Merczi 2014/1. Noricumban és 

Pannoniában a határvidéken van jelen, jellemzően az Alsó Duna vidékről és Daciából 

ismert.
175

 Az ún. okorági fibulák a vizsgált térségbe Dél-Pannoniából kerülhettek,
176

 de az 

Alsó-Duna vidékre jellemzőek a Merczi 2012/8.14.,
177

 a Redžić 2010/Var. 2.,
178

 valamint az 

ún. pontusi egy gombos, erős profilú fibulák (Redžić 2010/Var. 3)
179

 is. Germania Superior és 

Raetia térségének jellemző formája az Ortisi 7d,
180

 de a vizsgált térségben atipikus a Jobst 4E 

altípus
181

 is. Alapvetően az Északi Barbaricumban fordulnak elő az Almgren 75/77 fibulák, 

amelyek fejlettebb változatai Pannoniában és Daciában jelennek meg gyakrabban.
182

 

Az Idrija típusú fibulák, a noricumi-pannoniai szárnyas és két gombos fibulák, valamint az 

A67 fibulák a pre-római lakosság viseletéhez tartozó típusok. Az elhunytak neméről tett 

megállapításokat összegezve látható, hogy a noricumi-pannoniai szárnyas fibulák a 

császárkorban nők sírjaiban voltak megfoghatók.
183

 Problémás sír az Aquincum-Aranypatak u. 

67/1. sír,
184

 a Páty/120a sír
185

 és a Solymár-Dinnyehegy/21. sír,
186

 amelyeket férfi sírként 

határoztak meg. Az aquincumi sír antropológiai másodvéleménye és a fibulák pozíciója, 

valamint száma szerint azonban a temetkezés nőé lehet. Ugyancsak nőre utal, hogy a pátyi 

sírban a fibulák a vállaknál voltak, míg a fibulák száma alapján vethető fel ugyanez a 

solymári sír esetében. Gyerekek, valószínűleg fiatal lányok sírjaiból a Budaörs/11. sírból, 
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Páty/164. sírból, Páty/302. sírból, Solymár-Dinnyehegy/84. sírból is ismertek noricumi-

pannoniai szárnyas fibulák.
187

 Ezek a temetkezések jól jelzik, hogy a fibulatípus viselésének 

nem lehetett szigorú alsó életkori határa, hiszen a budaörsi sírba 12-14 éves, a Páty/164. sírba 

8-9 éves, a Páty/302. sírba 14-16 éves, míg a solymári sírba kb. 1-7 éves személyt temettek 

el.
188

 A hamvasztásos rítusú temetkezések közül 2 db noricumi-pannoniai szárnyas fibula volt 

az Aquincum-Graphisoft Park/251. sírban,
189

 a Lovasberény/IV. sírban,
190

 a Mány/2. sírban,
191

 

Solymár-Dinnyehegy/97. sírban,
192

 Solymár-Dinnyehegy/111. sírban
193

 és a Szentendre/118. 

sírban.
194

 1 db noricumi-pannoniai szárnyas fibula és 1 db további fibula volt továbbá a 

Mezőszilas/I. tumulusban,
195

 Páty/112. sírban,
196

 Százhalombatta/109. sírban,
197

 valamint a 

Páty/292. csontvázas rítusú sírban,
198

 amelyek így szintén a „bennszülött” női viseletre 

jellemző fibulahasználatot mutathatják. 

A vizsgált térségben kisebb népszerűséggel bíró Idrija típusú fibula (Kat. B-3) a Páty/112. 

sírból került elő noricumi-pannoniai szárnyas fibulával (Kat. B-27) – a fibulapár alapján 

felvethető, hogy női temetkezésből.
199

 Női sírhoz (Páty/302. sír) köthető egy noricumi-

pannoniai két gombos fibula (Kat. B-88),
200

 míg egy további sír esetében (Sárbogárd/19. sír) 

ismét csupán a fibula pozíciója alapján vethető fel, hogy az antropológiai meghatározással 

szemben az elhunyt nő.
201

 

Az egy gombos, erős profilú fibulák későbbi változatai a férfi (katonai) viseletben is helyet 

kaphattak,
202

 de a civil viseletben is jelen voltak. A vizsgálható temetkezések közül az elhunyt 

6 sírban férfi,
203

 14 sír esetében nő
204

 és 4 sírban gyerek,
205

 akiknek a nemét nem ismerjük. 

Azokról a változatokról, amelyek nagyobb darabszámúak és átfogóbban vizsgálhatóak 

kijelenthető, hogy egyes változatok nem nem- és nem kor-specifikusak. A68 (=Merczi 

2012/8.7-8) fibulák női (Aquincum-Corvin tér/SE 2024. sír, Budaörs/9. sír, 30. sír),
206

 férfi 

(Aquincum-Corvin tér/17. sír, Lovasberény/II. sír, Sárbogárd-Virágrész/3. sír, Solymár-

Dinnyehegy/148. sír)
207

 és ismeretlen nemű, 4-5 éves gyerek (Solymár-Dinnyehegy/65. sír)
 208
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 Kat. B-4. és 5., 12., 30. és 31., 79. 
188

 Függelék 1/3. lelőhely, 10. lelőhely, 13. lelőhely 
189

 Függelék 1/2.3. lelőhely, Kat. B-22-23, 17. tábla 1-2. 
190

 Függelék 1/5. lelőhely, Kat. B-75, Kat. B-82, 37. tábla 4-5.  
191

 Függelék/6. lelőhely, Kat. B-8-9, 38. tábla 1-2. 
192
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193
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194
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 BÖHME 1972, 52. 
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profilú fibula) az ismert adatokat figyelembe véve elképzelhető, hogy valójában nő volt. 
205

 Kat. B-105., 118., 138., 139. 
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 Függelék 1/2.1. lelőhely, Kat. B-102, 4. tábla 3; 3. lelőhely, Kat. B-96, 25. tábla 1, Kat. B-98-99, 28. tábla 1-

2. 
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 Függelék 1/2.1. lelőhely, Kat. B-101, 2. tábla 1; 5. lelőhely, Kat. B-103, 37. tábla 2; 12. lelőhely, Kat. B-104, 

Kat. B-113, 56. tábla 3; 13. lelőhely, Kat. B-107, 80. tábla 1. 
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temetkezéséből ismertek. Az A69/70 (= Merczi 2012/8.11) szintén ismertek női (Aquincum-

Kaszásdűlő/231. sír, Solymár-Dinnyehegy/127. sír, 149. sír)
209

 és férfi (Budaörs/60. sír, 

Sárbogárd-Virágrész/3. sír),
210

 valamint egy ismeretlen nemű, 5-6 éves gyerek (Solymár-

Dinnyehegy/152. sír)
211

 temetkezéséből. 

A női temetkezésekből azonos típusú egy gombos, erős profilú fibulák,
212

 eltérő típusú egy 

gombos, erős profilú fibulák
213

 és egy gombos, erős profilú fibulák eltérő fibulatípussal
214

 

együtt kerültek elő. A bolygatatlan női sírok közül a Budaörs/9. sírban, a Budaörs/136. sírban, 

az Aquincum-Corvin tér/SE 2024 sírban, a Solymár-Dinnyehegy/127. sírban a nők vállánál 

talált 1 db fibula a viseleti szokások változását mutatja, amely szerint a ruhát már nem kellett 

a vállnál kettő fibulával rögzíteni.
215

 A Kat. B-125-126., 128. fibulák viseleti pozíciója 

bizonytalan.
216

 

A fedlap nélküli pannoniai trombitafibulák legkorábbi típusai a Római Birodalom határain 

kívül fejlődhettek ki, de későbbi formái kifejezetten elterjedté váltak Pannoniában,
217

 ahol 

gyártották is őket.
218

 A vizsgált temetkezésekben összesen 13 db fedlap nélküli pannoniai 

trombitafibula volt.
219

 Az elhunytak neme több esetben ismert: a fibulák női (Aquincum-

canabae/V.6. sír, Solymár-Dinnyehegy/145. sír),
220

 férfi (talán Páty/220. sír),
221

 és gyerek 

(Aquincum-Bécsi út 60./SE 6034-6036. sír, Páty/233. sír, Solymár-Dinnyehegy/31. sír, 84. sír, 

88. sír)
222

 sírokból kerültek elő. A gyereksírok közül a fibulák pozíciója alapján a pátyi
223
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214
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valószínűleg kislány temetkezése lehet, de ugyancsak lányra utalhat az aquincum-Bécsi úti sír 

esetében, hogy a pannoniai trombitafibula mellett egy további ismeretlen típusú fibula (Kat. 

B-211) is volt a sírban.
224

 A solymári 145. női sír és a pátyi 233. gyereksír egyértelműen 

igazolják, hogy a pannoniai trombitafibulákat is viselték a pre-római tradíciónak megfelelően 

a vállakhoz tűzve. A pannoniai trombitafibulával együtt előkerült noricumi-pannoniai 

szárnyas fibulák a Solymár-Dinnyehegy/84. sírban (Kat. B-79) és Százhalombatta/109. sírban 

(Kat. B-51) a Solymár-Dinnyehegy/145. női sír esetében látható viselési mód rekonstruálását 

vetik fel, amely szerint mindkét fibulát a vállhoz tűzve viselték. 

Alapvetően „katonafibulákként” tartották számon a térdfibulákat,
225

 amelyek jelenléte 

azonban civil környezetben is jól igazolható.
226

 A noricumi-pannoniai térség és a germaniai-

raetiai térség térdfibulái több különbséget mutatnak: említhető a tűszerkezet, valamint a 

kengyel eltérő kialakítása.
227

 A vizsgált temetkezésekben a noricumi-pannoniai térségben 

elterjedt térdfibula típusok vannak jelen.
228

 Néhány esetben ismert az elhunytak neméről és 

koráról tett megállapítás. Térdfibula került elő kettő női sírból (Aquincum-canabae/VI.101. 

sír, Aquincum-Graphisoft Park/1341. sír),
229

 de utóbbi csak feltételesen köthető a viselethez, 

míg az Aquincum-Graphisoft Park/1036. sírban a térdfibula a férfi mellkasán volt.
230

 Három 

térdfibula továbbá gyereksírból (Aquincum-Lajos u. 4-6/19. sír, Aquincum-Graphisoft 

Park/483. sír, 496. sír)
231

 került elő. Talán 2 db fibula volt még az Aquincum-Bécsi út 58/22. 

sírban is: a Merczi 2011/B/23. térdfibula egy további fibulával lehetett párosítva,
232

 amely így 

felveti a lehetőséget, hogy a térdfibulák esetében is számolni kell azzal, hogy esetenként a 

vállon párban, a „bennszülött” női viseletre jellemző módon hordták őket. 

Formai jellegzetességeik és gyakoriságuk alapján a pannoniai térségben fejlődhettek ki a 

hurkolt rugósszerkezetű ívfibulák, a csokornyakkendő alakú fibulák és a cikáda alakú fibulák. 

Sajnos nem ismerjük az elhunytra vonatkozó adatokat az Adony/2. sír esetében, amelyből a 

hurkolt rugósszerkezetű ívfibula (Kat. B-2) került elő, de nem rendelkezünk pontos adatokkal 

a cikáda alakú fibulák viselői köréről sem.
233

 A 12 db sírból előkerült csokornyakkendő alakú 

fibula viselői közül csupán az Aquincum-Graphisoft Park/795. sírról van pontosabb adatunk, 

amelyben a csokornyakkendő alakú fibulák a 25-29 év körüli nő vállainál kerültek elő.
234

 A 

további, hamvasztásos rítusú temetkezések esetében alapvetően a fibulaszám alapján vethető 
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 Függelék/10. lelőhely, 233. sír: a fibulák a fogak két oldalán kerültek elő, eredetileg a vállakon lehettek. 
224

 Az előzetes leltár szerint a sírban egy további fibula is volt, amelyet egy gombos, erős profilú fibulaként 

határoztak meg. 
225

 BÖHME 1972, 19-21, 52-53. 
226

 MERCZI 2011, 7. 
227

 A germaniai-raetiai térségre jellemző, hogy a fibulák tűszerkezete belső húrozású, míg a noricumi-pannoniai 

térségben a külső húrozású rugósszerkezet terjedt el. A noricumi-pannoniai térség térdfibuláinak jellegzetessége 

még, hogy a kengyel „S” alakban ível, továbbá felülnézetben a kengyel második harmadában elkeskenyedik, 

majd a tűtartó fölött újból kiszélesedik (MERCZI 2011, 29). 
228

 Függelék 2/1. Fibulák/9. Térdfibulák 
229

 Függelék 1/2.2.1. lelőhely, Kat. B-159, 6. tábla 4. hamvasztásos sírból megégett fibula; 2.3. lelőhely, Kat. B-

162, 23. tábla 2. a térdfibula a jobb bokánál volt. 
230

 Függelék 1/2.3. lelőhely, Kat. B-161, 23. tábla 1. 
231

 Függelék 1/2.2.3. lelőhely, Kat. B-160, 8. tábla 1. a bal láb végénél; 2.3 lelőhely, Kat. B-155, 19. tábla 3. a 

bal kar fölött; 2.3. lelőhely, Kat. B-156, 20. tábla 1. a koponya fölött. 
232

 A Kat. B-202. tűszerkezet töredék véleményem szerint nem a térdfibula (Kat. B-164) töredéke, hanem egy a 

viselethez tartozó további fibuláé. 
233

 A Páty/575. sír esetében az elhunyt váza nem volt a sírban, de a cikáda alakú fibula is csak feltételesen 

köthető a temetkezéshez, ugyanis az a sír nyesése során került elő (Függelék 1/10. lelőhely, Kat. B-186, 52. tábla 

2). A Pátka/54. tumulusból került még elő cikáda alakú fibula. A hamvasztásos rítusú sír esetében az elhunyt 

nemére és korára vonatkozó adatunk nincs, de a további mellékletek sem utalnak arra, hogy a fibula férfihoz 

vagy nőhöz tartozott-e (Függelék 1/9. lelőhely, Kat. B-187, 42. tábla 3). 
234

 Függelék 1/2.3. lelőhely, Kat. B-175-176, 22. tábla 1-4. 
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fel, hogy az adott temetkezés nőé, így az Aquincum-Sajka u. 4/13. sír,
235

 Mány/5. sír,
236

 

Pátka/56. tumulus,
237

 Pusztaszabolcs-Felsőcikola/1. tumulus
238

 esetében. 

Alapvetően a Kárpát-medencétől nyugatra népszerűek a La Tène D időszak jellegzetes 

típusának számító Nauheim fibulák.
239

 Egy a Striewe A1.3 formának megfeleltethető fibula 

ismert a térségből az Aquincum-Corvin tér/106. hamvasztásos rítusú gyereksírból.
240

  

A Rajna-vidéki germán körhöz tartoznak a szemesfibulák,
241

 amelyek jelenléte a térségben 

megjelenő idegen etnikumra utalhat. A Lovasberény/III. sír elhunytjának nemét nem 

ismerjük, de feltételezhetően férfi lehetett, míg a Sárbogárd/3. sír elhunytja a szakirodalmi 

adatok szerint férfi.
242

 

A galliai, Rajna-vidéki körhöz sorolhatók a csuklós-szárnyas fibulák,
243

 a keresztben tagolt 

kengyelű csuklósszerkezetű ívfibulák
244

 és a díszített lapfibulák.
245

 A legtöbb fibula, amely 

ezekhez a Nyugat-Európában népszerű típusokhoz sorolható aquincumi temetkezésekből 

került elő. Riha 7.2.1 korongfibula pár volt az Aquincum-Corvin tér/46. sírban; a 

hamvasztásos urnasír egy 1 év körüli gyereké, aki a fibulapár és a sírból előkerült hajtű 

alapján lány lehetett.
246

 A Riha 7.8 üvegberakással díszített lapfibula az Aquincum-Corvin 

tér/90. sírban a 15-17 éves személy mellkasánál volt,
247

 míg egy Gaspar 30a keresztben tagolt 

kengyelű ívfibula 6 éves gyerek sírjából (Aquincum-Bécsi út 66/144. sír) került elő.
248

 

További darabok említhetők még a pátyi temetőből. A Gaspar 29c csuklós-szárnyas fibula a 

23 évnél idősebb nő bal vállánál került elő (Páty/572. sír),
249

 a Gaspar 58b pedig kislány 

sírjában (Páty/584. sír) az elhunyt mellkasán volt.
250

 A Riha 7.2.1 korongfibulákat 

„bennszülött” szokás szerint a vállakon párban viselhették, de a csuklós-szárnyas fibula is a 

ruha vállrészéhez lehetett tűzve, míg a kizárólag a mellkashoz tűzött fibulaviselés a 

„bennszülött” szokástól idegen. 

Az emailos fibulák gyártása a császárkor idején Britanniában, Galliában és a Rajna-Duna 

vidéken folyhatott.
251

 Berecz K. a pannoniai lelőhelyű rugós tűszerkezettel gyártott emailos 

fibulák esetében feltételezte azok helyi gyártását, hiszen ez a tűszerkezet konstrukció a 

Birodalom nyugati részén a császárkorban idegen volt.
252

 A vizsgált sírokból a 

                                                           
235

 Függelék 1/2.2.2. lelőhely. 2 db csokornyakkendő alakú fibula: Kat. B-177-178, 7. tábla 1-2. 
236

 Függelék 1/6. lelőhely. 2 db csokornyakkendő alakú fibula: Kat. B-179-180, 39. tábla 2-3. Továbbá 1 db 

térdfibula: Kat. B-153, 39. tábla 1. 1 db áttört fibula: Kat. B-196, 39. tábla 4. 1 db rugósszerkezet töredék: Kat. 

B-205, 39. tábla 5. 
237

 Függelék 1/9. lelőhely, Kat. B-181-182, 43. tábla 2-3. Továbbá 1 db noricumi-pannoniai szárnyas fibula: Kat. 

B-26, 43. tábla 1. 
238

 Függelék 1/11. lelőhely, Kat. B-183-184, 54. tábla 1-2. 
239

 Elterjedési területük vonatkozásában: STRIEWE 1996, 93-157, Karte 1; DEMETZ 1999, 86-87, Karte 22-25. 

Kronológia: STRIEWE 1996, 161-165; DEMETZ 1999, 87-91. Továbbá: METZLER 1995, 185-189; GASPAR 2007, 

27, 39. 
240

 Függelék 1/2.1. lelőhely, Kat. B-1, 4. tábla 1. 
241

 KELLER 1984, 22. 
242

 Függelék 1/5. lelőhely, 12. lelőhely 
243

 KELLER 1984, 21. Elterjedési területük vonatkozásában: RIHA 1979, 127; FEUGÈRE 1985, 333-334; MAZUR 

1998, 38; BOELICKE 2002, 106; GASPAR 2007, 45. 
244

 Elterjedési területük vonatkozásában: RIHA 1979, 124; FEUGÈRE 1985, 333; RIHA 1994, 110; PHILIPPE 1999, 

111; GASPAR 2007, 45. 
245

 RIHA 1979, 180, 185, 198; FEUGÈRE 1985, 337, 344-345, Fig. 48; RIHA 1994, 157, 169; MAZUR 1998, 54; 

BOELICKE 2002, 120, 124; PIETRUK 2005, 105; GASPAR 2007, 47; SEDLMAYER 2009, 44; MAZUR 2010, 66. 
246

 Függelék 1/2.1. lelőhely, Kat. B-169-170, 2. tábla 2-3. 
247

 Függelék 1/2.1. lelőhely, Kat. B-171, 3. tábla 3. 
248

 Függelék 1/2.2.7. lelőhely, Kat. B-167, 13. tábla 2. 
249

 Függelék 1/10. lelőhely, Kat. B-166, 52. tábla 1. 
250

 Függelék 1/10. lelőhely, Kat. B-172, 53. tábla 1. 
251

 BERECZ 2008, 82-84, 181-184. 
252

 BERECZ 2008, 182. 
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Dunaújváros/165. sírba helyezett Berecz IIA/15b életkép jelenetes korongfibula esetében 

merülhet fel a helyi, északkelet-pannoniai gyártás lehetősége, míg a többi emailos fibula 

nyugatról érkezhetett ide részben kereskedelmi tevékenység következtében.
253

 Emailos 

fibulák Pannoniában ritkán kerülnek elő sírból,
254

 a vizsgált térségből is csupán 5 db 

temetkezéshez köthető emailos fibulát ismerek. Az Aquincum-Graphisoft Park/429. sír 

feltárása során került elő a Berecz IIA/4a fibula, amelynek bár pontos pozíciója nem ismert 

feltételezhető, hogy a 25-59 év közötti nő viseletéhez tartozott. Mivel a sír bolygatott volt, az 

előkerült fibulaszám sajnos nem informatív. Berecz IIB/9 cipőtalp alakú emailos fibula került 

elő az Aquincum-Graphisoft Park 784. sírból (hamvasztásos),
255

 amelyről az itt talált pelta 

alakú övcsat
256

 alapján felvethető, hogy férfi temetkezése, továbbá Berecz IIA/1a millefiori 

emailozású korongfibula volt a Szentendre/4. férfi sírban.
257

 A Dunaújváros/165. sírban, az 

elhunyt kislány jobb lábánál talált IIA/15b korongfibula esetében sajnos nem lehet 

megállapítani, hogy az a viselethez tartozott-e.
258

 

Az áttört díszítésű fibulák a Rajna-Duna vidéki provinciák jellegzetességei. Egyes altípusok, 

mint például a Százhalombatta/140. sírból (hamvasztásos) előkerült, levél alakú, áttört 

kengyelű Patek T. XVII. 17. fibulák széles elterjedési területük alapján
259

 talán fő viselői 

körként a katonasággal hozhatók összefüggésbe. Az áttört díszítésű fibulák ugyanakkor a civil 

viseletbe is integrálódhattak. Sajnos a további vizsgált temetkezések mind hamvasztásos 

rítusúak és nem biztosítanak megbízható adatokat az elhunytak nemére és korára 

vonatkozóan.
260

 Sem a Dunaújváros/252. sír, sem pedig a Dunaújváros/455. sír esetében nem 

igazolható azonban, hogy az áttört fibulákat párban viselték volna, amely alapján kijelenthető, 

hogy ezek már ahhoz a legszigorúbb „bennszülött” viseleti tradícióhoz, amely szerint a 

vállakon párban viselték a fibulákat nem tartoztak hozzá. 

 

A vizsgált fibulák használati időszaka alapvetően a Kr. u. 1-2. századot fedi le. Ezek a térség 

temetkezéseiben előforduló fibulák egymással párhuzamosan lehettek használatban, a 

típusok/altípusok/változatok/variánsok közti éles váltás nem figyelhető meg.
261

 

A legkorábban megjelenő fibulatípus a Striewe A1.3 Nauheim fibula, amely a Kr. e. 1. 

században az Augustus korig népszerű, az Aquincum-Corvin tér lelőhelyen előkerült fibula 

azonban a Claudius korig tartó használatot valószínűsíti. 

A Kr. u. 1. század első felétől használatban voltak a noricumi-pannoniai szárnyas fibulák 

közül a Garbsch A238e, A238c, A238d, a két gombos fibulák közül a Demetz A236a2, az egy 

gombos, erős profilú fibulák közül a Demetz A67b2, az A68 (= Merczi 2012/8.7-8) és az 

Ortisi 7d fibulák, a Demetz Idrija IIa Idrija típusú fibula, az A53 szemesfibula, a Gaspar 29c 

csuklós-szárnyas fibula, a Gaspar 30a tagolt kengyelű ívfibula, a díszített lapfibulák közül 

pedig a Riha 7.8, a Riha 7.2.1, a Gaspar 58b fibulák.  

                                                           
253

 BERECZ 2008, 183. Műhelyük lokalizálására azonban nincs lehetőség: BERECZ 2008, 16. táblázat 
254

 BERECZ 2008, 191. Berecz K. katalógusában Pannoniából 3 db sírból előkerült fibula van: Dunaújváros/165. 

sír: Berecz IIA/15b, Kat. C-133 (= itt Kat. B-191); Győr-Homokgödör/11. sír (hamvasztásos): Berecz IIC/1b, 

Kat. C-140, 19. tábla 6; Győr-Homokgödör/25. sír (hamvasztásos): Berecz IIC/4, Kat. C-141, 19. tábla 5. 
255

 Függelék 1/2.3. lelőhely, Kat. B-192, 21. tábla 3. 
256

 Függelék 1/21. tábla 4., Kostromichyov C1 altípus (KOSTROMICHYOV 2016, 141, Fig. 4). 
257

 Függelék 1/15. lelőhely, Kat. B-189, 87. tábla 1. 
258

 Függelék/4. lelőhely, Kat. B-191, 33. tábla 1. 
259

 Meg kell különböztetni kettő körzetet, amelyet a fibulák áttört díszítésének formája alapján lehet kijelölni. A 

voluta forma inkább a nyugati provinciákra jellemző, míg a Közép- és Alsó-Duna vidéken a fibulák kengyelét 

vese alakú áttörés díszíti: Függelék 2.1/Fibulák/Patek T. XVII. 17. 
260

 Függelék 1/4. lelőhely 
261

 Függelék 2.1/Fibulák 
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A Garbsch A238e, A238c, A238d, a Demetz A236a2, az A68, az Ortisi 7d, a Demetz Idrija 

IIa, az A53, a Gaspar 29c, a Gaspar 30a, a Riha 7.2.1 és a Gaspar 58b az 1. század második 

felében továbbra is forgalomban maradhattak, továbbá megjelentek a két gombos fibulák 

közül az A236f, a noricumi-pannoniai szárnyas fibulák közül az A238h, az egy gombos, erős 

profilú fibulák közül a Kovrig T. V. 49, a Merczi 2012/8.11, a Redžić 2010/Var. 3. és az 

emailos fibulák közül a Berecz 2008/IA/6a var. A Falvius kor környékén kezdték használni a 

noricumi-pannoniai szárnyas fibulák közül az A238v1, A238v2, az egy gombos, erős profilú 

fibulák közül a Gugl 70/73c, az emailos fibulák közül a Berecz 2008/IIA/1a fibulákat, de a 

Gugl 70/73b is hasonló képpen tűnhetett fel, C. Gugl által vizsgált anyag alapján a 

Domitianus korban. Az 1. század vége körül jelentek meg a noricumi-pannoniai szárnyas 

fibulák közül a Garbsch A238v3, az egy gombos, erős profilú fibulák közül a Jobst 4F, az 

A75/77, a pannoniai trombitafibulák közül a Merczi 2012/12.1 és a Kovrig T. VII. 62. var., 

továbbá talán ekkortól már elkezdődhetett a cikáda alakú fibulák és a csokornyakkendő alakú 

fibulák használata is. 

A 2. század első harmadára teszik a Garbsch A238c és A238d kifutását és a 2. század első 

feléig/közepéig lehet számolni a Garbsch A238h, A238v1, A238v2, a Kovrig T. V. 49, a Gugl 

A70/73c, a Merczi 2012/8.11, az A75/77, a Gaspar 29c, a Gaspar 30a, a Riha 7.2.1. és 

esetenként a Berecz 2008/IA/6a var. használatával. A 2. század első felében voltak még 

forgalomban a noricumi-pannoniai szárnyas fibulák közül a Garbsch A238q, az egy gombos, 

erős profilú fibulák közül a Bojović 9.13, a Merczi 2012/8.14, a Redžić 2010/Var. 2. fibulák 

is. 

A 2. század során is használatban maradt a noricumi-pannoniai szárnyas fibulák közül a 

Garbsch A238v3, az egy gombos, erős profilú fibulák közül a Redžić 2010/Var. 3, a Jobst 4F, 

a pannoniai trombitafibulák közül a Merczi 2012/12.1. és a Kovrig T. VII. 62. var, az emailos 

fibulák közül a Berecz 2008/IIA/1a, a csokornyakkendő alakú fibulák és a cikáda alakú 

fibulák. A 2. század során jelentek meg továbbá a noricumi-pannoniai szárnyas fibulák közül 

a Garbsch A238v4, az egy gombos, erős profilú fibulák közül a Merczi 2014/1. és a Merczi 

2014/3, a pannoniai trombitafibulák közül a Kovrig T. VII. 66, a Cociş 21b1a-b és a Kovrig 

T. VII. 70/71. var., a hurkolt rugósszerkezetű ívfibulák, a térdfibulák (Merczi 2011/B/1-2, 9, 

21, 23), az emailos fibulák közül a Berecz 2008 IIA/4a, IIB/9 és talán a IIA/15b. A 2. század 

közepe/vége körül kerülhettek forgalomba az egy gombos, erős profilú fibulák közül a Jobst 

4E, valamint az áttört fibulák. Néhány egy gombos erős profilú fibula (Redžić 2010/Var. 3, 

Merczi 2014/3, Jobst 4E), pannoniai trombitafibula (Cociş 21b1a-b, Kovrig T. VII. 70/71. 

var.), emailos fibula (Berecz 2008/IIA/1a) a térdfibulák és az áttört fibulák használati 

időszaka a 3. század elejéig kifuthatott, míg a 3. századon belüli hosszabb használattal lehet 

számolni a Berecz 2008/IIA/15b és IIB/9 emailos fibulák esetében. 
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2. ábra Fibulatípusok 1. 

 



 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ábra Fibulatípusok 2. 
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4. ábra Fibulatípusok 3. 
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5.2.2. Övtartozékok 

 

J. Garbsch monográfiájában igen hangsúlyos szerepet kapott és részletes tárgyalását végezte 

el az ún. noricumi-pannoniai övvereteknek. A szerző véleménye szerint ez a veretekkel 

díszített övtípus központi eleme volt az ún. noricumi-pannoniai „bennszülött” női 

viseletnek.
262

 

Az övtartozék különféle elemeivel már az 1900-as évek elején elkezdtek foglalkozni. 1928-

as publikációjában Nagy L. a Sopronszécsenyről
263

 előkerült övcsatot a korabeli ismert 

leletekre hivatkozva mutatta be.
264

 Bár munkáját több tanulmány előzte meg
265

 R. Noll 

foglalkozott először részletesebben az övtípussal a magdalensbergi leletek bemutatása 

kapcsán.
266

 Az övtípus mai napig legrészletesebb tárgyalása végül J. Garbsch nevéhez 

fűződik, aki tipokronológiai vizsgálatokat elvégezve elemezte részletesen az övtartozékokat 

és készítette el az öv lehetséges rekonstrukcióit 1965-ös monográfiájában.
267

 Az övhöz tartozó 

veretek közé Nagy L. még csak a csatokat és a jellegzetes kialakítású, áttört díszű vereteket 

sorolta,
268

 de R. Noll gyűjtésében sem szerepeltek a szíjvégeket díszítő veretek.
269

 

J. Garbsch az öv rekonstrukciójakor
270

 az összeállításhoz hozzávette a szögletes, 

leggyakrabban áttöréssel díszített veretek (B1-B7)
271

 mellett a csónak alakú vereteket (K.a-

c),
272

 a szögletes, egy vagy két nyúlvánnyal díszített csatokat (G1-G2),
273

 valamint további új 

elemként adta hozzá az ívelt testű kacsafejes vereteket (E1-E3)
274

 és tagolt kialakítású szíjvég 

vereteket (R1-R4).
275

 Ezt a J. Garbsch által rekonstruált övformát az ábrázolásokon gyakran 

jelentkező, három szíjjal díszített övtípusnak feleltette meg a szerző (5. ábra).
276
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 GARBSCH 1985, 554. 
263

 A lelőhelyet nem szabad összekeverni a Nógrád megyei Szécsénnyel. Bár Nagy L. a lelőhelyre „Szécsény”-

ként hivatkozott, a lelőhelyre vonatkozóan a következő adatokat is megadta: a tárgyak a Sopron megyei 

Szécsény község határáról kerültek elő és ezek a győri bencés főgimnázium gyűjteményéhez tartoznak (NAGY L. 

1928, 215). J. Garbsch a lelőhelyre szintén „Szécsény”-ként hivatkozott, de ő is feltüntette, hogy Győr-Moson-

Sopron megyéhez tartozik (GARBSCH 1965, 214). Az övtartozékok előkerülési helyét illusztráló 

térképmellékletein azonban a lelőhelyet Szombathely környékén tüntette fel (GARBSCH 1965, Karte 14-16). U. 

Rothe ide vonatkozó térképén a lelőhely már helyesen szerepel (ROTHE 2012, Map 8). 
264

 NAGY L. 1928. 
265

 NOLL 1957, 53. lábjegyzet. 
266

 NOLL 1957, 128-134. 
267

 GARBSCH 1965, 79-114. 
268

 NAGY L. 1928. Nagy L. szkeptikus volt az általa is ismert csónak alakú veretek és a kacsafejes veretek 

funkciójával kapcsolatban, nem vette biztosra, hogy azok az övgarnitúra részét képezték. Elképzelése szerint a 

zsanéros kacsaveretek inkább voltak alkalmasak nyakéknek, a csónak alakú veretek pedig az ékszerekhez 

csatlakozó függődísznek (NAGY L. 1928, 221). 
269

 NOLL 1957, 128-134. 
270

 GARBSCH 1965, 106-113, Abb. 57-58; GARBSCH 1985, 572, Abb. 12. 
271

 GARBSCH 1965, 83-94. A Garbsch B7 altípusú vereteken nincs áttörés, csak szegecselés (GARBSCH 1965, 92). 
272

 GARBSCH 1965, 101-104. 
273

 GARBSCH 1965, 80-83. 
274

 GARBSCH 1965, 95-101. 
275

 GARBSCH 1965, 104-106. 
276

 Az ábrázolt övek és a J. Garbsch által tárgyi anyagból ismert övtartozékok elterjedését összefoglaló 

térképábrázolást legutóbb U. Rothe készítette (ROTHE 2012, Map 8). 
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A fém övtartozékok elterjedési képének vizsgálatakor a J. Garbsch féle gyűjtés további 

kiegészítésre szorul. A tárgyi anyagból ismert övtartozékok összesített elterjedési képe szerint 

az övtípus használatára utaló bizonyítékok Noricum keleti részéről és Pannonia Superior 

nyugati részéről kerültek elő, valamint kisebb kiterjedést mutatnak Raetia, északi irányban a 

limesen túli területek, déli irányban pedig Itália felé.
277

 Az eddigi ismeretek szerint 

ugyanakkor majdnem teljesen hiányoznak nem csak az északkelet-kelet pannoniai térségből, 

hanem Pannonia Inferiorból is. 

 

A doktori disszertáció anyagbázisának építésekor gyűjtésem kiterjedt a fent megnevezett 

fém övtartozékokra is. A tárgyi anyag gyűjtése és a szakirodalmi adatok a fentebbi elterjedési 

képet tovább árnyalják. 

Az ún. noricumi-pannoniai fémveretes öv tartozékai kis számban, de említhetők 

Magyarország területéről. Már J. Garbsch is felvette katalógusába a Sopronból,
278

 

Sopronszécsenyről,
279

 és Veszprém-Jutasról
280

 előkerült tárgyakat.  

A magyarországi római kori halomsíros temetkezések némelyikéből ugyancsak előkerültek 

ilyen övtartozékok. Nagykanizsa-Alsóerdő lelőhelyen feltárt halomból csónak alakú 

övveretekről,
281

 a Söjtör-Bontabükkön feltárt 8. halomból áttört díszű övveretről
282

 tett 

                                                           
277

 GARBSCH 1965, Karte 14-16; ROTHE 2012, 219, Map 8. 
278

 1 db G2c, 1 db G2d; GARBSCH 1965, 83, Nr. 482. 
279

 1 db G2c, 1 db B1a, 1 db B2f, 1 db E3b; GARBSCH 1965, 83, 86, 89, 101, Nr. 487. 
280

 1 db G2g; GARBSCH 1965, 83, Nr. 435. 
281

 2 db (HORVÁTH 2000, 234; PALÁGYI – NAGY 2000, 143). 

5. ábra. A J. Garbsch-féle öv rekonstrukciója. 
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említést a szakirodalom. További övtartozékok kerültek elő továbbá a Sikátoron feltárt kora 

császárkori temetőből.
283

 A 27. sírban egy csat töredéke hozzá csatlakozó áttört verettel, 

további kettő áttört veret, kettő csónak alakú veret szegecsekkel, egy zsanéros kacsafejes 

veret, egy szíjvégveret és több félgömb fejű szegecs volt.
284

 A Dunántúl déli részén, Paks-

Gyapa – Rosti-puszta lelőhelyen 2008-ban végzett leletmentő feltárás során ásatási 

szórványként került elő több ide vonatkozó bronz övtartozék. A lelőhelyről kettő törött csat, 

egy csónak alakú övveret, egy törött kacsafejes veret és kettő félgömb fejű szegecs került 

elő.
285

 

Nagyobb mennyiségű tárgy került elő a közelmúltban a Dél-Dunántúlról. 2001-ben került a 

Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményébe egy nagy mennyiségű fémanyagot tartalmazó 

leletegyüttes, amelyet a Kaposvári Rendőrség foglalt le illegális fémkereső tevékenységet 

folytató személyektől. A tárgyak a Balatontól délre fekvő területről kerültek elő, 

feltételezhetően Baranya, Somogy és Tolna megyékből, de pontos lelőhelyük nem ismert.
286

 

Az MA-szakdolgozat keretében feldolgozott tárgyak között összesen 102 db a J. Garbsch-féle 

övtípushoz tartozó csat és veret volt.
287

 

 

A vizsgált térségre vonatkozó tárgyi anyagot Komárom-Esztergom megye és Pest megye 

területéről volt lehetőségem gyűjteni.
288

 Mindennek eredménye képpen további 40 db az 

övtípushoz tartozó tárgyat tudtam katalógusba rendezni (Kat. C-1-40, 89-94. tábla). Az 

összegyűjtött tárgyak tipológiailag az alábbi módon különíthetők el.
289

 

A tipológiai szempontból értékelhető övcsatokat (Kat. C-1-5) összesen négy típusba lehet 

sorolni. Ezek közül kettő (Kat. C-4-5) illeszthető be pontosan a J. Garbsch által felállított 

típusok egyikébe (Garbsch G2c),
290

 további három övcsat (Kat. C-1-3) viszont a felállított 

típusok közötti átmeneti állapotot tükröz.
291

  

Az áttört övveretek nagy része (Kat. C-9-12) azok töredékessége miatt a tipológia 

szempontjából nem informatív. A kettő vizsgálható töredék közül egy (Kat. C-8) feleltethető 

meg általánosságban egy J. Garbsch-féle típussal (Garbsch B2), míg egy további darab (Kat. 

C-7) a Garbsch B2c változatának tekinthető.
292

 

A 10 db csónak alakú veret mindegyike a Garbsch K.a típusba sorolható.
293

  Véleményem 

szerint azonban itt további különbségeket lehet majd tenni a későbbiek során a veretek 

orsószerű végének kiképzése alapján. 

                                                                                                                                                                                     
282

 1 db (HORVÁTH 2000, 238, 12. kép; PALÁGYI – NAGY 2000, 143). 
283

 PALÁGYI – NAGY 2000, 144, 711. lábjegyzet 
284

 1 db G2f/g var., 3 db B, 2 db K.a1, 1 db E3g var, 1 db R3, 4 db félgömb fejű szegecs; PALÁGYI 2014, 103, 

123, 44-45. tábla 
285

 Publikálatlan. 1 db G2 (30727.000.057), 1 db G2a és G2b közti fok (30727.000.072), 1 db K.a1 

(30727.000.012), 1 db E3d? (30727.000.135), 2 db félgömb fejű szegecs (30727.000.123., 30727.000.132). 
286

 SZÓRÁDI 2013, 5. 
287

 SZÓRÁDI 2013, 72-107, Kat. 1-102. 
288

 Az ide vonatkozó gyűjtést a budapesti Magyar Nemzeti Múzeum, a gödöllői-szentendrei Ferenczy Múzeumi 

Centrum, a tatai Kuny Domokos Múzeum és a tatabányai Tatabányai Múzeum gyűjteményeiben végeztem. A 

budapesti Aquincumi Múzeum gyűjteményéből személyes tárgyfelvétel során nem találtam további ide 

vonatkozó tárgyakat, míg a székesfehérvári Szent István Király Múzeum gyűjteményében nem volt lehetőségem 

kutatómunkát végezni. 
289

 Részletes meghatározásukat lásd Függelék 2.2/”Bennszülött” övtartozékok alatt. 
290

 GARBSCH 1965, 82. 
291

 Kat. C-1.: G2a és G2b, Kat. C-2–3.: G2b és G2f közötti fok; GARBSCH 1965, 81-82. 
292

 GARBSCH 1965, 86-89. 
293

 GARBSCH 1965, 101-103. 
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A kacsafejes veretek közül 6 db (Kat. C-23-28) értékelhető tipológiai szempontból. Ezek 

nagy része (Kat. C-23-27) a Garbsch E3a altípussal azonosítható,
294

 míg további egy darab 

(Kat. C-28) a Garbsch E3e
295

 egy változatának tekinthető. 

Az összegyűjtött szíjvég veretek mindegyike beilleszthető a J. Garbsch-féle rendszerbe: Kat. 

C-32. az R1,
296

 Kat. C-33-38. az R2,
297

 míg Kat. C-39-40. az R3
298

 altípussal feleltethető meg. 

A gyűjtött tárgyak bár az eddig szinte fehér foltnak mutatkozó északkelet-pannoniai térséget 

felrajzolták a térképre, sajnos, ez a tárgyszám még így is meglehetősen alacsony.
299

 A tárgyak 

többsége fémkeresős tevékenység során gyűjtött szórvány, amelyek Komárom-Esztergom 

megyében Szőny (Kat. C-1., 3., 35., 39.), Tarján (Kat. C-12., 18., 36., 38., 40.), Tata-Új 

temető (Kat. C-37.), Vértesszőlős (Kat. C-19., 31.) lelőhelyekről valamint ismeretlen 

lelőhelyről/KDM (Kat. C-20.), Pest megyében pedig Biatorbágyról (Kat. C-5., 23., 29-30.), 

Budaörsről (Kat. C-13., 24-27., 32.), Budapest-Albertfalváról (C-9-10.), Pátyról (Kat. C-11., 

14., 33.), Perbálról (Kat. C-34.), Pilisszentlászlóról (Kat. C-2.), Pomázról (Kat. C-28.), 

valamint Zsámbékról és környékéről (Kat. C-4., 6.) kerültek elő. Sírból csak a Solymár-

Dinnyehegyen feltárt temetőből közölhetek újra néhány darabot (Kat. C-7-8., 15-17., 21-22.) 

(6. ábra). 

 

A Solymár-dinnyehegyi temetőből az 55., a 62., a 84. és a 125a sírokból kerültek elő 

övtartozékok. A 62. urnasírban egy 1-14 év közti gyerek, a 84. sírban 1-7 év közti gyerek, a 

125. sírban pedig egy 1-1,5 éves és egy 3-4 éves gyerek maradványai voltak. Az 55. sír 

jelképes vagy gyereksír volt.
300

 Csupán egy-egy csónak alakú veret volt az 55. sírban (Kat. C-

15.), a 62. sírban (Kat. C-16.) és a 125. sírban (Kat. C-17.). Bár a 84. sírban több övtartozék 

volt – 2 db áttört veret (Kat. C-7-8.), 2 db csónak alakú veret (Kat. C-21-22.) – az összes 

övveret típus azonban ebben az esetben sem került elő. 
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 GARBSCH 1965, 97-98. 
295

 GARBSCH 1965, 99-101. 
296

 GARBSCH 1965, 104-105. 
297

 GARBSCH 1965, 105. 
298

 GARBSCH 1965, 105-106. 
299

 Például csak Flavia Solva térségéből eddig 29 db áttört övveretet, 30 db kacsaveretet, 14 db övcsatot, 29 db 

csónak alakú veretet és 24 db szíjvéget, azaz összesen 126 db tárgyat publikáltak részben újonnan (HINKER 2017, 

56-68, Taf. 11-Taf. 14). 
300

 Függelék 1/13. lelőhely/55. sír, 62. sír, 84. sír, 125. sír 
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A temetkezésből előkerült övtartozékok esetében fennáll az elméleti lehetőség, hogy az 

elhunyt nemét vizsgáljuk. Mivel azonban az övtartozékok legnagyobbrészt hamvasztásos 

rítusú temetkezésekből ismertek, az információmennyiség sokkal csekélyebb. Alább az 

általam hozzáférhető adatokat összegzem. 

Alapvetően azzal a hipotézissel találkozni, hogy ez az övtípus a „bennszülött” női viselthez 

tartozott. Ezt néhány a tárgyi anyagból vett példa alá is tudja támasztani. Például sírból került 

elő a veszprém-jutasi övcsat, a 204. csontvázas sír elhunytja pedig nő volt.
301

 Az ausztriai 

Pichling lelőhely 6. sírjában csupán egy az övhöz tartozó szegecs volt fibula kíséretében, az 

antropológiai vizsgálatok alapján az elhunyt egy 40-50 év közötti nő lehetett.
302

 Az ugyancsak 

ausztriai Saaz lelőhelyen feltárt 41. halom/3. temetkezésében több övtartozék (K?, R4?, 

szegecsek) volt különféle fibulák kíséretében. Az elhamvasztott maradványok vizsgálata 

alapján az egyén 25-40 éves felnőtt lehetett, gracilis testalkata alapján pedig felvetették, hogy 

                                                           
301

 GARBSCH 1965, 201, Nr. 435. 
302

 HINKER 2017, 86, Tabelle 2. 

6. ábra. Noricumi-pannoniai övtípushoz tartozó veretek elterjedési képe Magyarországon. 
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nő.
303

 Az észak-ausztriai Gänsendorf közeli Baumgarten már a provinciák területén kívül esik. 

Az itt feltárt 1. csontvázas sírból több övtartozék (G2, B1, E3, K, R2) került elő, az elhunyt 

pedig szintén nő volt.
304

  

Említhető még a sikátori temetkezés, amely esetében viszont ugyanazzal a szituációval 

találkozunk, mint a solymári síroknál: az elhunyt fiatal kora miatt antropológiai vizsgálatok 

nem tudják meghatározni a nemet. A Sikátoron feltárt 27. sírban a ládában eltemetett 

maradványok egy 0-6 év közötti gyereké voltak.
305

 

További kérdésekhez vezet azonban néhány noricumi temetkezés. A karlsteini hamvasztásos 

temetőhöz tartozott a 158. csontvázas sír, amelyből G2 övcsat került elő. A sír elhunytja J. 

Garbsch említése szerint férfi.
306

 C. Hinker Flavia Solva környékének tárgyai anyagát 

vizsgálta; a korábban idézett női temetkezések mellett azonban több olyan sírt is említett, 

amelyeket biztosan vagy bizonytalanabbul férfi temetkezésekként lehetett meghatározni. 

Flavia Solva 2006-os feltárásának 1. sírjából R4 szíjvégveret, Pichling 7. sírjából B7, E 

veretek és szegecs, Pichling 8. sírjából 1 db A238o fibula kíséretében több övtartozék (B?, E, 

K?, R, szegecs), Pichling 10. sírjából pedig A238 fibula kíséretében G2d? csat, K? veret és 

szegecs került elő.
307

 A Flavia Solva/1. sírba egy 19-40 éves férfit (?), a Pichling/7. sírba egy 

31-40 éves férfit (?), a Pichling/8. sírba egy 51-60 éves férfit, a Pichling/10. sírba egy 

ugyancsak 51-60 éves férfit (?) temettek.
308

 

Fentebbiek alapján a következőket lehet összefoglalni: 1. a J. Garbsch-féle veretes öv 

viselése nem köthető kizárólagosan felnőtt nőkhöz, 2. az övtartozékok megjelenése a férfi 

sírok esetében felveti annak lehetőségét, hogy ők is viselték ezt az övtípust,
309

 3. mivel a 

veretek gyerekek sírjaiból is előkerültek kijelenthető, hogy az öv viselésének nem volt alsó 

életkori határa, 4. előbbiből következően nem valószínű, hogy ezt az övtípust akár a férjhez 

menetel, vagy akár a felnőtté válás szimbólumának lehet tekinteni, mint ahogyan azt egyes, 

késő La Tène időszakban divatos övek esetében elképzelhetőnek tartották.
310

 

 

Az öv eredetkérdését korábban is igyekeztek vizsgálni. Például Nagy L. is kitért a kérdésre a 

szécsényi csatról írt tanulmányában. Az övveretek áttöréses díszítéstechnikájára és a 

kacsafejes veretek madárfej végződésére hivatkozva a kelta ízlésvilág és így a La Tène 

fémművesség-tradíció továbbélését feltételezte a tárgyalt övtípus esetében.
311

 Az áttört 

díszítéseket J. Garbsch is késő La Tène tradíciókból eredeztette.
312

 

Újabb publikációként kiemelhető A. Faber és S. Jilek munkája. Bár a szerzők szerint az 

áttört tárgyak motívumkincse a késő La Tène kardtokok díszítésével mutat kapcsolatot, 

véleményük szerint viszont magának az övtípusnak nem találni kapcsolódási pontját a késő 

La Tène anyagban; szerintük az övtípus valamilyen innováció eredménye képpen jelenhetett 
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 HINKER 2017, 87, Tabelle 2. 
304

 GARBSCH 1965, 224, Nr. 704. 
305

 PALÁGYI 2014, 102, 123, 1. táblázat 
306

 GARBSCH 1965, 177, Nr. 233/100. 
307

 HINKER 2017, 85-86, Tabelle 2. 
308

 HINKER 2017, 85-86. 
309

 Nem vethető el azonban az a válaszlehetőség sem, hogy az említett temetkezésekbe az öv nem a viselet 

részeként került. 
310

 A késő La Tène-időszakban használt astragalos-övek súlya miatt feltételezték, hogy azok nem a mindennapi 

viselethez tartoztak. M. Dizdar és A. Tonc legutóbb felvetette, hogy ezek például jelezhették a „házas” státuszt 

vagy a felnőtt kort. Elképzelhetőnek tartották, hogy ezeket az öveket csak a különleges események kapcsán – 

házasságkötés vagy nagykorúsági ceremónia – vették fel, vagy csak a halotti viselethez tartoztak hozzá. Az 

azonban nem egyértelmű, hogy csak kiemelt személyekhez köthető-e ez az övtípus (DIZDAR – TONC 2018, 58-

59). 
311

 NAGY L. 1928, 222. 
312

 GARBSCH 1985, 572. 
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meg a térségben és hangsúlyozták, hogy a szíjas övek a katonai övek szíjazásával 

(Hängeschurzes, pteryges) mutatnak kapcsolatot.
313

 Minthogy egyébként is jellemző, hogy a 

nők a férfiaktól vettek át bizonyos viseleti tárgyakat – például fibulák esetében ez jól 

kimutatható – az övek esetében is lehetséges egy ilyen adoptáció.
314

 

U. Rothe azonban újból felhívta a figyelmet arra, hogy nem szabad átsiklani az esetleges 

kutatási hiányosságok felett: az egyik fő problémát a késő La Tène temetkezések hiánya 

jelenti a vizsgált térségben.
315
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 FABER – JILEK 2006, 154.  
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 FABER – JILEK 2006, 156. 
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 ROTHE 2013, 37. 
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6. A síremlékeken ábrázolt „bennszülött” női viselet és az ábrázolások kapcsolata a 

tárgyi anyaggal 

 

6.1. Bevezetés 

 

A római kor régészeti kutatásában nagy múltra tekint vissza a kőemlékeken ábrázolt 

elhunytak viseletének vizsgálata. A vizsgálatok először az ábrázolt személyek 

ruhadarabjainak valamint kiegészítőiknek leírására szorítkoztak, később pedig az írott 

forrásanyag valamint a különféle tárgyi anyagok együttes elemzésével pontosabb definíciókra 

nyílt lehetőség. Számos tanulmány foglalkozott és foglalkozik a római kori öltözékek 

rekonstruálásával és a különféle divathullámok hatásaival, anyagbázisként a római szokás 

szerint állított sírkövek és síremlékek ábrázolásait használva fel. Társadalomtörténeti 

elemzések tekintetében ugyancsak fontos adatokkal szolgálnak ezek az ábrázolások. A római 

stílusú síremlék állítási szokást a meghódított területek korábbi lakossága idővel átvette és 

sajátjaként alkalmazta, ám elhunytjaik ábrázolásával bizonyos szokásrendszerbeli 

ragaszkodást tükröznek: nevezetesen a női divat konzervativizmusa mutatkozik meg. 

 

6.2. Az ábrázolt viseleti elemek vizsgálata és kapcsolatai a tárgyi anyaggal 

 

Ahogyan azt a vizsgált anyagcsoportokkal foglalkozó részben is említettem a kőanyag 

állapota valamint az ábrázolások nagysága is meghatározza az elemzési lehetőségeket. A 

kőanyag töredékessége miatt például nem minden esetben nyílik lehetőség arra, hogy a viselet 

teljes egységét vizsgáljuk. Említhetők itt az eredetileg teljes alakban ábrázolt Ercsiről (Kat. A-

28.) és Sárszentmiklósról (Kat. A-29-30.) előkerült sírszobrok, melyek feje ma már hiányzik, 

így az egyébként komplex viseleti egység egyetlen hiányossága az alakok fejfedő-, esetleg 

hajviseletének meghatározása. 

Bár több kőemléken biztosan teljes alakot ábrázoltak, ma már csak 30 fő képmezőben 

vizsgálhattam a teljes viseletet. Az ép darabokon ülő (Kat. A-20-25., 40-41., 81-82., 84., 102-

103., 107., 141., 143.) és álló (Kat. A-26-27., 31., 40-41., 76-77., 84-85., 121-122., 134., 142-

143.) pozíciójú nők láthatók, akiknek ruházatát, fejfedő/hajviseletét, viseleti tartozékait és 

ékszereit egyaránt láttatni engedi a képmező nagysága. 

Speciális kategóriába esik egy Budapestről (Kat. A-143.) és egy Szentendréről (Kat. A-142.) 

előkerült sírkő. A kőemlékeken teljes ülő és álló alakban ábrázolt személyek jelennek meg, 

akikről részben az ábrázolásmód sajátossága alapján feltételeztem, hogy „bennszülött” 

viseletben vannak. Ezt leginkább a nők fejfedőviseletének ábrázolása indokolta, 

összességében azonban elnagyolt viseletábrázolást láthatunk. Így bár ezekben az esetekben a 

képmező nagysága és teljessége megengedné a viselet részletekbe menő elemzését, a 

kezdetleges kőfaragási technika miatt csupán néhány, karakteresebben megjelenített tartozék 

felismerésére van lehetőség. 

A mellék képmezőkben ábrázolt nőket legtöbbször kocsi jelenetben vagy áldozati jelenetben 

láthatjuk. A nők viselete ezekben a képmezőkben kevésbé részletgazdag, mint a fő képmezők 

ábrázolásai, az ülő és álló pozícióban ábrázolt alakok viseletéből néhány esetben még a 

ruházatra vagy a fejfedő viseletre vonatkozó részletek sem vehetők ki. Ezzel szemben sok 

szerencsés esetben (Kat. A-33/2., 64/2., 72/2., 80/2., 100/2., 101/2., 108., 109., 110., 111/2.) 

olyan részletek megfigyelésére is lehetőség nyílt, minthogy az illető nő fibulát viselt. 
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A vizsgált „bennszülött” női viselet számos elemből tevődik össze, amelyeket különböző 

formában és különböző mennyiségben ábrázoltak. A vizsgált „bennszülött” viselet a 

következő részekből áll: ruha, fejfedő, kendő, kötény, öv, fibula, nyakék, karperec, további 

ékszerek. A következőkben ezeket az ábrázolt viseleti elemeket vizsgálom, ahol lehetséges, 

ott a tárgyi anyaggal összevetve. 

 

6.2.1. A textilből és bőrből készült ruházat 

 

A viseletet érintő vizsgálatok egyik nagy problémája, hogy a textil alapú ruházatnak csak 

kevés esetben marad értékelhető nyoma, így ezek esetében nincsen lehetőség összehasonlító 

elemzésre, többnyire csupán az írott forrásokra és az ábrázolások anyagára, mint közvetett 

információforrásra hagyatkozhatunk. 

A „bennszülött” ruha vizsgálatakor a kutatásban újra és újra felhívták a figyelmet a női 

öltözék gazdag variabilitására, amely bár bizonyos standard elemeket hordoz, mégis egyes jól 

elkülöníthető és leírható ruhadarabok, mint például a fejfedők, bizonyos különbségeket 

sugallnak a viselők csoportjai között. A közép dunai régió „bennszülött” női viseletével U. 

Rothe 2012-es tanulmányában foglalkozott összefoglalóan,
316

 megállapításait a disszertáció 

sírköveinek elemzésekor is szükséges figyelembe venni. 

 

6.2.1.1. Ruha 

 

A „bennszülött” ruhaelemek leírásakor a kutatás kezdetétől fogva szerepel a különféle 

tanulmányokban az ún. „kétrészes ruha” fogalma. Ez a kétrészes ruha egy alsóruhából, azaz 

egy hosszú ujjú felsőrész és bokáig érő szoknya kombinációjából valamint egy e felett viselt, 

ujjatlan és rövidebb felsőruhából áll, amelyet a vállakon fibulák rögzítettek, valamint övvel 

szorítottak le.
317

 

A kora császárkori időszakban fibulákkal viselt kétrészes ruha eredetét nehéz meghatározni. 

Ahogyan U. Rothe legutóbb összefoglalta, ez a fibulákkal rögzített ruhatípus meglehetősen 

széles földrajzi határok és tág kronológiai keretek között figyelhető meg. Vállakon párban 

viselt fibulák kerülnek elő sírokból, amelyek a ruhatípus viseletére utalnak az égeikumi 

bronzkorban és a Közép-európai kora bronzkori időszakban, de a vaskor időszakából egész 

Európából idézhetők példák, amelyek a vállon fibulákkal viselt ruha használatát támasztják 

alá. A szokás római kori folytatását igazolják a például Skandináviából, Közép-Európából, 

valamint Gallia és Raetia provinciák területéről előkerült leletek, de a germán törzsek, 

valamint az angolszász és viking viseletre is jellemező öltözék lehetett.
318

 

 

A vizsgált pre-római viselet esetében az alsóruha és a felsőruha egyaránt gyapjúból lehetett, 

csupán annak finomságában lehetett különbség; az alsóruha durvább, míg a felsőruha 
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 ROTHE 2012. U. Rothe a „Dress ID: Clothing and identities in the Roman Empire” című EU-s projekt 

keretében foglalkozott a témával. Vizsgálatai nem csupán a női, illetve a „bennszülött” női viseletre irányultak 

(ROTHE 2012, 173-212), hanem a férfiak ruházatával kapcsolatos ismereteket is összegezte (ROTHE 2012, 143-

173). Elemzései túlnyomórészt a síremlékeken ábrázolt textil vagy bőr alapanyagú tartozékok, a ruhaelemek 

osztályozásával foglalkoznak, a viselethez tartozó további kiegészítőket rövidebben tárgyalta (ROTHE 2012, 212-

221). 
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 Például: HAMPEL 1880, 313; HAMPEL 1910, 338-339; ČREMOŠNIK 1964, 763; GARBSCH 1965, 119; GARBSCH 

1985, 554-559; AQUINCUM 2002, 26; ROTHE 2012, 178. 
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 WILD 1985, 412; ROTHE 2012, 178-179. 
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finomabb, lágyabb esésű szövetből készült.
319

 A két ruharéteg színben és a nyakkivágás 

formájában is különbözhetett. 

A pre-római kétrészes ruhához tartozó alsóruha a síremlékek ábrázolásain jól felismerhető. 

Néhány esetben megfigyelhető a hosszú ruhaujj végződése
320

 és sok esetben jól kivehető a 

ruha nyakkivágása. Az alsóruha nyakkivágása lehet kerek,
321

 szélesebb, csónak alakú,
322

 

csúcsíves,
323

 vagy hasított, amelyet fibula tűzött össze.
324

 Azon síremlékek ábrázolásain, 

amelyeken a nőket ülve, vagy teljes álló alakban ábrázolták és így bokájukat is 

megjelenítették látható az alul viselt szoknya vagy annak kilógó szegélye.
325

 

A kutatás mai állása szerint az alsóruhát a korábbi vélekedésekkel ellentétben
326

 nem egy 

tunica-szerű, egy darabból készült és hosszú ujjú, bokáig érő ruhadarabként kell elképzelni, 

hanem egy két darabból összeállított ruhaegyüttesként. Erre előbb J. Garbsch majd később U. 

Rothe is felhívta a figyelmet a Brunn am Gebirge lelőhelyről ismert egyedülálló, 

„bennszülött” viseletű nőt ábrázoló freskóra
327

 hivatkozva.
328

 Az ábrázoláson a nő 

alsóruhájának felső részét fehér színben, míg alsószoknyáját és felsőruháját vörös színben 

látjuk. Bár a freskó esetében U. Rothe felvetette, hogy esetleg a kétrétegű szoknya a 

felsőruhához tartozott, ezt az értelmezést nem tekintette elfogadhatónak minden olyan 

ábrázolás esetében, amelyeken a felsőruha alól kilógó szoknyaszegélyt látunk.
329

 A 

„bennszülött” női viselet alsóruhája így a mai nézőpont szerint két részből tevődik össze, 

szoknyája a felsőrésztől különáll és a felsőrész sem feltétlenül hosszú ujjú, hanem lehet rövid 

ujjú is, vagy viselésétől akár el is tekinthettek.
330

 Az alsóruhaként funkcionáló felsőrész 

használata opcionális volt, akár az időjárás függvénye is lehetett.
331

 

 

Ahogyan korábban említettem a felsőruha
332

 az alsóruhához hasonlóan gyapjúbúl 

készülhetett, viszont az alsóruha anyagánál vékonyabb, könnyebb szövet lehetett.
333

 A 
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 ROTHE 2012, 180, 183. 
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 Kat. A-4/1/1., 7/1/1., 15/1/1., 26/1/1., 30., 33/1/1-2., 33/2/1-2., 36/1/1., 38/2/1., 39/1/2., 40/1/2., 48/1/1., 

56/1/1., 60/1/1., 63/1/1., 63/2/1., 65/1/1., 68/1/1., 70-72/1/1., 76-77/1/1., 82/1/2., 83/1/2., 97/1/1., 101/1/1., 

107/1/1-2., 141/1/1. 
321

 Kat. A-3/1/1., 10/1/1., 13-14/1/1., 16-17/1/1., 19-20/1/1., 22-23/1/1., 25/1/1., 27/1/1., 28., 31/1/1., 33/1/1-2., 

33/2/1-2., 34/1/1., 36/1/1., 37/1/1-2., 40/1/1-3., 41/1-3., 43/1/1., 46/1/1., 48/1/1., 51/2/1., 56/1/1., 57/1/1., 59-

60/1/1., 62/1/1., 64-67/1/1., 68/2/1., 69/1/1., 72-76/1/1., 78/1/2., 80/1/1-2., 80/2/1., 86/2/1., 91/1/1., 100/1/1., 

101/2/1., 102-103/1/1., 107/1/1., 108/2/1., 110/2/1., 130-131/1/1., 141/1/1., 144/2/1. 
322

 Kat. A-4/1/1., 7/1/1., 15/1/1., 71/1/1., 77/1/1., 85/1/2., 86/1/1., 97/1/1., 107/1/2.? (törött). Talán az alsóruha 

nyakkivágása egy vonalba esik a felsőruháéval és csónak alakú: Kat. A-82/1/1. 
323

 Kat. A-5-6/1/1., 39/1/1-2., 50-51/1/1., 53/1/1., 63/1/1., 64/2/1., 82-83/1/2., 87/1/1., 94/1/1., 101/1/1., 109/2/1. 
324

 Kat. A-26/1/1., 45/1/1., 68/1/1., 92/1/1. 
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 Kat. A-4/2/1., 12/2/1., 16/2/1., 22-27/1/1., 28-30., 31/1/1., 33/2/1-2., 35/1/1., 38/2/1., 40/1/1-3., 41/1/1-3., 

50/2/1., 51/2/1., 63-64/2/1., 68/2/1., 76-77/1/1., 77/2/1., 80/2/1., 82/1/1-2., 94/2/1., 100/2/1., 101/2/1., 102/1/2., 

103/1/1., 107/1/1-2., 108-109/2/1., 111/1/1., 111/2/4., 118-119/1/1., 121-124/1/1., 129/1/2., 129/1/4., 141/1/1., 

144/2/1., 146/1/1., 147/3/1., 153/2/1-2., 154/2/1. 
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 Például: GARBSCH 1965, 4, 8, 9, 12; FITZ 1957, 134-136; GARBSCH 1985, 558; BÍRÓ 2003, 92. 
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 FARKA 1976, 56-58, Abb. 2-3; LUPA Nr. 4411. 
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 GARBSCH 1985, 558; ROTHE 2012, 180. Ezt a lehetőséget felvetette még: AQUINCUM 2002, 26. 
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 ROTHE 2012, 180-182. 
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 Példaként lehet hozni a Seggauberg lelőhelyű kőemlék (LUPA Nr. 1315) női viseletét (GARBSCH 1985, 558; 

ROTHE 2012, 182, fig. 29). 
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 GARBSCH 1985, 558; ROTHE 2012, 182. 
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 Erre vonatkozik Láng M. leírásában a „Doppelrock” (LÁNG 1919), de ezt a kifejezést I. Čremosnik is 

használta (ČREMOSNIK 1964, 763-764). Bíró M. leírásában ez egy „leichteres schürzenartiges Kleid” (BÍRÓ 

2003, 92). A legkorábbi leírásokban sokszor a római ruhaneveket használták és a ruhát stolának nevezték. 

Például: Kat. A-6/1/1.: HAMPEL 1910, 335, Nr. 24; Kat. A-72/1/1.: HAMPEL 1910, 337; Kat. A-83/1/2.: HAMPEL 

1910, 336, Nr. 27; Kat. A-102/1/1.: HAMPEL 1910, 336, Nr. 26. 
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legújabb összefoglaló jellegű elemzés, U. Rothe 2012-es tanulmánya szerint a közép-dunai 

régióban összesen négy féle felsőruha-forma különíthető el a síremlékek ábrázolásai alapján: 

a csőforma felsőruha (Tube-shaped overtunic/schlauchförmige Obertunika) (O1), az Isis 

Noreia típusú felsőruha (Overtunic of Isis Noreia/Obertunika der Isis Noreia) (O2), a Lajta-

vidéki felsőruha (Overtunic of the Leitha region/Obertunika der Leithagegend) (O3) és az 

északkelet-pannoniai felsőruha (North-East Pannonian overtunic/nord-ostpannonische 

Obertunika) (O4) (7. ábra).
334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U. Rothe gyűjtése szerint sem az O2 sem pedig az O3 típus nem mutatható ki térségünkben. 

Az O2 felsőruha fő jellegzetessége, hogy két rétegből áll, amelyek közül az alsó fölött 

viseltek övet, míg a felső réteget a jobb vállra vezették fel és ott fibulával rögzítették.
 
Ez a 

felsőruhatípus úgy tűnik, hogy a Virunum környéki kőemlékek ábrázolásain tűnik fel és U. 

Rothe szerint a ruhatípus koncentrált megjelenése utalhat arra, hogy ez az itt élő törzs 

sajátossága volt és csak itt, lokális szinten volt használatban.
335

 Hasonlóképpen szűkebb 

területen mutatható ki az O3 ruha használata is. Előbbi ruhatípussal annyiban egyezik meg, 

hogy szintén két réteget használtak hozzá. Az alsó réteget övvel rögzítették, míg a második, 

rövidebb réteget a derékon körbetekerve, az övbe tűrve látjuk; ez a rövidebb felső réteg 

azonban nem fedi teljesen az alsót, középen szétnyílik és a belső csücskökön díszíthetik 

valamilyen bojttal vagy függővel. U. Rothe felvetette, hogy ez a csekély számban, csupán tíz 
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 Láng M. elképzelése szerint ez a ruharész bőrből vagy szőrméből készült, amelyet a helyi klimatikus 

viszonokkal indokolt (LÁNG 1919, 236). 
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 ROTHE 2012, 183, 186-190, Fig. 31, Map 2. 
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 ROTHE 2012, 183, Fig. 31/O2, Map 2. 

7. ábra. Az U. Rothe által elkülönített ruhatípusok. 
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síremlékről ismert felsőruhatípus, amelynek koncentrálódása a Fertő-tó környékén figyelhető 

meg, a boius törzshöz köthető.
336

 

Északkelet-Pannonia vonatkozásában az O1 és O4 típusú ruhák megjelenésével számolt U. 

Rothe. Az O1 típus J. Garbsch M1 és M3 ábrázolásait
337

 foglalja magába.
338

 U. Rothe ide 

különítette el az egyszerű, ujjatlan, csőforma, ruhát, amely a vádliig ér
339

 és azt a változatot is, 

amely a felhajtás miatt jellegzetes buggyos alsórészt produkál.
340

 U. Rothe Kelet-Pannonia 

területéről kisszámú kőemlék ábrázolását sorolta a csőforma, vádliig érő ruhaváltozatba, 

amelyek katalógusomban megfelelnek a Kat. A-41/1/1-3., Kat. A-82/1/1-2. nők 

ábrázolásainak.
341

 Az O4 típus, amelynek leírására V. Geramb és Fitz J. tanulmányaiban is sor 

került,
342

 a publikált adatok szerint az északkelet-pannoniai térség jellegzetessége.
343

 A fő 

karakterizáló jegyet Fitz J. megfogalmazása szerint „ékbe futó szoknyaként”
344

 írhatjuk le. Az 

U. Rothe által O4 típusba elkülönített ábrázolások,
345

 katalógusomban megfelelnek Kat. A-

20-21., 26., 29., 31., 34., 36., 38., 40., 51., 68., 70., 72., 76., 80., 83., 85., 100-101., 107., 141., 

148. kőemlékeknek. Az itt felsorolt kőemlékek nőábrázolásainak esetében a szoknya minden 

esetben ráncolódik, míg a felsőrész kialakítása többféle. 

 

A következőkben saját megfigyeléseim alapján kívánok a ruhatípusok kapcsán 

észrevételeket tenni és az elkülöníthető formai jellegzetességeket összehangolni a vonatkozó 

szakirodalom típusaival. 

A felsőruha vizsgálatakor a legtöbb információt azon ábrázolásokból nyerjük, amelyeken a 

ruha szoknyarészét jól látjuk. Ezek a teljes álló alakot vagy teljes ülő- és fekvő alakot 

ábrázoló képmezők. Ekkor optimális esetben a szoknya hossza, aljrésze és a szoknya esése 

egyaránt vizsgálható. Ezek áttekintésére az elméleti típusokat táblázatba foglaltam (8-10. 

ábrák). Mind az álló, mind pedig az ülő alakok esetében különböző ruhavégződés és az álló 

alakok esetében eltérő ruhahosszúság figyelhető meg. Az ábrákon jelölt típusok a következők: 

A. hosszú szoknya egyenes aljjal, B. hosszú szoknya fodros/hullámos aljjal, C. hosszú 

szoknya bizonytalan aljjal, D. rövid szoknya egyenes aljjal, E. rövid szoknya fodros/hullámos 

aljjal. 

A megfigyelések az előbbieken túl a szoknyarész felületének kialakítására terjedhetnek ki; a 

kőfelület tagolásával az ábrázolt nők szoknyarészének ráncolódását igyekeztek visszaadni a 

kőfaragók. Bár az álló és ülő alakok esetében a ráncok megjelenítése nem lehet ugyanolyan, 

az egyes típusokat igyekeztem egymásnak megfeleltetni és az ábrázolt pozíciótól függetlenül 

ugyanazzal a jelöléssel láttam el. A felület tagolásakor a következő típusokat figyeltem meg: 

1. sima felületű szoknya, 2. „V” alakban ráncolódó szoknya, 3.a „U” alakban ráncolódó 

szoknya, kis, egyenes ráncokkal, 3.b „U” alakban ráncolódó szoknya, kis „V” alakú 

ráncokkal, 4. függőleges, egyenes ráncokat vető szoknya. Az oldalnézetű, ülő pozíciójú nők 
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 ROTHE 2012, 187-189. Érdekes, hogy az O3 felsőruha a szintén ezen a vidéken tipikus és a boius törzshöz 

kötött H5 fejfedővel egyetlen esetben sem fordul elő (ROTHE 2012, 187, 208). 
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 GARBSCH 1965, 4-8. 
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 ROTHE 2012, 183. 
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 ROTHE 2012, 183, Fig. 32-33, Map 2. 
340

 Csak a Zollfeld (?) lelőhelyű LUPA Nr. 923. kőemléket említette itt (ROTHE 2012, 183, Fig. 34). 
341

 A szöveg és a térkép szerint kettő aquincumi és egy intercisai sírkő sorolható ide, a hivatkozásokban azonban 

csak a fent megnevezett két sírkő található (ROTHE 2012, 183, Fig. 32-33, 417-418. lábjegyzetek, Map 2). 
342

 J. Garbsch monográfiájában nem hangsúlyozta ezt a jellegzetességet. A főszövegben felsorolt kőemlékek 

részben J. Garbsch M4, részben pedig a nőábrázolások fejfedőtípusonként osztályozott kategóriái közül a 

„Pannonische Schleierhaube” és a „Turban mit Schleier” típusok alatt kerültek említésre (GARBSCH 1965, 9-10, 

19-21). 
343

 ROTHE 2012, 189. 
344

 FITZ 1957, 136-137. 
345

 ROTHE 2012, 189, 441. lábjegyzet 
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esetében 2.a. és 2.b. változatokba különíthetők el a „V” alakban ráncolódó szoknyák az 

ábrázolt ránc irányától függően. Mindezeken túl szükséges volt, hogy azokat a szoknyákat, 

amelyeknek felülete nem, de alja és hossza vizsgálható külön típusban kezeljem (F.1.-G.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talán a szoknya ráncolódásának köszönhető, hogy egyes ábrázolásokon úgy tűnik, hogy a 

szoknya alját fodrok díszítik – a sima felületű szoknyákat ugyanis egyenesen végződő aljjal 

látjuk. Fitz J. éppen Kat. A-129/1/1. és 129/1/4. esetében (A.4.) tett említést arról, hogy a két 

„ülő nőalak alsó ruháján hármas fodor látható”,
346

 de ugyanezzel a leírással találkozunk még 

Erdélyi G. – Fülep F.
 347

 és Hampel J.
348

 esetében is. Ugyancsak Hampel J. jegyezte meg, 

hogy „az aquincumi Sisiuna és nőrokonai hordtak fodros szélű tunicát”.
349

 Az idézett Kat. A-

41/1/1-3. szoknyákat én is a hullámos/fordos aljú típusba (B.4.) soroltam be. Azt a kérdést 

azonban, hogy vajon ezekben az esetekben ténylegesen a ruhára varrott fodrokról van-e szó 

bővebben senki nem tárgyalta. Annyi bizonyos, hogy a katalógusban szereplő kőemlékek 

„fodrai” nem az U. Rothénél hivatkozott O1 típusba tartozó, zollfeldi (?) kőemléken
350

 vagy a 

még esetleg ide sorolható Sankt Georgen am Sandhof-i/klagenfurti sírkövön
351

 látható 
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 FITZ 1957, 149, Nr. 65. 
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 ERDÉLYI – FÜLEP 1954, 242, Nr. 63. 
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 HAMPEL 1906A, 268. A ruhát Hampel J. máshol fodros szélű tunicának nevezte (HAMPEL 1910, 339). 
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 HAMPEL 1910, 339. 
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 ROTHE 2012, 183, Fig. 34. = LUPA Nr. 923. 
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 LUPA Nr. 920. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs. 

 

8. ábra. Felsőszoknyák lehetséges típusai 

az ábrázolások alapján 1. 

 

9. ábra. Felsőszoknyák lehetséges típusai az 

ábrázolások alapján 2. 

 

10. ábra. Felsőszoknyák lehetséges típusai 

az ábrázolások alapján 3. 
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buborék-szoknya alsó oldalához hasonlóak; a fodorkiosztás annál sűrűbb. A szoknyaaljnak ez 

a kialakítása talán szegély visszahajtásának és elszegésének, valamint a szoknya 

beráncolásának köszönhető. 

 

A 8-10. ábrákon bemutatott elméleti felsőszoknyatípusokból tizenhármat figyeltem meg a 

katalógusba felvett kőemlékeken, amelyek a következők (11-14. ábrák):
352

 

 

Az álló alakokon látható A.1. szoknya hosszú, alja egyenes, felülete sima (11. ábra). 

Budapestről (Kat. A-108/2/1.), Tárnok/Érdről (Kat. A-111/2/4.), Ercsiből (Kat. A-28.), 

Baracskáról (Kat. A-79/2/1.) és Alapról (Kat. A-81/2/2.) előkerült kőemlékeken figyeltem 

meg. Bár nem túl jól kivehető, de talán D.1. sima felületű, rövid felsőszoknyát lehet látni egy 

budapesti síremléken kislány viseletében is (Kat. A-41/1/4.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minek köszönhető vajon, hogy a szoknyák felületét nem tagolják ráncok? A fentebb sorolt 

kőemlékek esetében az feltételezhető, hogy a felület simasága részben az anyagvastagsággal 

függhet össze, részben pedig azzal, hogy a felsőruhához nem használták fel a szükséges 

ruhaanyag többszörösét, szűkebb szabású ruhát készítettek, amelynél így a többlet ruhaanyag 

elrendezésére nem volt szükség. Ha párhuzamokat keresünk további publikált ábrázolások 

között, leginkább egy Zenica lelőhelyű kőemlék illik ide, amelyen a nő kendőjét, övét, fibuláit 

és ékszereit részletgazdagon faragták ki, de sem a ruha felső, sem pedig az alsórészén nem 

látunk ruharáncokat.
353

 Talán ezt a ráncolás nélküli ruhát látjuk egy Pannonia Superiorból, 

Weigelsdorfból ismert síremléken is, bár az alak ez esetben sajnos töredékesebb.
354

 További 

Pannonia Superiorból publikált kőemlékek esetében sem észlelhető a felsőruha ráncolódása, 

ám ezekben az esetekben a ráncok hiánya már talán inkább az alakok sematikusabb 

kivitelezésével függ össze.
355

 

 

                                                           
352

 Mivel Kat. A-18/1/1., 21/1/1. és 37/1/1-2. esetében nem egyértelmű, hogy szoknyájuk felső- vagy 

alsószoknya, a beosztáskor bár figyelembe vettem, de az ábrákon dőlt betűvel megjelöltem őket. 
353

 LUPA Nr. 30495. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs. 
354

 LUPA Nr. 293. Datálás: Kr. u. 70-100. Felirat: van. 
355

 Potzneusiedl: LUPA Nr. 11., LUPA Nr. 2269. Velm: LUPA Nr. 20. Zwölfaxing: LUPA Nr. 28., LUPA Nr. 

1755. 

11. ábra. Ránc nélküli felsőszoknyák a vizsgált ábrázolásokon. 
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„V” alakban ráncolódó szoknyákat álló és ülő alakokon egyaránt nagy számban látunk (12. 

ábra). Az A.2. típusú szoknya hosszú, alja egyenes és felületén „V” alakú ráncok vannak. Ezt 

a típust álló, oldalnézetben ábrázolt ülő és szemközt nézetben ábrázolt ülő nők esetében 

egyaránt azonosítható. A kőemlékek Szentendréről, Budapestről, Alcsútdobozról, Verebről, 

Seregélyesről, Dunaújvárosból, Sárszentmiklósról és Bölcskéről kerültek elő. Kisebb számban 

ismert a B.2. típus, amelybe a hosszú, fodros/hullámos aljú, felületén „V” alakú ráncokkal 

tagolt szoknya tartozik. Álló alakos ábrázolása egy-egy esztergomi, budapesti, zsámbéki és 

csákvári, míg szemközt forduló ülő pozíciójú alak egy verebi kőemlékről ismert. A C.2. 

típusú hosszú felsőszoknya alja nem vizsgálható, de felületét egyértelműen „V” alakú ráncok 

tagolják. Az álló, oldalnézetben ábrázolt ülő és szemközt nézetben ábrázolt ülő nőket 

Tatabányáról, Esztergomból, Sárisápról, Szentendréről, Budapestről, Csákvárról, 

Seregélyesről, Tabajdról és Dunaújvárosból előkerült síremlékeken ábrázoltak. Csupán 

egyetlen kőemléken képviselteti magát a D.2. típus. A rövid, egyenes aljú, felületén „V” alakú 

ráncokkal tagolt szoknya ábrázolása Csákvárról került elő. 

Az A.3., A.3.a-b és C.3.a típusokon a legkarakteresebb „U” alakú ráncok a szoknya közepén 

láthatók (13. ábra). Az A.3.a típusú felsőszoknya hosszú, alja egyenes és felületén „U” alakú 

ránc, valamint néhány egyenes esésű kisebb ránc figyelhető meg. Ezt a felsőszoknyatípust 

álló, oldalnézetben ábrázolt ülő és szemközt nézetben ábrázolt ülő nőkön azonosítottam. Az 

A.3.a-t ábrázoló kőemlékek két csoportban sűrűsödnek: egy csoportot alkotnak a Szomor, 

Tök, Solymár és Budapest lelőhelyű kőemlékek, míg a másik csoportba a Dunaújvárosból és 

Sárszentmiklósról előkerült darabok tartoznak. Az A.3.b az A.3.a-val majdnem teljesen 

megegyezik, csupán a kis ráncok iránya tér el. Az egyetlen ilyen ábrázolás egy budapesti 

sírkőről ismert (Kat. A-141/1/1.). A C.3.a típusú hosszú felsőszoknyán „U” alakú ránc, 

valamint néhány egyenes esésű, kisebb ránc van, a szoknya alja azonban nem vizsgálható. A 

kisszámú ide tartozó ábrázolás az előbbiekhez hasonlóan csoportosul: Szentendréről, 

Budapestről, valamint Dunaújvárosból kerültek elő. 

 

A „V” és „U” alakban ráncolódó szoknyák között eddig nem tettek különbséget. U. Rothe 

O4 típusában, az ék alakban ráncolódó ruhák között tárgyalta mindkettőt, így Kat. A-83., 85., 

141., 148. kőemlékeket is, amelyeken én „U” alakba futó redőket figyeltem meg.
356

 Markáns 

különbség valószínűleg nem volt a „V” és „U” alakban redőződő ruhák szabása között, de a 

ráncok alakja talán utalhat a ruhaanyag vastagságára. 

A ruhán megjelenő „V” alakú, vagy ékbe futó ráncokat többféle képpen magyarázta a 

szakirodalom. Láng M. és rá hivatkozva V. Geramb véleménye szerint a ráncoknak ez az 

alakja azzal magyarázható, hogy a felsőruha szoknyarészét a deréknál magasra felhúzták.
357

 

Erdélyi G. ezzel a megállapítással nem értett egyet, szerinte a redőeloszlás a szoknya 

felhúzásával más lenne. A kérdést azonban bővebb magyarázat nélkül hagyta.
358

  

Bővebben tárgyalta a kérdést Fitz J. Varga Marianne szabásmintáinak felhasználásával. Fitz 

J. rekonstukciója szerint a felsőruhához használt anyagot körcikkely formájúra szabták ki. 

Ennek köszönhetően a felsőrészhez egy háromszög alakú darabot kaptak és a csücsköt 

visszahajtva jutottak az ábrázolásokon látható trapéz alakú felsőrészhez.  

 

 

                                                           
356

 ROTHE 2012, 189, 441. lábjegyzet. Kat. A-85/1. nők ruháját Fitz J. is „ékbe futó szoknyaként” írta le (FITZ 

1957, 151, Nr. 101).  
357

 LÁNG 1919, 216; FITZ 1957, 136. 
358

 ERDÉLYI 1954, 174, 234. lábjegyzet 
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 12. ábra. „V” alakban ráncolódó felsőszoknyák a vizsgált 

ábrázolásokon. 
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13. ábra. „U” alakban ráncolódó felsőszoknyák a vizsgált 

ábrázolásokon. 
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Ezt követően a körcikk formájú darabhoz hozzávarrták a merev hátoldalt, ami így a közép felé 

futó ráncokat eredményezett.
359

 

Hasonlóképpen körcikkely alakú anyagdarab használatát írta le Bíró M. is. Rekonstrukciója 

szerint a körcikkely csúcsát visszahajtották, a hátoldalhoz fibulákkal tűzték oda, oldalánál 

pedig nem varrták össze. A szerző szerint így az anyag tömegét a fibulák és az öv tartották. A 

körcikk íves része, amely Bíró M. elképzelése szerint így alul akár a 2 méter szélességet is 

elérhette, ráncolódott: a nehéz anyag ráncai alul szélesebbé váltak, míg középen 

elvékonyodtak és így rajzolták ki a „V” alakú formát.
360

 

Egy lényegesen egyszerűbb magyarázattal szolgált a kérdésre U. Rothe. Véleménye szerint 

nem szabad elhanyagolni azt a lehetőséget sem, hogy a szoknya anyagát az övbe az oldalsó 

részeken betűrték és ennek köszönhető, hogy a ruhaanyag „V” vagy a külön megfigyelt „U” 

alakba fut össze. Magyarázatát alátámasztja, hogy több kőemléken jól látható, ahogy a 

deréktájékra eső öv sávjára a ruhaanyag egy csíkja felhúzódik (Kat. A-31/1/1., 85/1/2., 

101/1/1.).
361

 Talán hasonló részlet került ábrázolásra Kat. A-12/1/1. széles övénél, akinek 

szoknyaráncai azonban nem vizsgálhatók a képmező elrendezése miatt és bár nezehen 

kivehető, de talán a C.3.a változatba sorolt Kat. 83/1/2. jobb karjánál is a visszatűrt ruhaanyag 

csücskét látjuk. Más jellegű Kat. 107/1/1-2. nők derekánál a ruhaanyag ráncolódása: az öv 

mell felőli oldalán kis ˄ alakú vésetek láthatók, amelyek talán az övön túlhúzott ruhaanyagot 

igyekeznek szemléltetni. 

A „V” és „U” alakban ráncolódó felsőszoknya a vizsgált anyagban szűkebb területi 

koncentrálódást nem mutat, tulajdonképpen a provinciaszervezéskor létrehozott civitas 

Eraviscorum teljes területén előfordul. Minthogy ezt a ruhatípust a legtöbb szerző az 

eraviscusok viseleti sajátosságaként határozta meg, a publikált kőemlékek ábrázolásait is 

vizsgálni kell. 

A szakirodalmi adatok áttekintése után kijelenthető, hogy a „V” alakban ráncolódó szoknya 

néhány ábrázolását az északkelet-pannoniai térségen kívül is megtaláljuk. Dalmatiából egy 

Pazarić (Bosznia-Hercegovina) lelőhelyről közölt síremlék fő képmezejében ábrázolt nő 

szoknyáján a például zsámbéki (Kat. A-31/1/1.) és verebi (Kat. A-40/1/1-3.) kőemlékekről is 

ismert, markáns, határozott vonalú, véséssel érzékeltetett „V” alakú redőket látjuk.
362

 

Néhány kőemlék Noricum területéről is említhető. Egy Sankt Georgen am Längsee-ből 

közölt törött kőtáblán egy nő és férfi háromnegyed alakos képe maradt meg.
363

 A nő 

felsőruhájának szoknyarészén a „V” alakú ránc domború megjelenítést kapott. Úgy tűnik, 

hogy ezt a szoknyarészt a felsőruhához viselt övbe visszatűrték és a ruhaanyag túlhúzása 

eredményezte a „V” alakú ráncokat.
364

 A kőemlék töredékessége miatt kevésbé látványos, de 

ugyancsak a „V” alakban ráncolódó szoknya egy példája idézhető Leibnitzből.
365

 További 

kőemlékek idézhetők még Seggaubergből. Egy házaspár négyszögletes képmezőben, 

háromnegyed alakban ábrázolt képén jól vizsgálható a nő felsőszoknyája:
366

 a ruhát rögzítő 

öv, ez esetben sem látható, a szoknyát ebbe tűrhették vissza, amely így „V” alakú redőket 

produkált. A képmező mérete miatt kevesbb ráncot látunk, de mégis az előbb említett 

ruhatípust figyelhetjük meg két nő esetében, akiket egy férfival ábrázoltak négyszögletes 
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 FITZ 1957, 136-137, 1. kép 2. 
360

 BÍRÓ 2003, 92. 
361

 ROTHE 2012, 190, 457. lábjegyzet 
362

 LUPA Nr. 23771. Datálás: Kr. u. 200-300 (LUPA Nr. 23771), 151-300 (HD054639). Felirat: van. 
363

 LUPA Nr. 878. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs. 
364

 A „V” alakú ráncokat nem említették: GARBSCH 1965, 140, Nr. 52.1; CSIR VIRUNUM 2.2, 40, Nr. 154. 
365

 LUPA Nr. 1219. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs. A ruha plasztikus ábrázolásmódja szépen érzékelteti a 

ráncokat, amelyek a felületből enyhén kidomborodnak. A nő felsőruhájának szoknyarésze szintén a felsőruhához 

viselt övbe lehet visszatűrve. 
366

 LUPA Nr. 1332. Datálás: Antoninus kor – Severus kor (LUPA Nr. 1332). Felirat: nincs. 



 

60 

 

képmezőben.
367

 Ugyanezt az övbe visszatűrt, „V” alakú ráncokat vető szoknyatípust 

figyeltem meg egy házaspár medaillonban ábrázolt nőalakján
368

 valamint egy nő 

négyszögletes képmezőben ábrázolt háromnegyed alakos képmásán.
369

 

 

Mivel korábban különválasztottam, a párhuzamok összegyűjtésekor is külön tárgyalom 

azokat a felsőszoknyákat, amelyeken a ráncok inkább „U” alakhoz hasonlítanak. Az itt 

idézhető kőemlékeket Noricumból közölték. Az ábrázolt felsőruhák egy részénél az előbb 

megfigyelt szoknyaformával találkozni: a felsőruhához viselt övet nem látjuk, a szoknyát az 

övbe valószínűleg visszahajtották és az anyag eligazításakor „U” alakú ráncok keletkeztek. 

Ide sorolható a nő felsőszoknyája egy Landschából,
370

 egy Lendorf/Klagenfurtból,
371

 az első 

nő szoknyája egy Sankt Johann ob Hohenburgból,
372

 valamint egy-egy nő felsőszoknyája 

három Seggaubergből
373

 előkerült kőemléken. Elkülöníthető azonban még egy ruhavariáció, 

amikor az ábrázolt nőt felsőruhája fölött viselt övvel és szoknyáján futó „U” alakú ráncokkal 

látjuk. Noricum területéről egy-egy kőemlékeket Kronstorf
374

 és Pölling/Kappel am 

Krappfeld
375

 lelőhelyről ismerek. 

Bár ráncokat nem figyeltem meg a szoknyán, mégis említést kell tenni további kettő 

dalmatiai kőemlékről. A kettő Lisičići/Konjic lelőhelyű sírkövön
376

 ábrázolt egy, illetve kettő 

nő hasonló ruhát visel. A háromnegyed alakban ábrázolt személyek esetében bár a szoknya 

ráncolódásával kapcsolatban nem tehetek megállapítást, a felsőruha elrendezéséhez szolgál 

további információval a képeken látható apró részlet: mindhárom nő derékrészénél a jobb és 

bal csípőtájékon kis csomót vető ruhatömeg omlik a derékon viselt övre. A ruhaanyagnak ezt 

a formáját azzal magyarázhatjuk, hogy a felsőruhához használt anyagrészt a mell irányába 

meghúzták és az öv mell felőli részén kissé visszaengedték. Ennek következtében – bár a 

képeken nem tüntették fel – a szoknyarészen az eddig tárgyalt „V” vagy „U” alakú ráncoknak 

kellett keletkezni. 

Fentebbi áttekintés egyértelműen mutatja, hogy a ruha összeráncolásával szélesebb körben 

találkozunk és ábrázolását nem kizárólag az északkelet-pannonia térségből ismerjük. 

Ugyanakkor a fent összegyűjtött kőemlékek is mutatnak némi térbeli csoportsulást: a 

Noricumból felsorolt síremlékek alapvetően a Graz – Zollfeld/Virunum – Wagna/Flavia Solva 

térségből kerültek elő, egyedül a Kronstorf lelőhelyű sírkő lóg ki innen. Viszont a dalmatiai 

lelőhelyek bár egymás közelében helyezkednek el, a tárgyalt noricumi és pannoniai térségtől 

meglehetősen nagy távolságra esnek. 

 

Egyenes vonalú, függőleges irányú ráncokat ugyancsak nagyszámú ábrázoláson találni (14. 

ábra). Egyenes szoknyavéggel (A.4.) ismeretlen lelőhelyről Komárom-Esztergom megyéből, 

Szőnyből, Szentendréről, Budapestről, Iszkaszentgyörgyről, Tácról és Dunaújvárosból 
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 LUPA Nr. 1340. Datálás: Kr. u. 100-150 (LUPA). Felirat: nincs.  
368

 LUPA Nr. 1213. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs.  
369

 LUPA Nr. 1318. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs.  
370

 LUPA Nr. 8511. Datálás: Kr. u. 211-250 (LUPA). Felirat: nincs.  
371

 LUPA Nr. 881. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs. A viseletet elemezte a ruharáncok leírása nélkül: GARBSCH 

1965, 138, Nr. 31. 1; CSIR VIRUNUM 2.2, 41, 157. 
372

 LUPA Nr. 1159. Datálás: Kr. u. 193-250 (LUPA). Felirat: nincs. A viseletet elemezte a ruharáncok leírása 

nélkül: GARBSCH 1965, 141, Nr. 57. 2.  
373

 LUPA Nr. 1206. Datálás: késő Antoninus kor (LUPA). Felirat: nincs. A viseletet leírta a ruharáncok 

tárgyalása nélkül: GARBSCH 1965, 145, Nr. 77. 22. LUPA Nr. 1328. Datálás: Kr. u. 130-180 (LUPA). Felirat: 

nincs. LUPA Nr. 1350. Datálás: Antoninus – Severus kor (LUPA). Felirat: nincs. 
374

 LUPA Nr. 30822. Datálás: Kr. u. 200-230 (LUPA). Felirat: nincs. A ráncokat E. Pochmarski „V” alakúnak 

írta le (POCHMARSKI 2018, 141). 
375

 LUPA Nr. 888. Datálás: Kr. u. 170-200 (LUPA), 171-200 (HD057203). Felirat: van. 
376

 LUPA Nr. 30565. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs. LUPA Nr. 30564. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs. 
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előkerült kőemlékek képmezői említhetők. A B.4. felsőszoknya alja hullámos/fodros, amelyet 

Csákvárról, Szentendréből, Budapestről, Martonvásárról/Budapestről, Tárnokról/Érdről, 

Ercsiből és Dunaújvárosból közölt kőemlékek esetében figyeltem meg. Bizonytalan a szoknya 

aljának kialakítása, de ugyancsak egyenes ráncok láthatók a C.4. típus esetében. Ábrázolását 

szomori (?), pilisszántói, szentendrei, budapesti, székesfehérvári, lepsényi és dunaújvárosi 

síremlékeken figyeltem meg. Egyedibb formájú a D.4. és az E.4. felsőruha, amelyek a 

többinél rövidebbek. Előbbi alja egyenes lehetett, utóbbi alja hullámos/fodros és felületén 

függőleges ráncok futnak. A D.4. változatot kisszámú, összesen kettő nő viselete alapján (Kat. 

33/2/1-2., Tác) határoztam meg külön csoportként.
377

 E.4. felsőruhát 3 db budapesti és 1 db 

Szombathely-Herény lelőhelyű kőemlék képmezejében látjuk négy nő viseletében. 

A függőleges, egyenes ráncú felsőszoknyák a „V” és „U” alakban ráncolódó szoknyák 

ábrázolásaihoz hasonlóan a provinciaszervezéskor létrehozott civitas Eraviscorum egész 

területéről ismerek. Kivételt csak a Szombathely-Herény lelőhelyű sírkő (Kat. A-124/1/1.) 

jelent, hiszen az összes több példát a nyugatról Szőny, délről pedig Dunaújváros által határolt 

területen találjuk. Meg kell vizsgálni azonban a további szakirodalmi adatokat is annak 

érdekében, hogy a szoknyatípus viseléséről teljesebb képet kapjunk. 

A függőleges, egyenes redők az előbbi típussal (2.-3.a-b) ellentétben nem az övnél beráncolt 

ruhaanyagnak köszönhetők. A ruha formájára következtethetünk a Szombathely-Herény (Kat. 

A-124/1/1.) lelőhelyű ábrázolás alapján, de egy Wolferstadt lelőhelyről előkerült sírkő
378

 

képmezeje még jobban mutatja a ruhaformát: ezen a nő öv nélkül viseli a harang alakú, felső 

egyberuhát és a ráncok úgy tűnik, hogy a ruha varrott szűkítésének köszönhetők. 

Kétrészes ruhában, egyenes ráncú felsőszoknyával további kőemlékeken is láthatunk nőket; 

alapvetően noricumi
379

 ábrázolások említhetők, amelyek közül többnél a szoknya alja is 

látszik: a „fodros” aljú
380

 és az egyenesebb aljú
381

 hosszú szoknya egyaránt feltűnik. 

Kevesebb kőemlék említhető Pannonia Superiorból,
382

 Raetiából
383

 és Dalmatiából.
384
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 A táci sírkő mellék képmezőjében ábrázolt nők felsőruhája rövid, és alja valóban egyenes lehetett. A ráncok 

esetében viszont csak feltételezni lehet, hogy egyenes esésűek voltak, ugyanis a felsőruhát asszimmetrikus 

módon tűrték vissza az övbe és ennek következtében a ráncok kiosztása az ülő nőalakok szoknyaráncaihoz 

hasonlóan félkörívessé vált. 
378

 CSIR DEUTSCHLAND 1.1, 55, Nr. 172, Taf. 52. 172.  = LUPA Nr. 6354. Datálás: - (LUPA). Felirat nincs.  
379

 Kindberg: LUPA Nr. 1227. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs. Möllbrücke/Lurnfeld: LUPA Nr. 3645. Datálás: 

- (LUPA). Felirat: nincs. Sankt Johann bei Herberstein: LUPA Nr. 1487. Datálás: Kr. u. 193-235. Felirat: nincs. 

LUPA Nr. 4629. Datálás: Kr. u. 211-250. Felirat: nincs. Seggauberg: LUPA Nr. 9083. Datálás: - (LUPA). 

Felirat: nincs. Šempeter v Savinjski Dolini: LUPA Nr. 13333. Datálás: Antoninus – Severus kor (LUPA). Felirat: 

nincs. Stallhofen: LUPA Nr.1626. Datálás: Kr. u. 211-250 (LUPA). Felirat: nincs. Zollfeld: LUPA Nr. 833. 

Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs. 
380

 Erlauf: LUPA Nr. 399. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs. Grintschach/Glanegg: LUPA Nr. 924. Datálás: - 

(LUPA). Felirat: nincs. Karnburg/Maria Saal: LUPA Nr. 938. Datálás: Kr. u. 50-100 (LUPA). Felirat: nincs. 

Sankt Veit an der Glan: LUPA Nr. 2383. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs. Seggauberg: LUPA Nr. 1331. 

Datálás: Kr. u. 100-160 (LUPA). Felirat: nincs. 
381

 Karnburg/Maria Saal: LUPA Nr. 5939. Datálás: Kr. u. 50-100 (LUPA). Felirat: nincs. Ostriach/Ossiach: 

LUPA Nr. 936. Datálás: Kr. u. 50-100 (LUPA). Felirat: nincs. Sankt Donat: LUPA Nr. 912. Datálás: nincs 

(LUPA). Felirat: nincs. Seggauberg: LUPA Nr. 1306. Datálás: Kr. u. 100-160 (LUPA), 71-150 (HD037272). 

Felirat: van. 
382

 Au am Leithaberge: LUPA Nr. 34. Datálás: Kr. u. 70-100 (LUPA), 71-130 (HD027457). Felirat: van. Au am 

Leithaberge: LUPA Nr. 237. Datálás: Kr. u. 70-120 (LUPA). Felirat: van. Neudörfl: LUPA Nr. 431. Datálás: Kr. 

u. 50-130 (LUPA), 51-150 (HD072314). Felirat: van. Petronell-Carnuntum: LUPA Nr. 28026. Datálás: - 

(LUPA). Felirat: nincs. 
383

 Möhren-Eichhof: LUPA Nr. 6352. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs. 
384

 Travnik: LUPA Nr. 30632. Datálás: - (LUPA). Felirat nincs. Zenica: LUPA Nr. 23372. Datálás: Kr. u. 300-

350 (LUPA), 301-350 (HD055950). Felirat: van. 
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14. ábra. Függőleges, egyenes ráncokkal tagolt 

felsőszoknyák a vizsgált ábrázolásokon. 
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Egy Dalmatiából, Zenicáról előkerült kőemléken,
385

 a lány szoknyáján függőleges, egyenes 

ráncokat látunk, de csak a vállon viselt két fibula szerint tartozik a két részes ruhák közé, erre 

további egyértelmű részlet nem utal.  

Nem tekinthető kizárólag az északkelet-pannoniai térségben jellegzetes típusnak a rövid 

szoknya sem. Hullámos aljjal és függőleges, egyenes redőkkel ábrázoltak rövid felsőszoknyát 

Daciában Alba Iulia/Gyulafehérvárból,
386

 Noricumban Seggaubergből,
387

 Raetiában 

Röglingből
388

 előkerült kőemléken; de példák Pannonia Superiorból is említhetők, egy 

Bruckneudorfból
389

 előkerült síremléken figyeltem meg a ruhatípust. Rövid ruhát visel egy nő 

a Dalmatiából Karan lelőhelyről közölt sírkövön,
390

 ám itt csak sejteni lehet, hogy a ráncok 

iránya függőleges. 

A rövid ruhák leírásával a síremlékeket feldolgozó korábbi szakirodalomban is találkozni, 

de általában speciális név nélkül.
391

 U. Rothe tanulmányában némileg részletesebben 

foglalkozott a rövid ruhával és ezt a ruhatípust peplosnak nevezte. Felsorolásában a Kat. A-

148/2/1., egy katalógusomban nem szereplő budapesti, táci, három dunaújvárosi, valamint az 

általam is említett seggaubergi kőemlék ábrázolására hivatkozott.
392

 Az U. Rothe által gyűjtött 

ábrázolásokon többségében áldozatot bemutató nők láthatók. A katalógusba felvett 

kőemlékeken ezt az egyenesen ráncolódó rövidebb ruhát, de a „V” alakban ráncolódó 

rövidebb ruhát is többnyire valóban olyan személyek viselik, akik áldozatot mutatnak be, az 

egyetlen kivétel a Kat. A-135/1/2. A további ismert ábrázolásokon ez a ruha többségében fő, 

de mellék képmezőkben is megfigyelhető és úgy tűnik, hogy ez a ruhatípus nem fogható fel 

olyan sémaszerű ábrázolásnak, amelyben csak áldozó nőalakokat jelenítenek meg. Nem 

mutatható ki összefüggés az elhunyt személyek életkora tekintetében sem,
393

 de az ábrázolt 

ruha viselése nem szorítható be szűk időintervallumba sem a keltezett kőemlékek alapján.
394

 

 

A Kat. A-22-23/1/1. (Szomód) és 119/1/1. (Esztergom)
395

 nők felsőruhája speciálisabb 

formát mutat (15. ábra). A boka fölött látni az alsószoknya egyenes vonalát, e fölött pedig jól 

kivehető a felsőruhához tartozó szoknyarész, amelynek alja kismértékben fodrozódik és 

redőződik. Bár a székben ülő nők pozíciója némiképp megnehezíti a ruharétegek 

elkülönítését, mégis a megfigyelés során elkülöníthatővé válik az O3 típusra jellemző, jelen 

esetben a szoknya jobb csípő felőli oldalára eső anyagtömeg. Itt a Kat. A-22/1/1. nő ruháján a 

                                                           
385

 Zenica: LUPA Nr. 23319. Datálás: Kr. u. 200-300 (LUPA), 201-300 (HD055949). Felirat: van. 
386

 LUPA Nr. 11112. Datálás: Kr. u. 170-230 (LUPA). Felirat: van. 
387

 LUPA Nr. 1308. Datálás: Kr. u. 100-150 (LUPA), 131-170 (HD037902). Felirat: van. 
388

 LUPA Nr. 16916. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs. 
389

 LUPA Nr. 71. Datálás: Kr. u. 100-150 (LUPA), 101-150 (HD028216). Felirat: van. 
390

 LUPA Nr. 29917. Datálás: Kr. u. 200-250 (LUPA), 201-300 (HD062062). Felirat: van. 
391

 Például a LUPA Nr. 71. esetében SCHOBER 1923, 72, Nr. 155. a LUPA Nr. 68. esetében GARBSCH 1965, 156, 

Nr. 128.2, Mädchen M 3, 10. 
392

 ROTHE 2012, 176, 363. lábjegyzet. Véleménye szerint a peplos feltűnését magyarázhatjuk egy délről jövő 

migrációval, vagy pedig azzal, hogy a klasszikus istenségek ábrázolásmódját a kőfaragók ismerték és ezt az 

ábrázolásmódot vitték át a síremlékek képmezőibe (ROTHE 2012, 176). 
393

 A katalógusba felvett kőemlékek közül csak Kat. A-144. kőemléken volt felirat, amelynek szövege azonban 

az áldozatot bemutató nőre nem vonatkozik. A párhuzamként felsorolt kőemlékek feliratai több esetben (LUPA 

Nr. 71., LUPA Nr. 1308., LUPA Nr. 29917.) vonatkoznak nőkre, akik életkora azonban teljesen különböző. 
394

 Legkorábbi a Kat. A-144. (HD068569: Kr. u. 31-70, LUPA Nr. 2705: Kr. u. 40-60), valamint a Kat. A-121-

122., amelyeket maximum a Kr. u. 2. század első évtizedeiig datáltak. A Kr. u. 2. század első felére – 2. század 

harmadik negyedéig datálták Kat. A-135., valamint LUPA Nr. 68., LUPA Nr. 71., LUPA Nr. 1308. 

kőemlékeket. Ennél későbbiek a LUPA Nr. 1112. és LUPA Nr. 29917. sírkövek. 
395

 Ide tartozhat a Kat. A-119/1/1. is, amelyen bár az alsószoknya szegélye nem bukkan ki egyértelműen a 

„fodros” aljú szoknyarész alól, a nő jobb oldalánál a Kat. 22-23/1/1. nőkéhez hasonló ruharészletet látunk. 
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téglavörös festékmaradványok is jól kivehetők. A legfelső szoknyaréteget egyik esetben sem 

díszíti sem bojtra sem pedig veretre hasonító toldalék.
396

 

U. Rothe az O3 típust – ahogyan ezt már korábban is említettem – a Lajta-vidéken előkerült 

10 síremléken figyelte meg
397

 és talán ide tartozik még Pannonia Superiorból egy 

leithaprodersdorfi sírkő nőalakjának ruhája is.
398

 A Pannonia Superiorból előkerült kőemlékek 

ábrázolásain úgy tűnik, hogy a legfelső ruhaanyag felületén textúrát nem jelöltek, a felület 

sima és a ruhaanyag szabályosabb, alsó oldalán esetleg íves, de alapvetően téglalapszerű 

forma. Ezzel ellentétben a három Komárom-Esztergom megyei sírkő nőalakjainak legfelső 

ruhaanyagán redőket látunk és az anyagdarab formája inkább körszelethez hasonlít. Talán 

mégsem a lajta-vidéki Rothe/O3 típus jelenik meg ezen a három ábrázoláson? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
396

 Nincs bojt/függő az Au am Leithaberge (LUPA Nr. 34, Nr. 237, Nr. 4555), a Bruckneudorf (LUPA Nr. 70), a 

Leithaprodersdorf (LUPA Nr. 36) és a Neudörfl (LUPA Nr. 431) ide tartozó síremlékek Rothe/O3 

ruhaábrázolásában. Bojtot/függőt csak az ide tartozó Mönchhof (LUPA Nr. 2255) lelőhelyű sírkő Rothe/O3 női 

viseletében ábrázoltak. 
397

 ROTHE 2012, 187. Említett síremlékek (ROTHE 2012, 187, 433. lábjegyzet): Au am Leithaberge: LUPA Nr. 

34. Datálás: Kr. u. 70-100 (LUPA), 71-130 (HD027457). Felirat: van. LUPA Nr. 237. Datálás: Kr. u. 70-120 

(LUPA). Felirat: van. LUPA Nr. 4555. Datálás: - (LUPA). Felirat: van. Bruckneudorf: LUPA Nr. 70. Datálás: 

Kr. u. 100-130 (LUPA), 101-150 (HD073494). Felirat: van. Leithaprodersdorf: LUPA Nr. 36. Datálás: Kr. u. 80-

130 (LUPA), 71-130 (HD073486). Felirat: van. Mönchhof: LUPA Nr. 2255. Datálás: - (LUPA), Kr. u. 1-100 

(HD046273). Felirat: van. Neudörfl: LUPA Nr. 431. Datálás: Kr. u. 50-130 (LUPA), 51-150 (HD072314). 

Felirat: van. Neusiedl am See: LUPA Nr. 1598. Datálás: Kr. u. 70-150 (LUPA). Felirat: nincs. LUPA Nr. 2261. 

Datálás: Kr. u. 70-120 (LUPA), 71-130 (HD074308). Felirat: van. Nickelsdorf: LUPA Nr. 39. Datálás: Kr. u. 75-

125 (LUPA), 71-150 (HD073488). Felirat: van. 
398

 LUPA Nr. 13632. Datálás: Kr. u. 117-170 (LUPA), 131-170 (HD071511). Felirat: van. 

15. ábra. U. Rothe O3 ruhatípusának változata. 
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Az értelmezés során egy Seča Reka (Szerbia) lelőhelyről publikált kőemlék
399

 képmezőit is 

vizsgálni kell (16. ábra). A fő képmezőben egy pre-római viseletben ábrázolt ülő és egy álló 

nőalak van. Mindketten kétrészes ruhát viselnek, széles övvel; felsőruhájuk szoknyarészén 

egyenes ráncok vannak, e fölött pedig egy, a két csípő tájékhoz eső, sűrűn ráncolódó anyag 

látható. A kocka alakú kőemlék baloldali képmezőjében az egyik álló nő az előbbiekhez 

hasonló ruhát visel kettő széles övvel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahogyan U. Rothe írta a Lajta-vidéki ábrázolások kapcsán, az O3 típusú ruhák azonosítása 

során figyelni kell arra, hogy a legfelső ruhaanyagot ne tevésszük össze a 

kendővel/fátyolkendővel, amelyet sokszor a karon átvetve vagy a vállra borítva lelógatnak.
400

 

Kérdés, hogy vajon a Komárom-Esztergom megyei és a Seča Reka-i kőemlékeken a 

kendőt/fátyolkendőt látjuk-e? Kat. A-119/1/1. a kérdésben nem vizsgálható, míg Kat. A-22-

23/1/1. bár fején fátyolkendőt visel, az jól láthatóan különbözik a legfelső szoknyaanyagtól. A 

Seča Reka-i kőemlék fő képmezőjének és bal oldali képmezőjének vizsgált nőalakjai szintén 

viselnek fátyolkendőt, de ez egyikük esetében sem lehet azonos a legfelső szoknyaanyaggal. 

Véleményem szerint a felsorolt síremlékeken egy a Rothe/O3 ruhatípushoz hasonló formát 

lehet meghatározni. Ennél a változatnál azonban a legfelső ruhaanyag rövidebb, az anyagot 

bonyolultabb módon rendezték el, így a ruha szabása valamint a felöltés módja is különbözhet 

az U. Rothe által meghatározott O3 típustól.
401

 E tekintetben a Seča Reka-i kőemlék szépen 

faragott nőalakjai vizsgálhatók. A fő képmező két nőalakjánál jól látható az alsó- és felsőruha 

nyakkivágása, így a két felsőrész szépen elkülönül. Mindkettőjük vállán fibulapár van, amely 

azonban úgy tűnik, hogy nem csak az előbb említett két ruharészt tűzi össze: a karok mentén 

egy további ruhaanyag sávját látjuk, amely derékmagasságban tűnik el, ráadásul a második nő 

jobb karjánál megfigyelhető az is, ahogy ez az anyag meggyűrődik, majd feltételezhetően az 

övbe tűrték. Egy további formát mutat a második (bal oldali) képmező első alakja: a legfelső, 

sűrűn ráncolódó ruharéteget vállán fibulapár, derekán öv rögzíti; majd az anyagot kb. 

medencetájékon részben egy második övbe beletűrték, részben pedig – kétoldalt – arra 

ráengedték és a háthoz vezették; végül itt a derékon viselt övbe gyűrhették. A Seča Reka-i 

                                                           
399

 LUPA Nr. 29880. Datálás: - (LUPA), Kr. u. 3. század vége (GAVRILOVIĆ 2019, 396). Felirat: nincs. 
400

 ROTHE 2012, 187. Említett síremlékek (ROTHE 2012, 187, 429. lábjegyzet): LUPA Nr. 17, LUPA Nr. 35, 

LUPA Nr. 4596. 
401

 U. Rothe elképzelése szerint az O3 esetében az egyik lehetséges viselési mód, hogy a legfelső ruhaanyagot a 

viselőn körbetekerték, de középen rést hagytak és az anyagot az övbe beletűrve rögzítették (ROTHE 2012, 187). 

16. ábra. Seča Reka (Szerbia) lelőhelyről publikált kőemlék: 

LUPA Nr. 29880. 
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kőemlék alapján tehát úgy tűnik, hogy a legfelső ruhaanyagot a vállon viselt fibulákkal is 

összekapcsolták, végül pedig a Rothe/O3 típushoz hasonlóan az övbe tűrve rögzítették. 

 

A felsőruha felsőrésze kevesebb lehetőséget ad ruhatípusok meghatározására. A pre-római 

felsőruha fontos tartozéka volt a két vállon viselt fibula, amellyel megtűzték az oldalt csak 

részben összevarrt ruhaanyagot.
402

 Ezek a fibulák is közrejátszanak abban, hogy az 

ábrázolásokon a felsőrészek különböző kialakítást kaptak, a fibulák ugyanis a ruhaanyagot 

meghúzták, amely így „V” alakban,
403

 csúcsívesen
404

 vagy körívszerűen
405

 összeráncolódott, 

míg néhány esetben annak ellenére, hogy az ábrázolt nő vállán fibulákat visel a felsőruha 

anyaga szinte nem is ráncolódik.
406

 A „V” alakú, csúcsíves és körívszerű ráncokon túl a 

felsőruhán is megfigyelhetők a felsőszoknyán is látható függőleges, egyenes ráncok.
407

 

Számos esetben sajnos a kőemlékek állapota vagy a képmező elrendezése miatt csak annyi 

állapítható meg, hogy a felsőrésznek egyenesen záródó felsőoldala
408

 volt, vagy a ruha 

kevésbé szorosra húzva, ívesen végződik.
409

  

 

A felsőrész és a szoknya kialakítása sok kombinációban került megjelenítésre,
410

 ám a 

ruhatípusok elkülönítésében úgy tűnik, hogy a felsőrésznek legtöbbször nem tulajdonítható 

nagy szerep. 

Azokon a jó állapotban megmaradt kőemlékeken viszont, amelyeken az ábrázolt nő szinte 

ránctalan szoknyát visel, azt látjuk, hogy ezt egy szinte ránctalan felsőrésszel kombinálták. 

Sajnos csak kettő ábrázolás tartozik ide – Kat. A-28. (Ercsi) és 111/2/4. (Tárnok/Érd) –, 

amelyeknek leginkább egy gazdagon ékszerezett zenicai sírkövön látható nő
411

 és egy 

                                                           
402

 Vállon viselt fibulákról például: GARBSCH 1965, 4-6, 8-9, 11-12; BÖHME-SCHÖNBERGER 1997, 36-37; 

GARBSCH 1985, 554, 562-571; PÁSZTÓKAI-SZEŐKE 2000, 121; AQUINCUM 2002, 26-27; POCHMARSKI 2003, 181; 

ROTHE 2009, 36, 45; ROTHE 2012, 178; ROTHE 2013, 36. 
403

 Kat. A-26/1/1., 27/1/1., 31/1/1., 34/1/1., 40/1/2., 80/1/1-2., 80/2/1., 83/1/2., 85/1/1-2.,  86/1/1., 98/1/1., 

99/1/1., 100/1/1., 106/1/2. Talán ide tartozik Kat. A-7/1/1., 38/1/3., 70/1/1., 92/1/1. is. Nem visel vállán 

fibulákat, de ruhája V-alakban ráncolódik: Kat. A-40/1/1., 40/1/3., 51/2/1., 120/1/1., 123/1/1., 127/1/1-2. 
404

 Kat. A-6/1/1., 14/1/1., 29., 68/1/1., 82/1/1-2., 97/1/1., 101/1/1., 107/1/1. Talán ide tartozik Kat. A-59/1/1., 

67/1/1., 107/1/2. is. 
405

 Kat. A-4/1/1., 36/1/1., 41/1/1-3., 51/1/1., 62/1/1., 63/1/1., 77/1/1., 102/1/1. Nem visel vállán fibulákat: Kat. A-

131/1/1. 
406

 Kat. A-28., 111/2/4. 
407

  Fibulát Kat. A-15/1/1., 43/1/1., 54/1/1., 56/1/1., 65/1/1. nők viselnek, Kat. A-38/1/1-2., 38/2/1., 63/2/1., 

102/1/2., 124/1/1. nők nem. 
408

 Kat. A-3/1/1., 5/1/1., 17/1/1., 33/1/1-2., 47/1/1., 71/1/1., 71/2/1., 73/1/1. 
409

 Kat. A-25/1/1., 75-76/1/1., 103/1/1., 109/2/1., 110/2/1. 
410

 „V” alakban ráncolódó felsőrész és „V” alakban ráncolódó szoknya: Kat. A-26/1/1., 31/1/1., 34/1/1., 38/1/3., 

40/1/1-3., 51/2/1., 70/1/1., 80/1/1-2., 100/1/1., 120/1/1., 123/1/1. „V” alakban ráncolódó felsőrész és „U” 

alakban ráncolódó szoknya: Kat. A-27/1/1., 83/1/2., 85/1/1-2. „V” alakban ráncolódó felsőrész és függőleges, 

egyenes ráncú szoknya: 80/2/1., 92/1/1. Csúcsívesen ráncolódó felsőrész és „V” alakban ráncolódó szoknya: 

Kat. A-29., 68/1/1., 101/1/1., 107/1/1-2. Csúcsívesen ráncolódó felsőrész és függőleges, egyenes ráncú szoknya: 

82/1/1-2. Körívesen ráncolódó felsőrész és „V” alakban ráncolódó szoknya: Kat. A-51/1/1. Körívesen ráncolódó 

felsőrész és „U” alakban ráncolódó szoknya: Kat. A-62/1/1. Körívesen ráncolódó felsőrész és függőleges, 

egyenes ráncú szoknya: Kat. A-41/1/1-3., 63/1/1., 77/1/1., 102/1/1. A felsőrész és a szoknya szinte ránctalan: 

Kat. A-28., 111/2/4. Függőleges, egyenes ráncú felsőrész és „V” alakban ráncolódó szoknya: Kat. A-38/2/1., 

63/2/1. Függőleges, egyenes ráncú felsőrész és függőleges, egyenes ráncú szoknya: Kat. A-15/1/1., 38/1/1., 

65/1/1., 102/1/2., 124/1/1. 
411

 LUPA Nr. 30495. Az ábrázolást a ránctalan szoknyák (A.1.) tárgyalásakor már idéztem. 
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weigelsdorfi síremléken
412

 ábrázolt nő ruhája lehet párhuzama. A rendelkezésre álló adatok 

szerint a ruha használata nem szorítható be szűkebb időintervallumba.
413

 

A függőleges, egyenes ráncú felsőrészből és függőleges, egyenes ráncú szoknyából álló 

felsőruhával érdemes még részletesebben foglalkozni, amely jól elkülöníthető ruhatípusnak 

tűnik. Ezt a Szentendre (Kat. A-38/1/1.), Pilisszántó (Kat. A-65/1/1.), Lepsény (Kat. A-

15/1/1.), Dunaújváros (Kat. A-102/1/2.) és Szombathely-Herény (Kat. A-124/1/1.) lelőhelyű 

sírköveken látjuk. A felsőruha ujjkialakítása az esetek többségében megfigyelhető: a felsőrész 

lehet ujjatlan (Kat. A-15/1/1.), rövid ujjú (Kat. A-102/1/2.), vagy esetleg hosszú ujjú (Kat. A-

38/1/1., 65/1/1.) is. Korábban, a szoknya ráncolódását vizsgálva gyűjtöttem össze 

párhuzamokat, amelyeket most a felsőrész figyelembe vételével kell vizsgálni. 

Talán ujjatlan felsőruha van egy seggaubergi kőemlék áldozatot bemutató nőalakján.
414

 

Egyenesen ráncolódó, hosszú ujjú ruhát
415

 visel egy zenicai sírkövön ábrázolt kislány, akinek 

viseletéhez párban viselt fibulák, öv és további ékszerek is tartoztak.
416

 A ruhaujj hossza nem 

mindig látszik, néha csupán annyi állapítható meg, hogy a ruha alsó és felsőrészén és 

függőleges, egyenes ráncok vannak. Ennek vonatkozásában Dalmatiából egy zenicai sírkő
417

 

és a raetiai Wolferstadtból idézett sírkő
418

 említhető. Csupán a függőleges, egyenes ráncokkal 

tagolt felsőrész azonosítható egy Marazáról közölt sírkő női alakján, akinél azonban további 

pre-római jellegű viseleti tartozékok nem voltak azonosíthatók.
419

 

A ruhatípus nem koncentrálódik szűk területre, de talán a viseleti időrend szempontjából 

kimutatható jelentősége. A katalógusba felvett, itt tárgyalt kőemlékek esetében szűk 

időintervallum nem adható meg, kivétel a Kat. A-38., amelyet szűkebben az Antoninus korra, 

Kr. u. 130-180 közé kelteztek.
420

 A seggaubergi síroltárt hasonló időszakra datálták.
421

 

Viszont a szombathelyi sírkövet Buócz T. a Kr. u. 3. századra keltezte és a dalmatiai 

sírköveket is a Kr. u. 3-4. századra datálták.
422

 Talán ez a ruhatípus a divatváltozás eredménye 

képpen jelent meg az ábrázolásokon követhető női viseletben. 

 

Sajnos nem minden esetben vizsgálható részleteiben az ábrázolt nők kétrészes ruhája. 

Többször a mellék képmezőkben ábrázolt, kocsin ülő nőknél,
423

 vagy áldozatot bemutató 

nőknél
424

 csak a kettős szoknya látható további részletek nélkül. A fő képmezőben ábrázolt 

alakok esetében a két ruha eltérő magasságú nyakvonala figyelhető meg további részletek 
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 LUPA Nr. 293. Az ábrázolást a ránctalan szoknyák (A.1.) tárgyalásakor már idéztem. 
413

 LUPA Nr. 293.: Kr. u. 70-100. Kat. A-28.: Kr. u. 2. század/2. század második fele (FITZ 1957, 150, Nr. 88; 

CSONTOS 1999, 164, Nr. 17). 
414

 Úgy tűnik, hogy mind a ruha felső-, mind pedig a ruha szoknyarészén függőleges, egyenes ráncok futnak. 

LUPA Nr. 1306. Datálás: Kr. u. 100-160 (LUPA), 71-150 (HD037272). Felirat: van. 
415

 Mivel a sírkő összetört, a lány ruhájának alja nem látszik jól, viszont a ruha nyakkivágása és a hosszú ruhaujj 

talán arra utal, hogy ez nem két-, hanem egyrészes ruha. 
416

 LUPA Nr. 23319. Datálás: Kr. u. 200-300 (LUPA), 201-300 (HD055949). Felirat: van. 
417

 LUPA Nr. 23372. Datálás: Kr. u. 300-350 (LUPA), 301-350 (HD055950). Felirat: van. 
418

 CSIR DEUTSCHLAND 1.1, 55, Nr. 172, Taf. 52. 172 = LUPA Nr. 6354. Datálás: - (LUPA). Felirat nincs. 
419

 LUPA Nr. 759. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs. A LUPA szerint a nő hajhálóban van, míg a CSIR fejfedőt 

említett (CSIR SOPIANAE-LUSSONIUM-ALTINUM, 53, Nr. 75). 
420

 LUPA Nr. 705. További felvetések a keltezéssel kapcsolatban Kat. A-38. alatt szerepelnek. 
421 Kr. u. 100-160 (LUPA), 71-150 (HD037272). További keltezési adatokat lásd: CSIR FLAVIA SOLVA 4.3, 131. 
422

 LUPA Nr. 23319. Datálás: Kr. u. 200-300 (LUPA), 201-300 (HD055949). LUPA Nr. 23372. Datálás: Kr. u. 

300-350 (LUPA), 301-350 (HD055950). 
423

 Kat. A-4/2/1., 67/2/1., 146/2/1., 147/3/1., 153/2/1. 
424

 Kat. A-79/2/2., 150/2/1. 
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nélkül,
425

 más esetekben pedig csak a fibulaviselés alapján vethető fel, de biztosan nem 

látszik, hogy a síremléken ábrázolt nő kétrészes ruhát viselne.
426

 

 

Néhány kőemléken az ábrázolt nők bár valamilyen a pre-római viselethez köthető tartozékot 

– fejfedőt, övet, fibulát, nyakéket – viselnek, ruhájuk eltér a „bennszülött” viselet kétrészes 

ruhaformájától.  Kat. A-61/1/1. (Budapest), 79/1/2. (Baracska), 88/1/1. (Székesfehérvár), 

90/1/1. (Szombathely), 97/2/1. (Csákvár), 105/1/1-2. (Budapest), 106/1/1. (ismeretlen 

lelőhely/Pannonia), 115/1/1. (Budapest), 117/1/1. (Budapest), 126/1/1., 126/2/1. (Budapest), 

134/1/1. (Budapest), 135/1/1-2. (Budapest), 137/1/1. (Budapest), 139/1/1. (Csákvár), 140/1/1. 

(Budapest), 142/1/1-2. (Szentendre), 143/1/3. (Budapest), 152/2/1. (Százhalombatta) nők 

ruhája biztosan nem a kétrészes pre-római ruhatípus, és kérdés, hogy milyen ruhának 

határozható meg. 

A római nők egyik ruhadarabja, az írott forrásokból ismert stola egy lábfejig érő, ujjatlan, 

csőszerű ruha, amelyet a vállakon pántokkal rögzítettek és a tunica fölött viseltek.
427

 

Ábrázolását U. Rothe a Közép-Duna vidékről egy adonyi síremléken azonosította,
428

 amelyen 

jól láthatók a különböző ruharétegek: a tunica, amelynek nyakkivágása csónak alakú, a jobb 

vállon pánttal rögzített stola és a bal vállon átvetett palla. A vizsgált ábrázolásokon látható 

nők ruhája ehhez a ruhaformához azonban nem hasonlít. A legvalószínűbbnek az tűnik, hogy 

ezek a nők tunicát viselnek, amely a római normák szerint nőknél a lábfejet takarta, de 

legalább a bokáig ért.
429

 

A boka fölött végződő, bő ujjú felsőruhákat tunicának (tunica 2) határozott meg U. Rothe.
430

 

Előbbi megállapításnak biztosan megfelel a teljes alakban látható Kat. A-97/2/1.
431

 A tunica 2 

ruhát gyakran az alsószoknya fölött viselték,
432

 amely azonosítható Kat. A-134/1/1. 

(Budapest),
433

 135/1/1-2. (Budapest)
434

 nők esetében. A képmező mérete miatt 

                                                           
425

 Kat. A-10/1/1. 
426

 Kat. A-11-13/1/1., 16/1/1., 19/1/1., 43-50/1/1., 52-55/1/1., 57-58/1/1., 60/1/1., 66/1/1., 72/1/1., 74/1/1., 

78/1/1-2., 81/1/1., 84/1/1-2., 87/1/1., 89/1/1., 91/1/1., 94-95/1/1., 99/1/1., 104/1/1-2. 
427

 WILD 1985, 406; POCHMARSKI 1992B, 253; SEBESTA 1994, 48-49; ROTHE 2012, 175; FACSÁDY 2013, 84; 

LARSSON LOVÉN 2014, 268-270, 275. 
428

 ROTHE 2012, 175-176, Fig. 23. = LUPA Nr. 12789. 
429

 POCHMARSKI 1992C, 273; BÖHME-SCHÖNBERGER 1997, 28; ROTHE 2012, 144, 175; FACSÁDY 2013, 84. A 

tunicával kapcsolatban lásd még: Pausch, M., Die römische Tunika. Ein Beitrag zur Peregrinisierung der 

antiken Kleidung. Augsburg 2003. 
430

 ROTHE 2012, 175. 
431

 Minden részlet látszik Kat. A-97/2/1. esetében: ruhája a boka fölött végződik, ujja pedig rövid és bő. 
432

 ROTHE 2012, 175, 354-355. lábjegyzet, 357. lábjegyzet. Az alsószoknya fölött viselt tunica kapcsán felsorolt 

példák a következők: Noricum: Goritschach/Finkenstein (LUPA Nr. 909.), Gratwein (LUPA Nr. 1427.), Gurk 

(LUPA Nr. 904.), Judendorf-Strassengel (LUPA Nr. 1195.), Kalsdorf (LUPA Nr. 6841.), Mannersdorf am 

Leithagebirge (LUPA Nr. 18.), Pichlern/Feldkirchen (LUPA Nr. 4374.), Sankt Donat (LUPA Nr. 914.), Tinje am 

Bachern (LUPA Nr. 4156), Zollfeld (LUPA Nr. 915., Nr. 941.). A J. Garbsch-féle rendszerből az M2 noricumi 

lányábrázolások tartoznak ide (GARBSCH 1965, 6-7, Taf. 3-4; GARBSCH 1985, 558, Abb. 2. 1). 
433

 A ránckiosztásból kiindulva az alul viselt szoknyát egy derékon viselt övbe visszatűrhették, e felett pedig egy 

hosszú és bő ujjú, ráncolódó felsőruha van. A nő ruháját Hampel J. pallának és stolának nevezte (HAMPEL 1910, 

329), a LUPA alsóruhaként és bő ujjas felsőruhaként hivatkozott az öltözékre (LUPA Nr. 3052). U. Rothe 2012-

es összefoglaló tanulmányában nem találtam hivatkozást a ruhára, bár fejfedőjét a szerző a H6 típus alatt 

tárgyalta (ROTHE 2012, 209). Úgy tűnik, hogy Kat. A-134/1/1. esetében a tunica 2 és az alsószoknya együttes 

viselésének példáját látjuk. 
434

 Karjukon kivehető a felsőruha bő ujja és a képmező mérete miatt látható az is, hogy a nők a szokásosnál 

rövidebb, térd környékén, vagy afölött végződő felsőszoknyát, alatta pedig egy további szoknyát viselnek. A 

ruhaujj alapján így Kat. A-135/1/1-2. felsőruháját egy rövidebb szabású tunicaként (tunica 2) lehet 

meghatározni, amelyet a hosszú tunica 2 viseléséhez hasonlóan, a „bennszülött” szokásrend szerint 

alsószoknyával öltöttek fel. 
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bizonytalanabb Kat. A-61/1/1. (Budapest) nő ruhatípusa. Ruhája tunica 2 lehet,
435

 de nem 

tudni, hogy hogy alsószoknya fölött viselte-e, hiszen a képmező mérete miatt sajnos nem 

vizsgálható a szoknyák száma.
436

 Az előbbihez hasonlóan kevesebb információnk van Kat. 

117/1/1. (Budapest), Kat. 126/1/1., Kat. 126/2/1. (Budapest), 139/1/1. (Csákvár) és 140/1/1. 

(Budapest) ruhájáról, amelyek ugyan tunicaként (tunica 2) azonosíthatók, de a szoknyák most 

sem vizsgálhatók.
437

 

Mivel a ruhaujj hosszát nem ismerjük, több esetben sajnos nem lehet eldönteni, hogy az 

ábrázolt személy a tunicát vagy a tunica 2 ruhát viseli-e;
438

 itt említhető Kat. A-79/1/2., 

90/1/1., 105/1/2., 106/1/1., 152/2/1.
439

 Az ábrázolt viseletekben a tunica nyakkivágása több 

esetben csónak alakú,
440

 a savariai síremléken (90/1/1.) pedig még díszített is. További 

kőemlékeken a nőket egy rövid, de tunica-szerű ruhában ábrázolták.
441

 A kb. térdig érő ruha 

jól látszik Kat. A-142/1/1-2. (Szentendre), 143/1/3. (Budapest) esetében. 

Többször a kőemlék töredékessége vagy a képmező mérete miatt csupán a ruha 

nyakkivágása vizsgálható, a ruhaujjról, vagy a szoknyák számáról nincsen információnk. A 

kőemlék töredékessége miatt kevés részlet látszik Kat. A-88/1/1. (Székesfehérvár) nő 

ruhájából,
442

 továbbá ugyanitt kell említeni Kat. A-115/1/1. (Budapest)
443

 és 137/1/1. 

(Budapest)
444

 ruháját, akik mindannyian valamilyen tunicát viselhetnek. 

 

További adalékkal szolgálnak a ruházat vizsgálatához a kőemlékeken található 

festéknyomok, amelyek a katalógusba felvett kőemlékek némelyikén is megfigyelhetők. A 

felsőruha szoknyarészén láthatók vörös festékmaradványok a Kat. A-22/1/1. esetében és sárga 

festékmaradványok Kat. A-110/2/1., míg a felsőruhán, annak felsőrészén láthatók vörös 
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 A háromnegyed alakban ábrázolt nő vállán fibulapárt visel, amely utalhatna kétrészes „bennszülött” ruhára, 

de csak egy kerek nyakkivágású ruharészt látni, amelynek ruhaujja viszont nem a kétrészes ruháknál megszokott 

szűk szabású ujj, hanem annál bővebb és lazább. A bő ruhaujjból kiindulva ezt a ruhát is tunicának (tunica 2) 

lehet meghatározni. 
436

 Az alsószoknya nélkül látható tunica 2 típust U. Rothe a következő lelőhelyekről említette: Noricum: Sankt 

Donat (LUPA Nr. 917., Nr. 928.), Sankt Georgen am Längsee (LUPA Nr. 942.), Stallhofen (LUPA Nr. 1396.). 

Pannonia: Szentendre (LUPA Nr. 3165.). 
437

 Kat. 117/1/1. és 126/2/1. esetében jól látható, hogy a nő nem visel vállán fibulákat és nincsen alsóruhára utaló 

további nyakvonal sem. Egy kerek nyakú, bő ujjú, ráncolódó ruha felsőrészét látjuk, amelyet ismételten a tunica 

2 ruhatípussal feleltethetünk meg. Ugyancsak tunicát (tunica 2) viselhet Kat. 126/1/1. is. Kat. A-139/1/1. 

(Csákvár) és 140/1/1. (Budapest) nők vállon átvetett kendője miatt a ruharészletek nem vizsgálhatók, mindkettőn 

látszik azonban a bő ruhaujj, amely alapján – mivel ez a „bennszülött” kétrészes ruhák alsóruha részére nem 

jellemző – talán ezek is tunicával (tunica 2) azonosíthatók. 
438

 A hosszú tunicát kezdetben (tunica 1) a mell alatt övezték fel és ún. álujjal viselték, amelyet úgy értek el, 

hogy a ruhát a vállakon kissé leengedték. A köztársaság kor végén – császárkor elején a tunicának varrott ujja 

nem volt; csak később, a Kr. u. 1. század során jelenhetett meg a rövidujjú tunica (tunica 2) (POCHMARSKI 

1992C, 272-273; ROTHE 2012, 144, 175).  A Kr. u. 2. század során a tunica hosszabb, szűkebb ujjú változata is 

feltűnt, amely azonos lehet a tunica manicata néven megnevezett ruhadarbbal (BONFANTE WARREN 1973, 614; 

POCHMARSKI 1992C, 273; BÖHME-SCHÖNBERGER 1997, 28; ROTHE 2012, 145, 175). A tunica manicatáról 

bővebben: ROTHE 2012, 145-150. 
439

 Kat. A-152/2/1. ruhája a bokáig ér, lábfejét nem takarja, a ruha nyakkivágása pedig csónak alakú. 

Egyértelmű, hogy Kat. A-152/2/1. is tunicát visel, de sajnos mivel a ruhaujj hosszát ebben az esetben nem látjuk, 

a tunica pontos típusát nem lehet megállapítani. 
440

 Kat. A-90/1/1., 105/1/2., 106/1/1. 
441

 A női tunica, ahogyan azt fentebb említettem, a férfi tunicával ellentétben (ROTHE 2012, 144-152) eltakarta a 

lábfejet vagy a bokáig ért, míg itt egy rövid ruhát látunk. 
442

 A jó kidolgozású, részletgazdag ábrázolás arra enged következtetni, hogy mivel a nyaki résznél csak egy 

ruharéteg kerek nyakkivágása látszik, az ábrázolt személy nem kétrészes „bennszülött” ruhát visel, hanem 

tunicát. 
443

 A ruhából a nyakánál körívesen kivágott és „V” alakban ráncolódó felsőrész látszik, ám ez esetben a ruhához 

sem fibula nem tartozik, sem pedig egy további, alul viselt ruha nyakkivágása nem vehető ki. 
444

 Csupán a ruha kerek nyakkivágása látszik és a kétrészes ruhára egyértelmű jel ez esetben sem utal. 
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festék nyomai Kat. A-47/1/1. sírkövön.
445

 A fő képmezők alakjai mellett továbbá Kat. A-

144/2/1. áldozó nőalak kétrétegű szoknyáján figyelhetők még meg vörös festék nyomai. 

 

 

Összegzés 

 

A katalógusba felvett síremlékek ábrázolásain a „bennszülött” női viseletre jellemző két 

részes ruha a vizsgált 231 női viseletből 132 nő esetében azonosítható biztosan valamilyen 

részlet alapján.  

Részletesebben a „bennszülött” ruha felsőruháját lehetett vizsgálni. A felsőruhához tartozó 

szoknyákat a szoknya hosszúsága, ráncolódása és a szoknya aljának kidolgozása alapján 

osztottam típusokba, amelyekről megállapítható, hogy egyik szoknya sem köthető kizárólag 

az északkelet-pannoniai térség „bennszülött” női viseletéhez. 

Az U. Rothe 2012-es tanulmányában O4 típus alá sorolt ruha mutat kapcsolatot a „V” 

alakban (A.2, B.2, C.2, D.2, A.2a, C.2a, C.2b) és „U” alakban (A.3, A.3a, A.3b, C.3a) 

ráncolódó felsőszoknyákkal. Ezt a ruhatípust korábban kifejezetten az eraviscusokra jellemző 

ruhatípusnak tartották, az áttekintett szakirodalmi adatok szerint azonban távolabbi példák is 

említhetők a szoknyatípus használatára. Így bár ez a felsőszoknya kifejezetten jellemző a 

vizsgált térségben, de viselése nem lehetett kizárólagos, összekapcsolása egy törzzsel a 

továbbiakban nem tűnik megalapozottnak. Használati időszakuk szempontjából sem adható 

meg szűk intervallum: a katalógusba felvett pontosabban keltezett síremlékeket
446

 a 2. század 

eleje/első felére,
447

 2. század második harmadára,
448

 2. század második felére
449

 helyezték, 

illetve néhány esetben a LUPA 100-120-ra,
450

 120-150-re,
451

 120-160-ra,
452

 125-175-re,
453

 

130-170-re,
454

 130-180-ra,
455

 130-190-re,
456

 150-180-ra
457

 datálta őket. Legkésőbbi a Severus 

korra, vagy még későbbre keltezhető Kat. A-85.
458

 

 A függőleges, egyenes ráncú felsőrészből és szoknyából álló felsőruha, amelyet a katalógus 

síremlékei közül öt képmezőjében látni, esetleg divatváltozás eredményeként jelent meg a 

térség női viseletében. Használata a „V” és „U” alakban ráncolódó felsőszoknyás ruhákkal 

egybeesett, előbbiekhez hasonlóan több síremléket lehet a Kr. u. 2. századon belül keltezni,
459

 

viszont a ruhatípus hosszabb kifutására utalnak azok az ábrázolások, amelyek esetében a 3-4. 

századi datálás felmerült.
460

 

U. Rothe az O3 típusba különített el egy különlegesebb formájú ruhát, amely esetében egy 

harmadik ruharéteg is megfigyelhető. Mivel ezt a ruhát szűkebb térségben, a Fertő-tó 

környékéről előkerült kőemlékek ábrázolásain figyelte meg felvetette, hogy talán ez ruha 
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 A Kat. 47/1/1. esetében látható festékmaradványról korábban is említést tettek: AQUINCUM 2002, 42, Nr. 2. 
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 Kat. A-38., 102. 
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 Kat. A-124., LUPA Nr. 23319., LUPA Nr. 23372. 
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lokálisan volt használatban és viselése a boius törzzsel köthető össze. A Szomódról és 

Esztergomból előkerült sírkövek (22-23/1/1., 119/1/1.) ábrázolásain azonban egy a Rothe 

2012/O3 ruhához nagyon hasonló ruhatípust figyeltem meg, amely párhuzamaként egy Seča 

Reka lelőhelyű síremlék ábrázolásait említettem. Mindebből kifolyólag vitatható, hogy ez a 

ruhatípus valóban egy törzset karakterizál-e. Ha mégis, akkor bővebb magyarázatot igényel, 

hogy mi a három térség lakossága közti kapcsolat. 

A „bennszülött” két részes ruhák használata idővel háttérbe szorult. A katalógusba felvett 

síremlékek közül 18 esetben a „birodalmi római” viselethez köthető tunica vagy tunica 2
461

 

figyelhető meg az ábrázolt nők viseletében. A biztosabban keltezhető síremlékeket a 2. század 

második felére,
462

 az Antoninus korra,
463

 valamint a LUPA alapján Kr. u. 100-130-ra,
464

 120-

140-re,
465

 140-180-ra,
466

 193-230-ra,
467

 200-230-ra,
468

 220-260-ra
469

 lehet datálni. Ezek a 

ruhák biztosan divatváltozás eredményeként váltották fel a „bennszülött” kétrészes ruha 

felsőruháját. Ahogyan azonban korábban részleteztem, néhány ábrázolás, amelyen a személy 

teljes alakja vizsgálható azt mutatja, hogy ezt az új ruhát a korábbi hagyományoknak 

megfelelően alsószoknyával/alsóruhával is viselhették. 

 

6.2.1.2. Fejfedők (H) és fátyolkendő 

 

Különbség mutatkozik a „római” és a „bennszülött” divat között a fej-viselet tekintetében. A 

római nők nem fejfedőt hordtak, hanem a változatos kivitelezésű és gyorsan változó frizurák 

divatja jellemző rájuk. A nők arcának és fejének eltakarása pedig a római kultúrában 

meghatározott szokásrend szerint zajlott. A köztársaság korban szigorúbb, míg a császárkor 

során már megengedőbb szokás volt az elfátyolozás: római nő (matrona) az utcára úgy 

léphetett ki, ha fejét kendőjével/pallájával eltakarta.
470

 A síremlékeken ábrázolt pre-római 

viseltben ugyancsak jelen van a haj eltakarásának szokása, a nők változatos típusú fejfedőket 

és ezekkel kombinálva esetenként fátyolkendőt viseltek. 

Mivel a női fejfedő látványos és karakterisztikus eleme a pre-római viseletnek, így a 

fejfedőtípusok elkülönítése már a korábbi elemző munkákban is nagy hangsúlyt kapott. A 

noricumi-pannoniai térséget vizsgáló Hampel J., V. Geramb, Fitz J. és J. Garbsch munkáiban 

a fejfedőtípusok sűrűsödése kiindulópontot adott a régiók közti különbségek kirajzolásához és 

a régiók összekapcsolására különböző etnikai csoportokkal.
471

 Míg a korábbi kutatások a 

fejfedőviselést a noricumi-pannoniai térség sajátosságaként tartották számon, ma már tudjuk, 

hogy egy általánosabb pre-római szokásgyakorlattal van dolgunk. I. Čremošnik gyűjtése 

szerint fejfedőket ábrázoltak Bosznia-Hercegovina és Szerbia területéről előkerült 
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 Kat. A-142/1/1-2. és 143/1/3. rövid „tunicájának” besorolása bizonytalan, nem lehet eldönteni, hogy a 

sematikusan ábrázolt alakok egy újabb ruhatípusban, vagy egy leegyszerűsített „bennszülött” ruhában kerültek 
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 Kat. A-126/1/1., 126/2/1. 
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 Kat. A-140/1/1. 
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 Kat. A-135/1/1-2. 
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 Kat. A-90/1/1. 
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 Kat. A-105/1/2., 106/1/1. 
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 SEBESTA 1994, 48-49; BÖHME-SCHÖNBERGER 1997, 29; FACSÁDY 2013, 84, 87. A kötelesség elmulasztásáról 

írt: Valerius Maximus, Factorum ac dictorum memorabilium libri IX, 6.3.10. 
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 HAMPEL 1910, 340-341; FITZ 1957, 137-139, 142-145; GARBSCH 1965, 13-22, 121-127; GARBSCH 1985, 559-

562, Abb. 3, Tabelle 3. 
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kőemlékeken,
472

 míg előbb J. P. Wild és legutóbb U. Rothe összefoglalásai ezt a 

szokásgyakorlatot a Rajna-vidékre vonatkozóan erősítették meg.
473

 

 

A korábbi kutatások egy egységként határozták meg a fejfedőt és a fátylat. Elég, ha a 

„fátylas-főkötő” és „turbán-fátyol” megnevezésekre gondolunk: Fitz J. és J. Garbsch 

leírásaiban, valamint a fejfedőket osztályozó vonatkozó fejezetrészeiben az alapján tettek 

különbséget, hogy az adott fejfedőhöz (főkötő, turbán) tartozott-e fátyol vagy nem.
474

 Ez a 

megközelítés azonban helytelennek látszik. U. Rothe vizsgálatai szerint a Közép-Duna 

régióban használatos fejfedők szinte mindegyikét viselhették fátyollal és fátyol nélkül is.
475

 A 

fátyolviselés szokását így ennek megfelelően vizsgálom. 

A katalógusba felvett kőemlékeken a nőket fejfedővel,
476

 fejfedővel és fátyolkendővel,
477

 

illetve önállóan csak fátyolkendővel
478

 ábrázolták. Egyes kőemlékeken annak töredékessége 

miatt csak a nő fátyolkendője azonosítható, de nem tudjuk, hogy azt önmagában vagy 

fejfedővel viselte-e.
479

 Kettő nőről (Kat. A-35/1/1-2) feltételezhető, hogy fejfedőt vislnek, de 

a fátyolkendő viselés a kőemlék töredékessége miatt nem vizsgálható. Az áttekintetett 

ábrázolások alapján jól látszik, hogy a fátyolozás népszerű volt, U. Rothe összegzése szerint 

ez a szokás Pannoniában jóval jellemzőbb, mint Noricumban.
480

 

 

A fátyolkendőket vizsgálva különböző formák figyelhetők meg, U. Rothe megkülönböztette 

a Lajta-vidékre jellemző rövid fátylat (Short veil of the Leitha region/kurzer Schleier der 

Leithagegend) (V1), a Délkelet-Noricumra jellemző rövid fátylat (Short veil of south-east 

Noricum/kurzer Schleier Südostnoricums) (V2), és a fátyolként fejre borított kendőt.
481

 

A V2 típusú rövid fátyol a legrövidebb fátyolforma, amelyet az eddigi vizsgálatok szerint 

minden esetben egy fejre tornyozott konttyal viseltek.
482

 Ezt a fátyoltípust a katalógusba 

felvett kőemlékek egyikén sem figyelhettem meg.
483

 A V1 előbbinél kicsit hosszabb, a váll 
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 ČREMOŠNIK 1964, 765. 
473

 WILD 1968A, 198-199, 212; WILD 1968B; WILD 1985, 392, 394-395, 401-402, Fig. 34; ROTHE 2009, 37-39, 

73. 
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 Turbán: FITZ 1957, 146-149, 151, Kat. 7, 22, 28, 40, 43, 48, 50, 53, 55, 92-95, 103. Pannonischer Turban: 
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 ROTHE 2012, 195, 205. Egyedül az U. Rothe által H5 típusba sorolt szőrmekalap esetében nem talált 

fátyolviselésre példát (ROTHE 2012, 195, 208). A fátyolkendőre-fejfedőre vonatkozóan már korábban is 

felvetették, hogy együttes előfordulásukat két ruhadarab kombinációjaként kell értelmezni (AQUINCUM 2002, 28-

29). 
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151/2/1. 
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 Kat. A-1-4/1/1., 6-7/1/1., 10-13/1/1., 14., 16-17/1/1., 19-20/1/1., 21/1/1.?, 22-25/1/1., 27/1/1., 32/1/1-2., 
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91-92/1/1., 95/1/1., 98/1/1., 100-101/1/1., 103/1/1., 106/1/2., 110/2/2., 113., 116/1/1.?, 117/1/1.?, 131/1/1., 

138/1/2. 
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 Kat. A-106/1/1., 110/2/3., 115/1/1.?, 136/1/1., 142/1/1.?-2.?, 146/1/1.?-2.? 
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 Kat. A-4/2/2., 12/2/1., 18/1/1., 56/1/1., 85/1/1., 93/1/1., 102/1/1., 107/1/1-2. 
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 ROTHE 2012, 195, Map 3. 
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 ROTHE 2012, 195, 198, Fig. 44, Map 3. 
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 ROTHE 2012, 195, Fig. 44/V2 
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 U. Rothe felsorolását lásd: ROTHE 2012, 195, 494. lábjegyzet 
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fölött végződik és speciális frizura nem társul hozzá.
484

 U. Rothe alapvetően a Lajta-vidékről 

előkerült kőemlékeket említett ebben a típusban,
485

 amelyeken a V1 fátylat viselő nők 

áldozatot mutatnak be. A V1 típusba tartozhat még Kat. A-18/1/1. (Szomor?) is, bár az ő 

fátyla az előbbiekénél rövidebb.
486

 Itt kell még említést tenni Kat. A-21/1/1. (Sárisáp) nőről is. 

Az eddig felsorolt személyekkel ellentétben ő fejfedőt visel,
487

 tarkójánál pedig egy rövid, 

sávokra osztott, egyenes aljú fátylat vagy stilizált hajat látunk. 

További kőemlékek említhetők még itt, amelyeknek faragása kezdetleges, az alakok 

stilizáltak, így a fejviselet sem vizsgálható kellő pontossággal. Bizonytalan, hogy vajon rövid 

fátylat viseltek-e vagy stilizáltan ábrázolt haját látjuk Kat. A-142/1/1-2. (Szentendre) és 

143/1/1-2. (Budapest-Újbuda) nőknek. 

A vizsgált kőemlékeken a rövid fátyolkendő viselésénél gyakoribb, hogy a nők 

fátyolkendője hosszan leomlik a hátra, vagy a vállra. Néhány esetben a tarkónál hátracsüngő 

fátyolkendőt talán el kell különíteni a vállon viselt kendőtől,
488

 máskor viszont egyértelműen 

látszik, hogy a fejfedő fölött viselt fátyolkendő és az elöl vállra lógó,
489

 vagy a vállra és/vagy 

karra borított kendő
490

 ugyanaz. A fennmaradó esetekben sajnos nem lehet megállapítani, 

hogy vajon ugyanazt az anyagot látjuk-e a fejen, mint a vállon és/vagy karon,
491

 míg több nő 

fején bár fátyolkendőt visel, vállán és/vagy karján nem látni kendőt.
492

 Talán hosszú 

fátyolkendőt visel Kat. A-136/1/1. (Ugod) nő is, míg Kat. A-113. (Budapest) és 116/1/1. 

(Dunaújváros) esetében a fátyolkendő hosszát nem lehet meghatározni. Nem látszik 

egyértelműen a fátyolviselés továbbá Kat. A-102/1/1. (Dunaújváros) és 117/1/1. (Budapest) 

nők ábrázolásain sem. 
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A fátyolozás szokása a Római Birodalom további területein is jelen volt, tulajdonképpen ez 

a szokás általánosnak tekinthető.
493

 Mindezek szerint úgy tűnik, hogy felül kell vizsgálni azon 

szerzők megállapításait, akik a pannoniai fátyolviselési szokás alapján vontak le 

következtetéseket. Fitz J. a turbán-fátyol viselését az eraviscus törzs sajátosságának vélte, a 

Lajta-vidéken felbukkanó turbán-fátyol ábrázolások alapján pedig a két térség között etnikai 

kapcsolatot feltételezett.
494

 Megjegyezte továbbá, hogy a „fátyol elhagyása (...) a 

romanizálódás előrehaladásával, a bennszülött formák fokozatos elhagyásával 

magyarázható.”.
495

 Ugyancsak Északnyugat-Pannoniában, a Lajta-vidéken és Északkelet-

Pannoniában mutatta ki a fátylas-főkötő gyakoriságát J. Garbsch, míg a turbán-fátyolt 

Északkelet-Pannoniában tartotta jellemzőnek.
496

 Mivel azonban ezek előfordulását az egész 

kelet-pannoniai térségben megfigyelte, koncentrálódásukat pedig az eraviscus területen a 

kutatás hiányosságával magyarázta, úgy vélte, hogy Fitz J. megállapítása, miszerint ezt a 

jellegzetességet az eraviscusok viseletében feltűnő sajátos elemnek kell tekinteni, csak 

feltételesen fogadható el.
497

 

 

A noricumi-pannoniai női viseletet vizsgálva számos fejfedőtípust különböztettek meg. A 

legkorábbi időszaktól kezdve használatban voltak a főkötő (Haube), a modius/biretum, a 

Lajta-vidéki szőrmekalap, turbán és a turbán-fátyol elnevezések.
498

 A noricumi-pannoniai női 

viseletről írt monográfiájában J. Garbsch a fejfedőket tovább rendszerezte. Önálló típusokként 

határozta meg a szőrmekalapot (Pelzhut) és a modius-kalapot (Modiusmütze). A pannoniai 

fátylas főkötőket két külön típusba osztotta (nordwestpannonische Schleierhaube, 

pannonische Schleierhaube), de különbséget tett a fátylas és fátyol nélküli turbánok (Turban 

mit Schleier, pannonischer Turban) között is. A noricumi főkötőket (norische Haube) 

összesen öt altípusban tárgyalta.
499

 

A szőrmekalap és a modius-kalap jól felismerhető, problémamentes kategóriát képviselnek. 

A J. Garbsch-féle felosztásból leginkább a főkötők – noricumi főkötő (norische Haube), 

északnyugat pannoniai fátylas főkötő (nordwestpannonische Schleierhaube), pannoniai 

fátylas főkötő (pannonische Schleierhaube) –, és a turbánok – fátylas turbán (Turban mit 

Schleier), pannoniai turbán (pannonischer Turban) – típusát szükséges felülvizsgálni, a 

katalógusba felvett kőemlékek formái miatt pedig az utóbbi három típust kell részletesen 

áttekinteni.
500

 

A fátylas turbán és a fátylas főkötő esetében a fő megkülönböztető jellemző a fátyol.  A 

pannoniai fátylas főkötő J. Garbsch leírása szerint a noricumi főkötőhöz hasonló, viszont 

annál jobban kidomborodik, egészen a fülekig ér, néha már ballonra hasonlít, de néha lehet 

többrétegű is.
501

 A leírás tulajdonképpen kettő főkötő formát különít el, amelyekben 

leginkább az a közös, hogy mindkettőt fátyollal viselték. A fátylas turbán esetében is több 

formát írt le egy típus alatt J. Garbsch: a fátylas turbán lehet a fátylas főkötőhöz hasonló, de 
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 ROTHE 2012, 198. Például: WILD 1968A, 197, Fig. 19.2; WILD 1985, 391, Fig. 32; GOLDMAN, B. 1994, 165, 

Fig. 10.4-5; BÖHME-SCHÖNBERGER 1997, 41, Abb. 32-33. 
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 FITZ 1957, 137-138, 2. kép  
495

 FITZ 1957, 142. 
496

 GARBSCH 1965, 19-21, 124-125; GARBSCH 1985, 559, Tabelle 3. 
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 GARBSCH 1965, 126. 
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 Például: KUZSINSZKY 1897, 154-155; KUZSINSZKY 1900, 62; KUZSINSZKY 1903, 230; HAMPEL 1910, 340-

341; KUZSINSZKY 1929, 57; FITZ 1957, 137; ERDÉLYI 1974, 22-25, 88, 96, 98; ROTHE 2012, 211. 
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 GARBSCH 1965, 13-22; GARBSCH 1985, 559, Abb. 3, Tablle 3. 
500

 A noricumi főkötő újragondolt felosztását lásd: ROTHE 2012, 198-204. U. Rothe szerint a 

„nordwestpannonische Schleierhaube” alatt tárgyalt kőemlékeken leginkább a rövid fátylat lehet megfigyelni, a 

főkötőt viszont nem (ROTHE 2012, 195, 204). 
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 GARBSCH 1965, 19; GARBSCH 1985, 559. 
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annál alacsonyabb, laposabb vagy lehet svájcisapka-szerű.
502

 A pannoniai turbán típus alá 

olyan fejfedőket sorolt a szerző, amelyeket fátyol nélkül viseltek. A fátylas turbánhoz 

hasonlóan ennél is megkülönböztetett egy svájcisapka-szerű formát és egy szoros sapkát.
503

 

Nem csak az okoz tehát problémát J. Garbsch fejfedőtípusaival kapcsolatban, hogy túl nagy 

jelentőséget tulajdonított a fátyol ábrázolásának és emiatt külön kategóriába kerültek 

valójában megegyező formák, hanem az is, hogy az általa meghatározott kategóriákon belül 

egy típusba kerültek olyan formák, amik pedig részleteikben valójában különböznek. 

 

 A pre-római viselethez tartozó fejfedőknek ma már sokkal nagyobb számú változatát lehet 

megkülönböztetni, hiszen a fátyol ábrázolása nem korlátozza a fejfedőket adott típusba. 

Bizonyos megnevezések ugyanakkor még mindig használatban vannak. U. Rothe legutóbbi 

elemző munkájában a Közép-Duna vidék síremlékanyagát vizsgálva kilenc fejfedőtípust 

különített el: noricumi főkötő (H1),
504

 kétrétegű, szoros főkötő (H2),
505

 egyrétegű, 

nagyméretű főkötő (H3),
506

 nagyméretű turbán-főkötő (H4),
507

 szőrmekalap (H5),
508

 turbán 

(H6),
509

 szoros, egyszerű főkötő (H7),
510

 Modius-kalap (H8)
511

 és csúcsos főkötő (H9).
512

 

Típusait megtartva azok további altípusait különböztettem meg, valamint egy további típust 

(H10) vezettem be (17. ábra). A katalógusba felvett kőemlékek ábrázolásai között nem 

találtam példát H1, H5 és H9 típusú fejfedőkre.
513
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 GARBSCH 1965, 20. GARBSCH 1985, 559. 
503

 GARBSCH 1965, 21-22. 
504

 Norican bonnet/norische Haube (ROTHE 2012, 198-204, Fig. 48, Map 4-5) = noricumi fejkötő/noricumi 

Haube (FITZ 1957, 137, 149, Kat. 57, 59, 73, 104-105), norische Haube (GARBSCH 1965, 13-17), norische 

Haube (GARBSCH 1985, 559, Abb. 3. 3-6, 9). 
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 Double-layered, tight bonnet/zweilagige, enge Haube (ROTHE 2012, 205, Fig 54/H2, Map 6). 
506

 Single-layered, large bonnet/einlagige große Haube (ROTHE 2012, 207, Fig. 54/H3, Map 6). 
507

 Large turban bonnet/große Turbanhaube (ROTHE 2012, 207-208, Fig. 54/H4, Map 6). 
508

 Fur hat/Pelzmütze (ROTHE 2012, 208, Fig. 54/H5, Map 6) = Lajta-vidéki szőrmekalap (FITZ 1957, 137, 148, 

Kat. 41, 45-46, 49, 51), Pelzhut (GARBSCH 1965, 18-19), Pelzhut (GARBSCH 1985, 559, Abb. 3. 1). 
509

 Turban (ROTHE 2012, 209, Fig. 54/H6, Map 7). 
510

 Tight, plain bonnet/enge, schlichte Haube (ROTHE 2012, 209, Fig. 54/H7, Map 7). 
511

 Modius hat/Modiusmütze (ROTHE 2012, 211, Fig. 54/H8, Map 7) = biretum (FITZ 1957, 137, 148-149, Kat. 

29, 34, 39, 64), Modiusmütze (GARBSCH 1965, 17-18), modius-Mütze (GARBSCH 1985, 559, Abb. 3. 2). 
512

 Gable bonnet/Giebelhaube (ROTHE 2012, 211, Fig. 54/H9, Map 7). 
513

 A H1 típust U. Rothe tovább bontotta H1.1.1-4. és H.1.2.1-2. változatokra (ROTHE 2012, 200-204, Fig. 48, 

Map 4-5). Bár H1 alapvetően Noricumra jellemző, U. Rothe néhány pannoniai síremlék főkötőjét is ide sorolta. 

Katalógusomban csak a H.1.1. változatba sorolt Kat. A-4/1/1. szerepel. A nő fejfedőjét azonban véleményem 

szerint másképp lehet meghatározni, ezt a H3/2 változatban tárgyalom. A H9 altípusba U. Rothe azokat a szoros 

főkötőket sorolta, amelyek a homlok fölött csúcsosodnak és így oromzatra hasonlítanak (ROTHE 2012, 211). A 

katalógusba felvett kőemlékek közül U. Rothe sem sorolta be egyiket sem a H9 altípusba (ROTHE 2012, 211, 

572. lábjegyzet). Ugyanígy a H5 változatba sem sorolt be olyan ábrázolást, amely a disszertáció katalógusában 

szerepel (ROTHE 2012, 208, Map 6). 
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17. ábra. Fejfedőtípusok. 
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A H2 főkötő fő jellemzője neve szerint, hogy kétrétegű és szoros. U. Rothe ezen belül 

elkülönített egy „nagyon szoros” és egy „kissé duzzadt” formát.
514

 Az ábra szerinti formát 

Kat. A-33/1/1. képviseli, amelyhez teljesen hasonló főkötő azonban nincs a vizsgált 

anyagban, sőt több U. Rothénál említett főkötőábrázolást eltérően értelmeztem.
515

 A H2 típust 

talán szerencsésebb lenne „rétegelt főkötő” néven használni, amely így megengedi a 

formailag részben különböző, de többrétegű főkötők összevonását. A H2 típuson belül a 

következő változatokat különböztettem meg (18. ábra): 

A H2/1. tulajdonképpen megfelel az U. Rothe H2 ábra szerint értelmezett típusnak (nagyon 

szoros forma), tehát H2/1. egy lapos, kétrétegű főkötő. Ide tartozik Kat. A-33/1/1. (Tác) és 

39/1/1. (Szentendre). A H2/1. altípussal és szorosabban Kat. A-33/1/1. fejfedőjével mutat 

hasonlóságot egy Breza (Horvátország) lelőhelyű síremlék három nőalakjának főkötője,
516

 

valamint egy Peć (Koszovó) lelőhelyű sírkő nőalakjának fátylas főkötője.
517

 Hasonló formájú 

fejfedőt visel még egy leithaprodersdorfi (Ausztria) sírkövön ábrázolt nő is.
518

 A H2/2. már 

egy magas, ugyancsak kétrétegű főkötő; ebbe az altípusba Kat. A-16/1/1. (Szentendre) 

sorolható, amelyet U. Rothe is a H2 (kissé duzzadt forma) típusba különített el.
519

 

H2/3. főkötő ugyancsak nagyméretű, de már nem kettő, hanem többrétegű. Kat. A-23/1/1. 

(Szomód), 53/1/1. (Solymár), 69/1/1. (Szentendre), 75/1/1. (Iszkaszentgyörgy), 103/1/1. 

(Martonvásár/Budapest) nők ábrázolásai tartoznak ide.
520

 A H2/4. altípusba tartozó Kat. A-

7/1/1.-et (Dunaújváros) az előbbi altípustól csak a főkötő alatt viselt, hajat lekötő pánt/kendő 

különbözteti meg.
521

 Talán H2/3. típushoz hasonló főkötőt ábrázoltak egy Pforzheimből 

(Németország) előkerült,
522

 továbbá egy Linzből (Ausztria) publikált síremléken.
523

 

A H2 típusú főkötők alapvetően Északkelet-Pannoniában vannak jelen, a ma ismert 

kőemlékek szerint Pannonia belső területeiről úgy tűnik, hiányoznak. Ugyanakkor csekély 

számban bár, de említhetők párhuzamok, amelyek szórványosan, különböző térségekben 

bukkantak fel. Bár szűk időintervallumra nem szoríthatók be, a Peć lelőhelyű sírkő kivételével 

a pannoniai és Pannonián kívüli sírkövek is a alapvetően a Kr. u. 2. századon belül 

keltezhetők. Legkorábbiak a H2/3 alá tartozó Kat. A-53. és Kat. A-69., amelyeket a Kr. u. 1. 

század vége – 2. század elejére datáltak.
524
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 ROTHE 2012, 205, 535-536. lábjegyzet 
515

 Kat. A-13/1/1., 17/1/1., 59/1/1., 62/1/1., 99/1/1., 101/1/1. Eltérő altípusba (H7/2) sorolnám LUPA Nr. 109. 

ábrázolást is. 
516

 LUPA Nr. 30617. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs. 
517

 LUPA Nr. 28437. Datálás: Kr. u. 200-300 (LUPA), 201-300 (HD033726). Felirat: van.  
518

 LUPA Nr. 13632. Datálás: Kr. u. 117-170 (LUPA), 131-170 (HD071511). Felirat: van.  
519

 ROTHE 2012, 205, 536. lábjegyzet 
520

 Kat. A-103/1/1. nő főkötőjét U. Rothe a H2/szoros forma alá sorolta (ROTHE 2012, 205, 535. lábjegyzet). Kat. 

A-23/1/1. ábrázolást a H4 alatt (ROTHE 2012, 207, 545. lábjegyzet), 53/1/1. ábrázolást a H3 alatt (ROTHE 2012, 

207, 538. lábjegyzet) tárgyalta U. Rothe. Kat. A-69/1/1. és 75/1/1.-re nem találtam hivatkozást a szerzőnél. 
521

 U. Rothe tanulmányában a síremlék a H3 ábrázolások közé került (ROTHE 2012, 207, 538. lábjegyzet). 
522

 LUPA Nr. 26976. Datálás: Kr. u. 130-170 (LUPA), 131-170 (HD036486). Felirat: van. 
523

 LUPA Nr. 598. Datálás: Kr. u. 100-150 (LUPA). J. Garbsch a H1 típusba sorolta (GARBSCH 1965, 139, Nr. 

32), U. Rothe cikkében nem találtam rá hivatkozást. 
524

 Kr. u. 80-130 (ROTHE 2012, 207, 541. lábjegyzet; LUPA Nr. 3059). 
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18. ábra. H2 fejfedők. 

 



 

79 

 

A H3 típus (19-20. ábra) U. Rothe jellemzése szerint nagyméretű, sima, egyszerű, 

gömbölyded főkötő további réteg vagy pánt nélkül.
525

 A H3/1. altípusba sorolt kőemlékek 

megfelelnek ezeknek a kritériumoknak; ezek a főkötők nagyméretűek, gömbölydedek, 

egészen a fülig érnek, felületük sima és további réteg vagy pánt nem tagolja őket. Ide tartozik 

több sírkő Szomódról (Kat. A-11/1/1., 22/1/1.), Szentendréről (Kat. A-55/1/1., 89/1/1.), 

Budapestről (Kat. A-3/1/1., 19/1/1., 47/1/1., 78/1/1., 84/1/1.), és Dunaújvárosból (80/1/1-2., 

87/1/1.), valamint Szőnyből (24/1/1.), Lábatlanról (32/1/2.), Bajótról (138/1/2.), 

Alcsútdobozról (74/1/1.), Csákvárról (20/1/1.), Zsámbékról (60/1/1.) és Paloznakról 

(131/1/1.).
526

 Néhány H3 típusba sorolt ábrázolást azonban U. Rothe meghatározásától 

eltérően értelmeztem.
527

 

H3/2. nagyméretű, a H3/1. altípusra hasonlító, de rétegelt főkötő. Kat. A-4/1/1. (Velence) és 

25/1/1. (Ercsi) nők főkötőjét soroltam ide.
528

 A H3/3. altípus fő vonásaiban szintén 

megegyezik a H3/1. altípussal, eltérést jelent viszont a nagyméretű főkötő alatt viselt kendő, 

amellyel a hajat lekötötték. Ebbe az altípusba három ábrázolás tartozik: Kat. A-27/1/1. 

(Dunaújváros), 52/1/1. (Esztergom) és 54/1/1. (Szentendre).
529

 

A lelőhelyek áttekintése után megállapítható, hogy H3 főkötőket nem tekinthetjük egy csak 

az eraviscus törzsre jellemző fejfedőtípusnak. Sőt, még Északkelet-Pannoniában sem tűnik 

egyedülállónak a H3 típus, bár erre utalhatna az itt talált nagy menyiségű kőemlék. A 

Paloznakról előkerült ábrázolás is azt mutatja, hogy ez a főkötő a provincia belső területein is 

ugyanúgy használatban volt, mint az eraviscusoknál, csupán képi ábrázolások hiányában erről 

kevesebb információnk van. 

Ha távolabbra tekintünk, a kép tovább színesedik. Bár U. Rothe 2012-es tanulmánya nem 

említette, Kat. A-87/1/1. főkötőjéhez nagyon hasonlót ábrázoltak egy Villach-Völkendorf 

(Ausztria) lelőhelyű síremléken.
530

 A Balkán térségből is idézhetők példák. Felvethető, hogy 

három Lisičići (Bosznia-Hercegovina) lelőhelyű kőemlék,
531

 valamint egy Razgrad (Bulgária) 

lelőhelyű sírkő
532

 főkötőábrázolásai a H3/1. altípushoz hivatkozhatók párhuzamként. Ezek 

ugyanis a H7 formától duzzadtabbak és félkörívesen követik a fejtető vonalát, ahogyan azt jól 

látni például Kat. A-11/1/1., 32/1/2., 47/1/1. esetében is. H3 típusú főkötőt ábrázolhattak 

továbbá egy Čakovecből (Horvátország)
533

 publikált sírkövön is. 

A rendkívül sok helyen idézett, Mainz-Weisenau lelőhelyről előkerült, az elhunyt nő után 

Menimane sírkőként is említett síremléken
534

 a nő szintén nagyméretű, a H3 típusra hasonlító 

főkötőt visel.
535

 Ezt a főkötőt (Gallic bonnet/B701)
536

 U. Rothe több, a terverii területéről és 
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 ROTHE 2012, 207. 
526

 U. Rothe nem tett említést Kat. A-32/1/2., 74/1/1. és 138/1/2. nők fejfedőjéről a H3 altípus alatt. 
527

 Kat. A-1/1/1., 2/1/1., 6-7/1/1., 25/1/1., 40/1/2., 41/1/2-3., 49/1/1., 53/1/1., 56-57/1/1., 63/1/1., 64/2/1., 67/2/1-

2., 72-73/1/1., 77/1/1., 78/1/2., 81/1/1-2., 82/1/1-2., 100/1/1., 102/1/1., 110/2/1-2. 
528

 U. Rothe Kat. A-4/1/1.-et a H1.1.1. alá (ROTHE 2012, 200, 507. lábjegyzet), Kat. A-25/1/1.-et pedig a H3 alá 

(ROTHE 2012, 207, 538. lábjegyzet) sorolta. 
529

 U. Rothe Kat. A-52/1/1. főkötéjét a H3 altípusban tárgyalta (ROTHE 2012, 207, 538. lábjegyzet). 
530

 LUPA Nr. 1062. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs. 
531

 LUPA Nr. 30564. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs; LUPA Nr. 30565. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs; 

LUPA Nr. 30566. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs. 
532

 LUPA Nr. 20867. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs. 
533

 LUPA Nr. 3786. Datálás: Kr. u. 50-130 (LUPA), 51-130 (HD069292). Felirat: van. 
534

 LUPA Nr. 16485. Datálás: Claudius kor/Tiberius-Claudius kor (LUPA). Felirat HD szerint: Blussus Atus[iri  

f(ilius) nauta] / an(norum) LXXV h(ic) s(itus) e(st) Me[nimane Brigio]/nis f(ilia) an(norum) uxso[r! viva sibi 

fecit] / Satto vern[a an(norum) --- h(ic) s(itus) e(st) Primus] / f(ilius) parentibus p[ro pietate posuit] // Blussus 

Atusiri f(ilius) / nauta an(norum) LXXV h(ic) s(itus) e(st) / Menimane Brigionis f(ilia) an(norum) / uxsor(!) viva 

sibi fecit Primus f(ilius) / parentibus pro pietate pos(u)it (HD056303). 
535

 ROTHE 2009, 37. 
536

 ROTHE 2009, 45. 
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néhány, az ubii által lakott területről előkerült síremléken is megfigyelte
.537

 Itt említhetők még 

az ún. Matrona-reliefek is, amelyeken a nők nagyméretű, kerekded főkötővel jelennek meg.
538

 

Ezt a főkötőtípust U. Rothe Ubian bonnet/B702 alatt tárgyalta.
539

 J. P. Wild és U. Rothe 

álláspontja szerint az ábrázolt nők viseletén a térséget lakó ubii öltözködési szokása 

tükröződik és nem egy elképzelt vagy pedig vallási tradícióknak megfelelő viseletet 

ábrázoltak, ahogyan azt mások korábban felvetették.
540

 

A nagyméretű főkötők viselése tehát – bár azok kisebb részletekben különbözhettek – egy az 

európai pre-római lakosság körében széles kört érintő tradícióként írható le. Nem szabad 

azonban általánosnak meghatározni a nagyméretű főkötők viselését. Bár a fejfedők 

használatát részben valóban a klimatikus viszonyokkal lehet indokolni,
541

 ugyanakkor 

használatuk mögöttes tartalommal is bírhatott, amely esetleg összefüggésbe állhatott a 

különböző formák használatával. 

A katalógusba felvett, H3 főkötőket ábrázoló síremlékeket a Kr. u. 1. század vége/2. század 

elejére datálták,
542

 a legkésőbbi a Kat. A-80., amelyet a Kr. u. 2. század harmadik 

negyedére
543

 datáltak, továbbá Kat. A-87., amelyet a Kr. u. 2. század második felére 

kelteztek.
544

 Jelenlegi adataink szerint tehát Északkelet-Pannoniában, a Kr. u. 3. században 

már nem mutatható ki a „bennszülött” viselet részeként ez a főkötő típus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
537

 ROTHE 2009, 73, 801-803. lábjegyzet. 
538

 Germania Superior: Stuttgart-Zazenhausen: LUPA Nr. 7429. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs. Germania 

Inferior: Bonn: LUPA Nr. 20523. Datálás: Kr. u. 164 (LUPA, HD025593). Felirat HD szerint: Matronis / 

Aufanibus / Q(uintus) Vettius Severus / quaestor c(oloniae) C(laudiae) A(rae) A(grippinensium) / votum solvit 

l(ibens) m(erito) / Macrino et Celso co(n)s(ulibus) (HD025593); LUPA Nr. 20524. Datálás: - (LUPA), Kr. u. 

151-250 (HD025599). Felirat HD szerint: Matronis / Aufaniabus / Q(uintus) Caldinius Certus / l(ibens) m(erito) 

(HD025599). 
539

 ROTHE 2009, 46-47, 73, 800. lábjegyzet. Bonn: WILD 1968A, Fig. 28 = WILD 1985, Pl. XIII. 44; WILD 1968A, 

Fig. 29. = WILD 1985, Pl. XII. 43. Köln: WILD 1968B, Taf. 17.2. = ROTHE 2009, 38, 161, Pl. XXII. U6; ROTHE 

2009, 162, Pl. XXII. U12. Plesch: ROTHE 2009, 170, Pl. XL. U51. 
540

 WILD 1968A, 211; WILD 1985, 401; ROTHE 2009, 38-39. 
541

 A Mediterráneum melegebb éghajlata nem tette szükségessé, hogy a fejet beburkolják, míg az északibb 

területek időjárási viszonyai ezt indokolttá teszik. A kérdést részletesen tárgyalta U. Rothe Trier környékéről 

hozva fel példákat (ROTHE 2009, 75). 
542

 Kr. u. 1. század vége – 2. század eleje: Kat. A-11., 32., 47., 54., 78. (LUPA Nr. 740, 830, 2838, 2853, 4454). 

Kr. u. 2. század eleje/első fele: Kat. A-4., 20., 22., 24., 25., 55., 60., 74., 84., 89. (VISY 1997, 25, 30, Nr. 27, Nr. 

33; LUPA Nr. 718, 768, 794, 801, 803, 3181, 4051, 5252).  
543

 LUPA Nr. 3214. 
544

 ROTHE 2012, 207, 541. lábjegyzet 
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 19. ábra. H3 fejfedők 1. 
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A Rothe/H7 típusba annak definíciója szerint a szoros, egyszerű, sima, egyrétegű főkötők 

tartoznak, amelyek hasonlóak lehetnek a mai svájcisapkához.
545

 A fejfedőket rendszerezve én 

is a H7 típusba soroltam be mindazokat a főkötőket, amelyek a H3 típusnál laposabbak, 

szorosak és a főkötő felületén további rétegezés nem figyelhető meg, de a típust további öt 

altípusra bontottam (21-24. ábra).
546

 

H7/1. áll az U. Rothe-féle definícióhoz a legközelebb; ezek a H3 kisebb méretű 

változataként is értelmezhetők. A legtöbb nő fejfedője ebbe a változatba tartozik – a 

kőemlékek Bőnyrétalapról (Kat. A-95/1/1.), Szőnyből (Kat. A-57/1/1.), Tatabányáról (Kat. A-

72/1/1.), Szomorról(/Gyermely/Szomód?) (Kat. A-85/1/2.), Gyermelyről (Kat. A-151/2/1.), 

Lábatlanról (Kat. A-32/1/1.), Pilisszántóról (Kat. A-65/1/1., 145/3/1.), Szentendréről (Kat. A-

                                                           
545

 ROTHE 2012, 209. 
546

 Mindezek szerint, amennyiben lehetőség van rá, az U. Rothe által felsorolt H7 típusba tartozó ábrázolásokat 

(ROTHE 2012, 209, 556-558. lábjegyzet) is a megfelelően helyen hivatkozom és kiegészítem. 

20. ábra. H3 fejfedők 2. 
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10/1/1., 16/2/1., 45/1/1., 77/1/1., 101/1/1., 101/2/1.), Budapestről (Kat. A-1/1/1., 37/1/1., 

41/1/2-3., 49/1/1., 78/1/2., 113., 140/1/1.), Csákberényről (Kat. A-114/1/1.), Csákvárról (Kat. 

A-76/1/1.), Válról (Kat. A-73/1/1.), Tárnok/Érdről (Kat. A-111/2/4.), Inotáról (Kat. A-

91/1/1.?), Verebről (Kat. A-40/1/2.), Tácról (Kat. A-33/2/2.), Dunaújvárosból (Kat. A-64/2/1., 

82/1/1-2., 110/2/1-2., 116/1/1.), Alapról (Kat. A-81/1/1-2.?), Bölcskéről (Kat. A-26/1/1.) és 

ismeretlen lelőhelyről/MNM (Kat. A-5/1/1.) kerültek elő. Nem csak a katlógusban részletesen 

vizsgált síremlékek elterjedési képe mutatja, hogy a H7/1. egy általános elterjedt forma, 

hanem további Pannonia Inferiorból
547

 és Pannonia Superiorból
548

 publikált síremlékek is ezt 

támasztják alá. További provinciákban ugyancsak jelen lehetett ez a főkötő; ide vonatkozó 

kőemlékek említhetők még Raetia,
549

 Italia,
550

 Noricum,
551

 Dalmatia
552

 és Dacia
553

 területéről. 

H7/2. előbbi altípushoz nagyon hasonló, de meg kellett különböztetnem az ide sorolt 

ábrázolásokat, mert a főkötő alatt egy hajat lekötő kendőt lehet megfigyelni. Ezt a főkötőt 

Esztergomból (Kat. A-100/1/1.), Budapestről (Kat. A-137/1/1.), Tácról (Kat. A-59/1/1.) és 

ismeretlen lelőhelyről/AM (Kat. A-14.) előkerült síremlékeken figyeltem meg. Bár személyes 

vizsgálat nélkül nehezen azonosíthatók az ábrázolásokon olyan részletek, mint a H7/2. 

altípushoz tartozó, hajat lekötő kendő, mégis felvethető, hogy egy leithaprodersdorfi 

sírkövön
554

 valamint egy Mannersdorf am Leithagebirge lelőhelyű kőemléken
555

 a nő H7/2. 

főkötőt visel. A homlokon látható sávot egyébként a kilógó haj vonalának lehetne 

meghatározi, ám azokra ez az egyenes vonalvezetés nem jellemző. 

H7/3. altípusba solroltam be azokat a fejfedőket, amelyek nagyon szorosan simulnak a fejre. 

Megülönböztethető ezen belül egy szögletes (1.) és egy kerekdedebb (2.) forma. Előbbibe 

soroltam négy főkötőt, amelyeket Tatabányáról (Kat. A-99/1/1.), Szentendréről (Kat. A-

39/1/2., 132/1/1.) és Dunaújvárosból (Kat. A-109/2/1.) előkerült síremlékeken ábrázoltak. 

Kerekdedebb formát mutatnak további Dörgicséről (Kat. A-86/1/1., 86/2/1.), Szentendréről 

(Kat. A-17/1/1.), Budapestről (Kat. A-63/1/1., 122/1/1.), Csákvárról (Kat. A-97/1/1., 139/1/1.) 

és Gyúróról (Kat. A-133/1/1.) ismert nők fejfedője. 

A publikált képek alapján feltételezhető, hogy H7/3.1. változathoz hasonló főkötőt látunk 

egy Dragović (Horvátország) lelőhelyű,
556

 egy Traismauerből (Ausztria),
557

 egy 

Šmihel/Žužemberk (Szlovénia) lelőhelyről
558

 előkerült és talán egy katzelsdorfi
559

 sírkövön. 

                                                           
547

 Laćarak: LUPA Nr. 4326. Datálás: - (LUPA). Felirat: van. 
548

 Bruckneudorf: LUPA Nr. 35. Datálás: Kr. u. 70-100. Felirat: van; LUPA Nr. 72. Datálás: Kr. u. 70-100 

(LUPA), 71-130 (HD073495). Felirat: van; LUPA Nr. 2245. Datálás: Kr. u. 70-120 (LUPA). Felirat: nincs. 

Kaisersteinbruch: LUPA Nr. 68. Datálás: Kr. u. 100-150. Felirat: nincs. Klosterneuburg: LUPA Nr. 1901. 

Datálás: Kr. u. 120-140 (LUPA), 121-130 (HD053811). Felirat: van. Mannersdorf am Leithagebirge: LUPA Nr. 

33. Datálás: Kr. u. 70-120 (LUPA). Felirat: nincs. Margarethen am Moos: LUPA Nr. 43. Datálás: Kr. u. 70-150 

(LUPA). Felirat: nincs. Oslip: LUPA Nr. 53. Datálás: Kr. u. 200-230 (LUPA). Felirat: nincs. Potzneusiedl: 

LUPA Nr. 11. Datálás: Kr. u. 80-120 (LUPA), 101-200 (HD073480). Felirat: van. 
549

 Rögling: LUPA Nr. 16916. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs. 
550

 Regio X: Kranj: LUPA Nr. 3723. Datálás: Kr. u. 170-300 (LUPA). Felirat: van. 
551

 Kalsdorf: LUPA Nr. 1230. Datálás: Kr. u. 120-180 (LUPA), 131-170 (HD038632). Felirat: van. 

Rein/Eisbach: LUPA Nr. 4918. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs. Seggauberg: LUPA Nr. 1308. Datálás: Kr. u. 

100-150 (LUPA), 131-170 (HD037902). Felirat: van. Slovenske Konjice: LUPA Nr. 4129. Datálás: - (LUPA). 

Felirat: nincs. Stallhofen: LUPA Nr. 4638. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs. 
552

 Jablanica: LUPA Nr. 23801. Datálás: Kr. u. 100-200 (LUPA), 101-200 (HD056805). Felirat: van. 
553

 Târnava: LUPA Nr. 15097. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs. 
554

 LUPA Nr. 16736. Datálás: Kr. u. 100-120 (LUPA), 101-150 (HD071513). Felirat: van. 
555

 LUPA Nr. 109. Datálás: Kr. u. 70-100 (LUPA). Felirat: nincs. 
556

 LUPA Nr. 3812. Datálás: Kr. u. 211-222 (LUPA), 211-222 (HD072135). Felirat: van. 
557

 LUPA Nr. 355. Datálás: Kr. u. 75-100 (LUPA), 1-100 (HD065299). Felirat: van. 
558

 LUPA Nr. 3735. Datálás: - (LUPA). Felirat: van. 
559

 LUPA Nr. 425. Datálás: Kr. u. 50-100 (LUPA), 51-100 (HD072300). Felirat: van. A sírkövön látható fejfedőt 

U. Rothe a H1.1.1. főkötőknél hivatkozta (ROTHE 2012, 200, 507. lábjegyzet). 
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Talán H7/3.2. változathoz hasonlót ábrázoltak még néhány Pannonia Inferiorból,
560

 Pannonia 

Superiorból,
561

 Noricumból
562

 és Dalmatiából
563

 publikált kőemlékeken is. A dalmatiai Seča 

Reka lelőhelyű (Szerbia) síremlék
564

 fő képmezőjében ábrázolt nő ugyancsak H7/3.2. főkötőt 

visel, ám esetében a fejfedőt a homlok irányába eső, talán fémből készült függők is díszítik. 

H7/4. főkötő ugyancsak szorosan a fejre simul, de a főkötő a tarkó irányába hátracsúszott, 

így a homlok fölött jócskán előtűnik a nők haja. Mivel a főkötőt hátracsúsztatták kevésbé 

láthatók méretei, inkább feltételezni lehet, hogy a laposabb főkötőkhöz és nem a nagyméretű, 

gömbölyded főkötők közé tartozik. Ezt a főkötőt a Kat. A-90/1/1. (Szombathely), 105/1/1. 

(Budapest) és 106/1/2. (ismeretlen lelőhely/MNM) nők esetében azonosítottam. Ugyancsak 

kettéválasztott hajjal és hátra csúszott főkötővel látunk egy nőt egy Stadt Haag-i (Ausztria) 

kőemléken.
565

 Szintén a tarkó irányába elcsúsztatott főkötőt visel – bár az előbbiektől eltérő 

frizurával – egy Zeiselmauerből (Ausztria)
566

 közölt síremléken ábrázolt nő. 

H7/5. altípus egyetlen ábrázolást foglal magába, amely Tácról került elő (Kat. A-33/1/2.). A 

nő főkötőjének felületén szokatlan textúrajelölés van, amely a főkötő anyagára utalhat.
567

 A 

közölt képanyag alapján úgy tűnik, hogy ugyancsak textúrázott a felülete egy bruckneudorfi 

(Ausztria)
568

 valamint egy wulkaprodersdorfi (Ausztria)
569

 sírkövön látható főkötőnek is. 

U. Rothe a H7 típus vonatkozásában további példákat is említett Pannonia Superior,
570

 

Noricum
571

 és Raetia
572

 területéről, amelyeket a publikált képanyag alapján azonban az 

általam felállított altípusokba nem lehet besorolni. 

Úgy tűnik, hogy a H7 típus egy bár kisebb-nagyobb különbségeket mutató, de rendkívül 

széles körben elterjedt főkötőtípus. U. Rothe is az egész Duna-vidékről idézett példákat, 

illetve ide vonatkozva tett említést a Gallic bonnet/B701 típus alá tartozó ábrázolásokról a 

Rajna-Moselle régióból.
573

 Az összegyűjtött síremlékek nagyon széles időintervallumot 

jelönek ki használati időszaknak. A katalógusba felvett síremlékek többsége a meglehetősen 

általános keltezést, Kr. u. 1. század második fele/2. század eleje – Kr. u. 2. század közti 

időszakot mutatja, de néhány sírkövet (Kat. A-90., 91., 99., 106., 133., 151.) későbbre, a Kr. 

                                                           
560

 Osijek: LUPA Nr. 4305. Datálás: Kr. u. 130-170 (LUPA), 130-170 (HD057374). Felirat: van.  
561

 Leithaprodersdorf: LUPA Nr. 36. Datálás: Kr. u. 80-130 (LUPA), 71-130 (HD073486). Felirat: van. Lobor: 

LUPA Nr. 3110. Datálás: Kr. u. 200-250 (LUPA), 231-250 (HD068798). Felirat: van. Loretto: LUPA Nr. 24. 

Datálás: Kr. u. 70-130 (LUPA). Felirat: nincs. Spodnja Hajdina: LUPA Nr. 8351. Datálás: - (LUPA), Kr. u. 131-

300 (HD067006). Felirat: van. Topusko: LUPA Nr. 30045. Datálás: Antoninus kor (LUPA). 
562

 Celje: LUPA Nr. 3613. Datálás: - (LUPA), Kr. u. 171-300 (HD067147). Felirat: van. Kremsmünster: LUPA 

Nr. 587. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs. Šempeter v Savinjski Dolini: LUPA Nr. 4126. Datálás: - (LUPA), Kr. 

u. 201-300 (HD066840). Felirat: van. Vranje: LUPA Nr. 4397. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs. 
563

 Travnik: LUPA Nr. 30632. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs. Zenica: LUPA Nr. 23346. Datálás: Kr. u. 300-

350 (LUPA), 301-350 (HD055951). Felirat: van; LUPA Nr. 23372. Datálás: Kr. u. 300-350 (LUPA), 301-350 

(HD055950). Felirat: van. 
564

 LUPA Nr. 29880. Datálás: - (LUPA), Kr. u. 3. század vége (GAVRILOVIĆ 2019, 396). Felirat: nincs. 
565

 LUPA Nr. 492. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs. 
566

 LUPA Nr. 367. Datálás: Kr. u. 150-200 (LUPA), 131-200 (HD054688). Felirat: van. 
567

 A különleges kialakítású fejfedőt más-más képpen nevezték el, Fitz Jenőnél „párta” (FITZ 1964, 76, Nr. 15; 

FITZ 1976, 68, Nr. 7; FITZ 2003, 26, Nr. 9), J. Garbschnál „Schleierhaube” (GARBSCH 1965, 161, Nr. 154.2), 

Csontos Katalinnál „head-dress” (CSONTOS 1999, 164, Nr. 15), a LUPÁ-n „Haube” (LUPA Nr. 3586) a neve. 
568

 LUPA Nr. 77. Datálás: Kr. u. 70-100 (LUPA), 70-130 (HD028213). Felirat: van. 
569

 LUPA Nr. 743. Datálás: Kr. u. 50-120 (LUPA), 51-130 (HD046288). Felirat: van. 
570

 Bruckneudorf: LUPA Nr. 70. Crnomelj: LUPA Nr. 3791-3792. Jois: LUPA Nr. 19. Kaisersteibruch: LUPA 

Nr. 65. Neusiedl am See: LUPA Nr. 54. Petronell: LUPA Nr. 58. Purbach am Neusiedlersee: LUPA Nr. 42. 

Sisak: LUPA Nr. 8817. Sommerein: LUPA Nr. 21. 
571

 Bad Ischl: LUPA Nr. 597. Frauental an der Laßnitz (Ulrichsberg): LUPA Nr. 1403. Jakovski Dol: LUPA Nr. 

3663. Graz: LUPA Nr. 1229. Markersdorf an der Pielach: LUPA Nr. 4857. Neuhofen an der Krems: LUPA Nr. 

583. Sankt Veit an der Glan: LUPA Nr. 2819. Traismauer: LUPA Nr. 356. 
572

 Möhren - Eichhof: LUPA Nr. 6352. 
573

 ROTHE 2009, 45; ROTHE 2012, 209, 538. lábjegyzet 
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u. 2. század vége/3. század elejére datáltak. U. Rothe összegzése szerint,
574

 valamint a 

fentebbi gyűjtés alapján is látható, hogy a H7 típus használata máshol is bizonyítható a Kr. u. 

1. században, a legkésőbbi síremlékeket pedig a Kr. u. 3. század elejére datálták.
575

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
574

 ROTHE 2012, 209, 559. lábjegyzet 
575

 Ebből a képből kilógnak a zenicai (LUPA Nr. 23346., Nr. 23372) és a Seča Reka-i (LUPA Nr. 29880) 

síremlékek, amelyeket még későbbre kelteztek. 

21. ábra. H7 fejfedők 1. 
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 22. ábra. H7 fejfedők 2. 
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 23. ábra. H7 fejfedők 3. 
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H6 típust U. Rothe turbánnak nevezte.
576

 Azok az ábrázolások sorolhatók ide, amelyeken a 

fejfedőt egy hosszú csíkanyag feltekerésével hozták létre.
577

 A turbán bár hasonló „rétegelt” 

fejfedő képét mutatja, mint H2/3, annál jóval laposabb és az anyagot nem tornyozták fel 

nagyon magasra (25-26. ábra). 

A kendőt többféle képpen csavarhatták meg, a legegyszerűbb H6/1., amelynél a kendőt egy 

lapos hurkába tekerték. Ezt kettő síremléken (Kat. A-2/1/1. Környe, 117/1/1. Budapest) 

figyeltem meg, amelyeken azonban a kendő feltekerési módja eltér. Kat. A-2/1/1. környei nő 

                                                           
576

 ROTHE 2012, 209. 
577

 U. Rothe ide sorolta Kat. A-134/1/1. és a LUPA Nr. 6519. sírkövek ábrázolásait (ROTHE 2012, 209, 554. 

lábjegyzet). Utóbbi kőemléket nem vettem fel katalógusomba, véleményem szerint ezen a sírkövön nem a helyi 

„bennszülött” viselettel párosított turbánviselés példáját látjuk. Például Barkóczi L. nem csak a fejfedő eredetét 

kötötte a szíriai viselethez, de a nő szemkialakítását is keleti kőemlékek ábrázolásaival kapcsolta össze 

(BARKÓCZI 1982, 33, 9. kép 3), ez a személy keleti származású lehetett. R. Facsády A. véleménye szerint is „a 

fejfedő alapvetően különbözik a bennszülött asszonyok viseletétől”, a további részletek azonban a kőemlék 

töredékessége miatt nem vizsgálhatók (FACSÁDY 2007, 27). 

24. ábra. H7 fejfedők 4. 

 



 

89 

 

turbánjához szolgál talán analógiaként egy Topusko (Horvátország) lelőhelyű sírkő 

ábrázolása.
578

 

A H6/2. esetében az anyagot többször megtekerték a fejen, így ez a fejfedő több hurkából 

áll. Az ide sorolt fejfedők Budapestről előkerült kőemlékeken (Kat. A-84/1/2.?, 134/1/1., 

141/1/1., 146/2/2.) láthatók. H6/3. esetében a hajat egy kendővel vagy pánttal kötötték hátra 

és e felett viselték a hurkába feltekert turbánt. A H6/3. változatba tartozó Kat. A-62/1/1. 

Budapest-Budaújlakról, a Kat. A-13/1/1. Velencéről került elő. H6/4. altípusnál ugyancsak 

azonosítható egy hajat lekötő anyagréteg, e fölött pedig egy több rétegben feltekert turbán. Az 

egyetlen ide tartozó ábrázolást egy budapesti sírkőről (Kat. A-126/2/1.) ismerem. 

A turbánok esetében felvethető, hogy azok keleti hatások következményeként jelentek meg a 

vizsgált térség viseletében.
579

 Palmyrából publikált síremlékeken például a H6/3.-ra jellemző, 

hajat hátrakötő kendőt/pántot és felette turbánt látunk,
580

 de egy ugyancsak Palmyrából közölt 

síremléken Kat. 2/1/1. turbánjához hasonlót ábrázoltak hajat hátrakötő kendővel.
581

 

Ugyanakkor a Közel-Keletről ismert női fejfedők sokkal díszesebbek, sokszor gazdagon 

ékszerezettek,
582

 amire Északkelet-Pannoniában nem találni példát. Ha a H6 turbánnal 

ábrázolt nők keleti származású rokonuk (férjük?) hatására kezdték el viselni ezt a fejfedőt, 

arra sajnos a feliratos anyag egyértelműen nem utal. Kat. A-13., 84., 117. és 126. sírkövek 

állítói között veterán katonát nem neveztek meg, de a férfiak származására sem tettek utalást. 

A katalógusba gyűjtött síremlékeket talán kivétel nélkül
583

 a Kr. u. 2. századra lehet keltezni, 

így H6 fejfedőket a H2, H3, H4, H7 típussal egy időben használhatták. 
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 LUPA Nr. 30046. Datálás: - (LUPA), Kr. u. 2. század/3. század első fele (MIGOTTI – ŠAŠEL KOS 2018, 49, 

Nr. 3). Felirat: nincs. 
579

 A „keleti hatás” pontosabb meghatározásával kapcsolatban további vizsgálatokat lehet majd végezni. 

Pannoniába különböző időszakokban érkeztek keleti származású személyek, akik részben a hadsereg 

közvetítésével kerültek a provinciába – lásd például a legio XV Apollinaris Kr. u. 1. század végére és a legio II 

Adiutrix Kr. u. 2. század elejére tehető keleti tartózkodását (MÓCSY 1974A, 153). 
580

 KRAG 2017A, 59. Például: GOLDMAN B. 1994, Fig. 10.5. = LUPA Nr. 14181. Datálás: Kr. u. 100-200 

(LUPA); KROPP – RAJTA 2014, Fig. 4; HEYN 2016, Fig. 1. = LUPA Nr. 14180. Datálás: Kr. u. 100-200 (LUPA).  
581

 GOLDMAN B. 1994, Fig. 10.4. 
582

 Például: KROPP – RAJA 2014, 400; HEYN 2016, 106, Fig. 2-4; KRAG 2017A, 59, Fig. 4; KRAG 2017B, 46-48, 

Fig. 4, Fig. 6. 
583

 Kat. 145. esetében felvetették a Kr. u. 3. századi datálás lehetőségét (AQUINCUM 2002, 65-66, Nr. 80), de R. 

Facsády A. ezt a sírkövet a Kr. u. 2. századra helyezte (FACSÁDY 2007, 35). 
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H4 típus (27. ábra) alatt tárgyalta U. Rothe azokat a fejfedőket, amelyek egyrészt egy 

homlokra húzott szoros kendőből, másrészt egy a fejen és tarkón áthúzott, nagyméretű, 

összetekert kendőből állnak.
584

 H4 típust további altípusokra nem osztottam, fel, de U. Rothe 

beosztásával ellentétben, csupán kettő ábrázolást (Kat. A-12/1/1., 92/1/1.) soroltam ide.
585

 

Mindkettő nő fején ugyanazt a fejfedőt látjuk: egy szoros, a hajat hátrakötő kendőt, egy a 

fejen sokszorosan áthúzott, összetekert kendőt és ezek felett a sima főkötő kibukkanó tetejét. 

A Duna-vidéki és nyugat-európai síremlékek ábrázolásain ezzel a fejfedővel nem találkozni. 

U. Rothe a H4 fejfedőket palmyrai ábrázolásokról ismert fejfedőkkel hozta összefüggésbe, ez 

alapján pedig egy keleti kapcsolat lehetőségét vetette fel.
586

 

                                                           
584

 ROTHE 2012, 207. 
585

 U. Rothe ide sorolta a Kat. A-1/1/1. (ezt véletlenül felvette a H3 típusba is), 10/1/1., 23/1/1., 113/1/1. nők 

fejfedőjét is. 
586

 ROTHE 2012, 207. Ezt a feltekercselt kendővel viselt fejfedőt már Barkóczi L. is összekapcsolta a palmyrai 

kőemlékekkel (BARKÓCZI 1982, 34). 

25. ábra. H6 fejfedők 1. 
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Bár az általam ismert keleti ábrázolásokon H4 pontos analógiájával nem találkoztam,
587

 a 

szoros, hajat lekötő kendő és a turbánként felcsavart kendő – ahogyan azt H6 esetében már 

láttuk – valóban megjelenik a Közel-Kelet római kori sírkövein. 

Ki kell emelni, hogy Kat. A-12. felirata az elhunyt esetében utal annak származására: Flavia 

Tattunis / filia Usaiu Eravi/sca. Ez az egyetlen olyan sírkő, amelyen az eraviscus 

származásúnak megnevezett személyhez, nőhöz, az elhunytat megjelenítő képmező is társul. 

Adott a kérdés, hogy vajon az eraviscusnak megnevezett nő viseletét mennyiben kell az 

eraviscusok tipikus viseleteként számontartani a sírkőállítás időszakában? Az eddigiek szerint 

azt látjuk, hogy a Kr. u. 2. század elején-közepén a vizsgált térségben egyaránt divatosak a 

H2, H3, H4, H6 és H7 fejfedő-típusok. A H4 fejfedő esetében továbbá felvetődött, hogy egy 

keleti hatásra jelentkező újítást is látunk benne, nehéz lenne tehát elfogadni, hogy ez a képmás 

minden részletében a legkorábbi eraviscus viseleti-tradíciót örökítette meg. A család 

legrégebbi ismert tagja, Flavia Usaiu Tattu nevű apja még kelta nevet viselt, lánya viszont – 
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 Az U. Rothe által hivatkozott LUPA Nr. 14184. sírkövön a nőket szerintem fedetlen fejjel látjuk. 

26. ábra. H6 fejfedők 2. 
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talán férje révén – már római és kelta nevet, a kb. 80 évet élt Flavia Usaiu sírkövét pedig már 

római polgárjoggal rendelkező fia állíttatta. A családba talán az ismeretlen (katona?)férj révén 

érkezett olyan új impulzus, amely eredményeként az ábrázolt nőt síremlékén H4 fejfedőben 

látjuk. Mindez tanulságként szolgálhat a tekintetben, hogy egy személy élettartama alatt, a 

viselet mekkora változásának lehetünk tanúi, mindamellett, hogy Flavia Usaiu származását fia 

mégis csak fontosnak tartotta megadni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A H8 fejfedők felelnek meg a modiusra hasonlító kalapoknak (28. ábra):
588

 ezek a hengeres 

testű kalapok felfelé kiszélesednek. A modius-kalapokat J. Garbsch regionális elterjedésű 

fejfedőtípusnak vélte, amely viselése az ő gyűjtése szerint Virunum környékén 

koncentrálódik.
589

 U. Rothe kutatása alapján azonban a modius-kalapok szélesebb körű 

használatát kell feltételezni, ugyanis ezek további noricumi, sőt pannoniai síremlékeken is 

megjelennek.
590

 

Mindhárom kőemléket, amelyen modius-kalapot azonosítottam, U. Rothe is felvette a H8 

fejfedők közé.
591

 Kis különbség azonban megfigyelhető az ábrázolások között: H8/1. esetében 

a nő közvetlenül a fején, haját eltakarva viseli a modius-kalapot, míg H8/2. esetében a fejen 

áttekert kendő sávja ékelődik a homlok és a modius-kalap közé. H8/1. változatba tartozik egy 

sárisápi (Kat. A-21/1/1.) és egy környei (Kat. A-43/1/1.) nő kalapja, H8/2. változatba pedig 

egy esztergomi nő (Kat. A-98/1/1.) fejfedője sorolható. H8/2. kalaphoz hasonlót nem ismerek, 

az U. Rothe által felsorolt modius-kalapok a H8/1. változat szerint illeszkednek a fejre. A 
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 Az elnevezés feltűnt V. Von Gerambnál, majd J. Garbschnál és U. Rothe sem módosította (ROTHE 2012, 

211). 
589

 GARBSCH 1965, 17-18, Karte 4; GARBSCH 1985, 559, Tabelle 3. 
590

 ROTHE 2012, 211, 562. lábjegyzet. 
591

 Fitz J. cikkében „biretum”-nak nevezte a modius-kalapot. Katalógusában egy további leírást találni, amely 

szerint a nő modius-kalapot visel (FITZ 1957, 148, Nr. 29). A Pilisszántó lelőhelyű, publikálatlan síremléket 

azonban az áttekintett gyűjtemények anyagában és a szakirodalomban nem tudtam visszaazonosítani, így 

ellenőrizhetetlensége miatt katalógusomba sem vettem fel. 

27. ábra. H4 fejfedők 
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H8/1. változatba sorolt kalapok egyes darabjainak felületét a katalógusba felvett darabokhoz 

hasonlóan sávok tagolják,
592

 míg mások felülete sima.
593

 

További két síremlékről lehet említést tenni, amelyeken talán H8 fejfedőt látni. Egy 

Hrašćina (Horvátország) lelőhelyű sírkövön
594

 az ábrázolt nő fején szögletes kalapszerű 

fejfedőt ábrázoltak, amely felülete sima lehet. Ezt a fejfedőt a szakirodalom nem határozta 

meg egyértelműen modius-kalapként,
595

 de U. Rothe sem tett róla említést a H8 típus 

vonatkozásában. A LUPA és a CSIR hivatkozása szerint talán egy további Magdalensbergből 

(Ausztria) előkerült kőemléken is modius-kalapot visel a nő.
596

 

A modius-kalapok használati időszakát J. Garbsch a Kr. u. 1. század második felére 

helyezte,
597

 azonban U. Rothe összegzése szerint viselésüket a Traianus korig ki lehet tolni.
598

 

A katalógusba felvett három kőemlék is ebbe az időintervallumba illik. Legkorábbi a Kat. A-

98., amelyet legutóbb Kr. u. 70-90 közé datáltak, Kat. A-43. kőemléket többen a Traianus 

korra tették, míg Kat. 21. sírkövet a LUPA a 2. század első felére keltezte.
599

 

Feltehető a kérdés, hogy mivel lehet magyarázni, a modius-kalapok csekély számát a Duna 

vidéki ábrázolásokon? Úgy tűnik, hogy nem regionális viseleti tartozékról van szó; bár a 

fejfedőtípus Virunum környéki koncentrálódása kétségtelen, de a lokális használatnak 

ellentmond, hogy Noricum további részein és Pannoniában is jelen volt ez a fejfedő.
600

 

Egy további magyarázatot ismertetett U. Rothe, amit érdemes részletesebben vizsgálni. U. 

Rothe L. Schmidt 1953-as tanulmányát
601

 idézte, amelyben L. Schmidt egyrészt J. Garbsch-

hoz hasonlóan helyi virunumi viseleti tartozékként határozta meg a modius-kalapot, másrészt 

a fejfedőtípust kapcsolatba hozta a polosszal, azzal a fejfedővel, amely fontos tartozék a 

hellénisztikus-római istenségek ikonográfiájában.
602

 A témához kapcsolódóan kell említést 

tenni egy speciális csoportról is, akiket római kori palmyrai sírreliefeken ábrázoltak. A 

palmyrai síremlékeken a modius-kalapokhoz hasonló fejfedőt férfiak viselik; ezeket a 

hengeres, felfelé szélesedő kalapokat ráadásul gyakran gazdagon díszítették.
603

 Ezeket a 

jellegzetes palmyrai fejfedővel ábrázolt személyeket halandóknak tartják, de egy jól 

körülhatárolható csoportot alkotnak: ezek a férfiak kiemelt státusszal bírtak, papi tisztséget 

töltöttek be.
604

 

Mindezek alapján L. Schmidt úgy vélte, hogy a modius-kalap viselése az antikvitásban 

mögöttes jelentéstaralommal bírt és a (virunumi) „bennszülött”, polost viselő nők ebben a 

formában valamilyen vallási jelentőséggel bírhattak.
605

 Ugyan U. Rothe is beismerte, hogy L. 

Schmidt elképzelését kissé erőltetettnek véli, de az elméletet mégsem vetette el. 

 

                                                           
592

 Noricum: Lendorf/Klagenfurt: LUPA Nr. 851., Magdalensberg: LUPA Nr. 16911., Ried im Traunkreis: 

LUPA Nr. 596.?, Sankt Georgen am Längsee: LUPA Nr. 872. 
593

 Noricum: Globasnitz: LUPA Nr. 852., Graz: LUPA Nr. 1165., Magdalensberg (?): LUPA Nr. 849., Piber: 

LUPA Nr. 1607., Zollfeld: LUPA Nr. 580. Pannonia: Neudörfl: LUPA Nr. 7145. 
594

 LUPA Nr. 3785. Datálás: - (LUPA), Kr. u. 101-150 (HD069291). Felirat: van. 
595

 Mütze (HOFFILLER – SARIA 1938, 204, Nr. 456), „round, sub-trapezoidal hat” (MIGOTTI – ŠAŠEL KOS 2018, 

87, Nr. 4), Haube (LUPA Nr. 3785). 
596

 CSIR VIRUNUM 2.1, 29, Nr. 42, Taf. 34. 42; LUPA Nr. 2535: Datálás: Iulius-Claudius dinasztia, Kr. u. 45. 

előtti (LUPA Nr. 2535). Felirat: nincs. 
597

 GARBSCH 1965, 18. 
598

 ROTHE 2012, 211. 
599

 A részletes keltezési adatokat lásd a katalógusban. 
600

 Ezt a megállapítást tette U. Rothe is (ROTHE 2012, 211, map 7). 
601

 ROTHE 2012, 211. 
602

 SCHMIDT 1953, 200-206, 210. 
603

 Például: RAJA 2017A, 80-81, fig. 5-7, 10. 
604

 Például: RAJA 2017A; RAJA 2017B. 
605

 SCHMIDT 1953, 203, 206, 210-211. 
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Az elképzelés mellett szól szerinte, hogy a modius-kalapok kevés személy viseletéhez 

tartoztak hozzá, így ez valamilyen speciális, az előbbieket figyelembe véve akár valláshoz 

köthető státuszra is utalhat. Mindez szerinte magyarázatul szolgálhatna arra, hogy Virunum 

környékén került elő a modius-kalap legtöbb ábrázolása, hiszen Virunum térségében több 

szentély működésével kell számolni.
606

 

Az északkelet-pannoniai térségből idézett mindhárom kőemléket északon találták, 

lelőhelyeik Környe, Sárisáp és Esztergom. Aquincumból egyelőre egy ábrázolást sem 

ismerünk, annak ellenére, hogy Budapestről összesen 50 személy viseletét lehet vizsgálni. 

Ugyanakkor az előbbiekből kiindulva várhatnánk a modius-kalap felbukkanását az Aquincum 

területén előkerült ábrázolásokon: Budapest területén
607

 működhetett ugyanis a pre-római 

lakossággal kapcsolatba hozható Iuppiter Optimus Maximus Teutanus szentély egészen a Kr. 

                                                           
606

 ROTHE 2012, 211. U. Rothe Alföldy G. munkáját hivatkozta. Alföldy G. szerint vallási épületekkel kell 

számolni a Claudius kori Virunumban és a feliratos anyag alapján ismert, hogy az Ulrichsbergen és Hohenstein-

ben is Isis Noreia temploma állt (ALFÖLDY 1974, 81). 
607

 Kezdetben a szentélyt a Gellérthegyre lokalizálták, egyes vélemények szerint azonban inkább a Szépvölgyi út 

környékén lehetett (PÓCZY 1999; PETŐ 2002, 127; MARÁZ 2006, 36). 

28. ábra. H8 fejfedők 
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u. 3. századig.
608

 Talán nem általánosságban kell ezt a fejfedőtípust a kultusztevékenységgel 

közvetlenül vagy közvetetten összekapcsolható nők ismertetőjegyének tekinteni és inkább egy 

a késő vaskori hagyományban gyökerező női istenség kultuszában résztvevő személyek 

ismérve lenne a modius-kalap? Véleményem szerint ez a teória egyelőre túl bizonytalan 

lábakon áll, a modius-kalap viselését a vizsgált térségben nem indokolt összefüggésbe hozni 

egy a vallásgyakorlásban betöltött szereppel. Persze státusszimbólumnak kell tekinteni, de 

valamilyen más megkülönböztetésre szolgált. Ezt mindenképpen indokolja, hogy a 

kőemlékeken ábrázolt „bennszülött” viseletű személyek közül is csupán a nők töredékénél 

találkozunk vele. 

További értelmezési lehetőséghez vezethet Kat. A-21. felirata, amelyen megadták az elhunyt 

nő származását: Aicca Cansali f(ilia) / Asalia. Felthető a kérdés, hogy mennyire kell 

közvetlen összefüggést vonni a H8 fejfedő viselése és az azalus származás között? Talán az 

azalus elit nőtagjainak identitásjelző viseleti tartozékaként határozhatjuk meg? Kétségtelen, 

hogy a három sírkő előkerülési helye, sőt még a Kat. A-98. feliraton Iucundus princeps 

Azaliorum megnevezése is alapot adhatnak egy ilyen hipotézishez.
609

 H8 fejfedő további 

ábrázolásai miatt azonban el kell vetni a fejfedőtípus és az azalus törzs közti kizárólagos 

kapcsolatot. Talán inkább általánosabban véve az illyr csoporthoz tartozó törzsek egyik 

jellegzetességeként lehet meghatározni? Ennek bizonyításához a feliratokon szereplő 

névanyag elemző vizsgálatára lesz szükség, amely azonban jelen disszertáció kereteit 

meghaladja. 

 

H10 típust (29. ábra) U. Rothe listáját bővítve hoztam létre. H10 alatt tárgyalom azt a 

kőemléket, amelyen a nő haját egy tarkóján csomóra kötött kendő szorítja le, felette viszont 

nem visel fejfedőt. Kat. A-112. szobortöredék Budapestről került elő.
610

 Szirmai K. a Kr. u. 2. 

század második felére keltezte ezt az ide vonatkozó egyetlen szobortöredéket.
611
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 A Iuppiter Teutanusnak szentelt oltárok kapcsán lásd például: KOVÁCS 1999, 284; MARÁZ 2006, 36; LUPA 

Nr. 10016. irodalommal. A Iuppiter Optimus Maximus Teutanus kultusz kapcsán továbbá: SZABÓ – BORHY 

2015, 80-81, 105, 167-168. 
609

 Korábban Hampel J. vetette fel (HAMPEL 1910, 340-341). 
610

 Ez a kőemlék U. Rothe példái között nem szerepel. A kendőviselést alapvetően ugyanígy írta le Szirmai K. is. 

Ugyanakkor leírásában a „kendő” mellett felbukkan a „főkötő”kifejezés is. Szirmai K. közeli analógiaként a Kat. 

97/1/1. nő fejfedőjét idézte (SZIRMAI 1973A, 224), amelyet valóban a szoros H7/3 főkötők közé soroltam, de itt a 

Kat. 112. esetében megfigyelt csomó nem látható. Végül Szirmai K. ezt a fejfedőt a noricumi főkötő egy 

változataként határozta meg (SZIRMAI 1973A, 224; SZIRMAI 1991, 273). 
611

 SZIRMAI 1973A, 224; SZIRMAI 1991, 273, Fig. 3-4; SZIRMAI 1999, 45, Nr. 25. 

29. ábra.  

H10 fejfedők 
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A kőemlékek állapota miatt a fejfedőt sokszor nem lehetett részletekbe menő vizsgálni, 

csupán annyi állapítható, meg, hogy a nők valamilyen kerekded fejfedőt, valószínűleg főkötőt 

viselnek. Bizonytalan Kat. A-6/1/1. (Dunaújváros),
612

 34/1/1. (Budapest), 38/3/1. 

(Szentendre), 120/1/1. (Budapest), 129/2/1. (Dunaújváros), 138/1/1. (Bajót), 146/2/1. 

(Budapest) nők fejfedőjének formája. Nem lehet részletesen vizsgálni Kat. A-12/2/1. (Tác), 

18/1/1. (Szomor?), 56/1/1. (Szomor), 93/1/1. (Szentendre), 107/1/1-2. (Dunaújváros) nők 

fejfedőviseletét sem, esetükben csupán a fátyolkendőt lehetett azonosítani. 

 

Az ábrázolt fejfedők anyagát nehéz meghatározni. Szerencsés kivételt jelent ez alól a H5 

típus, hiszen az ide tartozó ábrázolások némelyikén a fejfedő felületének jelölése
613

 arra 

engedte következtetni a kutatókat, hogy ezek a kalapok szőrméből készültek.
614

 Talán a H7/5. 

altípusba tartozó táci síremléken ábrázolt főkötő (Kat. A-33/1/2.) felületének kialakítása is 

arra utal, hogy az a textiltől eltérő anyagból van. Láng M. a modius-kalapok esetében 

felvetette, hogy azok bőrből készülhettek,
615

 és ezek J. Garbsch véleménye szerint is 

valamilen merev anyagból, bőrből, szőrméből vagy nemezből voltak.
616

 U. Rothe véleménye 

szerint azonban a modius-kalapokhoz felhasznált anyag típusának megállapításához nincs 

egyértelmű kiindulópontunk.
617

 A nagyméretű főkötőket (H3) máskor inkább kalapszerű 

fejfedőnek vélték és azt feltételezték, hogy azok nemezből készültek,
618

 míg más főkötőket 

anyagból szabott, varrott, hajtogatott daraboknak képzeltek.
619

 

Valóban, a legtöbb fejfedő alapanyagára semmilyen jól látható jellegzetesség nem utal. 

Csupán néprajzi példák alapján lehet sejteni, hogy a főkötőkhöz valamilyen merev anyagot is 

használtak annak érdekében, hogy a síremlékeken látható, olykor rendkívül magasra 

tornyozott formát elérhessék.
620

 

 

Több nőt fedetlen fejjel látunk. Itt említhetők Kat. A-8/1/1. (Győr), 15/1/1. (Lepsény), 

31/1/1. (Zsámbék), 33/2/1. (Tác), 37/1/2. (Budapest-Tabán), 38/2/1. (Szentendre), 40/1/1.?, 

40/1/3.? (Vereb), 41/1/4. (Budapest), 46/1/1. (Torony-Ondód), 51/2/1. (Dunaújváros), 63/2/1. 

(Budapest), 67/2/1-2. (Sárbogárd), 68/2/1.? (Seregélyes), 71/1/1. (Tata), 71/2/1. (Tata), 

80/2/1. (Dunaújváros), 88/1/1. (Székesfehérvár), 96/1/1. (Ágfalva), 97/2/1.? (Csákvár), 

104/(1)/3. (Dunaújváros), 105/1/2. (Budapest), 115/1/1. (Budapest), 125/1/1-2. (Sopron), 

143/1/3.? (Budapest), 144/2/1. (Budapest), 154/2/1. (Tök). Közülük egy nő (Kat. A-96/1/1.) 

az idősebb Faustina frizuradivatjával került megjelenítésre,
621

 több személy viszont haját 

egyszerűen kettéválasztva viseli.
622
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 U. Rothe a H3 típusba sorolta (ROTHE 2012, 207, 538. lábjegyzet). 
613

 LUPA Nr. 45. 
614

 LÁNG 1919, 245; FITZ 1957, 137; GARBSCH 1965, 18; GARBSCH 1985, 559. 
615

 LÁNG 1919, 245. 
616

 GARBSCH 1965, 17; GARBSCH 1985, 559. 
617

 ROTHE 2012, 211. 
618

 AQUINCUM 2002, 29, Kat. 6. síremlékre (= Kat. A-89.) hivatkozva. 
619

 Norische Haube: GARBSCH 1965, 13; ROTHE 2012, 198. Pannonia: AQUINCUM 2002, 29, Kat. 5. síremlékre (= 

Kat. A-39.) hivatkozva. 
620

 A néprajzi példák szerint az ún. alsó főkötőhöz használtak fakérget, bőrt, szalmát és keménypapírt, de ez 

készülhetett puha anyagból, textilből is (Ortutay Gy. (szerk.), Magyar Néprajzi Lexikon. Második Kötet F–Ka. 

Budapest 1979, „főkötő”). 
621

 Ennek lehetőségét a LUPA is felvetette (LUPA Nr. 3827). Faustina Maior frizurája további helyi, pannoniai 

kőszobrászati emlékeken is vizsgálható. Szirmai K. aquincumi kőemlékekből kiindulva vizsgálta ezt a frizurát 

(SZIRMAI 1973B). Szirmai K. szerint Kat. A-8/1/1. nő frizurája is Faustina Maior képtípusai között említhető 

(SZIRMAI 1973B, 172), mivel azonban a beépített kőemléket állványzat hiányában közelről nem lehetett vizsgálni 

és a publikált fotók az elemzést nem segítik ezt a felvetést sem cáfolni sem megerősíteni nem tudom. 
622

 Kat. A-15/1/1., 37/1/1., 41/1/4., 67/2/2.?, 71/1/1., 80/2/1., 88/1/1., 105/1/2., 115/1/1., 125/1/1-2. 
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A fő képmezők fedetlen fejű nőalakjait csak kivételes esetben látjuk áldozó tevékenység 

közben (31/1/1.), míg ez a mellék képmezők alakjai esetében meglehetősen gyakori (Kat. A-

38/2/1., 51/2/1., 61/1/2., 68/2/1., 71/2/1., 80/2/1., 97/2/1., 144/2/1.). Más mellék képmezőben 

látható, fedetlen fejű nők kocsi jelenethez tartoznak (Kat. A-67/2/1-2., 154/2/1.). 

 

Kérdésként merülhet fel, hogy a fejfedők viselése és a fejfedők hiánya, vajon mennyiben 

függ össze kultúrális változásokkal, vagy pedig más jelentősége van. 

J. Garbsch felvetette, hogy a fejfedőviselésnek talán státuszbeli jelentősége lehet, ez utalhat 

arra, hogy az ábrázolt személy férjezett.
623

 Ennek vonatkozásában érdemes vizsgálni először, 

hogy kiket látunk fejfedő nélkül. A fő képmezőben ábrázolt személyek életkora több esetben 

szembeszökő: mind fiatalabb lányokat vagy lány gyerekeket (37/1/2., 40/1/1., 40/1/3., 

41/1/4.), mind pedig idősebb nőket (Kat. A-8/1/1., 46/1/1., 71/1/1., 88/1/1., 96/1/1., 105/1/2., 

115/1/1.?, 125/1/1-2.) megjelenítettek fejfedő nélkül. A fejfedő nélkül ábrázolt nők közül 

viszont csak 96/1/1. haja tükröz római frizuradivatot, a többiek esetében egyszerűen elmaradt 

a fejfedő. Sajnos kevésszer bár, de néhány esetben biztosan kijelenhetjük, hogy a fejfedővel 

ábrázolt személy fiatal nő/lány: itt egy Tácról (Kat. A-33/1/2.) és egy Szentendréről (Kat. A-

39/1/2.) előkerült sírkő ábrázolásit idézhetem. U. Rothe sem említett sokkal több példát 

Pannonia Superior ausztriai részéről és Noricumból.
624

 Mindezek szerint azonban J. Garbsch 

elképzelése, miszerint a fejfedő hiánya a hajadonságra utal cáfolható. 

A Rajna-Moselle régiót vizsgálva U. Rothe is szembe került a fentebbi fejfedőviselési 

problematikával. Az ún. Matrona-reliefeken ugyanis három nőből csak kettő visel nagyméretű 

főkötőt, amely eltérés alapján ugyancsak felvetették, hogy a főkötő a férjezett nő 

szimbóluma.
625

 U. Rothe szintén körbejárta a kérdést és összegyűjtött olyan képmezőket, 

amelyekben az ábrázolt nő biztosan férjezett. Vizsgálatai során arra az eredményre jutott, 

hogy az egyébként pre-római viseletű nőket nem minden esetben ábrázolták főkötőben.
626

 

Véleménye szerint így a fejfedőviselés nem annyira azzal függ össze, hogy az illető férjhez 

ment-e, hanem inkább kiemelt státuszt jelölhet, ami lehet akár társadalmi, vallási, vagy 

vagyoni vonatkozású.
627

 

 

Következő lehetőségként merül fel, hogy a fejfedőviselést az adott személy életkorával 

kapcsoljuk össze. A modius-kalapokat vizsgálva például J. Garbsch azt gondolta, hogy ezeket 

a fejfedőket idősebb nők viselték.
628

 

E tekintetben először is figyelembe vehető, hogy a faragott nőalakokat idősebb, vagy 

fiatalabb személyekként ábrázolták-e. Vizsgálható továbbá, hogy a kőemlékek feliratos 

anyagában milyen életkorú személyeket említenek és ezek az adatok összefüggésben vannak-

e a képanyaggal. A katalógus kőemlékanyagát a fentebbi szempontok szerint tekintettem át. 

Összesen 45 db síremléken szerepelt a feliratban egy vagy több nő életkora.
629

 Az ábrázolt 

személyek megjelenítése és a felirat szerint rájuk vonatkoztatható életkor többnyire 
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 GARBSCH 1965, 11, 62. lábjegyzet 
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 ROTHE 2012, 193, 479. lábjegyzet: LUPA Nr. 448., 1203. 
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 ROTHE 2009, 38, 429. lábjegyzet 
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 ROTHE 2009, 38, 161/U9, Pl. XXXIII., 162/U10, Pl. XXXIII., 171/U59, Pl. XL. 
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 ROTHE 2009, 38. 
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 GARBSCH 1965, 18. 
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 Kat. A-4., 6-7., 10., 12-13., 20-21., 23., 25., 33., 36-38., 40-41., 46-47., 49., 52-54., 56., 61., 66-68., 80., 84., 

85.?, 97., 99-101., 104., 114., 117., 125-128., 136., 149-150., 152. Kat. A-149-150. és 152. jelen vizsgálathoz 

nem vehetők figyelembe, ezeknél ugyanis a mellék képmezőben ábrázolt nők viseletét vizsgáltam, akikre a 

felirat nem vonatkozhat. 
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összefüggésben van,
630

 bár a faragás alapján legtöbbször csak annyit lehet biztosan 

kijelenteni, hogy felnőttet, vagy gyereket ábrázoltak. 

 

Milyen kapcsolatot mutat tehát az ábrázolt személyek fej/fejfedőviselete és az életkor? A 

vizsgálható kőemlékek adatait a következő táblázatban összesítem (1. táblázat): 

Feltételezve, hogy az ábrázolt és a feliratban említett személyek között van kapcsolat, úgy 

tűnik, hogy a fejfedőviselés nem az idősebb nők privilégiuma; a legfiatalabb személy 20 éves. 

A fejfedők típusában mutatkozhatna még meg valamilyen különbség az egyes életkori 

csoportok között. A nagyszámú és több altípusba sorolt H3 és H7 esetében, de a kisebb 

számba vizsgálható H2 és H6 esetében is egyaránt azt látni, hogy viselése a felnőttek esetében 

nem köthető életkorhoz, sőt a fátyolkendő viselésére is 20 év felett mindenféle korosztályból 

van példa. 

Hogy a J. Garbsch féle felvetéshez visszatérjek, külön figyelembe kell venni a modius-

kalapot (H8), amelyet itt csak egy nő esetében lehetett vizsgálni: a Kat. A-21. sírkövön 

ábrázolt nő a felirat szerint 40 éves. Ez alapján azonban – figyelembe véve, hogy a legidősebb 

nő, akit megneveztek kb. 100 éves – Kat. A-21/1/1. nem mondható idősnek, így J. Garbsch 

hipotézisét sem támasztja alá. 

Itt kell még említést tenni M. Gebühr kutatásáról, aki az észak-európai, Elba-Odera környéki 

temetkezések vizsgálatát végezte el. A helyi lakosság fejfedővislésével hozta összefüggésbe 

azokat a tűket, amelyek a sírokban fejkörnyékről kerültek elő, de pozíciójuk alapján nem 

szolgálhattak a frizura megtűzésére. Az ide vonatkozó, M. Gebühr-által gyűjtött sírok közül 

említhetők a Juellinge/3. sír és a Lalendorf lelőhelyű sírok, amelyekbe Juvenilis korú 

személyeket temettek el – az előkerült tűk alapján fejfedőben.
631

 

Mindezek szerint úgy tűnik, hogy a fejfedőviselés és az életkor reliációjában esetleg a 

nagykorúság kapcsán lehet igazolni összefüggést. 
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 Problémás a Kat. A-33., 37., 56., 104., 126. kőemlék. Kat. A-33.-on a felirat alapján egy 10 éves személyt 

kellene látni, de a második alak ennél idősebbnek, inkább fiatal felnőttnek tűnik. Kat. A-37. esetében a felirat 

egy 2 éves gyereket említ, de a képmezőben egy jóval idősebb gyereket ábrázoltak. Kat. A-56. felirata egy 6 

éves személyről tett említést, a fő képmezőben azonban ilyen vagy hasonló életkorú személy nincs. Kat. A-104. 

feliratában egy 4(?) és egy 12 éves gyereket neveztek meg. A 4(?) éves a fő képmezőből félig kilógó 

kisgyereknek megfelelhet, de a fő képmezőben rajta kívül még kettő, inkább felnőttnek tűnő alak van. Kat. A-

126. sírkövön egy 5 éves gyereket és egy 30 éves nőt neveztek meg; az ábrázolt személyek azonban mind 

felnőttek. 
631

 GEBÜHR 1976, 51-52. 
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Kat. A- 

nő életkora 

a felirat 

szerint (év) 

nő fejfedőtípusa fátyol 
nő életkora az ábrázolásmód 

szerint 

41/1/4.? 1 fedetlen fej nincs kisgyerek 

37/1/2. 2 
haja 

kettéválasztott 
nincs idősebb gyerek 

104/(1)/3. 4? fedetlen fej nincs kisgyerek 

40/1/3.? vagy 2.? 15 
?fedetlen fej / 

H7/1 
nincs idősebb gyerek / felnőtt 

100/1/1. 20 H7/2 fátyolkendő felnőtt 

53/1/1. 22 H2/3 fátyolkendő felnőtt 

37/1/1. 25 H7/1 fátyolkendő felnőtt 

46/1/1. 25 fedetlen fej nincs felnőtt 

117/1/1. 25 H6/1 ?fátyolkendő felnőtt 

99/1/1. 26 H7/3.1 nincs felnőtt 

7/1/1. 30 H2/4 fátyolkendő felnőtt 

10/1/1. 30 H7/1 fátyolkendő felnőtt 

25/1/1. 30 H3/2 fátyolkendő fiatal felnőtt 

101/1/1. 30 H7/1 fátyolkendő fiatal felnőtt 

114/1/1. 30 H7/1 nincs fiatal felnőtt 

126/2/1.? 30? H6/4 nincs felnőtt 

52/1/1. 
30 + 3 

hónap 
H3/3 fátyolkendő felnőtt 

21/1/1. 40 H8/1 ?fátyolkendő felnőtt 

97/1/1. 40 H7/3.2 nincs felnőtt 

47/1/1. 40? H3/1 fátyolkendő felnőtt 

6/1/1. 50 letört fátyolkendő felnőtt 

84/1/1.? 50? H3/1 fátyolkendő felnőtt 

4/1/1. 51 H3/2 fátyolkendő felnőtt 

23/1/1. 55 H2/3 fátyolkendő felnőtt 

85/1/2. 18? 55?
632

 H7/1 fátyolkendő felnőtt 

13/1/1. 60 H6/3 fátyolkendő felnőtt 

20/1/1. 65 H3/1 fátyolkendő felnőtt 

54/1/1. 65 H3/3 fátyolkendő felnőtt 

12/1/1. 80 H4 fátyolkendő idős 

49/1/1. 80 H7/1 fátyolkendő felnőtt 

136/1/1. 85? nincs fátyolkendő felnőtt 

80/1/1.? v. 

80/1/2.? 
100 H3/1 fátyolkendő felnőtt 

 

                                                           
632

 Az aedicula-hátlap összetartozását vetették fel a LUPA Nr. 3271 = HD 038204 felirattal. 

1. táblázat 
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A noricumi kőemlékek ábrázolásainál gyakori, hogy kilátszik a fejfedő alól a nő haja, míg a 

pannoniai ábrázolásokra ez kevéssé jellemző.
633

 A katalógus kőemlékei közül e tekintetben 

figyelembe vehető személyek közül csak 35 személyt ábrázoltak a fejfedő alól kissé vagy 

nagyobb mértékben kibukkanó hajjal.
634

 Az egy képmezőben ábrázolt személyek esetében 

sincs mindig egyezés. Kat. A-32/1/1., 39/1/1., 80/1/1. haja a fejfedő alól kilátszik, 32/1/2., 

39/1/2., 80/1/2. nőké nem. Megegyezik viszont Kat. A-33/1/1-2., 41/1/1-2., 82/1/1-2. szokása, 

akiknek haja a fejfedő alól előbukkan, és Kat. A-78/1/1-2. fejviselete akiknek haja nem 

látszik. Kat. A-106/1/2. olyan fejfedőt visel, amely alól haja szintén kilátszik, míg Kat. A-

106/1/1. ugyan nem visel fejfedőt, csak fátylat, de az haját látni engedi. 

Láng M. a fejfedő alól kibukkanó hajat a római divat hatására tett engedményként 

értelmezte
635

 és ezzel a megállapítással U. Rothe is egyetértett.
636

 Véleményem szerint is ezt 

az értelmezést kell elfogadni, hiszen a fokozatos szokásváltozás során végül a fejfedők 

elhagyása és a római frizuradivat imitálása vált megszokottá. 

 

 

Összegzés 

 

A fejviseletről a következőket lehet összegezni. Az ábrázolások szerint számos fejfedőtípus 

volt jelen a „bennszülött” női viseletben. A fejfedőket U. Rothe szisztémájából kiindulva a 

H2, H3, H4, H6, H7, H8, H10 típusokba és ezeken belül felállított altípusokba különítettem 

el. 

 Ezek a típusok elterjedés tekintetében nem mutatnak olyan világosan elkülöníthető 

csoportokat, amely alapján a népesség etnikumára vonatkozóan túl sok megalapozott 

kijelentést lehetne tenni. Egyes típusok (H3, H7) eleve széles körben lehettek használatban, 

míg Északkelet-Pannoniában koncentráltabban van jelen a H2 típus, bár párhuzamai 

szórványosan, különböző térségekben felbukkannak. 

A vizsgált fejfedők alapvetően nem szoríthatók be szűk időintervallumba, de bizonyos 

tendenciák megfigyelhetők. Például H2, H3 és H8 fejfedők használatára a Kr. u. 2. századot 

követően már nincs bizonyíték.
637

 A kisebb méretű H7 maradt meg leghosszabb ideig, utolsó 

állomását képviselheti H7/4, amikor a fejfedőt hátra csúsztatatták a tarkóra. 

Fejfedő alatt viselt kendőt/hajpántot több típus esetében megfigyeltem és az ide tartozó 

síremlékeket külön altípusokban (H2/4, H3/3, H4, H6/3-4, H7/2) tárgyaltam. A fejfedőkhöz 

továbbá többször (H4, H8/2) feltekercselt kendő is társult. Elképzelésem szerint, ezek a 

fejfedők már nem tekinthetők „tiszta formáknak”, hanem egy keverék állapotot képviselnek. 

H6 típus (turbán) pedig teljesen újkeletű lehet, amelynek kapcsolatai keletre mutatnak. 
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 ROTHE 2012, 193. 
634

 Kat. A-2/1/1. (Környe), 4/1/1. (Velence), 7/1/1. (Dunaújváros), 12/1/1. (Tác), 13/1/1. (Velence), 17/1/1. 

(Szentendre), 22/1/1. (Szomód), 23/1/1. (Szomód), 26/1/1. (Bölcske), 32/1/1. (Lábatlan), 33/1/1-2. (Tác), 39/1/1. 

(Szentendre), 41/1/2-3. (Budapest), 43/1/1. (Környe), 55/1/1. (Szentendre), 62/1/1. (Budapest-Budaújlak), 

65/1/1. (Pilisszántó), 80/1/1. (Dunaújváros), 82/1/1-2. (Dunaújváros), 85/1/2. (Szomor), 86/1/1. (Dörgicse), 

90/1/1. (Szombathely), 97/1/1. (Csákvár), 100/1/1. (Esztergom), 101/1/1. (Szentendre), 105/1/1. (Budapest), 

106/1/2. (ismeretlen lelőhely/MNM), 112. (Budapest), 116/1/1. (Dunaújváros), 134/1/1. (Budapest), 139/1/1. 

(Csákvár), 141/1/1. (Budapest). 
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 LÁNG 1919, 213. 
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 ROTHE 2012, 193. 
637

 H4-hez csupán kettő, H10-hez csak egy ábrázolás tartozik. A két típus használati időszakának 

vonatkozásában így túl kevés az információ. 
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A haj megmutatását, amelyre példát látni H2/1, H2/3-4, H3/1-2, H4, H6/1-3, H7/1-2, 

H7/3.2, H7/5, H8/1, H10 fejfedőt viselő személyeknél,
638

 valamint a fejfedő hátracsúsztatását 

(H7/4) és a H10 csomóra kötött kendőt már az eredeti szokások lazításaként lehet értelmezni. 

Az északkelet-pannoniai térségben a fejfedőkhöz nagyon gyakran társult fátyolkendő. Szinte 

valamennyi altípus esetében találni példát arra, hogy fátyolkendővel társítva viselték, kivéve 

H6/2, H6/4, H7/5 esetében. A H2 és H3 nagy mennyiségű ábrázolását figyelembe véve 

kijelenthető, hogy ezeket a fejfedőket inkább fátyolkendővel viselték.
639

 Ugyancsak 

fátyolkendő tartozik mindkettő H4 és a három H8 fejfedőt viselő nő viseletéhez is. H7/1 

fejfedőt egyre többen fátyolkendő nélkül,
640

 H7/3 és H7/4 fejfedőket pedig túlnyomórészt 

fáytolkendő nélkül
641

 látjuk. 

A fátyolkendő elhagyása tehát – Fitz J. korábban már idézett feltevésével egyetértve – a 

szokásváltozással függ össze, de nem csak az eraviscusoknál, hanem ahogy fentebbi példák és 

a noricumi anyag is mutatja más pre-római szokást őrző népek esetében is. 

Mindezek alapján jól látható, hogy az ábrázolt személyek fejfedőviselése értékelhető a 

viseleti szokásváltozással összefüggésben. Kezdetben, a pre-római hagyományok 

megőrzésekor a fejfedőviselés valamilyen kiemelt státuszt jelölhetett, amely az egyes 

fejfedőformákkal is összefüggésben állhatott. Fokozatosan viszont a fejfedők formája új 

impulzusok hatására megváltozott és bár használtukhoz ragaszkodtak, a szigorú, hajat 

eltakaró megjelenéstől többen eltekintettek. Végül, utóbbiból következve, a fejfedőviselés, 

valamint a fátyolkendő elhagyása a pre-római viseleti szokásoktól való eltávolodást jelzi. 
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 H2/1: Kat. A-33/1/1. H2/3: Kat. A-23/1/1. H2/4: Kat. A-7/1/1. H3/1: Kat. A-22/1/1., 55/1/1. H3/2: Kat. A-

4/1/1., 80/1/1., 82/1/1. H4: Kat. A-12/1/1. H6/1: Kat. A-2/1/1. H6/2: Kat. A-134/1/1., 141/1/1. H6/3: Kat. A-

13/1/1., 62/1/1. H7/1: Kat. A-26/1/1., 32/1/1., 41/1/2-3., 65/1/1., 82/1/2., 85/1/2., 101/1/1., 116/1/1. H7/2: Kat. 

A-100. H7/3.2: Kat. A-17/1/1., 86/1/1., 97/1/1., 139/1/1. H7/4: 90/1/1., 105/1/1., 106/1/2. H7/5: Kat. A-33/1/2. 

H8/1: Kat. A-43/1/1. H10: Kat. A-112. 
639

 Csak a H2/1-be sorolt Kat. A-33/1/1. (Tác) és a H3/1-be sorolt Kat. A-87/1/1. (Dunaújváros) nők esetében 

nincs fátyolkendő. 
640

 Az északkelet-pannoniai térségből Kat. A-16/2/1., 26/1/1., 33/2/2., 73/1/1., 101/2/1., 110/2/1., 114/1/1., 

140/1/1., 145/3/1., 151/2/1., valamint Kat. A-5/1/1 (11 személy). Fátyolkendővel az északkelet-pannoniai 

térségből: Kat. A-1/1/1., 10/1/1., 32/1/1., 37/1/1., 40/1/2., 41/1/2-3., 45/1/1., 49/1/1., 57/1/1., 64/2/1., 65/1/1., 

72/1/1., 76/1/1., 77/1/1., 78/1/2., 81/1/1-2., 82/1/1-2., 85/1/2., 91/1/1., 101/1/1., 110/2/2., 113., 116/1/1., továbbá 

Kat. A- 95/1/1. 
641

 Az északkelet-pannoniai térségből H7/3.1 fátyolkendővel: Kat. A-39/1/2., H7/3.2 fátyolkendővel: Kat. A-

17/1/1., 63/1/1. Továbbá H7/4 fátyolkendővel: 106/1/2 (ismeretlen lelőhely/MNM). Az északkelet-pannoniai 

térségből H7/3.1. fátyolkendő nélkül: Kat. A-99/1/1., 109/2/1., 132/1/1., H7/3.2. fátyolkendő nélkül: Kat. A-

97/1/1., 122/1/1., 133/1/1., 139/1/1., H7/4 fátyolkendő nélkül: Kat. A-105/1/1. Továbbá H7/3.2 fáytolkendő 

nélkül: Kat. A-86/1/1., 86/2/1? (Dörgicse) és H7/4 fátyolkendő nélkül: Kat. A-90/1/1. (Szombathely). 
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6.2.1.3. Kendő (Ke) 

 

Az ábrázolt ruha jellegzetes tartozékaként kell említeni a nők vállán és/vagy karján látható 

kendőket. Ezek a kendők hasonlóak lehettek a római viseletben pallának nevezett 

ruhadarabhoz, amely egy a női viselethez tartozó, nagyméretű, téglalap alakú kendő.
642

 A 

„bennszülött” viseletben látható női kendők viselését is hasonló képpen kell elképzelnünk, így 

ezeket a kendőket is a ruha fölött hordták. A palla azonban a pre-római viselethez tartozó 

kendőknél jóval nagyobb lehetett és a két ruhadarab a felöltés módjában is különbözött.
643

 

Kendőt látunk a katalógusba felvett kőemlékek közül Kat. A-4/1/1., 4/2/2., 5-8/1/1., 10-

13/1/1., 15-16/1/1., 19-20/1/1., 22-25/1/1., 27/1/1., 28-30., 33/1/1-2., 33/2/1., 34/1/1., 36-

37/1/1., 38/3/1., 39/1/1-2., 41/1/1-2., 42-43/1/1., 45/1/1., 47/1/1., 49-54/1/1., 56/1/1., 59/1/1., 

61-65/1/1., 67/1/1., 67/2/1-2., 68/1/1., 70-71/1/1., 75-77/1/1., 78/1/1-2., 79/1/2., 80/1/2., 

82/1/1-2., 83/1/1-2., 84-85/1/1., 87/1/1., 90/1/1., 92/1/1., 94/1/1., 96/1/1., 98/1/1., 100/1/1., 

103/1/1., 105/1/1., 106/1/1-2., 107/1/1-2., 110/2/2-3., 115/1/1., 119/1/1., 126/1/1., 127/1/1-2., 

130-131/1/1., 133/1/1., 134/1/1., 135/1/1-2., 139-141/1/1., 153/2/2., 155/2/1., 155/3/1. nők 

viseletében. 
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 A palláról lásd pédául: WILD 1985, 406; POCHMARSKI 1992A, 184; BÖHME-SCHÖNBERGER 1997, 28-29; 

PÁSZTÓKAI-SZEOKE 2003, 28; FACSÁDY 2013, 84, 87; LARSSON LOVÉN 2014, 268-270. 
643

 A pallát vagy asszimmetrikus módon öltötték fel és az anyagot csak a bal vállon vetették át, testükön pedig 

csípőtájékon körültekerték, vagy a nagyméretű anyagtömeget mindkét vállra ráengedték. A pallával továbbá a 

fejet is beboríthatták (POCHMARSKI 1992A, 184; ROTHE 2012, 191, 467. lábjegyzet, Fig. 21., 40., 42., 46., 60). 

30. ábra. A síremlékeken ábrázolt „bennszülött” női viseletben látható 

kendőtípusok. 
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Első csoportot (Ke1) képezik azok a személyek, akiknek fejét/fejfedőjét és vállát is kendő 

borítja (30. ábra 1.). Az ábrázolások vizsgálatakor problémát jelenthet annak megállapítása, 

hogy a nők vállára lógó kendő megegyezik vagy különbözik-e a fejen viselt fátyolkendőtől. 

Ebben segíthetne a kőemlékek felületét színező festékanyag maradványainak vizsgálata, az 

elemzett kőemlékeknél azonban sajnos kevés esetben maradt meg festéknyom.
644

 Néhány 

esetben viszont a fejre húzott fátyolkendő jól láthatóan megegyezik azzal, ami a vállakat is 

fedte.
645

 Ahogyan azt a fátyolkendő viselés kapcsán felsoroltam néhány személy esetében a 

fátyolkendőt és a vállon viselt kendőt egyértelműen külön lehet választani (Ke1/1),
646

 míg a 

legtöbbek esetében a vállra és/vagy karra valamint a fejre vagy fejfedőre borított kendő 

megegyezik (Ke1/2-3).
647

 A további daraboknál nem lehet megállapítani, hogy vajon 

ugyanazt az anyagot látjuk-e a fejen, mint a vállon és/vagy karon (Ke1/4).
648

 

A katalógusba felvett kőemlékek közül csupán Kat. 7/1/1. utal arra, hogy ezek a kendők 

díszítettek lehettek. A dunaújvárosi kőemléken ábrázolt nő jobb kezénél a kendő csücske 

előbukkan és rojtozott vagy bojtban végződő szegélye a képmezőből kilógva került 

megjelenítésre.
649

 

A fejre húzott kendőviselés inkább a pannoniai kőemlékek nőábrázolásaira jellemző, míg 

például a noricumi síremlékek képmezőiben a nők vállon viselt kendőjének sűrű redőit 

figyelhetjük meg, ugyanis a kendőhöz használt nagy anyagmennyiséget a vállukon 

szabályosan elrendezték és összehajtogatták.
650

 Az első csoporthoz tartozó ábrázolások 

nagyrészt az eraviscus területről kerültek elő, de attól nyugatra is feltűnik ez a kendőviselési 

mód a Szőnyből és a Paloznakról előkerült sírkövek szerint. 

 

Második csoportot (Ke2) képezik a vizsgált emlékek közül azon személyek ábrázolásai, 

akiket vállon viselt kendővel ábrázoltak (30. ábra 2.).
651

 Ide vonatkozó kendőviselést látunk 

további nők esetében is, mivel azonban a fejük letört, sokszor nem egyértelmű, hogy a kendő 

                                                           
644

 Vörös festéknyomot egy budapesti kőemléken, a Kat. A-78/1/1. nő jobb karjánál lógó kendő felületén 

figyeltem meg, viszont a nő fejét borító fátyolkendőn nem láttam összehasonlításhoz használható 

festékmaradványt. Fejfedőre borított fátyolkendő festéknyommaradványait Kat. A-39/1/1. nőnél figyeltem meg. 
645

 Erre U. Rothe is felhívta a figyelmet: ROTHE 2012, 195. 
646

 Kat. A-13/1/1. (Velence), 39/1/1-2. (Szentendre), 47/1/1. (Budapest), 78/1/1-2. (Budapest), 80/1/2. 

(Dunaújváros), 100/1/1. (Esztergom), 106/1/2. (ismeretlen lelőhely/MNM), 107/1/1-2. (Dunaújváros). 
647

 Kat. A-4/1/1. és 4/2/2. (Velence), 6/1/1. (Dunaújváros), 7/1/1. (Dunaújváros), 10/1/1. (Szentendre), 11/1/1. 

(Szomód), 12/1/1. (Tác), 20/1/1. (Csákvár), 22/1/1. (Szomód), 23/1/1. (Szomód), 24/1/1. (Szőny), 25/1/1. 

(Ercsi), 37/1/1. (Budapest), 38/3/1. (Szentendre), 41/1/2. (Budapest), 43/1/1. (Környe), 45/1/1. (Szentendre), 

52/1/1. (Esztergom), 54/1/1. (Szentendre), 56/1/1. (Szomor), 59/1/1. (Tác), 76/1/1. (Csákvár), 84/1/1. (Budapest-

Csúcshegy), 85/1/1. (Szomor/Gyermely/Szomód), 98/1/1.? (Esztergom), 106/1/1. (ismeretlen lelőhely/MNM), 

110/2/2-3. (Dunaújváros), 115/1/1. (Budapest), 131/1/1. (Paloznak). 
648

 Kat. A-16/1/1. (Szentendre), 19/1/1. (Budapest), 27/1/1. (Dunaújváros), 49/1/1. (Budapest), 53/1/1. 

(Solymár), 62/1/1. (Budapest-Budaújlak), 63/1/1. (Budapest), 65/1/1. (Pilisszántó), 75/1/1. (Iszkaszentgyörgy), 

77/1/1. (Szentendre), 82/1/1-2. (Dunaújváros), 85/1/1. (Szomor/Gyermely/Szomód), 92/1/1. (Szabadbattyán), 

103/1/1. (Martonvásár/Budapest). 
649

 Egy Pannonia Superior területéről előkerült ábrázoláson (LUPA Nr. 17.) a nő kendőjének csücskén szintén 

látható díszítmény, amely viszont inkább fémből készült függő lehet. Hasonló függők a Rothe/O3 felsőruhához 

csatlakoztak (ROTHE 2012, 187). 
650

 ROTHE 2012, 195. 
651

 Kat. A-5/1/1. (ismeretlen lelőhely/MNM), 33/1/1-2. (Tác), 33/2/1. (Tác), 34/1/1. (Budapest), 42/1/1. 

(Kékkút), 61/1/1. (Budapest), 64/1/1. (Dunaújváros), 67/2/1-2. (Sárbogárd), 87/1/1. (Dunaújváros), 90/1/1. 

(Szombathely), 96/1/1. (Ágfalva), 105/1/1. (Budapest), 130/1/1. (Révfülöp), 133/1/1. (Gyúró), 155/2/1., 155/3/1. 

(Dunaújváros). 
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csatlakozott-e a fejfedőhöz/borította-e a fejet vagy nem.
652

 Csupán néhány esetben sejthető, 

hogy a kendőt csak a karra és/vagy vállra terítették rá.
653

 

A fentebb idézett noricumi ábrázolásokhoz hasonló,
654

 a vállakon szabályos, de kevesebb 

redőbe rendezett kendőt látunk az északkelet-pannoniai térséghez tartozó Kat. A-33/1/1-2. 

(Tác) és 79/1/2. (Baracska) síremlékeken, továbbá a Kat. A-90/1/1. (Szombathely) és 130/1/1. 

(Révfülöp) nők esetében, amelyek párhuzamaként még néhány Ausztriából, Pannonia 

Superior területéről publikált ábrázolás is említhető.
655

 Előbbiekhez hasonló, de inkább 

díszített szegélyre utalhat a Kat. A-42/1/1. (Kékkút) nő kendőjének szélén látható kettős sáv.  

A további esetekben a kendő a könyökhajlatban, vagy a karon látható, de formájával vagy 

díszítésével kapcsolatban további megállapítások nem tehetők. A viselési mód úgy tűnik, 

hogy általánosan elterjedt volt az északkelet-pannoniai térségben, sőt a térségen kívül is, 

ahogyan azt a Magyarország területéről gyűjtött anyagból az Ágfalváról előkerült sírkő 

(96/1/1.) mutatja. 

 

Harmadik csoportba (Ke3) sorolhatók azok az ábrázolások, amelyeken a kendőt az 

előbbiektől eltérő módon, a vállakon átvetve viselik (30. ábra 3.). Csupán néhány síremlék 

ábrázolása sorolható ide, amelyek nagyrésze Budapestről,
656

 egy pedig Csákvárról
657

 került 

elő. U. Rothe szerint ezeket a kendőket az asszimmetrikusan viselt pallához hasonlóan szintén 

pallának lehet nevezni.
658

 Véleményem szerint ettől szerencsésebb eltekinteni, hiszen a 

pallának alapvető feladata volt, hogy a viselő fejét a rendelkezésre álló nagy 

anyagmennyiséggel el lehessen fedni. Az előbbi kendők azonban szorosabbnak tűnnek, 

feleslegessé váló anyaggal véleményem szerint nem lehet számolni. 

A rövid, vállakon viselt kendők pontos párhuzamát a közölt, „bennszülött” viseletű nők 

ábrázolásai közül nem ismerem, de néhány hasonlóan rövid kendőről említést lehet tenni. 

Egy Purbach am Neusiedlersee-ből előkerült sírkövön
659

 a nő az előbbiekhez hasonló rövid 

kendőt visel. Ez a kendő azonban – bár sűrű redőződése az aquincumi ábrázolásokhoz 

hasonlít – felöltési módjában különbözhet: nem látni ugyanis az aquincumi ábrázolások 

jellegzetességét, amely arra utal, hogy a kendőt a vállakon átvetve, majd a kendővégeket 

elrejtve vették fel. Inkább stólaszerűnek tűnik, a csíkszerűen összehajtott kendő végit talán 

egyszerűen a háthoz lógathatták. 

Némi hasonlóságot mutat még egy nő kendője egy Leithaprodersdorfból publikált 

sírkövön.
660

 A fő képmezőben látható első ülő nőalak vállán rövid, csak vállaira boruló, nagy 
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 Kat. A-28. (Ercsi), 29. (Sárszentmiklós), 36/1/1. (Budapest), 41/1/1. (Budapest), 50/1/1. (Budapest), 51/1/1. 

(Dunaújváros), 67/1/1. (Sárbogárd), 68/1/1. (Seregélyes), 70/1/1. (Tabajd), 83/1/1-2. (Dunaújváros), 94/1/1. 

(Szentendre), 119/1/1. (Esztergom), 127/1/1-2. (Szentendre). 
653

 Kat. A-36/1/1. (Budapest), 67/1/1. (Sárbogárd), 79/1/2. (Baracska), 153/2/2. (Dunaújváros). 
654

 Például: LUPA Nr. 301., 303., 593., 586., 831., 833-834., 837-838., 842., 846-847., 857., 876., 878-881., 

1067., 1151-1152., 1159., 1202., 1204., 1206., 1213., 1219., 1229., 1238-1239., 1267-1268., 1271., 1273., 1291., 

1318-1319., 1328., 1332-1333., 1335., 1340-1341., 1350., 1402., 1424-1425., 1438., 1440., 1452., 1460., 1607., 

1609., 1623., 1676., 1884., 1203.,1365., 1415., 1446., 1487., 1490., 1550., 3626-3627., 3663., 4382., 4628-

4629., 4918., 8511., 8715., 9083., 13333. 
655

 Például: Bécs (LUPA Nr. 630), Klosterneuburg (LUPA Nr. 1901), Mahlleiten (LUPA Nr. 632), Ptuj (LUPA 

Nr. 4661), Wulkaprodersdorf (LUPA Nr. 743). 
656

 Kat. A-126/1/1., 134/1/1., 135/1/1-2., 140/1/1., 141/1/1. Kat. A-135/1/1-2. nők kendőjének színe is 

vizsgálható: az első nő vállkendőjén sárga, a második nő vállkendőjén zöld festéknyomokat figyeltek meg már 

korábbi kutatások során is (AQUINCUM 2002, 50, Nr. 24). 
657

 Kat. A-139/1/1. 
658

 ROTHE 2012, 191. 
659

 LUPA Nr. 42. Datálás: Kr. u. 225-300 (LUPA Nr. 42). Felirat: van. 
660

 LUPA Nr. 13632. Datálás: Kr. u. 117-170 (LUPA Nr. 13632), Kr. u. 131-170 (HD071511). Felirat: van. 
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redőket vető kendő van. Ez a kendő azonban az aquincumi kőemlékekkel ellentétben nem fedi 

be a teljes mellkasi részt és nem hajtogatással, hanem a két vállon fibulákkal rögzítettek. 

Térbelileg legtávolabbi a Raetiából, Röglingből közölt sírkő.
661

 A fő képmezőben ábrázolt 

második álló nő vállára valamilyen kendőféle borul, amely az előbbi ábrázolásokhoz 

hasonlóan takarja a vállakat, sőt ebben az esetben egészen a könyökig ér. Hajtogatásra utaló, 

vagy textúrajelölő faragott sávok azonban a közölt képek szerint nem figyelhetők meg és 

rögzítésmódja sem egyértelmű. 

 

Az utolsó csoportba (Ke4) azok a személyek sorolhatók, akik az egyik vállon átvetve viselik 

kendőjüket (30. ábra 4.).
662

 Ezeket a kendőket a római nők viseletéhez tartozó pallával lehet 

megfeleltetni.
663

 Pannonia Superiorból is ismertek még hasonlóképpen „bennszülött” 

viseletben ábrázolt nők, akik hosszú kendőjüket szintén a bal vállon átvetve hordják.
664

 

 

A kendőviselés kapcsán újfent feltehető a disszertációban leggyakrabban felmerülő kérdés: a 

kendőviselési módok közötti különbség vajon divatváltásnak köszönhető vagy pedig adott 

térség jellegzetességeként határozható meg és esetleg etnikumhoz köthető sajátossággal van 

dolgunk? 

Fentebbiek és a szakirodalom alapján is jól látható, hogy a kendő a pre-római viseletekhez 

tartozó általánosan használt ruhadarab. Bizonyos különbségek azonban körvonalazódtak.  

Az egyik legmarkánsabb, hogy az első csoportba sorolt ábrázolásokon a nők fejét/fejfedőjét 

takarja a vállra borított kendő, míg a második csoportba sorolt ábrázolásokon a kendő csak a 

vállakat fedi. Területi koncentrálódás megfigyelhető, hiszen előbbi a vizsgált eraviscus 

térségre, míg utóbbi Noricumra és Nyugat-Pannoniára jellemző inkább. Ide vonatkozik Fitz J. 

korábban is idézett felvetése, miszerint a fátyolkendő elhagyása a romanizációval függhet 

össze.
665

 Ha így van, a szokás fokozatosan változhatott, ugyanis markáns különbség nem 

látszik az ide vonatkozó kőemlékek keltezésében.
666

 

A harmadik csoportba sorolt kendő leginkább Aquincumra jellemző, így ebben az esetben 

talán számolni lehet egy lokális divattal. A kőemlékek keltezése
667

 alapján a használati 

időszak az előbbiekkel átfedésben van, bár olyan síremléken nem ábrázolták, amely esetében 

a Kr. u. 1. századi datálás felmerült. 

Utolsóként kell rátérni a palla viselésére. A kendő hajtogatási módjából kiindulva négy 

síremlék esetében vetettem fel, hogy az ábrázolt nőt pallában látjuk. Ezekben az esetekben 

egyértelműen római hatással kell számolni: a római viselet egy karakterisztikus tartozékának 

integrálását látjuk a győri, a lepsényi, a sárszentmiklósi és a tatai síremlékek „bennszülött” női 

viseletében. 

 

                                                           
661

 LUPA Nr. 16916. Felirat: nincs. Datálás: - (LUPA). 
662

 Kat. A-8/1/1. (Győr), 15/1/1. (Lepsény), 30. (Sárszentmiklós), 71/1/1. (Tata). 
663

 U. Rothe csak Kat. A-15/1/1. nőt említette a pallát viselő nők ábrázolásai között (ROTHE 2012, 191, 467. 

lábjegyzet). 
664

 Au am Leithaberge (LUPA Nr. 34., 45), Leithaprodersdorf (LUPA Nr. 2025). 
665

 FITZ 1957, 142. 
666

 Kr. u. 1. század vége: példák Ke1: Kat. A-47., 78. Kr. u. 2. század eleje/első fele: példák Ke1: Kat. A-13., 

100; példák Ke2: Kat. A-42., 67. Kr. u. 2. század közepe-második fele: példák Ke1: Kat. A-80; példák Ke2: Kat. 

A-33., 34., 79., 87., 96. Kr. u. 2. század vége – 3. század eleje: példák Ke2: Kat. A-90. Kr. u. 3. század első fele-

közepe: példák Ke1: Kat. A-106; példák Ke2: Kat. A-105. (ROTHE 2012, 207, 541. lábjegyzet; HD037755; 

LUPA Nr. 685, 767, 2838, 2853, 2859, 2883, 2992, 3213, 3214, 3413, 3586, 3874, 9784. A részletes keltezési 

adatokat lásd a katalógusban). 
667

 Kr. u. 2. század eleje-első fele: Kat. A-126., 140. Kr. u. 2. század közepe-második fele: Kat. A-135. 

Általánosabb datálás, Kr. u. 2. század: Kat. A-134., 141.? (FACSÁDY 2007, 35-36; LUPA Nr. 2875, 5042, 10580. 

A részletes keltezési adatokat lásd a katalógusban). 
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6.2.1.4. Öv (Ö) 

 

A „bennszülött” női ruhához szervesen kapcsolódó kiegészítő az öv. Öv megfigyelésére 

azonban a síremlékeken legalább derékig ábrázolt nők esetében van csak lehetőség. A 

katalógusba felvett kőemlékek közül szerencsére számos ábrázoláson azonosíthattam övet; 

ezek a következő lelőhelyekről kerültek elő: Alcsútdoboz, Baracska, Budapest, Csákvár, 

Dunaújváros, Gyúró, Ercsi, Esztergom, Iszkaszentgyörgy, Lepsény, Pilisszántó, Sárbogárd, 

Sárszentmiklós, Seregélyes, Solymár, Sopron, Székesfehérvár, Százhalombatta, Szentendre, 

Szomor, Szomor (?), Tabajd, Tata, Tárnok/Érd, Tác, Tök, Vál, Velence, Vereb, Zsámbék, 

ismeretlen lelőhely/AM, ismeretlen lelőhely/KDM, ismeretlen lelőhely/MNM.
668

 

Bár a katalógusba felvett kőemlékek lelőhely szerinti megoszlása az övviselés erős 

koncentrálódását mutatja az északkelet-pannoniai térségben, az övviselés szokását azonban 

további területeken is érdemes vizsgálni, ahogyan arra a soproni kőemlék ábrázolása (Kat. A-

9/1/1.) is utal. Vajon a különféle övtípusok mutatnak koncentrálódást a vizsgált területi 

egységen belül, vagy ugyanazon övek általános divatjával kell számolni a „bennszülött” női 

viseletek esetében? 

 

Az ábrázolt „bennszülött” viselethez tartozó öv vizsgálatára korábban is sor került, de az 

öveket többnyire csak leíró jelleggel említették,
669

 Fitz J. viszont az eraviscus viselet 

                                                           
668

 Kat. A-6/1/1., 9/1/1., 12-13/1/1., 14., 15-18/1/1., 27/1/1., 28-30., 31/1/1., 33/1/2., 33/2/1-2., 34/1/1., 35/1/1-2., 

37-38/1/1., 38/1/3., 40/1/2., 41/1/2-3., 50/2/1., 51/1/1., 51/2/1., 61-64/1/1., 64/2/1., 65-66/1/1., 67/1/1., 68/1/1., 

68/2/1., 70-71/1/1., 71/2/1., 73/1/1., 74-77/1/1., 79/1/2., 80/1/1-2., 80/2/1., 82/1/1-2., 83/1/2., 85/1/1-2., 92/1/1., 

97/2/1., 100/1/1., 101/1/1., 101/2/1., 102/1/1-2., 104/1/2., 106/1/2., 107/1/1-2., 108/2/1., 109/2/1., 110/2/1., 

111/2/4., 122-123/1/1., 133/1/1., 135/1/2., 144/2/1., 148/2/1., 149/2/1., 150/2/1., 152/2/1., 154/2/1. 
669

 Kat. A-6/1/1.: széles öv: HAMPEL 1910, 335, Nr. 24; ERDÉLYI – FÜLEP 1954, 240, Nr. 48; FITZ 1957, 146, Nr. 

1; GARBSCH 1965, 152, Nr. 114.8. Kat. A-13/1/1.: zsinóröv: GARBSCH 1965, 162, Nr. 161.2. Kat. A-14.: széles 

öv: CSONTOS 1999, 165, Nr. 19. Kat. A-16/1/1.: zsinóröv: FITZ 1957, 151, Nr. 98; széles öv: GARBSCH 1965, 

160, Nr. 149.12. Kat. A-18/1/1.: széles öv: GARBSCH 1965, 160, Nr. 152. Kat. A-27/1/1.: széles öv: ERDÉLYI – 

FÜLEP 1954, 252, Nr. 150; zsinóröv: FITZ 1957, 150, Nr. 77. Kat. A-29.: zsinóröv: FITZ 1957, 134, 150, Nr. 82; 

GARBSCH 1965, 158, Nr. 145.2; ERDÉLYI 1974, 99. vékony öv: FITZ 1998, 59, Nr. 20. Kat. A-30.: zsinóröv: FITZ 

1957, 150, Nr. 83; GARBSCH 1965, 158, Nr. 145.1; ERDÉLYI 1974, 99. Kat. A-31.: zsinóröv: FITZ 1957, 151, Nr. 

96. Kat. A-34/1/1.: zsinóröv: FITZ 1957, 151, Nr. 94. Kat. A-37/1/1.: széles öv: HAMPEL 1906B, 50, Nr. 44; FITZ 

1957, 147, Nr. 12; GARBSCH 1965, 150, Nr. 106.29; szalagöv: AQUINCUM 2002, 76, Nr. 112. Kat. A-38/1/1. és 

38/1/3.: zsinóröv: FITZ 1957, 149, Nr. 69; AQUINCUM 2002, 43, Nr. 4. Kat. A-40/1/2.: zsinóröv: FITZ 1957, 134, 

150, Nr. 86; széles öv: GARBSCH 1965, 162, Nr. 163.2. 41/1/2-3.: széles öv: HAMPEL 1906B, 46, Nr. 40; 

GARBSCH 1965, 148, Nr. 106.3; zsinóröv: FITZ 1957, 149, Nr. 68. Kat. A-51/1/1.: széles öv: GARBSCH 1965, 154, 

Nr. 114.30. Kat. A-61/1/1.: széles öv: GARBSCH 1965, 149, Nr. 106.8; ERDÉLYI 1974, 44; széles szalagöv: 

AQUINCUM 2002, 53, Nr. 36. Kat. A-62/1/1.: szalagöv: AQUINCUM 2002, 74, Nr. 109. Kat. A-63/1/1.: széles öv: 

GARBSCH 1965, 150, Nr. 106.26. Kat. A-64/1/1.: díszített/veretes öv: ERDÉLYI – FÜLEP 1954, 242, Nr. 61; FITZ 

1957, 150, Nr. 76; CSONTOS 1999, 163, Nr. 11; széles öv: GARBSCH 1965, 153, Nr. 114.17. Kat. A-65/1/1.: 

széles öv: FITZ 1957, 148, Nr. 30. Kat. A-67/1/1.: széles öv: FITZ 1957, 149, Nr. 66; zsinóröv: GARBSCH 1965, 

158, Nr. 143. Kat. A-68/1/1.: széles öv: FÜLEP 1949, 78; GARBSCH 1965, 149, Nr. 146; zsinóröv: FITZ 1957, 150, 

Nr. 84. Kat. A-70/1/1.: öv három szalaggal: HAMPEL 1906B, 41, Nr. 31. Kat. A-71/1/1.: zsinóröv: FITZ 1957, 

151, Nr. 103; széles öv: GARBSCH 1965, 161, Nr. 156. Kat. A-74/1/1.: széles öv szíjjal: GARBSCH 1965, 162, Nr. 

164. Kat. A-75/1/1.: öv szíjjal: FITZ 1957, 146, Nr. 5; GARBSCH 1965, 156, Nr. 127; ERDÉLYI 1974, 25. Kat. A-

76/1/1.: zsinóröv: FITZ 1957, 151, Nr. 91. Kat. A-77/1/1.: zsinóröv: FITZ 1957, 149, Nr. 70; széles zsinóröv: 

GARBSCH 1965, 160, Nr. 149.10. Kat. A-79/1/2.: zsinóröv: GARBSCH 1965, 147, Nr. 103. Kat. A-80/1/1-2.: 

zsinóröv: FITZ 1957, 149, Nr. 63; széles öv és széles öv szíjjal: GARBSCH 1965, 152, Nr. 114.5. Kat. A-82/1/1-2.: 

zsinóröv: FITZ 1957, 150, Nr. 79; GARBSCH 1965, 152, Nr. 114.6. Kat. A83/1/2.: széles öv: HAMPEL 1910, 336, 

Nr. 27; ERDÉLYI-FÜLEP 1954, 254, Nr. 174; FITZ 1957, 150, Nr. 80. Kat. A-85/1/2.: zsinóröv: FITZ 1957, 151, 

Nr. 101. Kat. A-92/1/1.: széles öv: FITZ 1957, 136, 146, Nr. 4; széles öv szíjjal(?): GARBSCH 1965, 159, Nr. 148. 

Kat. A-101/1/1.: zsinóröv: FITZ 1957, 149, Nr. 71; széles öv szíjjal(?): GARBSCH 1965, 160, Nr. 149.11. Kat. A-

102/1/1.: zsinóröv: FITZ 1957, 150, Nr. 75; széles öv: GARBSCH 1965, 153, Nr. 114.19. Kat. A-107/1/1-2.: 

zsinóröv: FITZ 1957, 150, Nr. 78; széles öv szíjjal: GARBSCH 1965, 152, Nr. 114.9. Kat. A-123/1/1.: széles öv 
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korszakolása kapcsán hivatkozott a különböző övtípusokra is. Vizsgálatai szerint az első 

korszakra a derékon megkötött, széles öv, míg a harmadik korszakra inkább a mell alatt 

megkötött zsinóröv volt jellemző.
670

 Az övek tipizálása szerepet játszott J. Garbsch 

vizsgálataiban is. Zsinóröv tartozott az általa M2, szélesebb és többnyire szíjak nélkül látható 

öv tartozott az általa M3 és M4, fémveretekkel díszített öv tartozott az általa M1 csoportokba 

sorolt viseletekhez. A széles övet csak néhány pannoniai, míg a zsinórövet több pannoniai és 

noricumi nő viseletében azonosította.
671

 

U. Rothe a Közép-Duna vidéki síremlékek ábrázolt viseletét vizsgálva a „bennszülött” női 

viseletben hat övtípust figyelt meg.
672

 U. Rothe típusait a saját megfigyeléseim alapján 

további részletekkel kiegészítve elemzem. 

 

A zsinóröv (cord belt/Schnurgürtel) (Ö1) textilből készített vékony öv, amelyet a mell alá 

vagy a derékra kötve ábrázoltak és további díszítmény – szíj/szalag, csat, veret – a kőfaragás 

alapján nem tartozott hozzá. A zsinórövet csomóra kötve rögzíthették, amelyet sokszor a 

hastájékon ábrázoltak,
673

 míg további ábrázolások szerint felvethető, hogy ezt az övet 

deréktájon hátul rögzítették.
674

 Máskor viszont a képmező elrendezése miatt ez a részlet nem 

vehető ki.
675

 

A katalógusba felvett kőemlékeken csak három esetben ábrázolták hastájékon a csomóra 

kötött övet (Ö1/1), míg hat nő viseletében az övet csomó nélkül látjuk (Ö1/2). További három 

ábrázolásról nem lehet tudni, hogy az övet a hastájékon kötötték-e csomóra (Ö1/3) (31. ábra). 

Az általam vizsgált ábrázolásokon az övről hosszú szíj nem csüng le. 

A „bennszülött” jellegű viselethez tartozó zsinórövek elterjedése az északkelet-pannoniai 

térségen egyértelműen túlmutat. Az Ö1/1-3. altípusok párhuzamai Pannonia Superior 

északnyugati részéről, valamint Észak- és Dél-Noricum területéről,
676

 továbbá Dalmatiából
677

 

is előkerülnek. Az általam vizsgált képanyagból hiányzik, ugyanakkor a zsinórövek egy 

további formája is ismert: a változat szerint a vékony zsinórövet kettőször tekerték körbe a 

derékon. Erre példákat Pannonia Superior délnyugati részéről
678

 és Noricum területéről
679

 

lehet említeni. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
három szíjjal: KUZSINSZKY 1903, 227; zsinóröv: FITZ 1957, 151, Nr. 90. Kat. A-135/1/2.: széles öv: PÓCZY 1959, 

150, Nr. 10; vékony szalagöv: AQUINCUM 2002, 50, Nr. 24. 
670

 FITZ 1957, 139-140. 
671

 GARBSCH 1965, 4, 6, 8, 12. 
672

 ROTHE 2012, 217-220. 
673

 Például: Noricum: Dölsach (LUPA Nr. 608.), Gratwein (LUPA Nr. 1427.), Piber (LUPA Nr. 1609.), 

Seggauberg (LUPA Nr. 1271., 1328). 
674

 A képmező elrendezése, az ábrázolt alakok pozíciója látni engedi a derékvonalat, amelyen csomót nem 

ábrázoltak, így az öv megkötése hátul történhetett. Például: Pannonia Superior: Mannersdorf am Leithagebirge 

(LUPA Nr. 18.), Noricum: Celje (LUPA Nr. 22195), Enghagen/Enns (LUPA Nr. 482.), Pölling/Kappel am 

Krappfeld (LUPA Nr. 888), Seggauberg (LUPA Nr. 1331.). 
675

 Például: Noricum: Enns (LUPA Nr. 495.), Friesach (LUPA Nr. 835.). 
676

 Lásd fentebb, az 673-675-ik lábjegyzeteket. 
677

 Zenica (LUPA Nr. 23319). 
678

 Spodnja Hajdina (LUPA Nr. 8024). 
679

 Linz (LUPA Nr. 591). 
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A szalagöv (sash belt/Schärpengürtel) (Ö2) textilből vagy bőrből készülhetett, az előbbi 

típushoz hasonlóan további díszítmény nélküli öv, amelyet talán a derékon elöl, vagy hátul 

rögzítettek.
680

 Ezt az övet az ábrázolások szerint a nők mell alatt és derékon is viselték. A 

szalagövnek további altípusai adhatók meg: 1. széles szalagöv,
681

 2. széles szalagöv díszített 

szegéllyel vagy több rétegben csavart textillel, 3. széles szalagöv veretekkel, 4. széles 

szalagöv csattal és veretekkel (32. ábra). 

Utóbbi kettő altípust U. Rothe külön kategóriákban – tablet belt/Täfelchengürtel és studded 

belt with tapered hook/Sprossengürtelhaken – tárgyalta.
682

 Itt azonban vissza kell térni ahhoz 

a problémához, amelyet több helyen említettek: az ábrázolásokon bizonyos részleteket 

festéssel jelöltek, így azok ma már egyáltalán nem vagy nehezen vizsgálhatók.
683

 Erre 

hivatkozva nem érdemes külön típust kijelölni a faragással is jelölt, verettel és/vagy csattal 

díszített övek esetében, hiszen könnyen lehet, hogy a szalagövek jelentős része 

tulajdonképpen veretekkel díszített övet igyekszik másolni. Ezt a kérdést a rendelkezésre álló 

információk alapján nem lehet eldönteni. Legnagyobb számban (22 db) a széles szalagöveket 

figyeltem meg, míg az Ö2/2-4. altípusra csupán egy-egy nő övét lehet példaként idézni. 

Az elterjedési képet már a Kat. 9/1/1. ábrázolás is az északkelet-pannoniai térségen túl 

nyújtja, ez pedig a szakirodalmi adatok szerint tovább bővíthető. Széles szalagövek viselésére 

találunk példát Pannonia Superior ma Ausztriához tartozó részén,
684

 Noricum,
685

 Dalmatia
686

 

                                                           
680

 U. Rothe elképzelhetőnek tartotta azt is, hogy a csatok illetve egyéb részletek festve voltak, amik ma már nem 

vizsgálhatók (ROTHE 2012, 220). 
681

 Problémásak azok az ábrázolások, amelyek esetében a képmező mérete vagy elrendezése miatt fenn áll a 

lehetősége annak, hogy az övhöz szalag/szíj csatlakozott. Ezeket a példákat az ábrán dőlt betűvel jelöltem. 
682

 Előbbihez a Kat. A-64/1/1., utóbbihoz a Kat. A-51/1/1. és a LUPA Nr. 17. kőemlékeket idézte (ROTHE 2012, 

220, 645. lábjegyzet, 647. lábjegyzet). 
683

 Például: GARBSCH 1985, 571, 573; ROTHE 2012, 181, 211, 220. 
684

 Baden bei Wien (LUPA Nr. 1737), Leithaprodersdorf (LUPA Nr. 41), Neudörfl (LUPA Nr. 7145), 

Potzneusiedl (LUPA Nr. 2269). 
685

 Erlauf (LUPA Nr. 399), Kronstorf (LUPA Nr. 30822), Möllbrücke/Lurnfeld (LUPA Nr. 3645), Seggauberg 

(LUPA Nr. 1306, Nr. 1334). 

31. ábra. Zsinóröv (cord belt/Schnurgürtel) (Ö1). 
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és Moesia Superior
687

 területén is. A széles, díszített szegélyű szalagövhöz (Ö2/2.), amelyhez 

a katalógusba felvett ábrázolások közül is csupán Kat. A-63/1/1. tartozott, az áttekintett 

szakirodalomban sem reprezentatív, csupán egy hasonló ábrázolásról tudok, amely 

Dalmatiában Zenicáról
688

 került elő.
689

 Az Ö2/3. veretekkel díszített öv típusába sorolt 

dunaújvárosi veretes övhöz hasonlót nem ismerek a szakirodalomból. Veretekkel díszített 

övet azonosított viszont L. C. Formato egy Pannonia Superior/Leithaprodersdorfban előkerült 

sírkő
690

 női viseletében.
691

 A csattal és veretekkel díszített dunaújvárosi övhöz (Ö2/4.) 

analógiaként egy Pannonia Superior/Bruckneudorf lelőhelyű sírkövet
692

 lehet említeni, 

amelyen a veretek nem, de a nő övét rögzítő, nagyméretű, szögletes csat jól kivehető. 

 

A rejtett öv (hidden belt/versteckter Gürtel) (Ö3) – ahogyan neve is jelzi – ténylegesen nem 

látszik az ábrázolásokon, csak a nők melle alatt, vagy derékvonalánál észlelhető vonal utal rá 

(33. ábra). Elképzelhető, hogy a zsinórövet és a szalagövet hordták ezekben az esetekben is, 

de a felsőruhát visszatűrték az övbe így elrejtve azt.
693

 Mivel az előbbiektől eltérő összhatást 

produkál, ezért külön típusba lehet elkülöníteni. Összesen húsz személy öve került a típusba, 

azonban közülük öt bizonytalan:
694

 a két szentendrei és a budapesti síremléken a nőket nem 

teljes alakban látjuk, így nem zárható ki, hogy a rejtett övhöz lecsüngő szíj is csatlakozik. 

Rejtett övek viselésére – az előbbi típusokhoz hasonlóan – a disszertációban vizsgált 

térségen túl is találunk bizonyítékot. Az ábrázolások alapján a rejtett öv divatjával kell 

számolni Noricum,
695

 Dalmatia
696

 és Moesia Superior
697

 provinciák területén. 

 

A következő típusba azok az övek sorolhatók, amelyekről egy vagy több szíj csüng le 

(Ö4).
698

 Az öv formája többféle: megfigyelhető négy féle szalagöv és a rejtett öv, míg egyes 

övek formájáról az alakok pozíciója miatt nincs információnk. Az övekről egy, kettő vagy 

három szíj csüng le. A fentebbiek alapján a következő altípusok különíthetők el: 1. szalagöv 

egy szíjjal, 2. kettős szalagöv egy szíjjal, 3. ismeretlen övtípus egy szíjjal, 4. szalagöv kettő, 

biztosan veretekkel díszített szíjjal, 5. szalagöv három szíjjal, 6. díszített szegélyű/több rétegű 

szalagöv három szíjjal, 7. rejtett öv három szíjjal, 8. ismeretlen övtípus három szíjjal. A 4/1-6. 

és 4/8. altípusokat a felsőruha fölött viselik, míg a 4/7. övet a felsőruha alatt látjuk (34. ábra). 

                                                                                                                                                                                     
686

 Lisičići (LUPA Nr. 30564, Nr. 30565), Pazarić (LUPA Nr. 23771), Seča Reka (LUPA Nr. 29880), Zenica 

(LUPA Nr. 23372). 
687

 Ovsinjinac/Gadžin Han (LUPA Nr. 29841). 
688

 LUPA Nr. 30495. 
689

 A Noricum területéről előkerült hasonló övek esetében az övhöz szíjak is csatlakoznak. Lásd lentebb, a 4.6. 

altípus párhuzamait. 
690

 LUPA Nr. 41. 
691

 L. C. Formato a sírkő fő képmezőjében ábrázolt nő derekán a J. Garbsch által részetesen tárgyalt övveret 

verettípusait vélte azonosítani (FORMATO 2011, 128, Abb. 5). 
692

 LUPA Nr. 71. Datálás: Kr. u. 100-150 (LUPA), 101-150 (HD028216). Felirat: van. 
693

 Egy három szíjjal díszített rejtett öv (LUPA Nr. 899) – amelyet 4.7. altípushoz kell párhuzamként említeni – 

utal az öv formájára, az öv ugyanis a nő jobb csípőjénél a legfelső ruharéteg alól kilátszik. 
694

 Kat. A-17/1/1., 34/1/1. 38/1/1-3. Az ábrán dőlt betűvel jelölve. 
695

 ROTHE 2012, 649. lábjegyzet, kiegészítéssel: Feldkirchen bei Graz (Nr. 1203), Landscha (LUPA Nr. 8511), 

Leibnitz (LUPA Nr. 1219), Sankt Johann ob Hohenburg (LUPA Nr. 1160), Sankt Michael im Lungau (LUPA 

Nr. 3626), Seggauberg (LUPA Nr. 1202, Nr. 1204, Nr. 1206, Nr. 1222), Sempeter v Savinjski dolini (LUPA Nr. 

13333), Strassgang (LUPA Nr. 4825). 
696

 Jablanica (LUPA Nr. 23801), Lisičići (LUPA Nr. 30566). 
697

 Nišava (LUPA Nr. 29860). 
698

 Itt szerepel a J. Garbsch által a tárgyi anyag alapján kiemelten tárgyalt öv is, amelynek fő jellegzetessége a 

három szíj (GARBSCH 1965, 79-114). 
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Az Ö4/3. altípusba tartozó Kat. A-13/1/1. ábrázoláshoz hasonlóan nem látni az öv 

szélességét egy Neusiedl am See-ből közölt kőemléken
699

 sem, a két ábrázoláson azonban 

megegyezik a középen lógó, széles övszalag. Itt került említésre a kettő szíjjal végződő, 

veretekkel díszített öv (Kat. A-107/1/1). Bár a publikált képanyag alapján nehéz eldönteni, 

hogy a szíjak végét díszítik-e veretek, érdemes megemlíteni, hogy kettő szíjban végződő övet 

viselnek a nők néhány Pannonia Superior
700

 területéről előkerült kőemléken is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
699

 LUPA Nr. 1598. Datálás: Kr. u. 70-150 (LUPA). Felirat: nincs. 
700

 Zsinóröv: Kaisersteinbruch (LUPA Nr. 68.), Leithaprodersdorf (LUPA Nr. 16736/felirat alatti alak). 

Szalagöv: Bad Deutschaltenburg-Petronell (LUPA Nr. 62). 

32. ábra. Szalagöv  

(sash belt/Schärpengürtel)  

(Ö2). 

33. ábra. Rejtett öv 

(hidden belt/versteckter Gürtel) 

(Ö3). 
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34. ábra. Szíjas öv (Ö4). 
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Gyakran jelenik meg a párhuzamként vizsgálható ábrázolásokon a három szíjban végződő 

öv. Leginkább széles szalagövvel (Ö4/5) jelenítik meg, amelyre példák említhetők Pannonia 

Superiorból
701

 és Noricumból,
702

 de rejtett övvel (Ö4/7) is ábrázolták néhány noricumi
703

 

kőemléken. Ritkának tűnik Kat. A-62/1/1. díszített szegélyű, három szíjjal ábrázolt öve 

(Ö4/6), amelyhez csupán kettő noricumi
704

 ábrázolást említhetek analógiaként. További 

példák esetében
705

 a Ö4/8. altípusnak megfelelően az öv formája nem vizsgálható, de 

lecsüngő három szíja kivehető az ábrázoláson. 

Ugyan a katalógusba felvett kőemlékeken – kivéve Kat. A-107/1/1. – nem lehetett 

megfigyelni faragással jelölt szíjvég vereteket, de az áttekintett képmezők alapján felvethető, 

hogy a két szélső szíj végét mindig veretek díszítették.
706

 A Zollfeldről elkerült kőemlék 

Ö4/5. szalagövén és a Sankt Donat lelőhelyű sírkövön látható Ö4/6. díszített szegélyű övön 

még az övcsat is megjelenni látszik.
707

 

 

Bár a pre-római ruhához kevés kivételtől eltekintve
708

 az öv hozzátartozott, további 

esetekben a katalógus ábrázolásain az övet nem látjuk, vagy az részleteiben nem vizsgálható. 

Az övet jelölték még Kat. A-33/1/2., 65/1/1., 71/1/1., nők esetében is, ezekről azonban 

további részletek – úgymint a szélesség, a rögzítésmód, vagy a szíjak – nem adhatók meg. 

Általában csupán egy övet azonosíthattam, azonban egy nő (Kat. A-123/1/1) biztosan kettő 

övet visel: egyet az alsó-, egyet pedig a felsőruha rögzítésére. Kat. A-123/1/1. két öve 

ugyanolyan lehetett, a három szíjas övet viseli mindkét ruhához, különbség csak a szíjak 

hosszában van. 

 

Bár az ábrázolások nagy variabilitása alapján jól látszik, hogy a római foglalás és a 

császárkor idején a helyi viseletben sokfajta öv lehetett használatban, mégis csupán azokkal 

kapcsolatban nyílik lehetőség összehasonlító vizsgálatra, amelyekhez a textilen vagy bőrőn túl 

valamilyen további tartozék is csatlakozott. Egyedül a fémveretekkel díszített és csattal 

rögzített övek képezik a tárgyi anyagban is megfogható típust. 

A disszertációban vizsgált anyagcsoportok bemutatásakor már tárgyaltam azokat az 

övtartozékokat, amelyeket J. Garbsch monográfiája is részletesen mutatott be.
709

 Ezeket az 

övtartozékokat J. Garbsch rekonstrukciója szerint
710

 a három szíjban végződő övek 

tartozékaként tartják számon. Ugyanakkor Kat. A-107/1/1. veretekkel díszített kétszíjas öve 

alapján úgy tűnik, hogy a veretekkel díszített övet ebben a formában, tehát két szíjjal is 

viselhették. 

                                                           
701

 Au am Leithaberge (LUPA Nr. 34/mellék képmező, LUPA Nr. 207?), Bruckneudorf (LUPA Nr. 35), Gols 

(LUPA Nr. 17), Jois (LUPA Nr. 2250), Leithaprodersdorf (LUPA Nr. 36, Nr. 13632), Margarethen am Moos 

(LUPA Nr. 4596), Neudorf bei Parndorf (LUPA Nr. 38). 
702

 Gottharsdorf/Perchau am Sattel (LUPA Nr. 1388), Karnburg/Maria Saal (LUPA Nr. 5939), Kindberg (LUPA 

Nr. 1227), Sankt Georgen am Sandhof/Klagenfurt (LUPA Nr. 920), Zollfeld (?) (LUPA Nr. 923). 
703

 A szíjak a legfelső ruharéteg alatt látszanak: Frojach (LUPA Nr. 937), Raggasaal/Sankt Veit an der Glan 

(LUPA Nr. 899), Sankt Johann ob Hohenburg (LUPA Nr. 1160), Zollfeld (LUPA Nr. 934). A szíjak a felsőruha 

fölött látszanak: Ostriach/Ossiach (LUPA Nr. 936). 
704

 Grintschach/Glanegg (LUPA Nr. 924), Sankt Donat (LUPA Nr. 912). 
705

 Pannonia Superior: Au am Leithaberge (LUPA Nr. 237), Bruckneudorf (LUPA Nr. 70), Mannersdorf am 

Leithagebirge (LUPA Nr. 236). Noricum: Karnburg/Maria Saal (LUPA Nr. 938). 
706

 Jól kivehetők a veretek a fentebb már idézett kőemlékek közül a LUPA Nr. 17, Nr. 34-36, Nr. 70, Nr. 236-

237, Nr. 899, Nr. 924, Nr. 934, Nr. 938, Nr. 1160, Nr. 1227, Nr. 4596, Nr. 5939. esetében. 
707

 LUPA Nr. 912, Nr. 923. 
708

 Például Kat. A-124/1/1. ruhája. 
709

 GARBSCH 1965, 79-114; GARBSCH 1985, 571-572. 
710

 GARBSCH 1965, Abb. 58. 
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Nem csak az ábrázolások vizsgálata tette hangsúlyosabbá az övtípus jelenlétét az északkelet-

pannoniai térségben, hanem a tárgyi anyag vizsgálata is hiánypótló és igazolta, hogy ez a 

veretekkel gazdagon díszített öv az északkelet-pannoniai térségben is jelen volt (35. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. ábra. A síremlékeken ábrázolt szíjas övek és a noricumi-pannoniai veretes övhöz tartozó 

övtartozékok elterjedési képe Északkelet-Pannoniában. 
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Az övek esetében is fel kell tenni a kérdést: van-e vajon etnikumjelző szerepük a császárkori 

„bennszülött” viseletben? Mindehhez néhány példát kell áttekinetni a késő La Tène-korból 

valamint említhető az ún. Heimstetten csoport övtípusa. 

A késő La Tène-időszakban népszerűek voltak az ún. Laminici típusú övlemezek, amelyek 

egy szélesebb elterjedési képet mutatnak: az övveretek különböző változatai főként 

Szlovéniától a Fekete-tenger vidékéig találhatók meg, előfordulásuk viszont északabbra 

szórványos.
711

 Ez tulajdonképpen a tauriscusok területétől a scordiscusok által lakott területen 

át egészen a dák-térségig tartó övezetet jelenti.
712

 Az övveretek változatai mindazonáltal 

mutatnak bizonyos térbeli koncentrálódást. Ezek alapján nem csak különböző műhelyekkel 

kell számolni, hanem az egyes változatok helyi viseleti szokásokat is körvonalazhatnak az 

egyes régiókban.
713

 

A késő La Tène-korban az astragalos-övek újabb népszerűségével is számolni kell. 

Kialakításuk alapján több változatukat tartják számon, de összességében nézve a különböző 

változatok az egész Kárpát-medence területén előkerülnek. A morfológiailag 

megkülönböztethető változatok bár mutatnak némi területi csoportosulást, M. Dizdar és A. 

Tonc álláspontja szerint az így elkülönített változatokat nem feltétlenül kell összefüggébe 

hozni valamilyen közösséggel. Megjegyzik ugyanakor, hogy az övtípus népszerűsége a 

scordiscus térségben olyannyira szembeszökő, hogy egy itteni műhellyel mindenképp 

számolni kell; az ún. Belgrád-típus kifejezetten a scordiscusok lakta térségben volt 

népszerű.
714

 

A kérdéssel összefüggésében U. Rothe a raetiai ún. Heimstetten-csoport (kb. Kr. u. 30-60) 

öveiről tett említést.
715

 A Lech és Inn folyók között lokalizált csoport temetkezéseiben gazdag 

viseleti anyag vizsgálható. Fibulaviselés tekintetében nagy hasonlóságot mutatnak a 

Noricumból és Pannoniából ismert szokással,
716

 viszont a női sírok általános tartozéka egy a 

Heimstetten-csoportnál tipikus övtípus, amelynek fő jellegzetessége az ún. 

Sprossengürtelhaken.
717

 Mivel a fibulatípusok nagy változatosságával
718

 ellentétben az övet 

nem variálták, ez U. Rothe szerint arra utal, hogy ez a női öv egyfajta regionális identitásjelző 

szereppel bírt a csoport esetében.
719

 

                                                           
711

 Magyarországon Nyergesújfaluról, Törökszentmiklósról, valamint Báta-Öreghegy oppidumának területéről, 

Szlovákiában pedig Folkušováról kerültek elő (KOVÁCS 1982, 145-156, Abb. 1-7; GUŠTIN 2011A, 245, Fig. 6; 

SZABÓ – BORHY 2015, 69-70, 98. kép). 
712

 A feltárt sírok alapján ezek az övek alapvetően a női viselthez tartoztak. A dák térségben előkerült övlemezek 

kapcsán ugyan felvetették, hogy azok a férfi katonai elit viseletében is megjelentek, M. Guštin szerint az így 

értelmezett síregyütteseknél azonban fennáll annak is a lehetősége, hogy kettős sírokról van szó, vagy az 

övlemez a tárgy szimbolikus jelentősége miatt került az adott sírba (GUŠTIN 2011A, 243, 13. lábjegyzet, 16. 

lábjegyzet, 250-251). 
713

 GUŠTIN 2011A, 244-252. 
714

 DIZDAR – TONC 2018, 53-58, Fig. 6. 
715

 ROTHE 2012, 219-220. 
716

 Vállukon párban viselték a fibulákat, amelyhez további vállnál, vagy a test további részén viselt fibula is 

társulhatott (KELLER 1984, Taf. 16. 1-5). 
717

 Az övet olykor sűrű szegecseléssel boríthatták és a karakteres megjelenésű, osztóléces-övcsattal kapcsolták 

össze. Szegecsek és övcsat is előkerült Kirchheim bei München-Heimstetten 2. sírjából (KELLER 1984, Taf. 6. 1, 

7). 
718

 Fibulatípus tekintetében széles skálát mutat a temetkezések anyaga: előkerült Aucissa fibula, csuklós-

szárnyas fibulák, Distelfibelek, Almgren 241 fibula, közép-La Tène drótfibula, szemes fibula, fibulák harapó 

állatfejjel (TKF), az ún. Bassos variánsba tartozó egy gombos, erős profilú fibulák, további egy gombos, erős 

profilú fibulák, noricumi-pannoniai két gombos fibulák és noricumi-pannoniai szárnyas fibulák (KELLER 1984, 

21-25). A férfi viselethez a közép- és késő-La Tène drótfibulák tartoztak, míg a többi fibula női viselet része volt 

(KELLER 1984, 20). 
719

 ROTHE 2012, 219. 
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A késő La Tène-időszakra vonatkozóan úgy tűnik helytálló lehet a megállapítás, miszerint 

az egyes övváltozatok elterjedése összefüggésben áll különböző etnikai csoportokkal és ez a 

jellegzetesség a kb. egy generációs Heimstetten-csoport esetében még nyomon követhető. A 

J. Garbsch-féle veretes övek esetében viszont egy sokkal szerteágazóbb elterjedési kép 

rajzolódik ki, ahol egy origó megadása egyelőre nem tűnik lehetségesnek. A kibővített 

elterjedési kép a Kr. e. 1. századi, közép-Duna vidéki, kelták által lakott területet szinte 

teljesen lefedi – kivéve a Dráva-Száva Sisciától keletre eső területeit. Az övforma késő La 

Tène eredetét a legutóbbi kutatások sem tudták levezetni – bár a La Tène ízlésvilág 

kétségtelenül megmutatkozik a veretek mintakincsében – és az egyes csat- illetve 

verettípusok/változatok egyelőre nem mutatnak területi sűrűsödést. A primér darabokat 

ugyanakkor idővel utánozhatták is. Megjegyzendő továbbá, hogy az újabban gyűjtött tárgyi 

anyag darabjai a J. Garbsch által felállított rendszerbe sokszor nem illenek bele,
720

 így talán 

egy tovább bővített tipológia segítségével lehet majd választ adni arra a kérdésre, hogy 

léteztek-e lokálisan használt változatai ennek az övtípusnak. Kezdetben, az övtípus 

„feltalálásakor” nem kizárt, hogy azt csak egy szűkebb csoport használta. 

 

A noricumi-pannoniai női viselet kapcsán kihangsúlyozott J. Garbsch-féle veretes övek 

mellett további, fémtartozékkal felszerelt övek használatára is van bizonyíték az északkelet-

pannoniai térségben. 

A Függelék 1-ben összegyűjtött sírok közül a Nagyvenyim/1. sírba, a Solymár-

Dinnyhegy/29. és 93. sírba temettek olyan nőt, akinek viseletéhez fémszerelékes öv 

tartozott.
721

 Kérdéses még a Mány/2. sír és a Solymár-Dinnyehegy/83. sír elhunytjának neme 

és így vonatkozása.
722

 Valamennyi fémtartozék vascsat, méghozzá egyszerű kivitelezésű 

darabok. A nagyvenyimi sírban ovális vascsat (41. tábla 5.), a Solymár/Dinnyehegy/29. és 93. 

sírokban téglalap alakú vascsat (65. tábla 3., 74. tábla 4.) volt. A Mány/2. sírban szintén ovális 

(38. tábla 3.), a Solymár-Dinnyehegy/83. sírban talán téglalap alakú (71. tábla 3.) vascsat 

került elő. Utóbbi két sírhoz noricumi-pannoniai szárnyas fibula tartozott, felvethető, hogy 

ezek is női temetkezések. 

A fémtartozékos övek alulreprezentáltsága összességében talán utal arra, hogy ezek kisebb 

népszerűséggel bírtak a vizsgált térség esetében. Ahogyan a vizsgált ábrázolások felvetik a 

lehetőségét, valószínűsíthető, hogy a szélesebb társadalmi réteg esetében olyan övek voltak 

inkább forgalomban, amelyek textilből vagy bőrből készültek, rögzítésükhöz nem volt 

szükség csatra, díszítésüket pedig más kivitelezéssel oldották meg. 
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 Lásd a 44-45. oldalakat, a dél-dunántúli tárgyak kapcsán pedig: SZÓRÁDI 2013, 10-33, Kat. 1-102. 
721

 A nagyvenyimi sír elhunytjának életkora nem ismert (Függelék 1/8. lelőhely). A Solymár-Dinnyhegyen 

feltárt 29. sírt kettős urnasírként határozták meg. Az itt talált övtartozék az „A” sír 23-39 éves elhunytjához 

tartozott. A 93. urnasír 40-59 év közötti elhunytját feltételesen határozták meg nőként (Függelék 1/13. lelőhely). 
722

 A továbbiakban nem vizsgálom a férfisírokat. Katonai öv tartozékai (MÁRTON 2002, 118-119) voltak még az 

Aquincum/Bécsi út 62., 80./SE 3586-3587. sírjában, amelyek inkább a férfi(?) viseletéhez tartozhattak. Az 

Aquincum/Grpahisoft Park 784. sírjában egy pelta alakú bronzcsat (Kostromichyov C1) (KOSTROMICHYOV 2016, 

141, Fig. 4) volt egy emailos fibula kíséretében, az elhunyt neme viszont ismeretlen. Ezek a pelta alakú csatok 

alapvetően a római katonai viselethez tartoztak (KOSTROMICHYOV 2016, 141), így az övet a női „bennszülött” 

viselet vonatkozásában nem vizsgálom. A Budaörs/60. sírba és a Szentendre/4. sírba férfit temettek, viseletükhöz 

ugyancsak tartozott öv (Függelék 1/3. lelőhely, 15. lelőhely). 
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Összegzés 

 

Az övviselés kapcsán a következőket összegezhetem a viselt övtípusokról, használati 

időszakukról és elterjedésükről. 

A császárkori „bennszülött” női viseletek alapdarabjai lehettek a szalagöv (verettel és 

csattal, valamint azok nélkül) (Ö2) és a szíjas övek (Ö4), amelyek azonban biztosan nem 

ugyanabban a formában – más-más színben, díszítéssel, veretekkel és csatokkal – maradtak 

használatban az évszázadok során. Bár J. Garbsch azt feltételezte, hogy a széles övek 

népszerűségének végét a Traianus korra kell tenni,
723

 valószínű, hogy ezek az övek még 

tovább használatban voltak.
724

 Annak ellenére, hogy a késő La Tène viseletben az öveknek 

fontos identitásjelző szerepük volt, ez a rendelkezésre álló anyag alapján nem mutatható ki, 

így egy az eraviscusokra jellemző, speciális övtípus sem definiálható. 

A rejtett öv (Ö3) tényleges formája ismeretlen, legnagyobb valószínűség szerint előbbi 

öveket hordták és takarták el a ruha visszatűrésével. Az öv eltakarásának szokására azonban a 

Kr. u. 1. század közepe/vége – 2. század elejére keltezett kőemlékeken még nincs példa, a 

katalógus idézett kőemlékei a Kr. u. 2. század valamely időszakára, vagy akár a 3. század 

elejére datálhatók.
725

 Az öv elrejtését talán lehet szokásváltozással magyarázni. A változás 

azonban nem lokális, sőt a Noricumból és a Balkánról párhuzamként felsorolt kőemlékeket is 

hasonló képpen keltezték.
726

 

U. Rothe szerint a zsinóröv (Ö1) felel meg annak az övnek, amelyet a római nők is viseltek. 

Valóban, sok esetben a zsinórövet tunica/tunica 2 együttesében látjuk.
727

 A katalógusba 

felvett, keltezett kőemlékek szerint
728

 használatával a Kr. u. 2. században biztosan lehet 

számolni. A nők talán a római viselet könnyen elfogadható és átvehető elemeként kezdik el 

viselni ezt a vékony övet. 
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 GARBSCH 1985, 576. 
724

 A katalógus keltezett kőemlékei széles időintervallumra helyezhetők. A legkorábbiak a Kr. u. 1. század 

közepére (Kat. A-144.) és a Kr. u. 1. század vége – 2. század elejére keltezett darabok (Kat. A-13., 18., 122.). A 

legtöbb síremlék (Kat. A-6., 12., 16., 37., 40., 62., 67-68., 70., 75., 77., 100-101., 135., 150.) a Kr. u. 2. század 

valamely időszakában készülhetett, néhány pedig inkább a 2. század vége – 3. század elejére keltezhető (Kat. A-

61., 66., 71., 133., 149., 152.) (LUPA Nr. 767, 800, 2705, 10830. HD 037395; LUPA Nr. 682, 715, 717, 735, 

760, 770, 774, 788, 798, 805, 2859, 2875, 3213, 4700. HD038744; LUPA Nr. 776, 802, 2851, 2976, 3060. A 

részletes keltezési adatokat lásd a katalógusban). 
725

 Kat. A-17.: Kr. u. 100-150 (LUPA Nr. 799); Kat. A-33.: Kr. u. 140-180 (LUPA Nr. 3586); Kat. A-34.: Kr. u. 

120-160 (LUPA Nr. 2883); Kat. A-38.: Kr. u. 130-180 (LUPA Nr. 705); Kat. A-80.: Kr. u. 150-180 (LUPA Nr. 

3214); Kat. A-101.: Kr. u. 130-190 (LUPA Nr. 760); Kat. A-108.: Antoninus kor (LUPA Nr. 10616) (A további 

keltezési adatokat lásd a katalógusban). 
726

 Kr. u. 100-200: LUPA Nr. 23801. Kr. u. 100-125: LUPA Nr. 1203. Antoninus kor: LUPA Nr. 1206. 

Antoninus-Severus kor: LUPA Nr. 13333. Severus kor: LUPA Nr. 1202., 1204. Kr. u. 211-250: LUPA Nr. 

1222., 4825., 8511. 
727

 ROTHE 2012, 220. A 644. lábjegyzetben felsorolt kőemlékek közül: LUPA Nr. 887., 897., 902., 904., 914., 

1331., 1427., 1711., 1717., 2111., 2371., 2408., 4156., 4641., 5667., 6841., 8024. 
728

 Kat. A-41.: Kr. u. 100-150 (LUPA Nr. 765); Kat. A-50.: Kr. u. 51-150 (HD071729); Kat. A-68.: Kr. u. 125-

175 (LUPA Nr. 770); Kat. A-79.: Kr. u. 150-200 (LUPA Nr. 3874); Kat. A-80.: Kr. u. 150-180 (LUPA Nr. 

3214); Kat. A-106.: Kr. u. 220-260 (LUPA Nr. 9784) (A részletes keltezési adatokat lásd a katalógusban). 
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6.2.1.5. Kötény (Kö) 

 

A „bennszülött” viselet egyik további tartozéka a kötény, amely értelemszerűen azokban az 

esetekben kerülhetett ábrázolásra, amikor azt a képmező nagysága megengedte. Kötényt teljes 

ülő alakos (Kat. 41/1/2., 82/1/1-2., 102-103/1/1., 129/1/1., 129/1/4., 143/1/1-2.?
729

) és teljes 

álló alakos (Kat. 27/1/1., 64/2/1., 129/1/2.) ábrázolásokon azonosítottam. 

 

Az ábrázolt kötények formája többféle (36. ábra). A formailag elkülöníthető darabok közül 

leggyakoribb a szögletes kötény (Kö1), amelyet összesen 10 nő (Kat. A-41/1/2., 64/2/1., 

82/1/1-2., 103/1/1., 129/1/1-2., 4., 143/1/1-2.?) viseletében látunk. A sima kötényeken 

(Kö1/1) túl megfigyelhetők olyan darabok is, amelyek alját díszítették: néhány esetben 

rojtokat (Kö1/2) (Kat. A-41/1/2., 129/1., 129/1/4) vagy fodrot (Kö1/3) (Kat. A-82/1/1) 

fedezhetünk fel rajtuk. További formaként adható meg a keskeny, kendőszerű kötény (Kö2), 

amelyet az övbe tűrve viseltek (Kat. A-27/1/1., 102/1/1). 
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 A naiv kivitelezési mód miatt nehéz az egyes ruhaelemek értelmezése, de talán a két ülő nő kötényt visel. A 

képmezőben látható férfi és álló lány ruháján azonban hasonló függőleges sávok vannak, amelyek a ruharedők 

jelölésére is szolgálhatnak, így az előbbi értelmezés bizonytalan. 

36. ábra. A síremlékeken ábrázolt „bennszülött” női 

viseletben látható köténytípusok. 
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A „bennszülött” női viselet részeként feltűnő kötényekre már korábban felfigyeltek a 

síremlékek leírásakor. A katalógusba felvett kőemlékek közül Kat. A-27/1/1., 41/1/2., 64/2/1., 

82/1/1-2., 102-103/1/1., Kat. 129/1/2. kötényét már korábban is említették.
730

  

Láng M. szerint a kötények és a különböző kötényvariációk az egyes divathullámoknak 

köszönhetően tűntek föl,
731

 míg Fitz J. és Bíró M. szerint a kötényviselésnek etnikumjelző 

szerepe van: ez a ruhadarab az eraviscus törzshöz köthető.
732

 Valóban megfigyelhető, hogy a 

kötényviselést ábrázoló kőemlékek az eraviscusok lakta területről kerültek elő Budapest (Kat. 

A-41., 143.), Budapest/Martonvásár (Kat. A-103.) és Dunaújváros (Kat. A-27., 64., 82., 102., 

129.), lelőhelyekről. A publikált kőemlékek vizsgálatát követően azonban néhány további 

ábrázolás is említhető, amelyeken a nő kötényben jelenik meg. 

Talán szögletes kötényt ábrázoltak egy Pannonia Superior területéről, Neudörfl-ből ismert 

sírkőtöredéken,
733

 és Pannonián kívüli példa is említhető. A Seča Reka (Szerbia) lelőhelyről 

publikált síremlék (16. ábra)
734

 egyik fő képmezőjében az első álló nőalak kétrészes ruhát, 

fejfedőt, vállán fibulákat, valamint további ékszereket visel, öltözéke egyértelműen 

„bennszülött” jellegű viselet. A nő redőzőtt felsőszoknyája fölött kötényt látunk, amelynek 

alsó szegélyén sűrű, párhuzamos vonalkázás jelöli a rojtokat. Ehhez a kötényhez egy 

feltételezhetően fémveretekkel díszített kötőzsinór vagy a kötényre lógó öv társul, amelyet a 

nő derékvonala alatt látunk. 

 

U. Rothe is megvizsgálta annak kérdését, hogy a kötényviselést vajon divathullámnak vagy 

egy etnikumhoz köthető sajátosságnak kell-e meghatározni. Ahhoz, hogy a divathullám 

lehetőségét vizsgáljuk a kőemlékek precíz datálására lenne szükség, amely a fentebbi 

kőemlékek esetében U. Rothe szerint nem áll rendelkezésre.
735

 A Kr. u. 2. századon belül tág 

időintervallum adható meg Kat. A-27., 64. és 102-103. síremlékek esetében. Kat. A-41. 

sírkövet a LUPA és a HD a korábbi szakirodalmakkal ellentétben egyértelműen a Kr. u. 2. 

század első felére helyezte,
736

 míg Kat. A-82. esetében a Kr. u. 150-200 közti intervallumot 

adta meg U. Rothe,
737

 továbbá Kat. A-129. a Kr. u. 2. század második harmadára tehető Visy 

Zs. datálása szerint.
738

 A párhuzamként idézett két síremlék szolgál még néhány adattal a 

kérdéshez. A Neudörflből előkerült sírkövet a Kr. u. 1. század közepe – 2. század eleje közé, a 

Seča Reka lelőhelyről publikált síremléket pedig a Kr. u. 3. század végére datálták.
739

 A 
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 Kat. A-23/1/1.: ROTHE 2012, 465. lábjegyzet. Kat. A-27/1/1.: LÁNG 1919, 221-222; ERDÉLYI – FÜLEP 1954, 

252, Nr. 150; FITZ 1957, 150, Nr. 77. Kat. A-41/1/2.: RÓMER – DESJARDINS 1873, 124, Nr. 220, XXXVI. t; 

HAMPEL 1880, 313, Nr. 6, XXXVIII. t. 3; HAMPEL 1906B, 46, Nr. 40; FITZ 1957, 149, Nr. 68; GARBSCH 1965, 

148, Nr. 106.3, Taf. 12; AQUINCUM 2002, 75, Nr. 111; ROTHE 2012, 465. lábjegyzet. Fitz. J. szerint Kat. A-

41/1/1. és 3. nők is viselnek kötényt (FITZ 1957, 149, Nr. 68), míg Hampel J. szerint Kat. A-41/1/2-3 nők 

viselnek kötényt (HAMPEL 1906B, 46, Nr. 40). Kat. A-64/2/1.: LÁNG 1919, 220, Abb. 101; ERDÉLYI – FÜLEP 

1954, 242, Nr. 61, XXXII. t. 4; FITZ 1957, 150, Nr. 76; ROTHE 2012, 465. lábjegyzet; LUPA Nr. 3974. Kat. A-

82/1/1-2.: ERDÉLYI – FÜLEP 1954, 254, Nr. 173, LX. tábla 2; FITZ 1957, 150, Nr. 79; GARBSCH 1965, 152, Nr. 

114.6; ERDÉLYI 1974, 98, 133. kép; ROTHE 2012, 465. lábjegyzet; LUPA Nr. 734. Kat. A-102/1/1.: ERDÉLYI – 

FÜLEP 1954, 242, Nr. 59, XXXII. t. 2 (két kendővég); FITZ 1957, 150, Nr. 75; ROTHE 2012, 465. lábjegyzet; 

LUPA Nr. 3112 (zwei Tuchzipfeln). Kat. A-103/1/1.: LÁNG 1919, 221, Abb. 102; FITZ 1957, 150, Nr. 87; ROTHE 

2012, 465. lábjegyzet. Kat. 129/1/2.: ERDÉLYI – FÜLEP 1954, 242, Nr. 63, XXXIII. tábla 3. 
731

 LÁNG 1919, 211, 221-225. 
732

 FITZ 1957, 137; BÍRÓ 2003, 92. 
733

 LUPA Nr. 431. Datálás: Kr. u. 51-150 (HD072314), Kr. u. 50-130 (LUPA Nr. 431). Felirat: van. 
734

 LUPA Nr. 29880. Datálás: - (LUPA), Kr. u. 3. század vége (GAVRILOVIĆ 2019, 396). Felirat: nincs. 
735

 ROTHE 2012, 191.  
736

 HD068526; LUPA Nr. 765. 
737

 ROTHE 2012, 207, 541. lábjegyzet 
738

 VISY 1997, 40, Nr. 47. 
739

 GAVRILOVIĆ 2019, 396. 
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rendelkezésre álló adatok szerint az ábrázolt kötényviselés esetében nem figyelhető meg 

időbeli koncentrálódás. 

További lehetőségként merült fel, hogy a köténynek etnikumjelző szerepe van. Ezt a kérdést 

U. Rothe a fejfedők figyelembe vételével vizsgálta meg: kötényt olyan személyek viseletében 

azonosított, akik szerinte H3 típusú fejfedőt viseltek,
740

 ez a fejfedőtípus pedig vizsgálatai 

szerint az északkelet-pannoniai térségben volt jellemző.
741

 A fejfedőtípusokat vizsgálva 

azonban U. Rothe besorolását több helyen módosítottam, így a vizsgált nők fejfedőviselése 

korántsem mutat ilyen egységes képet.
742

 Azt a lehetőség, mely szerint a kötényt az eraviscus 

törzs sajátosságaként lehet meghatározni, egyelőre mégsem lehet kizárni. Bizonytalanná teszi 

azoban ezt az értelmezést a fentebb bemutatott neudörfl-i és a seča reka-i kőemlék. 

Számításba kell venni továbbá, hogy ez a ruhadarab nem a teljes eraviscus területről, csupán 

két központból, Aquincumból és Intercisából ismert síremlékeken volt megfigyelhető. 

Talán az előbbieken túllépve lehet a kötény szerepét meghatározni; U. Rothe egy további 

lehetőséget is megadott: a kötény – más viseleti tartozékokhoz hasonlóan – az ábrázolt 

személy speciális státuszára utalhat. Felhívhatja a figyelmet az adott személy magasabb 

életkorára, férjezettségére, vagy arra, hogy van-e gyereke.
743

 Összességében talán a további 

viseleti tartozékokkal érdemes értelmezni a kötényviselést is, ahhoz, hogy valamilyen 

speciális jelentéstartalommal ruházhassuk fel. Talán bizonyos darabok kombinációja esetén 

lehet kijelentést tenni arról, hogy azok kifejezetten jellemzők-e bizonyos korú/családi 

állapotú/státuszú személyekre és karakterizálnak-e e fajta társadalmi különbségeket. 
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 ROTHE 2012, 191. 
741

 ROTHE 2012, 207. 
742

 H3, pontosabban H3/3. fejfedőt csak Kat. A-27/1/1. esetében látunk. H7/1. fejfedőt visel Kat. A-41/1/1., 

64/2/1., 82/1/1-2, míg Kat. A-103/1/1. H2/3. fejfedőt visel. Kat. A143/1/1-2. nőket fátyollal vagy hajadonfőtt 

ábrázolták. Kat. A-102/1/1., 108/2/1. és 129/1/1-2. fejviseletét nem lehetett vizsgálni. 
743

 ROTHE 2012, 191. 
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6.2.1.6. Cipő 

 

A „bennszülött” nők ábrázolásai közül azokban az esetekben kereshetjük a cipőket, amikor a 

teljes alakot megjelenítették, tehát a személyt teljes ülő vagy álló alakban ábrázolták. Sajnos 

az esetek többségében a nők hosszú ruhája takarja a lábfejet, így a cipőket már nem faragták 

ki. Ritkán, mégis megfigyelhetők, a katalógusba felvett kőemlékek közül Kat. A-26/1/1., 28. 

esetében a forma is látszik (37. ábra 1-2.),
744

 míg Kat. A-31/1/1.-nél csupán feltételezhető, 

hogy a nő cipőjét lehet látni. Mind a kettő formailag is vizsgálható cipő felülnyitott és pánttal 

tagolt: Kat. 26/1/1. cipőinél a pánt a cipő orrától a boka irányába tart, míg Kat. A-28. esetében 

a pánt keresztben fut. A cipők részleteit a kőemlék további részleteihez hasonlóan festéssel 

emelhették ki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U. Rothe a Közép-Duna vidékről további kettő ábrázolást idézett, amelyeken a nők cipőjét 

megjelenítették.
745

 Bár csak a cipő orrát látjuk a ráhulló ruhaatömeg alól kivillanni, a 

noricumi Wieting-ből ismert ülő nőalak
746

 cipőjéről U. Rothe feltételezte, hogy az Ercsiből 

előkerült sírszoborhoz hasonló cipő lehet. További példaként említette a Pannonia 

Superiorból, Brunn am Gebirge-ből ismert festett sírtáblát,
747

 amelyen a nőt egy 

bokacsizmához hasonló, szürkészöld cipőben ábrázolták.
748
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 Mindkét cipőről említést tett a korábbi szakirodalom: Kat. A-26/1/1.: HAMPEL 1910, 42; GARBSCH 1985, 562; 

CSIR SOPIANAE-LUSSONIUM-ALTINUM, 59, Nr. 91a; NAGY M. 2007, 70, Nr. 66; ROTHE 2012, 212; LUPA Nr. 

818. Kat. A-28.: FITZ 1957, 134, Nr. 88, XXVIII. t. 3, XXIX. t. 2-3; ERDÉLYI 1974, 99, 134. kép; ROTHE 2012, 

212, fig. 63; LUPA Nr. 726. 
745

 ROTHE 2012, 212. 
746

 LUPA Nr. 2346. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs. 
747

 LUPA Nr. 4411. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs. 
748

 Ezt korábban filcből készült zoniknak vélték (GARBSCH 1985, 562). 

37. ábra. A síremlékeken ábrázolt „bennszülött” női viseletben látható cipők.  

1.: Kat. A-26/1/1., 2.: Kat. A-28. 
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Cipőmaradványok csak szerencsés környezeti körülmények között őrződnek meg; a 

sivatagos környzet, a magas sótartalmú talaj és a tőzeglápok kedveznek fennmaradásuknak.
749

 

A pre-római cipőket egy olyan cipőfajtához hasonlónak képzelik, amelyet a szakirodalom a 

carbatinával feleltet meg.
750

 A carbatina egy egyrészes, tehát egy darabból kiszabott 

mokaszinszerű, vagy bocskorszerű cipővel azonosítják, amelynek felületét esetenként 

hurkokból álló áttört minta díszíti és rögzítését a hurkokon átfűzött zsinórral vagy bőrszíjjal 

oldották meg.
751

 A cipők szegecselése római szokás volt, az írott forrásokban megnevezett és 

az ezekkel megfeleltetett, tárgyi anyagból ismert cipők talpát, mint a caligáét, a calceusét és a 

soleáét biztosan szegecselték.
752

 

 

Az összegyűjtött sírok némelyikéből szegecselt cipőre utaló cipőtalpszegek kerültek elő. A 

legtöbb sír esetében az elhunyt nemét sajnos nem ismerjük,
753

 néhány esetben pedig csak 

feltételezhető, hogy az említett szegecselt cipőt férfihoz kell kötni.
754

 Az Aquincum-

Graphisoft Park/496. sírban egy 7-9? év körüli gyereket, a 1341. sírban pedig egy 25-35 év 

körüli nőt temettek el. Mindkettejük sírjában 1-1 db térdfibula (Kat. B-156., 162.) volt. A 

tipikus kelta eredetű fibulatípusok (pl. noricumi-pannoniai szárnyas fibula, két gombos fibula, 

egy gombos, erős profilú fibula egyes változatai), vagy az ezekből későbbi fejlődési 

állomásként megjelenő típusok (pl. egy gombos, erős profilú fibula, pannoniai 

trombitafibula), de a korai galliai (pl. csuklós-szárnyas fibula) vagy Alpok-vidéki típusok (pl. 

Idrija típusú fibula) nem jelentek meg olyan sírokban, amelyekben szegecselt cipő volt. A 

cipőhasználatban így sokáig a „bennszülött” formák követése feltételezhető. 
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 DRIEL-MURRAY 1986, 139; DRIEL-MURRAY 2001, 185. 
750

 GOLDMAN, N. 1994, 116; DRIEL-MURRAY 2001, 185. 
751

 GOLDMAN, N. 1994, 114, 116. 
752

 CLARK 1979, 322; DRIEL – MURRAY 1986, 140-143; GOLDMAN, N. 1994, 105, 109, 122, 17. lábjegyzet. 
753

 Dunaújváros/455. sír (áttört fibula, Kat. B-194.), Százhalombatta/41. sír (térdfibula, Kat. B-163.), 53. sír 

(térdfibula, Kat. B-154.) (Függelék 1/4. lelőhely, 14. lelőhely). 
754

 Az Aquincum-Bécsi út 62., 80./SE 3586-3587 sírba (pannoniai trombitafibula, Kat. B-140.) egy nőt és egy 

férfit(?) temettek. Az Aquincum-Graphisoft Park/784. sír (emailos fibula, Kat. B-192.) elhunytjának nemét nem 

ismerem. A sírból előkerült pelta alakú övcsat azonban valószínűbbé teszi, hogy az elhunyt fiú/férfi (Függelék 

1/2.2.5. lelőhely, 2.3. lelőhely). 
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6.2.2. Fibulák (Fi) 

 

A pre-római viselet általános tartozékának számítanak a fibulák, amelyek a férfi, valamint 

női viseletben egyaránt jelen voltak. A La Tène-időszakban mind a férfiak, mind a nők 

viseletéhez tartozhatott egynél több fibula, míg a késő La Tène – kora római időszakra 

jellemző fibulákból alapvetően nők sírjából kerül elő több, a férfiak sírjából inkább csak egy-

egy darab.
755

 Ez alapján elmondható, hogy azok a női viseletek, amelyekhez nagyobb számú 

fibula tartozik, a pre-római öltözködési szokásokkal mutatnak kapcsolatot, a „római stílusú” 

öltözködés pedig a fibulahasználatot már kevésbé igényelte, így a fibulákát inkább csak 

„bross”-ként viselték.
756

 

Milyen megállapítások tehetők a fibulatípusok vonatkozásában? Nők és férfiak viseletében 

egyaránt feltűnhetnek ugyanazok a típusok. Bizonyos fibulák, például az Aucissa fibulák 

eredendően a férfi (katonai) viselethez tartoztak, majd onnan kerültek át civil környezetbe és a 

női viseletbe,
757

 míg például a noricumi-pannoniai szárnyas fibulák, két gombos fibulák, 

illetve az A67 fibulák bár magukban – pár nélkül – férfiak viseletében is jelen voltak, mégis 

sokkal inkább „női típusú” fibulákként tarthatók számon.
758

 

Északkelet-Pannoniában, a kora római időszakban számos fibulatípus volt forgalomban.
759

 

A hosszú ideig használt, a helyi gyártású, a kereskedelmi kapcsolatok vagy katonai/civil 

mobilitás következtében megjelenő fibulaváltozatok színes skálája rajzolódik ki. Részben az 

egyén gyorsan változó ízlését, igényrendszerének módosulását tükrözik, részben pedig – a 

noricumi-pannoniai szárnyas fibulák és két gombos fibulák jól kimutatható hosszú használati 

időszakát figyelembe véve – egyfajta konzervatív ragaszkodást mutatnak. 

Az ábrázolt viselet vizsgálatakor a fentebbieket kell figyelembe venni, vizsgálni kell a női 

viselethez tartozó fibulák számát is amellett, hogy kísérletet kell tenni a típusok 

azonosítására.
760

 Az ábrázolt fibulatípusok meghatározását a tárgyi anyagból vett párhuzamok 

bevonásával lehet elvégezni. Kérdés, hogy a vizsgált temetkezésekben megtalálhatók-e az 

ábrázolt fibulák párhuzamai, vagy típusuk csak a szakirodalmi adatok segítségével adható 

meg. Kérdés továbbá, hogy a vizsgált temetkezések mennyire tükrözik az ábrázolásokon 

megmutatkozó képet a fibulahasználat vonatkozásában. 
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 Például Garbsch A236g/h: Kapfenstein/50. tumulus (URBAN 1984, 20-21, 119-120), Garbsch A237a1: Novo 

mesto-Beletov vrt/129. sír (DEMETZ 1999, 53), A237a3: Verdun/37. sír (DEMETZ 1999, 53), Garbsch A238 

fibula: Reka/3. sír, Hörgertshausen/2. sír (DEMETZ 1999, 44), Almgren 67a2: Mihovo 1657/17. sír (DEMETZ 

1999, 131). 
756

 Például Berecz K. az emailos fibulák vizsgálata során az Airolo Madrano (Svájc) temetőben feltárt sírokat 

idézte példaként (BERECZ 2008, 189-190). 
757

 BERECZ 2008, 32-33, 59-60. 
758

 DEMETZ 1999, 44-45, 53-54, 131. 
759

 A térségből gyűjtött férfi, női és gyerektemetkezésekben Nauheim fibula (1 db), hurkolt rugósszerkezetű 

ívfibula (1 db), Idrija típusú fibula (1 db), noricumi-pannoniai szárnyas fibulák (84 db), noricumi-pannoniai két 

gombos fibulák (3 db), szemesfibulák (2 db), egy gombos, erős profilú fibulák (47 db), pannoniai 

trombitafibulák (13 db), térdfibulák (13 db), csuklós-szárnyas fibula (1 db), keresztben tagolt kengyelű 

csuklósszerkezetű ívfibulák (2 db), díszített lapfibulák (4 db), csokornyakkendő alakú fibulák (12 db), cikáda 

alakú fibulák (2 db), emailos fibulák (5 db), áttört fibulák (4 db), meghatározhatatlan típusú ívfibulák (5 db), 

meghatározhatatlan típusú lapfibula (1 db) és további fibulatöredékek (8 db) voltak. Tipológia: Függelék 

2.1/Fibulák. A vizsgált térség fibulaspektrumára vonatkozóan használható KOVRIG 1937, PATEK 1942, GARBSCH 

1965. ide vonatkozó részei. Újabb kutatások: BERECZ 2008, MERCZI 2009, SÁRÓ 2011, MERCZI 2012, SÁRÓ 

2015A, MERCZI 2016B, MERCZI 2016C, MERCZI 2017B. 
760

 Természetesen a síremlékeken ábrázolt férfiak viseletében is feltűnnek fibulák, amelyekkel köpenyüket 

rögzítették, ezeket azonban a disszertációban nem vizsgálom. Összefoglaló tárgyalásukra tudomásom szerint 

Pannonia vonatkozásában nem került sor. Az aquincumi síremlékeken férfi viselet részeként ábrázolt fibulákról 

R. Facsády A. írt (FACSÁDY 1997, 105-106, Taf. 20. 3, Taf. 21. 1-3). Szélesebb kitekintést tett a férfi viselet 

vonatkozásában Berecz K. az Aucissa és az emailos fibulák vizsgálata során (BERECZ 2008, 193-195). 
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6.2.2.1. Fibulák pozíciója a ruhán 

 

A fibulaviselés szokása hosszú hagyományra nyúlik vissza. Ahogy korábban írtam a 

vállakon viselt fibulák használatára a bronzkortól kezdve találunk példát, de ez a szokás még 

a késő római időszak végén is megfigyelhető.
761

 A női viseletben a vállhoz tűzött fibuláknak 

rögzítő szerepe volt.
762

 A ruházat rekonstruálása során többféle ruhatípus elkülönítésére nyílt 

lehetőség a vizsgált emlékanyag alapján. Ahogyan láthattuk az egyik legtipikusabb 

ruhaformát képviseli az a típus, amelynek felsőruháját a vállrészen valószínűleg nem varrták 

össze, így rögzítéséhez 2 db fibulát használtak. 

Egy-egy, összesen kettő, a vállakhoz tűzött fibula a következő kőemlékek női viseletében 

látható: Kat. A-3-4/1/1., 6-8/1/1., 10-13/1/1., 14., 16-17/1/1., 19-27/1/1., 28., 30., 31/1/1., 

33/1/1-2., 33/2/2., 34/1/1., 35/1/1-2., 37/1/1., 38/1/3., 39/1/1., 40/1/2., 41/1/1-3., 42/1/1., 

43/1/1., 45-47/1/1., 49/1/1., 52-56/1/1., 58-63/1/1., 64/2/1., 65-69/1/1., 71/1/1., 72/1/1., 

72/2/1., 73/1/1., 75-77/1/1., 78/1/1-2., 80/1/1-2., 80/2/1., 81/1/1., 82/1/1-2., 84/1/1-2., 85/1/2., 

86-89/1/1., 91-98/1/1., 100/1/1., 100/2/1., 101/1/1., 101/2/1., 102-103/1/1., 105/1/1., 106/1/2., 

107/1/1-2., 108/2/1., 109/2/1., 110/2/1., 111/2/4. 

A Kat. A-5/1/1., 15/1/1., 29., 34/1/2., 36/1/1., 39/1/2., 44/1/1., 48/1/1., 50-51/1/1., 57/1/1., 

64/1/1., 70/1/1., 74/1/1., 83/1/2., 85/1/1., 104/1/2. kőemlékeken csupán a nő egyik vállán 

vizsgálható fibula a kőemlék töredékessége miatt, míg Kat. A-37/1/2., 79/1/1., 99/1/1., 

104/1/1. viseletében az ábrázolt alakok pozíciója miatt látható egy fibula. Ezeknél az 

ábrázolásoknál feltételezhető, hogy a ruhához valójában 2 db fibula tartozott. 

Néhány kőemléken (2 db) a nőket 1 db vállhoz tűzött fibulával ábrázolták (Kat. A-9/1/1., 

18/1/1). Ezeknél a kőemlékeknél nem merülhet fel, hogy a kő töredékessége miatt nem látjuk 

a második vállhoz tűzött fibulát, hanem a viseletekben szándékosan jelenik meg 1 db fibula. 

A fibulák részletes vizsgálata során megállapítható, hogy egyikük sem tartozik a noricumi-

pannoniai szárnyas fibulák típusába, hanem mindkettő nő a noricumi-pannoniai szárnyas 

fibuláktól eltérő típusok egyikét viseli. 

További fibulákat a mellkason ábrázoltak. Ezek többnyire vállon viselt fibulákkal együtt 

kerültek megjelenítésre (Kat. A-14., 26-27/1/1., 33/1/1-2., 33/2/2., 34/1/1., 58/1/1., 62/1/1., 

68/1/1., 80/1/1-2., 82/1/1., 83/1/2., 85/1/2., 97/1/1., 101/1/1., 103/1/1., 107/1/1-2.), de 

ábrázolták őket önmagukban (Kat. A-90/1/1.) is. 

 

6.2.2.2. Az ábrázolt női viselet részeként azonosítható fibulatípusok 

 

A fibulákat kialakításuk alapján három fő formai csoportba sorolhatjuk: az ívfibulák, a 

lapfibulák és a gyűrű/omega alakú fibulák csoportjába. A síremlékeken ábrázolt viselet 

részeként alapvetően az előbbi két formai csoport képviselői azonosíthatók, tehát ívfibulák és 

lapfibulák. 

A tárgyi anyagban megfigyelhető ív- és lapfibulák készülhettek mind rugós, mind pedig 

csuklós tűszerkezettel. Az ábrázolt emlékanyag esetében akkor is lehetőségem volt 

azonosítani a fibulák tűszerkezetét, ha azokat 1. oldalnézetből ábrázolták és a síremlék 

állapota, illetve a kőfaragási technika ezt lehetővé tette, de akkor is, ha 2. felülnézetből 

ábrázolták őket, a fibula típusa alkalmas volt a tűszerkezet részletének megmutatására és a 

síremlék állapota, illetve a kőfaragási technika is lehetővé tette azt. 
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 GARBSCH 1965, 77, 111. lj; ROTHE 2013, 37. 
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 WILD 1965, 610. 
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Az ábrázolt ívfibulák esetében alapvetően rugós tűszerkezetet feltételezhetünk. Ez az 

információ, egybevág a tárgyi anyagban megjelenő fibulatípusok tűszerkezet kialakításának 

gyakoriságával. Csuklós tűszerkezetet egy ábrázolt fibula esetében, Kat. A-43/1/1. nő 

fibulájánál feltételeztem (részletesen lásd: Ívfibulák/Csuklósszerkezetű fibula (A.5)). Ez az 

eredmény összhangban van a tárgyi anyag elemzéséből származó ismeretekkel: a kelta, illetve 

a kelta eredetű lakosság fibuláinak tűszerkezet technológiájára a rugósszerkezet preferálása 

jellemző, míg a fibulák tűjének csuklós csatlakoztatása mediterrán sajátosság.
763

 

Az ábrázolt fibulákat elsődlegesen formájuk alapján rendszereztem, és az A. (ívfibulák) 

valamint a B. (lapfibulák) csoportjain beleül soroltam őket típusokba a tárgyi anyagból vett 

párhuzamok segítségével.
764

 A tűszerkezet-kialakítást, mint a rendszerezésre alkalmas egyik 

kategóriát (alcsoport) sajnos nem vehettem figyelembe. 

A síremlékeken a fibulákat profilból, vagy pedig felülnézetben ábrázolták. Egyes típusok, 

mint például a noricumi-pannoniai szárnyas fibulák esetében pont a profilnézet teszi lehetővé 

a típus felismerését, hiszen ezek a fibulák ebben a nézetben mutatják meg leginkább formai 

jellegzetességeiket, míg más profilból ábrázolt fibulák esetében – mint például a Kat. A-

97/1/1. (Csákvár) nő fibulái – pont a profilnézet nem tette lehetővé a fibulatípus 

meghatározását.
765

 A noricumi-pannoniai szárnyas fibulák típusától eltérő fibulákat inkább 

felülnézeti ábrázolásban láthatunk, de vannak bizonyos típusok – például a térdfibulák (FiA.4) 

– amelyeket mindkét nézetben megjelenítették. 

A következőkben a síremlékeken ábrázolt fibulatípusok tárgyalására térek rá. 

 

 

Ívfibulák (FiA) 

Noricumi-pannoniai szárnyas fibulák (FiA.1) 

 

Az ívfibulák legnagyobb számban ábrázolt és legkönnyebben azonosítható fibulatípusa a 

noricumi-pannoniai szárnyas fibula. A noricumi-pannoniai szárnyas fibulák tárgyi anyag 

révén ismert tipikus formai jegyeit a fibula nagy méreténél fogva könnyebben megjelenítették 

a kőemlékeken, mint más fibulákét. A noricumi-pannoniai szárnyas fibulákra jellemző 

fontosabb típusjegyek a következők: 

- rugós tűszerkezetük van 

- nincs tűszerkezetet borító fedlapjuk 

- a kengyelt egy gomb és azt két oldalról szegélyező „szárnyak” díszítik 

- a lemezes tűtartó nagyméretű, téglalap vagy trapéz alakú, díszített. 

 

Ezeket a nagyméretű fibulákat 98 nő viseletében azonosítottam. Fő képmezőkben 88 nő 

esetében,
766

 mellék képmezőkben 10 nő viseletében
767

 figyeltem meg. Ezek a kőemlékek 
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 BERECZ 2008, 22. 
764

 Mind az ábrázolt, mind pedig a tárgyi anyagból ismert fibulák esetében fontos a tipológiai rendszerben 

elfoglalt helyzet érzékeltetése. A disszertáció fibulái esetében a Berecz K. doktorijában megadott kategóriákat 

használom, a mely a legtágabb „csoport” kategóriától bontható tovább a következő módon: csoport, alcsoport, 

típus, altípus, változat, variáns (BERECZ 2008, 72-73). 
765

 További példaként sorolható még egy Leithaprodersdorfról előkerült sírkő (LUPA Nr. 13632). A jó 

állapotban megmaradt sírkő nőalakjának mindkét vállán noricumi-pannoniai szárnyas fibulától eltérő fibulákat 

ábrázoltak profilban. A fibulák karaktere talán a térdfibulákkal mutat hasonlóságot. A sírkő datálása: Kr. u. 117-

170 (LUPA), 131-170 (HD071511). Felirat: van. 
766

 Kat. A-3-7/1/1., 10-12/1/1., 16-17/1/1., 19-27/1/1., 29-30., 34/1/1-2., 35/1/1-2., 36/1/1., 38/1/2.?, 38/1/3., 

39/1/1-2., 40/1/2., 41/1/1-3., 44-45/1/1., 47-57/1/1., 59-63/1/1., 66-68/1/1., 70-77/1/1., 78/1/1-2., 80/1/1-2., 

81/1/1., 82/1/2., 84/1/1-2., 85/1/1-2., 87/1/1., 89/1/1., 91-95/1/1., 100-103/1/1., 104/1/1-2., 105/1/1.?, 107/1/2. 
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Alap, Alcsútdoboz, Bölcske, Bőnyrétalap, Budapest, Csákvár, Dunaújváros, Ercsi, Esztergom, 

Inota, Iszkaszentgyörgy, Martonvásár/Budapest, Pilisszántó, Pécs, Sárbogárd, Sárisáp, 

Sárszentmiklós, Seregélyes, Solymár, Szabadbattyán-Székesfehérvár, Szentendre, Szomód, 

Szomor, Szomor/Gyermely/Szomód, Szőny, Tabajd, Tác, Tárnok/Érd, Tata, Tatabánya, Vál, 

Velence, Vereb, Zsámbék lelőhelyekről, valamint ismeretlen lelőhelyről/Komárom-

Esztergom megyéből és ismeretlen lelőhelyről/MNM kerültek elő.
768

 Jól látható, hogy a 

felsorolt sírköveket nagyrészt az északkelet-pannoniai térségben találták, csak a 

Bőnyrétalapról, Pécsről és ismeretlen lh./MNM előkerült sírkövek lógnak ki a sorból. 

Bár a fibulák felismerése publikált képanyag alapján sokszor problémás, mégis biztonsággal 

kijelenthető, hogy noricumi-pannoniai szárnyas fibulát további síremlékek női viseletében is 

ábrázoltak: Pannonia Superior
769

 és Noricum
770

 területéről előkerült síremlékeken jelenik meg 

ez a típus.
771

 

A katalógusba felvett síremlékek széles időintervallumra helyezhetők el. Legkorábbiak a Kr. 

u. 1. század vége – 2. század elejére keltezett síremlékek (Kat. A-11. 36., 47., 54., 78.)
,772

 míg 

legkésőbbiek a Kr. u. 2. század vége – 3. század elejére (Kat. A-61.) és a 3. század elejére 

(Kat. A-105.) datált aquincumi sírkövek.
773

 A tárgyi anyag alapján a fibulák használata még 

szélesebb időszakot ölel föl. Az Almgern 65/66 típusokra visszavezethető noricumi-pannoniai 

szárnyas fibulák legkorábbi formái már az oppidum-időszakban megjelenhettek (A238aa),
774

 

és korai darabjaikat (A238a) Kr. e. 40-30 közé keltezték Magdalensbergben.
775

 J. Garbsch 

tárgyi anyagot érintő tipokronológiai vizsgálata szerint pedig a leghosszabb ideig 

forgalomban maradt altípusok, azaz az A238o, A238s, A238t, A238u és A238v a Kr. u. 2. 

század második felében is kimutathatók.
776
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 Kat. A-33/2/2, 64/2/1., 72/2/1., 80/2/1., 100/2/1., 101/2/1., 108-110/2/1., 111/2/4. 
768

 Alap: Kat. A-81/1/1 Alcsútdoboz: Kat. A-74/1/1. Bölcske: Kat. A-26/1/1. Bőnyrétalap: Kat. A-95/1/1. 

Budapest: Kat. A-3/1/1., 19/1/1., 34/1/1-2., 36/1/1., 41/1/1-3., 47-50/1/1., 61-63/1/1., 78/1/1-2., 84/1/1-2., 

105/1/1., 108/2/1. Csákvár: Kat. A-20/1/1., 76/1/1. Dunaújváros: Kat. A-6-7/1/1., 27/1/1., 51/1/1., 64/2/1., 

80/1/1-2., 80/2/1., 82/1/2., 87/1/1., 102/1/1., 104/1/1-2., 107/1/2., 109-110/2/1. Ercsi: Kat. A-25/1/1. Esztergom: 

Kat. A-52/1/1., 100/1/1., 100/2/1. Inota: Kat. A-91/1/1. Iszkaszentgyörgy: Kat. A-75/1/1. Martonvásár/Budapest: 

Kat. A-103/1/1. Pilisszántó: Kat. A-66/1/1. Pécs: Kat. A-44/1/1. Sárbogárd: Kat. A-67/1/1. Sárisáp: Kat. A-

21/1/1. Sárszentmiklós: Kat. A-29-30. Seregélyes: Kat. A-68/1/1. Solymár: Kat. A-53/1/1. Szabadbattyán-

Székesfehérvár: Kat. A-92/1/1. Szentendre: Kat. A-10/1/1., 16-17/1/1., 38/1/2., 38/1/3., 39/1/1-2., 45/1/1., 54-

55/1/1., 77/1/1., 89/1/1., 93-94/1/1., 101/1/1., 101/2/1. Szomód: Kat. A-11/1/1., 22-23/1/1. Szomor: Kat. A-

56/1/1. Szomor/Gyermely/Szomód: Kat. A-85/1/1-2. Szőny: Kat. A-24/1/1., 57/1/1. Tabajd: Kat. A-70/1/1. Tác: 

Kat. A-12/1/1., 33/2/2., 59/1/1. Tárnok/Érd: Kat. A-111/2/4. Tata: Kat. A-71/1/1. Tatabánya: Kat. A-72/1/1., 

72/2/1. Vál: Kat. A-73/1/1. Velence: Kat. A-4/1/1. Vereb: Kat. A-40/1/2. Zsámbék: Kat. A-60/1/1. Ismeretlen 

lelőhely/Komárom-Esztergom megye: Kat. A-35/1/1-2. Ismeretlen lelőhely/MNM: Kat. A-5/1/1. 
769

 Például: Au am Leithaberge: LUPA Nr. 45., 207. Bruckneudorf: LUPA Nr. 35., Nr. 70., Nr. 72., Nr. 77. 

Klosterneuburg: LUPA Nr. 1887. Leithaprodersdorf: LUPA Nr. 16736. Margarethen am Moos: LUPA Nr. 43., 

4596. Velm: LUPA Nr. 20. 
770

 Például: Egerndach/Staudach-Egerndach: LUPA Nr. 1127. Sankt Georgen am Sandhof/Klagenfurt: LUPA Nr. 

920. Seggauberg: LUPA Nr. 1315. Zollfeld: LUPA Nr. 927. Zollfeld?: LUPA Nr. 923. 
771

 Előbbiek során szándékosan nem J. Garbsch monográfiájára hivatkoztam, az ő meghatározásaival ugyanis az 

általam vizsgált anyag tekintetében sokszor nem értettem egyet. J. Garbsch az ívfibulákat noricumi-pannoniai 

szárnyas vagy két gombos fibulákként írta le, további formákat nem különöztetett meg, ahogyan azonban a 

következőkben bemutatom, ennél lényegesen több forma került ábrázolásra. Szükséges tehát a katalógusban nem 

szereplő, J. Garbsch által idézett síremlékek fibulaábárzolásainak is a felülvizsgálata. 
772

 LUPA Nr. 740, 830, 2853, 2838, 2854 (A részletes keltezési adatokat lásd a katalógusban). 
773

 LUPA Nr. 2851, 2992 (A részletes keltezési adatokat lásd a katalógusban). 
774

 A késő La Tène-időszakra datálható manchingi leletegyüttes egy fibulája pedig még a Demetz A238aa előtti, 

de már az A65 utáni állapotot mutatja (DEMETZ 1999, 46). 
775

 SEDLMAYER 2009, 28. 
776

 GARBSCH 1965, 67, 71, 73, 75, 78, Abb. 41; GARBSCH 1974, 173, Abb. 5; GARBSCH 1985, 564, Abb. 5. 
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A noricumi-pannoniai szárnyas fibulák tipologizálásakor már a legkorábbi, de a későbbi 

kutatások is alapvető kiindulási pontnak tekintették a fibulák tűtartóformáját és annak 

díszítését.
777

 A síremlékek vizsgálata azonban csupán a tűtartók kialakítását veheti 

figyelembe, a díszítések kinagyolásával egyetlen esetben sem találkoztam.
778

 Fitz J. kísérletet 

tett arra, hogy különbséget tegyen a kőemlékeken ábrázolt noricumi-pannoniai szárnyas 

fibulák között, vizsgálatai során pedig a tűtartó formáját vette figyelembe. Az ábrázolt 

fibulákat Patek E. T. II. 1. „széles forma”
779

 és T. II. 2. „karcsúbb és vége felé elkeskenyedő” 

formával
780

 feleltette meg.
781

 Fitz J. szerint továbbá „az eraviszkusz területen használt kétféle 

szárnyas fibula között periódus-különbség lehetett”,
782

 így ezeket a fibulákat a viselet 

korszakolásakor is figyelembe vette.
783

 

A jó állapotban megmaradt kőemlékeken ma is megfigyelhető a tűtartók alakja. Noricumi-

pannoniai szárnyas fibula téglalap alakú tűtartóval 64 személy esetében,
784

 míg trapéz alakú 

tűtartóval 11 személynél
785

 látható. 

A J. Garbsch-féle részletes tipológiának köszönhetően jól látható, hogy a téglalap és trapéz 

alakú tűtartó több altípusnál is megfigyelhető: trapéz alakú tűtartó jellemzi a Garbsch A238a-

u altípusokat
786

 és az A238v egyes változatait is, míg a téglalap alakú tűtartó az A238v 

változatainál figyelhető meg.
787

 A téglalap alakú tűtartóval gyártott Garbsch A238v altípust 
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 PULSZKY 1880; KOVRIG 1937, 9-11; PATEK 1942, 15-17; GARBSCH 1965, 49-75; MERCZI 2017A, 146-151. 
778

 Nem zárhatjuk ki annak a lehetőségét, hogy ahogyan a textilből készült ruházat színét eredetileg festéssel 

adták vissza a kőemlékeken, a fibulák felületét is kifestették és esetleg elnagyolt díszítését is megjelenítették. 

Kovrig I. a jelen katalógus A-97/1/1. nő fibulái esetében említette, hogy azok tűtartójának áttörését a kőfaragó 

kidolgozta (KOVRIG 1937, 8). Az említett fibulák azonban megfigyeléseim szerint nem noricumi-pannoniai 

szárnyas fibulák, hanem egyéb típusba sorolható fibulák, amelyek tűtartója alacsonyabb a tárgyalt típusénál. 

Kovrig I. esetleg az alacsony tűtartó és a tűszerkezet közti hiátust hihette a tűtartó áttört díszítésének. Fitz J. 

megfigyelései szerint egy másik sírkövön, jelen katalógus Kat. 105/1/1. nő vállain ábrázoltak rozettával díszített 

noricumi-pannoniai szárnyas fibulákat, hivatkozása szerint úgy, „mint a csákvári Atezissán” (FITZ 1957, 142). 

Így Fitz J. is áttört díszítésűnek vélte – talán pont Kovrig I. megállapítását figyelembe véve – a Kat. 97/1/1. nő 

fibuláit. Saját megfigyeléseim alapján azonban ezt a Kat. 105/1/1. fibulákra vonatkozó megállapítást sem 

erősíthetem meg. 
779

 „...durva, nagy, szögletes tűtartóval ellátott fibulák. Tűtartójukat beböködött pontsorokkal díszítették.” 

(PATEK 1942, 15-16). 
780

 PATEK 1942, 16. 
781

 FITZ 1957, 138-139. Meg kell jegyezni, hogy Kovrig I. és Patek E. monográfiáinak köszönhetően a noricumi-

pannoniai szárnyas fibulák további formái is ismertek voltak Fitz J. számára. A fibulákat feldolgozó két 

monográfia a trapéz alakú tűtartóval gyártott fibulák további változatait is közölte (KOVRIG 1937, T. II. 12-16; 

PATEK 1942, T. II. 2-3, 6-12), amelyekre a szerző ugyanúgy hivatkozhatott volna, mint a Patek T. II. 2. típusra. 

Minthogy azonban intenzívebb megjelenést a Patek T. II. 2. fibula mutatott Fejér megyében (PATEK 1942, 16, 

156-157), míg a további típusok kisszámú darabbal képviseltették magukat (PATEK 1942, 16-17, 157-159), azok 

használatát a vizsgált terület esetében vélhetően nem ítélte tömegszintűnek, így megjelenésüket az ábrázolt 

viseletben kevésbé feltételezte. 
782

 FITZ 1957, 139. 
783

 FITZ 1957, 139-140. 
784

 Téglalap alakú tűtartójú noricumi-pannoniai szárnyas fibula van Kat. A-3-4/1/1., 6-7/1/1., 10/1/1., 12/1/1., 16-

17/1/1., 19-20/1/1., 25-27/1/1., 33/2/2., 35/1/1-2., 40/1/2., 41/1/1-3., 47/1/1., 49/1/1., 52-54/1/1., 56/1/1., 59-

60/1/1., 62-63/1/1., 64/2/1., 66/1/1., 68/1/1., 71-73/1/1., 75-77/1/1., 78/1/1-2., 80/2/1., 82/1/2., 84/1/1., 87/1/1., 

89/1/1., 92/1/1., 94/1/1., 103/1/1., 107/1/2., 111/2/4. mindkettő vállán, Kat. A-85/1/2. bal vállán, Kat. A-5/1/1., 

39/1/2., 44/1/1., 50/1/1., 93/1/1., 104/1/2. jobb vállán (a fibula párja letört), Kat. A-45/1/1., 104/1/1. jobb vállán 

(a fibula párja nem látszik), Kat. A-57/1/1., 74/1/1., 85/1/1. bal vállán (a fibula párja letört) és Kat. A-102/1/1. 

bal vállán részben takarva (a fibula párja letört). 
785

 Trapéz alakú tűtartójú noricumi-pannoniai szárnyas fibulát visel Kat. A-34/1/1., 39/1/1., 55/1/1., 80/1/2., 100-

101/1/1. mindkettő vállán, Kat. A-85/1/2. jobb vállán, Kat. A-29., 34/1/2., 61/1/1. jobb vállán (a fibula párja 

letört) és Kat. A-80/1/1. bal vállán (a fibula párja törött). 
786

 GARBSCH 1965, 50-73. 
787

 GARBSCH 1965, 74-75; SÁRÓ 2011, 17-18. 
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Pannoniára jellemző formaként határozták meg, sőt Patek E. megállapítása szerint 

„valószínűleg helyi készítmények voltak”.
788

 Az újabb kutatások is igazolták gyakoriságukat a 

vizsgált északkelet-pannoniai térségben,
789

 így adott a felvetés, hogy valóban a térségben 

népszerű altípus megörökítésével találkozunk az említett 64 személynél. 

 

A noricumi-pannoniai szárnyas fibulák tipológiai rendszerezésének egy további eleme a 

szárnyak alakja, illetve díszítőgombjaik száma.
790

 Az ilyen apró részletek megjelenítése 

nehezebb feladat és felismerésük sem problémamentes. A vizsgált síremlékeken 50 

személy
791

 esetében lehetett megfigyelni a noricumi-pannoniai szárnyas fibulák egyik 

legjellegzetesebb elemét, a szárnyszerű nyúlványt. A szárny megjelenítésével kapcsolatban 

azonban messzebb menő következtetéseket nem lehet levonni, a kidolgozottság annak 

köszönhető, hogy a kőfaragó ismerte és technikai tudása révén hitelesen meg is tudta 

jeleníteni ezt a fibulatípust.
792

 

Néhány esetben felvethető, hogy a fibulák szárnyának gombdíszítménye is ábrázolásra 

került: Kat. A-6/1/1. (Dunaújváros), 26/1/1. (Bölcske), 56/1/1. (Szomor), 57/1/1. (Szőny), 

71/1/1. (Tata), 80/1/1-2., 80/2/1. (Dunaújváros), 101/1/1. (Szentendre) esetében. Az ábrázolt 

fibulák szárnyát díszítő gombokkal kapcsolatban – azon kívül, hogy ugyancsak a kőfaragó 

igényességét dicséri ezeknek a részleteknek a kidolgozása – sajnos szintén nem vonhatunk le 

messzebb menő következtetéseket. Mivel a noricumi-pannoniai szárnyas fibulákat 

oldalnézetben ábrázolták, ezért a gombok tényleges számát nem határozhatjuk meg; a tárgyi 

anyagból ismert fibulák közül a kettő, a három és a négy gombbal gyártott daraboknak is 

megfeleltethetjük őket.
793

 

 

Az ábrázolt fibulák tűtartóján néhány esetben tagolás látható, az itt említhető személyek a 

következők: Kat. A-4/1/1., 7/1/1., 12/1/1., 25-26/1/1., 27/1/1., 29., 44/1/1., 53/1/1., 56/1/1., 

62-63/1/1., 71/1/1., 75/1/1., 80/1/2., 100/1/1., 102/1/1. Az ábrázolt fibulák tűtartóin 
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 PATEK 1942, 15. 
789

 Az összegyűjtött temetkezésekben összesen 84 db noricumi-pannoniai szárnyas fibula volt, amelyek közül 49 

db a Garbsch A238v valamely változatába, míg 12 db a Garbsch A238c, 2 db a Garbsch A238d, 1 db a Garbsch 

A238e, 2 db a Garbsch A238q altípusokba, 1 db a Garbsch A238h változatába tartozott. A budaörsi telep 

anyagából a 10 db A238 fibula közül 5 db fibula említhető itt, amelyeket Merczi M. a Kovrig T. II. 11. formával 

azonosított (MERCZI 2012, 490). Érden előkerült 3 db A238 fibula közül 1 db említhető (MERCZI 2016C, 85), a 

Perbálról és Zsámbékról publikált 3-3 db A238 fibula közül 1-1 db tartozik ide (MERCZI 2017B, 88). 
790

 J. Garbsch tipológiájában a díszítőgombok számát vette figyelembe az egyes típusok vizsgálata során 

(GARBSCH 1965, 49). 
791

 Kat. A-4/1/1., 7/1/1., 10/1/1., 25-27/1/1., 30., 34/1/1., 38/1/3., 39/1/1., 41/1/1-3., 47/1/1., 53/1/1., 59/1/1., 62-

63/1/1., 66-68/1/1., 75-76/1/1., 80/1/1-2., 80/2/1., 82/1/2., 101/1/1., 103/1/1., 107/1/2. és talán 40/1/2., 49/1/1., 

94-95/1/1. mindkettő fibulája. Kat. A-6/1/1., Kat. A-56-57/1/1., 70-71/1/1., 73/1/1, 84/1/1. és talán Kat. A-

16/1/1., 92/1/1. bal fibulája. Kat. A-29., 34/1/2., 36/1/1., 39/1/1., 44/1/1., 104/1/2. és talán 45/1/1. jobb fibulája. 
792

 Ide vonatkozóan kell említést tenni Kat. A-61/1/1. nő noricumi-pannoniai szárnyas fibulájáról. Esetében az 

alapforma felismerhető, látszik a nagyméretű tűtartó, a kengyel, a tű, azonban a fibula tűszerkezet felőli oldala 

egy nem túl szokványos kialakítást kapott: a kengyel egyébként ívelő része itt egy derékszögben csatlakozó 

elemmé torzult, a kengyel tűvel párhuzamos része ezen a derékszögben csatlakozó kengyelrészen túllóg, a 

szárnyak pedig teljesen eltűntek. A katalógusban vizsgáltak közül ez az egyik legkésőbbre keltezett kőemlék 

(LUPA Nr. 2851.: 193-230, HD071613: 201-250), amelyen A.1. fibulát ábrázoltak, így nem meglepő, hogy a 

fibula formája annak valódi megjelenésétől már eltávolodott. 
793

 A két gombbal díszített altípusok közé a Garbsch A238b, c, u (GARBSCH 1965, 51-52, 73), a három gombbal 

díszített altípusok közé a Garbsch A238d, e, m, r (GARBSCH 1965, 55, 57, 63, 70), míg a négy gombbal díszített 

típusok közé a Garbsch A238f, h, i, k, l, n, o, p, q, s, t (GARBSCH 1965, 57, 59-61, 64, 68-69, 71-72) sorolhatók. 

J. Garbsch az A238v altípusnál is két gombot figyelt meg (GARBSCH 1965, 74-75). A Paks-Gyapa – Rosti-puszta 

lelőhelyen előkerült egyik noricumi-pannoniai szárnyas fibulát bár három gomb díszítette, kengyelformája 

alapján mégis a Garbsch A238v altípusba soroltam (SÁRÓ 2011, 18, Kat. 41, XI. tábla 1; SÁRÓ 2014, Cat. 5, Fig. 

2. 1). Egyes A238v változatokra így a három gomb is jellemző lehet. 
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megfigyelhető vonaldíszítményt/díszítményeket a tárgyi anyag fibuláin is azonosíthatjuk (38. 

ábra): 

- a második kengyelrész és a tűtartó közti tagolással, 

- a meghajlított tűtartórésszel, azaz a tűfészekkel és 

- a fibulák íves részén visszahajlított lemezrésszel. 

Legnagyobb jelentősége az utolsó részletnek van, ugyanis míg az első kettő általánosan 

megfigyelhető jellegzetesség a noricumi-pannoniai szárnyas fibulákon, az íves részen 

visszahajlított lemez nem tekinthető annak. Ez a részlet Kat. A-4/1/1. (Velence), 7/1/1. 

(Dunaújváros), 27/1/1. (Dunaújváros), 62/1/1. (Budapest), 63/1/1. (Budapest) és talán 26/1/1. 

(Bölcske) síremlékek fibuláin vehető ki. Láthatjuk, hogy valamennyi síremlék az eraviscus 

territóriumon került elő, keltezésük pedig a Kr. u. 2. század elejétől, de valamennyi esetben a 

Kr. u. 2. századon belül körvonalazható.
794

 Ebben az időszakban a kőfaragóműhelyek már 

elérhették azt a magasabb szakmai színvonalat, amely révén a viseleti tárgyak egyes részletei 

kidolgozottan kerülhettek ábrázolásra. Felmerül a kérdés, hogy ezek a részletek vajon valóban 

utalhatnak-e egy lokálisan kedvelt és helyben gyártott noricumi-pannoniai fibulaváltozatra az 

eraviscus területen. 

 

Az eddigi megfigyelések alapján biztos, hogy a Garbsch A238v altípusú fibuláknak a tűtartó 

díszítettsége alapján további változatai különíthetők el,
795

 fontos azonban, hogy a tipológiai 

rendszerezés során a következő szempontokat is figyelembe vegyük: 

- egy- és kéttagúság, 

- húrhorog formája,  

- a szárny formája (különálló vagy gyűrűszerű),  

- a gombok száma és alakja,  

- a kengyelt osztó gomb mérete és alakja,  

- a tűtartó feletti kengyelrész formája,  

- az íves kengyelrész esetenkénti visszahajlítása,  

- a tűtartó formája,  

- a tűtartó elsődleges díszítése (poncolás, bélyegzés stb.),  

- a tűtartó másodlagos díszítése (vésések).
796

 

Csupán a tárgyi anyag fentiekben megadott, részletek szerinti elemző vizsgálata révén 

kapunk majd választ arra, hogy például a lemez visszahajlításának szokása vajon egy-egy 

altípuson belül további változatok elkülönítésére ad-e lehetőséget és segítségünkre van-e egy-

egy a vizsgált territóriumon működő és/vagy ide termelő gyártási centrum azonosításában. 
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 Kr. u. 2. század eleje: Kat. A-4., 7., 62., 63. Kr. u. 2. század második fele: Kat. A-26. (LUPA Nr. 714, 803, 

2779, 4700; CSIR SOPIANAE-LUSSONIUM-ALTINUM, 58, Nr. 91a. A részletes keltezési adatokat lásd a 

katalógusban). 
795

 SÁRÓ 2011, 18. 
796

 A noricumi-pannoniai szárnyas fibulák újabb szempontú tipologizálásával Merczi M. a budaörsi fibulák 

kapcsán foglalkozott. Az általa vizsgált A238v fibulákat három változatba különítette el (MERCZI 2017A, 148-

152). 
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A noricumi-pannoniai szárnyas fibulák népszerűsége az ábrázolások alapján is 

szembeszökő, de nagyszámban képviseltetik magukat a vizsgált temetkezések anyagában 

is.
797

 Az összegyűjtött fibulák a Garbsch A238c (12 db), A238d (2 db), A238e (1 db), A238q 
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 A Kr. e. 1. század végére és alapvetően a Kr. u. 1-2. századra datálható fibulák (Nauheim fibula, késő La 

Tène jellegű drótfibula, Idrija típusú fibula, noricumi-pannoniai szárnyas fibulák, noricumi-pannoniai két 

38. ábra. FiA.1. (noricumi-pannoniai szárnyas fibula) kengyelének tagolása a 

vizsgált síremlékek ábrázolásain. 
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(2 db), valamint az A238h egy variánsába (1 db), és az A238v változataiba (49 db) 

sorolhatók, amelyek között az A238v a leggyakoribb.
798

 

A noricumi-pannoniai szárnyas fibulákat minden esetben azonos típusú fibulával párosítva a 

vállaknál ábrázolták, amely az összegyűjtött temetkezések esetében is jól megfigyelhető.
799

 

Ettől eltérő szokást mutat azonban néhány temetkezés a vizsgált területről. 

Néhány ilyen fibulapárosítást csontvázas temetkezésekben lehet vizsgálni. A Páty/302. 

sírban (lány) egy A238c és egy A236a2 fibula,
800

 a Solymár-Dinnyehegy/145. sírjában (nő) 

egy A238v2 és egy Merczi 2012/12.1. pannoniai trombitafibula
801

 került elő a vállaknál. 

Eredetileg talán szintén a vállakhoz tűzték az Aquincum/katonavárosi temető/I.18. sírjából 

előkerült A238q és az A84 fibulákat.
802

 

A Páty/112. sírból (nő?) előkerült Idrija IIa és A238v1 fibulák pozíciója a sír rítusa miatt 

nem vizsgálható, de feltételezhető, hogy a vállaknál viselték őket.
803

 A Solymár-

Dinnyehegy/84. hamvasztásos gyereksírban egy A238h var. és egy Cociş 21b3a-b pannoniai 

trombitafibula,
804

 a Százhalombatta/109. hamvasztásos sírban pedig A238v1 fibula és Cociş 

21b3a-b pannoniai trombitafibula
805

 volt, amelyek viseleti pozíciója megint csak nem 

vizsgálható. A pátkai 56. tumulusban eredetileg 3 db fibula volt: kettő lemezborításos 

csokornyakkendő alakú fibula és egy A238v1 fibula.
806

 A sír rítusa miatt nem vizsgálható a 

fibulák pozíciója, így ebben az esetben több lehetősége van az értelmezésnek: 1. mindhárom 

fibula egy személy viseletéhez tartozott, amely esetben az azonos típusú fibulákat viselhették 

a vállon, 2. a noricumi-pannoniai szárnyas fibula nem tartozott a viselethez, hanem pl. 

ajándékként/emléktárgyként került bele, 3. a sír kettős temetkezés, amely szerint a kettő 

csokornyakkendő alakú fibula és a noricumi-pannoniai szárnyas fibula egy-egy személy 

viseletéhez tartozott, viszont ebben az esetben feltételezni kell, hogy az A238 fibula párja nem 

                                                                                                                                                                                     
gombos fibulák, szemesfibulák, egy gombos, erős profilú fibulák, pannoniai trombitafibulák, csuklós-szárnyas 

fibula, keresztben tagolt kengyelű, csuklós szerkezetű fibulák, díszített lapfibulák, csokornyakkendő alakú 

fibulák, cikáda alakú fibulák) összesen 173 db-ot (Kat. B-1-3., 88-152., 166-172., 174-187.) tesznek ki a 

katalogizált anyagban. Ezek közül a legnagyobb darabszámú típus 84 db-bal a noricumi-pannoniai szárnyas 

fibuláké (Kat. B-4-87.).  
798

 Részletesen lásd: Függelék 2.1/Fibulák/4.1-4.6. 
799

 Csontvázas sírok 2 db A238 fibula: Aquincum/Kaszásdűlő/176. sír (Függelék 1/2.2.9. lelőhely, Kat. B-54-55, 

15. tábla 1-2.), Aquincum/Aranypatak u. 67./1. sír (Függelék 1/2.4. lelőhely, Kat. B-6-7, 24. tábla 1-2), 

Budaörs/10. sír, 11. sír, 61. sír, 93. sír, 137. sír (Függelék 1/3. lelőhely, Kat. B-52-53, 25. tábla 2-3, Kat. B-4-5, 

26. tábla 1-2, Kat. B-19-20, 30. tábla 1-2, Kat. B-63-64, 31. tábla 1-2, Kat. B-21, Kat. B-65, 32. tábla 2-3), 

Nagyvenyim/1. sír (Függelék 1/8. lelőhely, Kat. B-24-25, 41. tábla 1-2), Páty/120a sír, 137-138. sír, 164. sír, 

279. sír (Függelék 1/10. lelőhely, Kat. B-18, Kat. B-28, 45. tábla 1-2, Kat. B-85-86, 46. tábla 1-2, Kat. B-30-31, 

48. tábla 1-2, Kat. B-11, Kat. B-87, 50. tábla 1-2), Sárbogárd-Virágrész/1. sír, 16-17. sír, 21. sír (Függelék 1/12. 

lelőhely, Kat. B-16-17, 55. tábla 1-2, Kat. B-56-57, 57. tábla 1-2, Kat. B-33-34, 58. tábla 1-2, Kat. B-13-14, 60. 

tábla 1-2), Solymár-Dinnyehegy/20. sír, 61. sír, 122. sír, 155. sír (Függelék 1/13. lelőhely, Kat. B-35-36, 63. 

tábla 1-2, Kat. B-58-59, 68. tábla 1-2, Kat. B-47-48, 78. tábla 1-2, Kat. B-49, Kat. B-62, 82. tábla 1-2). 

Hamvasztásos sírok 2 db A238 fibulával: Aquincum/Graphisoft Park/251. sír (Függelék 1/2.3. lelőhely, Kat. B-

22-23, 17. tábla 1-2.), Lovasberény/IV. sír (Függelék 1/5. lelőhely, Kat. B-75, Kat. B-82, 37. tábla 4-5), Mány/2. 

sír (Függelék 1/6. lelőhely, Kat. B-8-9, 38. tábla 1-2), Solymár-Dinnyehegy/21. sír, 93. sír, 97. sír, 111. sír 

(Függelék 1/13. lelőhely, Kat. B-37-38, 64. tábla 1-2, Kat. B-43-44, 74. tábla 2-3, B-45-46, 75. tábla 1-2, Kat. B-

74, Kat. B-60, 77. tábla 1-2), Szentendre/118. sír (Függelék 1/15. lelőhely, Kat. B-77-78, 88. tábla 1-2). 
800

 Függelék 1/9. lelőhely, Kat. B-12, Kat. B-88, 51. tábla 1-2. 
801

 Függelék 1/13. lelőhely, Kat. B-61, Kat. B-143, 79. tábla 2-3. 
802

 Függelék 1/2.2.1. lelőhely, Kat. B-80, Kat. B-132, 5. tábla 1-2. 
803

 Függelék 1/10. lelőhely, Kat. B-3, Kat. B-27, 44. tábla 1-2. 
804

 Függelék 1/13. lelőhely, Kat. B-79, Kat. B-151, 72. tábla 1-2. 
805

 Függelék 1/14. lelőhely, Kat. B-51, Kat. B-152, 86. tábla 1-2. 
806

 Függelék 1/9. lelőhely, Kat. B-26, Kat. B-181-182, 43. tábla 1-3. 
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maradt meg. Említést kell még tenni a Mezőszilas/I. tumulus fibulapárjáról is, amelyek 

azonban töredékesek így bővebben nem vizsgálhatók.
807

 

Noricumi-pannoniai szárnyas fibulákat így nem csak az Alpok-vidéki kapcsolatokat mutató 

és Augustus-korra keltezett A236a2 és Idrija IIa fibulákkal párosították, hanem a római 

foglalás időszaka alatt kifejlődött és így újabb divathullámokhoz köthető típusokkal (A84, 

Merczi 2012/12.1., Cociş 21b3a-b) is. 

 

Az ábrázolt noricumi-pannoniai szárnyas fibulákhoz lánc és függődíszek is kapcsolódhattak. 

A vizsgált síremlékeken a fibulákhoz csatlakozó karika alakú függőt (Kat. A-38/1/3., 

101/1/1., 104/1/2.), rombusz alakú függőt (?) (Kat. A-54/1/1.), téglalap alakú függőt (?) (Kat. 

A-100/1/1.) és fibulákat összekötő sima láncot (Kat. A-59/1/1.) figyeltem meg. Részletes 

értékelésükre a 6.2.2.3. fejezetrészben kerül sor. 

 

Összességében elmondható, hogy bár a noricumi-pannoniai szárnyas fibulákat méretüknél 

fogva részletgazdagon és jól felismerhetően ábrázolták – megjelenítve néhány a tárgyi anyag 

tipologizálása során kulcsfontosságú részletet – az így megfigyelhető különbségek nem 

alkalmasak arra, hogy pontos változatokat meghatározhassunk, bár néhány felvetést lehetett 

tenni. Ugyanakkor – mivel a fibulatípus gyártása Pannoniában is folyt
808

 – a tárgyi anyag 

átfogó vizsgálatával a szűkebb területen megjelenő és így lokálisan használt változatok 

kimutatására lehet lehetőség. 

A késő La Tène eredetre visszavezethető noricumi-pannoniai szárnyas fibulák hosszú 

használati időszaka ugyanakkor a disszertáció témáját tekintve nagy jelentőséggel bír. A 

generációkon átívelő ragaszkodás, amely mind az ábrázolások, mind a temetkezések 

anyagában megmutatkozik, a pre-római népek, így az északkelet-pannoniai térséget lakó 

népek körében egyfajta identitás-jelzőként definiálja a típust. Ki kell emelni továbbá, hogy az 

ugyancsak hosszú használati időszakkal fennmaradó noricumi-pannoniai két gombos fibulák 

azonban a disszertációban vizsgált térség esetében nem bírtak ilyen jelentőséggel.
809

 

 

 

                                                           
807

 Az A238v1/v3 fibulatöredékkel egy noricumi-pannoniai szárnyas/két gombos fibula töredéke került elő 

(Függelék 1/7. lelőhely, Kat. B-68, 198, 40. tábla 1-2).  
808

 J. Garbsch Pannoniában kifejlődött csoportnak határozta meg az A238u-v altípusokat (GARBSCH 1985, 562). 

A gyártásra utaló egyértelmű bizonyíték, egy-egy félkész noricumi-pannoniai szárnyas fibula, amelyek Szakály-

Réti-földek lelőhelyről (GABLER 1982, 90, Fig. 19) (ábrája alapján Garbsch A238v4) és Győr-Ménfőcsanak 

lelőhelyről (Bíró 2013, 251, Abb. 2. 3) (ábrája alapján Garbsch A238v4) kerültek elő. 
809

 A vizsgált temetkezésekből összesen 3 db noricumi-pannoniai két gombos fibula (Kat. B-88-90) került elő, 

míg noricumi-pannoniai szárnyas fibulából 84 db (Kat. B-4-87) volt a sírokban. További publikált anyagok is azt 

mutatják, hogy a két gombos fibulák kisebb népszerűséggel bírtak a térségben. A budaörsi telepről összesen 6 db 

került elő; a meghatározható darabokat Merczi M. a Garbsch A236a, A236b, A236c altípusokba sorolta be 

(MERCZI 2012, 491-492), A pátyi telepről Ottományi K. közlésében nem szerepelt noricumi-pannoniai két 

gombos fibula (OTTOMÁNYI 2007), a típus hiányát pedig saját gyűjtésem is igazolta. Patek E. adatai szerint sem 

jellemző ez a típus a vizsgált térségben (PATEK 1942, 161-166). J. Garbsch monográfiájában Pest megyéből 1 db 

A236h, 1 db A237b, Duna-vidék lelőhellyel 2 db A236h két gombos fibuláról tett említést (GARBSCH 1965, 197, 

216, Nr. 412.1-2, Nr. 504). Fejér megyéből 1 db A236/237 (= Kat. B-198) fibulát (GARBSCH 1965, 203, Nr. 451, 

Nr. 473), Tolna megyéből 1 db A237b és 1 db A236 fibulát (GARBSCH 1965, 213, 216, Nr. 473, Nr. 501), 

Komárom-Esztergom megyéből pedig 3 db A236e, 1 db A236h és 1 db A236 fibulát ismert (GARBSCH 1965, 

202, 214-215, Nr. 439, Nr. 490). Az újabb gyűjtések során váltak ismertté noricumi-pannoniai két gombos 

fibulák Érdről (MERCZI 2016C, 76-77, Kat. 47-48, 5. tábla 11, 6. tábla 4), Herceghalomról (FeMúz 2017.3.1.3., 

publikálatlan), Perbálról (MERCZI 2017B, 109, Kat. 53-54, 3. tábla 4-5) és Zsámbékról (MERCZI 2017B, 109, Kat. 

55, 7. tábla 11). Noricumi-pannoniai két gombos fibula ábrázolására J. Garbsch megállapításaival ellentétben 

(GARBSCH 1965, 150, Nr. 106.29 = Kat. A-37., GARBSCH 1965, 156, Nr. 129.1. = Kat. A-43., GARBSCH 1965, 

160, Nr. 152. = Kat. A-18.) nem találtam példát az áttekintett anyagban. 
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Egy gombos, erős profilú fibulák (FiA.2) 

 

Az egy gombos, erős profilú fibulák fő jellegzetessége, a kengyelt osztó gomb tette lehetővé 

a típus azonosítását a síremlékeken ábrázolt fibulák esetében. Összesen négy sírkövön, négy 

nő viseletében figyeltem meg egy, gombos, erős profilú fibulákat, amelyek a következők (39. 

ábra): Kat. A-18/1/1. (Szomor?), 58/1/1. (Szőny), 99/1/1. (Tatabánya), 106/1/2. (ismeretlen 

lelőhely/Pannonia) – a két ismert lelőhelyű sírkő Komárom-Esztergom megyéből került elő, 

az azalus és eraviscus terület határáról. A Kr. u. 1. század vége – 2. század elejére keltezett 

Kat. 18. sírkővel ellentétben a másik három kőemléket a 2. század vége – 3. század 

elejére/közepére datálták.
810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ábrázolt egy gombos, erős profilú fibulákat minden esetben a nő vállán látjuk, azonban 

Kat. 18/1/1. és Kat. 99/1/1. csupán ezt az egy fibulát viselte jobb vállán, míg Kat. 106/1/2. bal 

vállon viselt egy gombos, erős profilú fibulájához másik vállán pannoni trombitafibula társult. 

Kat. A-58/1/1. bal vállon viselt fibulája nagyon töredékes így típusa nem vizsgálható. 

Harmadik fibulát csak Kat. A-58/1/1. nő viseletében azonosítottam. 

A szakirodalomban Kat. A-18/1/1. és 99/1/1. fibuláira vonatkozóan szerepelnek 

meghatározások, amelyek mindkét esetben eltérnek az én megállapításomtól. Kat. A-18/1/1. 

                                                           
810

 Kat. A-18.: Kr. u. 70-150 (LUPA Nr. 800); Kat. A-58.: Kr. u. 200-250 (LUPA Nr. 3445); Kat. A-99.: Kr. u. 

175-225 (LUPA Nr. 746); Kat. A-106.: Kr. u. 220-260 (LUPA Nr. 9784) (A részletes keltezési adatokat lásd a 

katalógusban). 

39. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt FiA.2. (egy gombos, erős profilú fibulák). 
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fibuláját noricumi-pannoniai két gombos fibulaként,
811

 Kat. A-99/1/1. fibuláját noricumi-

pannoniai szárnyas fibulaként
812

 határozták meg. 

 

Kat. A-18/1/1. és Kat. A-106/1/2. nők egy gombos, erős profilú fibuláit felülnézetben, míg 

Kat. A-58/1/1. és 99/1/1. fibuláját oldalnézetben látjuk. Az egy gombos, erős profilú fibulák 

tipológiai rendszerezése számos változat elkülönítésére nyújt lehetőséget a fibulák formai 

jellegzetességei – egy vagy- kéttagúság, húrhorog, fedlap megléte vagy hiánya, a 

tűszerkezetet követő kengyel alakja és keresztmetszete, a kengyelt osztó gomb formája, a 

második kengyelszakasz alakja és keresztmetszete, a kengyelt záró gomb formája, a tűtartó 

formája és áttörtsége – alapján. Kat. A-18/1/1., 58/1/1. és Kat. A-106/1/1. esetében 

semmilyen, a főformától további változat meghatározásához vezető formai jellegzetesség 

ábrázolását nem figyelhetjük meg. Kat. A-99/1/1. fibulája az északkelet-pannoniai térségben 

ritkának számító, ún. okorági fibulákra
813

 emlékeztet
814

 háromszög alakú tűtartójával, a 

kengyel íve, azonban nem az ezekre a fibulákra jellemző, az osztógombhoz erősen ívelő 

formát mutatja. Hasonló kengyelívű, hosszúra nyújtott kengyelű fibulákat inkább téglalap 

alakú tűtartóval ismerek a tárgyi anyagból,
815

 háromszög alakú tűtartója egy Vértestolna-

Buncsúkútról előkerült töredéknek van.
816

 A noricumi-pannoniai szárnyas fibulákhoz 

hasonlóan, az egy gombos, erős profilú fibulák esetében sincs lehetőség arra, hogy azt a 

formai kiindulópontot megtaláljuk, amely alapján a kőemlékeken kifaragott fibulákat 

készítették. A síremlékeken ábrázolt egy gombos, erős profilú fibulák főtípusát mindenesetre 

jól érzékelteti a kengyelrészen megjelenített osztógomb. 

 

Az egy gombos, erős profilú fibulák a noricumi-pannoniai szárnyas fibulákhoz hasonlóan 

késő La Tène eredetre vezethetők vissza.
817

 Kialakulásuk az Alpok keleti térségéhez köthető, 

az Augustus korban mehetett végbe.
818

 A Duna-vidék egyik legnépszerűbb és legelterjedtebb 

típusa a Kr. u. 1-2. században, amelynek így rendkívül sok változata fejlődött ki – egyes 

változatok széles területi szóródást mutatnak, míg néhány változatnál megállapítható 

regionális koncentrálódás.
819

 

                                                           
811

 J. Garbsch szerint a nő mindkét vállán visel A236 fibulát (Garbsch 1965, 160, Nr. 152.). Hampel J. szintén 

kettő fibulát látott, de típusukat nem adta meg (HAMPEL 1906, 73, Nr. 68). Megállapításukat nem tudom 

megerősíteni: a súrlófényben vizsgált sírkövön csupán egy fibulát lehetett azonosítani. 
812

 J. Garbsch szerint ez a nő is mindkét vállán visel A238 fibulát (GARBSCH 1965, 162, Nr. 157.2). A nő bal 

vállát azonban az előtte ábrázolt gyerek feje kitakarja, így fibula megfigyelésére ebben az esetben sincs 

lehetőség. 
813

 Típus: Patek B.3. = Jobst I.3. = Cociş 8a4 (PATEK 1942, 29; JOBST 1975, 28-29; COCIŞ 2004, 52-53). 
814

 Patek E. csupán egy-egy okorági típusú fibulát ismert Aquincumból (PATEK 1942, 188, Nr. 114), valamint 

Tolna megyéből (PATEK 1942, 188, Nr. 117). Aquincum-Bécsi út 60./SE 6040-6048-6049 hamvasztásos sírból 

került elő egy nagyon töredékes darab (Függelék 1/2.2.4. lelőhely, Kat. B-95, 9. tábla 3).  Sárbogárd-

Virágrész/19. sírjából (a szakirodalom szerint férfi) egy tűtartóján három köráttöréssel díszített fibula egy A236f 

fibulával párosítva került elő (Függelék 1/12. lelőhely, Kat. B-89, Kat. B-94, 59. tábla 1-2).  
815

 Aquincum, polgárváros-nyugat (AM, 2013.11.29.), Brigetio-Bélapuszta, szórvány (KDM, K-150), Brigetio-

Olajtartályok, szórvány (KDM, 2013.7.14.), Tata-Új temető, szórvány (KDM, 2013.10.9.), Vértestolna-

Buncsúkút, szórvány (TBM), a KDM gyűjtőterülete, szórvány (KDM, 2013.12.13., KDM, 2013.12.14.), 

ismeretlen lelőhely/Tolna megye (SÁRÓ 2014B, 192, Kat. 58, 6. tábla 2), ismeretlen lelőhely/Veszprém megye 

(CSIRKE – PALÁGYI 2005, 80, Kat. 53.12). Keltezett párhuzamukat nem ismerem. 
816

 Őh.: TBM 
817

 PATEK 1942, 21; DEMETZ 1999, 127. 
818

 DEMETZ 1999, 133. 
819

 Például alapvetően Dél-Pannoniára jellemző az előbb említett okorági típus, amelynek gyártása Sisciában 

folyhatott (KOŠĆEVIĆ 1975, 55-57, Nr. 13-22, Abb. 1), majd innen terjedhetett el a szomszédos provinciákba. Az 

A68 ezzel szemben nem csak Noricumban és Pannoniában, hanem Európa nagy részén – Gallia, Hispania és 
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Az ábrázolt viselettel ellentétben a vizsgált temetkezések információt szolgáltatnak arról, 

hogy az egy gombos, erős profilú fibulák esetében megfigyelhető az azonos főtípusú fibulák 

páros viselési szokása. A legkorábbi, A67 fibulákat azonban S. Demetz összefoglalása szerint 

– más a noricumi-pannoniai térségre jellemző fibulákkal ellentétben – nem hordták azonos 

típussal párban. A Bela Crkev-Strmec, Mihovo és Novo mesto-Beletov lelőhelyeken feltárt 

sírok szerint egyedül, vagy további, eltérő típusú fibulákkal együtt viselték.
820

 Ugyanezt a 

képet mutatja a vizsgált térségből, sírból ismert egyetlen A67b2 fibula is, amely a 

Lovasberény/I. sírból (férfi), további fibula nélkül került elő – bár meg kell jegyezni, hogy a 

sír bolygatott volt.
821

 

 

Csupán néhány sír sorolható fel, amelyekben ugyanolyan változatú egy gombos, erős profilú 

fibulák tartoztak a viselthez. 2 db A68 (= Merczi 2016a, 1.1.) fibula volt a Budaörs/30. sírban 

(nő),
822

 2 db A69/70 (= Merczi 2012, 8.11.) fibula volt az Aquincum-Kaszásdűlő/231. sírban 

(nő?)
823

 és 2 db A69/70 (Merczi 2012, 8.11.) fibula volt a Solymár-Dinnyehegy/149. sírban 

(nő).
824

 További sírokban a kettő egy gombos, erős profilú fibula változata eltérő; itt 

említhetők az Aquincum-Graphisoft Park/664. sír (nő) (Gugl A70/73b és A84 fibula),
825

 a 

Budaörs/13. sír (nő) (Merczi 2016a, 1.6. és A82 (Merczi 2016a, 1.7.) fibula),
826

 a Budaörs/57. 

sír (?) (A68 (= Merczi 2016a, 1.1.) és Ortisi 7d fibula)
827

 és a Sárbogárd-Virágrész/26. sír (nő) 

(Gugl A70/73b és A82 fibula).
828

 

Noricumi-pannoniai szárnyas fibulával (A238q) volt párban A84 fibula az Aquincum-

katonavárosi temető/I.18. sírban (nő).
829

 Talán az A82 fibula is az Aquincum-Aranypatak u. 

67/1. sírból (nő?/férfi?) került elő, amelyben 2 db A238c noricumi-pannoniai szárnyas fibula 

volt
830

 és A82 fibula, valamint 2 db A238v1 noricumi-pannoniai szárnyas fibula volt a 

Solymár-Dinnyehegy/97. sírban (nő?)
831

 is. A Solymár-dinnyehegyi/31. sírból (gyerek) 

A75/77 és Merczi 2012/12.1. változatú pannoniai trombitafibula került elő.
832

 További kettő, 

férfiként meghatározott egyént Patek B3 és A236f fibulapárral,
833

 valamint A68 (= Merczi 

2016a, 1.1.), A69/70 (= Merczi 2012, 8.11.), továbbá Riha 2.3.4 szemesfibulákkal
834

 temettek 

el. 

A bolygatatlan, biztosan női egyének temetkezéseihez ugyanakkor pár nélküli egy gombos 

erős profilú fibulák is tartoztak.
835

 A fibulák viseleti pozíciója a csontvázas rítusú síroknál 

vizsgálható: a Budaörs/136. sírban a jobb vállon (Cociş 8a9 = Merczi 2016a, 1.5.), a 

                                                                                                                                                                                     
Britannia provinciák kivételével – jelen volt, gyártása sok helyen folyt, amelynek következtében nagyszámú 

változata jött létre (Összefoglalva: MERCZI 2012, 482-483; SÁRÓ 2014B, 163; MERCZI 2016A, 436). 
820

 DEMETZ 1999, 131. 
821

 Függelék 1/5. lelőhely, Kat. B-93, 37. tábla 1. 
822

 Függelék 1/3. lelőhely, Kat. B-98-99, 28. tábla 1-2. 
823

 Függelék 1/2.2.9. lelőhely, Kat. B-111-112, 16. tábla 1-2. 
824

 Függelék 1/13. lelőhely, Kat. B-116-117, 80. tábla 2-3. 
825

 Függelék 1/2.3. lelőhely, Kat. B-123, Kat. B-130, 21. tábla 1-2. 
826

 Függelék 1/3. lelőhely, Kat. B-129, Kat. B-135, 27. tábla 1-2. 
827

 Függelék 1/3. lelőhely, Kat. B-100, Kat. B-108, 29. tábla 2-3.  
828

 Függelék 1/12. lelőhely, Kat. B-124, Kat. B-134, 61. tábla 2-3. 
829

 Függelék 1/2.2.1. lelőhely, Kat. B-80, Kat. B-132, 5. tábla 1-2. 
830

 Függelék 1/2.4. lelőhely, Kat. B-6-7, Kat. B-136, 24. tábla 1-3. 
831

 Függelék 1/13. lelőhely, Kat. B-45-46, Kat. B-137, 75. tábla 1-3. 
832

 Függelék 1/13. lelőhely, Kat. B-138, Kat. B-141, 66. tábla 1-2. 
833

 Sárbogárd-Virágrész/19. sír (férfi). Függelék 1/12. lelőhely, Kat. B-89, Kat. B-94, 59. tábla 1-2. 
834

 Sárbogárd-Virágrész/3. sír (férfi). Függelék 1/12. lelőhely, Kat. B-92, Kat. B-104, Kat. B-113. 
835

 Sárbogárd-Virágrész/30. sírból 1 db Jobst 4F fibula (Kat. B-128) került elő, de sajnos nem in situ (Függelék 

1/12. lelőhely, Kat. B-128, 62. tábla 1). Dunaújváros/1344. sírjában ugyancsak 1 db fibula (Jobst 4E) volt a bal 

medencecsontnál, a pozíció miatt azonban kérdéses, hogy a viselethez tartozott-e (Függelék 1/4. lelőhely, Kat. 

B-126, 35. tábla 1). 
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Budaörs/9. sírban (A68 = Merczi 2016a, 1.1.) és a Solymár-Dinnyehegy/127. sírban (A69/70 

= Merczi 2012, 8.11.) a bal vállon kerültek elő.
836

 Említhető továbbá az Aquincum-Graphisoft 

Park/453. hamvasztásos sír Gugl A70/73c fibulája,
837

 amely a felsorolt változatok közül a 

legkésőbbi.
838

 Kat. A-18/1/1. sírkő alapján is jól látszik, hogy az egy gombos, erős profilú 

fibulák pár nélküli viselése a Kr. u. 2. század közepe előtt divatba jöhetett. Ezt megerősítik, 

sőt korábbi időpontra teszik a temetkezések adatai. Az A68 fibulák fő használati időszaka a 

Claudius/Nero – Flavius kor,
839

 az A69/70 fibulák az 1. század második fele – 2. század első 

felében voltak divatban,
840

 míg a Cociş 8a9 fibulákat a Kr. u. 2. század első felére datálják.
841

 

 

Pannoniai trombitafibulák (FiA.3) 

 

A pannoniai trombitafibulák kengyele, nevükhöz híven, a tűszerkezetet követően trombita 

alakúan kiszélesedik. Ezt a fő jellegzetességet kerestem a kőemlékek fibulaábrázolásain és ez 

alapján igyekeztem a fibulatípust azonosítani. 

Összesen kilenc kőemléken, kilenc nő viseletével kapcsolatban vethető fel, hogy az ábrázolt 

fibulák pannoniai trombitafibulák. A kőemlékek a következő lelőhelyekről kerültek elő: 

Ágfalva (Kat. A-96/1/1.), Budapest (Kat. 63/1/1.), Dunaújváros (Kat. A-7/1/1.), Esztergom 

(Kat. A-98/1/1.), Szabadbattyán (Kat. A-92/1/1.), Szentendre (Kat. A-39/1/1., 45/1/1.), Tác 

(Kat. A-59/1/1.), ismeretlen lelőhely/MNM (Kat. A-106/1/2.).
842

 Az ismert lelőhelyű sírkövek 

nagy része az eraviscus territóriumon koncentrálódik, amelyek közül legdélebbi darabja a 

dunaújvárosi kő. Ezzel szemben az ágfalvi sírkő teljesen másik régióból, a Fertő-tó 

környékéről került elő. A kőemlékeket részben a Kr. u. 1. század második fele – 2. század 

elejére, részben pedig a 2. századra keltezték. Legkésőbbi a Kat. A-106., amelyet a 3. század 

elejére/közepére datáltak.
843

 

 

A pannoniai trombitafibulákat három személy, Kat. 96/1/1., Kat. 98/1/1. és Kat. 106/1/2. 

nők a vállukon viselik (40. ábra). Kat. A-96/1/1. és 98/1/1. mindkét vállán, míg Kat. A-

106/1/2.-nek csak a jobb vállán látjuk ezt a típust. Utóbbi viseletében a fibula párja az egy 

gombos, erős profilú fibulákhoz sorolható. Mindhárom nő viseletéről megállapítható, hogy 

vállon viselt fibuláikhoz nem tartozott további, a ruházaton viselt fibula.  

Alsó-, vagy felsőruhájukon viseltek trombita alakú fibulákat Kat. A-7/1/1., 39/1/1., 45/1/1., 

59/1/1.?, 63/1/1. és 92/1/1.? nők (41. ábra). Vállukon mindegyiküknek jól felismerhető 

noricumi-pannoniai szárnyas fibulákat ábrázoltak. 

 

 

                                                           
836

 Függelék 1/3. lelőhely, Kat. B-96, Kat. B-127, 25. tábla 1, 32. tábla 1; Függelék 1/13. lelőhely, Kat. B-115, 

76. tábla 3. 
837

 Függelék 1/2.3. lelőhely, Kat. B-125, 19. tábla 2. 
838

 C. Gugl a késő Flavius kortól a Kr. u. 2. század közepéig keltezte ezt a változatot (GUGL 1995, 16). 
839

 MERCZI 2012, 483; SÁRÓ 2014A, 301; SÁRÓ 2014B, 163; MERCZI 2016A, 436. 
840

 MERCZI 2012, 485; MERCZI 2016A, 437. 
841

 COCIŞ 2004, 58; MERCZI 2012, 486; SÁRÓ 2014A, 302; MERCZI 2016A, 438. 
842

 A fibulák trombita alakúra szélesedő kengyelformája az esetek többségében jól kivehető volt, de a Kat. A-

59/1/1. (Tác) és 92/1/1. (Szabadbattyán/Székesfehérvár) nők viseletében azonosított kisméretű fibulák csak 

kevesebb biztonsággal feleltethetők meg a tárgyalt típusnak. 
843

 Kr. u. 1. század második fele – 2. század eleje: Kat. A-98; Kr. u. 2. század első fele: Kat. A-7, 59, 63, 92; Kr. 

u. 2. század közepe/második fele: Kat. A-96. Kr. u. 2. század: Kat. A-39; Kr. u. 3. század eleje/közepe: Kat. A-

106. (HD037755; LUPA Nr. 714, 2779, 2856, 3182, 4027, 4041, 9784. A részletes keltezési adatokat lásd a 

katalógusban). 
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Érdemes itt is említést tenni a korábbi kutatások során megadott, fibulákra vonatkozó 

adatokról. A viselettel foglalkozó leírások meglehetősen sokszor nem említették a mellkason 

viselt pannoniai trombitafibulákat,
844

 más helyeken viszont a szerzők bár regisztrálták ezeket 

a fibulákat, arra a típus megnevezése nélkül,
845

 vagy csak egyszerűen melltűként
846

 

hivatkoztak. Kat. A-7/1/1., 39/1/1., 45/1/1., 59/1/1., 92/1/1. fibuláját egy vagy több szerző 

térdfibulaként határozta meg.
847

 A vállakon viselt pannoniai trombitafibulákat Kat. A-98/1/1. 

és 106/1/2. esetében típus megnevezés nélkül írták le,
848

 míg Kat. A-96/1/1. fibuláit 

térdfibulákkal feleltették meg.
849

 

 

Valamennyi ábrázoláson felülnézetből látjuk a fibulákat, a trombita alakúra kiszélesedett 

kengyelrész ábrázolására és megfigyelésére profilnézet esetén nem lenne lehetőség. A tárgyi 

                                                           
844

 Kat. A-7/1/1.: NAGY M. 2007, 39, Nr. 24. Kat. A-39/1/1.: FITZ 1957, 151, Nr. 97; AQUINCUM 2002, 44, Nr. 5. 

Kat. A-45/1/1.: KUZSINSZKY 1900, 65, Nr. 71; FITZ 1957, 147, Nr. 21; AQUINCUM 2002, 73, Nr. 104. Kat. A-

59/1/1.: FITZ 1957, 135, 146, Nr. 3. Kat. A-63/1/1.: GARBSCH 1965, 150, Nr. 106.26; LUPA Nr. 2779. Kat. A-

92/1/1.: ERDÉLYI 1974, 23; LUPA Nr. 4027. 
845

 Kat. A-39/1/1.: KUZSINSZKY 1900, 62, Nr. 68. 
846

 Kat. A-7/1/1.: SCHOBER 1923, 82, Nr. 181; ERDÉLYI-FÜLEP 1954, 240, Nr. 49; FITZ 1957, 149, Nr. 62; 

GARBSCH 1965, 152, Nr. 114.7; LUPA Nr. 714. Kat. A-39/1/1.: GARBSCH 1965, 159, Nr. 149.9; LUPA Nr. 3182. 

Kat. A-45/1/1.: GARBSCH 1965, 159, Nr. 149.3; LUPA Nr. 3180. Kat. A-59/1/1.: GARBSCH 1965, 161, Nr. 154.1; 

LUPA Nr. 4041. Kat. A-92/1/1.: GARBSCH 1965, 159, Nr. 148. 
847

 Kat. A-7/1/1.: BERECZ 1987, 26, Kat. 1; PÁSZTÓKAI-SZEŐKE 2000, 121. 39/1/1.: BERECZ 1987, 30-31, Kat. 9. 

45/1/1.: BERECZ 1987, 30, Kat. 8. Kat. 59/1/1.: BERECZ 1987, 32, Kat. 11. Kat. 92/1/1.: FITZ 1957, 146, Nr. 4; 

BERECZ 1987, 29-30, Kat. 7. 
848

 Kat. 98/1/1.: LUPA Nr. 2856. Kat. 106/1/2.: LUPA Nr. 9784. 
849

 LUPA Nr. 3827. 

40. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt FiA.3. (pannoniai 

trombitafibulák) 1. 

 



 

137 

 

anyag pannoniai trombitafibuláinak tipologizálásakor számos formai jellegzetesség 

figyelembe vehető, mint például a fedlap megléte vagy hiánya, a trombita alakú kengyel 

formája, a kengyelt osztó gomb formája, a gombot követő kengyelszakasz kialakítása és a 

kengyel záródása. Az ábrázolt fibulák esetében ilyen pontos részletkialakításokra semmi 

képpen nem lehetett lehetőség – a mellkason ábrázolt fibulák esetében már azok méretéből 

kifolyólag sem. Így annak meghatározására, hogy az ábrázolt fibulák milyen a tárgyi 

anyagból ismert formaváltozat alapján kerültek megjelenítésre nincsen lehetőség. 

Az ábrázolt pannoniai trombitafibulák legtöbbjénél a trombita alakúra szélesített, 

tűszerkezetet követő kengyelt jelenítették meg, amely már önmagában egyértelműsíti a fibula 

főtípusát. Talán Kat. A-98/1/1. fibuláin figyelhetjük meg a trombita alakú kengyelrészt 

követő, kengyelt osztó gombokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pannoniai trombitafibulák formai előképének az egy gombos, erős profilú fibulákat 

tekintik, kialakulásukra az A74-79 és A69-70 fibulák voltak hatással. Ezek a fibulák 

leginkább Pannoniában és Noricumban terjedtek el. Fő használati időszakuk a Kr. u. 2. 

század, de már az 1. század végén megjelenhettek és használatuk a 3. század elején érhetett 

véget.
850

 

A vizsgált temetkezések több sírjából kerültek elő pannoniai trombitafibulák. A két vállon 

párban hordott pannoniai trombitafibulák, amelyeket a Kat. A-96/1/1. és 98/1/1. nők 

                                                           
850

 MERCZI 2012, 492-493; SÁRÓ 2014A, 304-305; SÁRÓ 2014B, 167-168; MERCZI 2016C, 86; MERCZI 2017, 90-

91; MERCZI 2019, 40-41. 

41. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt FiA.3. (pannoniai 

trombitafibulák) 2. 
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ábrázolásán lehetett megfigyelni, sírok közül csak a Páty/233. sírban voltak. A két Kovrig T. 

VI. 60. = Cociş 21b1b fibula a gyerek (kislány?) fogainak két oldaláról kerültek elő, így 

feltételezhető, hogy eredetileg a vállon viselte őket.
851

 Pannoniai trombitafibula több esetben 

került elő noricumi-pannoniai szárnyas fibulával,
852

 a csontvázas rítusú Solymár-

Dinnyhegy/145. sír (nő) esetében pedig a fibulák pozíciója is vizsgálható: a Kovrig T. VII. 62, 

64. fibula a jobb vállon a Garbsch A238v2 pedig a bal vállon volt.
853

 

Kettő fibula került elő a Solymár-Dinnyehegy/31. sírból (gyerek) is. A Kovrig T. VII. 62, 

64. pannoniai trombitafibula a nyaktájékon, míg az Almgren 75/77 = Jobst 5B egy gombos, 

erős profilú fibula a térd környékén volt, így utóbbi nem valószínű, hogy a viselethez 

tartozott.
854

 A pannoniai trombitafibula ugyanakkor példaként szolgál a Kat. A-7/1/1., 39/1/1., 

45/1/1., 59/1/1., 63/1/1. és 92/1/1. esetében látott viselési módhoz, amikor a fibula a 

mellkason volt. További sírok esetében a két fibula pozíciója nem vizsgálható.
855

 

A síremlékeken nem ábrázolták, de a pannoniai trombitafibulákat az egy gombos, erős 

profilú fibulákhoz hasonlóan talán „bennszülött” származású nők is viselhettek vállukon pár 

nélkül. A vizsgált temetkezések sem szolgálnak ide vonatkozó egyértelmű bizonyítékkal. Az 

egyetlen csontvázas sír, amelyben a Kovrig T. VII. 62, 64. fibula az elhunyt jobb vállának 

környékéről került elő egy gyerek sírja (Solymár-Dinnyehegy/88. sír).
856

 

A vizsgált temetkezések esetében a síremlékek többségén látott viselési mód – két vállon 

noricumi-pannoniai szárnyas fibula, mellkason pannoniai trombitafibula – nem volt 

megfigyelhető. Ugyanakkor a két fibulatípus köthető egy viselethez – Solymár-

Dinnyhegy/145. sír – amely így jól példázza a temetkezések esetében is azt a törekvést, 

miszerint a tradicionális noricumi-pannoniai szárnyas fibulát sokáig igyekeztek megtartani, 

még akkor is, ha időközben az aktuális divatnak megfelelő, újabb típusokkal lazult fel a 

viselet. 

 

Térdfibulák (FiA.4) 

 

A tárgyi anyagból ismert térdfibulák formai jellegzetességeit kerestem a síremlékek 

ábrázolásain is. A Pannoniában jellegzetes térdfibulák felülnézeti képe egy a tűszerkezetet 

követően kiszélesedő, a második harmadban összeszűkülő, majd a tűtartórész felett ismét 

kiszélesedő kengyelformát mutat. A térdfibulák oldalnézeti képe szintén jól felismerhető: a 

kengyel a noricumi-pannoniai térség térdfibuláinak formáját követve „S”-alakban ívelő.  
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 Függelék 1/10. lelőhely, Kat. B-145-146, 49. tábla 1-2. 
852

 Solymár-Dinnyehegy/84. sír (hamvasztásos, gyerek): 1 db Kovrig T. VII. 66 = Cociş 21b3a-b és 1 db 

Garbsch A238h var. fibula (Függelék 1/13. lelőhely, Kat. B-79, Kat. B-151, 72. tábla 1-2). Százhalombatta/109. 

sír (hamvasztásos): 1 db Kovrig T. VII. 70 = Cociş 21b3a-b és 1 db Garbsch A238v1 fibula (Függelék 1/14. 

lelőhely, Kat. B-51, B-152, 86. tábla 1-2). 
853

 Függelék 1/13. lelőhely, Kat. B-61, Kat. B-143, 79. tábla 2-3. 
854

 Függelék 1/13. lelőhely, Kat. B-138, Kat. B-141., 66. tábla 1-2. 
855

 1 db Kovrig T. VI. 60. = Cociş 21b1b és 1 db ismeretlen fibula (lappang) volt az Aquincum-Bécsi út 60./SE 

6034-6035-6036 sírban (hamvasztásos) (Függelék 1/2.2.4. lelőhely, Kat. B-147, Kat. B-211, 9. tábla 1-2.). 1 db 

Kovrig T. VI. 60. = Cociş 21b1a és 1 db ismeretlen típusú fibula (csak tűje maradt meg) volt a 

Százhalombatta/101. sírban (hamvasztásos) (Függelék 1/14. lelőhely, Kat. B-149, Kat. B-209, 85. tábla 1-2.). 
856

 Függelék 1/13. lelőhely, Kat. B-142, 74. tábla 1. Az Aquincum-katonavárosi temető/V.6. sír (hamvasztásos, 

nő) bolygatott, innen 1 db Kovrig T. VII. 66 = Cociş 21b3a-b fibula került elő (Függelék 1/2.2.1. lelőhely, Kat. 

B-150, 6. tábla 2.). Ugyan az Aquincum-Bécsi út 62., 80./SE 3586-3587 sírban biztosan 1 db Kovrig T. VII. 62, 

64. fibula volt, de a hamvasztásos, kettős temetkezés esetében nem lehet megállapítani, hogy ez vajon a nő vagy 

a másik személy (férfi?) viseletéhez tartozott-e (Függelék 1/2.2.5. lelőhely, Kat. B-140, 10. tábla 1.). Ugyancsak 

nem szolgálhat további információval a Páty/588. sírhoz kötött, nyesésből előkerült Kovrig T. VII. 62. var. fibula 

sem (Függelék 1/10. lelőhely, Kat. B-144, 53. tábla 2). 
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A vizsgált kőemlékeken három női viseletben látunk térdfibulát. Egy sírkő Sopronból (Kat. 

A-9/1/1.), míg egy másik Kékkútról (Kat. A-42/1/1.) került elő, továbbá térdfibula ábrázolása 

látható még az egyik Sárszentmiklóson talált sírszobor (Kat. A-29.) esetében is (42. ábra). 

Pontosabban csak Kat. A-42. sírkövet datálták (Kr. u. 2. század eleje), Kat. A-9. és 29. 

keltezése bizonytalanabb.
857

 
 

Kat. A-42/1/1. mindkét vállán, Kat. A-9/1/1. jobb vállán, Kat. A-29. pedig mellkasán visel 

térdfibulát. Csak Kat. A-29. nő viseletében látni további, eltérő típusú fibulákat (noricumi-

pannoniai szárnyas fibulák). 

A korábbi szakirodalmakban az eddig tárgyalt fibulatípusokéhoz hasonló módon Kat. A-

9/1/1., 29. és 42/1/1. fibuláit is eltérően azonosították. Típusukat nem határozták meg,
858

 vagy 

noricumi-pannoniai szárnyas fibulákkal
859

 feleltették meg őket. A Kat. A-29. mellkasára 

tűzött térdfibulát viszont sok helyen ugyancsak térdfibulaként írták le.
860

 

A korábbi, viselettel foglalkozó leírásokban részletesebben is foglalkoztak térdfibulák 

azonosításával. Berecz K. térdfibulát vélt felfedezni még Kat. A-7/1/1., 30., 39/1/1., 45/1/1., 

59/1/1., 71/1/1., 80/1/1., 85/1/2., 92/1/1., 102/1/1.
861

 nők mellkasán is. Ezek a fibulák 

véleményem szerint vagy nem láthatóak a kőemlékeken,
862

 vagy pedig eltérő típusokkal 

feleltethetők meg.
863

 

 

A vizsgált térdfibula ábrázolások eltérő formát mutatnak. Ha a tárgyi anyag szerint 

meghatározott típuscsoportokkal igyekszünk összekapcsolni őket a következőket lehet 

vizsgálni: 1. van-e fedlapjuk? 2. milyen lehet a kengyel keresztmetszete és formája? 3. 

hogyan záródik a kengyel? Mivel az ábrázolt fibulákat profilból (Kat. A-29.) és felülnézetből 

(Kat. A-9/1/1., 42/1/1.) is megjelenítették az egyes esetekben eltérő információmennyiséggel 

rendelkezünk. 

Legkevesebb adatunk Kat. A-29. fibulájáról van, amelyet oldalnézetben látunk. Annyi 

biztos, hogy a noricumi-pannoniai térségben népszerű, „S” alakban ívelő kengyelformával 

jellemezhető térdfibula változatot
864

 utánoz, amely talán gomb nélkül záródik, de a további 

részletek meghatározására nem lehetséges. Kat. A-9/1/1. jobb vállon viselt fibulája nehezen 

kivehető, úgy tűnik azonban, hogy fedlapja/rugótokja téglalap alakú, a kengyelt nem díszíti 

tagolás, így keresztmetszete talán félkörös, a kengyel a tűtartó irányába közel azonos 

szélességgel folytatódik és nem gombbal záródik. Kat. A-42/1/1. fibulaábrázolásai 

vizsgálhatók a legkönnyebben. Az azonos formát mutató fibulák fedlapja/rugótokja téglalap 

alakú, a kengyel hosszanti irányban kétszeresen tagolt, így esetleg trapéz keresztmetszetet 

utánoz, a kengyel második harmadban erősen összeszűkül, majd a tűtartó felett kiszélesedik 

és nem gombbal záródik. 
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 Kat. A-42.: Kr. u. 100-130 (LUPA Nr. 3413. A részletes keltezési adatokat lásd a katalógusban). 
858

 Kat. A-9/1/1.: LUPA Nr. 9311; Kat. A-29.: GARBSCH 1965, 158, Nr. 145.2; LUPA Nr. 727; ERDÉLYI 1974, 

99; Kat. A-42/1/1.: HAMPEL 1906B, 34, Nr. 22; LUPA Nr. 3413. 
859

 Kat. A-42/1/1.: FITZ 1957, 149, Nr. 58; NAGY M. 2007, 23, Nr. 5. 
860

 FITZ 1957, 134; BERECZ 1987, 29, Kat. 5; FITZ 1998, 59, Nr. 20. 
861

 Kat. A-7/1/1.: BERECZ 1987, 26, Kat. 1. Kat. A-30.: BERECZ 1987, 28, Kat. 6. Kat. A-39/1/1.: BERECZ 1987, 

30-31, Kat. 9. Kat. A-45/1/1.: BERECZ 1987, 30, Kat. 8. Kat. A-59/1/1.: BERECZ 1987, 32, Kat. 11. Kat. A-

71/1/1.: BERECZ 1987, 32, Kat. 12. Kat. A-80/1/1.: BERECZ 1987, 27, Kat. 3. Kat. A-85/1/2.: BERECZ 1987, 31, 

Kat. 10. Kat. A-92/1/1.: BERECZ 1987, 29-30, Kat. 7. Kat. A-102/1/1.: BERECZ 1987, 27, Kat. 2. 
862

 Kat. A-71/1/1., 85/1/2., 102/1/1. 
863

 Pannoniai trombita fibula: Kat. A-7/1/1., 39/1/1., 45/1/1., 59/1/1., 92/1/1. Korongfibula: Kat. A-80/1/1. 

Azonosíthatatlan típusú fibula: Kat. A-30. 
864

 MERCZI 2011, 29. 
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Mindkettő, részleteiben vizsgálható fibula egy-egy téglalap alakú fedlappal/rugótokkal 

gyártott változatot látszik utánozni. Vizsgáljuk először a fedlapos változatokat. Ha a tárgyi 

anyagot elemezzük érdekes, hogy míg a pannoniai térségben a legnagyobb számban 

előforduló térdfibula változatokat félkör alakú fedlappal gyártották,
865

 addig a téglalap alakú 

fedlappal készített változatok ennél jóval kisebb számban vannak jelen.
866

 A fedlap nélkül, 

vagy kisméretű fedlappal és rugótokkal gyártott fibulák felülnézeti képe a síremlékeken 

ábrázolt fibulák téglalap alakú részével szintén összefüggésbe hozható. Ezeknél a 

változatoknál a rugót hengeres vagy szögletes tokba helyezték.
867

 Mivel Merczi M. vizsgálatai 

alapján kijelenthető, hogy a rugótokos térdfibulák térségünkben kevésbé kedvelt változatokat 

képviselnek,
868

 feltételezni kell, hogy az ábrázolt viselet térdfibuláihoz nem ezek, hanem 

valamelyik népszerűbb, rugós tűszerkezettel és fedlappal készített térdfibulaváltozat adott 

kiindulási pontot. 

Kat. A-9/1/1. fibulája talán a Merczi 2011/B/14. és B/21. fedlapos fibulákhoz hasonlít 

leginkább. A B/14. változatot téglalap keresztmetszetű, szalagszerű kengyel jellemzi, téglalap 

alakú fedlapja pedig derékszögben meghajlítva elölről a rugóra borul.
869

 Merczi M. a B/14. 

                                                           
865

 Kovrig T. IX. 80-84, 86-88, 91-92, 94 (KOVRIG 1937, 56-61); Patek T. XXII. 12, 18, T. XXIII. 1, 10 (PATEK 

1942, 57, 229-237, 243); Merczi 2011, B/1, B/2, B/3, B/4, B/10, B/11, B/15, B/18. változatok (MERCZI 2011, 29-

36, 40-42, 44-47). 
866

 Kovrig T. X. 102. (KOVRIG 1937, 63); Patek T. XXII. 20-21, T. XXIII. 4. (PATEK 1942, 239); Merczi 2011, 

B/13, B/14, B/16, B/17, B/21, B/22. változatok (MERCZI 2011, 43-45, 47-48). 
867

 Kovrig T. X. 99-101 (KOVRIG 1937, 62-63); Patek T. XXIII. 5, 7 (PATEK 1942, 239-240, 242); Merczi 2011, 

A/1, A/2, A/3. változat (MERCZI 2011, 26-28). 
868

 MERCZI 2011, 26. 
869

 MERCZI 2011, 44. 

 

42. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt FiA.4. (térdfibulák). 
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változat egyetlen darabját Sárisápról közölte,
870

 de további párhuzamait az általam áttekintett 

tárgyi anyagban sem találtam. A B/21. változat fedlapja téglalap alakú, a kengyel 

keresztmetszete pedig félkörös.
871

 A B/21. változat és az azzal rokon fibulák fő elterjedési 

területéhez tartozik Moesia és Dacia, valamint Pannonia északnyugati és déli része,
872

 

használati időszakuk pedig a Hadrianus kortól a Kr. u. 3. század elejéig lehetett.
873

 

Téglalap alakú fedlappal és trapéz keresztmetszetű kengyellel gyártott, de részleteikben 

különböző térdfibulákat ismerünk Pannoniában például Pátyról, Sisciából, Vindobonából
874

 és 

egy további fibulát említhetek még az Aquincum-Graphisoft Park/1341. sírból is.
875

 A téglalap 

alakú fedlappal gyártott fibulák „S” alakban beívelt kengyellel leginkább a noricumi-nyugat 

pannoniai térségből kerültek elő, míg eltérő ívű kengyellel a germaniai térségből is jól 

ismertek.
876

 Formai szempontból talán ezekkel a fibulákkal mutathat kapcsolatot Kat. A-

42/1/1. két ábrázolt fibulája.  

A térdfibulákat a legtöbb szerző eredendően a katonai viselethez köti, a katonaságtól 

kerülhetett át civil környezetbe.
877

 Használati időszakuk a Kr. u. 2. századra tehető, a 

használati időszak vége a 2. század vége/3. század elején lehet.
878

 

 

A következőkben azt vizsgálom, hogy milyen kapcsolatot mutatnak az északkelet-pannoniai 

térségből gyűjtött sírok és az ábrázolásokon megfigyelt fibulaviselés. 

Kettő térdfibula egyik sírban sem volt. Öt fibula/fibulatöredék, köztük egy a Merczi 

2011/B/9 var.-ba tartozó térdfibula került elő a Mány/5. sírból (hamvasztásos);
879

 azonban 

sajnos a rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet eldönteni, hogy ez a térdfibula biztosan 

egy viselethez tartozott-e a 2 db csokornyakkendő alakú fibulával vagy sem.
880

 Az Aquincum-

Bécsi út 58./22. sírban (hamvasztásos) egy Merczi 2011/B/23 térdfibula és egy második fibula 

tűszerkezetének töredéke volt. Ebben az esetben is elképzelhető, hogy a két fibula egy 

személy (nő?) viseletéhez tartozott, az elhunytról azonban nincs információnk és a sírban 

semmilyen nem-specifikus tárgy nem volt, ami az elemzést segítené.
881
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 MERCZI 2011, 21-22, Nr. 134, 15. tábla 1. 
871

 MERCZI 2011, 47. 
872

 PATEK 1942, 239, T. XXIII. 4; SCHMID 2010, 38, Karte 1; MERCZI 2011, 47-48; továbbá SÁRÓ 2011, Kat. 231 

= KOVÁCS 2005B, 114, Fig. 68. 5 (Baracs); MERCZI 2011, 23, Nr. 148 (Vértesszőlős), 16. tábla 3; SÁRÓ 2014B, 

173, 198, Kat. 89-90 (Tolna megye), 11. tábla 2, 8. FeMúz, 2007.10.3.33 (Pomáz). AM, 2007.3.5.1. (Aquincum-

Graphisoft Park/1036. sír, Függelék 1/2.3. lelőhely, Kat. B-161, 23. tábla 1), AM, 2013.11.191. (Aquincum, 

polgárváros, nyugati rész). 
873

 SCHMID 2010, 112, Nr. 203. 
874

 Páty: OTTOMÁNYI 2007, 188, 190, 140. kép 9. Siscia: KOŠĆEVIĆ 1980, T. XXII. 171, 174. Vindobona: 

SCHMID 2010, 108, Taf. 19. 164. 
875

 Függelék 1/2.3. lelőhely, Kat. B-162., 23. tábla 2. 
876

 SCHMID 2010, 34-35. 
877

 Például: BÖHME 1972, 19; GUGL 1995, 34-35; MERCZI 2011, 7. 
878

 Például: BÖHME 1972, 19-22; GUGL 1995, 35; MERCZI 2011, 7. 
879

 Függelék 1/6. lelőhely, Kat. B-153, Kat. B-179-180, Kat. B-196, Kat. B-205, 39. tábla 1-5. 
880

 A hamvasztásos rítusú sírból 2 db csokornyakkendő alakú fibula, egy áttört fibula töredékei, valamint egy 

fibula tűszerkezettöredéke került még elő – ugyanakkor nem lehet kizárni, hogy utóbbi kettő összetartozott és a 

sírból előkerült fibulák darabszáma így nem öt, hanem négy. Még így is szokatlan azonban ez a magas 

fibulaszám. A csokornyakkendő alakú fibulák biztosan összetartoztak, de a rendelkezésre álló adatok alapján 

megoldhatatlan a kérdés, hogy vajon ehhez a viselethez tartozott-e harmadik fibula (a térdfibula, az áttört fibula 

vagy az ismeretlen típusú fibula), vagy azok a viselettől függetlenül kerültek a sírba, esetleg egy második 

elhunythoz tartoztak-e valamilyen kombinációban, vagy akár minden fibula egy viselet része lett volna, amely 

szokás viszont a hozzáférhető adatok szerint a kora császárkorban már szokatlannak számít. 
881

 Függelék 1/2.2.8. lelőhely, Kat. B-164, Kat. B-202, 14. tábla 1-2. 
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További sírokban egy-egy térdfibula volt. Az előkerült térdfibulák férfi,
882

 gyerek
883

 és 

ismeretlen nemű személy
884

 viseletéhez egyaránt köthetők, míg máskor nem biztos, hogy a 

viselet részeként kerültek a sírba.
885

 Két női sír is említhető. Az Aquincum-katonavárosi 

temető/VI.101. sírban (hamvasztásos) egy Merczi 2011/B/2 térdfibula volt, amely a nő 

hamvai közül került elő,
886

 míg az Aquincum-Graphisoft Park/1341. sírban (csontvázas) a 

Merczi 2011/B/21. var. térdfibula a nő jobb bokájánál volt.
887

 Egyik esetben sem biztos, hogy 

a térdfibula a viselet része volt. 

 

Úgy tűnik, hogy az eddigiekkel ellentétben nem rajzolódik ki szoros összefüggés az 

ábrázolások és a sírok anyaga között. Az északkelet-pannoniai térségből előkerült egyetlen 

síremléken, a sárszentmiklósi sírszobron (Kat. A-29.) a térdfibula noricumi-pannoniai 

szárnyas fibulákkal együtt jelenik meg, amely a pannoniai trombitafibuláknál látottakhoz 

hasonlóan egyrészt tükrözi a ragaszkodást a hagyományokhoz, de emellett az új divatelemek 

elfogadását is. Ide kapcsolódhatna a mányi térdfibula – bár ez csokornyakkendő alakú 

fibulapárral, nem pedig A238 fibulákkal volt egy sírban – de ez sajnos a fentebb kifejtett okok 

miatt érdemi információt nem nyújt. A pre-római hagyományokkal szintén jól összeköthető, 

Kat. A-42/1/1. viseletében azonosított, vállakon viselt kettő térdfibula a vizsgált sírok 

egyikében sem volt jelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
882

 Aquincum-Graphisoft Park/1036. sír (csontvázas): a Merczi 2011/B/21 térdfibula a mellkason, a bordák 

között került elő (Függelék 1/2.3. lelőhely, Kat. B-161, 23. tábla 1). 
883

 Aquincum-Graphisoft Park/483. sír (csontvázas): a Merczi 2011/B/1 térdfibula az elhunyt bal karja fölött 

került elő (Függelék 1/2.3. lelőhely, Kat. B-155, 19. tábla 3). 
884

 A Százhalombatta/12. sírból (hamvasztásos) égett Merczi 2011/B/1 térdfibula került elő (Függelék 1/14. 

lelőhely, Kat. B-157, 83. tábla 5). 
885

 Aquincum-Lajos u. 4-6.–Cserfa u.–Bécsi út 3./19. sír (csontvázas, gyerek): a Merczi 2011/B/2 térdfibula a bal 

láb végén volt (Függelék 1/2.2.3. lelőhely, Kat. B-160, 8. tábla 1). Aquincum-Graphisoft Park/496. sír 

(csontvázas, gyerek): a Merczi 2011/B/1 térdfibula a koponya fölött, azzal egy magasságban került elő 

(Függelék 1/2.3. lelőhely, Kat. B-156, 20. tábla 1). Budaörs/50. sír (hamvasztásos): az esetleg térdfibulaként 

meghatározható töredék a 4. edényben volt, míg a hamvak az 1. vagy 2. edénybe lehettek (Függelék 1/3. 

lelőhely, Kat. B-165, 28. tábla 6). Százhalombatta/2. sír (hamvasztásos): a Merczi 2011/B/1 térdfibula a sírgödör 

ÉK-i felében volt a hamvakkal, de nem égett meg (Függelék 1/14. lelőhely, Kat. B-158, 83. tábla 1). 

Százhalombatta/41. sír (hamvasztásos): a Merczi 2011/B/23 térdfibula a hamvak közelében volt a sírgödör ÉNY-

i felében, de nem égett meg (Függelék 1/14. lelőhely, Kat. B-163, 84. tábla 2). Százhalombatta/53. sír 

(hamvasztásos): Merczi 2011/B/9. var. fibula a fedő (7. melléklet) tetején volt (Függelék 1/14. lelőhely, Kat. B-

154, 84. tábla 4). 
886

 Függelék 1/2.2.1. lelőhely, Kat. B-159, 6. tábla 4. 
887

 Függelék 1/2.3. lelőhely, Kat. B-162, 23. tábla 2. 
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Csuklós tűszerkezetű ívfibula (FiA.5) 

 

Az előbbiektől eltérő formája van a Kat. A-43/1/1. (Környe) sírkövön ábrázolt nő fibuláinak. 

A sírkövet a Kr. u. 1. század vége – 2. század elejére lehet keltezni.
888

 A nő a két vállon 

látható fibulákon túl további fibulát nem visel (43. ábra 1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezen az azalus-eraviscus terület határán előkerült, Traianus korra keltezett kőemléken az 

ábrázolt fibulák felülnézetben kifaragott ívfibulák. A korábbi kutatások során a fibulák típusát 

legtöbbször nem határozták meg,
889

 vagy éppen nem is szerepelnek a viselet leírásakor,
890

 míg 

J. Garbsch A236 két gombos fibulákként
891

 definiálta őket. Az ábrázolt fibulákat véleményem 

szerint a noricumi-pannoniai két gombos fibulától eltérő fibulatípussal lehet megfeleltetni. 

A fibulák alsó oldala széles, középen tagolt, majd felső oldaluk felé jelentősen keskenyedik 

és a keskeny részen egy-egy kevéssé látható, keresztbe futó tagolás van. Talán utóbbi alapján 

határozta meg őket J. Garbsch noricumi-pannoniai két gombos fibulákként. Az azonosítás 

során a fibulák egy másik részletéből indultam ki: véleményem szerint a kiszélesített alsó 

oldalt és az annak közepén elhelyezkedő, kis téglalap alakú tagolást a fibula csuklós 

tűszerkezetével lehet azonosítani. 

A fibulák tűszerkezetének divatja az itáliai és a kelta, valamint germán lakosság 

gyártmányain eltérő volt. Az általánosan elfogadott vélemény szerint a kelták rugós 

tűszerkezettel készítették fibuláikat, és nem jellemző rájuk a kéttagú, csuklós tűszerkezetű 

konstrukció, amelynek divatja Itáliához és annak aktuális vonzáskörzetéhez köthető.
892

 A 

különféle csuklós tűszerkezetű ívfibulák nagy számban és változatos formákban képviseltetik 

                                                           
888

 Kr. u. 90-120 (LUPA Nr. 693. A további keltezési adatokat lásd a katalógusban). 
889

 HAMPEL 1906, 67, Nr. 63; ERDÉLYI 1974, 15; LUPA Nr. 693.  
890

 SCHOBER 1923, 92, Nr. 196; FITZ 1957, 148, Nr. 34. 
891

 GARBSCH 1965, 156, Nr. 129.1. 
892

 Berecz K. az Aucissa fibulák eredetkérdése kapcsán hívta fel a tűszerkezeti sajátosságok megoszlására a 

figyelmet (BERECZ 2008, 38). 

43. ábra. FiA.5. (csuklós tűszerkezetű fibula) ábrázolása és lehetséges párhuzamai a tárgyi 

anyagban. 
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magukat a Római Birodalom területén, így Kat. A-43/1/1. fibulák pontosabb azonosításakor 

szükséges, hogy az összehasonlító vizsgálatot kifejezetten az északkelet-pannoniai tárgyi 

anyagból ismert fibulákkal végezzem el. 

Bár a kora császárkori időszakra keltezhető csuklós szerkezetű ívfibulák sok típusa előfordul 

a vizsgált gyűjtési területen, ezek közül csak azok a típusok hozhatók kapcsolatba Kat. A-

43/1/1. nő fibuláival, amelyek kengyele a tűszerkezet után fokozatosan elkeskenyedik és a 

kengyel keresztirányban tagolt.
893

 A vizsgált tárgyi anyagból az Aucissa fibulák többféle 

változata,
894

 a hosszanti bordákkal díszített csuklósszerkezetű ívfibulák,
895

 egy „U” 

keresztmetszetű, tagolt kengyelű ívfibula,
896

 a tagolt kengyelű ívfibulák többféle változata,
897

 

a csuklós-szárnyas fibulák egy változata,
898

 a niello díszítésű, tagolt kengyelű ívfibulák
899

 és 

egy email díszítésű, tagolt kengyelű ívfibula
900

 felel meg az előbbi kritériumoknak (43. ábra 

2.). Az előbbi típusokba összesen 29 db fibula sorolható az aktuális anyaggyűjtési helyzet 

szerint. 

Valamennyi lehetséges párhuzamként felsorolt csuklós tűszerkezetű ívfibula a galliai-Rajna-

vidéki területeken népszerű típus, használatukkal a Kr. u. 1. század során, esetenként a Kr. u. 

2. században lehet számolni.
901

 Ahogyan a fentebbi darabszám is mutatja, ezek a 
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 Így bár a gyűjtési területről előkerült Alésia fibula (OTTOMÁNYI 2007, 134, 151, 114. kép 3), keresztben 

tagolt kengyelű, csuklósszerkezetű ívfibula (MERCZI 2016B, 448, Kat. 3, 1. tábla 3), niello díszítésű, osztatlan 

kengyelű ívfibula (MERCZI 2016B, 448, Kat. 5, 1. tábla 5), kétszeresen megtört kengyelű fibula téglalap alakú 

kengyellel (MERCZI 2016B, 448, Kat. 6, 1. tábla 6; AM, 2006.5.2023.1) és egy szimmetriatengelyű emailos 

fibulák (BERECZ 2008, Kat. C-260, 12. tábla 2, 27. tábla 3.1; BERECZ 2008, Kat. C-229, 12. tábla 6; BERECZ 

2008, Kat. C-118, 12. tábla 9, 27. tábla 3.2; BERECZ 2008, Kat. C-138, 12. tábla 12, 27. tábla 4) ezeket jelen 

vizsgálathoz a formai különbségek miatt nem vehetem figyelembe. A fentebbi kritériumoknak nem felel meg 

néhány Aucissa fibula (AM, 2002.7.13690; KDM, K-1457; KDM, K-2310), valamint a csuklós-szárnyas fibulák 

közül sem vehetők figyelembe azok a változatok, amelyek oldalsó nyúlványa a tűszerkezettől távoli 

kengyelrészekre esik (CSIRKE – PALÁGYI 2005, 101, Kat. 53.191; MERCZI 2016B, 448, Kat. 4, 1. tábla 4; 

OTTOMÁNYI 2007, 134, 151, 114. kép 4; FeMúz, 2006.37.58; TBM, 2 db leltározatlan fibula). 
894

 Típus: Berecz A242.2: Aquincum-Bécsi út 58. (Anderkó K. ásatása, 2012.), újkori feltöltésből: AM, 

2012.4.588; Aquincum-Sajka u. 4. (R. Facsády A. ásatása, 1993.), 3. szelvény: AM, 94.6.3790; Csákberény-

Orondpuszta, szórvány: SÁRÓ 2015A, Cat. 3, Fig. 1.3; SÁRÓ 2015A, Cat. 4, Fig. 1.4; SÁRÓ 2015A, Cat. 5. Fig. 

1.5; Héreg-Temetőhegy, szórvány: TBM, leltározatlan; Paks-Gyapa – Rosti-puszta, szórvány: SÁRÓ 2014A, Cat. 

1, Fig. 2.2; Matrica, szórvány: SÁRÓ 2015A, Cat. 1, Fig. 1.1; SÁRÓ 2015A, Cat. 2, Fig. 1.2. = KOVRIG 1937, 43, 

T. IV. 36. (két fibula méretadatával); Brigetio, szórvány: BERECZ 2008, 259, Kat. A-64. = KOVRIG 1937, 41, T. 

IV. 29; KDM K-1454; KDM, 2013.12.1. Típus: Grbić I/1: Brigetio: SÁRÓ 2015A, Cat. 6, Fig. 2.6. 
895

 Típus: Gaspar 25: Vértestolna-Buncsú-kút, szórvány: TBM, leltározatlan. Típus: Riha 5.12.2: Epöl-Kőkúti-

dűlő és Palkóvölgyi-dűlő, szórvány: MERCZI 2016B, 448, Kat. 2, 1. tábla 2; Komárom-Esztergom megye, 

szórvány: KDM, 2013.12.2. 
896

 Típus: Philippe 23c2b: Császár, szórvány: TBM, leltározatlan. 
897

 Típus: Riha 5.14.2: Páty, 13/9. lelőhely, szórvány: FeMúz, 2008.5.9.164. Típus: Riha 5.6: Aquincum-Bécsi út 

66./144. sír (csontvázas, gyerek): Függelék 1/2.2.7. lelőhely, Kat. B-167, 13. tábla 2; Aquincum-Kacsa u. 15-23. 

(Hable T. ásatása), SE 1103: AM, 2007.17.9584. = HABLE 2009, 121, 10. kép. Típus: Philippe 23c2c: Aquincum-

Vályog u. 10. (ásatás, 1942.), szórvány (?): AM, 55.41.77. Philippe 23d2: Tokod-Altáró, szórvány: SÁRÓ 2015A, 

Cat. 7, Fig. 2.7. Típus: Riha 5.12.4.: Zsámbék, szórvány: MERCZI 2017B, 103, Kat. 2, 5. tábla 1. Típus: 

meghatározhatatlan: Aquincum-Kacsa u. 15-23. (Hable T. ásatása), SE 5502-03: AM, leltározatlan. 
898

 Típus: Gaspar 29b: Budaörs, 5/2. lelőhely, telep, szórvány: MERCZI 2012, 476, Kat. 5, 1. kép 5; Zsámbék, 

szórvány: MERCZI 2017B, 103, Kat. 3, 5. tábla 2. 
899

 Típus: Riha 5.15: Budaörs, 5/2. lelőhely, telep, szórvány: MERCZI 2012, 477-478, Kat. 6, 1. kép 6; Brigetio, 

szórvány: KDM, K-1871. 
900

 Típus: Riha 5.17.2: Páty, 13/9. lelőhely, szórvány: FeMúz, 2008.5.9.124. 
901

 Aucissa fibulák: Kr. e. 1. század utolsó negyedétől Kr. u. 1. század vége, néhol Kr. u. 2. század eleje (BERECZ 

2008, 32). Aucissa fibulák variánsa (Grbić): Kr. u. 2-3. század (GRBIĆ 1996, 88). Gaspar 25: az Aucissa 

fibulákéval megegyezve az Augustus kortól a 2. századig (GASPAR 2007, 44). Gaspar 29b.: Augustus kor vége – 

2. század (GASPAR 2007, 45). Philippe 23c2b: Kr. u. 40-80 (PHILIPPE 1999, 116). Philippe 23d2: Kr. u. 40-75/80 

(PHILIPPE 1999, 130). Philippe 23c2c: Kr. u. 40-80 (2. század eleje) (PHILIPPE 1999, 116). Riha 5.12.2, Riha 

5.12.4: Kr. u. 1. század második negyede – 2. század eleje (RIHA 1979, 138). Riha 5.14.2: Claudius/Nero kor – 1. 
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csuklósszerkezetű ívfibula típusok elvétve jelennek meg fő elterjedési területükön kívül. 

Kivételt képeznek a Birodalomszerte ismert Aucissa fibulák, amelyek nagy területű szóródása 

a katonai csapatmozgásoknak köszönhető. Ezekről a nagy kengyelívelésű fibulákról már jól 

bizonyított, hogy egy alapvetően a katonaság körében használt típusról van szó, amelyet 

később kezdtek el viselni civilek, köztük nők és gyerekek is.
902

 Talán a térségünkben 

megjelenő egyéb, nyugati kapcsolatokat mutató csuklósszerkezetű ívfibulák felbukkanása is a 

limes menti katonai jelenléttel hozhatók összefüggésbe,
903

 ezek pedig az Aucissa fibulák 

esetében ismert módon a civil viseletben is fokozatosan szerepet kaphattak. 

 

A Kr. u. 1. század második fele – 2. század elejére keltezett Kat. A-43. sírkő kronológiai 

szempontból sem zárja ki annak lehetőségét, hogy a nő vállakon ábrázolt fibuláit egy a helyi 

viseletben meghonosodott, de eredetét tekintve nyugat-római, a katonasággal érkező és a helyi 

produktumoktól eltérő fibulatípusokkal azonosítsuk. A Kat. A-43. sírkő feliratában említett 

családnak egyébként voltak katonai kapcsolatai: a sírkövet egy Toria nevű nő állította két 

fiának, akik közül az egyik, Albinus/Albiunus, a decurio alae tisztséget töltötte be és 

Daciában halt meg.
904

 

Ha elfogadjuk annak a lehetőségét, hogy Kat. A-43/1/1. viseletében valóban a fentebb 

felsorolt fibulákkal rokonítható, csuklósszerkezetű ívfibulákat ábrázoltak, úgy ez a síremlék 

példaként szolgálhat arra, hogy a konzervatív, pre-római hagyományokat őrző női viselethez 

olyan elemek is keveredhettek, amelyek kapcsolatai a nyugati, ez esetben itáliai római ízlés 

felé mutatnak. 

 

A vizsgált temetkezésekből is említhető csuklósszerkezetű ívfibula. A Páty/572. sírban 

(csontvázas) a nő bal vállánál került elő egy Gaspar 29c csuklós-szárnyas fibula.
905

 Ez 

azonban az egyetlen olyan példa a térség áttekintett tárgyi anyagából, amely felveti annak 

lehetőségét, hogy a csuklósszerkezetű ívfibulát „bennszülött” vonatkozású nő viseletéhez 

kapcsoljuk.
906

 A Kat. A-43/1/1. esetében felvetett azonosítást ugyanakkor alátámasztja, sőt 

elvezet az egy gombos, erős profilú fibulák esetében is jól adatolható viselési módhoz, amikor 

a vállakon már csak egy fibulát hordtak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
század vége (RIHA 1979, 146). Riha 5.6: Claudius kor – 2. század eleje (RIHA 1979, 124). Riha 5.15.: 

Claudius/Nero kor – 2. század eleje (RIHA 1979, 149). Riha 5.17.2.: Kr. u. 1. század vége – 2. század (RIHA 

1979, 155). 
902

 RIHA 1994, 19; BERECZ 2008, 32-33, 59-60. 
903

 SÁRÓ 2015A, 220; MERCZI 2016B, 454. 
904

 A felirat teljes szövegét lásd a katalógusban. Névváltozatok: Albinus (HAMPEL 1907, 323; SCHOBER 1923, 92, 

Nr. 196; BARKÓCZI 1951, 51; ERDÉLYI 1974, 15), Albiunus (HD018631). 
905

 Függelék 1/10. lelőhely, Kat. B-166, 52. tábla 1. A sírból további viseleti tárgy nem, csupán egy kézzel 

formált, díszítetlen fazék került elő (OTTOMÁNYI 2019, 58, 35. tábla 6). 
906

 Egy Gaspar 30a keresztben tagolt csuklósszerkezetű ívfibula volt még az Aquincum-Bécsi út 96/b/203. sírban 

(hamvasztásos) (Függelék 1/2.2.6. lelőhely, Kat. B-168, 12. tábla 1) és az Aquincum-Bécsi út 66./144. sírban 

(csontvázas, gyerek) (Függelék 1/2.2.7. lelőhely, Kat. B-167, 13. tábla 2). Előbbiből csont- és bronztűk, valamint 

gyöngyök is előkerültek, így ez lehetett lány/nő temetkezése, azonban rítusa miatt már nem kapcsolható össze 

biztosan a helyi pre-római lakossággal. 
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Bizonytalan típusú ívfibulák (FiA és FiA.6) 

 

Négy síremléken ábrázoltak még ívfibulákat, amelyek főtípusának megnevezése nagyobb 

nehézségekbe ütközik. 

Nem lehet azonosítani Kat. A-8/1/1. (Győr) fibuláit, de Kat. A-13/1/1.  (Velence) vállon 

viselt fibuláinak típusát sem tudom meghatározni, ugyanis a fő részleteket a nő vállra terített 

kendője eltakarja. A Kat. A-58/1/1. személy bal vállán ábrázolt fibula, a síremlék 

töredékessége miatt biztosan nem azonosítható. Kat. A-69/1/1. (Szentendre) vállon viselt 

fibulapárja a képmező állapota miatt nem vehető ki jól;
907

 a korábbi szakirodalmi adatok 

szerint ő noricumi-pannoniai szárnyas fibulákat visel.
908

 

 

A fibulatípus megadására Kat. A-46/1/1. (Torony-Ondód) vállain ábrázolt fibulák esetében 

van esély (44. ábra 1.).
909

 A Vas megyéből előkerült, Kr. u. 1. század közepe – 2. század eleje 

közé keltezett sírkövön
910

 a nő mindkét vállán rugósszerkezetű ívfibulákat ábrázoltak, 

amelyekhez nem csatlakoznak további ékszerek. A fibulákat profilból ábrázolták, tűtartójuk 

háromszög (jobb vállon) illetve trapéz (bal vállon) alakú, kengyelükön pedig egyértelmű 

tagolás nem látható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A korábbi leírások szerint ezek a fibulák noricumi-pannoniai szárnyas fibulák
911

 lehetnek, a 

fibulák kengyelén viszont a noricumi-pannoniai szárnyas fibulákra utaló tagolást nem 

figyeltem meg, de a kengyel íve sem támasztja alá ezt az azonosítási lehetőséget. Felmerülhet 

még, hogy a fibulák a noricumi-pannoniai két gombos vagy az egy gombos, erős profilú 

fibulák közé sorolhatók. Az ábrázolt fibulák közül talán a bal vállon viselt fibula kengyelén 

látni valamilyen nem túl egyértelműen elkülönülő tagolást, ami felveti, hogy ez egy gombos, 

                                                           
907

 Ezeket a katalógusban FiA jelöléssel láttam el. 
908

 FITZ 1957, 147, Nr. 22; GARBSCH 1965, 159, Nr. 149.5; AQUINCUM 2002, 42, Nr. 1; LUPA Nr. 3175. 
909

 Ezt a katalógusban FiA.6 jelöléssel láttam el. 
910

 Kr. u. 51-130. (HD009607. A részletes keltezési adatokat lásd a katalógusban). 
911

 BUÓCZ 2003, 76, Kat. 60; LUPA Nr. 3337. 

44. ábra. FiA.6. (Idrija típusú fibula) ábrázolása és lehetséges párhuzamai a tárgyi anyagban. 
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erős profilú/noricumi-pannoniai két gombos fibula lehet. A jobb vállon viselt fibulánál 

azonban semmilyen, az előbbihez hasonló részlet nem vehető ki. 

A jobb vállon látható, tagolatlan kengyelű fibula formai párhuzamait megtalálhatjuk a tárgyi 

anyagban. Az ábrázolt fibula a térségből ismert típusok közül leginkább az ún. Idrija típusú 

fibulákkal mutat kapcsolatot (44. ábra 2.).
912

 

 

Az Idrija típusú fibulák klasszikusabb változata (Demetz Ia) alapvetően Noricumra jellemző 

és innen juthatott el Nyugat-Pannoniába. A Demetz Ib típusba sorolható fibulákat leginkább 

Noricumból, Raetiából, Nyugat- és Dél-Pannoniából, valamint az Alpoktól északra ismerünk, 

míg a Demetz II alapvetően a DK-Alpok vidékén terjedt el.
913

 S. Demetz gyűjtése szerint a 

nyugat-pannoniai fibulák közül a Zala megyei Demetz Ia a legészakibb,
914

 de a közelmúlt 

kutatásai során Északkelet-Pannoniából is előkerült néhány ilyen fibula Budaörsről,
915

 

Leányfalu-Bányászdűlőről,
916

 valamint a Páty/112. sírból (hamvasztásos).
917

 

A Torony-Ondód lelőhelyű sírkövön látható fibulák az északkelet-pannoniai térség ábrázolt 

fibuláitól eltérnek, de a Délnyugat-Pannoniából is ismert Idrija típusú fibulákkal jól 

kapcsolatba hozhatók. Minthogy a típus ebben a térségben népszerű volt, nem meglepő, hogy 

az ábrázolt viseletben is megjelenik ez a pre-római eredetű fibula. 

 

 

Lapfibulák (FiB) 

 

Cikáda (rovar) alakú fibulák
918

 (FiB.1) 

 

A síremlékeken ábrázolt cikáda alakú fibulák azonosítása a korábbi típusokkal ellentétben 

sokkal problémásabb, köszönhetően a fibulák sematikusságának. Három síremlék esetében 

vetem fel, hogy az ábrázolt nő/nők viseletéhez cikáda alakú fibulák tartoznak: Kat. A-31/1/1. 

(Zsámbék), Kat. A-37/1/1-2. (Budapest), Kat. A-86/1/1. (Dörgicse). Csupán Kat. A-37. 

sírkövön ábrázoltak több nőt, akik ez esetben ugyanolyan típusú fibulát, cikáda alakú fibulát 

látunk. A Kr. u. 2. század elejétől keltezett síremlékek
919

 területi koncentrálódást nem 

mutatnak. 

A katalógusba felvett kőemlékeken ábrázolt nők minden esetben vállukon viselik a cikáda 

alakú fibulákat; ezek mindegyik nő esetében fibulapárként kerültek ábrázolásra, csupán Kat. 

A-37/1/2. lány vállán látunk egy fibulát, mivel másik vállát anyjának keze takarja. A cikáda 

alakú fibulákhoz egy esetben sem társul további fibula (45. ábra). 

 

                                                           
912

 Típus: Patek A2 = Demetz Idrija I-II 
913

 DEMETZ 1999, 124, 259-260, Liste XXII, Karte 38-39. 
914

 BERECZ 1991, 168, Kat. 2, 2. kép 2. = DEMETZ 1999, 259, Liste XXII/Idrija Ia/Nr. 16. Továbbá Szlovákiából 

és Csehország területéről is említett Demetz IIa és Demetz IIb fibulákat (DEMETZ 1999, 259, Liste XXII, Karte 

39). 
915

 Budaörs, telep: MERCZI 2012, 474, Kat. 2, 1. kép 2 = OTTOMÁNYI 2012, 282, 228. kép 3. A fibula az ásatáson 

szórványként került elő. Idrija típusú fibula a budaörsi telephez tartozó temető egyik sírjából, de szórványként 

sem került elő (MERCZI 2016A). 
916

 Szórvány. FeMúz, 77.69.5. Irod.: MRT 7, 117, 32. tábla 7. 
917

 Függelék 1/10. lelőhely, Kat. B-3, 44. tábla 1. Párja egy Garbsch A238v1 noricumi-pannoniai szárnyas fibula 

(Kat. B-27, 44. tábla 2). 
918

 Bár a régészeti szaknyelv gyűjtőnévvel cikádának nevezi őket, valójában többféle rovar különböztethető meg, 

például méh, kabóca, légy, sáska (KISSNÉ CSEH – PROHÁSZKA 2002, 115). 
919

 Kat. A-37.: Kr. u. 100-150 (LUPA Nr. 788); Kat. A-31., 86.: Kr. u. 2. század. (A részletes keltezési adatokat 

lásd a katalógusban). 
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A korábbi kutatásokban a fibulák eltérő meghatározásával találkozunk. Ezeket noricumi-

pannoniai szárnyas fibulákként,
920

 két gombos fibulákként,
921

 egy gombos, erős profilú 

fibulákként,
922

 pannoniai trombitafibulákként,
923

 csokornyakkendő alakú fibulákként
924

 is 

meghatározták, majd végül több esetben Csontos K. vetette fel, hogy cikáda alakú fibulák 

(Kat. A-31/1/1., 37/1/1-2.)
925

 kerültek ábrázolásra. Csontos K. még egy további nő viseletében 

is cikáda alakú fibulákat azonosított: a Kat. A-21/1/1. (Sárisápról).
926

 Saját vizsgálataim 

azonban ezt a meghatározást nem erősítették meg. Feltételezhetően a fibulák tömbszerű 

kialakítása miatt jutott Csontos K. az előbbi következtetésre, véleményem szerint azonban a 

fibulákat inkább a noricumi-pannoniai szárnyas fibulák rosszul kifaragott, mára már alig 

felismerhető darabjaival kell megfeleltetni. 

 

Kat. A-31/1/1., 37/1/1., 37/1/2. és 86/1/1. fibulák formája eltérő és a zsámbéki kőemléken 

látható fibulák (Kat. A-31/1/1.) a legkevésbé sematikusak: jól elkülöníthető a cikáda feje, 

amelyet gömbölydedre faragtak ki, míg teste és szárnya a fejjel ellentétes irányba kiszélesedik 

és egy tömböt képeznek. Kat. A-37/1/1-2. és 86/1/1. fibuláin csak a szárnyakkal 

megfeleltethető rész kiszélesített formája hasonlít a zsámbéki cikádára, míg másik végük 

                                                           
920

 Kat. A-37/1/1.: FITZ 1957, 147, Nr. 12; NAGY M. 2007, 36, Nr. 20. Kat. A-86/1/1.: HAMPEL 1892A, 68-69. 
921

 Kat. A-37/1/1.: GARBSCH 1965, 150, Nr. 106.29. Kat. A-86/1/1.: GARBSCH 1965, 152, Nr. 113. 
922

 Kat. A-31/1/1.: FITZ 1957, 151, Nr. 96. Kat. A-86/1/1.: FITZ 1957, 149, Nr. 59; CSIR SALLA-MOGETIANA, 83, 

Nr. 112. 
923

 Kat. A-37/1/1.: AQUINCUM 2002, 76, Nr. 112. Kat. A-37/1/2.: AQUINCUM 2002, 76, Nr. 112. 
924

 Kat. A-86/1/1.: CSONTOS 1999, 163, Nr. 9; CSIR SALLA-MOGETIANA, 83, Nr. 112. 
925

 Kat. A-31/1/1.: CSONTOS 2003, 104, Cat. 3. Kat. A-37/1/1-2.: CSONTOS 2003, 104, Cat. 2. 
926

 CSONTOS 2003, 103, Cat. 1. 

45. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt FiB.1. (cikáda alakú 

fibula). 
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szögletes végződésű. Kat. A-86/1/1. fibuláin keresztben talán lapos, bordaszerű tagolások 

vannak, de vésett, keresztirányú tagolások vehetők észre Kat. A-37/1/1. fibuláin is. 

Minthogy a cikáda alakú fibulák felismerése a kőemlékeken meglehetősen nehéz, így a csak 

publikációkból ismert emlékanyagból csupán kellő óvatossággal teszek említést további kettő 

sírkőről. A Kaisersteinbruch-ból közölt sírkövön
927

 a nő mindkettő vállán téglalap alakú, 

tömbszerű fibulákat ábrázoltak. Persze ezek lehetnek elnagyolt kifaragású noricumi-pannoniai 

szárnyas fibulák, de felvethető, hogy ebben az esetben is cikáda alakú fibulákat látunk. A 

LUPA adatbázisban publikált fényképe alapján a Podgradina/Glamoč lelőhelyről előkerült,
928

 

rendkívül töredékes sírkövön a fátyolkendőt viselő alak bal vállán visel fibulát, amelynek 

formája talán cikádát utánoz: a cikáda feje néz felfele és villás szárnyai vannak alul. A fibula 

alsó oldalához négy láncon – a két szélső simán lóg, míg a két középső „V” alakba fut össze – 

három borostyánlevél/szív alakú csüngő csatlakozik. 

 

A cikáda motívumot további ábrázolásokról is ismerjük. Cikáda alakja jelenik meg több 

csokornyakkendő alakú fibulán is: a Pusztaszabolcs-Felsőcikoláról, a Dunakömlődről és a 

Budapest/Aquincum-Graphisoft Park/795. sírból előkerült fibulákon (46. ábra). A 

pusztaszabolcs-felsőcikolai és az aquincumi fibulák ábrázolásain a cikáda feje szögletes, 

szárnyai villásan szétnyílnak, a potroh pedig az aquincumi fibulákon jól láthatóan kis 

csúcsban végződik. A dunakömlődi fibulán Csontos K. ábrája szerint
929

 egy kerek fejű cikádát 

ábrázoltak, szárnyai pedig az előbbiekétől eltérő módon kevésbé hegyes szögben záródnak. A 

dunakömlődi fibula cikáda ábrázolása a zsámbéki sírkő cikáda alakú fibuláival mutat 

szorosabb kapcsolatot. Ahogyan a csokornyakkendő alakú fibulák cikáda alakjai is mutatják, 

a rovar többféle megjelenítést kaphatott; az önálló fibulaként megjelenő darabok egy része 

ezekkel párhuzamba állítható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
927

 LUPA Nr. 68. Datálás: Kr. u. 100-150 (LUPA). Felirat: nincs. Sem a CSIR, sem pedig a LUPA nem tett 

kísérletet a fibulatípus meghatározására (CSIR CARNUNTUM 1.3, Nr. 306; LUPA Nr. 68). 
928

 LUPA Nr. 30702. Datálás: – (LUPA). 
929

 CSONTOS 1999, Pl. IV. 3; CSONTOS 2003, Tab. II. 8. 

46. ábra. Cikáda alakja csokornyakkendő alakú fibulákon. 

1. Pusztaszabolcs-Felsőcikola, 2. Dunakömlőd, 3-4. Budapest-

Graphisoft Park 
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A cikáda motívum eredete keletre vezet,
930

 a disszertáció vonatkozásában azt fontos 

kiemelni, hogy ez a motívum görög területeken, a Kelet-Mediterráneumban is jelen volt,
931

 

majd a rovar/cikáda alakja megjelent a köztársaság kor – kora császárkori időszak itáliai 

anyagi kultúrájában,
932

 de a Balkán térség tárgyi anyagában is.
933

 A Židovaron előkerült 

kincsegyüttes elemzésekor I. Popović hangsúlyozta annak jelentőségét, hogy egyes kelet-

mediterrán térségből a Duna-vidékre érkező újdonságok, mint a rovar vagy a madár alakú 

ékszerek hosszútávú fennmaradásában a kelták és az általa vizsgált térséget tekintve a 

scordiscusok játszhattak szerepet.
934

 

Így a cikáda mint díszítőmotívum a római korból, az azt megelőző és az azt követő 

időszakból is ismert. A tárgyi anyagból ismert darabokat a kutatás kezdetben nem a római 

korhoz kötötte,
935

 majd ez a megállapítás az idők során finomodott, viszont az egyes típusok 

használati időszaka jól keltező leletek hiányában még ma sem tisztázott. 

A Pátka/54. tumulusból előkerült cikáda alakú fibula
936

 képezte az egyik kiindulópontot 

több kutató számára és így a császárkori cikáda alakú fibulák megjelenését és használatát 

többnyire a Kr. u. 2. századtól adták meg.
937

 Az ezzel formai hasonlóságot mutató tárgyak 

azonban vagy szórványként kerülnek elő, vagy kontextusuk keltezése problémás.
938

 

Nagy L. az 1. formai csoportba sorolta azokat a realisztikusabb kivitelezésű cikáda 

ábrázolásokat, amelyeknél a rovar szeme jól elkülönülve oldalra áll. Ezeket a Kr. u. 1-2. 

századra keltezték.
939

 A szemkialakítás tekintetében egy Novi Banovci lelőhelyű verettel,
940

 

valamint nyugat-pannoniai fibulákkal
941

 is kapcsolatot mutatnak, amelyeknél azonban a 

szárnyak már nyitottak. Talán itt említhető még egy Fleischmarkt/Bécs lelőhellyel idézett, 

szögletes fejű, nyitott szárnyú cikáda, amely hajtűvéget díszít.
942

 

A Nova Božurna (Szerbia) lelőhelyű nyaklánc cikádái,
943

 valamint a Samersdorf (Ausztria) 

egyik tumulusából előkerült aranykarperec
944

 cikáda alakú végei a test kidolgozásában és a fej 

alakjában hasonlítanak, szemük az előbbiektől eltérően azonban nem áll oldalra (47. ábra 1-

2.). A pannoniai fibulák többbsége inkább ezekhez közelít, bár ezek sematikusabb 

kialakításúak. Jól körülhatárolható csoportot alkotnak a szögletes fejű, kisméretű cikáda alakú 

fibulák, ausztriai magángyűjteményekből,
945

 valamint az Aquincum-Graphisoft Park 

                                                           
930

 A cikádákat kezdetben szarmata közvetítéssel Kínából származtatták, de Kínán kívül megtalálhatók 

Egyiptomban, Előázsiában és a Mediterráneumban.  A népvándorláskori és római kori cikádák elkülönítése a 

kutatás egy fontos feladata volt. Kutatástörténeti összefoglalóval: KISNÉ CSEH – PROHÁSZKA 2002, 113-116.  
931

 POPOVIĆ 2011, 186. 
932

 Példák felsorolásával: NAGY L. 2001, 148. 
933

 Példaként említhető a Nova Božurna lelőhelyről (Szerbia) kincslelet részeként előkerült arany nyaklánc 

(POPOVIĆ 2011, 186-187, Fig. 14.2). 
934

 POPOVIĆ 2011, 186-187. 
935

 H. Kühn népvándorlás korinak határozta meg őket (1935.), az ő katalógusát egészítette ki Z. Vinski (1957.). 

Később H. Brentjes (1954.), majd G. Fitz (1985-1986.) igyekezett a római és népvándorláskori formák 

elkülönítésével (KISNÉ CSEH – PROHÁSZKA 2002, 115). 
936

 Függelék 1/9. lelőhely, Kat. B-187, 42. tábla 3. 
937

 NAGY L. 2001, 148; KYSELA 2002, 22; CSONTOS 2003, 105. 
938

 Hasonló formájú és nagyméretű a Tácról közölt fibula (NAGY L. 2001, Abb. 24. 11), amelyet Nagy L. a Kr. u. 

2. századra datált (PALÁGYI – NAGY 2000, 141; NAGY L. 2001, 148). Ezt a keltezést azonban Kisné Cseh J. és 

Prohászka P. tanulmánya megkérdőjelezte (KISNÉ CSEH – PROHÁSZKA 2002, 117). 
939

 NAGY L. 2001, 148, 14. lábjegyzet, Abb. 24. 7-9. 
940

 A fej szögletes: KYSELA 2002, 25, Foto B 
941

 Ezeknél a fej viszont háromszög alakú: FITZ G. 1985-1986, 33-37, 40-41, Kat. 1.1-1.2, 1.6, 2.10, 3.11-3.12, 

4.13, 6.15. 
942

 KYSELA 2002, Abb. 4. 
943

 POPOVIĆ 2011, Fig. 14.2. 
944

 BÓNIS 1975, 248, 8. kép 
945

 FITZ 1985-1986, 34-35, 40, Kat. 1.3-1.5, 1.9. 



 

151 

 

lelőhelyen (47. ábra 3.),
946

 a Páty/575. sír nyesése során
947

 és Tarjánból
948

 előkerült darabok; 

félkész fibulát pedig Frauenberg (Ausztria) lelőhelyről (47. ábra 4.) ismerek.
949

 Formailag ide 

kapcsolódik egy technológiai szempontból azonban különböző, csontból készült kisméretű 

cikáda alakú fibula
950

 is. Ennek a csoportnak kronológiai szempontból is van jelentősége: a 

fibulák tűszerkezet kialakítása adhat támpontot a keltezéshez.  

A Petronell/Carnuntum lelőhelyű cikáda fibula egytagú, külső húrozású rugósszerkezettel 

készült (47. ábra 5.),
951

 amelyre további példát nem ismerek.
952

 Több típus, például az egy 

gombos, erős profilú fibulák és a pannoniai trombitafibulák esetében megfigyelhető, hogy 

egy- és kéttagú tűszerkezettel is gyártották őket. Az azonos változatba sorolható egytagú 

fibulák a Kr. u. 1. század végén, a kéttagú fibulák a 2. század elejétől készülhettek.
953

 Cikáda 

alakú fibulák így a Kr. u. 1. század közepe/vége során már gyárthattak a térségben. 

A motívum Kr. u. 2. századi népszerűségét jelzi, hogy például térdfibula záróelemeként is 

ismert cikáda. Egy ismeretlen lelőhelyű, Komárom-Esztergom megyéből előkerült, a KDM 

gyűjteményéhez tartozó térdfibulán, a kengyel meghajlított végén látható egy plasztikus 

kialakítású cikáda (47. ábra 6.).
954

 A formai szempontból megegyező típusba tartozó 

térdfibulák (Merczi 2011/B/2) használata a Hadrianus kor – 3. század eleje közé tehető.
955

 

A kerek fejű, széttárt szárnyú cikádának, amely a zsámbéki kőemléken és a dunakömlődi 

csokornyakkendő alakú fibulán látható további ábrázolását is lehet említeni. Egy 

Augst/Kaiseraugst lelőhelyű, szegecselt kengyelű csuklós tűszerkezetű fibula tűtartóját díszíti 

(47. ábra 7.),
956

 amely sajnos nem keltezhető kontextusból került elő.
957

 Hasonló, kerek fejű 

és széttárt szárnyú vésett cikáda (légy) díszíti egy Paks-Gapa – Rosti-puszta lelőhelyen 

szórványként előkerült gyűrű kövét is (47. ábra 8.).
958

 

A késő római időszakhoz kötött cikáda alakú fibulák a pátkaihoz hasonlóan nagyméretűek, a 

testet bordák tagolhatják és a fejrészen sokszor megjelennek kis szem-szerű nyúlványok is.
959

 

Mindezek alapján úgy tűnik, hogy a különböző cikádaformák párhuzamosan lehettek jelen, 

de felvethető, hogy először a kisméretű cikáda alakú fibulák lehettek forgalomban és ezek 

mintájára készültek a nagyobb darabok a „bennszülött” női viselet igénye szerint, amelyek 

kisebb formai változásokkal a késő római időszakban is használatban maradtak. 

 

 

 

 

                                                           
946

 Ltsz.: AM 2007.3.1788. 
947

 Függelék 1/10. lelőhely, Kat. B-186, 52. tábla 2. 
948

 KISNÉ CSEH – PROHÁSZKA 2002, 114, 3. sz., 3. kép 
949

 KYSELA 2002, 25, Foto E 
950

 Lelőhelyét nem, csak a gyűjteményt (Pápai református főiskola régiségtára) adták meg: KISNÉ CSEH – 

PROHÁSZKA 2002, 8. kép. Brigetiói lelőhelyűnek tartotta: CSONTOS 2003, 108, Tab. II. 10. 
951

 FITZ 1985-1986, 35, 40, Kat. 1.9. 
952

 Az összes általam ismert cikáda alakú fibula kéttagú és rugós tűszerkezettel készült. 
953

 Például: Merczi 2012/8.11. változat (MERCZI 2012, 485). 
954

 Szórvány. Ltsz.: KDM, 2011.98.8. MERCZI 2011, 22, Kat. 135, 15. tábla 2. 
955

 Merczi 2011/B/2. változat (MERCZI 2011, 31-32). Datálás: SCHMID 2010, 109-110. 
956

 RIHA 1979, 163, Abb. 3, Taf. 49. 1419. 
957

 Hasonlóan szegecselt díszítésű az Augst/Kaiseruagst lelőhelyű Taf. 49. 1420. fibula, amely egy Tiberius korra 

és egy Claudius kor – 2. század második fele közé keltezett réteg közül került elő (RIHA 1979, 164). 
958

 Szórvány. Ltsz.: 30727.000.019. Ennek testét nem, csak szárnyait és fejét ábrázolták. 
959

 Aquincum, Gorsium, Szentkirályszabadja (NAGY L. 2001, Abb. 24. 15; CSEHNÉ KIS – PROHÁSZKA 2002, 118, 

11. kép; PALÁGYI – NAGY 2000, 141. = CSIRKE – PALÁGYI 2005, 69, Kat. 47.7). Nagyméretű a Pátyról (a temető 

és a telep között, szórvány) előkerült töredék is (OTTOMÁNYI 2007, 199, 148. kép 5), amelynek azonban teste és 

feje hiányzik, így morfológiai szempontból és kontextus alapján sem lehet datálni. 
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A pannoniai cikáda motívum erdetét meghatározni problémás. Kérdés, hogy vajon 

nyugatról, Itáliából jött az igény a motívum használatára a római hatások következtében vagy 

a Balkáni területeken fennmaradó tradíció eredményeként van jelen itt is? Valószínűbb, hogy 

a római kultúra terjedésével kell összefüggésbe hoznunk őket, hiszen a Szerbiában előkerült 

47. ábra. Cikáda motívum a tárgyi anyagban. 
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kincsleletekkel ellentétben a pannoniai anyagnak nincs ide vonatkozó világos pre-római 

kapcsolata. Nem lehet ugyanakkor véletlen, hogy nagyobb mennyiségű cikáda alakú fibula 

csoportosul Carnuntum környékén. A térség már a Kr. u. 1. század elején bekerült a Római 

Birodalom hálózatába, ahogyan azt az ide érkező Borostyánkő út és az első Tiberius-kori 

katonai tábor
960

 is példázza; a cikáda motívum, mint a túlvilági megújulással, örök élettel és 

bajelhárítással összefüggő szimbólum
961

 pedig – talán ezt a jelentését később a helyi lakosság 

körében is megtartva – mind az itáliai civiliek, mind a katonaság révén megjelenhetett és 

meghonosodhatott itt. A rugósszerkezettel gyártott fibulák a helyi tradíciókhoz köthetők, így 

bár a motívum idegen, maguk a fibulák a térségben készülhettek. 

 

A cikáda alakú fibulákat az ábrázolások tanúsága szerint a noricumi-pannoniai szárnyas 

fibulákhoz, további ívfibulákhoz és a csokornyakkendő alakú fibulákhoz hasonló módon, 

párban viselték. A tárgyi anyag feldolgozottsága azonban egyelőre kevés támpontot biztosít 

ennek a vizsgálatokhoz: a pátkai/54. tumulusban egy darab fibula volt, de a Páty/575. sírból 

sem került elő további fibula. Mindenesetre a nagyobb cikáda alakú fibulák méretük alapján 

alkalmasak lehettek arra, hogy a vállon rögzítsék a „bennszülött” nők tradicionális viseletéhez 

tartozó felsőruhát. 

 

Csokornyakkendő alakú fibulák (FiB.2) 

 

A síremlékeken ábrázolt csokornyakkendő alakú fibulák felismerésére egyrészt méretük, 

másrészt formájuk alapján tehetünk kísérletet. A disszertáció katalógusába felvett síremlékek 

közül tízen, összesen 11 nő viseletében azonosítottam a fibulatípust. Valamennyi ismert 

lelőhelyű kőemlék egy szűkebb területen belül, Pest és Fejér megyékből került elő, 

Dunaújváros (Kat. A-64., 82-83., 107.), Ercsi (Kat. A-28.), Lepsény (Kat. A-15.), Pilisszántó 

(Kat. A-65.), Székesfehérvár (Kat. A-88.), Tác (Kat. A-33.) lelőhelyekről és kiegészülnek egy 

ismeretlen lelőhelyű kőemlékkel, amely az Aquincum Múzeum gyűjteményéhez tartozott 

(Kat. A-14.). Ezeket a kőemlékeket a szakirodalom a Kr. u. 2. századra keltezi.
962

 

Csupán a táci sírkő fő képmezejében ábrázolták mindkét nőalakot (Kat. A-33/1/1-2.) 

csokornyakkendő alakú fibulákkal, további esetekben, ha a képmezőben a nők 

másodmagukkal jelentek meg, a másik nő noricumi-pannoniai szárnyas fibulát visel (Kat. A-

82/1/2., 107/1/2.). A csokornyakkendő alakú fibulákat minden esetben a nők vállához tűzve 

látjuk, öt személy viseletében (Kat. A-14., 33/1/1-2., 82/1/1., 107/1/1.)
963

 pedig a vállakhoz 

tűzött fibulákat a mellkasra, vagy az alsóruha nyakkivágása alá tűzött harmadik fibula is 

kiegészítette. 

 

A vizsgált ábrázolásos anyag alapján a csokornyakkendő alakú fibulák több típusba 

különíthetők el. A csoportosítást fibulák formája alapján végeztem el, de figyelembe vettem 

az egyes darabok díszítettségét is. Az elkülönített típusok a következők (48-49. ábra): 

 

 

 

                                                           
960

 MÓCSY 1974A, 60, 74; SZABÓ – BORHY 2015, 99, 109. 
961

 NAGY L. 2001, 150, 17. lábjegyzet; KISNÉ CSEH – PROHÁSZKA 2002, 116; KYSELA 2002, 22. 
962

 Kat. A-33.: Kr. u. 140-180 (LUPA Nr. 3586); Kat. A-82.: Kr. u. 150-200 (ROTHE 2012, 207, 541. lábjegyzet). 

Kr. u. 2. század: Kat. A-15., 28., 64-65., 83., 107. (A részletes keltezési adatokat lásd a katalógusban). 
963

 Talán Kat. A-28. sírszobor esetében is számolni kell egy az alsóruha nyakkivágása alá tűzött fibulával, ez 

azonban a kőemlék állapota miatt pontosabban nem vizsgálható. 
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1. téglalap alakú, hosszú oldalának közepén enyhén kiszélesedő forma (48. ábra 1)
964

 

A forma a Kat. A-15/1/1. (Lepsény), a Kat. 33/1/1-2. (Tác) és a Kat. 65/1/1. (Pilisszántó) 

nők viseletében látható. Kat. A-15/1/1. nőnek csupán egyik vállán maradt épen a fibula 

ábrázolása, de a másik három személy esetében jól látható, hogy mindkét fibulájuk ugyanazt 

a formát követi. 

Kat. A-65/1/1. nő fibuláin nem látható díszítés, míg Kat. A-15/1/1. és 33/1/1-2. mindkét 

fibulája díszített. Kat. A-15/1/1. fibulájának kengyelét vésett vonal szegélyezi, felületén 

pedig kerek dísz (umbo), és a felület további díszítettségére utaló geometrikus tagolás van. 

Kat. A-33/1/1-2. nők mindkét fibulája ugyanazt a díszítésmódot követi: szegélyüket 

domború vonal határolja, a fibulák közepén a felületből kiemelkedő koncentrikus körök 

jelölik az umbót és alsó oldalukhoz 3-3 láncon lógó függődísz csatlakozik. 

 

2. nyújtott, hosszú oldalának közepén kiszélesedő, végei fele keskenyedő forma (48. ábra 

2)
965

 

Ezt a formát Kat. A-14. (ismeretlen lelőhely/AM) és Kat. A-83/1/2. (Dunaújváros) nők 

fibulái mutatják. Kat. A-14. nő mindkét fibulája azonos formájú, míg ez a dunaújvárosi sírkő 

esetében nem vizsgálható, hiszen ez esetben csak a nő bal oldali fibulája maradt meg. Az 

ábrázolt fibulák díszítésére utaló nyomot egyik esetben sem figyeltem meg. 

 

                                                           
964

 A fibulák Csontos K. 1999-es tanulmányában a szerző negyedik típusában (nyújtott, hexagonális forma) 

kerültek tárgyalásra (CSONTOS 1999, 158). 
965

 A fibulák Csontos K. 1999-es tanulmányában a szerző első típusában (egyszerű, díszítetlen, kétszer ívelt 

oldalú forma) és negyedik típusában (nyújtott, hexagonális forma) kerültek tárgyalásra (CSONTOS 1999, 158). 

48. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt FiB.2. 

(csokornyakkendő alakú fibulák) formai típusai. 

 



 

155 

 

3. nyújtott, a kengyel hosszú oldalainál egyszer ívelt forma (48. ábra 3)
966

 

A fibulaforma egyedüli képviselői a Kat. A-88/1/1. (Székesfehérvár) nő két fibulája. Bár 

a jobb vállon ábrázolt fibula törött, kialakítása azonban így is jól vizsgálható. Mindkettő 

fibula esetében ugyanaz a forma és díszítés látható: szegélyüket reliefes sávok határolják, 

közepükön az umbónak megfelelő díszítés nincs, hanem a középső mezőben függőleges 

gyöngysorminta figyelhető meg. 

 

4. nyújtott, a kengyel hosszú oldalainál kétszer ívelt forma (48. ábra 4)
967

 

Az utolsó formai csoportot négy személy viseletében azonosítottam: Kat. A-28. (Ercsi), 

64/1/1. (Dunaújváros), 82/1/1. (Dunaújváros), 107/1/1. (Dunaújváros). Egy síremléken, Kat. 

A-64/1/1. nő esetében csupán a bal vállon viselt fibula maradt meg, a többi személy 

esetében azonban megállapítható, hogy az eddigiekkel egyező módon a két 

csokornyakkendő alakú fibula azonos kialakítást követ. 

Kat. A-107/1/1. nő fibulája díszítetlen, míg 82/1/1. fibulapárján csupán a fibula 

kiemelkedő umbóját hangsúlyozták ki. Utóbbi fibulákhoz egy-egy karika alakú függő 

csatlakozik. A Kat. A-28. és 64/1/1. fibulák esetében összetettebb díszítés megfigyelésére 

nyílt lehetőségünk; a két nő fibuláinak faragása vélhetően azonos kialakítást követett, ám a 

Kat. A-64/1/1. felületének állapota miatt a minta sajnos kevésbé biztosan rajzolódott ki. A 

fibulák szélét domború sáv szegélyezi, mindkét nő fibuláinak felületét tekeredő indaelemek 

díszítik, felületük közepén pedig az umbo kidomborodik. Kat. 28. nő fibuláin az umbo jól 

láthatóan koncentrikus körökből tevődik össze, tehát az umbo körül a faragással valamilyen 

szegélydíszt jelölhettek. Mindkét nő fibuláihoz 3-3 láncon függők csatlakoztak. 

 

Csontos K. publikációjában a csokornyakkendő alakú fibulák eraviscus területen 

koncentrálódó ábrázolásain kívül még egyetlen dél-pannoniai síremlék ábrázolását, egy 

Osijekből előkerült sírkövet mutatott be.
968

 A sírkövet T(itus) Aur(elius) Avitus a legio II 

Adiutrix veteránja állította magának és felségének Ulpia Appiának.
969

 A sírkő fő 

képmezejében a házaspár derékig ábrázolt alakját látjuk. A nő mindkét vállán díszített felületű 

nagyméretű fibula, továbbá mellkasán a felsőruhára tűzve díszített felületű korong alakú 

fibula van.
970

 A nagyméretű fibulák nyújtott téglalap alakúak, mindkettő szegélyét domború 

sáv határolja, közepükön pedig umbót jelölő kerek díszítés van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
966

 Csontos K. 1999-es tanulmányának harmadik típusával feleltethető meg (CSONTOS 1999, 158). 
967

 A fibulák Csontos K. 1999-es tanulmányában a szerző első típusában (egyszerű, díszítetlen, kétszer ívelt 

oldalú forma), második típusában (díszített, kétszer ívelt oldalú forma) és ötödik típusában (propeller forma) 

kerültek tárgyalásra (CSONTOS 1999, 158). 
968

 CSONTOS 1999, 162, Nr. 8, Pl. II. 1; LUPA Nr. 4305. A LUPA leírása noricumi-pannoniai szárnyas fibulaként 

határozta meg. 
969

 Datálás: Kr. u. 130-170 (LUPA), Kr. u. 131-170 (HD). Felirat HD alapján: T(itus) Aur(elius) Avitus / 

vet(eranus) leg(ionis) II adi(utricis) / ann(orum) LXXVI vivos (!) / sibi et Ulpiae / Appianae con/iugi 

pientissimae / vivi sibi posue/ru[nt] (HD057374). 
970

 CSONTOS 1999, Pl. II. 1; LUPA Nr. 4305. 
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Kutatásaim alapján további egy síremlék esetében vetem fel, hogy a nő viseletében 

csokornyakkendő alakú fibulákat ábrázoltak. A Podgradina/Glamoč (Bosznia-Hercegovina) 

lelőhelyről előkerült rendkívül töredékes sírkövön
971

 egy nő és egy gyerek alakjának részletei 

vehetők ki. A felnőtt nő hosszú ujjú ruhában van, nyakában zsinóron kerek függő csüng, bal 

vállán pedig a lepsényi és táci kőemlékeken ábrázolt fibulákhoz hasonló, téglalapszerű, 

díszített felületű lapfibula (csokornyakkendő alakú fibula/nagyméretű lapfibula) van, 

amelynek alsó oldaláról három lánc és ezek közül az elsőn szív/borostyánlevél alakú 

függődísz csüng.
972

 

                                                           
971

 LUPA Nr. 30694. Datálás: - (LUPA). 
972

 A nő előtt lánygyerek alakja vehető ki. Nyakában a felnőtt nőéhez hasonló nyakék zsinórja maradt meg, 

függődísze – ha volt – letört. Viseletéhez nem tartozik fibula. 

49. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt FiB.2. (csokornyakkendő alakú fibulák). 
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A csokornyakkendő alakú fibulák a tárgyi anyagban is azonosíthatóak. A csokornyakkendő 

alakú fibulákat Kovrig I. és Patek E. monografikus feldolgozásai
973

 még nem említették; 

először az 1950-70-es években publikálták őket a pátkai
974

 és a pusztaszabolcs-felsőcikolai
975

 

halomsírok, majd a mányi temető
976

 anyagából. Részletesebben Csontos K. foglalkozott a 

típussal összefoglaló jellegű tanulmányában.
977

 

A legkorábban közölt fibulákat ma már további darabokkal lehet kiegészíteni, a típus 

darabszáma azonban még így is meglehetősen alacsony. Csokornyakkendő alakú fibulák a 

következő lelőhelyekről kerültek elő (50-52. ábra): Adony-MOL benzinkút/2. sír (1 db),
978

 

Aquincum-Graphisoft Park/795. sír (2 db),
979

 Aquincum-Sajka u. 4./13. sír (2 db),
980

 Brigetio 

(eredetileg 2 db),
981

 Esztergom/Esztergom környéke (1 db),
982

 Lussonium (1 db),
983

 Mány/5. 

sír (2 db),
984

 Pátka/56. tumulus (eredetileg talán 2 db),
985

 Pusztaszabolcs-Felsőcikola/1. 

tumulus (eredetileg 2 db),
986

 Százhalombatta-Olajtározó/107. sír (1 db),
987

 Szekszárd 

környéke (1 db).
988

 Így az ismert csokornyakkendő alakú fibulák száma összesen 17 db. A 

tárgyi anyagban azonosított fibulák koncentrálódása Pannonia keleti részén figyelhető meg. 

 

Az eddig ismertté vált fibulák alapján kettő fő csoportot kell elkülöníteni. Az első csoportba 

(Sáró – Lassányi Group 1.) azok a fibulák tartoznak, amelyek esetében megfigyelhető egy 

olyan vasmag, amit feltételezhetően vagy bizonyítottan rézötvözetből készült díszített lemez 

borított be; míg a másodikba tartoznak azok a fibulák, amelyeknél nem készült vasmag és a 

fibula díszítése az előbbitől eltérő (Sáró – Lassányi Group 2.).
989

 Előbbiek szerint az első 

csoportba tartozik az Adony/2. sír, a Budapest-Graphisoft Park/795. sír, a Budapest-Sajka u. 

4./13. sír, a Mány/5. sír, a Pátka/56. tumulus, a Pusztaszabolcs-Felsőcikola/1. tumulus, 

valamint a Brigetióból és Lussoniumból előkerült fibulák. A második csoportba a 

Százhalombatta/107. sírból valamint az Esztergom és Szekszárd környékéről előkerült 

fibulákat sorolhatjuk. 

 

 

                                                           
973

 KOVRIG 1937; PATEK 1942. 
974

 BÓNIS 1975, 248, Fig. 7.2; PALÁGYI – NAGY 2000, 35. 
975

 FITZ 1957, 142, 146; BÓNIS 1975, 248, Fig. 6; PALÁGYI – NAGY 2000, 38. 
976

 PETRES 1965, 90-91, Fig. 26. 3-4, Fig. 33. 2-3.  
977

 CSONTOS 1999. 
978

 Függelék 1/1. lelőhely, Kat. B-174, 1. tábla 2. 
979

 Függelék 1/2.3. lelőhely, Kat. B-175-176, 22. tábla 1-4. 
980

 Függelék 1/2.2.2. lelőhely, Kat. B-177-178, 7. tábla 1-2. 
981

 Szórvány. Méret Csontos K. szerint: H: 10 cm. Irod.: CSONTOS 1999, 162, Cat. 3, Pl. IV. 1 = NAGY 2001, 

Abb. 24. 1. 
982

 Magángyűjteményhez tartozó fibula. Méret: H: 8,1 cm, Sz: 3,1 cm, 2,4 cm, vkengyel: 0,7 cm–0,2 cm. Leírás: 

Törött. Rézötvözet. Kéttagú. Tűszerkezet: külső húrozású rugósszerkezet, 5+3 menetes, tengelyes. Húrhorog: 

felső állású, keskeny, hengeres. Kengyel: csokornyakkendő alakú (a tűszerkezet felőli vége kissé szélesebb), 

díszített: felületén fehérfém bevonat, szegélyén körben vésett cikk-cakk minta van, középen hangsúlyos, félgömb 

alakú umbo domborodik. Tűtartó: kicsi, téglalap alakú, teli, jobbra forduló. Ezúton szeretném megköszönni Dr. 

Juhász Lajosnak, az ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Ókori Régészeti Tanszék adjunktusának, hogy a 

fibulához hozzájuthattam. 
983

 Az erőd feltárása (Visy Zsolt ásatása) során előkerült szórvány. Méret K. Csontos szerint: H: 7.8 cm. Irod.: 

CSONTOS 1999, 162, Cat. 6, Pl. IV. 3. 
984

 Függelék 1/6. lelőhely, Kat. B-179-180, 39. tábla 2-3. 
985

 Függelék 1/9. lelőhely, Kat. B-181-182, 43. tábla 2-3. 
986

 Függelék 1/11. lelőhely, Kat. B-183-184, 54. tábla 1-2. 
987

 Függelék 1/14. lelőhely, Kat. B-185, 85. tábla 3. 
988

 Szórvány. Méret Csontos K. szerint: H: 10 cm. Irod.: CSONTOS 1999, 162, Cat. 7. 
989

 SÁRÓ – LASSÁNYI 2019, 166-167. 
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50. ábra. A tárgyi anyagból ismert csokornyakkendő alakú fibulák 1. 

1. Pusztaszabolcs-Felsőcikola, 2-3. Mány, 4. Pátka, 5. Dunakömlőd, 6. Szőny, 7. 

Százhalombatta 
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51. ábra. A tárgyi anyagból ismert csokornyakkendő alakú fibulák 2. 

1-2. Aquincum-Sajka u. 4./13. sír, 3. Adony/2. sír, 4. Esztergom/Esztergom környéke 
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Az első csoportba tartozó fibulák díszítésmódja meglehetősen kvalitásos. A repoussé 

díszítés egyfajta igényességről és technikai tudásról is árulkodik. Ezeknél a fibuláknál nem 

tömegcikktermelésről, hanem egyedi gyártású különleges tárgyak készítéséről van szó. 

A második csoportba sorolt fibulák technikai, technológiai szempontból némileg egyszerűbb 

kivitelű darabok, bár díszítések ezeken is megfigyelhetők. A második csoportba sorolt fibulák 

rézötvözetből, öntéssel készültek. Az esztergomi és százhalombattai fibula esetében biztosan 

megállapítható, hogy nem alkalmaztak fémlemez-borítást, ugyanis az esztergom környéki 

fibula felületén a domború umbo-n túl fehérfém-bevonat és vésett díszítés van, míg a 

százhalombattai fibula umbo díszítését áttört ornamentikával kombinálták. Úgy tűnik, hogy 

ezeknél a fibuláknál elsődlegesen a fémlemezzel díszített darabok formájához ragaszkodtak, a 

lemezborításos díszítést pedig vagy technikai tudás hiányában, vagy ízlésváltozás 

következtében hagyták el. 

 

A csokornyakkendő alakú fibulák vizsgálatakor a kutatásban fontos kérdésként merült fel, 

hogy honnan eredeztethetők ezek a fibulák, milyen népcsoporthoz köthetők és hol gyárthatták 

őket. A fibulák szűk területi koncentrálódása adott kiindulási pontot több megállapításhoz. 

52. ábra. A tárgyi anyagból ismert csokornyakkendő alakú fibulák 3. 

Aquincum-Graphisoft Park/795. sír 
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Fitz J. az eraviscus viseletről írt tanulmányának megjelenésekor még csak a Pusztaszabolcs-

Felsőcikoláról előkerült csokornyakkendő alakú fibulapár volt ismert a tárgyi anyagból.
990

 Bár 

Fitz J. a csokornyakkendő alakú fibulák „helyi elterjedését” feltételezte, ezt a fibulatípust, 

„amelynek nincs előzménye az eraviszkuszoknál” Barkóczi L. 1956-os munkájára
991

 

hivatkozva egy Kr. u. 1. század vége – 2. század elején áttelepített új lakosság (tumulus-

temető népe)
992

 viseletével hozta kapcsolatba, divatját pedig az általa felállított viseleti 

időrend harmadik fázisához kötötte. Ezen kívül kijelentette, hogy a Kr. u. 2. század közepe 

tájától „ezek a fibulák már elválaszthatatlanok a tipikus eraviszkusz viselettől”, de hozzátette, 

hogy „Ebben a körülményben nem annyira a két nép viseletének rokonságát, hanem inkább a 

halmos temetők néptöredékeinek felszívódását láthatjuk.”
993

 

F. Petres É. a mányi temető leletanyagának publikálása során (1965.) részletesen 

foglalkozott a csokornyakkendő alakú fibulákra vonatkozó kérdésekkel. Ő az újabban 

előkerült tárgyi anyagok, síremlékek, valamint a mányi – leletanyag és rítus tekintetében is 

eraviscus népességhez kötött – temető síranyagában is felbukkanó csokornyakkendő alakú 

fibulák alapján, úgy gondolta, hogy „nem csak az eraviscus viseletben alkalmazott, de 

eraviscus eredetű” fibulatípusként kell a csokornyakkendő alakú fibulákat meghatározni.
994

 

Azt persze szükséges megemlíteni, hogy F. Petres É. cikkének megjelenésekor az eraviscus 

törzs pannoniai megjelenése kapcsán az általánosan elfogadott vélemény az, hogy a törzs egy 

Pannoniába betelepült etnikum.
995

 

B. Bónis É. a halomsíros temetkezések kapcsán írt összefoglaló jellegű cikkében (1975.), 

majd F. Petres É. 1990-es cikkében a csokornyakkendő alakú fibulákat, mint az „eraviszkusz 

viselet jellegzetes tartozéka” említették.
996

 Ebben a tanulmányában F. Petres É. az 

eraviscusokra már kelta népcsoportként hivatkozott.
997

 

Csontos K. a csokornyakkendő alakú fibulákról írt összefoglaló tanulmányában foglalkozott 

a típus eredetkérdésével is. A fibulák formáját kora császárkori katonai övveretekből vezette 

le, gyártásukat pedig kelet-pannoniai katonai táborok közelében (Tác/Gorsium vagy 

környéke) működő műhelyben/műhelyekben feltételezte.
998

 A fibulák nívós kivitelezését, a 

díszített fémlemezes borítás igényét és a technikai kivitelezés hátterét egy új, külső hatással 

hozta összefüggésbe, kapcsolatait pedig keleten kereste. Felhívta a figyelmet továbbá arra, 

hogy a fibulák motívumkincse kapcsolatot mutat a kora császárkori mázas serpenyőnyelek 

mintáival.
999

 

Nagy L. a Pusztaszabolcs-Felsőcikolán feltárt halomsírok publikálásakor ugyancsak 

részletesen foglalkozott a csokornyakkendő alakú fibulákkal, azok díszítését és 

motívumkincsét vizsgálta.
1000

 Megállapításaira a későbbiek során fogok rátérni. 

 

Fentebbi összefoglalás alapján jól látszik, hogy a csokornyakkendő alakú fibulák 

eredetkérdésének eldöntése nem egyszerű feladat. Döntő szerepe van benne annak, hogy a 

fibulák és fibulaábrázolások szűk területen bukkantak fel, továbbá sem az ismert tárgyi anyag, 

sem pedig a síremlékek keltezése nem mutat a Kr. u. 2. század előtti időpontra. 
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 FITZ 1957, 142. 
991

 BARKÓCZI 1956, 77-80. 
992

 A fogalom létjogosultságát B. Bónis É. 1975-ös cikkében cáfolta (BÓNIS 1975). 
993

 FITZ 1957, 141-142, 146. 
994

 PETRES 1965, 98.  
995

 PETRES 1965, 100. 
996

 BÓNIS 1975, 248; PETRES 1990, 13. 
997

 PETRES 1990, 10-13. 
998

 CSONTOS 1999, 159-161. 
999

 CSONTOS 1999, 161. 
1000

 NAGY L. 2001, 140-150. 
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Az újonnan előkerült tárgyi anyag alapján azonban tovább árnyalható az eddigi kép. A 

következők bírnak jelentőséggel: 1. csokornyakkendő alakú fibulák csontvázas rítussal 

temetkező személyek viseletéhez is tartozhattak, 2. ezek a fibulák Aquincumból is előkerültek, 

3. a csokornyakkendő alakú fibulák díszítés-technológiai szempontból jól láthatóan 

elkülöníthetőek. Mindezekhez további adalékként szolgál, ha az említett Podgradina/Glamoč 

lelőhelyű sírkőtöredéken valóban csokornyakkendő alakú fibulákat ábrázoltak. 

A disszertáció szempontjából fontos eldönteni azt a kérdést, hogy ezeket a fibulákat olyan 

újkeletű viseleti tárgyakként kell-e meghatározni, amelyek a római ízlésvilág hatására jöttek 

létre, vagy inkább a pre-római tradíciókban gyökereznek? A fenetebbi pontokat követve 

igyekszem választ adni erre a kérdésre. 

 

Az egyik újonnan közölt aquincumi (Graphispft Park/795. sír) és az adonyi temetkezés 

csontvázas rítusú. Minthogy a kelta eredetű „bennszülött” lakosság temetkezési rítusa a római 

foglalás időszakában csontvázas volt,
1001

 a vizsgált elhunytak esetében az etnikai kapcsolat 

egyértelműsíthető és a csokornyakkendő alakú fibulák viselését így nem csak olyan 

személyekhez lehet kötni, akiknél egyéb tekintetben már erős római hatások is 

megfigyelhetők.
1002

 A két csontvázas temetkezés mellékletei viszont sajnos kevés további 

információt nyújtanak. Az Aquincum-Graphisoft Park/795. sírban a fibulákon kívül nem volt 

további tárgy,
1003

 az Adony/2. sírból viszont előkerült egy további fibula (Kat. B-2.), egy 

vastárgy töredéke és egy kerámia edény.
1004

 Ez a szürke, szív alakú profilú tál a kelta 

fazekasipar hagyományaira vezethető vissza
1005

 és a fibula is valószínűleg helyi formafejlődés 

eredményeként jött létre,
1006

 import tárgy viszont nem volt a sírban. Bár az adonyi sír 

bolygatott volt, de az ismert tárgyi anyag nem utal különösebb gazdagságra. Ez ellentétben áll 

a csokornyakkendő alakú fibulák kvalitásosságával és kérdésesssé teszi azt a lehetőséget, 

hogy ezt a típust a vagyonos „bennszülött” elit kizárólagos viseleti tárgyaként definiáljuk. 

 

A korábbi adatok szerint Aquincumból nem került elő csokornyakkendő alakú fibula. Az 

egyetlen bizonyíték, amely a típus viselését alátámasztotta az Aquincumi Múzeum 

gyűjteményének egykori sírszobra volt, amely azonban éppúgy előkerülhetett pl. 

Szentendréről is, mint Budapestről.
1007

 Ezzel szemben ma már 4 db csokornyakkendő alakú 

fibulát ismerünk Aquincumból: egy fibulapárt a polgárvárosi temető egyik sírjából (Graphisoft 

                                                           
1001

 LÁNYI – MÓCSY 1990, 244; OTTOMÁNYI 2016, 138, 172. 
1002

 A sírok tárgyi anyagából említhető: mécses: Pusztaszabolcs-Felsőcikola/1. tumulus, Százhalombatta/107. sír; 

terra sigillata: Százhalombatta/107. sír; terra sigillata utánzat: Mány/5. sír, Pátka/56. tumulus; pompeii vöröstál 

utánzat: Pátka/56. tumulus (Függelék 1/6. lelőhely, 9. lelőhely, 11. lelőhely, 14. lelőhely).  
1003

 Függelék 1/2.3. lelőhely. 
1004

 Függelék 1/1. lelőhely. 
1005

 Forma: Budaörs/50. sír, a perem alatt ugyancsak vízszintes hornyolásokkal (DELBÓ 2016, 416, 10. kép 8). 
1006

 A fibula párhuzamát nem ismerem. A rugós tűszerkezet és a széles, drótfibulákéhoz hasonló kengyel 

egyrészt a késő La Tène-időszak fibulatípusával (Metzler 8 = Gaspar 5) kapcsolja össze a formát, amelyeket 

azonban inkább jellemez a belső húrozású rugósszerkezet és a tűszerkezet után ívelt kengyel. A hurkolt 

rugósszerkezet azonban későbbi fejlesztés, amely megjelenik egyrészt a pannoniai trombitafibulák (Merczi 

2012/12.1, Kovrig T. VII. 62. var.), másrészt a térdfibulák egyes változatainál (pl. MERCZI 2011, 23, Kat. 147, 

16. tábla 2, Merczi 2011/B/20 változat) is. Nem tekinthető pontos formai analógiának, de meg kell említeni, 

hogy ugyancsak derékszögben hajlított kengyele és hurkolt rugósszerkezete van egy zsámbéki fibulának 

(MERCZI 2017B, 112, Kat. 79, 9. tábla 4), amelynek pontos párhuzamát azonban Merczi M. sem ismerte. A 

zsámbéki fibulát néhány jellegzetessége az elbai germánok térd alakban meghajlított kengyelű fibuláival hozta 

összefüggésbe, de a fibula egy külső hatásra létrejött, provinciális produktum is lehet (MERCZI 2017B, 93). 
1007

 Az Aquincumi Múzeum gyűjteményéhez tartozó, „bennszülött” viseletben ábrázolt nők síremlékei Budapest 

különböző területeiről (Kat. A-3., 34., 36., 47-48., 61-63., 78., 84., 108., 112-113., 115., 118., 120-122., 126., 

137., 141., 144-145., 148., 151.), valamint Szentendréről (Kat. A-38-39., 45., 69., 89.) kerültek elő. 

Természetesen ezektől eltérő Pest megyei lelőhelyen is találhatták a ma már elveszett kőemléket. 
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Park/795. sír), egy további fibulapárt pedig a katonavároshoz kapcsolódó temetőrészlet 

sírjából (Sajka u. 4./13. sír). Mindezek után Aquincum vált azzá a lelőhellyél, ahonnan a 

legnagyobb számban került elő a fibulatípus a tárgyi anyagban. Csontos K. elképzelése, 

miszerint a fibulákat Gorsiumban vagy környékén gyártották így átgondolandó, ilyen alapon 

felvethető a budapesti gyártás lehetősége is. 

 

A tárgyi anyag csokornyakkendő alakú fibuláit díszítésük alapján, technológiai szempontból 

osztottam két csoportra. A különbségek műhelybeli, kronológiai, és ízlésbeli különbségeket is 

tükrözhetnek. Ugyanakkor megállapítható, hogy szűkebb területi koncentrálódást nem 

mutatnak a fémlemez-borítást nélkülöző, második csoportba sorolt fibulák. Sírból is csak a 

százhalombattai fibula került elő, amelynek kerámiaanyagát Topál J. a Kr. u. 2. század 

második felére keltezte.
1008

 A százhalombattai csokornyakkendő alakú fibula sírba 

kerülésének időpontja így nem különbözhet például a pátkai vagy a pusztaszabolcsi 

fibulákétól.
1009

 Ebből kiindulva a készítés időpontjában és/vagy helyszínében lehetett 

különbség, de a lemezborításos és lemezborítás nélküli fibulák használati időszakában átfedés 

van. 

 

A fémlemez-borításos díszítés fibulák esetében nem unikális, számos Nyugat-Európában 

népszerű ívfibulatípuson alkalmazták. Megfigyelhetők például a Distelfibelek,
1010

 az ezekkel 

összefüggő Feugère/Philippe 20c fibulák,
1011

 valamint a Mackreth ROS/5d
1012

 változat,
1013

 

továbbá az ún. Aesica típusú fibulák
1014

 egyes változatainak (Mackreth AESICA/3a, 4x)
1015

 

díszítéseként. A Distelfibelek a nyugati kelta oppidum-kultúrában jelenlévő típus,
1016

 amelyek 

Britanniában és a Rajna-vidéken is elterjedtek.
1017

 Az ebből eredeztetett Feugère/Philippe 20 

típus Galliában, Germaniában és Britanniában,
1018

 a Mackreth ROS/5d fibulák pedig főként 

Britanniában és Galliában váltak elterjedté.
1019

 A fő használati időszakuk az Augustus-

Tiberius/Claudius kor, de használatuk néhol egészen a Kr. u. 1. század végéig kimutatható.
1020

 

az Aesica típus ugyancsak a Kr. u. 1. századra keltezhető, de olykor 2. századi kontextusból is 

előkerülnek ilyen fibulák.
1021

 

Következő kategóriát képeznek a lapfibulák. Kedvelt díszítéstechnikának számított a 

fémlemez-borítás korongfibulák és egyéb formájú lapfibulák esetében is. A lemezrátéttel 

díszített korongfibulák típusát
1022

 Germaniában és Raetiában, azon belül pedig katonai 

                                                           
1008

 TOPÁL 1981A, 85. 
1009

 Pátka/56. tumulus: acetabulum, pompeii vöröstál utánzat (PALÁGYI – NAGY 2000, 119, 121-122). 

Pusztaszabolcs/1. tumulus: Loeschke X típusú mécses, galléros peremű, szalagfüles korsók, Pernička 4B típusú 

szürke, pátkai jellegű tál (PALÁGYI – NAGY 2000, 116, 125, 131). Továbbá: NAGY L. 2001, 144. 
1010

 = Ettlinger 24 = Feugère 19 = Philippe 19 = Metzler 13 = Gaspar 16 
1011

 FEUGÈRE 1985, 293; PHILIPPE 1999, 79. 
1012

 = Feugère 18a4 = Gaspar 17d 
1013

 MACKRETH 2011, 30, Pl. 17. 5941. 
1014

 MACKRETH 2011, 46. 
1015

 MACKRETH 2011, 47-48. 
1016

 A Distelfibelek gyártása például Mont Beuvray/Bibracte esetében kimutatható (GUILLAUMET 1984, Pl. 51. 

179-180; FEUGÈRE 1985, 289; PHILIPPE 1999, 78). 
1017

 GASPAR 2007, 42. 
1018

 PHILIPPE 1999, 83; GASPAR 2007, 42. A típus gyártásával ugyancsak számolni kell Mont 

Beuvray/Bibractéban (GUILLAUMET 1984, Pl. 35. 191-192). 
1019

 GASPAR 2007, 42. 
1020

 METZLER 1995, 214; GASPAR 2007, 42. 
1021

 A Mackreth AESICA/3a darabjait a Kr. u. 2. századra keltezték (MACKRETH 2011, 47). A datálás 

tekintetében lásd továbbá: HATTATT 1989, 40; SNAPE 1993, 13, 97; HATTATT 2000, 310-311. 
1022

 Böhme B44 = Riha 3.14 = Boelicke 3.19.2 (BÖHME 1972, 41-43; RIHA 1979, 86-87; BOELICKE 2002, 82-83). 
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táborok és környezetükben létesített vicusok leletanyagában tekintik gyakorinak,
1023

 de 

Galliából
1024

 és Britanniából
1025

 is ismertek a típus képviselői. Pannoniából kis számban 

kerültek elő ezek a fibulák – Bécs/Vindobonából,
1026

 Budaörsről,
1027

 Pátyról
1028

 és 

Szőny/Brigetióból
1029

 ismertek –, fémborítás azonban sajnos csak a vindobonai ezüstfibula 

esetében maradt meg. A fémlemez-borítással díszített korongfibulákat alapvetően a Kr. u. 2. 

század második fele – Kr. u. 3. század első felére keltezi a szakirodalom.
1030

 Ahogyan U. 

Boelicke írta, a préseltlemez-rátétdísz kb. a Kr. u. 1. század közepén, a század második 

felében jöhetett divatba és a legnagyobb variabilitást a Kr. u. 2. század második fele – 3. 

század első fele között mutat.
1031

 

További, a korongfibulákétól eltérő formájú lapfibula is ismert lemezrátét-díszítéssel.
1032

 Az 

ovális kengyelt kettő, maszkkal díszített, domborított lemez díszíti egy Avenchesből
1033

 

előkerült fibulán és hasonló kialakítású fibula került elő például Braughingből is,
1034

 amelyet 

D. F. Mackreth a Mackreth ROS/9c változatú fibulák között tárgyalt.
1035

 D. F. Mackreth 

ugyanebbe a változatba sorolta azt a fémlemezzel díszített, Kr. u. 50-60 körül keltezett, 

pávatollfarok-nyúlvánnyal kialakított fibulát, amely Chichester lelőhelyről került elő.
1036

 A 

Mackreth ROS/9c változat esetében általánosságban a Kr. u. 30-60/70 közti használati 

időszakot adták meg,
1037

 míg az Avenches-i fibula kontextusát Kr. u. 150-200 közé 

datálták.
1038

 Augusta Rauricából lemezborítással díszített cipőtalp alakú fibula került még elő, 

amelynek kontextusát Nero-kora Flavius korra keltezik.
1039

 

Előbbiek szerint látható, hogy a fémlemezborítással díszített fibulák a nyugati, pre-római 

ízlésnek megfeleltek (pl. Distelfibelek), majd a díszítésmód későbbi típusok (pl. 

korongfibulák) esetében is fennmaradt. Viszont a Kárpát-medence térségében, helyi eredetű 

fibulák esetében a díszítési mód divatja nem igazán bizonyítható. 

 

Említést kell még tenni egy a késő La Tène-időszakban népszerű viseleti tárgyról, az ún. 

Laminici típusú övlemezről. A „valódi” balkáni övvereteket
1040

 a csokornyakkendő alakú 

fibulák többségével megegyező kompozícióban, vasmaggal, repoussé technikával díszített 

                                                           
1023

 BÖHME 1972, 42, 68, Fundliste 41; MERCZI 2012, 497. 
1024

 LERAT 1979, 61-62, Pl. XXIX. 292-294. 
1025

 MACKRETH 2011, 154-155. 
1026

 Homokkőből készült szarkofágból került elő, amelybe egy gyereket temettek el: SCHMID 2010, 56-57, 123, 

Abb. 7, Taf. 42. 309. 
1027

 MERCZI 2012, 497, Kat. 89-90, 7. kép 9, 12. 
1028

 Ltsz.: FeMúz 2008.5.9.58. Publikálatlan. 
1029

 Ltsz.: KDM K-1513. Említette: MERCZI 2012, 497. 
1030

 Például: BÖHME 1972, 42; HEINRICHS 2006, 98; SCHMID 2010, 123; MACKRETH 2011, 155; MERCZI 2012, 

497. 
1031

 BOELICKE 2002, 82. 
1032

 Részben lemezrátéttel díszített korongfibulák között tárgyalták őket: Riha 7.10.1. = Mazur 7.10.1 (RIHA 

1979, 185-186; MAZUR 1998, 54; MAZUR 2010, 67). 
1033

 RIHA 1979, 201, Abb. 32a = MAZUR 1998, 54, Pl. 19. 296. 
1034

 MACKRETH 2011, 32, Pl. 19. 6042. 
1035

 MACKRETH 2011, 32. 
1036

 MACKRETH 2011, 32, Pl. 19. 6044. A Chichesterből publikált fibulához hasonló darab került elő még 

Martberg lelőhelyről, amelyet azonban pontosabban nem datáltak (NICKEL 2011, 190, Nr. 2.B.218.1, Abb. 27.1). 
1037

 MACKRETH 2011, 32. 
1038

 MAZUR 1998, 54. 
1039

 Típus: Riha 7.24. RIHA 1979, 200, Taf. 66. 1727. E. Riha párhuzamként idézett egy fibulát (RIHA 1979, 200, 

Abb. 32. b) a baseli múzeumból ismeretlen lelőhellyel (ETTLINGER 1973, 192, Taf. 14. 25). 
1040

 A Nyergesújfaluról és Törökszentmiklósról előkerült övveretek kettős bronzlemezből készültek azzal 

ellentétben, hogy a balkáni változatoknál vaslapra dolgozták rá a bronzlemezt. Ahogyan arra Szabó Miklós 

professzor felhívta a figyelmet, ez arra utal, hogy különböző műhelyek produktumaival van dolgunk (SZABÓ – 

BORHY 2015, 70). 
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bronzlemezborítással alakították ki.
1041

 Ezeknek a hosszú ideig használatban levő 

övlemezeknek néhány darabja Szlovákiából és Észak-Magyarországról is előkerült,
1042

 bár fő 

használói körük a Dráva-Száva környékének pre-római lakossága lehetett.
1043

 A Laminici 

típusú övlemezek és a csokornyakkendő alakú fibulák lemezdíszítésének motívumkincse 

azonban eltér. Míg az övlemezek esetében az oppidum-időszakban intenzívvé váló 

geometrikus díszítések
1044

 a dominánsak,
1045

 a csokornyakkendő alakú fibulákon 

hangsúlyosak az olyan figurális díszítmények, mint a cikáda és az emberi alak. Cikáda jelenik 

meg az Aquincum-Graphisoft Park/795. sír mindkét fibuláján, a dunakömlődi fibulán és a 

pusztaszabolcs-felsőcikola/1. tumulusból előkerült fibulán. Emberi fej látható a szőnyi fibulán 

és nagyobb emberalak van az Aquincum-Graphisoft Park/795. sír mindkét fibuláján, a 

Mány/5. sír egyik fibuláján,
1046

 a Pátka/56. tumulus fibuláján, a Pusztaszabolcs-Felsőcikola/1. 

tumulus fibuláján és a szőnyi fibulán.
1047

 

Így bár a Laminici övlemezek és a csokornyakkendő alakú fibulák között technológiai 

szempontból van kapcsolat, a fibulatípust nem lehet közvetlenül innen levezetni. Ugyanakkor 

az övlemezek kapcsán M. Guštin által megfogalmazottakat a csokornyakkendő alakú fibulák 

esetében is érdemes figyelembe venni: szerinte ugyanis a Laminic övlemezek esetében a 

hosszú használati időszak nem csak a gyártási időszakkal függ össze, hanem azzal is, hogy 

ezeket a viseleti tárgyakat több generáció használta,
1048

 így nem valószínű, hogy azzal a 

személlyel kerültek a sírba, aki a tárgyak első tulajdonosa volt.
1049

 Bár a csokornyakkendő 

alakú fibulák Kr. u. 2. századra keltezett kőemlékeken és sírok anyagában foghatók meg, 

véleményem szerint elképzelhető több generációs használatuk, ami így készítésük időpontját a 

2. századnál korábbra teheti. 

 

Nagy L. is vizsgálta a csokornyakkendő alakú fibulák motívumkincsét és Csontos K. 

elképzeléséhez hasonlóan összefüggésüket a kora császárkori mázas kerámia egyes 

darabjaival mutatta ki:
1050

 a csokornyakkendő alakú fibulák mintái hasonlóságot mutatnak a 

mázas serpenyőfogók gyöngysorkeretezéssel, női fejjel/büszttel, Medusa fejjel és rozettával 

díszített darabjaival.
1051

 Mintakincs tekintetében a legközelebbi párhuzamként említhető 

mázas serpenyőfogók Aquincum, Brigetio, Carnuntum, Mursa és Poetovio (?) lelőhelyekről 

                                                           
1041

 GUŠTIN 2011A, 245; GUŠTIN 2011B, 128. 
1042

 KOVÁCS 1982, 145-156, Abb. 1-7; GUŠTIN 2011A, 245, Fig. 6; SZABÓ – BORHY 2015, 69, 98. kép.  
1043

 Sőt, egyes formaváltozatok a dák-bastarna területeken is feltűnnek (GUŠTIN 2011A, 243, 245-249, Fig. 4, Fig. 

6). 
1044

 Az oppidum-időszak geometrikus díszítésmódjának kérdéskörével kapcsolatban lásd például: SZABÓ – 

BORHY 2015, 68-70. 
1045

 Laminici A csoport: vonalkázással kitöltött három tagozat és szegély, köröcskékben végződő füzérek. 

Laminici B csoport: vonalkázással kitöltött kettő vagy három tagozat és szegély, füzérek, napkorong, gombok. 

Jarak csoport: szegecsek, egy hangsúlyos és hosszú borda. Nyergesújfalu csoport: vonalas tagozatok és szegély, 

köröcskékben végződő füzérek (GUŠTIN 2011A, 245-246, Fig. 4). Az ún. géto-dák övlemezeken hasonló 

geometrikus motívumkincset látunk, a Hunedoara/Popeşti csoport néhány darabján viszont sematikus, álló 

emberi alakok is megjelennek (GUŠTIN 2011A, 247, Fig. 4. 10). 
1046

 Valószínűleg a másik fibulán is ugyanolyan figurális minta volt, ez a rész azonban letört. 
1047

 A fibulapár megmaradt darabjának díszítését Csontos K. írta le (CSONTOS 1999, 162, Cat. 3), ábráján 

(CSONTOS 1999, Pl. IV. 1) azonban sem a női fej, sem pedig az álló alak nem jól vehető ki. 
1048

 Ahogyan arra M. Guštin felhívta a figyelmet több darabon figyelhetők meg javításnyomok (GUŠTIN 2011A, 

245). 
1049

 GUŠTIN 2011A, 251. 
1050

 NAGY L. 2001, 146. 
1051

 GASSNER 1991, Gruppe 2, 26, 31-32; TOPÁL 1993; TOPÁL 1995. 
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kerültek elő.
1052

 Topál J. szerint az említett mázas serpenyőfogók nagy számából (6 db) 

kiindulva azok gyártása más korai mázas edényekhez hasonlóan a Kr. u. 2. század közepe-

második harmadában folyt Aquincumban.
1053

 V. Gassner a műhely lokalizálása kapcsán 

óvatosabb volt, ő a mursa-i gyártás lehetőségét vetette fel az itt talált nagyobb számú töredék 

(5 db) és egy formailag hasonló, de mintakincsében eltérő negatív alapján, bár a műhely 

kérdését nem tekintette eldöntöttnek.
1054

 Kérdés, hogy a csokornyakkendő alakú fibulák 

motívumai közvetlenül a mázas serpenyőfogókkal vannak-e kapcsolatban? Az emberalak 

ezeken eltérő megjelenítést kapott,
1055

 a cikáda motívum pedig nem tartozott 

mintakincsükhöz. 

Nagy L. Barkóczi L. megállapítására hivatkozva ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, 

hogy az előbbiekhez hasonló gyöngysorkeret a P. Cipius Polybios bélyegével ellátott, 

bronzból készült serpenyőfogók
1056

 esetében is megfigyelhető,
1057

 továbbá megemlítette, hogy 

ez a minta feltűnik egy magdalensbergi fibulán is. Ezt a fibulát formai jegyei alapján a 

Philippe 18a3c változatba sorolom.
1058

 A fibulaváltozat kevés ismert párhuzamán ugyancsak 

gyöngysor keretezi a figurális elemekkel díszített lemezborítást. A díszítési stílus alapján 

összekapcsolt fibulákat J. Philippe az X1a fémműves termékeként határozta meg.
1059

 

A gyöngysorkeretezés így a Kr. u. 1. századi fémműves tradícióhoz vezet vissza, a repoussé 

díszítésű csokornyakkendő alakú fibulákhoz talán közvetlen előképként használhatták a 

fémedények és Kr. u. 1. századra keltezett fibulák esetében alkalmazott keretmintát. Azt a 

kérdést azonban, hogy először hol gyártották a csokornyakkendő alakú fibulákat a 

rendelkezésre álló adatok alapján továbbra sem dönthetjük el. Számos adat mutat Aquincum 

felé, ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy több tekintetben a 

csokornyakkendő alakú fibulák jellegzetességei – lemezborításos fibulák fémkompozíciója 

(vas-bronz), ábrázolt fibulákhoz csatlakozó borostyánlevél/szív alakú függők
1060

 – a Balkán 

térség tárgyi anyagával kapcsolódnak össze. 

 

A cikáda, mint díszítőmotívum a legkorábbi adatokkal ellentétben
1061

 ismert a Római 

Birodalom területéről már a késő köztársaság kor – kora császárkor időszakából.
1062

 A 
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 GASSNER 1991, 32; TOPÁL 1993, 246; TOPÁL 1995, 102-103. A V. Gassner-nél Solva lelőhelyű darabról 

(GASSNER 1991, 18, Abb. 4. S1) Topál J. megjegyezte, hogy Aquincumból kerülhetett oda (TOPÁL 1993, 245-

246). A Poetovióból előkerült töredéken (GASSNER 1991, 24, Abb. 8. P1) csak a gyöngysor keret vehető ki. 
1053

 TOPÁL 1993, 246; TOPÁL 1995, 103. 
1054

 GASSNER 1991, 32, Abb. 14. 
1055

 A serpenyőfogók nőalakjának fő jellegzetessége a fejtetőre tornyozott kettős konty (V. Gassner) vagy félhold 

(Topál J.). Topál J. a nőt Semelé-Seléné-Luna istennővel azonosította (TOPÁL 1993, 246-247; TOPÁL 1995, 104). 
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hajviseletre hivatkozva felvetette, hogy inkább Venus istennőt látjuk (GASSNER 1991, 26). A csokornyakkendő 

alakú fibulák nőalakjain nem látni a jellegzetes feltornyozott hajat, a nők haja kettéválasztott, vagy a 

„bennszülött” viseletre jellemző módon fejfedőt viselnek. 
1056

 Aquincumból és Brigetióból kerültek elő (RADNÓTI 1938, 55, Taf. XXI. 3, 4). A capuai P. Cipius Polybios 

működését Radnóti A. a Flavius korra tette (RADNÓTI 1938, 53). 
1057

 BARKÓCZI 1992, 25; NAGY L. 2001, 146. 
1058

 NAGY L. 2001, 147. Nagy L. és R. Egger meghatározásával (EGGER 1952, 154, Abb. 41) ellentétben a fibula 

nem szemesfibula, hanem a Philippe 18a3c változattal (PHILIPPE 1999, 65) azonosítható. A Moissy-Cramayel 

lelőhelyű fibulát Kr. u. 1. század második harmadára datálható kerámiával találták egy kontextusban. A 18a3c 

párhuzamai főként Kr. u. 1. századra keltezett együttesekből kerültek elő (PHILIPPE 1999, 65, Fig. 23. 139). 
1059

 PHILIPPE 1999, 67-68. 
1060

 Az ábrázolásokon megfigyelhető láncokon lógó függődíszek a tárgyi anyag fibulái esetében nem kerültek 

elő. Érdekes azonban, hogy az ismert fibulák esetében nem is volt olyan rész, amelyhez a három láncocska 

csatlakozhatott volna. 
1061

 Például korábban a cikáda alakú fibulákat csak a Kr. u. 4-5. századra jellemző típusnak tartották (NAGY L. 

2001, 148). 
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Kárpát-medencében is jelen lévő cikáda mintát a görög területekről és a Kelet-

Mediterráneumból eredeztetik, ahol a különböző ékszerek kedvelt díszítménye lett a 

hellénisztikus időszakban.
1063

 Az autochtón jellegű ékszerek motívumaként a Balkán 

térségben egészen a Kr. u. 1-2. századig volt jelen,
1064

 a Pannoniában megjelenő cikáda 

motívum és cikáda alakú fibulák viszont inkább római hatás következtében terjedhettek el.
1065

 

A cikáda mögöttes jelentéstartalommal bírhatott, a szakirodalomban többször említik 

mágikus-apotropaikus tulajdonságát.
1066

 

 

A csokornyakkendő alakú fibulák emberalakjai eltérőek. A nők teljes alakban vagy 

mellképként jelennek meg az aquincumi (Graphisoft Park), a pátkai, a pusztaszabolcs-

felsőcikolai és a szőnyi fibulákon. Az aquincumi és a pusztaszabolcs-felsőcikolai fibulák 

esetében jól látható, hogy a nők „bennszülött” viseletben vannak. Különbözik viszont tőlük a 

mányi fibula épen maradt emberalakja, amelyen egy férfi mellképét látjuk. A fej formája, az 

arc kialakítása a La Tène-időszak maszkábrázolásaihoz hasonlít.
1067

  

A maszk a La Tène-korban kedvelt díszítőelem, de a tradíció továbbélésével számolni kell, 

még a Kr. u. 1-2. század tárgyi anyagának díszítéseként is ismert. A kerámia anyagot tekintve 

például F. Petres É. alapján említhető egy Seregélyesen előkerült, Drag. 37 formát utánzó 

pecsételt levélkoszorúval díszített szürke tál, amelyen egy maszkos-pecsét díszítés is 

megfigyelhető, de ugyanez a minta jelenik meg egy Gorsiumból előkerült szürke táltöredéken 

is.
1068

 

A helyi fibulák közül a noricumi-pannoniai szárnyas fibulák, egy gombos, erős profilú 

fibulák és horgony alakú fibulák díszítéseként ismert.
1069

 Például Kovrig I. közölt egy 

tűtartóján applikált maszkokkal díszített noricumi-pannoniai szárnyas fibulát a ljubljanai 

múzeum gyűjteményéből,
1070

 egy Szárazdról szórványként előkerült, a Magyar Nemzeti 

Múzeum gyűjteményébe vásárlás után jutott horgony alakú fibulának (Cociş 2006/a1)
1071

 

pedig a zárógombját alakították ki fej/maszk alakúra.
1072

 Ezzel hozhatók párhuzamba azok a 

Cociş 2006/a1b1-b2 horgony alakú fibulák, amelynek zárógombja szintén emberi fej 

alakú.
1073

 További maszkkal díszített egy gombos erős profilú fibulákat és horgony alakú 

fibulákat ismerünk továbbá Patek E. említéséből.
1074

 

 

                                                                                                                                                                                     
1062

 NAGY L. 2001, 148, Abb. 24. 7-8. 
1063

 BÓNIS 1975, 248; POPOVIĆ 2011, 186. 
1064

 POPOVIĆ 2011, 187. 
1065

 Lásd az ábrázolt fibulák B.1. altípusánál. 
1066

 BÓNIS 1975, 248; NAGY L. 2001, 150; KYSELA 2002, 22; KISNÉ CSEH – PROHÁSZKA 2002, 116. 
1067

 Ezt állapította meg Nagy L. is (NAGY L. 2001, 144). 
1068

 PETRES 1999, 371. 
1069

 Számos Nyugat-Európában népszerű fibula díszítéseként is ismert a maszk/emberi fej, ezek részletes 

felsorolásával azonban itt nem foglalkozom. Térségünkbe ezek a fibulák katonai csapatmozgás, civil vándorlás, 

vagy kereskedelmi tevékenységgel összefüggésben érkeztek. Például: Páty/584. sír (csontvázas, kislány) Gaspar 

58b fibulája (Függelék 1/10. lelőhely, Kat. B-172, 53. tábla 1). 
1070

 KOVRIG 1937, 99, T. XXXIX. 7. 
1071

 COCIŞ 2006, 390. 
1072

 MNM 63.1906.10. Irod.: SÁRÓ 2011, Kat. 139, XIII. tábla 1. 
1073

 BORIĆ-BREŠKOVIĆ – VELIČKOVIĆ – KONDIĆ – POPOVIĆ – POPOVIĆ – POPOVIĆ – CVJETIĆANIN 1994, 219, Cat. 

80-81; COCIŞ 2006, 390, Pl. I. 3-4. 
1074

 PATEK 1942, 31, 33, 191, T. IX. 1-6. A T. IX. 4-5. szerinte két gombos fibula (PATEK 1942, 33), a típus az 

ábra alpján egyértelműen nem dönthető el. A fibulák lelőhelyei a következők: T. IX. 1. ismeretlen 

lelőhely/Pannonia, 2. Bécs (Römermuseum Wien), 3. Adony vagy Baracs, 4. Cepni, 5. Nassenfuss, 6. ismeretlen 

lelőhely (Jászberényi Múzeum). 
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A csokornyakkendő alakú fibulák formája Csontos K. vizsgálatai szerint a kora császárkori 

időszakban használt katonai veretekkel hozható kapcsolatba.
1075

 Az általa bemutatott veretek 

egy részének formája hasonló a tárgyi anyagból ismert csokornyakkendő alakú fibulákéhoz, 

méretben azonban jóval kisebbek.
1076

 Nagyobb méretű viszont és nagyságban a 

csokornyakkendő alakú fibulákhoz közelít az általa is említett Szalacskáról előkerült niello 

díszítésű ezüstveret,
1077

 így ez közelebbi kapcsolatot mutathat a tárgyalt fibulatípussal. 

Amellett azonban, hogy próbáljuk meghatározni a fibulák formai előképét, figyelembe kell 

venni azt is, hogy a fibulaforma talán egy értelmezési lehetőséget is megenged. Valamennyi 

olyan fibulának, amely mind kialakítása miatt, mind pedig állapota alapján vizsgálható,
1078

 a 

legszélesebb részén hangsúlyos középdíszt látunk, amelyet a szakirodalmi leírások is többször 

umboként neveztek meg. Ez ahhoz az értelmezési lehetőséghez vezet, hogy ezek a fibulák 

pajzsformát utánozhatnak.
1079

 Legszembetűnőbben a százhalombattai és az esztergomi fibula 

szemlélteti ezt az elképzelést. 

Nem újszerű, hogy egyes fibulák formája pajzsot imitál. Nagy Britanniából több pajzs alakú 

lapfibula is közlésre került; ezeket D. F. Mackreth OBJECT/1.2b. Shields változatában 

tárgyalta. Formájuk hatszög alakú vagy ívelt oldalú (1.2b.1),
1080

 más esetekben pedig 

négyszögletes (1.2b2)
1081

 és közepükön egy umbo-t utánzó díszítés van. Az egyik 1.2b2 

változatba sorolható, Verulamiumból előkerült fibulát Kr. u. 80-150 közé keltezték.
1082

 Bár a 

Nagy-Britanniából publikált pajzs alakú fibulák a tárgyi anyagból ismert csokornyakkendő 

alakú fibulákkal nem mutatnak közvetlen formai kapcsolatot, az egyik londoni fibula
1083

 

hatszög alakú kengyele összefüggésbe hozható azokkal az ábrázolt fibulákkal, amelyeket az 1. 

formai csoportban tárgyaltam.
1084

 

Következő tárgycsoportként lehet említést tenni a miniatűr fémtárgyakról. A Nagy-

Britanniában előkerült együttesekben
1085

 többször találni fegyvereket, köztük pedig 

pajzsokat.
1086

 A pajzsok ovális, rombusz és négyszögletes formájúak, közepükön umbo-t 

                                                           
1075

 CSONTOS 1999, 159-160. 
1076

 Az Aquincumból idézett veret hossza 3.5 cm (AQUINCUM 1995, 44, Kat. 83), a Porolissumból publikált veret 

pedig 3.5x1.9 cm (GUDEA 1989, 647). 
1077

 HEKLER 1910B, 244-245, 8. kép 
1078

 Értelemszerűen nem vizsgálhatók azok a fibulák, amelyeknek lemezdíszítése nem maradt meg, vagy nem is 

volt (Adony/2. sír, Budapest-Sajka u. 4./13. sír, Szekszárd környékéről előkerült fibula), valamint a töredékes 

darabok (Pátka/56. tumulus fibulája). 
1079

 Erre az elképzelésre korábban nem fektettek hangsúlyt, bár már korábbi leírásokban is szerepeltek ezek a 

fibulák pajzs alakú fibulákként – például: “kettősen ívelt, pajzs alakú fibula” (ERDÉLYI – FÜLEP 1954, 254, Nr. 

172), „pajzs alakú fibula” (NAGY M. 2007, 57, Nr. 49), „schildförmig Fibel” (GARBSCH 1965, 161, Nr. 154.2). 
1080

 MACKRETH 2011, 180, Pl. 123. 7889-7890, 7898. Beddington, villa (MACKRETH 2011, Nr. 7893), Corbridge, 

katonai állomáshely (MACKRETH 2011, Nr. 7895), Dorset megye (MACKRETH 2011, Nr. 7892), East Malling 

(MACKRETH 2011, Nr. 15431, Nr. 15432), Gestingthorpe (MACKRETH 2011, Nr. 7891), London (Mackreth 2011, 

Nr. 7889, Nr. 7898), Lydney (MACKRETH 2011, Nr. 7897), Manchester (MACKRETH 2011, Nr. 8407), 

Wicklewood (MACKRETH 2011, Nr. 7890). 
1081

 MACKRETH 2011, 180, Pl. 124. 7886, 7888, 11675, 14793. Cirencester (MACKRETH 2011, Nr. 7887), Dorset 

megye (MACKRETH 2011, Nr. 14423), Durobrivae (MACKRETH 2011, Nr. 7885), Great Bedwyn (MACKRETH 

2011, Nr.  11297), Great Chesterfield (MACKRETH 2011, Nr. 7894), Kingscote (MACKRETH 2011, Nr. 14793), 

Norfolk megye (MACKRETH 2011, Nr. 7883), Shropshire (MACKRETH 2011, Nr. 11675), Suffolk megye 

(MACKRETH 2011, Nr. 7882), Verulamium (MACKRETH 2011, Nr. 7884, Nr. 7888). 
1082

 MACKRETH 2011, 180. 
1083

 MACKRETH 2011, Nr. 7889, Pl. 123. 7889. 
1084

 Ide soroltam Kat. A-15/1/1., 33/1/1-2., 65/1/1. fibuláit. 
1085

 Ezek depozíciója a késő vaskor végén és a korai római-brit időszakban történhetett. Sajnos azonban 

valamennyi leletegyüttes fémkeresős tevékenység következtében került elő (FARLEY 2011, 106, Table 2). 
1086

 Lincolnshire megyéből Nettleton Top lelőhelyről 22 db pajzsot, 6 db lándzsát, 4 db kardot és 2 db baltát 

utánzó kisméretű tárgy, Dragonby lelőhelyről 2 db minatűr pajzs, Kirmingtonból 5 db miniatűr pajzs, 

Sleafordból pedig 1 db miniatűr pajzs került elő (FARLEY 2011, Table 2). A Wiltshire megyéből, Salisburyből 
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utánzó díszítmény van, néhány darabon pedig további díszítések is megfigyelhetők. Formájuk 

néhány esetben összefüggésbe hozható a csokornyakkendő alakú fibulákéval, ezek a nyújtott, 

hosszú oldaluknál középen kissé kiszélesített, majd elkeskenyedő formát mutatják.
1087

  

Végül, de nem utolsósorban a pannonaiai kocsisírok közül említeném meg a Budaörs/126. 

kocsisírt, amelyben az előbbi formával összefüggő, lovassági pajzsot utánzó bronz 

kantárveretek
1088

 is előkerültek. 

Ezek alapján, ha elfogadjuk, hogy a csokornyakkendő alakú fibulák pajzsot utánoznak, adott 

a kérdés, hogy egy szimbolikus jelentéstartalmú, védekező fegyvert utánzó fibula viselése 

mennyiben lehet kizárólag a női viselet sajátossága? 

 

Az előbbieket összefoglalva elmondható, hogy a csokornyakkendő alakú fibulákat formai 

szempontból nem lehetett késő La Tène eredetre visszavezetni, ugyanakkor – a korábban 

feltett kérdésre válaszolva – ezek a fibulák nem a római ízlés vagy római igény szerint 

készültek. A fémlemezborítás divatja hosszú időszakot ölel fel és számos fibulatípus továbbá 

az oppidum-időszakban népszerű Laminici övlemezek esetében is megfigyelhető. A cikáda 

motívum vizsgálatakor az itáliai eredetű, római kapcsolatokat lehetett kihangsúlyozni, a 

„bennszülött” viseletű nőalak, esetleg női istenség
1089

 karaktere és a maszk motívum pedig a 

pre-római hagyományokban gyökerezik. A csokornyakkendő alakú fibulákon így egyfajta 

keveredés tükröződik.  

A korábban áttekintett, a császárkor során kialakult fibulákkal ellentétben ezek nem lehettek 

olyan tömegcikkek, amelyek nagy felvevőpiaccal rendelkeztek, inkább speciális igény szerint 

készülhettek. Az értelmezés során azonban továbbra is problémát jelent a fibulák alacsony 

darabszáma: a típus szerkezeti sajátosságából adódik sérülékenysége, amely így a szokottnál 

nagyobb mértékben csökkenti annak lehetőségét, hogy felismerjük őket az előkerülő tárgyi 

anyagban, befolyásolva ezzel az elterjedésükről és kontextusukról alkotott képet. 

A fibulák és fibulaábrázolások elterjedési képe korábban arra engedett következtetni, hogy a 

csokornyakkendő alakú fibulákat az eraviscus viselet sajátosságaként definiálják. 

Véleményem szerint inkább azt mondhatjuk, hogy a csokornyakkendő alakú fibula egy a pre-

római népek viseletére jellemző típus, amit nem lehet, vagy inkább nem kell egy törzs 

tagjaihoz kötni. Mivel azonban formájuk és díszítésük szimbolikus jelentéstartalommal bírhat 

viselésüket/tulajdonlásukat akár különleges alkalomhoz is köthetjük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
előkerült leletegyüttesben 24 db kisméretű pajzs, 46 db kisméretű üst és 2 db tokos balta volt (FARLEY 2011, 97-

98). 
1087

 FARLEY 2011, Fig. 2; FINDS/Record ID: LIN-DC1A59; LIN-9EB271; LIN-9D5032; LIN-9CF8E1; LIN-

9CEA47. 
1088

 MRÁV 2016, 506, 508, 512, 516, 520, 17. kép 7. 
1089

 Ezt az értelmezési lehetőséget a disszertáció kereteire való tekintettel bővebben nem tárgyaltam. 
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Korongfibulák (FiB.3) 

 

A síremlékeken a korongfibulákat egyértelműen ábrázolták, alakjuk jól kivehető, hiszen 

formájuk egyszerűen megjeleníthető volt. 

A disszertációban elemzett kőemlékek közül tizenöt képmezőben, 19 nő viseletében 

figyeltem meg korong lakú fibulákat, amelyek a következők: Baracska (Kat. A-79/1/1.), 

Budapest (Kat. A-34/1/1., 62/1/1.), Csákvár (Kat. A-97/1/1.), Dunaújváros (Kat. A-27/1/1., 

80/1/1-2., 82/1/1., 83/1/2., 107/1/1-2.), Martonvásár/Budapest (Kat. A-103/1/1.), Szentendre 

(Kat. A-101/1/1.), Szomor (Kat. A-85/1/2.), Szőny (Kat. A-58/1/1.), Tác (Kat. A-33/1/1-2., 

33/2/2.), ismeretlen lelőhely/AM (Kat. A-14.). A kőemlékek alapvetően az eraviscus 

területről származnak, csupán Kat. A-85. került elő az azalus-eraviscus területek 

határvidékéről, a Kat. A-58. szőnyi sírkő peddig ettől nyugatra az azalus területről. Kat. A-58. 

kivételével (Kr. u. 200-250)
1090

 valamennyi kőemlék a Kr. u. 2. század valamely időszakára 

keltezhető. Legkorábbi közülük a Kat. A-62. (Kr. u. 100-120), legkésőbbiek pedig Kat. A-58., 

85. (2. század vége – 3. század eleje).
1091

 

 

Korongfibulákat láthatunk a nők felsőruháján (Kat. A-33/1/1-2., 33/2/2., 34/1/1., 58/1/1., 

97/1/1.) vagy az alsóruhán (Kat. A-27/1/1., 34/1/1.) a mellkas tájékán, illetve közvetlenül az 

alsóruha nyakkivágása alá tűzve (Kat. A-14., 62/1/1., 80/1/1-2., 82/1/1., 83/1/2., 85/1/2., 

101/1/1., 103/1/1., 107/1/1-2.). Csupán egy ábrázoláson figyeltem meg korongfibulát a nő 

vállánál: Kat. A-79/1/1. (Baracska) nő a jobb vállához közel visel korongfibulát.
1092

 A 

baracskai sírkő kivételével a korongfibulák mellett a nők vállukon is viseltek fibulákat. Kettő 

korongfibulát csak egy viseletben figyeltem meg: Kat. A-34/1/1. nő fibuláit az alsó- és 

felsőruhán ábrázolták. 

Több nőt láthatunk Kat. A-33/1, 33/2, 34/1, 79-80/1, 82/1, 85/1, 107/1. képmezőkben. 

Amennyiben mindkét nő alakja ép, összehasonlító vizsgálat végezhető a viselt fibulakészlet 

tekintetében.
1093

 Kat. A-34/1., 80/1., 107/1. képmezőkben mindkettő nőt korongfibulával 

ábrázolták, míg Kat. A-82/1. képmezőjében az első alak korong-, míg a második ettől eltérő 

formájú lapfibulával díszítette ruháját. Kat. A-33/2. képmezőben csak a második, míg Kat. A-

79/1. képmezőben csak az első nő viseletében láthatunk korongfibulákat. 

A síremlékek ábrázolásait vizsgáló kutatások sok esetben adtak a fibulától eltérő 

meghatározást a viseletben látható korong alakú ékszerekre. Bár sokszor korongfibulaként
1094

 

vagy az azzal egyenértékű brossként/melltűként
1095

 írták le ezeket, több eltérő elképzelés is 
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 LUPA Nr. 3445. 
1091

 Kr. u. 100-120: Kat. A-62; Kr. u. 120-160: Kat. A-34; Kr. u. 130-190: Kat. A-101; Kr. u. 140-180: Kat. A-

33; Kr. u. 150-180: Kat. A-80; Kr. u. 150-200: Kat. A-79., 82. Kr. u. 2. század: Kat. A-27., 83., 97., 103., 107; 

Severus kor vagy még későbbi: Kat. A-85; Kr. u. 200-250: Kat. A-58. (ROTHE 2012, 189, 207, 445. lábjegyzet, 

541. lábjegyzet; LUPA Nr. 760, 2883, 2977, 3214, 3445, 3586, 3874, 3878, 4700. A részletes keltezési adatokat 

lásd a katalógusban). 
1092

 A sírkő fő képmezejében ábrázolt három alak közül ma már csak egy maradt meg: a korongfibulával ábrázolt 

nő, akinek bal válla azonban a sírkő további részével hiányzik. Szerencsére Papp J. ábrája alapján (PAPP 2000, 1. 

kép) a sírkő további részei is vizsgálhatók. Úgy tűnik viszont, hogy a nő másik vállát a középső nőalak takarta 

ki, így a fibulák darabszáma továbbra is kérdéses. 
1093

 Kat. A-34/1. és 85/1. képmezőkben az egyik nő alakja töredékes, fibulái nem vagy csak részben 

vizsgálhatók. 
1094

 Kat. A-33/1/1-2.: GARBSCH 1965, 161, Nr. 154.2. Kat. A-62/1/1.: AQUINCUM 2002, 74, Nr. 109; FACSÁDY 

2007, 24. Kat. A-79/1/1.: GARBSCH 1965, 147, Nr. 103. Kat. A-85/1/2.: GARBSCH 1965, 160, Nr. 151.2. Kat. A-

101/1/1.: GARBSCH 1965, 160, Nr. 149.11. Kat. A-107/1/1-2.: GARBSCH 1965, 152, Nr. 114.9. 
1095

 Kat. A-27/1/1.: ERDÉLYI – FÜLEP 1954, 252, Nr. 150; LUPA Nr. 3952. Kat. A-80/1/1-2.: ERDÉLYI – FÜLEP 

1954, 241, Nr. 53; FITZ 1957, 149, Nr. 63; GARBSCH 1965, 152, Nr. 114.5; NAGY M. 2007, 54, Nr. 46; LUPA 

Nr. 3214. Kat. A-82/1/1.: ERDÉLYI – FÜLEP 1954, 254, Nr. 173; LUPA Nr. 734. Kat. A-85/1/2.: NAGY M. 2007, 
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megfogalmazásra került. Sokszor medálként/medaillonként határozták meg ezeket az 

ékszereket, amelyeket a leírások szerint az ábrázolt nők láncon vagy nyakperecen viseltek.
1096

 

Több esetben viszont a bizonytalan típusú „mellékszer”,
1097

 vagy kerek díszítmény
1098

 

kifejezést használták amely ugyanúgy lefedi a korongfibulák, mint a láncon viselt és 

mellkasra lógó kerek függők kategóriáját. Kat. A-34/1/1. nő két ékszerét is sokféle képpen 

határozták meg. Azonosították ovális nyakdísz és korongfibula,
1099

 két ovális 

alakú/korongfibula,
1100

 fibulákat összekötő láncon medaillon és korongfibula
1101

 

kombinációjaként, vagy egy medaillonként
1102

 és mellékszerként.
1103

 Véleményem szerint a 

fentebbi esetekben az ábrázolt ruhaanyag ráncolódása és a függesztőláncok hiánya minden 

esetben egyértelművé teszi a korongfibulaként történő értelmezést. 

 

Az ábrázolt korongfibulák formájuk alapján több típusba különíthetők el (53. ábra): 

1. díszítetlen korongfibula: Kat. A-14., 33/2/2., 34/1/1., 62/1/1., 80/1/1., 83/1/2., 103/1/1., 

107/1/1-2. 

2. tagolatlan szegélyű, felületén díszített korongfibula: Kat. A-58/1/1., 79/1/1. 

3. közepén körrel tagolt korongfibula: Kat. A-33/1/1-2., 80/1/2., 85/1/2., 101/1/1. 

4. szegélyén peremmel határolt korongfibula: Kat. A-97/1/1. 

5. szegélyén peremmel határolt, díszített felületű korongfibula: Kat. A-27/1/1. 

További egy esetben a korongfibula felülete a sírkő töredékessége miatt nem vizsgálható: Kat. 

A-82/1/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
71, Nr. 67. Kat. A-97/1/1.: KUZSINSZKY 1903, 234; GARBSCH 1965, 151, Nr. 110.5. Kat. A-107/1/1-2.: ERDÉLYI 

– FÜLEP 1954, 254, Nr. 172; FITZ 1957, 150, Nr. 78; LUPA Nr. 3945. 
1096

 Kat. A-14.: CSONTOS 1999, 165, Nr. 19. Kat. A-33/1/1-2.: FITZ 1964, 76, Nr. 15; CSONTOS 1999, 164, Nr. 

15. Kat. A-82/1/1.: FITZ 1957, 150, Nr. 79. Kat. A-85/1/2.: FITZ 1957, 151, Nr. 101; ERDÉLYI 1974, 100; LUPA 

Nr. 3863. Kat. A-97/1/1.: FITZ 1957, 151, Nr. 92; LUPA Nr. 3878. Kat. A-103/1/1.: FITZ 1957, 150, Nr. 87; 

GARBSCH 1965, 162, Nr. 159. 
1097

 Kat. A-33/1/1-2.: LUPA Nr. 3586. Kat. A-58/1/1.: LUPA Nr. 3445. Kat. A-79/1/1.: LUPA Nr. 3874. Kat. A-

97/1/1.: SCHOBER 1923, 118, Nr. 261. 
1098

 Kat. A-82/1/1.: CSONTOS 1999, 164, Nr. 13. 
1099

 KUZSINSZKY 1893, 308. 
1100

 KUZSINSZKY 1897, 153, Nr. 88; AQUINCUM 2002, 46, Nr. 9. 
1101

 FACSÁDY 2007, 24. 
1102

 FITZ 1957, 151, Nr. 94. 
1103

 LUPA Nr. 2883. 

53. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt 

FiB.3. (korongfibulák) típusai. 
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A korongfibulák díszítményeit, amennyiben persze ez megjelenítésre került, eredetileg 

festéssel is jelezhették, illetve hangsúlyozhatták. Sajnos egy esetben sem figyelhettem meg 

festékmaradványt a korongfibulák felületén, amely pedig további adatokkal szolgálhatott 

volna a korongfibulák típusainak elkülönítéséhez. 

A tárgyi anyagból ismert korongfibulák felületét poncolással,
1104

 niellóval,
1105

 

emailozással,
1106

 áttöréssel,
1107

 áttöréssel és szegecseléssel,
1108

 áttöréssel és emailozással,
1109

 

üvegberakással,
1110

 emailozással és üvegberakással,
1111

 valamint fémlemezborítással
1112

 is 

díszítették. A felülnézeti képük miatt szintén vizsgálható tutulusfibulák felületét sokszor nem 

díszítették,
1113

 de máskor ezeknél is megfigyelhető emailos díszítés.
1114

 

Az ábrázolt és a tárgyi anyag összehasonlítása során a pannoniai emailos fibulák 

vizsgálhatók a legkönnyebben Berecz K. 2008-as, a pannoniai emailos fibulákról írt összegző 

munkája
1115

 révén. A disszertáció tipológiája szerint a korong alakú emailos fibulák számos 

altípusba (Berecz IIA/1a-15) sorolhatók.
1116

 Ezek közül a tagolatlan szegélyű korongfibulák 

(Berecz IIA/1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 10a, 12a, 15a-e) és a tutulusfibulák (Berecz IIA/9) hozhatók 

összefüggésbe az ábrázolt korongfibulákkal. 

A Berecz IIA/1a, 2a, 3a, 15a-e altípusok kengyelét síklap alkotja: 1a, 3a és 15a-e felülete 

teli, míg 2a felületén kör alakú áttörés egészíti ki az emailos díszítést.
1117

 A Berecz IIA/4a, 5a, 

10a és 12a altípusok kengyelének közepén emaillal díszített gomb van, továbbá 5a kengyelét 

áttörések is díszítik, így kialakítása kerékhez hasonló.
1118

 A Berecz IIA/9 altípus közepén 

lapos, széles, hengeres kiemelkedés van (54. ábra).
1119

 

A következőkben elemezhető, hogy az emailos fibulák fentebbi altípusai milyen 

mennyiségben jelentek meg a vizsgált terület tárgyi anyagában. Berecz K. a Pannonia 

területéről gyűjtött fibulák közül 46 db fibulát sorolt a fentebb megnevezett altípusokba,
1120

 

amelyek közül 5 db származik a doktori disszertációban vizsgált szűkebb territóriumról,
1121

 

valamint 2 db az azalus-eraviscus territórium határáról.
1122

 A Berecz K. által gyűjtött 

                                                           
1104

 Például: RIHA 1979, 184, Taf. 59. 1564; FEUGÈRE 1985, 336, Pl. 148. 1828. 
1105

 Például: RIHA 1979, 181, Taf. 57. 1519-1526. 
1106

 Például: ETTLINGER 1973, 122, Taf. 14. 13; RIHA 1979, 87, 188-189, 191, Taf. 13. 307, Taf. 61. 1606-1607, 

1609, 1611, 1616, Taf. 62. 1623-1624; FEUGÈRE 1985, 368-369, Pl. 153. 1918, 1920, 1925; COCIŞ 2004, 122-

123, Pl. CV. 1485, 1487, Pl. CVI. 1501, 1503. 
1107

 Például: ETTLINGER 1973, 129, Taf. 15. 5, Taf. 28. 14; RIHA 1979, 87, Taf. 13. 312; COCIŞ 2004, 126, 128-

129, Pl. CIX. 1526-1533, 1535-1539, Pl. CX. 1563-1564. 
1108

 Például: ETTLINGER 1973, 112, Taf. 12. 15; RIHA 1979, 184, Taf. 59. 1554-1557. 
1109

 Például: ETTLINGER 1973, 112, 123, Taf. 12. 16; Taf. 14. 16; FEUGÈRE 1985, 369, 373, Pl. 154. 1931-1932, 

Pl. 156. 1957-1959; COCIŞ 2004, 120, 123, Pl. CIV. 1469-1470, Pl. CVI. 1496. 
1110

 Például: RIHA 1979, 185, Taf. 59. 1571, 1574. 
1111

 Például: RIHA 1979, 87, Taf. 13. 308. 
1112

 Például: RIHA 1979, 87, Taf. 13. 303, 305. 
1113

 Például: RIHA 1979, 187, Taf. 60. 1584; FEUGÈRE 1985, 351, Pl. 148. 1866-1867; COCIŞ 2004, 121, Pl. CIV. 

1473-1474. 
1114

 Például: RIHA 1979, 187, Taf. 60. 1595. 
1115

 BERECZ 2008. 
1116

 BERECZ 2008, 116-135, 4. típustábla, 8. típustábla 
1117

 BERECZ 2008, 117, 120-122, 4. típustábla, 8. típustábla 
1118

 BERECZ 2008, 123-124, 126-127, 4. típustábla 
1119

 BERECZ 2008, 130-131, 4. típustábla 
1120

 IIA/1a: 19 db, IIA/2a: 1 db, IIA/3a: 1 db, IIA/4a: 3 db, IIA/5a: 7 db, IIA/6a: 2 db, IIA/9: 1 db, IIA/10a: 1 db, 

IIA/12a: 4 db, IIA/15a: 3 db, IIA/15b: 2 db, IIA/15c: 2 db, IIA/15d: 0 db IIA/15e: 0 db (BERECZ 2008, 117, 120, 

122-123, 126, 128, 131-132, 134). 
1121

 IIA/1a: 2 db (BERECZ 2008, Kat. C-133-134), IIA/5a: 1 db (BERECZ 2008, Kat. C-117), IIA/6a: 1 db (BERECZ 

2008, Kat. C-111), IIA/15b: 1 db (BERECZ 2008, Kat. C-132). 
1122

 IIA/1a: 1 db, Környe (BERECZ 2008, Kat. C-221), IIA/6a: 1 db, Tatabánya-Józseflapos (BERECZ 2008, Kat. 

C-363). 



 

173 

 

fibulákat további darabokkal egészítettem ki, így a fibulák típus szerinti megoszlása a 

következő: a Berecz IIA/1a altípusba sorolható fibulák vannak a legnagyobb mennyiségben, 

összesen 5 db ismert Dunaújváros,
1123

 Hant
1124

 és Szentendre
1125

 lelőhelyekről; továbbá 

IIA/2a fibula Szentendréről,
1126

 IIA/4a fibula Budapest/Aquincum polgárvárosi 

temetőjéből,
1127

 IIA/5a fibula Bicskéről,
1128

 IIA/15b fibula pedig Dunaújvárosból
1129

 került 

elő. A Berecz IIA/3a, 9, 10a, 12a altípusok képviselői nem ismertek a vizsgált területről, de 

biztos lelőhelyhez köthető darabokat Berecz K. is csupán Carnuntumból (IIA/12a)
1130

 és 

Poetovióból (IIA/3a)
1131

 gyűjtött fel, míg a további fibulák különböző múzeumok ismeretlen 

lelőhelyű darabjai.
1132

 

Az emailos fibulák altípusainak keltezésekor Berecz K. leginkább a szakirodalmi 

párhuzamokra támaszkodhatott. A IIA/1a esetében adható meg a legszélesebb időintervallum 

(Kr. u. 1-3. század), a felület egyes díszítésváltozatai más-más időszakban voltak 

népszerűek.
1133

 Berecz K. a Kr. u. 2. századra keltezte a IIA/2a, 4a altípusokat,
1134

 míg a 

IIA/5a és IIA/15b használati idejét a Kr. u. 2. század második fele – 3. század eleje között 

feltételezte.
1135

 

 

Az ábrázolt, díszítetlen felületű korongfibulákat (FiB.3/1) kevés eséllyel azonosíthatjuk 

pontosan az emailos korongfibulák valamely altípusával. Annál az ábrázolt fibulánál, 

amelynek szegélyét perem határolja (Kat. A-97/1/1.) (FiB.3/4) esetleg feltételezhetjük, hogy a 

faragott fibulán a tárgyi anyagból ismert módon a fibula emailozott mezőjét határoló peremet 

ábrázolták,
1136

 vagy felvethető, hogy a Berecz IIA/9 altípusú tutulusfibula – amelynek 

közepén széles, hengeres kiemelkedés van – került ábrázolásra.
1137

 

Az ábrázolások alapján FiB.3/3. típusba sorolt korongfibulák közepén kis kerek dísz van. 

Ezek a középdíszek egyrészt jelölhetik a fibula közepének köráttörését (Berecz IIA/2a 

altípus), másrészt valamilyen plasztikus részt a fibulán, azaz annak gombját (Berecz IIA/4a, 

5a, 10a, 12a altípusok). A IIA/10a és 12a altípusok kivételével a többi forma képviseltette 

magát a vizsgált tárgyi anyagban. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1123

 Szórvány (BERECZ 2008, Kat. C-133 = SELLYE 1939, 54, T. V. 13), szórvány (BERECZ 2008, Kat. C-134 = 

PATEK 1942, 211, T. XV. 25/Nr. 3). 
1124

 SÁRÓ 2014B, Kat. 106, 12. tábla 7. 
1125

 Szentendre/4. sír (férfi, felnőtt) (Függelék 1/15. lelőhely, Kat. B-189, 87. tábla 1), Szentendre, castrum, 

porta decumana környéke, szórvány (FeMúz, leltározatlan). 
1126

 Szentendre, castrum, 11. árok (FeMúz 2006.36.7). 
1127

 Aquincum-Graphisoft Park/429. sír (Függelék 1/2.3. lelőhely, Kat. B-190, 18. tábla 3). 
1128

 Szórvány (BERECZ 2008, Kat. C-117, 15. tábla 1, 28. tábla 7). 
1129

 Dunaújváros/165. sír (Függelék 1/4. lelőhely, Kat. B-191, 33. tábla 1). 
1130

 BERECZ 2008, Kat. C-24. 
1131

 BERECZ 2008, Kat. C-271. 
1132

 BERECZ 2008, Kat. C-424, 429, 434-435, 466. 
1133

 BERECZ 2008, 117-118. 
1134

 BERECZ 2008, 121, 124. 
1135

 BERECZ 2008, 127, 164. 
1136

 Az emailozás során a tárgyak felületén mélyített rekeszeket alakítottak ki (BÓNIS – SELLYE 1988, 15). A 

teljes felület emailozásakor sokszor csupán a kengyel peremén emelkedik az emailt határoló fémszegély. 
1137

 A IIA/9 altípusú fibulák példányai viszont a vizsgált territóriumról egyelőre hiányoznak. 
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A FiB.3/2. és FiB3/5. típusú ábrázolt korongfibulák felületén a FiB.3/3. típusétól eltérő 

felületkidolgozást láthatunk. A FiB.3/5. típusnál látható perem kapcsán a FiB3/4. típuséval 

egyező megállapítást lehet tenni: ez a részlet az emaillal kitöltött mező szegélyeként 

értelmezhető. A felületet ez esetben merőleges vonalkázás tölti ki, ez a részletkidolgozás 

pedig egyértelműen a fibula díszítettségét sejteti. Ha az ábrázolt fibula pontos párhuzamait 

keressük az emailos fibulák között sajnos nem járunk sikerrel. Az ismert pannoniai anyag 

vizsgálható korongfibuláinál a rekeszek leginkább koncentrikus körökbe rendeződnek,
1138

 az 

ábrázolt fibuláéhoz hasonló rekeszkiosztást egyelőre nem ismerünk. Legnagyobb 

hasonlóságot talán azok a fibulák mutatnak Kat. 28/1/1. korongfibulával, amelyek teljes 

felületét kis négyzetekből álló millefiori email tölti ki.
1139

 Ez az egyébként limes menti 

                                                           
1138

 SELLYE 1939, T. V. 1-7, 19-20, 23, 28-31; PATEK 1942, T. XV. 28, 31, T. XVI. 19-21. 
1139

 Típusmegfelelők: Almgren 222 = Exner III.B1.30 = Patek E2 = Ettlinger 45.5 = Jobst 27c = Rieckhoff 10C = 

Riha 7.14.4 = Böhme B41z = Feugère 27b = Ortisi 21n = Gaspar 48a = Berecz IIA/1a 

54. ábra. Email díszítésű korongfibulák. 
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területeken gyakran előforduló változat
1140

 az áttekintett leletanyagban is képviselteti magát, 

kettő ilyen fibulát ismerek Szentendréről.
1141

 

A FiB.3/2. típusba elkülönített ábrázolt korongfibulák felületén alig észrevehető, kis 

levélke/szirom/csepp alakú tagolást vehetünk észre: Kat. A-58/1/1. felületén három, Kat. A-

79/1/1. felületén négy levélkét láttunk. Ehhez hasonló, virág alakú mintával díszített emailos 

fibulák ismertek a tárgyi anyagból: Pannoniából nem, de a szarmata Barbaricumból, Szeged-

Alsótanya lelőhelyről
1142

 előkerült ilyen fibula és a korong alakú emailos fibuláknak ez a 

változata a Római Birodalom további részeiről is ismert.
1143

 

Felmerülhet, hogy az ábrázolt fibulák nem emaillal, hanem egyéb technikákkal díszített 

fibulákat utánoznak. A következőkben kívánom összegyűjteni, hogy a tárgyi anyagból ilyen 

fibulák milyen mennyiségben ismertek a disszertáció témája által érintett gyűjtési területről. 

Poncolt díszítésű korongfibula (Riha 7.7.) Budapest/Aquincum-Vízivárosból került elő.
1144

 

Szegélyét négy, eredetileg talán hat kerekded nyúlvány tagolja, felületén széles mezőben 

gyöngyözött díszítésű, tekeredő inda motívumok és fehérfém bevonat maradványa van (55. 

ábra 1.).
1145

 A szakirodalomban Kr. u. 1. század első felére, és a század második felére 

keltezik a párhuzamokat.
1146

 

Kettő szegecselt díszítésű korongfibuláról (Gaspar 39b) van tudomásom 

Budapest/Aquincum-Corvin térről (46. sír) (55. ábra 2-3.). A fibulák díszítetlen felületű 

kengyelének közepén koncentrikus körökkel körülvett kis szegecs emelkedik ki.
1147

 Az egyik 

fibula szegecsén a kis piros emailberakás is megmaradt.
1148

 Hasonló fibulákat a Kr. u. 1. 

századra és a Kr. u. 2. század első felére kelteztek,
1149

 fő elterjedési területük pedig Britannia, 

Gallia és a Rajna-vidéki provinciák.
1150

 

                                                           
1140

 Összefoglalóan például: EXNER 1939, 107-108; RIHA 1979, 190. Az elterjedési terület részletes megadását, 

ismert párhuzamok felsorolását lásd: Függelék 2.1/Fibulák/Berecz 2008/IIA/1a alatt. 
1141

 Szentendre/4. sír (férfi, felnőtt) (Függelék 1/15. lelőhely, Kat. B-189, 87. tábla 1), Szentendre, castrum, 

porta decumana környéke, szórvány (FeMúz, leltározatlan). További sakktábla mintás millefiori fibulák 

Pannoniában: Carnuntumból (BERECZ 2008, Kat. C-18), Brigetio, katonavárosból (BÓNIS – SELLYE 1988, 78, 32. 

kép 3) és ismeretlen lelőhelyről (BERECZ 2008, Kat. C-404) kerültek elő. 
1142

 BERECZ 2008, Kat. D-96 = SELLYE 1939, 29, 54, T. XVII. 9. 
1143

 A fibulák virágmintája 4-6 szirommal készült: EXNER 1939, 114, Typ III.B.4.54, Taf. 17. 9 (Saalburg). 

BÖHME 1972, 38, Taf. 26. 984 (Saalburg). SNAPE 1993, 80, Fig. 17. 218 (Vindolanda). ORTISI 2002, 42, Taf. 22. 

396 (Burghöfe). 
1144

 Budapest, II. Kacsa u. 13-25., Hable T. ásatása, SE 0000 (meddő). AM, leltározatlan. 
1145

 Párhuzamok: Augst (RIHA 1979, 184, Taf. 59. 1564), Burghöfe (ORTISI 2002, 40, Taf. 20. 363), Lieusaint 

(PHILIPPE 1999, 133, Fig. 61. 425), Magdalensberg (SEDLMAYER 2009, 48, 290, Taf. 29. 616-617). Formailag 

részben eltér: Bicester, Oxon (HATTATT 2000, 393, Fig. 202. 1009), Odell (MACKRETH 2011, 177, Pl. 119. 

11426), Franciaország (HATTATT 2000, 393, Fig. 202. 1010). 
1146

 RIHA 1979, 181, 184; SEDLMAYER 2009, 290, Taf. 29. 616. 
1147

 Függelék 1/2.1. lelőhely, Kat. B-169-170, 2. tábla 2-3. 
1148

 Párhuzamok: Augst/Kaiseraugst (RIHA 1979, 180, Taf. 57. 1504; RIHA 1994, 153, Taf. 39. 2766), Avenches 

(MAZUR 1998, 53, Pl. 19. 292; MAZUR 2010, 65, Fig. 27. 706), Biberist-Spitalhof/SO (DESCHLER-ERB 2006, 

439, Abb. 23/13. 28), Bliesbruck (WEISSE 2014, 230, Pl. 51. 614), Cambodunum, vicus (SCHLEIERMACHER 1993, 

38, Taf. 22. 286), Magdalensberg (SEDLMAYER 2009, 288, Taf. 29. 592-593), Titelberg (GASPAR 2007, 201, Taf. 

86. 1892), Xanten (BOELICKE 2002, 120, Taf. 1065-1066), Musée Bargoin (FAUDUET-TISSERAND 1982, 52, Pl. 

24. 225), Musée de Metz (PIETRUK 2005, 106, Pl. 49. 217), díszítéstípusa nem ismert: Bulgária (GENČEVA 2004, 

116, Taf, XXV. 4), díszítetlen: Annecy (FEUGÈRE 1985, 336, Pl. 146. 1833). 
1149

 RIHA 1979, 180, Nr. 1502; RIHA 1994, 153, Nr. 2766; MAZUR 1998, 53, Nr. 292; Boelicke 2002, 120, Nr. 

1065-1066; GENČEVA 2004, 116; GASPAR 2007, 47; SEDLMAYER 2009, 288, Nr. 593; MAZUR 2010, 65, Nr. 706, 

Nr. 711. 
1150

 RIHA 1979, 180; FEUGÈRE 1985, 337, 344-345, Fig. 48; MAZUR 1998, 54; BOELICKE 2002, 120; PIETRUK 

2005, 105; GASPAR 2007, 47; SEDLMAYER 2009, 44; MAZUR 2010, 66. 
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Áttört díszítésű, tagolt szegélyű, közepén szegecselt korongfibula (Riha 7.6. = Feugère 24c) 

került elő Perbálról (55. ábra 4.).
1151

 Ez az ún. kerékfibula főként Britanniában, Galliában és 

a Rajna-vidéken terjedt el, máshol előfordulása szórványos. Használati időszakaként a 

Claudius kor – 1. század közepe közti intervallumot adják meg, előfordulásuk a Flavius-

korban már ritka.
1152

 

Nielló díszítésű korongfibulát (Philippe 24a) az eraviscus territóriumról 

Budapest/Aquincumból (Víziváros) (55. ábra 5.),
1153

 az azalus-eraviscus terület határáról 

Tarjánból (55. ábra 6.),
1154

 valamint attól nyugatra Szőny/Brigetióból
1155

 is ismerek (55. ábra 

7.). A szőnyi fibula szegélyét hat, kis félkör alakú nyúlvány tagolja,
1156

 míg az aquincumi és a 

tarjáni fibula bár töredékes, a párhuzamok szerint esetükben is a kengyel szélének tagolásával 

kell számolni.
1157

 A fibulák párhuzamait a szakirodalomban a Kr. u. 1. század első és második 

fele körül keltezték,
1158

 fő elterjedési területük pedig az előbbiekhez hasonlóan Gallia, 

Britannia és a Rajna vidék.
1159

 

A fémlemezborítással díszített korongfibulákról (Riha 3.14) a csokornyakkendő alakú 

fibulák kapcsán már említést tettem. A vizsgált territóriumról több ilyen fibula került elő 

Budaörs és Páty lelőhelyekről (55. ábra 8-10.),
1160

 valamint nyugatra Szőnyből
1161

 (55. ábra 

11.) és ismeretlen, Komárom-Esztergom megyei lelőhelyről (55. ábra 12.).
1162

 A 

Germaniában és Raetiában, azon belül pedig katonai táborok és környezetükben létesített 

vicusok leletanyagában gyakori
1163

 fibulákat főként a Kr. u. 2. század második fele – Kr. u. 3. 

század első felére keltezi a szakirodalom,
1164

 bár megjelenésükkel a Kr. u. 1. század közepén, 

a század második felében már számolni kell.
1165

 

Áttört díszítésű, tagolatlan szegélyű korongfibula (Cociş 25a4) Dunaújvárosból (455. sír)
1166

 

került elő (55. ábra 13.). Az áttört díszítésű lapfibulák főként a Rajna-Duna vidéki 

provinciákban Dacia északi részén jelennek meg,
1167

 használati időszakuk a Kr. u. 2. század 

végétől a 3. század elejére tehető.
1168
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 Perbál, 14/9. lelőhely, Ottományi K. ásatása, 70. objektum. FeMúz 2008.1.70.1. MERCZI 2017B, 103, Kat. 1, 

1. tábla 1. 
1152

 A típusról összefoglalóan: MERCZI 2017B, 72. 
1153

 Aquincum, II. Medve u. 25-29., Hable T. ásatása, SE 3503. AM, leltározatlan. 
1154

 Szórvány, fémkeresős gyűjtés. TBM, leltározatlan. 
1155

 Szórvány. KDM, K-1512. MERCZI 2009, 229-230, Kat. 2, 1. kép 2. 
1156

 Párhuzamok: Augst (RIHA 1979, 181, Taf. 57. 1525), Cambodunum (SCHLEIERMACHER 1993, 38, Taf. 22. 

294), Siscia (PATEK 1942, 211). 
1157

 Párhuzamok, aquincumi fibula: Aragónia/Soria (ERICE LACABE 1995, 174, Lám 63. 490), Aragónia? (ERICE 

LACABE 1995, 174, Lám 63. 491), Augst (ETTLINGER 1973, 196, Taf. 26. 10; RIHA 1979, 181, Taf. 57. 1519-

1522; RIHA 1994, 154, Taf. 39. 2775-2776), Burghöfe (ORTISI 2002, 38, Taf. 19. 332), Grimsby (HATTATT 2000, 

393, Fig. 201. 1016 = MACKRETH 2011, 177, Pl. 119. 11397), Lumigny (PHILIPPE 1999, 133, Taf. 61. 420), 

Magdalensberg (SEDLMAYER 2009, 48, 290, Taf. 29. 618), Martberg (NICKEL 2011, 104, L.3405.1, Abb. 26. 10), 

Franciaország (HATTATT 1989, 112, Fig. 53. 1556 = HATTATT 2000, 398, Fig. 201. 1556). Párhuzamok, tarjáni 

fibula: Augst (RIHA 1979, 181, Taf. 57. 1523), Corent (FAUDUET – TISSERAND 1982, 52, Pl. 24. 226). 
1158

 RIHA 1979, 181; RIHA 1994, 154; PHILIPPE 1999, 133, Taf. 61, 420; SEDLMAYER 2009, 48, 290, Taf. 29. 618. 
1159

 PHILIPPE 1999, 135. 
1160

 Telep: FeMúz, 2005.17.1.1083, 2005.17.1.1784; Szórvány: FeMúz, 2008.5.9.58.? 
1161

 Szórvány. KDM, K-1513. 
1162

 Szórvány. TBM, leltározatlan. 
1163

 BÖHME 1972, 42, 68, Fundliste 41; MERCZI 2012, 497. 
1164

 Például: BÖHME 1972, 42; HEINRICHS 2006, 98; SCHMID 2010, 123; MACKRETH 2011, 155; MERCZI 2012, 

497. 
1165

 BOELICKE 2002, 82. 
1166

 Függelék 1/4. lelőhely, Kat. B-194, 34. tábla 1. 
1167

 JOBST 1975, 116; COCIŞ 2004, 128. 
1168

 COCIŞ 2004, 128. 
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A FiB.3/2. típusú ábrázolt fibulákhoz hasonló, virágsziromhoz hasonló díszítést lehet 

megfigyelni néhány üvegberakással díszített fibulán: a Brigetio/Szőny-Vásártér lelőhelyről 

előkerült korongfibula felületét például fekete üvegberakásokkal díszítették (55. ábra 14.).
1169

 

 

A felsorolt Kr. u. 1. századra – 2. század elejére keltezett fibulák (Riha 7.7, Gaspar 39b, 

Feugère 24c, Philippe 24a, Riha 3.14) nem helyi készítmények, megjelenésük a Pannoniába 

érkező civilekhez és a katonasághoz köthető. Eredeti viselőiktől kerülhettek át esetleg ilyen 

típusú fibulák a „bennszülött” lakossághoz. Nyugat-Európában divatos fibulával és 

csontvázas rítussal temették el az Aquincum-Corvin tér/90. sír
1170

 és a Páty/584. sír 

(kislány)
1171

 elhunytjait. Ottományi K. szerint a Páty/584. sírba temetett kislány családjának 

kiemelkedő társadalmi helyzetére utalhat, hogy a lányt nyugati fibulával temették el;
1172

 

ugyanez igaz lehet a 90. sír 15-17 év körüli elhunytjára is, akinek sírjában többek között még 

4 db üvegedény is volt.
1173

 

Az emailozás/zománcberakás technológiája a kelták körében is ismert volt, kezdetben a 

nehezen beszerezhető korallt helyettesítették vörös színű emaillal.
1174

 A Kárpát-medencében a 

scordiscusok területén kell számolni olyan műhelyekkel, amelyek emailos tárgyakat (pl. 

övtartozék, fibula) készítettek, ezeket a műhelyeket azonban a provincia kialakításának 

folyamatában felhagyták.
1175

 Bár az emailos fibulák helyi, pannoniai gyártásával is számolni 

kell a császárkorban, a legkorábbi emailos fibulák és az emailos korongfibulák legelső típusai 

nyugatról érkezhettek a provincia területére.
1176

 Az emailozás a Kr. u. 2. század során jött 

igazán divatba, amikor megnőtt az igény a polychromiára és előszeretettel kezdtek színes 

ékszereket viselni.
1177

 

A vizsgált területen csupán néhány sírból került elő emailos fibula és közülük is csak kettő 

köthető nőhöz.
1178

 Az Aquincum-Graphisoft Park/429. sírba (csontvázas) egy 25-59 éves nőt 

temettek el. A sír sajnos erősen bolygatott volt, a Berecz IIA/4a korongfibula viseleti 

pozíciója nem ismert, de a sírhoz köthető. A nő esetleges „bennszülött” származására csak a 

temetkezés rítusa utal.
 1179

 A Dunaújváros/165. sírba (csontvázas, tégla) egy kislányt temettek 

el. A sírból egy Berecz 2008/IIA/15b korongfibula került elő az elhunyt lábánál, amely így 

inkább ajándékként értelmezhető és a rendelkezésre álló adatok alapján a kislány 

„bennszülött” származása kétséges.
1180
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 SÁRÓ 2016, 160, 18. tábla 5. 
1170

 Függelék 1/2.1. lelőhely, Kat. B-171, 3. tábla 3. 
1171

 Függelék 1/10. lelőhely, Kat. B-172, 53. tábla 1. 
1172

 OTTOMÁNYI 2019, 50. 
1173

 A sírban egy illatszeres üveg is volt, amely esetleg utalhat az elhunyt nemére: például a Budaörsön feltárt 

római kori temetőben illatszeres üvegek nők és gyerekek sírjába kerültek (BORUZS 2016, 375). 
1174

 BERECZ 2008, 88, 177. 
1175

 POPOVIĆ P. 2002; BERECZ 2008, 178; GUŠTIN 2011B, 125-126, fig. 8; DIZDAR 2014. 
1176

 BERECZ 2008, 184. Pannoniában (is?) gyárthatták például az állatkompozíciós korongfibulákat (Berecz 

2008/IIA15a-e), amelyeket a formai jellegzetességek alapján lehet a Kr. u. 2. század második fele – 3. századra 

keltezni (BERECZ 2008, 134-135). Továbbá: BERECZ 2008, 163-176. 
1177

 BÖHME 1978, 5. 
1178

 Semmi nem utal az Aquincum-Graphisoft Park/381. hamvasztásos sír elhunytjának nemére. A sírban egy 

Gaspar 37a kétszeresen megtört kengyelű ívfibula volt (Függelék 1/2.3. lelőhely, Kat. B-188, 18. tábla 2). A 

Graphisoft Park/784. sír szintén hamvasztásos rítusú, a sírban egy Berecz 2008/IIB/9 cipőtalp alakú fibula volt. 

Bár antropológiai vizsgálat nem határozhatta meg az elhunyt nemét, az itt előkerült pelta alakú, áttört díszű csat 

alapján azonban felvethető, hogy ez egy férfi/fiú temetkezése (Függelék 1/2.3. lelőhely, Kat. B-192, 21. tábla 3-

4). A Szentendre/4. sírba (csontvázas) egy felnőtt férfit temettek el egy Berecz 2008/IIA/1a millefiori emailozású 

fibulával (Függelék 1/15. lelőhely, Kat. B-189, 87. tábla 1). 
1179

 Függelék 1/2.3. lelőhely, Kat. B-190, 18. tábla 3. 
1180

 Függelék 1/4. lelőhely, Kat. B-191, 33. tábla 1. 
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 55. ábra. Díszített korongfibulák. 
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A fémlemez borításos korongfibulák pannoniai jelenléte megint csak nem a helyi 

hagyományokkal, hanem a nyugati hatásokkal függ össze. Megjelenésükben a katonaság 

játszhatta a fő szerepet. Az áttört díszítésű fibulákról Patek E. azt feltételezte, hogy nyugatról 

kerültek hozzánk és később készültek helyi utánzataik.
1181

 Az üvegberakásos szőnyi fibula a 

tűszerkezet kialakítása alapján esetleg lehet pannoniai produktum. A kontextusából előkerült 

érmek – Geta denarius subaeratus (Kr. u. 200-203?) és Severus Alexander denarius 

subaeratus (Kr. u. 222-228)
1182

 – adnak esetében keltezési támpontot. 

 

A fentebbi összefoglalás alapján világosan látszik, hogy bármely technikával díszített 

korongfibulákat ábrázoltak is a fentebb felsorolt síremlékek női viseletében, azok biztosan 

nyugatról érkeztek a vizsgált terület anyagába. Bár egyes típusokat, formákat idővel helyben 

utánoztak a kiindulópontot jelentő darabok nem helyi formafejlődéshez köthetők. Feltűnésük 

az ábrázolt viseletben jelzi, hogy a fibulahasználatban mutatkozó tradícionalizmus (noricumi-

pannoniai szárnyas fibulák viselése) fellazulhatott olyan darabokkal, amik az aktuális 

divatnak megfeleltek. A sírok anyagában viszont egyáltalán nem követhető nyomon a 

noricumi-pannoniai szárnyas fibulák és a korongfibulák síremlékeken gyakran feltűnő 

kombinációja. Sőt, a fentebb összegyűjtött fibulák igen csekély százalékban kerültek elő 

temetkezésből, amely az átfogó, összehasonlító vizsgálatot és az értelmezést megnehezíti. 

 

 

Geometrikus formájú lapfibulák (FiB.4) 

 

A síremlékeken ábrázolt geometrikus lapfibulák két altípusát lehet elkülöníteni a 

disszertációban vizsgált síremlékeken: a szögletes lapfibulákat és a pelta alakú lapfibulákat. 

Összesen négy síremléken, négy személy viseletében (Kat. A-26/1/1., 68/1/1., 82/1/2., 

90/1/1.) azonosítottam őket. 

 

 

Szögletes lapfibulák (FiB.4.1) 

 

A szögletes lapfibulákat három nő esetében figyeltem meg: Kat. A-26/1/1. (Bölcske), Kat. 

A-68/1/1. (Seregélyes), Kat. A-82/1/2. (Dunaújváros). A kisszámú, Kr. u. 2. század közepére-

második felére keltezhető
1183

 kőemlék mindegyike Északkelet-Pannoniából került elő. 

Az ábrázolt lapfibula Kat. A-26/1/1. és 68/1/1. nők hasított nyakú alsóruháját tűzik meg, míg 

Kat. A-82/1/2. alsóruhájának nyakkivágása szív alakú és a fibula csak díszíti a ruhát. A 

szögletes lapfibulákat mindegyik személy a vállon viselt noricumi-pannoniai szárnyas fibulák 

mellett hordta. Kat. A-82. síremlék fő képmezőjében a szögletes lapfibulát viselő nő pedig 

másodmagával jelenik meg, fibulakészletük eltérő: Kat. 82/1/1. nő vállán csokornyakkendő 

alakú fibulákat, az alsóruha nyakkivágása alatt korongfibulát visel. 

A síremlékeket leíró korábbi publikációk eltérően írtak az általam lapfibulaként 

meghatározott ékszerekről. A dunaújvárosi síremlék második nőalakjának (Kat. A-82/1/2.) 

viseletében minden esetben csak a vállakon viselt noricumi-pannoniai szárnyas fibulákról 

                                                           
1181

 Sellye I. az áttört kocsiveretek esetében feltételezte, hogy helyi, pannoniai készítésűek (SELLYE 1940, 236). 

Az ezzel megegyező motívumkincsű áttört fibulák ugyanígy készülhettek helyben (PATEK 1942, 54). 
1182

 JUHÁSZ 2016, 162-163, Kat. 13, Kat. 21, 19. tábla 13, 20. tábla 7. 
1183

 Kat. A-26.: Kr. u. 2. század második fele; Kat. A-68.: Kr. u. 125-175; Kat. A-82.: Kr. u. 150-200 (CSIR 

SOPIANAE-LUSSONIUM-ALTINUM, 58, Nr. 91a; ROTHE 2012, 207, 541. lábjegyzet; LUPA Nr. 770. A részletes 

keltezési adatokat lásd a katalógusban). 
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tettek említést, a ruha nyakkivágása alatt viselt lapfibulát nem azonosították,
1184

 de 

legtöbbször a bölcskei nő (Kat. A-26/1/1.) esetében is csak a vállon viselt noricumi-pannoniai 

szárnyas fibulákról írt a szakirodalom.
1185

 Egy esetben, bár a típus azonosítására tett kísérlet 

nélkül, említette Sz. Burger A. a kerek nyakkivágás alatti kisebb méretű fibulát.
1186

 A 

Seregélyesről előkerült kőemlék (Kat. A-68.) leírásakor is találni példát a lapfibula leírására: 

Fülep F. nem csak a vállakon viselt noricumi-pannoniai szárnyas fibulákat említette, hanem a 

téglalap alakú ékszert is fibulaként határozta meg.
1187

 Legtöbbször azonban Kat. A-68/1/1. 

esetében is az ettől eltérő leírással találkozni a szakirodalomban.
1188

 

 

 

Ha az ábrázolt fibulákat formai szempontból vizsgáljuk, a szögletes lapfibulák két változatát 

különíthetjük el: a seregélyesi (Kat. A-68/1/1.) és a dunaújvárosi (Kat. 82/1/2.) nők ruházatán 

egyszerű, téglalap alakú lapfibulát látunk, míg a bölcskei (Kat. A-26/1/1.) nő alsóruháján két 

eltérő nagyságú részből álló, masnira vagy homokórára emlékeztető lapfibulát visel (56. 

ábra). 
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 ERDÉLYI – FÜLEP 1954, 254, Nr. 173; FITZ 1957, 150, Nr. 79; GARBSCH 1965, 152, Nr. 114.6; ERDÉLYI 

1974, 98; LUPA Nr. 734. 
1185

 HAMPEL 1885, 30; FITZ 1957, 150, Nr. 81; ERDÉLYI 1974, 88; NAGY M. 2007, 70, Nr. 66. 
1186

 CSIR SOPIANAE-LUSSONIUM-ALTINUM, 58, Nr. 91a. 
1187

 FÜLEP 1949, 78. 
1188

 Fitz J. fibulákhoz kapcsolt dísz részeként azonosította (FITZ 1957, 150, Nr. 84) és mellékszerként 

(Brustschmuck) írta le a LUPA adatbázis (LUPA Nr. 770). J. Garbsch leírásában csak a noricumi-pannoniai 

szárnyas fibulákról tett említést (GARBSCH 1965, 159, Nr. 146). 

56. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt FiB.4.1. (szögletes lapfibulák). 
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A téglalap alakú fibula párhuzamait a pannoniai, téglalap alakú emailos lapfibulák között 

egyelőre nem találtam meg,
1189

 bár maga a forma ismert Britanniából és Galliából. A Nagy-

Britanniából közölt téglalap alakú emailos lapfibulákat bonyolult ornamentikával díszítették, 

a felületeken futó kutya, hal és pontkörök, valamint indamotívumok kompozíciói tűnnek 

fel.
1190

 Franciaországból például téglalap alakú lapfibulát emailozott latin felirattal
1191

 

publikáltak, de ismert egy olyan a lille-i múzeumban őrzött, téglalap alakú emailos fibula is, 

amelynek formája valójában fésűt utánoz
1192

 (57. ábra 1-4.). 

Nem kell persze minden áron az emaillal díszített fibulák között keresnünk az ábrázolt 

téglalap alakú fibulák párhuzamait, minthogy a felületkiképzés sem utal egyértelműen erre a 

díszítésre. Többször megfigyelhető rombusz alakú formaváltozata
1193

 annak a fibulatípusnak, 

amely a tárgyalt téglalap alakú lapfibulák további párhuzamaként említhető. Nagy-

Britanniából Braughingből,
1194

 Franciaországból a bolardsi szentélyből,
1195

 Svájcból 

Triengen-Murhubel LU lelőhelyről,
1196

 Ausztriából Magdalensbergből
1197

 publikáltak olyan 

téglalap alakú, csuklós tűszerkezetű lapfibulát, amelyek felületét egy csontból készített és 

fémlapra szegecselt, bonyolult ornamentikájú elem díszíti (57. ábra 5.). A Braughingből 

előkerült fibulát Kr. e. 20 – Kr. u. 45 közé,
1198

 a magdalensbergi fibulát a késő Augustus 

korra
1199

 keltezték. A Rajna-vidéki limes és a környező provinciák területén gyakori 

csontdíszítéses fibulák használata az 1. század első felére tehető.
1200

 

Csupán reliefes díszítésének töredékei maradtak meg egy Chesterből publikált téglalap alakú 

lapfibulának.
1201

 Felületét esetleg fémlemez-borítás díszíthette. További Nagy-Britanniából 

ismertetett téglalap alakú – pajzsot utánzó – fibulákon repoussé technikájú fehérfém díszítés 

volt
1202

 (57. ábra 6.), de ugyancsak fémbevonata lehetett egy kutya alakjával díszített téglalap 

alakú fibulának is.
1203

 Inkább négyzetes, mintsem téglalap alakú egy Sisciából ismert 

lapfibula, amelyet eredetileg talán szintén fémlemez borított (57. ábra 7.).
1204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1189

 A Berecz IIB/13a-b téglalap alakú lapfibulák kengyelét további elemek tagolják (BERECZ 2008, 144-145, 5. 

típustábla). 
1190

 BÖHME 1972, Abb. 6. 21; MACKRETH 2011, 173, 182, 185, Pl. 116. 11296, Pl. 125. 8089, Pl. 127. 7967; 

HATTATT 2000, 389, 394, 399, Fig. 208. 584-586, 1097-1098, 1652; MACKRETH 2011, Pl. 127. 7967. 
1191

 Felirata: VIDE DVLCIS (BERTON 2003, 9, Fig. 113). 
1192

 MORIN-JEAN 1910, Pl. III. 2 = FEUGÈRE 1985, 382, Type 28l. 
1193

 ETTLINGER 1973, 147, 193, Taf. 17. 1; RIHA 1979, 185, Taf. 59. 1577; PIETRUK 2005, 112, Pl. 51. 232; 

GASPAR 2007, 203, Taf. 87. 1924; MACKRETH 2011, 178, Pl. 120. 11352; NICKEL 2011, 106, 219, Abb. 26. 30. 
1194

 MACKRETH 2011, 178, Pl. 120. 11354. 
1195

 FAUDUET – POMMERET 1985, Fig. 25. 219. 
1196

 ETTLINGER 1973, 147, 193, Taf. 17. 2. 
1197

 SEDLMAYER 2009, 47, 288, Abb. 8. 612; Taf. 29. 612. 
1198

 MACKRETH 2011, 178. 
1199

 SEDLMAYER 2009, 47, 288. 
1200

 RIHA 1979, 185; FAUDUET – POMMERET 1985, 84. 
1201

 MACKRETH 2011, 173, Pl. 116. 11293. 
1202

 MACKRETH 2011, 180, Pl. 124. 7886, 7888, 11675, 14793. 
1203

 MACKRETH 2011, 182, Nr. 8087. 
1204

 KOŠĆEVIĆ 1991, 56, 132, T. XIX. 278. 
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Sajnos az előbb említett sisciai fibula kivételével további téglalap alakú lapfibulákat nem 

ismerek Pannonia területéről, így az eraviscus territóriumról sem. A tárgyi anyagból vett 

konkrét mintadarab így nem adható meg Kat. A-68/1/1. és Kat. A-82/1/2. nők fibuláihoz. A 

tárgyi anyaggal kapcsolatos vizsgálatokat összegezve mindenestre kijelenthető, hogy az 

ismert téglalap alakú lapfibulák bonyolult díszítésű, dekoratív darabok. Bár az ábrázolt 

fibulák részletkidolgozásának és festésének hiánya miatt a díszítés típusának meghatározása 

nem lehetséges, mégis azt kell feltételezni, hogy a dunaújvárosi és seregélyesi nők fibulái a 

téglalap alakú lapfibulák valamilyen kvalitásos kivitelezésű darabját igyekeztek utánozni, 

amelyek nyugatról kerültek Északkelet-Pannoniába. 

 

Külön kategóriába soroltam a bölcskei kőemléken ábrázolt nő (Kat. A-26/1/1.) fibuláját. A 

párhuzamokat a tárgyi anyag különböző díszítésű lapfibulái között kell keresni. 

A szakirodalomban legtöbbször a skeumorph fibulák kategóriájában tárgyalják azokat a 

lapfibulákat, amelyek alakját masnihoz, csokornyakkendőhöz vagy homokórához 

hasonlítják.
1205

 Tulajdonképpen ezek labrys-t, kettős bárdot formáznak. 

Ezek a fibulák kettő egyenlő nagyságú, kiszélesedő részből állnak, míg a lapkengyel a 

közepüknél összeszűkül. Ilyen fibulákat Nagy-Britanniából,
1206

 Franciaországból,
1207

 

Luxemburgból,
1208

 Németországból,
1209

 Svájcból
1210

 és Spanyolországból
1211

 ismerünk. 

Ezeket bordákkal,
1212

 bordákkal és poncolással/véséssel,
1213

 valamint bordákkal és 

                                                           
1205

 FEUGÈRE 1985, 373; HATTATT 1989, 113; GASPAR 2007, 217. 
1206

 MACKRETH 2011, 178, Pl. 120. 11351. 
1207

 LERAT 1979, 65, Pl. XXXI. 326; FEUGÈRE 1985, 373, 381, Pl. 157. 1963; HATTATT 1989, 113, Fig. 53. 1557 

= HATTATT 2000, 398, Fig. 201. 1557. 
1208

 GASPAR 2007, 217, Taf. 94. 2113-2114. 
1209

 BECHERT 1973, Taf. 10. 91; FEUGÈRE 1985, 381, Nr. 4; NICKEL 2011, 220, Nr. L. 1.4210.1, Abb. 28. 20. 
1210

 ETTLINGER 1973, 117, Taf. 27. 8; RIHA 1979, 199, Taf. 66. 1716; RIHA 1994, 170, Taf. 45. 2900, itt: félkész; 

MAZUR 2010, 70, Fig. 29. 765. 
1211

 HATTATT 2000, 393, Fig. 201. 1015. 
1212

 BECHERT 1973, Taf. 10. 91. 

57. ábra. Szögletes lapfibulák. 
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fémberakással díszítették,
1214

 a csúcsok pedig ritkán levél alakúak.
1215

 Kissé eltérő, egyik 

oldalán lekerekített végű változatát publikálta a formának Ch. Dollé.
1216

 Nagy-Britanniából 

került elő ezeknek a fibuláknak egy különleges darabja: a Colchester lelőhelyű fibula
1217

 

konstrukciója a fentebb bemutatott, rombusz és téglalap alakú lapfibulákéhoz hasonló módon 

egy fémlapból és rászegecselt, áttört ornamentikájú díszítményből áll. 

Ezeket a fibulákat a Kr. u. 1. században használhatták. Az Augst/Kaiseraugstból előkerült 

fibula kontextusában Kr. u. 1-50 és 50-70 közé datált kerámia volt.
1218

 A. Mazur az avenchesi 

masni alakú fibulát egy Kr. u. 1-40/50. közé datált kontextusból publikálta,
1219

 de hasonló 

képpen a Kr. u. 1. század első felére, Kr. u. 15-40 közé datálták a Braughing-Skeleton Green 

lelőhelyű fibulát is.
1220

 

Pannoniából sem Patek E. nem közölt ilyen fibulát, de későbbi publikációkból sem ismert a 

típus. Saját kutatásaim alapján is csupán egy labrys alakú, összeszűkülő részénél keskeny 

bordával díszített fibuláról van tudomásom az eraviscus-azalus territórium határáról, 

Tarjánból, amely azonban fémkeresős tevékenység során szórványként került elő, így csak a 

szakirodalmi adatok alapján lehet keltezni (58. ábra 1.).
1221

 Mindenesetre ez a fibula a típus 

jelenlétét bizonyítja Északkelet-Pannoniában. 

 

Érdekes formai párhuzamként kell említést tenni még a Juhor (Szerbia) lelőhelyről előkerült 

kincs egy darabjáról. Az 1998-ban fémkeresős tevékenység során előkerült kincslelet 

ékszerei
1222

 között volt egy sima, nyitott végű, egyik végén tekercselt ezüstszállal díszített 

ezüst torques is, amelyet kettő függő díszített: egy fehér, kónikus üveggyöngy és egy a 

fibulákéval megegyező formájú, ezüst, kettős bárd alakú függő (58. ábra 2.). Felületét vésett 

farkasfog minta díszíti,
1223

 csakúgy, mint a bare-i kincslelethez tartozó függőket is.
1224

 I. 

Popović kettős bárd alakú függő viselésére császárkori torquesek esetében nem ismert további 

példát a térségből.
1225

 A bare-i kincs függőivel mutatott díszítésbeli kapcsolat alapján viszont 

a függőt balkáni produktumnak tartotta, kiemelve, hogy maga a motívum a Kelet-

Mediterráneumból jövő hatások eredményeként épült be a helyi kultúrába.
1226

 A labrys 

ugyanis szimbolikus jelentéstartalommal bírt, már az égeikumi bronzkorban is,
1227

 majd a 

római korban Iuppiter Dolichenus attribútuma lett.
1228

 Bár a formai kapcsolathoz nem fér 

kétség, az ábrázolt fibula esetében inkább annak a Birodalom nyugati részével mutató 

kapcsolatait lehet elfogadni, mintsem egy Balkán térség felől jövő hatást feltételezni ebben az 

esetben. A Tarjánból előkerült fibuláról megállapítható, hogy nem helyi készítésű, erre utal, 

hogy szorítópofás csuklós tűszerkezete volt, nem pedig a helyi fibulakészítésnél használt 

rugós tűszerkezete. 

 

                                                                                                                                                                                     
1213

 GASPAR 2007, 217, Taf. 94. 2113. 
1214

 NICKEL 2011, 220, Nr. L. 1.4210.1, Abb. 28. 20. 
1215

 LERAT 1979, 65, Pl. XXXI. 326. 
1216

 DOLLÉ 1978, 49, Pl. XVI. 82155. 
1217

 MACKRETH 2011, 178, Pl. 120. 11353. 
1218

 RIHA 1994, 170, Nr. 2900. 
1219

 MAZUR 2010, 70, Nr. 765. 
1220

 MACKRETH 2011, 178. 
1221

 Szórvány, fémkeresős gyűjtés. TBM, leltározatlan. 
1222

 POPOVIĆ 2002, 79. 
1223

 POPOVIĆ 2002, 9, 18, 35, 82, Cat. 3. 
1224

 POPOVIĆ 1994A, 31-32, 68, Cat. 21-24, Fig. 10. 1-4; POPOVIĆ 2002, 35, 91, Fig. 4. 
1225

 POPOVIĆ 2002, 90. 
1226

 POPOVIĆ 2002, 91. 
1227

 Részletesen lásd: DNP 1999, 1035-1036; POPOVIĆ 2002, 90.  
1228

 DNP 1999, 1036; POPOVIĆ 2002, 90. 
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A bölcskei aedicula elemet a Kr. u. 2. század második felére datálták,
1229

 amely keltezés a 

tárgyi anyagból ismert, a Pannoniától nyugatra eső provinciák anyagából felsorolt fibulák 

keltezésén jóval túlmutat. A nyugati provinciákban kedvelt fibulatípusok azonban Pannoniába 

sokszor érkezhettek késve, így könnyen elképzelhető, hogy egy a Kr. u. 1. században divatos 

változat nálunk csak a Kr. u. 1. század vége – 2. század során bukkant fel. 

 

 

Pelta alakú lapfibulák (FiB.4.2) 

 

Pelta alakú lapfibulát egy szombathelyi (Kat. A-90/1/1.) sírkő nőalakja visel mellkasán, 

viszont az eraviscus területről, vagy annak szomszédságából nem került elő ilyen fibula 

ábrázolása. A szombathelyi sírkövet a LUPA a Kr. u. 2. század vége – 3. század elejére 

keltezte.
1230

 

Ezt a pelta alakú lapfibulát a szakirodalom többségében láncon függő medaillonként írta 

le,
1231

 esetleg a kőemlék leírásakor nem is vettek róla tudomást. Ezzel szemben emailos 

fibulaként határozták meg a Magyar Nemzeti Múzeum emailos tárgyait feldolgozó 

összefoglalásban.
1232

 Olyan nyakláncra utaló részlet, amelyen a pelta alakú ékszer, mint függő 

csünghetett nem vehető ki Kat. A-90/1/1. viseletében, az ékszer körül látható ruharáncokat 

pedig nem csak az anyag természetes esése miatt faraghatták jól láthatóra, hanem a beletűzött 

                                                           
1229

 CSIR SOPIANAE-LUSSONIUM-ALTINUM, 58, Nr. 91a; NAGY M. 2007, 70, Nr. 66. 
1230

 Kr. u. 200-230 (LUPA Nr. 685). A részletes keltezési adatokat lásd a katalógusban. 
1231

 FITZ 1957, 151, Nr. 105; ERDÉLYI 1974, 35. 
1232

 BÓNIS – SELLYE 1988, 23, 28, 7. kép 

58. ábra. Labrys alakú ékszerek. 
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fibula súlyának érzékeltetése végett is. A tárgyat így megalapozottan határozhatjuk meg pelta 

alakú lapfibulaként. Kat. A-90/1/1. nő további fibulát nem visel.
1233

 

Kat. A-90/1/1. nő pelta alakú fibulájának formája jól látható a kőemléken, a fibula szegélyét 

kis perem szegélyezi. Ez a szegélydísz – a korongfibuláknál tárgyaltak szerint – utalhat arra, 

hogy az ábrázolt fibula a pelta alakú emailos fibulákkal mutat kapcsolatot (59. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pelta alakú lapfibulák többféle díszítéssel jelennek meg a tárgyi anyagban. Kezdetben a 

pelta alakú fémlemezt csak közepén díszítették szegecseléssel/rátétdísszel,
1234

 majd később a 

felület emailozása vált divatossá, bár ez kezdetben csak a kengyelt díszítő középdíszre terjedt 

ki.
1235

 Egyes változatoknál a fibula lapkengyelét tagolás nélkül töltötte ki email,
1236

 vagy a 

kengyelen a rekeszkiképzés figurális jelenetet mutat (60. ábra 1.).
1237

 Más változatoknál a 

                                                           
1233

 Fitz J. a nő mindkét vállán egy gombos, erős profilú fibulákat vélt látni (FITZ 1957, 151, Nr. 105). Ezeket 

saját vizsgálataim során nem észleltem. 
1234

 Típus: Ettlinger 41 = Riha 7.5 = Feugère 24d1-3 = Erice Lacabe 28.1.e = Philippe 24d = Gaspar 41 = Leifeld 

2007 ScB-2. Ebben a típusban összevonják a lunula és pelta alakú formát, amelyek között sokszor csak apró 

részletnyi különbség van. Elterjedés: Britannia, Gallia, Rajna-vidék, Germania Superior, Pannonia (DOLLFUS 

1973, 211; FEUGÈRE 1985, 340, Fig. 51; ERICE LACABE 1995, 177, 179, Mapa 23; PHILIPPE 1999, 141; GASPAR 

2007, 47). Keltezés: Kr. u. 1. század, de használatukra még a Kr. u. 2. század elején is van példa (RIHA 1979, 

183; PHILIPPE 1999, 141; RIHA 1994, 155; ORTISI 2002, 38; GASPAR 2007, 47; LEIFELD 2007, 244-245; 

SEDLMAYER 2009, 46-47). Példák: RITTERLING 1913, 131, Taf. X. 262; SELLYE 1939, 21, 49, T. III. 7 = PATEK 

1942, 225, T. XVIII. 16; SELLYE 1939, 21, 49-50, T. III. 10; LERAT 1957, Pl. VI. 141; BECHERT 1973, Taf. 10. 

90; DOLLFUS 1973, Pl. 48. 455-457; ETTLINGER 1973, 113, Taf. 12. 18-19; LERAT 1979, 71-72, Pl. XXXIV. 369-

370; RIHA 1979, 183, Taf. 58. 1542-1547; FAUDUET 1982, 52, Pl. 25. 227; FEUGÈRE 1985, Pl. 147, 1844, 1846-

1847, 1850-1853; KOŠĆEVIĆ 1991, 130-131, T. XVII. 248-253, T. XVIII. 254-259; LEPAGE 1992, 257, Fig. 8. 

129; SCHLEIERMACHER 1993, 37, Taf. 21. 273-274;  RIHA 1994, 156, Taf. 40. 2788-2793; ERICE LACABE 1995, 

Lám. 62. 482-485; CORDIE-HACKENBERG – HAFFNER 1997, 16, Taf. 522/Grab 1902/f = GELDMACHER 2004, 86, 

Taf. 11. Fi177; RUSTOIU 1997, 155, Fig. 73. 1; ORTISI 2002, 38, Nr. 327, Taf. 19. 324-326; PHILIPPE 1999, Fig. 

64. 449-453; BOELICKE 2002, 122-123, Nr. 1085, Taf. 51. 1082-1084; GENČEVA 2004, 116, T. XXV. 5-6; 

GASPAR 2007, 203, Taf. 87. 1920; LEIFELD 2007, 243, Taf. 123. 9; SEDLMAYER 2009, 288, Taf. 29. 606-610; 

MAZUR 2010, 67, Fig. 27. 724; MACKRETH 2011, 176, Pl. 118. 11388, 11392, Pl. 119. 11394-11395. 
1235

 DOLLÉ 1978, 80, Pl. 25. 204; RIHA 1994, 156, Taf. 40. 2794. 
1236

 HENROTAY 2009, 107, Tab. 4. 34. 
1237

 BÖHME 1972, Abb. 1. 10; RIHA 1994, 76, Taf. 8. 2002; MACKRETH 2011, 181, Pl. 124. 7902. 

59. ábra. A vizsgált síremléken 

ábrázolt FiB.4.2. (pelta alakú 

lapfibula). 
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pelta alakú emailos fibulák kengyelét két peremmel osztották fel, amelyek egyike a szegélyt 

követi, míg a másik a lap közepén kört formál, így osztva több emailozott mezőre a 

felületet.
1238

 

Ha a tárgyi anyagot vizsgáljuk, a közepén kör alakú mezővel tagolt fibulaváltozat 

Pannoniában
1239

 és szűkebben a vizsgált kelet-pannoniai területen is ismert Dunaújváros
1240

 és 

Hant
1241

 lelőhelyekről (60. ábra 2-3.), míg az egységesen emailozott, vagy figurális 

elemekkel tagolt változatokra nem találtam példát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az áttekintett leletanyag alapján az eraviscus területről ugyancsak hiányoznak a 

szegecseléssel/rátétdísszel díszített pelta alakú lapfibulák annak ellenére, hogy például 

rombusz alakú, szegecseléssel díszített fibulák előkerültek Aquincumból
1242

 és Pátyról.
1243

 Ha 

a síremlék előkerülési helyéhez közelebbi tárgyi anyagok között keresünk kapcsolatot, a 

szegecselt díszű fibulákra a frissen publikált savariai Iseum katalógusában
1244

 sem találni 

példát.
1245

 

Kat. A-90/1/1. nő fibuláján csupán a peremet szegélyező sáv került megjelenítésre, további 

részletek kidolgozására a kőemléken nem nyílt lehetőség. Összegezve a fentieket 

                                                           
1238

 Típus: Exner III.A = Patek E2 = Böhme B41v = Jobst II.27a = Feugère 26 = Berecz IIB/12. Elterjedés: 

Britannia, Germania Inferior, Raetia, Noricum, Pannonia, szarmata Barbaricum. Kis számban jelentkezik 

Galliában, Moesiában, Daciában (BÖHME 1972, 66, Fundliste 33; BERECZ 2008, 144). Keltezés: Kr. u. 1. század 

eleje – Kr. u. 2. század, esetenként Kr. u. 3. század eleje (BERECZ 2008, 144). Példák: SELLYE 1939, 50, T. XVII. 

2; VAN BUCHEM 1941, 118, Pl. XVII. 12; WALKE 1965, 147, Taf. 95. 24; BÖHME 1972, 105, Taf. 25. 981-982; 

JOBST 1975, 202-203, Taf. 44. 304-305; MACKRETH 2011, 160, Suppl. Pl. I. 10840. 
1239

 Carnuntum: SELLYE 1939, 50. = BERECZ 2008, Kat. C-29; JOBST 1992, 496, 500, Nr. 75; Burgenae: SELLYE 

1939, 50. = BERECZ 2008, Kat. C-253; Szigetvár-Domonkos-puszta: BERECZ 2008, Kat. C-352, 17. tábla 9, 26. 

tábla 5; Brigetio: SELLYE 1939, 50, T. III. 8. = BERECZ 2008, Kat. C-190. 
1240

 SELLYE 1939, 50, T. III. 9. = BERECZ 2008, Kat. C-135. 
1241

 SÁRÓ 2014B, 200, Kat. 105, 12. tábla 10. 
1242

 Aquincum, polgárváros-nyugati rész: LASSÁNYI – ZSIDI 2015, 39-40, 7. kép; Aquincum, II. Medve u. 25-29., 

Hable T. ásatása, SE 5403. AM, leltározatlan. 
1243

 OTTOMÁNYI 2007, 165, 125. kép 3, 140. kép 12; BERECZ 2008, Kat. C-120 (Budaörs-Kamaraerdei-dűlő 

lelőhellyel). 
1244

 BERECZ 2013. 
1245

 A katalógusban több kora császárkori időszakban népszerű, nyugati lapfibula került bemutatásra: BERECZ 

2013, Kat. 12.15, 12.17-19, 12.25, 12.27-28. 

60. ábra. Pelta alakú lapfibulák. 
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legvalószínűbbnek azt tartom, hogy a pannoniai anyagból ismert közepén kör alakú mezővel 

tagolt pelta alakú emailos fibula adhatott kiindulópontot a síremléket készítő kőfaragónak. 

Berecz K. összegzése szerint ezt a változatot Galliában Kr. u. 60-70. körül kezdhették 

gyártani, virágkoruk pedig a Flavius kor volt, míg a Rajna-vidéken a Kr. u. 2. században 

voltak gyakoriak, de használatuk a Kr. u. 3. századra is átnyúlhatott.
1246

 A pannoniai viseletbe 

és Kat. A-90/1/1. ábrázolása alapján a „bennszülött” tradíciót még részben tartó nők 

viseletébe
1247

 is ez a forma – a lapfibulák több típusához hasonlóan – külső hatás 

eredményeként került be. 

 

Meghatározhatatlan típusú fibulák (FiC) 

 

A ruházaton ábrázolt fibulákról néhány esetben a kőemlékek felületének rossz állapota miatt 

még azt sem dönthettem el, hogy azok az ív- (A.) vagy lapfibulák (B.) csoportjába tartoznak-

e. Ezeket a bizonytalan formájú darabokat Kat. A-28. (Ercsi) alsóruhájának nyakkivágása 

alatt, Kat. A-30. (Sárszentmiklós) felsőruháján, a mellkason látjuk. Ezekkel ellentétben Kat. 

A-97/1/1. (Csákvár) vállain a fibulák formája jól kirajzolódik, ebben az esetben azonban a 

fibulák profilnézete miatt nem dönthető el, hogy valamilyen lapfibulát, vagy profilból ábrázolt 

ívfibulát, például térdfibulát jelenítettek-e meg. 

 

6.2.2.3. Fibulákhoz csatlakozó ékszerek (Fi+) 

 

A síremlékeken ábrázolt fibulákhoz további ékszerek is kapcsolódhattak; az elemzett 

síremlékek ábrázolásain ezek noricumi-pannoniai szárnyas fibulákhoz és csokornyakkendő 

alakú fibulákhoz csatlakoznak. A következőkben ezeknek a láncoknak és függőknek a formáit 

mutatom be és az eddigiekhez hasonlóan párhuzamaikat keresem a tárgyi anyagban. 

A legtöbb ábrázolt viseletben a noricumi-pannoniai szárnyas fibulákhoz függő csatlakozik, 

de egy esetben a vállakon viselt fibulákat összekötő lánc megfigyelésére is lehetőségem nyílt. 

A fibulákat Kat. A-59/1/1. (Tác) nő viseletében köti össze lánc. A lánc felületén – a torques 

szálsodrásának ábrázolásával ellentétben – textúra jelölés nincs vagy nem maradt meg. A lánc 

a két fibula tűszerkezeti része között, körülbelül a felsőruha szegélyének vonalában lóg (61. 

ábra). 
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 BERECZ 2008, 144. 
1247

 Kat. A-90/1/1. nő még visel fejfedőt, de viseleti tartozékai a tradicionális formáktól már eltérnek. 

 

61. ábra.  

Fibulákat összekötő lánc Kat. A-59/1/1. viseletében. 
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A párhuzamkeresés során áttekintett ábrázolások közül csupán egy sírkövet említhetek, 

amelyen a vállon viselt fibulákat a táci sírkőhöz hasonló módon lánc köti össze. Pannonia 

Superiorból, Črnomeljről (Szlovénia) ismert egy sírkő,
1248

 amelynek a felső és az alsó fő 

képmezejében ábrázolt két nő vállain a fibulákat talán szintén lánc kapcsolja össze; a lánc 

textúrájának jelölését ez esetben sem figyelhető meg. A publikált képek alapján a fibulák 

típusa nem határozható meg, annyi biztos, hogy a noricumi-pannoniai szárnyas fibuláktól 

eltérő típus.
1249

 

A fibulákat összekapcsoló láncok egy teljesen eltérő viselési módja is azonosítható Pannonia 

Superior és Noricum területéről előkerült sírkövek alapján. A szakirodalomban 

mellékszerként (Brustschmuck) megnevezett ékszerkombináció a mellrészen viselt eltérő 

számú (kettő, három) és változatos alakú (pl. korong, lunula) ékszerből, fibulából és az ezeket 

összekapcsoló láncokból áll össze. Mindezekhez még további láncok, illetve láncon csüggő 

függők is csatlakozhattak.
1250

 Ez az ékszerkombináció azonban sem az Északkelet-

Pannoniából származó sírkövek között, sem a disszertációban vizsgált további sírkövek női 

viseletében nem volt azonosítható. 

 

Következő, a fibulákhoz kapcsolódó ékszerek csoportját képezik a függők. Nagyméretű 

függőt noricumi-pannoniai szárnyas fibulákhoz kapcsolva négy személy viseletében láthatunk 

biztosan: Kat. A-38/1/3. (Szentendre), 100/1/1. (Esztergom), 101/1/1. (Szentendre), 104/1/2. 

(Dunaújváros) és esetleg kiegészíthetjük Kat. A-54/1/1. (Szentendre) nő viseletével; míg 

csokornyakkendő alakú fibulákhoz kapcsolódó nagyméretű függőt egy Kat. A-82/1/1. 

(Dunaújváros) síremléken azonosítottam. Az esetek többségében ezek a nagyméretű függők 

karika alakúak, azonban Kat. A-100/1/1. nő fibulái mellett egy-egy szögletes ékszert, míg 

Kat. A-54/1/1. nő fibulái alatt egy-egy rombusz alakú ékszert (?) látni. Valamennyi karika 

alakú függőt ábrázoló síremlék egy szűkebb területről, de csupán két településről, 

Szentendréből és Dunaújvárosból származik. 

                                                           
1248

 LUPA Nr. 3796. Datálása: - (LUPA), talán Kr. u. 2. század (ŠAŠEL KOS 2010, 175). 
1249

 A LUPA a fibulák típusát nem kísérelte meg definiálni (LUPA Nr. 3796), míg a viselet leírására nem tért ki 

V. Hoffiller és B. Saria (HOFFILLER – SARIA 1938, 224, Nr. 492). 
1250

 Ábrázolások a teljesség igénye nélül: Pannonia Superior: Neumarkt im Tauchental (Ausztria): a nő 

mellkasán három láncokkal összekapcsolt korong alakú fibula van, a két szélsőről további rövid láncdarabok 

csüngnek le (LUPA Nr. 448. Feliratos töredéke a LUPA Nr. 3176. Datálása: Kr. u. 100-150 (LUPA), 101-150 

(HD067358). Felirat: van). Noricum: A nő mellkasán három díszített vagy díszítetlen felületű, esetenként eltérő 

méretű, láncokkal összekapcsolt korongfibula van, mindhárom fibuláról egy-egy láncocska csüng végeiken 

függőkkel vagy anélkül: Celje (Szlovénia) (LUPA Nr. 3616. Datálása: Kr. u. 71-130 (HD067148)), Gleisdorf 

(Ausztria) (LUPA Nr. 1067. Datálása: Antoninus kor (LUPA)), Klagenfurt (Ausztria) (LUPA Nr. 869. Datálása: 

Kt. u. 190-230 (LUPA)), St. Andrä im Sausal (Ausztria) (LUPA Nr. 4767. Datálása: - (LUPA)), St. Johann bei 

Herberstein (Ausztria) (LUPA Nr. 1490. Datálása: 150-200 (LUPA)), Sankt Marein bei Neumarkt (Ausztria) 

(LUPA Nr. 1550. Datálása: - (LUPA)), Seggauberg (Ausztria) (LUPA Nr. 1204. Datálása: Severus kor (LUPA)), 

Seggauberg (LUPA Nr. 1271. Datálása: Kr. u. 180-211 (LUPA)), Seggauberg (LUPA Nr. 1332. Datálása: Kr. u. 

180-211 (LUPA)), Seggauberg (LUPA Nr. 1340. Datálása: Kr. u. 100-150 (LUPA)), Semriach (Ausztria) 

(LUPA Nr. 1440. Datálása: Kr. u. 211-250 (LUPA)), Stallhofen (Ausztria) (LUPA Nr. 1606. Datálása: Kr. u. 

193-235 (LUPA)), Sternberg (Ausztria) (LUPA Nr. 880. Datálása: Kr. u. 190-220 (LUPA)), Strassgang-Graz 

(Ausztria) (LUPA Nr. 1453. Datálása: Severus kor (LUPA)), Wagna-Leibnitz (Ausztria) (LUPA Nr. 8715. 

Datálása: - (LUPA)). A nő mellkasán korong és lunula alakú fibulákat kapcsolnak össze láncok: Sankt Georgen 

am Längsee (Ausztria) (LUPA Nr. 878. Datálása: - (LUPA)). A nő mellkasán láncokkal összekapcsolt pelta 

alakú fibulák vannak: Wels (Ausztria) (LUPA Nr. 593. Datálása: Antoninus kor (LUPA)). A Voitsbergből 

(Ausztria) előkerült sírkövön (LUPA Nr. 1607. Datálása: Kr. u. 70-130 (LUPA)) talán inkább a nő mellkasára 

engedett díszes láncot, nem pedig rozetta alakú fibulákat összekapcsoló láncokat és ahhoz csatlakozó függőket 

látunk. A kombinációk összefoglalva: PICCOTTINI 1980, Abb. 1. 
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Karika alakú függők ábrázolására további példák Pannonia Superior területéről, Ausztriából 

sorolhatók. Az ismert ábrázolások többségén karikafüggő noricumi-pannoniai szárnyas 

fibulához kapcsolódott. 

Bruckneudorfból
1251

 került elő egy Suadru nevű nőnek állított sírkő.
1252

 A nő vállain 

noricumi-pannoniai szárnyas fibulák vannak, a jobb oldalihoz csatlakozik karika, mellkasán 

pedig egy további fibula van. Noricumi-pannoniai szárnyas fibulákat visel a Weigelsdorfból 

előkerült sírkő
1253

 Vodercila nevű nőalakja is, akinek jobb fibulájához kapcsolódik karika. 

Talán szintén noricumi-pannoniai szárnyas fibulákat láthatunk egy Mönchhofból ismert 

sírkövön;
1254

 a nő mindkét fibulájához egy-egy karika csatlakozik. Talán a bal váll noricumi-

pannoniai szárnyas fibulájához csatlakozó karikákat láthatunk még Iunia Cocceia 

bruckneudorfi sírkövének két női viseletében is.
1255

 

Karika alakú függőket noricumi-pannoniai fibuláktól eltérő típusokkal is viseltek. 

Bruckneudorfról
1256

 került elő Belatusa/Bilatusa sírköve.
1257

 A nő mindkét vállán noricumi-

pannoniai szárnyas fibulától eltérő típusú fibula van, amelyek közül a jobb váll fibulájához 

karika csatlakozik. Említhető még Matta sírköve Gols lelőhelyről.
1258

 Az ábrázolt nő vállain 

fibulák vannak, egy-egy hozzájuk kapcsolódó karikával. A Lichtenwörthről előkerült 

sírkövön
1259

 kevésbé jól látható, de a fibulákhoz ez esetben is karika kapcsolódik. 

Fibuláról csüngő kerek függőket még egy Dalmatia területéről, Prijedorból (Bosznia-

Hercegovina)
1260

 előkerült sírkő ábrázolásáról említhetek. Az ábrázolt nő feje a vállakon 

látható ívfibulák jelentős részével letört, azonban a fibulákhoz kapcsolódó egy-egy 

karikafüggő jól láthatóan megmaradt. 

A karika alakú függők ábrázolásai a disszertációban vizsgált északkelet-pannoniai térség 

mellett Ausztriában a Fertő tó környékén koncentrálódnak, tehát a fibulákhoz csatlakozó 

karika alakú függő szinte kizárólag a boiusok és az eraviscusok által lakott két térség 

síremlékein vannak jelen. Az ékszer viselésének szokása mindenképpen közös gyökerű lehet. 

Míg azonban az ausztriai kőemlékeket alapvetően a Kr. u. 1. századra keltezték, a katalógusba 

felvett síremlékek inkább a 2. századra helyezhetők.
1261

 A csokornyakkendő alakú fibulához 

kapcsolódó karikafüggő (Kat. A-82/1/1.) is azt mutatja, hogy ez a hagyomány sokáig 

továbbélt az északkelet-pannoniai térség viseletében. 

                                                           
1251

 J. Garbschnál szintén Parndorf lelőhely alatt szerepel (GARBSCH 1965, 158, Nr. 139.4). 
1252

 LUPA Nr. 77. Datálása: Kr. u. 70-100 (LUPA). Felirat LUPA szerint: Suadru Adnami / [--- (LUPA Nr. 77). 
1253

 LUPA Nr. 293. Datálása: Kr. u. 70-100 (LUPA), 71-130 (HD074230). Felirat HD szerint: Vodercila Tata(e) 

f(ilia) (h)ic es(t) / sita an(n)orum XX / Cortilus et Ato fratr(i?) / et Sava co(n)iugi sua(e) posuer/u(n)t 

(HD074230). 
1254

 LUPA Nr. 2255. Datálása: Kr. u. 1-100 (HD046273). Felirat: van. 
1255

 LUPA Nr. 70. Datálása: Kr. u. 100-130 (LUPA). Felirat LUPA szerint: Iunia Cocceia [--]+rae 

sanc(tissimae) / an(norum) XX hic sita e[s]t Gallus pat(er) / filiae pientis[s]imae sibi et / coniugi vivi 

[p]osierunt(!) (LUPA Nr. 70). 
1256

 J. Garbschnál Parndorf lelőhely alatt szerepel (GARBSCH 1965, 157-158, Nr. 139.3). 
1257

 LUPA Nr. 76. Datálása: Kr. u. 50-75 (LUPA Nr. 76), 51-100 (HD028222). Felirat HD szerint: Belatusa 

Cau/ti l(iberta) Boius pos/uit an(n)oru(m) XXX / hic sita / est (HD028222). A név két olvasata Bilatusa (LUPA 

Nr. 76) és Belatusa (MÓCSY 1959, 166; HD028222). Bilatusa sírkövén a felirat az ábrázolt nő származására is 

utal: a nő Cautus felszabadított rabszolganője, aki boius származású volt. A HD028222 szerint Boius a feliraton 

szereplő harmadik (férfi) név. 
1258

 LUPA Nr. 17. Datálása: Kr. u. 70-120 (LUPA), 71-130 (HD073483). Felirat HD szerint: Matta Cato/nis 

f(ilia) an(norum) LXX/V h(ic) {YI} s(ita) e(st) fili(i) / matri p(osuerunt) (HD073483). 
1259

 LUPA Nr. 46. Datálása: Kr. u. 70-120 (LUPA). 
1260

 LUPA Nr. 30283. Datálása: Kr. u. 151-230 (HD033136). Felirat: van. 
1261

 Kat. A-38.: Kr. u. 130-180 (LUPA Nr. 705); Kat. A-54.: Kr. u. 90-110 (LUPA Nr. 740); Kat. A-82.: Kr. u. 

150-200 (LUPA Nr. 207, 541. lábjegyzet); Kat. A-100.: Kr. u. 120-150 (LUPA Nr. 2859); Kat. A-101.: Kr. u. 

130-190 (LUPA Nr. 760), Kat. A-104.: Kr. u. 101-300 (HD037399). (A részletes keltezési adatokat lásd a 

katalógusban). 
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A csokornyakkendő alakú fibulákhoz a karika alakú függőktől eltérő díszítmény csatlakozott 

a Kat. A-28. (Ercsi), a 33/1/1-2. (Tác) és a 64/1/1. (Dunaújváros) személyek esetében. 

Kat. 28. nő mindkét vállán díszített csokornyakkendő alakú fibulák vannak, amelyekről 3-3 

zsinóron szív/borostyánlevél alakú függők csüngnek. A nő bal vállán jobban kivehetőek a 

díszítmények: úgy tűnik, hogy a függők zsinór felőli részén még egy kissé kiszélesített, 

téglalap alakú összekötőtag is van. Kat. A-33/1/1. és 33/1/2. nők mindkét vállán ugyancsak 

díszített csokornyakkendő alakú fibulák vannak. Mindegyik fibula esetében jól látszik, hogy 

azok alsó oldalához 3-3 zsinór kapcsolódik, azonban a képmező elrendezése miatt a függőket 

csupán mindkét nő jobb vállán ábrázolták: az ercsi sírszoborhoz hasonlóan a zsinórokról itt is 

borostyánlevél/szív alakú függők lógnak. Kat. A-64/1/1. nő jobb oldalát ábrázoló rész a 

fibulával együtt letört, bal vállának csokornyakkendő alakú fibulája azonban az előbbi 

példákhoz hasonlóan díszített felületű, alján pedig három zsinór lehetett, amelyek közül a 

középsőn vehető ki a szív/borostyánlevél alakú függő (49. ábra). 

A fibulákról zsinóron csüngő függők ábrázolására további síremlékek sorolhatók. Pannonia 

Superiorból ismert egy sírkő Kranjról (Szlovénia),
1262

 amelyen a középső nőalak vállain talán 

térdfibulák vannak és mindkét fibuláról az eddig látott viselési mód szerint 3-3 rövid zsinóron 

lógnak szív/borostyánlevél alakú függők. 

A Drina vidékéről előkerült, helyi „bennszülött” viseletet ábrázoló sírköveken a fibulákat 

összekötő láncok mellett a szív/borostyánlevél alakú függődíszeket is ábrázolták. A Drina 

vidék tekintetében I. Popović Bajina Bašta (Szerbia), Crvica (Szerbia), Seča Reka (Szerbia), 

Skelani (Bosznia-Hercegovina), Voljavica (Bosznia-Hercegovina)
1263

 lelőhelyekről előkerült 

síremlékek ábrázolásait sorolta fel, de a Drina völgyében koncentrálódó emlékeken kívül, 

további Dalmatia területéről előkerült kőemlékek is említhetők. Ezeken a síremlékeken a 

Fejér megyei ábrázolásokétól részben eltérő módon jelentek meg a láncon csüngő 

függődíszek az ábrázolt nők viseletében.  

A Crvica
1264

 és Lisičići
1265

 lelőhelyű kőemlékek ábrázolásain vélhetően az előbbi 

függőviselési módot ábrázolták, annyi eltéréssel, hogy a nők vállán ez esetben 2-2 függő van. 

Egy Podgradina/Glamocból ismert töredékes sírkövön
1266

 a nő bal vállán maradt meg a fibula 

ábrázolása. A nagyméretű fibula talán cikáda alakú, amelynek alsó oldaláról négy zsinór – a 

két középső „V” alakban összekapcsolódik – és végükön 3 db szív/borostyánlevél alakú függő 

csüng. 

A további síremlékeken a szív/borostyánlevél alakú függőket más módon viselték, a láncok 

és függők sokkal gazdagabb kombinációi jelennek meg. A fibulákról lógó függők mellett a 

fibulákat lánc kötötte össze, amelyekről egy vagy kettő láncon csüngött egy vagy több 

borostyánlevél alakú függő.
1267

 I. Popović a Zenicán (Bosznia-Hercegovina) előkerült 
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 LUPA Nr. 3723. Datálása: Kr. u. 170-300 (LUPA). Felirat: van. 
1263

 POPOVIĆ 1996A, 144, Fig. 3; POPOVIĆ 2011, 182, Fig. 7. 2; LOZIĆ 2018, 193, Nr. 189; LUPA Nr. 30363. 
1264

 POPOVIĆ 1996A, 144, Fig. 4; POPOVIĆ 2011, 182, Fig. 7. 3. 
1265

 POPOVIĆ 1996A, 144; LOZIĆ 2018, 154-155, Nr. 129; LUPA Nr. 30566. Sajnos a kőemlék állapota miatt nem 

lehet megállapítani, hogy a nő mindkét vállán látható fibulák milyen típushoz tartoznak (POPOVIĆ 2010A, 104). 
1266

 LUPA Nr. 30702. 
1267

 Bajina Bašta (POPOVIĆ 1996A, 144, Fig. 6; POPOVIĆ 2011, 182, Fig. 7. 1): a nő fibuláihoz egy 

szív/borostyánlevél alakú függővel díszített lánc kapcsolódik, továbbá a fibulákról 2-2 láncon csüggnek a 

függők. Skelani: (POPOVIĆ 1996A, 144, Fig. 5; POPOVIĆ 2011, 182, Fig. 7. 4) a töredékes kőemléken látható 

nőnek az előbbihez haonló lehetett az ékszere, bár a töredéken látható bal fibuláról jelenleg csak egy függő 

csüng. Voljavica (POPOVIĆ 1996A, 144, Fig. 3; POPOVIĆ 2011, 182, Fig. 7. 2; LOZIĆ 2018, 193, Nr. 189; LUPA 

Nr. 30363): a vállakon viselt fibulákhoz az előbbi módon egy szív/borostyánlevél alakú függő csatlakozott, a 

fibulákat összekötő láncról azonban nem egy, hanem kettő láncra függesztve csüngött az ugyancsak 

szív/borostyánlevél alakú függő. Seča Reka (POPOVIĆ 1996A, 144, Fig. 7; POPOVIĆ 2011, 182, Fig. 7. 5. LUPA 

Nr. 29880): a kőemlék elülső reliefén mindkettő nő viseletében láthatjuk a függődíszeket. A jobboldali nő 

mindkét fibulájáról 3-3 zsinóron szív/borostyánlevél alakú függők csüngnek, a fibulákat lánc köti össze, azon 
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sírkő
1268

 esetében is kiemelte, hogy a nő viseletében borostyánlevél alakú függőket láthatunk: 

ezek a függők a mellkason, három zsinóron lógnak a két, (letört) fibulákról csüngő, kerek, 

közepén áttört díszű függőkben végződő láncok között.
1269

 

A borostyánlevél alakú függők nagy népszerűségét rajzolták elénk a síremlékek ábrázolásai. 

Fő koncentrálódásuk úgy tűnik, hogy inkább a Száva-Drina környékén figyelhető meg, mint 

Északkelet-Pannoniában, a boius territóriumról pedig egyáltalán nem ismert a borostyánlevél 

alakú függők ábrázolása. 

 

Az ábrázolások áttekintése után a tárgyi anyagból ismert fibulákhoz csatlakozó ékszerek 

vizsgálata következik. 

Az összegyűjtött sírok közül néhány sírban fibulákhoz kapcsolódó ékszerek is voltak. Az 

Aquincum katonavárosi temetőrészen, a Budaörsön, a Nagyvenyimen és a Pátyon feltárt négy 

sírba csontvázas rítussal temették el a halottat. A Budaörs/10. sírba eltemetett nő (30-60 év) 2 

db Garbsch A238v2 fibulát viselt vállainál, amelyek közül a bal oldalihoz csatlakozhatott az 

itt előkerült 2 db bronzkarika.
1270

 3 db bronzkarika egy Garbsch A238q fibulára felfűzve 

került elő az Aquincum/I.18. sírból. A nő (60-x év) bal vállon viselt noricumi-pannoniai 

szárnyas fibulája jobb vállán viselt A84 egy gombos, erős profilú fibulával volt párban.
1271

 A 

Nagyvenyim/1. sírba eltemetett nő két vállán Garbsch A238v1 noricumi-pannoniai szárnyas 

fibulák voltak. A sír pontos dokumentációjának köszönhető, hogy az előkerült 6 db gyöngy 

funkcióját meg lehet határozni: ezek ugyanis a mellkason, a fibulák között kerültek elő.
1272

 

Pozíciójuk alapján ezek egy olyan huzalra/zsinórra lehettek felfűzve, amelynek két végét a 

fibulák tűszerkezetéhez kapcsolták és így a fibulákat összekötő fém láncokhoz hasonlóan 

díszítették az öltözéket. A Páty/120a sírba egy 40-x év körüli személyt temettek el. Vállain 

Garbsch A238e és Garbsch A238v1 fibulákat viselt, amelyek közül a jobb oldali fibula alatt 

egy nagyméretű vas- és egy kisebb bronzkarika került elő, míg a baloldali fibula alatt 

gyöngyök voltak.1273 A karikák a jobb oldali fibuláról csünghettek, míg a gyöngyök esetleg a 

nagyvenyimi sírhoz hasonlóan egy zsinórra felfűzve kötötték össze a két fibulát. 

Az előbbi noricumi-pannoniai szárnyas fibulák közül legkorábbra tehető a Garbsch A238e 

(Claudius kor – 1. század második fele),
1274

 és legkésőbbre a Garbsch A238q (2. század első 

fele).
1275

 A Garbsch A238q párjaként talált A84 fibula pedig a 2. századra – esetleg 3. század 

elejére keltezhető.
1276

 A karikafüggők viselésének Kr. u. 2. századig tartó továbbélését a 

síremlékek adatai mellett a tárgyi anyag is alátámasztja. 

 

Különböző fibulákhoz csatlakozó láncok a pannoniai kincsleletekből is ismertek. Az 1884-

ben előkerült, Kr. u. 2. századra keltezett
1277

 ászári kincsben
1278

 több ékszer, köztük egy ezüst 

                                                                                                                                                                                     
egy szív/borostyánlevél alakú függő lóg. A baloldali nő vállakon viselt fibuláihoz egy-egy hosszú, kettéágazó 

láncon szív/borostyánlevél alakú függők, továbbá egy-egy fésűszerű díszítmény kapcsolódik, amelyhez az 

előbbivel megegyező formájú függők és egy a fibulákat összekötő, hosszú lánc kapcsolódik szív/borostyánlevél 

alakú függővel. 
1268

 POPOVIĆ 2010A, Fig. 15; LUPA Nr. 30495. 
1269

 POPOVIĆ 2010A, 105. 
1270

 Függelék 1/3. lelőhely, Kat. B-52-53, 25. tábla 2-4. 
1271

 Függelék 1/2.2.1. lelőhely, Kat. B-80, Kat. B-132, 5. tábla 1-3. 
1272

 Függelék 1/8. lelőhely, Kat. B-24-25, 41. tábla 1-3. 
1273

 Függelék 1/10. lelőhely, Kat. B-18, Kat. B-28, 45. tábla 1-5. 
1274

 GARBSCH 1965, 57; SEDLMAYER 2009, 29. 
1275

 GARBSCH 1965, 69; GARBSCH 1974, Abb. 5. 
1276

 MERCZI 2012, 487; MERCZI 2014, 20. 
1277

 A kincslelet keltezésekor a bronzedényeket és a katonai diplomát veszik figyelembe: a cohors I Ulpia 

Pannoniorumban szolgálatot teljesítő Atta nevű katona elbocsátó levele Kr. u. 148-ra datálható, míg a 
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noricumi-pannoniai szárnyas fibula (Garbsch A238t) és egy 28 db 8-as alakú szemekből 

fűzött ezüstlánc volt, amely egy-egy tekercselt végződésű, kisméretű ezüstkarikában
1279

 

végződött (62. ábra 2.).
1280

 Hosszúsága alapján elképzelhető, hogy ez a lánc eredetileg 

fibulapárhoz csatlakozhatott. 

A Nagyberki-Szalacskán (Mo./Somogy megye) több részletben, több év során kerültek elő 

kincsleletek.
1281

 A Szalacska I. kincsben (1910.)
1282

 ezüst fonatos lánctöredékek voltak, 

amelyek közül kettő tubulusban végződött.
1283

 Egyikük sem csatlakozott azonban fibulához, 

így elképzelhető, hogy ezeket nyakláncként viselték.
1284

 A kincs részeként még Kr. u. 3. 

századra keltezett érmek is előkerültek,
1285

 így a kincs elrejtése ennél korábban nem 

történhetett. A Szalacska II. kincsben (1931.)
1286

 egy 8-as alakú szemekből álló arany lánc 

volt,
1287

 de ez sem csatlakozott a kincsben talált fibulához.
1288

 A Szalcska III. kincsben 

(1931.)
1289

 kettő ezüstből készült fonatos lánc volt.
1290

 Az egyik lánc két végén megmaradtak 

a tubulus végződések – ezen egy lunula alakú függő csüngött.
1291

 A másik fonatos láncon 

függő nem volt, de ez is tubulusszal végződött,
1292

 valamint további kettő tubulustöredék is 

előkerült,
1293

 amelyek nem csak záróelemként szolgáltak, hanem díszíthették is a láncokat. Az 

1931/II. kincs érmei a 259-es évvel zárulnak,
1294

 így ennek elrejtése ezt követően történhetett. 

Az 1931. kincsekben talált ezüstláncok hossza alapján elképzelhető, hogy ezek eredetileg 

fibulákhoz csatlakoztak. 

                                                                                                                                                                                     
bronzedényeket a Közép-Galliában dolgozó Caratus nevű vascularius készítette, akinek működését a Kr. u. 2. 

század első felére teszik (KOVRIG 1937, 11; RADNÓTI 1938, 54-55). Továbbá: FACSÁDY 2001A, 57, 59, Fig. 1. 
1278

 HAMPEL 1885, 24-28, 30. A Hampel J. által említett ékszerek a következők: noricumi-pannoniai szárnyas 

fibula, egy aranyozott függő, egy ezüstlánc henger alakú ezüstdísszel, egy ezüstcsat és hét ezüst karperec. A 

karpereceken túl két nyakperecről és a kincshez tartozó két fülbevalóról nem tett külön említést a szerző, bár az 

egyik nyakperec ábrája a cikkben közlésre került (HAMPEL 1885, 27, ábra/2a-b). Az ezüstláncra húzott henger 

alakú díszt (HAMPEL 1885, 29, ábra/2.) a leletanyag megtekintésekor nem láttam a gyűjteményben. Az ékszerek 

ltsz.: MNM 128.1898.1-18. Felsorolva lásd még: FACSÁDY 2001A, 65. Újabb fényképes közlésére Vágó Á., A 

Kárpát-medence ősi kincsei. A kőkortól a honfoglalásig c. albumának (Budapest, Kossuth Kiadó, 2015) 6. 

oldalán került sor. 
1279

 Az ászári kincsben 5 db ugyanilyen kivitelezésű, tehát tekercselt végű ezüst karperec is volt (MNM, 

128.1898.1-2., 13., 15-16). Ugyanilyen karperecek kerültek elő a tatai kincs részeként (HAMPEL 1892B, 375, VII. 

tábla 4a-b) és a Zalahosszúfaluról előkerült kincs részeként (RADNÓTI 1941, 111, III. tábla 1) is. 
1280

 Ltsz.: MNM, 128.1898.6. H: 49 cm 
1281

 Összefoglalóan: JÁRDÁNYI – PAULOVICS 1953; FACSÁDY 2001A, 65-68. A Szalacskáról előkerült kincsek 

(1910., 1931.) I. Popović felosztása szerint azoknak az ezüstkincsleleteknek a második horizontjához tartoznak, 

amelyek elrejtése a különféle barbár törzsek Kr. u. 2. század végére – 3. század elejére tehető betörésével 

hozható kapcsolatba (POPOVIĆ 2010B, 33, 37, 40). 
1282

 POPOVIĆ 1996A, 141, 4. lábjegyzet, Fig. 1. Ide tartozik mindkettő 1910-ben talált kincs: Szalacska 1910/1, 

1910/2. 
1283

 DARNAY 1911, 315, II. tábla; JÁRDÁNYI – PAULOVICS 1953, 116; POPOVIĆ 1996A, 141, 4. lábjegyzet; 

FACSÁDY 2001A, 67. A láncok hossza nem ismert. 
1284

 A kincsben kettő horgony alakú fibula volt. A DARNAY 1911, III. tábla 4. horgony alakú fibula párja, amely 

a leírás szerint az előbbinek legalább kétszerese, a kincsbe kétrét összehajtva került (DARNAY 1911, 318). 

Továbbá: FACSÁDY 2011, 61, Fig. 7. 
1285

 DARNAY 1911, 318; JÁRDÁNYI – PAULOVICS 1953, 116; FACSÁDY 2011, 67. 
1286

 POPOVIĆ 1996A, 141, 4. lábjegyzet, Fig. 1. Ide tartozik a Szalacska 1931/1. kincs. 
1287

 JÁRDÁNYI – PAULOVICS 1953, XXVIII. tábla A. 5. A lánc hossza R. Facsády A. szerint: 39,7 cm (FACSÁDY 

2011, 67). 
1288

 A kincsben egy horgony alakú fibula volt (JÁRDÁNYI – PAULOVICS 1953, 119-121, XXVIII. tábla A.1). 
1289

 POPOVIĆ 1996A, 141, 4. lábjegyzet, Fig. 1. Ide tartozik a Szalacska 1931/2. kincs. 
1290

 A láncok hossza R. Facsády A. szerint: 43,4 cm és 33,5 cm (FACSÁDY 2011, 67). 
1291

 JÁRDÁNYI – PAULOVICS 1953, XXVII. tábla 2, XXVIII. tábla B.1, 4. 
1292

 JÁRDÁNYI – PAULOVICS 1953, XXVII. tábla 3, XXVIII. tábla B.2-3. 
1293

 JÁRDÁNYI – PAULOVICS 1953, XXVIII. tábla B.5-6; FACSÁDY 2011, 67. 
1294

 JÁRDÁNYI – PAULOVICS 1953, 127. 
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Említést lehet még tenni egy fonatos lánccal összekapcsolt fibulapárról. I. Popović leírása 

szerint az ezüstből készült horgony alakú fibulák 1990-ben a londoni British Museumhoz a 

Pitt-River’s Collection-ből kerültek, ahova 1891-ben került a Szőny (Mo./Komárom-

Esztergom megye) lelőhelyű tárgy.
1295

 A fibulákhoz egy-egy karika és filigrán díszítésű 

rozettadísz kapcsolódik, köztük fonatos ezüstlánc van, amelyet egy szív alakú függő díszít, 

míg a rozetta alakú díszhez további 2-2 lánc csatlakozik 2-2 további szív/borostyánlevél alakú 

függővel (62. ábra 1.).
1296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ezüstből készült, nyolcas alakú szemekből álló láncok (egy és kétsoros loop-in-loop 

forma, Horedt B1), fonott láncok (három soros loop-in-loop forma, Horedt B2) és hurkolt 

                                                           
1295

 POPOVIĆ 1997, 79. 
1296

 POPOVIĆ 1997, 79, Fig. 7; POPOVIĆ 2011, Fig. 8. 2. 

62. ábra. Fibulákhoz csatlakozó ékszerek a tárgyi anyagban. 
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végű karikák (Horedt B3 vagy E2a) például a dák kincsleletekben gyakran tűnnek fel,
1297

 de 

Moesia Superiorban is számos kincsleletből előkerülnek ezek a tárgyak. I. Popović az 

ékszereket tartalmazó ezüstkincsleletek két horizontját különítette el: az első horizonthoz azok 

az együttesek tartoznak, amelyeket a római-dák konfliktusok következtében, a Kr. u. 1. század 

utolsó évtizedeiben rejthettek el,
1298

 míg a másodikhoz a Kr. u. 2. század vége – 3. század 

elejére tehető barbár törzsek betörésekor elrejtett kincsleleteket sorolta.
1299

 Előbbihez 

sorolhatók azok a kincsek, amelyekben többek között hurkolt végződésű karikák voltak, míg 

utóbbihoz azok, amelyekben fonott láncok (foxtail chain) kerültek elő. 

A hurkolt végű karikák és karperecek
1300

 eredetét görög területeken kell keresni. Az innen 

eredeztethető forma egyrészt Thracián keresztül érte el Daciát, de innen érkezett a Duna-

vidéki Balkán térségbe is. Minthogy széles területen elterjedt és hosszú ideig forgalomban 

maradt ékszerekről van szó
1301

 nem szabad egy népcsoporthoz kötni őket.
1302

 A déli, délkeleti 

kapcsolatokat mutató, ezüstből készült, hurkolt végű, azaz „rugós” karikák mellett egyszerűbb 

kivitelezésű, bronzból és vasból készített karikákat is használtak a láncok felfüggesztésére, 

ahogyan azt a fentebb felsorolt aquincumi, budaörsi és pátyi sírok anyaga is tükrözi. 

A láncokkal összekapcsolt fibulák viselése széles körben volt divatos. Itt egy olyan általános 

pre-római hagyományról lehet szó, amelyet nem lehet egyes népcsoporthoz/népcsoportokhoz 

kötni. A láncok formája, azok divatja csakúgy, mint a fibulák típusa az idők során változott, 

egyes darabok távolsági kapcsolatokat is mutatnak, de maga a szokás mélyen gyökerezik.
1303

 

                                                           
1297

 HOREDT 1973, 137, Abb. 5; POPOVIĆ 1994A, 75; POPOVIĆ 1996A, 139; TONKOVA 2011, 193-195, 197, Fig. 7, 

Fig. 9. 
1298

 Ehhez a horizonthoz sorolta a Balkán térségből a valószínűleg Kr. u. 81/82-ben elrejtett kincseket Tekija 

(Szerbia) és Bare (Szerbia) lelőhelyekről. Ezek a kincsek azokkal a Dacia területén előkerült ezüstkincsekkel 

mutatnak kapcsolatot (POPOVIĆ 1994B, 89; POPOVIĆ 2010B, 33-34, Fig. 1), amelyek a dák kincsleletek 

legkésőbbi horizontját képviselik és amelyeket korábban Kr. e. 25 – Kr. u. 25. közé kelteztek (HOREDT 1973, 

151). A Poiana-Gorj (Románia) lelőhelyű kincs Kr. u. 84-re datálható érme ezt a datálást módosítja (POPOVIĆ 

1994B, 89). 
1299

 Ehhez a horizonthoz tartoznak a következő éremmel keltezett leletegyüttesek: Aţel/Ecel (Románia), Bela 

Reka (Szerbia), Dvorska (Szerbia), Janja (Szerbia), Szalacska I, III (Magyarország), Vârtop (Románia) (POPOVIĆ 

2010B, 33, 37, Fig. 2). Kiegészítette továbbá a következő lelőhelyekkel: Brigetio (Magyarország), Bare-Tribovo 

(Bosznia-Hercegovina), Bukovica (Boszni-Hercegovina), Gornji Vakuf (Bosznia-Hercegovina), Juhor (Szerbia), 

Nova Božurna (Szerbia), Arčar (Bulgária), Bălăciţa (Románia), Beia/Homoródbene (Románia), Bumbeşti 

(Románia), Craiova (Románia), Drănic (Románia), Moţaţei (Románia), Târgu Jiu/Zsilvásárhely (Románia), 

Urdiniţa (Románia) (POPOVIĆ 2010B, 50-51, Fig. 9; POPOVIĆ 2011, Fig. 3). 
1300

 R. Facsády A. terminológiájában „rugós” karperec, az aquincumi ékszerek karperecei közül a IV. típus 

(FACSÁDY 2009B, 46, 52, 3. tábla). 
1301

 Megjelenésükkel már a Kr. e. 1. században számolni lehet, majd nagy népszerűségnek örvendett a Kr. u. 1-2. 

században, néhol a Kr. u. 3. század közepéig (RUSEVA – SLOKOSKA 1991, 64; POPOVIĆ 1994A, 75; POPOVIĆ 

1994B, 90; FACSÁDY 2009B, 46-47). 
1302

 RUSEVA – SLOKOSKA 1991, 64; POPOVIĆ 1994A, 75-76; POPOVIĆ 1994B, 90. Más szerzők ezeket az 

ékszereket a dák-géta kultúrkörhöz kapcsolták (POPOVIĆ 1994A, 75, 40. lábjegyzet). Radnóti A. a pannoniai 

leletek megjelenését az általa ismert tárgyak elterjedésének és keltezésének tükrében még a boius vándorlással 

kapcsolta össze (RADNÓTI 1941, 115). 
1303

 Csak néhány példát említve a késő La Tène – kora császárkori időszakra jellemző fibulatípusok közül: 

kincslelet részeként került elő egy fonatos lánc Židovar lelőhelyről (Szerbia), amelyet a kincshez tartozó Jarak 

típusú fibulákhoz kapcsolva rekonstruáltak (POPOVIĆ 2011, 181, Fig. 5. 1-2); kincslelet részeként került elő a 

lauterachi (Ausztria) Nauheim fibulapár (KRÄMER 1971, 111-114, Abb. 2.1-2, Taf. 21, Taf. 22.1-2, Taf. 23.1-2) 

amelyet az ászári kincsével egyező lánc kapcsol össze; kerek szemű lánc kapcsolt össze Budapest-Cúcshegy-

Harsánylejtőről, településről előkerült Nauheim fibulákat, amelyekből egy fibula maradt meg (AQUINCUM 2017, 

61, Kat. 77); kerek szemekből álló lánc kapcsolódott a Cà di Marco di Fiesse, „Ustrinum” (Olaszország) 

fibulapár egyik Demetz/Schüsselfibel Ib1a fibulájához (DEMETZ 1999, 237, Taf. 16.4); 2 db A65 fibulapár került 

elő fonott lánccal összekapcsolva Great Chesterford (Essex) lelőhelyről (KRÄMER 1971, 124-125, 127, Taf. 24, 

Taf. 25); az ászári kincsével egyező lánc csatlakozott kettő magdalensbergi (Ausztria) Riha 5.2.4 

(Scharnierbogenfibel) fibulához (SEDLMAYER 2009, 284, Abb. 7, Taf. 27. 563, 572); kerek szemű lánc 
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Több lánc és fibula, valamint függők összekapcsolásával jöttek létre a síremlékek 

ábrázolásain is látható ékszeregyüttesek (Brustschmuck). Ezek példája a tárgyi anyagból sem 

ismert Északkelet-Pannoniából, csakúgy, ahogy ábrázolásaik sem kerültek elő.
1304

 

 

A feltételezhetően Brigetio lelőhelyű horgony alakú fibulákhoz fonatos láncok és láncokon 

lógó borostyánlevél alakú függők kapcsolódtak. A láncokkal összekapcsolt fibulák és 

borostyánlevél alakú függők ékszeregyüttesei jelemzően a Balkán térség emlékanyagában 

követhetők nyomon. Fonatos láncok fibulákkal és borostyánlevél alakú függőkkel ismertek 

például a Drina folyó környékéről Dvorska (Szerbia)
1305

 és Janja (Bosznia-Hercegovina)
1306

 

lelőhelyekről előkerült kincsleletekből. A Židovaron talált kincs 11 db szív/borostyánlevél 

alakú függőt tartalmazott. I. Popović szerint a függők száma eredetileg 12 db lehetett, amely 

lehetővé tette, hogy mindkét vállon viselt fibulához 3-3 függőt kapcsoljanak.
1307

  

Ezek az ékszerek néhány esetben sírból is előkerültek. Egy Podgrađe-i (Horvátország) sírból 

előkerült ezüst térdfibula fonatos láncán az előbbiekhez hasonló, szív/borostyánlevél alakú 

függődísz csüngött.
1308

 Kétágú fonott ezüstlánc, végein 1-1 karikával és középen egy 

szív/borostyánlevél alakú függővel került elő a Komini II. (Pljevlja) (Montenegró)/no. 

73/1974. sírból.
1309

 

Ezek a borostyánlevél alakú függődíszek azonban nem csak a fibulákhoz kapcsolt láncokon 

függhettek, hanem – ahogyan például a Juhorról (Szerbia) előkerült kincs tárgyai mutatják – 

fülbevalókról
1310

 és nyakban viselt ún. kompozit-láncokról
1311

is.
1312

 További borostyánlevél 

alakú függők voltak például Juhor,
1313

 Nova Božurna (Szerbia),
1314

 Vârtop (Románia)
1315

 

lelőhelyeken előkerült kincsleletekben is, valamint Kolovrat (Szerbia) no. 93. sírjában,
 1316

 

amelyek így többféle ékszerhez tartozhattak. 

                                                                                                                                                                                     
kapcsolódott egy brigetiói Riha 7.3.2 niello díszítésű korongfibulához (SELLYE 1939, 24, 59, T. VIII. 13; PATEK 

1942, 211, T. XV. 21. típus/Nr. 1); fonott lánc kapcsolódik horgony alakú fibulákhoz (Arčar (Bulgária): CRIŞAN 

1959, Fig. 3. 12; POPOVIĆ 1996A, 141, 4. lábjegyzet, 149; Bela Reka (Szerbia): POPOVIĆ 1996A, 140, 4. 

lábjegyzet; POPOVIĆ 2010B, 37; POPOVIĆ 2011, 181; Bulgária: PATEK 1942, T. IX. 9); fonatos láncokkal lehettek 

összekapcsolva térdfibulák (Komini II. (Pljevlja) (Montenegró)/no. 2/1975. sír: POPOVIĆ 2010A, 99-100, Fig. 7-

8; Kolovrat (Prijepolje) (Szerbia)/ no. 313B sír: POPOVIĆ 2010A, 101, Fig. 10; Kolovrat/no. 113. sír: POPOVIĆ 

2010A, 101, 45. lábjegyzet, Fig. 11). A kora császárkori időszakban használt fibulák esetében összekötőlánc 

használatára utalnak a fibulák valamely részéhez csatlakozó karikák is. Például: britanniai trombitafibula (WILD 

1965, 612, Fig. 2-3), okorági fibula (PATEK 1942, 34, T. XI. 5). A témához további eltérő példák: ROTHE 2012, 

216, 622. lábjegyzet. 
1304

 Az 1980-as évben került elő Magdalensbergből az egyik épület (valószínűleg bolt) feltárásakor egy 

láncokból, Aucissa fibulákból, kerékfibulából és korongfibulából álló ékszeregyüttes (PICCOTTINI 1980, 63-64, 

Abb. 2). 
1305

 POPOVIĆ 1996A, 142-143, Fig. 12; POPOVIĆ 1997, 79; POPOVIĆ 2010B, 39. 
1306

 POPOVIĆ 1996A, 142, Fig. 9, Fig. 11. 1, Fig. 12; POPOVIĆ 1997, 79; POPOVIĆ 2010B, 39. 
1307

 POPOVIĆ 2011, 183. 
1308

 A fibula sajnos elveszett, leírását I. Popović fénykép alapján kísérelte meg. I. Popović feltételezte, hogy a 

fonatos lánc másik végén egy másik fibula (térdfibula?) tűszerkezetének töredéke látható. A láncon a 

szív/borostyánlevél alakú függőn túl még egy kerek, közepén átlyukasztott függő is volt (POPOVIĆ 2010A, 98, 

Fig. 5). 
1309

 POPOVIĆ 2010A, 100, Fig. 9. 
1310

 POPOVIĆ 2002, 21-22, 83-84, Cat. 13-16. 
1311

 POPOVIĆ 2002, 23-26, 84-85, Cat. 19-21. Ilyen kompozit lánc került elő még Gornji Vakuf lelőhelyről 

(POPOVIĆ 2002, 100, Fig. 11). 
1312

 Az ékszerek mellett ezek lószerszám-díszként is feltűnnek (POPOVIĆ 2011, 182). 
1313

 POPOVIĆ 2002, 26, 85, 102, Cat. 22. 
1314 

POPOVIĆ 1996A, 141, 4. lábjegyzet
 

1315
 CRIŞAN 1959, 360, Fig. 3.4; POPOVIĆ 1996A, 141, 4. lábjegyzet 

1316
 Fibulákat nem találtak, azonban ebből az igen gazdag temetkezésből is ismert kettő ezüstből készült 

szív/borostyánlevél alakú függő. Magát a temetkezőhelyet P. Ael(ius) Firminianus készíttette, akiről a no. 90 
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I. Popović a borostyánlevélnek, mint díszítőmotívumnak a megjelenését a görög és makedón 

területekről érkező Dionysos kultusz – vagy egy helyi kultusznak megfeleltetett Dionysos 

kultusz – népszerűségével hozta összefüggésbe.
1317

 Borostyánlevél alakú függők a židovari 

kincsben is voltak, amelynek pedig elrejtését a stratigráfiai adatok és a történeti információk 

alapján a Kr. e. 1. század közepe tájára helyezték.
1318

 A motívum használata így megint csak 

hosszú időszakot fed le. A borostyánlevél alakú függők fő viselői köreként I. Popović a Drina 

völgy lakosságát adta meg,
1319

 és mivel a felső Drina menti területeket a történeti adatok 

szerint a breucusok lakták, felvetette, hogy az ékszerek viselése esetleg ehhez a törzshöz 

köthető. A borostyánlevél alakú függők megjelenését a židovari kincsben a scordiscusok és 

breucusok közti kapcsolattal magyarázta; nevezetesen azzal, hogy a scordiscus fennhatóság 

alá tartozó breucusoktól ezt az ékszerviselési szokást a kelta törzs tagjai átvették.
1320

 

Az egy és többsoros loop-in-loop láncok formája bronzkori ékszerekig vezet vissza. Ezek a 

görög térségből eredeztethető láncok láncok már a Kr. e. 5. században megjelentek a Balkán 

térségben és használatuk a La Tène korban és a római korban is folytatódott.
1321

 Az ún. foxtail 

chain (fonott lánc, a többsoros loop-in-loop lánc) gyakran került elő horgony alakú fibulához 

kapcsolva, vagy azzal egy együtteseben nem csak a Balkán térségben, hanem Magyarország 

területéről is. Ezeknek a láncoknak a pannoniai elterjedését I. Popović a Pannonia és Balkán, 

sőt kifejezetten a Drina völgy közti intenzív kapcsolattal magyarázta.
1322

 A balkáni 

kapcsolatra már Patek E. is felhívta a figyelmet. Fibulatipológiájában a horgony alakú 

fibulákat az illír-trák gyökerű formák (B.4.) között tárgyalta, amelyek elterjedését Pannonia 

déli részén és a Balkán térségben állapította meg,
1323

 míg a fonatos láncokat, mint az „illír 

kultúrára jellemző sajátosságot” definiálta.
1324

 

 

Láthattuk, hogy a láncokkal összekapcsolt fibulák, az ezek részeként megjelenő karika alakú 

függők viselése egy általánosan elterjedt, hosszú időn keresztül kimutatható szokás a pre-

római népek körében. Vissza kell így térni a síremlékeken ábrázolt karika alakú függők 

tárgyalásához. A síremlékek elterjedési területe, amely a boius és eraviscus szállásterületeket 

rajzolta ki félrevezető lehet, amennyiben csak az ábrázolásokat vesszük figyelembe. Esetleg 

arra a következtetésre vezetne, hogy ezeket a függőket a boius érdekszférába tartozó törzsek 

viselték megkülönböztető jelleggel, amely szokás az eraviscus törzs önálló nevű 

megjelenésekor is továbbélt. Valójában megint csak annak lehetünk tanúi, hogy a római 

stílusú sírkőállításkor – amely már egyfajta romanizáltságot tükröz – a boiusok és az 

eraviscusok még viseltek karikafüggőket (feltételezhetően lánccal összekapcsolva), amely 

viszont egy szélesebb körben kedvelt pre-római viseleti hagyománnyal hozható 

összefüggésbe. 

                                                                                                                                                                                     
hamvasztásos sír urnájának felirata emlékezik meg. Mellette volt a no. 93. sír (hamvasztásos), amelybe egy nőt 

(?) temettek el. Hamvait és mellékleteit egy mészkőből készített ládába helyezték; ebben volt az említett 2 db 

függő is (POPOVIĆ 2010A, 102, Fig. 12). A sírt az üvegedények alapján a Kr. u. 3. század második felére 

keltezték (POPOVIĆ 2010A, 102). 
1317

 POPOVIĆ 1994B, 92; POPOVIĆ 1996A, 151; POPOVIĆ 2011, 182. 
1318

 POPOVIĆ 2011, 179. 
1319

 POPOVIĆ 2010A, 96; POPOVIĆ 2011, 183. 
1320

 POPOVIĆ 1996A, 150; POPOVIĆ 2011, 183.  
1321

 RUSEVA-SLOKOSKA 1991, 46-47; POPOVIĆ 1994B, 93; POPOVIĆ 2002, 99-100. 
1322

 POPOVIĆ 1996A, 141, 147; POPOVIĆ 2002, 100. A madár alakjában végződő ezüst hajtűk megjelenését a 

janjai kincsben, egy beškai sírban, valamint egy bronztű előkerülését Sirmiumban északról jövő kulturális 

impulzussal magyarázta I. Popović, ugyanis ezeknek a hajtűknek csontból készült változatai Moesia Superiorból 

nem, de Brigetióból ismertek (POPOVIĆ 1996A, 147-148; POPOVIĆ 1997, 80). 
1323

 PATEK 1942, 29-32.  
1324

 PATEK 1942, 34. Valamint: PATEK 1948, 88. 
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A borostyánlevél alakú függő a Drina völgy lakosságának viseleti sajátossága volt, a függők 

pannoniai jelenléte esetleg a két térség közti kapcsolattal magyarázható. A kincs- és sírleletek, 

valamint a síremlékek alapján a Kr. e. 1. században már meglévő, de a Kr. u. 3. században is 

kimutatható viseleti szokásként határozható meg.
1325

 Persze kérdés, hogy ez a függőviselési 

szokás mikor és mennyire vált elterjedté a disszertációban vizsgált térségben. Tárgyak közül 

egyelőre csak a brigetiói lelőhelyűnek tartott horgony alakú ezüst fibulapár ismert, amely a 

fibulák alapján az ékszerkombináció Kr. u. 2. század – 3. század elejére tehető használatát 

mutatja,
1326

 a csokornyakkendő alakú fibulák pedig az (1. század vége–)2. századra 

datálhatók.
1327

 Mivel a rendelkezésre álló információk szerint az illír népcsoportokhoz 

sorolható azalusoknál nem jelentkezik markánsan a borostyánlevél alakú függőviselés,
1328

 így 

a szokás pannoniai felbukkanása sem vihető vissza korábbra, nem hozható összefüggésbe 

Tiberius Száva-vidéki hadjáratát követő áttelepítési programmal.
1329

 Felbukkanása a 

pannoniai „bennszülött” viseletben ugyanúgy a divattal, annak változásával függ össze, mint 

ahogyan azt a fibulatípusok esetében is láthattuk. 

 

6.2.2.4. Egy személy viseletéhez tartozó, eltérő típusú fibulák 

 

Az ábrázolt személyeket néha többféle fibulával jelenítették meg. Az esetek többségében a 

nők vállon viselt fibuláinak típusa megegyezik, ettől csak Kat. A-106/1/2. tér el 

egyértelműen.
1330

 Az ismeretlen lelőhelyű, pannoniai sírkövőn a nő egyik vállán egy gombos, 

erős profilú fibulát (A.2.), másik vállán pannoniai trombitafibulát (A.3.) visel. 

A vállon viselt fibulapár kiegészülhet a mellkas valamely részére tűzött további fibulákkal 

(63. ábra). Legtöbbször noricumi-pannoniai szárnyas fibula (A.1.) és korongfibula (B.3.) 

együttesét látjuk (10 személy), majd következik a noricumi-pannoniai szárnyas fibula (A.1.) 

és pannoniai trombitafibula (A.3.) párosítása (6 személy). Noricumi-pannoniai szárnyas 

fibulát (A.1.) ábrázoltak még lapfibulával (B.4.) (3 személy) és térdfibulával (A.4.) (1 

személy) is, további egy mellkason viselt fibula pedig meghatározhatatlan volt. A 

csokornyakkendő alakú fibulákat (B.2.) minden jól vizsgálható ábrázoláson korongfibulával 

(B.3.) párosították (6 személy), valamint egy egy gombos, erős profilú fibula (A.2.) is 

korongfibulával (B.3.) együtt jelent meg (1 személy). 

 

A késő La Tène eredetre visszavezethető noricumi-pannoniai szárnyas fibulák az 

ábrázolásokon így egy együttesben jelennek meg a Kr. u.  1. század végén kifejlődött 

pannoniai trombitafibulákkal és a Kr. u. 2. században kifejlődött térdfibulákkal, valamint a 

nyugati kapcsolatokkal rendelkező korongfibulákkal és lapfibulákkal. Az egy gombos, erős 

profilú fibulák korai típusai a noricumi-pannoniai szárnyas fibulákhoz hasonlóan késő La 

                                                           
1325

 A židovari kincs a Kr. e. 1. század első felére keltezhető. A LUPA Nr. 29880. és a LUPA Nr. 30363. 

síremlékeket a Kr. u. 3. századra datálták (LOZIĆ 2018, 193; GAVRILOVIĆ 2019, 396). 
1326

 COCIŞ 2006, 395. 
1327

 Lásd a FiB.2. fibulák tárgyalásánál. 
1328

 A borostyánlevél alakú függőket Dunaújvárosból, Ercsiről és Tácról előkerült kőemlékeken ábrázolták, de az 

azalusok lakta térség síremlékeiről ismeretlen. A későbbiek során esetleg további információkkal szolgálhat még 

az ide vonatkozó tárgyi anyag szisztematikus átfésülése. 
1329

 Az azalusok észak-pannoniai megjelenése a Száva-vidéki pannonok leverését követő intézkedésekkel 

hozható kapcsolatba. Mócsy A. azt tartotta elképzelhetőnek, hogy az azalusok Kr. e. 11-ben még a Száva 

völgyben laktak és csak Tiberius intézkedései következtében kerültek északra a Dunához (MÓCSY 1974A, 59, 

67-68; MÓCSY 1974B, 55). 
1330

 Kat. A-46/1/1. nő egyik vállon viselt fibuláját tudtam csak típus szerint azonosítani, másik fibulájának 

meghatározása bizonytalan. 



 

198 

 

Tène kapcsolatúak, de a császárkor idején is sok változatuk alakult ki. A csokornyakkendő 

alakú fibulák egy a „bennszülött” lakosság hagyományaihoz kapcsolódó, de újonnan 

kifejlődött típus. Mindkettőt a főként galliai-Rajna-vidéki kapcsolatokat/eredetet mutató 

korongfibulákkal együtt jelenítették meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
63. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt fibulák kombinációi. 
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A vizsgált temetkezések közül az ábrázolások szerinti vállakon, valamint „brossként” viselt 

fibulák összeállításához nem idézhető egy egyértelmű példa sem.
1331

 A sírokból előkerült 

fibulák esetében ugyanakkor meg lehetett figyelni többféle kombinációt. Ezek egy részénél a 

késő La Tène eredetre visszavezethető fibulatípusok összepárosítását látjuk, másik részük 

pedig az ábrázolásokon is látható keveredést tükrözi és a gyorsan átalakuló, könnyen változó 

fibuladivat mutatkozik meg. Ezeket a sírokat az alábbi táblázatban foglalom össze (2. 

táblázat): 

 

 
Lelőhely/sír rítus elhunyt fibula (Kat. B-) fibula (Kat. B-) fibula (Kat. B-) 

Adony/2. csontvázas ? 
csokornyakkendő 

alakú (174.) 

hurkolt-rugós ív 

(2.) 
 

Aquincum/2.2.1. 

lh./I.18. 
csontvázas 

nő, 60-x 

év 
A238q (80.) A84 (132.)  

Aquincum/2.2.8. 

lh./22. 

hamvasztásos, 

szórthamvas 
? 

Merczi 2011/ 

B/23 (164.) 

fibulatöredék 

(202.) 
 

Aquincum/2.4. lh./ 

1.  
csontvázas 

nő, 60-70 

év? 
A238c (6.) A238c (7.) A82 (136.)

1332
 

Mány/5. 
hamvasztásos, 

urnás 
? 

2 db 

csokornyakkendő 

alakú (179-180.) 

Merczi 2011/B/9 

var. (153.) 

fibulatöredékek 

(196., 205.)
1333

 

Pátka/56. hamvasztásos ? A238v1 (26.) 
csokornyakkendő 

alakú (181.) 

csokornyakkendő 

alakú (182.)
1334

 

Páty/112. 
hamvasztásos, 

urnás 
nő? Idrija IIa (3.) A238v1 (27.)  

Páty/302. csontvázas 
lány, 14-

16 év 
A238c (12.) A236a2 (88.)  

Solymár-D./31. csontvázas 
gyerek, 3 

év 
A75/77 (138.) 

Merczi 2012/12.1. 

(141.)
1335

 
 

Solymár-D./84. 
hamvasztásos, 

urnás 

gyerek, 

1-7 év 
A238h var. (79.) 

Cociş 21b3a-b 

(151.) 
 

Solymár-D./97. 
hamvasztásos, 

urnás 

?, 23-x 

év 
A238v1 (45.) A238v1 (46.) A82 (137.) 

Solymár-D./145. csontvázas 
nő, 35-55 

év 
A238v2 (61.) 

Merczi 2012/12.1. 

(143.) 
 

Százhalombatta/ 

109. 

hamvasztásos, 

szórthamvas 
? A238v1 (51.) 

Cociş 21b3a-b 

(152.) 
 

 

 

                                                           
1331

 A Solymár-Dinnyehegy/31. sírban egy Kovrig T. VII. 62, 64. pannoniai trombitafibula volt a nyaktájékon, 

így eredetileg valószínűleg a mellkason, vállaknál viselt fibulákkal azonban nem számolhatunk. A sírban talált 

Almgren 75/77 = Jobst 5B valószínűleg nem a viselethez tartozott (Függelék 1/13. lelőhely, Kat. B-138, Kat. B-

141., 66. tábla 1-2.). A Solymár-Dinnyehegy/97. sírból előkerült kettő A238v1 fibulával A82 fibula került elő, 

amelyeket viselhettek a vállakon és a mellkason, de a sír hamvasztásos rítusa miatt ez nem bizonyítható 

(Függelék 1/13. lelőhely, Kat. B-45-46, Kat. B-137, 75. tábla 1-3). A Mány/5. sír és a Pátka/56. tumulus 

fibuláiról nem lehet megállapítani, hogy mely fibulák tartoztak ugyanazon személy viseletéhez (Függelék 1/6. 

lelőhely, Kat. B-153, Kat. B-179-180, Kat. B-196, Kat. B-205, 39. tábla 1-5 és Függelék 1/9. lelőhely, Kat. B-26, 

Kat. B-181-182, 43. tábla 1-3). Az Aquincum/2.4. lh./1. sír A82 fibulájának előkerülési pozíciója ismeretlen 

(Függelék 1/2.4. lelőhely, Kat. B-6-7, Kat. B-136, 24. tábla 1-3). 
1332

 Az A82 fibula pozíciója nem ismert, feltételesen köthető a sírhoz. 
1333

 Nem lehet tudni, hogy az összes fibula egy személy viseletéhez tartozott-e. 
1334

 Nem biztos, hogy a csokornyakkendő alakú fibulák és a noricumi-pannoniai szárnyas fibula ugyanazon 

személy viseletéhez tartozott. 
1335

 Az A75/77 fibula előkerülési pozíciója alapján nem valószínű, hogy a viselethez tartozott. 
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6.2.2.5. Egy síremléken ábrázolt személyek fibulatípusai 

 

Azon síremlékek esetében, amelyeken a fő és/vagy mellék képmezőkben is vizsgálhatók a 

nők ábrázolásai, összehasonlító vizsgálatra nyílik lehetőség a fibulatípusok vonatkozásában. 

Az ábrázolt nőknél teljesen megegyező, részben eltérő vagy teljesen eltérő fibulaviselését 

látunk. 

Teljesen megegyezik Kat. A-35/1/1-2., 38/1/2-3.,
1336

 41/1/1-3., 72/1/1. és 72/2/1., 78/1/1-2., 

84/1/1-2., 100/1/1. és 100/2/1., 104/1/1-2. (A.1.), 80/1/1-2. (A.1.+B.3.), 37/1/1-2. (B.1.), 

33/1/1-2. (B.2.+B.3.) fibulaviselése.  

Részben eltér Kat. A-34/1/1. (A.1.+B.3.) és 34/1/2. (A.1.),
1337

 39/1/1. (A.1.+A.3.) és 39/1/2. 

(A.1.), 80/1/1-2. (A.1.+B.3.) és 80/2/1. (A.1.), 85/1/1. (A.1.)
1338

 és 85/1/2. (A.1.+B.3.), 

101/1/1. (A.1.+B.3.) és 101/2/1. (A.1.) fibulája, akiknél a vállon viselt fibula típusa 

megegyezik. Részben eltér Kat. A-33/1/1-2. (B.2.+B.3.) és 33/2/2. (A.1.+B.3.), valamint 

107/1/1. (B.2.+B.3.) és 107/1/2. (A.1.+B.3.) fibulája, akiknél a mellkason viselt fibula típusa 

egyezik meg. 

Eltérő típusú fibulákat viselnek Kat. A-64/1/1. (B.2.) és 64/2/1. (A.1.), valamint 82/1/1. 

(B.2.+B.3.) és 82/1/2. (A.1.+B.4.1). További eltérés is megfigyelhető a fő képmezőben 

ábrázolt személyek fibulaviselésében: Kat. A-40/1/2., 41/1/1-3., 102/1/1., 104/1/1-2., 105/1/1. 

(A.1.), 106/1/2. (A.2.+A.3.) és 79/1/1. (B.3.) visel fibulákat, míg a velük egy képmezőben 

ábrázolt személyek nem. Közülük azonban majdnem mindegyik gyerek (Kat. A40/1/1., 

40/1/13., 41/1/4., 102/1/2., 104/(1)/3.), csupán 79/1/2., 105/1/2. és 106/1/1. felnőtt nő. 

Néhányszor bár a fő képmezőben látható nő visel fibulát (Kat. A-50/1/1., 51/1/1., 53/1/1., 

67/1/1., 71/1/1., 77/1/1., 79/1/1., 86/1/1., 97/1/1.), vagy fibulákat (Kat. A-63/1/1., 68/1/1.) a 

jól vizsgálható és viseleti szempontból elemzett mellék képmezők női alakjainál nem jelenik 

meg fibula.
1339

 

 

6.2.2.6. Összegzés 

 

A síremlékeken ábrázolt „bennszülött” női viseletben noricumi-pannoniai szárnyas fibulákat 

(A.1.), egy gombos, erős profilú fibulákat (A.2.), pannoniai trombitafibulákat (A.3.), 

térdfibulákat (A.4.), csuklós szerkezetű ívfibulákat (A.5.), Idrija típusú fibulákat (?) (A.6.), 

cikáda alakú fibulákat (B.1.), csokornyakkendő alakú fibulákat (B.2.), korongfibulákat (B.3.) 

és geometrikus formájú lapfibulákat (B.4.1-2.) határoztam meg. 

Az A.1. fibulák mind a vizsgált északkelet-pannoniai térségben, mind a katalógusba felvett 

további síremlékeken megfigyelhetők.
1340

 A.2. fibulák ábrázolásai az azalus-eraviscus 

                                                           
1336

 Kat. A-38/1/1. fibulaviselése nem vizsgálható. 
1337

 Az ábrázolt alak nagy része letört. 
1338

 Az ábrázolt alak váll környéki része részben letört. 
1339

 Néhányszor viszont bár egy vagy több nő fibulát visel (A.1.: Kat. A-38/1/2-3., 80/1/1. B.2.: Kat. A-83/1/2.) a 

további alakok fibulaviselése nem vizsgálható a kőemlék állapota (Kat. A-38/1/1., 80/1/2., 80/2/1-2., 83/1/1.) 

miatt. 
1340

 Az eraviscusok és az azalusok lakta térségből: Alap: Kat. A-81. Alcsútdoboz: Kat. A-74. Bölcske: Kat. A-

26. Budapest: Kat. A-3., 19., 34., 36., 41., 47-50., 61-63., 78., 84., 105., 108. Budapest/Martonvásár: Kat. A-103. 

Csákvár: Kat. A-20., 76. Dunaújváros: Kat. A-6-7., 27., 51., 64., 80., 82., 87., 102., 104., 107., 109-110. Ercsi: 

Kat. A-25. Esztergom: Kat. A-52., 100. Inota: Kat. A-91. Iszkaszentgyörgy: Kat. A-75. Pilisszántó: Kat. A-66. 

Sárbogárd: Kat. A-67. Sárisáp: Kat. A-21. Sárszentmiklós: Kat. A-29-30. Seregélyes: Kat. A-68. Solymár: Kat. 

A-53. Szabadbattyán-Székesfehérvár: Kat. A-92. Szentendre: Kat. A-10., 16-17., 38-39., 45., 54-55., 77., 89., 

93-94., 101. Szomód: Kat. A-11., 22-23. Szomor: Kat. A-56. Szomor/Gyermely/Szomód: Kat. A-85. Szőny: Kat. 

A-24., 57. Tabajd: Kat. A-70. Tác: Kat. A-12., 33., 59. Tárnok/Érd: Kat. A-111. Tata: Kat. A-71. Tatabánya: 
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határterületről,
1341

 valamint a Szőnyből
1342

 ismertek,
1343

 csakúgy, mint az A.5. fibulák.
1344

 Az 

A.3. fibulák vállon viselve az eraviscusok lakta térségen belül és kívül is ábrázolásra 

kerültek,
1345

 noricumi-pannoniai szárnyas fibulákhoz társítva pedig, kiegészítő fibulaként az 

északkelet-pannoniai térségben vannak jelen.
1346

 Az A.4. az egyik sárszentmiklósi sírszobron 

mellkashoz tűzve látható, míg a vizsgált területtől nyugatra vállaknál is ábrázolták őket.
1347

 

Alapvetően az eraviscus terültről kerültek elő azok a síremlékek, amelyeken B.1.,
1348

 B.2.,
1349

 

B.3.,
1350

 B.4.1.
1351

 fibulák jelennek meg, de a B.3. fibulák egy ábrázolása az azalus 

territóriumról,
1352

 B.1. fibulák pedig egy lepsényi kőemlékről
1353

 is ismertek. Az északkelet-

pannoniai térség kőemlékein viszont nem ábrázolták az A.6. és B.4.2. fibulákat.
1354

 

A tárgyi anyag vizsgálata további adatokkal színesíti a képet. A katalógusban vizsgált 

kőemlékek ábrázolt fibulái közül hiányoznak az olyan fibulák, mint például a késő La Tène 

drótfibulák, Nauheim fibulák, vagy kanálfibulák (Schüsselfibeln), amelyek pedig a pre-római 

viselet alapvető fibulatípusai közé tartoznak, de ezek a szakirodalomból ismert, további 

„bennszülött” viseletábrázolásokon sem jelennek meg.
1355

 Ugyanakkor Északkelet-

Pannoniából előkerült például Almgren 2,
1356

 Almgren 18,
1357

 harapó állatfejes fibula 

(TKF),
1358

 kanálfibula,
1359

 kengyelgombos fibula (Knotenfibel),
1360

 Nauheim fibula,
1361

 a 

                                                                                                                                                                                     
Kat. A-72. Vál: Kat. A-73. Velence: Kat. A-4. Vereb: Kat. A-40. Zsámbék: Kat. A-60. ismeretlen 

lelőhely/Komárom-Esztergom m.: Kat. A-35. További síremlékek: Bőnyrétalap: Kat. A-95. Pécs: Kat. A-44. 

ismeretlen lelőhely/MNM: Kat. A-5. 
1341

 Szomor (?): Kat. A-18. Tatabánya: Kat. A-99. 
1342

 Kat. A-58. 
1343

 Kat. A-106. Pannonián belül pontosabban nem lokalizálható. 
1344

 Környe: Kat. A-43. 
1345

 Ágfalva: Kat. A-96. Esztergom: Kat. A-98. 
1346

 Budapest: Kat. A-63. Dunaújváros: Kat. A-7. Szabadbattyán-Székesfehérvár: Kat. A-92. Szentendre: Kat. A-

39. Tác: Kat. A-59. 
1347

 Kékkút: Kat. A-42. Sopron: Kat. A-9. 
1348

 Budapest: Kat. A-37. Zsámbék: Kat. A-31. 
1349

 Dunaújváros: Kat. A-64., 82-83., 107. Ercsi: Kat. A-28. Lepsény: Kat. A-15. Pilisszántó: Kat. A-65. 

Székesfehérvár: Kat. A-88. Tác: Kat. A-33. ismeretlen lelőhely/AM: Kat. A-14. 
1350

 Baracska: Kat. A-79. Budapest: Kat. A-62., 34. Budapest/Martonvásár: Kat. A-103. Csákvár: Kat. A-97. 

Dunaújváros: Kat. A-27., 80., 82., 107. Szomor/Gyermely/Szomód: Kat. A-85. Szentendre: Kat. A-101. Tác: 

Kat. A-33. ismeretlen lelőhely/AM: Kat. A-14. 
1351

 Bölcske: Kat. A-26. Dunaújváros: Kat. A-82. Seregélyes: Kat. A-68. 
1352

 Szőny: Kat. A-58. 
1353

 Lepsény: Kat. A-86. 
1354

 A.6., Torony-Ondód: Kat. A-46. B.4.2., Szombathely: Kat. A-90. 
1355

 Nyugat-Európában a késő La Tène – kora császárkori Distelfibelek/Kragenfibelek kerültek ábrázolásra 

(például: LUPA Nr. 16485). 
1356

 Aquincum-Nagytétény, telep: SZILAS 2002, 128, 9. kép; Budaörs, telep: MERCZI 2012, Kat. 3-4, 1. kép 3-4; 

Aquincum-Kacsa u. 13. (SE0001=meddő), publikálatlan: AM leltározatlan; Aquincum: PATEK 1942, 195, T. I. 

6/Nr. 2, T. I. 6. A típusra vonatkozó irodalom: DEMETZ 1999, 109-113. 
1357

 Kisoroszi, szórvány, publikálatlan: FeMúz 2016.19.1.50; Százhalombatta, tábor, szórvány (Sebestyén J., 

ajándékozás): MM 89.6 (SÁRÓ 2011, Kat. 386, XXXIX. tábla 4). A típusra vonatkozó irodalom: DEMETZ 1999, 

116-122. 
1358

 Budaörs, telep: MERCZI 2012, Kat. 57-58, 4. kép 9-10. A típusra vonatkozó irodalom: DEMETZ 1999, 137-

147. 
1359

 Kisoroszi, szórvány, publikálatlan: FeMúz 2016.19.1.56. A típusra vonatkozó irodalom: DEMETZ 1999, 64-

73. 
1360

 Budaörs, telep: MERCZI 2012, Kat. 1, 1. kép 1. A típusra vonatkozó irodalom: DEMETZ 1999, 38-42. 
1361

 Aquincum-Corvin tér/106. sír (hamvasztásos, szórthamvas, gyerek): 2.1. lelőhely, Kat. B-1, 4. tábla 1; 

Aquincum-Lajos u. 71-89. (Hable T. – Kárpáti Z. ásatása, 2002.): HABLE – REMÉNYI – KÁRPÁTI 2003, 40, 4. kép 

a; Budapest-Gellérthegy, a hegy D-i vége, E gödörház, hulladékgödör (ásatás, 1987-1991.): PETŐ 1993, 44, Abb. 

5.1; Budapest-Csúcshegy-Harsánylejtő, település (2015.): AQUINCUM 2017, 61-62, Kat. 77; Kisoroszi, szórvány, 

publikálatlan: FeMúz 2016.19.1.62. A típusra vonatkozó irodalom: DEMETZ 1999, 78-91. 
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noricumi-pannoniai szárnyas fibulák korai változata (A238aa),
1362

 Idrija típusú fibula
1363

 és 

Oberleiserberg típusú fibula,
1364

 amelyek pedig a késő La Tène – kora császárkori időszak 

jellegzetes típusai (64-67. ábra). 

A képi források alapján úgy tűnik, hogy az a vagyonos réteg, amely a legkorábban elkezdett 

római szokás szerint síremléket állítani, a fentebbi fibulatípusokat már kevésbé/nem 

használta. Az északkelet-pannoniai térségben a „bennszülött” identitást jelző fibulatípus a 

noricumi-pannoniai szárnyas fibula lett. 

Ezzel a jelenséggel függhet össze az A238 esetében megállapítható hosszú használati 

időszak is. A különféle fibulaváltozatok divatja ugyanis meglehetősen gyorsan változik; 

műhelyenkénti újítások, kereskedelmi, katonai vagy egyéb kapcsolatok következtében a 

különféle darabok gyorsan, nagy távolságokat átívelve bukkanhatnak fel. Az A238 fibulák 

azonban – fő karakterizáló jegyeiket végig megőrizve – a Kr. e. 1. századtól a Kr. u. 3. század 

elejéig jelen voltak a „bennszülött” viseletben. Ez a ragaszkodás nem lehet természetes 

jelenség, hiszen pont az ékszerek esetében – tekintetbe véve, hogy azok anyagban, formában 

és díszítéstechnikában mekkora variabilitási lehetőséget rejtenek magukban – lehet divatról 

beszélni. Így van ez a fibulák esetében is, ahogy az áttekintett tárgyi anyag jól mutatja, a Kr. 

u. 1-2. század során rendkívül színes fibulaspektrummal kell számolni a térség esetében. Még 

azt sem lehet kizárni, hogy azok a nők, akiket A238 fibulákkal ábrázoltak síremlékükön, vagy 

temettek el, életük során több fibulatípust és így természetesen a nyugatról jövő, vagy már a 

római éra alatt fejlesztett típusokat is használták. Jelentősége annak van, hogy amikor ezek a 

személyek síremléket állítottak magukról/más róluk és eltemették őket, akkor ezt egy adott 

fibulatípussal, az A238 fibulákkal tették, tulajdonképpen megadva ezzel gyökereiket. A 

noricumi-pannoniai szárnyas fibulák tehát egyfajta konzervatív viseleti elemnek tekinthetők. 

Bár a csokornyakkendő alakú fibulák vizsgálatakor azokat nem sikerült közvetlenül késő La 

Tène tradíciókkal összekapcsolni, mégis az A238 fibulákhoz hasonló értelmezési lehetőségük 

vethető fel. A csokornyakkendő alakú fibulák, amelyeket a „bennszülött” viseletben – és 

egyelőre csak a női viseletben – lehet megfogni, bár valamilyen innováció hatására jöttek 

létre, de ugyanúgy identitásjelző szereppel bírnak, mint az A238 fibulák. Csábító gondolat 

lenne ezt a teljesen unikális típust egy konkrét népcsoporthoz, akár az eraviscusokhoz kötni, 

ez azonban az újabb kutatások tükrében egyre kevésbé tűnik lehetségesnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1362

 Kisoroszi, szórvány, publikálatlan: FeMúz 2016.19.1.52. A típusra vonatkozó irodalom: DEMETZ 1999, 42-

43, 45-46. 
1363

 Budaörs, telep: MERCZI 2012, Kat. 2, 1. kép 2; Leányfalu-Bányászdűlő, 11/3. lelőhely, szórvány (Soproni S. 

1961.): FeMúz 77.69.5. (MRT 7, 117, 32. tábla 7); Páty/112. sír (hamvasztásos, urnás, nő?): 10. lelőhely, Kat. B-

3, 44. tábla 1. A típusra vonatkozó irodalom: DEMETZ 1999, 123-126. 
1364

 Szentendre-castrum (Maróti É. ásatása, 2. árok, -70 cm, habarcsos-köves, omladékos rétegből): FeMúz 

2006.37.9. A típusra vonatkozó irodalom: KARWOWSKI – MILITKÝ 2011, 134-135. 
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Fitz J. viseleti időrendejében alapvető szerepe volt a síremlékeken megjelenő 

fibulatípusoknak. Az általa felállított első korszakra leginkább a Patek T. II. 2. noricumi-

pannoniai szárnyas fibulák jellemzők, de nagy számban vannak a Patek T. II. 1. fibulák is. A 

második korszakhoz ugyancsak a Patek T. II. 2. fibulák tartoznak, míg a harmadik (késői) 

viseleti időszakot a Patek T. II. 1. noricumi-pannoniai szárnyas fibulák és a csokornyakkendő 

alakú fibulák karakterizálják.
1365

 Mint láthattuk, a Fitz J. által elkülönített kétféle noricumi-

pannoniai szárnyas fibulán és a csokornyakkendő alakú fibulákon kívül jóval több fibulatípust 

ábrázoltak a síremlékeken. Ezekhez az adatokhoz pedig a vizsgált temetkezések is további 

információkkal járultak. Az egyes fibulatípusok a tárgyi anyagból ismert használati 

időszaknak megfelelően voltak jelen az ábrázolt viseletben is – kivételt jelent talán a B.4.1. 

lapfibula a bölcskei kőemléken. Megállapítható, hogy a császárkori „bennszülött” viseletben 

jelentkező fibulaspektrum jóval színesebb, mint azt korábban az ábrázolt viselet alapján 

felrajzolták; a helyi gyökerű és nyugatról érkező fibulatípusok fokozatosan tűnnek fel, de 

párhuzamosan vannak jelen a „bennszülött” női viseletben. 

A viseletváltozás problémakörét tekintve a síremlékeken látható fibulák nagyon is 

informatívak. Az ábrázolt típusok egy részénél a ragaszkodás tükröződik a pre-római 

hagyományokhoz (noricumi-pannoniai szárnyas fibula, csokornyakkendő alakú fibula),
1366

 

más részüknél pedig már a divat követése látszik, hiszen a római kor aktuálisan használt és 

népszerű fibulái jelennek meg (egy gombos, erős profilú fibula, pannoniai trombitafibula, 

térdfibula, csuklósszerkezetű ívfibula, cikáda alakú fibula, korongfibula, geometrikus 

lapfibula). A „két vállon viselt fibulák” jelenségében ugyancsak a pre-római tradíció 

fennmaradását látjuk, míg a „vállon viselt egy fibula”, majd a „vállon viselt fibulák 

elhagyása” már egy fokozatos távolodást mutat ettől. 

 

 

6.2.3. Fejfedőt díszítő fibulák/ékszerek (H-tű) 

 

Néhány bizonytalan meghatározású ékszerről kell a következőkben említést tenni. Ezek az 

ékszerek Kat. A-1/1/1. (Budapes), 2/1/1. (Környe), 10/1/1. (Szentendre), 11/1/1. (Szomód), 

18/1/1. (Szomor?), 24/1/1. (Szőny), 27/1/1. (Dunaújváros), 32/1/2. (Lábatlan), 59/1/1. (Tác), 

63/1/1. (Budapest), 82/1/2. (Dunaújváros), 101/1/1. (Szentendre), 103/1/1. 

(Budapest/Martonvásár) kőemlékeken figyelhető meg, összesen 13 nő viseletében. 

A pontosabban keltezett kőemlékeket
1367

 a Kr. u. 1. század vége – 2. század elejére,
1368

 a 2. 

század elejére
1369

 és a Kr. u. 2. század közepe-második felére
1370

 lehet datálni. 

 

Számban és formában is eltérőek ezek az ékszerek. Formailag két fő csoportra bonthatók: 1. 

korong alakú és 2. virág alakú. A korong alakú ékszereket kisebb és nagyobb méretben 

jelenítették meg az ábrázolásokon, de egy nő viseletében, ha több ékszert viselt fejfedőjén, 

                                                           
1365

 PATEK 1942, 139-140. 
1366

 Ugyanide tartozik például az Idrija típusú fibula vagy a noricumi-pannoniai két gombos fibula, amelyek 

azonban az északkelet-pannoniai síremlékeken nincsenek jelen. 
1367

 A Kr. u. 2. századon belül keltezése bizonytalan: Kat. A-27., 103. (A részletes keltezési adatokat lásd a 

katalógusban). 
1368

 Kr. u. 70-120: Kat. A-11; Kr. u. 70-150: Kat. A-18., 32. (LUPA Nr. 800, 830, 4454. A részletes keltezési 

adatokat lásd a katalógusban). 
1369

 Kr. u. 100-120: Kat. A-59., 63; Kr. u. 100-150: Kat. A-1., 10., 24. (LUPA Nr. 704, 801, 2779, 4041, 5126. A 

részletes keltezési adatokat lásd a katalógusban). 
1370

 Kr. u. 130-190: Kat. A-101; Kr. u. 150-200: Kat. A-82. (ROTHE 2012, 207, 541. lábjegyzet; LUPA Nr. 760. 

A részletes keltezési adatokat lásd a katalógusban). 
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azok mindig ugyanabba a mérettartományba esnek. Hangsúlyosan ábrázolt, nagyobb méretű 

korong alakú ékszereket (H-tű/1.1) látunk Kat. A-11/1/1. és Kat. A-32/1/2. fejfedőjén, míg a 

további esetekben – Kat. A-2/1/1., 10/1/1., 18/1/1., 24/1/1., 27/1/1., 82/1/2.,  101/1/1., 

103/1/1. – az ékszerek kisebbek (H-tű/1.2). Virág alakú ékszert (H-tű/2) kevesebb esetben, 

csupán Kat. A-1/1/1. (Budapes), Kat. A-59/1/1. (Tác) és Kat. A-63/1/1. (Budapest) fejfedőjén 

ábrázoltak (68. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ékszerek száma egy és kettő között váltakozik, de kettő ékszer esetén mindig ugyanolyan 

formák jelennek meg (3. táblázat). 

 
 1 db 2 db 

nagyobb méretű, korong alakú  

(H-tű/1.1) 
/ Kat. A-11/1/1. és Kat. A-32/1/2. 

kisebb méretű, korong alakú  

(H-tű/1.2) 
Kat. A-18/1/1.

1371
 

Kat. A-2/1/1., 10/1/1., 24/1/1., 

27/1/1., 82/1/2., 101/1/1., 103/1/1. 

virág alakú  

(H-tű/2) 

Kat. A-1/1/1.,
1372

 és Kat. 

A-59/1/1. 
Kat. A-63/1/1. 

 

A fejfedőn viselt ékszerek kisebb vagy nagyobb mértékben reliefes kialakítást kaptak. A 

korong alakú ékszerek esetében nem figyelhető meg a felület további tagolása – mint amire 

                                                           
1371

 Az ábrázolt nő fejfedőjénél a kőemlék töredékes, csupán rövid fátyolkendője maradt meg, a korong alakú 

ékszert is ezen ábrázolták. Felmerülhetne, hogy a kőemlék töredékessége miatt látunk egy korong alakú ékszert. 

A szimmetrikus elrendezés szerint az ékszer párját az ábrázolt nő fátyolkendőjén kell keresnünk, amely részlet 

pedig épen maradt és további korong alakú ékszer ábrázolása nem vehető ki rajta. 
1372

 R. Facsády A. szerint a nő fejfedőjén kettő virág alakú ékszer van (FACSÁDY 1997, 105). 

68. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt fejfedőt díszítő ékszerek 

(H-tű) típusai. 
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példát a korongfibulák díszített felületű változatainál láttunk – de a felület festése sem maradt 

meg. A virág alakú ékszerek hasonló kialakításúak: közepük kerek, amelyhez négy kerekded 

(Kat. A-1/1/1., 59/1/1.), vagy kisé szélesebb (Kat. A-63/1/1.) szirom csatlakozik. 

Festéknyomokat a virág alakú ékszereken sem találni. 

 

Az ékszerek a nők fejviseletéhez tartoznak és egy eset kivételével, amikor a fátyolkendőn 

látjuk (Kat. A-18/1/1.) a fejfedőn ábrázolták őket. Leggyakrabban H7 és H3 típusú fejfedővel 

társult, de egyszer-egyszer H2 és H6 típussal is megjelent (4. táblázat).
1373

 

 
H3/1. H3/2. H7/1. H7/2. H7/3. H2/3. H6/1. 

Kat. A-11/1/1., 

24/1/1., 32/1/2. 

Kat. A-

27/1/1. 

Kat. A-1/1/1., 10/1/1., 

82/1/2., 101/1/1. 

Kat. A-

59/1/1. 

Kat. A-

63/1/1. 

Kat. A-

103/1/1. 

Kat. A-

2/1/1. 

3 személy 1 személy 4 személy 1 személy 1 személy 1 személy 1 személy 

 

 

Az ékszerek meghatározása az eddigi szakirodalomban nem egységes. Kat. A-1/1/1.
1374

 

virág alakú ékszerét, valamint Kat. A-11/1/1.
1375

 és Kat. A-32/1/2.,
1376

 kettő, nagyobb méretű, 

korong alakú ékszerét valamint Kat. A-82/1/2.
1377

 kisebb korong alakú ékszerét korábban is 

adatolták; Kat. A-2/1/1., 10/1/1., 18/1/1., 24/1/1., 27/1/1., 59/1/1., 63/1/1., 101/1/1., 103/1/1. 

fejfedőt díszítő ékszereiről azonban nem találtam korábbi említést. F. Harl és Lőrincz B. az 

észak-komáromi római kőtár katalógusában vetették fel, hogy Kat. 11/1/1. fejfedőjét díszítő 

ékszerek fémből készülhettek,
1378

 míg a Kat. 1/1/1. nő fejfedőjét díszítő virág alakú ékszert 

dísztűként írták le,
1379

 vagy hajtűként értelmezték.
1380

 Láng M. és U. Rothe szerint is ezek 

olyan hajtűk, amelyekkel összetűzték és fixálták a fejfedőt, illetve annak rétegeit.
1381

 

 

Azok a kőemlékek, amelyeken ezt az ékszertípust megfigyeltem, szűkebb területen kerültek 

elő: a legnyugatibb lelőhely Szőny, míg a legdélibb Dunaújváros, így fel lehet vetni, hogy ez 

az ékszerviselési szokás csak lokálisan mutatható ki a Dunakanyar környékén, Északkelet-

Pannoniában. Ehhez meg kell vizsgálni a szakirodalom adatait. 

A LUPA adatbázisban szereplő, Pannonián kívüli területekről előkerült „bennszülött” 

viseletű nőt ábrázoló kőemlékek esetében nem tettek említést hasonló ékszerről.
1382

 Csupán 

néhány példa emelhető ki, amelyeken talán ez a fejfedőt díszítő ékszer került megjelenítésre. 

A Zenica lelőhelyű sírkövön
1383

 ábrázolt nő szoros, sapkaszerű fejfedőjén kettő, véséssel 

jelölt, kerek díszítmény van. A nő vállán nem visel fibulákat, csupán mellkasán látható egy 
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 U. Rothe ezeket az ékszereket az általa Északkelet-Pannoniában népszerűnek tartott H3 fejfedőkön figyelte 

meg (ROTHE 2012, 207). A fejfedők osztályozása során azonban egy színesebb kép bontakozott ki, ahogyan ezt a 

táblázat adatai is illusztrálják. 
1374

 FACSÁDY 1997, 105; AQUINCUM 2002, 59, Nr. 54; FACSÁDY 2007, 36. 
1375

 HARL – LŐRINCZ 2002, 9, Kat. 1; LUPA Nr. 830. 
1376

 LUPA Nr. 4454. 
1377

 LÁNG 1919, 213. 
1378

 HARL – LŐRINCZ 2002, 9, Kat. 1. 
1379

 AQUINCUM 2002, 59, Nr. 54. 
1380

 FACSÁDY 1997, 105; FACSÁDY 2007, 23, 36. 
1381

 LÁNG 1919, 213; ROTHE 2012, 207. 
1382

 Bár a LUPA adatbázis adatai nem minden esetben részletesek, de Kat. 11/1/1. és Kat. 32/1/2. jól látható, 

nagyméretű korong alakú ékszerét említették a kőemlékek leírásakor. Ha hasonlóképpen jellegzetes ékszert 

azonosítottak volna a környező provinciák kőemlékanyagában, akkor azok biztosan feltüntetésre kerültek volna.  
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felületén sűrű lyukakkal díszített korongfibula. A képmezőben megjelenített további három 

férfi vállán 1-1 hagymagombos fibula van, ruházatukon pedig további svasztika alakú jelölés 

– esetleg fibula – látható (69. ábra 1.). A férfiak fibulái már a Kr. u. 3. század vége – 4. 

századi fibuladivatot követik. Ha itt az északkelet-pannoniaihoz hasonló szokást látunk, akkor 

egy meglehetősen sokáig élő tradícióval kell számolni, azzal ellentétben, hogy egyik a 

disszertáció katalógusába felvett kőemlék sem keltezhető a Kr. u. 2. századot követő 

időszakra. 

Kitekintést kell még tennünk a Rajna-vidékre. Egy Kölnből előkerült, kőből készült női fej 

egy majdnem életnagyságú szoborhoz tartozhatott (69. ábra 2.).
1384

 A nő fején Rothe/B702 

főkötőt
1385

 látunk, ennek jobb oldalán egy kerek, plasztikus kialakítású dísz van, amelyről 

kettő zsinór/lánc csüng le. A szoborfejet a Kr. u. 1. század közepére datálták.
1386

 Ide 

vonatkozik még néhány további ábrázolás is; az Alsó-Rajna-vidékről, pontosabb lelőhely 

nélkül tesz említést a szakirodalom egy kisméretű, bronzból készült női fejről (69. ábra 

3.).
1387

 Ezt – a korábbi Kr. u. 4. századi datálással ellentétben – J. P. Wild a Kr. u. 2. század 

végére keltezte.
1388

 Az ábrázolt főkötőt jobb oldalán, a főkötő szegélye alól kibújva egy tagolt 

felületű csövecskét látunk.
1389

 J. P. Wild állítása alapján hasonló csövecskét az ún. Matrona-

reliefek legtöbbjén fel lehet fedezni.
1390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
1383

 CAMBI – LJAMIĆ-VALOVIĆ – MEIER-ARENDT – POPOVIĆ – POPOVIĆ – SREJOVIĆ 1988, 195-196, Nr. 228; 

LUPA Nr. 23346. Datálás: Kr. u. 300-350 (LUPA Nr. 23346). 
1384

 GEBÜHR 1976, 52; ROTHE 2009, 161, U6 
1385

 ROTHE 2009, 46. 
1386

 ROTHE 2009, 161, U6 
1387

 WILD 1968A, 211-212; WILD 1968B, 69-70; ROTHE 2009, 38, 431. lábjegyzet 
1388

 WILD 1968A, 211; WILD 1968B, 69; WILD 1985, 401. 
1389

 WILD 1968A, Fig. 29; WILD 1968B, Taf. 17. 1a; WILD 1985, Pl. XII. 43. 
1390

 WILD 1968A, 212; WILD 1968B, 70; WILD 1985, 402. A „csövecske” látható például a Vettius-féle oltárról 

közzétett képeken (WILD 1968B, Taf. 16. 1; WILD 1985, Pl. XII. 42). 

69. ábra. Fejfedőt díszítő ékszerek. 
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Az ékszer meghatározása a pannoniai ábrázolásokhoz hasonlóan problémás.
1391

 J. P. Wild 

1968-as tanulmányaiban a kölni szobor ékszerét „gomb-szerűnek” írta le, funkcióban viszont 

a bronzfejen és a Matrona-reliefeken látható csövecskével hozta kapcsolatba: rekonstrukciója 

szerint ez a díszített csövecske rögzítette a főkötő húzózsinórjának végét.
1392

 J. P. Wild 1985-

ös tanulmányában azonban – M. Gebühr megfigyeléseire hivatkozva
1393

 – módosította 

elképzelését és az ékszert tűnek határozta meg,
1394

 csakúgy, mint a kölni szoborfejre 

hivatkozó U. Rothe.
1395

 

Meg kell még említeni egy aquincumi síremlékhez tartozó relieftöredéket, amelyen csupán a 

nő nyaka és feje látható, de valószínűleg, nem tartozik a „bennszülött” viseletű nők közé. 

Nyakában egy szögletes elemekből álló nyakéket, gyöngysort ábrázoltak, haja ketté van 

választva és esetleg hajhálót viselhet, fülénél kétoldalt viszont egy-egy tagolt, kerek ékszert 

láthatunk.
1396

 R. Facsády A. kétféle értelmezési lehetőséget vetett fel: 1. az ékszerek kéttagú 

fülbevalóként azonosíthatók, vagy 2. a felső ékszer a hajháló rögzítésére szolgált, míg az alsó 

fülbevaló volt.
1397

 A vizsgálat szempontjából az utóbbi lehetőség érdekes, miszerint a 

nagyobb, kerek ékszereket tűzéssel rögzítették és azok a fej/hajviselethez tartoztak. A 

nagyméretű korong a „bennszülött” viseletű nők esetében megfigyelt korong alakú 

ékszerekhez hasonló, felülete sima és festés nem maradt meg rajta. A Kr. u. 3. század első 

felére datált kőemlék ruházata sajnos a töredékesség miatt nem vizsgálható, hajviseletét 

viszont Szirmai K. „bennszülött hajviseletre emlékeztető helyi, „aquincumi” frizurának” 

nevezte.
 1398

 

 

Mivel a fejfedőket díszítő ékszereket a fibulákhoz és az egyéb ékszerekhez hasonló módon a 

ruhaanyagtól elkülönítve, karakterisztikusan faragták ki, arra lehetett következtetni, hogy 

anyaguk a ruha anyagától eltérő, nem annak textil alapú mintázata. Az ékszerek értelmezése 

során azonban több lehetőség is felvethető, a hasonló fémből készült viseleti tárgyak között 

rögzítésmódjuk határoz meg különbséget: ha varrással rögzítették őket, akkor valamilyen 

gombnak kell őket meghatározni, ha pedig tűzéssel, úgy tűk, vagy a szintén tűzéssel rögzített 

fibulák ékszercsoportja vethető fel. 

Kevésbé valószínű, hogy az ábrázolt tárgyakat gombokként kell azonosítani. Az ábrázolt 

fejfedőtípusokat elemezve látható, hogy az ékszerek nem csak a feltételezhetően egy darabból 

készült H3 és H7 főkötőket díszítik, hanem egy esetben megjelenik a csavarással felöltött 

H6/1. turbánon is (Kat. A-2/1/1.). Mivel utóbbi esetben a csíkanyag feltekerésével ölthették 

fel a fejfedőt valószínűtlennek tűnik, hogy egy varrással rögzíthető viseleti tárgyat 

választottak volna dísznek. Valószínűbb tehát, hogy ezek fibulák, vagy ahogyan többször 

feltételezték tűk. A következőkben ezt a két ékszercsoportot vizsgálom. 

A korong alakú, különféle technikákkal díszített fibulákról (FiB.3) korábban már részletesen 

írtam, így itt azokat már bővebben nem tárgyalom. Összegzésként elmondható, hogy 

korongfibulákat változatos mérettartományban és többfajta díszítéstechnika alkalmazásával 

készíthettek. A Kr. u. 1-2. századra keltezett típusok (Riha 7.7, Gaspar 39b, Riha 7.6 = 

Feugère 24c, Philippe 24a) nyugatról kerülhettek Pannoniába, csakúgy, mint Kr. u. 2. század 

                                                           
1391

 J. P. Wild hivatkozása szerint ezt a legkorábbi elképzelések szerint nem is ékszernek, hanem a fejfedő alá 

bújtatott fülkanálnak tartották (WILD 1968B, 70). 
1392

 WILD 1968A, 212; WILD 1968B, 70. 
1393

 GEBÜHR 1976, 52. 
1394

 WILD 1985, 402. 
1395

 ROTHE 2009, 161, U6.  
1396

 SZIRMAI 1973A, 226, Nr. 3, 2. kép 2. = SZIRMAI 1999, 56, Nr. 36. = FACSÁDY 2008, 235, Fig. 10. 
1397

 FACSÁDY 2008, 235. Szirmai K. meghatározása szerint a nő fülbevalót visel (SZIRMAI 1973A, 226, Nr. 3; 

SZIRMAI 1999, 56, Nr. 36). 
1398

 SZIRMAI 1973A, 226; SZIRMAI 1999, 56, Nr. 36. 
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második fele – Kr. u. 3. század első felében népszerű fémlemez-borításos fibulák (Riha 3.14), 

valamint a legkorábbi emailos fibulák és az áttört fibulák, amelyeknek viszont később helyi 

gyártású darabjai is készültek. 

Vizsgálható a tárgyi anyag a virág alakú fibulák kapcsán. Virág alakú lapfibulák viszonylag 

kis számban ismertek. A virág alakú lapfibulák egyik változatának közepén kerek mező van 

díszítménnyel, ezt pedig csipkézett szegéllyel, sok szirom veszi körbe.
1399

 A fibulák közepén 

gyakran nem maradt meg a díszítőelem,
1400

 de alapvetően azt feltételezik, hogy ezen a részen 

egy üvegberakással vagy emailozással díszített szegecs lehetett.
1401

 Plasztikus, maszk alakú 

elemmel egy Sisciából előkerült fibula közepét díszítették.
1402

 Pannoniából a sisciai fibulán 

kívül még egy középdísz nélküli darabot ismerek, amely Biatorbágyon szórványként került 

elő (70. ábra).
1403

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Használati időszakuk – a további Riha 7.2 szegecselt díszítésű fibulákkal együtt – leginkább 

a Claudius-Flavius korra tehető.
1404

 Az egyik Augusta Raurica-i fibula Kr. u. 1-130-ig 

keltezett kerámiaanyaggal, néhány fibulával – csuklós-szárnyas fibula, Riha 13.1. 

csuklósszerkezetű fibula, Riha 5. fibulatöredék – és több, legkésőbb Kr. u. 67-ig keltezett 
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 Típus: Riha 7.2.1. = Ortisi 21e = Gaspar 39 
1400

 Augst/Kaiseraugst: RIHA 1979, 180-181, Taf. 57. 1516; RIHA 1994, 153, Taf. 39. 2768. Besançon: KOŠĆEVIĆ 

1991, 57-58, Nr. 350. Burghöfe: ORTISI 2002, 39, Taf. 20. 346. Martberg: NICKEL 2011, 106, Nr. 3.A. 30.1, Nr. 

1.17.9.1, Abb. 26. 27-28. Purgstall: FÖ FUNDBERICHTE 1993, 756, Abb. 789. Titelberg: GASPAR 2007, 202, Taf. 

86. 1905. 
1401

 RIHA 1979, 180; RIHA 1994, 151; ORTISI 2002, 38. 
1402

 KOŠĆEVIĆ 1991, 132, T. XX. 285. 
1403

 Biatorbágy, 9-22. lelőhely között, halastónál. FeMúz, leltározatlan. 
1404

 RIHA 1994, 152; ORTISI 2002, 39; GASPAR 2007, 47. 

70. ábra. Virág alakú lapfibulák. 
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éremmel egy kontextusból került elő.
1405

 A virág alakú fibulák egy további változatát az 

emailos lapfibulák között találjuk. Az előbbi formához hasonló, de közepén gombbal díszített, 

a virágszirmokon pedig emailozott fibulát Bliesbruckból
1406

 publikáltak. Ezt a fibulát Kr. u. 

150-200 közé datálták.
1407

 

Úgy tűnik tehát, hogy a virág alakú lapfibulák a korongfibulákhoz hasonlóan alapvetően 

nyugati kapcsolatokat mutatnak és a Római Birodalom nyugati részén népszerű formák – a 

FiB.3 és FiB.4 alatt tárgyalt fibulákhoz hasonlóan – katonai vagy civil közvetítés révén 

jelentek meg, bár csekély számban, Pannonia provincia területén. 

Az ábrázolt ékszereket formai hasonlóságuk alapján így elméletileg meg lehetne feleltetni 

fibulákkal. Problémát jelent azonban az értelmezés során, hogy olyan korongfibulákat, vagy 

virág alakú lapfibulákat, amelyek csontvázas rítusú temetkezésből, a fejkörnyékről kerültek 

volna elő, és amely pozíció megfelelne a síremlékek ábrázolásai alapján vártaknak, nem 

ismerek. A fibulaviselésnek ez a módja így egyelőre hipotetikus. 

 

Az utolsó lehetséges kategória a hajtűké. Olyan hajtűket tekinthetünk az ábrázolt 

„bennszülött” viseletben látható ékszerek párhuzamának, amelyek feje nagyméretű, lapos, 

korong vagy virág alakú.
1408

 

Hajtűk ábrázolása igazán jól megfigyelhető az egyiptomi múmiaportrékon: a hajtű díszített 

feje szépen elkülönülve emelkedik ki az ábrázolt nők frizurájából.
1409

 Ezek a hajtűk tehát úgy 

kerültek ábrázolásra, hogy a hajtű szárát és fejét egyaránt megjelenítethették. A síremlékeken 

ettől eltérően látjuk őket, ezeket csak a tű fejrészének felülnézeti képével lehetne azonosítani. 

A római kori ábrázolások esetében példát találunk a hajtűk teljes alakját megjelenítő
1410

 és 

csupán a hajtűfejet feltüntető ábrázolásokra
1411

 is. Utóbbiak mutatnak némi összefüggést a 

síremlékek fejfedőt díszítő ékszereivel. 

Bartus D. az aranyozott fejű hajtűket összefoglaló tanulmányában az 5. típusba sorolta azt a 

három brigetiói hajtűt, amelyek fejére aranyból és drágakőből készítettek díszítményt
1412

 (71. 

ábra 1.). A hajtűk 1998-ban kerültek elő, brigetiói canabae területén feltárt második 

szarkofágban.
1413

 Az együtteshez kettő aranyból készült, ovális fejű, szegélyén barázdákkal, 
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 RIHA 1994, 153. 
1406

 WEISSE 2014, 232, Pl. 52. 616. 
1407

 WEISSE 2014, 232. 
1408

 Így például azok az egyszerűbb formájú hajtűk, amelyek feje bár felülnézetben kerek – például: Riha 12.16. 

(RIHA 1990, 104-106, Taf. 47. 1489-1505, Taf. 48-50, Taf. 51. 1568-1575, Taf. 69. 2854), Riha 12.17. az ide 

sorolt, csontból készült hajtűk feje bélyegzőhöz hasonlít, amelynek kiszélesített vége az esetek többségében 

felülnézetben kerek (RIHA 1990, 106, Taf. 51. 2234-2243, 2261-2262), Riha 12.18. (RIHA 1990, 107, Taf. 52. 

2263-2268), Riha 12.19. (RIHA 1990, 107, Taf. 52. 2269-2282, Taf. 53. 2283-2303, Taf. 54. 2304-2310, Taf. 66. 

2807), Riha 12.20 (RIHA 1990, 108-109, Taf. 54. 2311-2324, Taf. 55, Taf. 56. 2349-2456) – vagy azok az 

összetettebb díszítésű hajtűk, amelyek felülnézeti képe bár sematikus ábrázolásként korong alakúnak tűnhet – 

Riha 12.23. (RIHA 1990, 110, Taf. 58. 2486-2529, Taf. 66. 2794), Riha 12.24. (RIHA 1990, 110, Taf. 59. 2530-

2532), Riha 12.25. (RIHA 1990, 110-111, Taf. 59. 2533-2534), Riha 12.26. (RIHA 1990, 111-112, Taf. 59. 2535-

2548, Taf. 60. 2549-2567, 2569, Taf. 61-62. Taf. 63. 2611-2622, Taf. 72. 2899), Riha 12.27. (RIHA 1990, 112-

113, Taf. 63. 2623-2629, Taf. 64, Taf. 65. 2649-2783, Taf. 75. 2940) – a tűfej mérete miatt nem tekinthetők a 

„bennszülött” viseletben ábrázolt ékszerek párhuzamainak. 
1409

 Például: BÖHME 1978, Abb. 3; STUTZINGER 1995, 144, 148, Abb. 1-2; BARTUS 2008, Fig. 3; FACSÁDY 2013, 

26. kép. Képi ábrázolásokon látható hajtűk részletes felsorolását lásd: STUTZINGER 1995, 143-153; BARTUS 

2008, 38-39, 31-32. lábjegyzet, 34-37. lábjegyzet 
1410

 Például: CSIR POLOGNE 1, 26, No. 18, Pl. 16; BESQUES 1983, 25, Pl. 10. 3. 
1411

 Például: BLÜMEL 1933, 50, Taf. 76. R120; VON MATT 1969, 48, 168, Abb. 34; FITTSCHEN 1991, 302, Taf. 

65. 4, Taf. 67. 4, Taf. 70. 4; STUTZINGER 1995, 148-149, Abb. 3-4. 
1412

 BARTUS 2008, 37, Fig. 1. Type 5. 
1413

 A kerek fejű hajtűk a „2a” 16-20 év körüli női csontváz fejénél, a szögletes fejű hajtű a „2b” gyerek csontváz 

fejénél került elő (BORHY – SZÁMADÓ 1999, 14-15, Kat. II. 17-19; 25-27. kép). 
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közepén pedig ametiszt berakással díszített csontszárú hajtű tartozott,
1414

 míg a harmadik 

hajtű aranyból készült feje ugyancsak díszített, de az előbbiekkel ellentétben téglalap 

alakú.
1415

 A szarkofágból előkerült leleteket a Kr. u. 4. század elejére lehetett keltezni.
1416

 

Ahogyan R. Facsády A. Kat. A-1/1/1. kapcsán írta, áttört mintájú, aranyból készült, virág 

alakú hajtűfejek
1417

 Aquincumból is kerültek elő
1418

 (71. ábra 2-3.). A Kr. u. 3. századra 

datált,
1419

 a közepükön zafírral és igazgyönggyel díszített hajtűk esetében a kerek lemez 

áttörése adja a virág alakú mintáját.
1420

 További, hajtűk is ismertek rozetta alakú fejjel,
1421

 bár 

a virág kialakítása ezek esetében sem a síremlékeken látott tagolt szirmokra hasonlít. Ezek 

inkább az ábrázolásokon látható kerek ékszerekkel hozhatók kapcsolatba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Gebühr az Odera-Elba vidék pre-római népességének viseletét vizsgálta, amely során 

megállapította, hogy az itt élő lakosság női viseletéhez fejfedő is tartozott, amelyet tűkkel 

rögzítettek: a halántéknál előkerült tűk ugyanis nem tartozhattak a hajviselethez, nem a 

kontyot rögzítették, hanem a fejfedő megtűzésére szolgálhattak.
1422

 Mindez alapján a pre-

                                                           
1414

 BARTUS 2003, 29, Fig. 2.5-6, Fig. 5; SZABÓ – BORHY 2015, 188.a. kép 
1415

 BARTUS 2003, 29, Fig. 2.7, Fig. 5. 
1416

 BORHY 1999, 18; BORHY – SZÁMADÓ 1999, 7-15; BARTUS 2003, 29. 
1417

 Típus: Facsády 2009b/XII. típus (FACSÁDY 2009B, 87, 89). 
1418

 FACSÁDY 2007, 23; FACSÁDY 2009B, 87, 127. 
1419

 FACSÁDY 2007, 23; FACSÁDY 2009B, 87, 127, Kat. 339-340. 
1420

 FACSÁDY 2003B, 40, Kat. 304-305; FACSÁDY 2009B, 87, 127, Kat. 339-340. 
1421

 Például Augusta Raurica: RIHA 1990, 102-103, 164-165, 187, Taf. 45. 1451-1485, Taf. 69. 2855. Ezek 

többségét a Kr. u. 2. század második fele – 3. századra datálták (RIHA 1990, 103). 
1422

 GEBÜHR 1976, 51-53, Taf. 2.1. A vizsgált temetkezésekben tűk előkerültek párban, szimmetrikusan a 

halánték környékén (GEBÜHR 1976, Abb. 13, Abb. 113, Abb. 125, Abb. 130, Abb. 132-133), vagy a homlok 

71. ábra. Hajtűk Aquincumból és Brigetióból 
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római viseletekben általános tartozékként meghatározható fejfedők egy részénél 

feltételezhetjük, hogy rögzítésükhöz tűket használtak, amelyek közé díszített fejű, karakteres 

megjelenésű tűk is tartozhattak. Kérdés, hogy ide vonatkozó bizonyítékot mennyire találunk 

az északkelet-pannoniai tárgyi anyagban? 

A Függelék 1-ben összegyűjtött sírok közül kevésben volt tű/hajtű: négy sírból került elő 

egy-egy hajtű, amelyek közül kettő pontos formája sajnos nem ismert (Aquincum-Corvin 

tér/46. sír, Aquincum-Aranypatak u. 67./1. sír). Az Aquincum-Bécsi út 62., 80./SE 3586-3587 

(hamvasztásos, nő és férfi?) a hajtű a nőé lehetett és esetleg hozzá  tartozhatott a kisméretű 

Merczi 2012/12.1. pannoniai trombitafibula is.
1423

 Az Intercisa-Nagytemető/1344. sír 

(csontvázas, nő) egyes viseleti tárgyai, köztük a bronz hajtű és a Jobst 4E egy gombos erős 

profilú fibula sajnos nem a viseletnek megfelelő pozícióban kerültek elő, bár ezek eredetileg 

tartozhattak a nő viseletéhez.
1424

 Az Aquincum-Corvin tér/46. sírban (hamvasztásos, gyerek), 

kettő Gaspar 39b korongfibula,
1425

 az Aquincum-Aranypatak u. 67./1. sírból (csontvázas, nő?) 

kettő Garbsch A238c noricumi-pannoniai szárnyas fibula és talán egy további Redžić 

2010/Var. 3. pontusi típusú egy gombos, erős profilú fibula volt. A dokumentáció szerint 

mindkettőből előkerült egy-egy tű/hajtű.
1426

 Egyetlen sírból sem ismert azonban több hajtű, 

vagy olyan tű, amelynek fejkialakítása a síremlékeken ábrázolt formának biztosan megfelelne. 

Valószínűbb tehát, hogy az említett sírokban a hajtűk nem a fejfedőviseléssel hozhatók 

összefüggésbe, hanem inkább a római frizuradivathoz köthetők. 

 

Az ábrázolt viseletben a fejfedőt díszítő ékszerek meghatározásának során két lehetőséggel 

is lehetett számolni: ezek az ékszerek korongfibulák vagy nagyfejű tűk. Az ide vonatkozó 

fibulák esetében egyértelműen kijelenthető volt, hogy azok a nyugati kapcsolatok eredménye 

képpen tűntek fel a térség tárgyi anyagában, így megjelenésük a viseletben új divathullámnak 

tekinthető. A hajtűviselés esetében ugyanezt a kijelentést lehet tenni, hiszen a hajtűk 

népszerűsége a római frizuradivat térhódításával függ össze. Olyan tűk formájáról azonban, 

amelyeket fejfedők megtűzéséhez és esetleg díszítéséhez használhattak, az északkelet-

pannoniai viselet vonatkozásában nincs információnk. Ebben az esetben is problémát jelent 

sajnos a La Tène D-időszak temetkezéseinek hiánya. 

Az összegyűjtött adatok alapján megállapítható, hogy ez a viseleti szokás nem csak az 

északkelet-pannoniai térség „bennszülött” női viseletét megjelenítő síremlékeken került 

ábrázolásra. A Köln környéki kőemlékek alapján továbbá az is kérdéses, hogy ez a kelta 

eredetű „bennszülött” lakosságra jellemző tradíció lehet-e.
1427

 Úgy tűnik, hogy a fejfedőkre 

tűzött díszítő ékszerek használata nem a helyi kelta eredetű pre-római viseletben gyökerezik.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
környékén (GEBÜHR 1976, Abb. 114), illetve kiegészülhettek további darabbal/darabokkal is (GEBÜHR 1976, 

Abb. 11, Abb. 116, Abb. 119-124, Abb. 126, Abb. 131). 
1423

 Függelék 1/2.2.5. lelőhely, Kat. B-140, 10. tábla 1, 4. 
1424

 A fibula az elhunyt bal medencéjénél volt, a hajtű a mellkas jobb oldalán került elő. A fibula esetében 

korábban azt a lehetőséget is felvetettem, hogy ajándékként került a sírba. Függelék 1/4. lelőhely, Kat. B-126, 

35. tábla 1, 36. tábla 4. 
1425

 Függelék 1/2.1. lelőhely, Kat. B-169-170, 2. tábla 2-4. 
1426

 Függelék 1/2.4. lelőhely, Kat. B-6-7, Kat. B-136, 24. tábla 1-4. 
1427

 Például a Köln környéki pre-római lakosság az ubii, egy germán nyelvet beszélő népcsoport, amely esetében 

a germán és kelta kultúrális elemek keverédése mutatható ki (ROTHE 2009, 14-16). 
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6.2.4. Testékszerek 

 

A síremlékeken ábrázolt „bennszülött” női viseletben fibulák mellett valódi ékszereket, 

testékszereket lehet még megfigyelni. A következőkben a nyakékek, karperecek, fülbevalók 

és gyűrűk jelenlétét és típusait vizsgálom az ábrázolásokon, továbbá az így elkülöníthető 

típusok kapcsolatait keresem a tárgyi anyagban. 

 

6.2.4.1. Nyakékek 

 

Az ábrázolt ékszerek következő csoportját képezik a nyakékek, amelyek tehát már a valódi 

ékszerek, a testékszerek közé tartoznak. A katalógusba felvett 158 kőemlék közül 84 

kőemléken, 94 személy viseletében figyeltem meg a női viseletekben nyakéket. Szinte kivétel 

nélkül a fő képmezőben ábrázolt nők viseletében azonosítottam ezeket az ékszereket: Kat. A-

4-7/1/1., 9-13/1/1., 18-25/1/1., 28-30., 33/1/1-2., 34/1/1., 35/1/1-2., 37/1/1-2., 40/1/2., 41/1/1-

3., 42-57/1/1., 59-60/1/1., 62-64/1/1., 67-70/1/1., 72-75/1/1., 78/1/1., 80/1/1., 82/1/1-2., 

83/1/2., 84/1/1., 85/1/2., 86-87/1/1., 89-90/1/1., 92-94/1/1., 98-103/1/1., 107/1/1-2., 115/1/1., 

117/1/1., 125/1/1-2., 126/2/2., 130/1/1., 136/1/1., 143/1/1-3.). Csupán egy mellék 

képmezőben, Kat. A-145/3/1. nő viseletében figyeltem meg nyakék ábrázolását. 

Az ábrázolt nyakékeket először formai szempontok szerint különítem el, majd 

párhuzamaikat keresem a tárgyi anyagban, hogy meghatározzam azok eredetét és 

kapcsolatait. 

 

6.2.4.1.1. A „bennszülött” női viselet részeként ábrázolt nyakéktípusok 

 

Torquesek (Ny1) 

 

Bár eredeti jelentése szerint torques alatt azokat a nyakpereceket kell érteni, amelyeket 

szálsodrással alakítottak ki és fő karakterüket így a csavart drótszálak adják, az általánosan 

elfogadott régészeti terminológia az egyéb kialakítású nyakpereceket is torques névvel 

illeti.
1428

 Disszertációmban a kifejezést ennek megfelelően használom. 

 

Sodrott torquesek (Ny1/1) 

 

A fémszálakból sodrott torqueseket utánzó nyakperecek a kőemlékeken megjelenő 

„bennszülött” női viselet leggyakrabban látható nyakéktípusa. Ennek ábrázolását 

Alcsútdobozról, Budapestről, Csákvárról, Dörgicséről, Dunaújvárosból, Ercsiről, 

Esztergomból, Iszkaszentgyörgyről, Kékkútról, Környéről, Révfülöpről, Sárbogárdról, 

Sárisápról, Solymárról, Sopronból, Szabadbattyánból, Szentendréről, Szomódról, Szőnyből, 

Tácról és Velencéről előkerült kőemlékeken látjuk
1429

 (72. ábra).  

                                                           
1428

 KUZMOVÁ 2008, 545. 
1429

 Alcsútdoboz: Kat. A-74/1/1. Budapest: Kat. A-19/1/1., 37/1/1-2., 41/1/2., 47/1/1., 49-50/1/1., 62-63/1/1., 

78/1/1., 84/1/1., 115/1/1., 126/2/2. Csákvár: Kat. A-20/1/1. Dörgicse: Kat. A-86/1/1. Dunaújváros: Kat. A-6/1/1., 

51/1/1. Ercsi: Kat. A-25/1/1. Esztergom: Kat. A-52/1/1., 98/1/1. Iszkaszentgyörgy: Kat. A-75/1/1. Kékkút: Kat. 

A-42/1/1., Környe: Kat. A-43/1/1. Révfülöp: Kat. A-130/1/1. Sárbogárd: Kat. A-67/1/1. Sárisáp: Kat. A-21/1/1. 

Solymár: Kat. A-53/1/1. Sopron: Kat. A-125/1/1-2. Szabadbattyán/(Székesfehérvár): Kat. A-92/1/1. Szentendre: 
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A katalógusba felvett kőemlékek lelőhely szerinti megoszlása is jól mutatja, hogy a 

torquesek nem csak az eraviscus területről előkerült ábrázolásokon tűnnek fel. Egy részük az 

azalus-eraviscus terület határán (Esztergom, Környe, Sárisáp, Szomód) csoportosul, de az 

azalus territóriumról, Szőnyből is ismert kettő kőemlék. Három sírkövet ismerünk még a 

Balaton-felvidékről, egyet pedig Sopronból. Sodrott torquesek ábrázolásai
1430

 még a boiusok 

lakta térségből is előkerültek.
1431

 

A disszertáció katalógusába felvett, pontosabban keltezett kőemlékek
1432

 a Kr. u. 1. század 

vége – 2. század elejére,
1433

 a Kr. u. 2. század elejére,
1434

 a Kr. u. 2. század második felére
1435

 

datálhatók. Az egyértelműen Kr. u. 3. század elejére/3. századra keltezhető ábrázolásokon 

már nem figyelhetjük meg ezt a torquest. 

Az ábrázolásokon látható torqueseket a nők ugyanolyan módon viselték: minden esetben 

nyitott végeik állnak a nyakszirt felé, míg tömör részük látszik szemből. A korábbi kutatások 

során ezt az ékszertípust – amennyiben meghatározták típusát – szinte kivétel nélkül 

torquesként nevezték meg.
1436

 Az ábrázolásokon különbségek mutatkoznak a torquesek 

                                                                                                                                                                                     
Kat. A-10/1/1., 45/1/1., 54/1/1., 69/1/1., 89/1/1., 101/1/1. Szomód: Kat. A-11/1/1., 22/1/1. Szőny: Kat. A-24/1/1., 

57/1/1. Tác: Kat. A-12/1/1. Velence: Kat. A-4/1/1. 
1430

 A torquesek textúrajelölésének megfigyelésére a publikált képanyagban kevésszer van lehetőség. A torques 

(1.1) viselés tekintetében párhuzamként említhető ábrázolások esetében így nem törekdhettem teljességre. 
1431

 Jól látszik például a LUPA képanyagában: Müllendorf (LUPA Nr. 2257), Walbersdorf (LUPA Nr. 422). K. 

Kuzmová a Duna menti területről összesen 32 db olyan síremléket gyűjtött össze, amelyeken a torquesek 

szálsodrását meg tudta figyelni. A disszertáció katalógusába is felvett, továbbá az előbb említett két kőemléken 

kívül ezek a következők (KUZMOVÁ 2008, 546, 5. lábjegyzet, Karte 1): Bruckneudorf (LUPA Nr. 35, 2245), 

Mönchhof (LUPA Nr. 2255), Velm (LUPA Nr. 31). 
1432

 Pontosan nem datálható: Kat. A-19., 51., 57., 86., 115., 130. (Részletes keltezési adataikat lásd a 

katalógusban). 
1433

 Kr. u. 30-63.: Kat. A-125; Kr. u. 70-90: Kat. A-98; Kr. u. 70-120: Kat. A-11; Kr. u. 80-120: Kat. A-47., 78; 

Kr. u. 90-110: Kat. A-54; Kr. u. 90-120: Kat. A-43; Kr. u. 80-130: Kat. A-45., 53., 69; (LUPA Nr. 693, 740, 830, 

2838, 2853, 2856, 3059, 3175, 3180, 3344. Részletes keltezési adataikat lásd a katalógusban). 
1434

 Kr. u. 100-120: Kat. A-49., 62-63., 75; Kr. u. 100-125: Kat. A-4., 12., 25; Kr. u. 100-130: Kat. A-67., 92., 

126; Kr. u. 100-140: Kat. A-20; Kr. u. 100-150: Kat. A-6., 10., 21-22., 24., 37., 41., 74., 89; Kr. u. 51-150: Kat. 

A-50; Kr. u. 2. század eleje: Kat. A-84. (VISY 1997, 30, Nr. 33; HD071729; LUPA Nr. 704, 716-718, 735, 765, 

768, 788, 794, 801, 803, 805, 2779, 2973, 3181, 3213, 4027, 4051, 4700, 10580. Részletes keltezési adataikat 

lásd a katalógusban).  
1435

 Kr. u. 130-190: Kat. A-101; Kr. u. 131-200: Kat. A-52. (HD069235; LUPA Nr. 760. Részletes keltezési 

adataikat lásd a katalógusban). 
1436

 Kat. A-4/1/1.: FITZ 1957, 134, 146, Nr. 6; GARBSCH 1965, 162, Nr. 161.1; LUPA Nr. 803. Kat. A-6/1/1.: 

ERDÉLYI – FÜLEP 1954, 240, Nr. 48; FITZ 1957, 146, Nr. 1; GARBSCH 1965, 152, Nr. 114.8; LUPA Nr. 717. Kat. 

A-10/1/1.: NAGY L. 1943, 88, Nr. 1; FITZ 1957, 147, Nr. 24; GARBSCH 1965, 159, Nr. 149.8; MRT 7, 256, 28/2., 

Nr. 8; MARÓTI 2003, 12, Kat. 6; KUZMOVÁ 2008, 546, 7. lábjegyzet; LUPA Nr. 704. Kat. A-11/1/1.: FITZ 1957, 

148, Nr. 37; GARBSCH 1965, 161, Nr. 153.1; HARL – LŐRINCZ 2002, 9, Kat. 1; KUZMOVÁ 2008, 546, 6. 

lábjegyzet; LUPA Nr. 830. Kat. A-12/1/1.: FITZ 1972, 44; BARKÓCZI 1982, 34; LUPA Nr. 805. Kat. A-19/1/1.: 

FITZ 1957, 147, Nr. 15; GARBSCH 1965, 148, Nr. 106.5; FACSÁDY 2007, 37; KUZMOVÁ 2008, 546, 7. lábjegyzet; 

LUPA Nr. 9842. Kat. A-20/1/1.: KUZSINSZKY 1903, 230, Nr. 6; FITZ 1957, 147, Nr. 8; GARBSCH 1965, 151, Nr. 

110.4; ERDÉLYI 1974, 24; LUPA Nr. 768. Kat. A-21/1/1.: FITZ 1957, 148, Nr. 39; GARBSCH 1965, 158, Nr. 144; 

KUZMOVÁ 2008, 546, 6. lábjegyzet; LUPA Nr. 716. Kat. A-22/1/1.: FITZ 1957, 148, Nr. 38; GARBSCH 1965, 160, 

Nr. 151.1; ERDÉLYI 1974, 24; KUZMOVÁ 2008, 546, 6. lábjegyzet; LUPA Nr. 718. Kat. A-24/1/1.: GARBSCH 

1965, 161, Nr. 153.3; LUPA Nr. 801. Kat. A-25/1/1.: GARBSCH 1965, 155, Nr. 116; LUPA Nr. 794. Kat. A-

37/1/1-2.: FITZ 1957, 147, Nr. 12; GARBSCH 1965, 150, Nr. 106.29; AQUINCUM 2002, 76, Nr. 112; NAGY M. 

2007, 36, Nr. 20; FACSÁDY 2007, 34; KUZMOVÁ 2008, 546, 7. lábjegyzet; LUPA Nr. 788. Kat. A-41/1/2.: FITZ 

1957, 149, Nr. 68; GARBSCH 1965, 148, Nr. 106.3; AQUINCUM 2002, 75, Nr. 111; FACSÁDY 2007, 34; KUZMOVÁ 

2008, 546, 7. lábjegyzet; LUPA Nr. 765. Kat. A-42/1/1.: LUPA Nr. 3413.  Kat. A-43/1/1.: GARBSCH 1965, 156, 

Nr. 129.1; ERDÉLYI 1974, 15; KUZMOVÁ 2008, 546, 548, 6. lábjegyzet; LUPA Nr. 693. Fitz J. szerint érmekkel 

díszített torques (FITZ 1957, 148, Nr. 34). Kat. A-45/1/1.: KUZSINSZKY 1900, 65, Nr. 71; FITZ 1957, 147, Nr. 21; 

GARBSCH 1965, 159, Nr. 149.3; ERDÉLYI 1974, 22; AQUINCUM 2002, 73, Nr. 104; FACSÁDY 2007, 36; 

KUZMOVÁ 2008, 546, 7. lábjegyzet; LUPA Nr. 3180. Kat. A-47/1/1.: KUZSINSZKY 1897, 155, Nr. 90; FITZ 1957, 
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vastagságában és méretében. Egyes darabok szorosan a nyakhoz simulnak,
1437

 míg mások 

lazábban lógnak.
1438

 Ezeket a különbségeket azonban a kőfaragó egyéni megfogalmazásának 

kell tulajdonítanunk, az ábrázolt ékszerek tipológiai különbségeit nem tükrözik. 

K. Kuzmová is különbséget tett az általa vizsgált torquesábrázolások között, két csoportjukat 

különítette el. Az elsőbe tartoznak azok, amelyek vastagabbak és a mellkasra lelógnak, míg 

néhány esetben vékonyabbak és szorosan a nyakhoz simulnak, de mindkét esetben közepükön 

szélesebbek, végeiknél pedig elkeskenyednek.
1439

 A második csoportba azok a torquesek 

tartoznak, amelyek azonos vastagságúak, közepükön nincs megvastagodás, általában a 

nyakhoz simulnak, de néhányszor a mellkasra is lelóghatnak.
1440

 Az így csoportosított 

torquesek azonban kronológiai különbségeket nem tükröznek és nem köthetők különböző 

etnikai csoportokhoz sem.
1441

 

Egyedül Kat. A-63/1/1. nő viseletében ábrázoltak két nyakéket: ő a sodrott torquese mellett 

még egy lunula alakú függővel díszített nyakéket (Ny3/1) is visel. 

 

 

Tagolatlan felületű nyakperecek (Ny1/2) 

 

A vizsgált kőemlékek ábrázolásain gyakran tűnik fel egy nyakéktípus, amely az előbbi 

változathoz hasonlóan szorosabban vagy kissé lazábban követi a nők nyakvonalát, ám 

felületükön nem figyelhető meg az Ny1/1. változatba sorolt torquesek szálcsavarást utánzó 

                                                                                                                                                                                     
147, Nr. 13; GARBSCH 1965, 148, Nr. 106.1; AQUINCUM 2002, 42, Nr. 2; FACSÁDY 2007, 35; KUZMOVÁ 2008, 

546, 7. lábjegyzet; LUPA Nr. 2853. Kat. A-49/1/1.: FITZ 1957, 149, Nr. 67; GARBSCH 1965, 148, Nr. 106.4; 

FACSÁDY 2007, 35; KUZMOVÁ 2008, 546, 7. lábjegyzet; LUPA Nr. 2973. Kat. A-50/1/1.: FITZ 1957, 147, Nr. 11; 

GARBSCH 1965, 150, Nr. 106.30; FACSÁDY 2007, 34; KUZMOVÁ 2008, 546, 7. lábjegyzet; LUPA Nr. 2697. Kat. 

A-51.: GARBSCH 1965, 154, Nr. 114.30; LUPA Nr. 3562. Kat. A-52/1/1.: KUZMOVÁ 2008, 546, 6. lábjegyzet; 

LUPA Nr. 5984. Kat. 53/1/1.: MRT 7, 219, 25/13; KUZMOVÁ 2008, 546, 6. lábjegyzet; LUPA Nr. 3059. Kat. A-

54/1/1.: FITZ 1957, 147, Nr. 27; GARBSCH 1965, 159, Nr. 149.4; MRT 7, 258, 28/2., Nr. 17; MARÓTI 2003, 11, 

Kat. 5; KUZMOVÁ 2008, 546, 7. lábjegyzet; LUPA Nr. 740. Kat. A-57/1/1.: FITZ 1957, 148, Nr. 35; GARBSCH 

1965, 161, Nr. 153.2; SRÉTER 2012, 98, Kat. 27; LUPA Nr. 10176. Kat. A-62/1/1.: AQUINCUM 2002, 74, Nr. 

109; FACSÁDY 2007, 36; KUZMOVÁ 2008, 546, 7. lábjegyzet; LUPA Nr. 4700. Kat. A-63/1/1.: GARBSCH 1965, 

150, Nr. 106.26; KUZMOVÁ 2008, 546, 7. lábjegyzet; LUPA Nr. 2779. Kat. A-67/1/1.: FITZ 1957, 149, Nr. 66;  

GARBSCH 1965, 158, Nr. 143; LUPA Nr. 3213. Kat. A-69.: KUZSINSZKY 1900, 66, Nr. 72; FITZ 1957, 147, Nr. 

22; GARBSCH 1965, 159, Nr. 149.5; AQUINCUM 2002, 42, Nr. 1; FACSÁDY 2007, 36; KUZMOVÁ 2008, 546, 7. 

lábjegyzet; LUPA Nr. 3175. Kat. A-74.: FITZ 1957, 147, Nr. 10; GARBSCH 1965, 162, Nr. 164; KUZMOVÁ 2008, 

546, 6. lábjegyzet; LUPA Nr. 4051. Kat. A-75.: KANOZSAY 1957, 108, Nr. 1; FITZ 1957, 135, 146, Nr. 5; 

GARBSCH 1965, 156, Nr. 127; ERDÉLYI 1974, 25; LUPA Nr. 735. Kat. A-78/1/1.: KUZSINSZKY 1897, 154; FITZ 

1957, 147, Nr. 17; GARBSCH 1965, 148, Nr. 106.2; AQUINCUM 2002, 43, Nr. 3; FACSÁDY 2007, 34; KUZMOVÁ 

2008, 546, 7. lábjegyzet; LUPA Nr. 2838. Kat. A-84/1/1.: FACSÁDY 2007, 36; KUZMOVÁ 2008, 546, 7. 

lábjegyzet; LUPA Nr. 3055. Kat. A-86/1/1.: FITZ 1957, 149, Nr. 59; GARBSCH 1965, 152, Nr. 113; CSONTOS 

1999, 163, Nr. 9., más leírásokban nyaklánc: CSIR SALLA-MOGETIANA, 84, Nr. 112; LUPA Nr. 3814. Kat. A-

89/1/.: KUZSINSZKY 1900, 62-63, Nr. 69; FITZ 1957, 147, Nr. 20; GARBSCH 1965, 159, Nr. 149.1; AQUINCUM 

2002, 44, Nr. 6; FACSÁDY 2007, 36; KUZMOVÁ 2008, 546, 7. lábjegyzet; LUPA Nr. 3181. Kat. A-92/1/1.: FITZ 

1957, 136, 146, Nr. 4; GARBSCH 1965, 159, Nr. 148; ERDÉLYI 1974, 23; LUPA Nr. 4027. Kat. A-98/1/1.: 

KUZMOVÁ 2008, 546, 6. lábjegyzet; LUPA Nr. 2856. Kat. A-101/1/1.: FITZ 1957, 149, Nr. 71; GARBSCH 1965, 

160, Nr. 149.11; MRT 7, 258, 28/2., Nr. 18; KUZMOVÁ 2008, 546, 7. lábjegyzet; LUPA Nr. 760. Kat. A-115/1/1.: 

ERTEL 2001, 87, Nr. 5.2; AQUINCUM 2002, 67, Nr. 86; FACSÁDY 2007, 37; KUZMOVÁ 2008, 546, 7. lábjegyzet; 

LUPA Nr. 10711. Kat. A-125/1/1-2.: LUPA Nr. 3344. Kat. A-130/1/1.: LUPA Nr. 4570. 
1437

 Kat. A-11/1/1., 19/1/1., 24/1/1., 37/1/2., 45/1/1., 47/1/1., 49/1/1., 52-54/1/1., 62/1/1., 78/1/1., 84/1/1, 86/1/1., 

115/1/1., 125/1/1-2., 130/1/1. 
1438

 Kat. A-4/1/1., 6/1/1., 10/1/1., 12/1/1., 20-22/1/1., 25/1/1., 37/1/1., 41/1/2., 42-43/1/1., 50-51/1/1., 57/1/1., 

63/1/1., 67/1/1., 69/1/1., 74-75/1/1., 89/1/1, 92/1/1., 98/1/1., 101/1/1., 126/2/2. 
1439

 KUZMOVÁ 2008, 547, Fig. 1-3. 
1440

 KUZMOVÁ 2008, 547, Fig. 4. 
1441

 KUZMOVÁ 2008, 548-550. 
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felületkidolgozása. Ezt a nyakékváltozatot Budapestről, Dunaújvárosból, Pécsről, 

Pilisszántóról, Szentendréről, Szomódról, Szomorról (?), Tabajdról, Tatabányáról, Torony-

Ondódról, Tácról, Válról, Velencéből, Zsámbékról, Komárom-Esztergom megyéből és 

ismeretlen lelőhelyről/MNM előkerült kőemlékeken ábrázolták
1442

 (73. ábra). A nyakéktípust 

ábrázoló legtöbb sírkő az eraviscus területről került elő és ezzel szinte összefüggő csoportot 

képeznek az azalus-eraviscus terület határvidékén (Szomód, Tatabánya) talált sírkövek (2 db). 

Az eraviscus területen kívül esik a katalógusba felvett pécsi és toronyi sírkő. 

Bár ahogyan az Ny1/1. torquesek esetében említettem a publikált képanyag alapján nehéz 

elkülöníteni a tagolatlan felületű és a sodrott torqueseket, érdemes megemlíteni, hogy ilyen 

szorosan a nyakhoz simuló, vagy kissé lazábban lógó, függő nélkül viselt nyakéket a 

környező provinciák,
1443

 a boiusok lakta térség,
1444

 valamint Pannonia Superior egyéb, 

Magyarországon kívüli részéről
1445

 ismert, ábrázolt női viseletében is meg lehet figyelni. 

A katalógusba felvett, keltezhető síremlékek
1446

 a sodrott torquesábrázolásokhoz hasonló 

időszakra tehetők: a Kr. u. 1. század vége – 2. század elejére,
1447

 a 2. század első felére,
1448

 a 

2. század közepe-második felére,
1449

 továbbá egy sírkő a Kr. u. 2. század vége – 3. század 

elejére datálható.
1450

 Korábbi szakirodalmi említésekben ez a nyakék több esetben is 

torquesként
1451

 vagy nyakperecként
1452

 került megnevezésre, bár néhányszor ettől eltérően is 

meghatározták őket.
1453

 

 

 

 

 

                                                           
1442

 Budapest: Kat. A-48/1/1., 117/1/1., 143/1/1. Dunaújváros: Kat. A-87/1/1. Pécs: Kat. A-44/1/1. Pilisszántó: 

Kat. A-145/3/1. Szentendre: Kat. A-94/1/1. Szomód: Kat. A-23/1/1. Szomor (?): Kat. A-18/1/1. Tabajd: Kat. A-

70/1/1. Tatabánya: Kat. A-99/1/1. Torony-Ondód: Kat. A-46/1/1. Tác: Kat. A-33/1/2. Vál: Kat. A-73/1/1. 

Velence: Kat. A-13/1/1. Zsámbék: Kat. A-60/1/1. ismeretlen lelőhely/Komárom-Esztergom megye: Kat. A-

35/1/1-2. ismeretlen lelőhely/MNM: Kat. A-5/1/1. 
1443

 Például: Dacia: LUPA Nr. 15097. Moesia Superior: LUPA Nr. 28437, Nr. 29860. Noricum: LUPA Nr. 869, 

Nr. 1230, Nr. 4918, Nr. 5939. 
1444

 Bruckneudorf: LUPA Nr. 70, Nr. 71?, Nr. 77? Leithaprodersdorf: LUPA Nr. 36, Nr. 13632. Margarethen am 

Moos: LUPA Nr. 43. 
1445

 Donji Čehi: LUPA Nr. 8816. 
1446

 Pontosabban nem keltezhető: Kat. A-5., 35., 44., 48., 73., 143. Kr. u. 2. század: Kat. A-94. (Részletes 

keltezési adataikat lásd a katalógusban). 
1447

 Kr. u. 51-130: Kat. A-46; Kr. u. 70-150: Kat. A-18; Kr. u. 80-150: Kat. A-145. (HD009607; LUPA Nr. 800, 

3137. Részletes keltezési adataikat lásd a katalógusban). 
1448

 Kr. u. 100-120: Kat. A-13; Kr. u. 100-150: Kat. A-23; Kr. u. 110-150: Kat. A-70; Kr. u. 2. század eleje: Kat. 

A-60. (VISY 1997, 25, Nr. 27; LUPA Nr. 707, 767, 774. Részletes keltezési adataikat lásd a katalógusban). 
1449

 Kr. u. 140-180: Kat. A-33; Kr. u. 150/151-200: Kat. A-87., 117. (ROTHE 2012, 207, 541. lábjegyzet; 

HD068465; LUPA Nr. 3586. Részletes keltezési adataikat lásd a katalógusban). 
1450

 Kr. u. 175-225: Kat. A-99. (LUPA Nr. 746. Részletes keltezési adataikat lásd a katalógusban). 
1451

 Kat. A-13/1/1.: GARBSCH 1965, 162, Nr. 161.2. Kat. A-18/1/1.: HAMPEL 1906B, 73, Nr. 68. Kat. A-33/1/2.: 

FITZ 1964, 76, Nr. 15; CSONTOS 1999, 164, Nr. 15. Kat. A-35/1/1-2.: LUPA Nr. 5666. Kat. A-44/1/1.: FITZ 1957, 

149, Nr. 61. Kat. A-46/1/1.: LUPA Nr. 3337. Kat. A-48/1/1.: LUPA Nr. 10760. Kat. A-60/1/1.: FITZ 1957, 147, 

Nr. 19; GARBSCH 1965, 163, Nr. 168.2; LUPA Nr. 3196. Kat. A-70/1/1.: FITZ 1957, 147, Nr. 9. Kat. A-73/1/1.: 

LUPA Nr. 7056. Kat. A-87/1/1.: ERDÉLYI – FÜLEP 1954, 242, Nr. 60; FITZ 1957, 146, Nr. 2; GARBSCH 1965, 

153, Nr. 114.11; LUPA Nr. 3985. Kat. A-99/1/1.: GARBSCH 1965, 162, Nr. 157.2. Kat. A-145/3/1.: NAGY L. 

1948, 192, Nr. 2; FITZ 1957, 147, Nr. 28; MRT 7, 157, 17/10., Nr. 3; LUPA Nr. 3137. 
1452

 Kat. A-18/1/1.: GARBSCH 1965, 160, Nr. 152; LUPA Nr. 800 (nyakperec és nyaklánc). Kat. A-33/1/1-2.: 

GARBSCH 1965, 161, Nr. 154.2; LUPA Nr. 3586. Kat. A-44/1/1.: LUPA Nr. 667. Kat. A-70/1/1.: HAMPEL 

1906B, 41, Nr. 31 (karika/gyöngysor). Kat. A-87/1/1.: HAMPEL 1910, 336, Nr. 25 (nyakgyűrű). 
1453

 Kat. A-13/1/1.: nyakék függővel (LUPA Nr. 767). Kat. A-117/1/1.: nyakék (FACSÁDY 2007, 36), nyaklánc 

(LUPA Nr. 3045).  
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Az ábrázolt nők valamennyi sírkövön csak egy nyakéket viselnek. Ezeket a sima felületű 

torqueseket is azonos módon viselik: nyitott végeik állnak a nyakszirt felé, míg tömör részük 

látszik szemből.
1454

 Különbség egyrészt abban mutatkozott, hogy a nyakék a nyakra 

szorosabban simul,
1455

 vagy lazábban lóg.
1456

 K. Kuzmová vizsgálatához hasonlóan 

igyekeztem megfigyelni a nyakperecek vastagságában vajon mutatkozik-e különbség. A 

legtöbb tagolatlan felületű nyakperec azonos vastagságú és nagyobb keresztmetszetű, de 

néhány esetben (Kat. A-44/1/1., 87/1/1.) az ékszer középső részének megvastagodása is 

észlelhető volt. Kat. A-33/1/2. és Kat. A-99/1/1. nyakperece pedig a többi darabtól eltérően 

bár azonos vastagságú, de kisebb keresztmetszetű. Utóbbinak van jelentősége, a tárgyi 

anyagban megfigyelhető formai különbségek tekintetében. 

 

Az ábrázolt nyakékek 1.1. és 1.2. altípusát a karakteres megjelenésű, fémből készült 

torquesszel feleltetetem meg. Ezek a nyitott vagy zárt fémkarikák nemesfémből, bronzból, de 

vasból is készülhettek.
1457

 A torquesek egy részénél a fémszálak sodrása adja az ékszer 

                                                           
1454

 A Kat. A-44. fő képmezőben ábrázolt férfi nyakában talán szintén torquest visel. Ez azonban a nő nyakékétől 

eltérő módon áll: nyitott végei vannak a mellkas felől, tömör vége pedig a nyakszirthez esik. 
1455

 Kat. A-13/1/1., 33/1/2., 35/1/1-2., 44/1/1., 46/1/1., 60/1/1., 98/1/1., 117/1/1., 143/1/1-3., 145/3/1. 
1456

 Kat. A-5/1/1., 18/1/1., 23/1/1., 48/1/1., 70/1/1., 73/1/1., 87/1/1., 94/1/1. 
1457

 RUSEVA-SLOKOSKA 1991, 36; DNP 2002, 704; KUZMOVÁ 2008, 545. 

73. ábra. A vizsgált 

síremlékeken ábrázolt Ny1/2. 

(tagolatlan felületű nyakperec). 

 

72. ábra. A vizsgált 

síremlékeken ábrázolt Ny1/1. 

(sodrott torques). 
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díszítését. Később viszont a fémöntési technika fejlődése révén az ékszereket nem sodrott 

szálakból készítették és felületüket – olykor másodlagos megmunkálások során – bonyolult 

ornamentikákkal díszítették. Variabilitási lehetőséget ad még, hogy a nyitott végű torquesek 

végződéseit különböző formákban és díszítéssel állították el. A római kor során használatban 

maradt torquesek a pre-római időszak tradícióihoz vezetnek vissza.
1458

 

Bár a torques a kelták tipikus ékszereként van jelen a köztudatba, eredete korábbra vezethető 

vissza, a vaskor időszakában pedig több népcsoport, de köztük természetesen a kelták körében 

is népszerű ékszer volt. A torquesek a kelta férfi és a női viseltben egyaránt helyet kaptak. 

Hagyományos ékszer funkciójuk mellett azonban többlet jelentéstartalommal (szociális, 

mágikus-apotropaikus, kultikus
1459

) is bírtak. A torques megkülönböztető jelként, 

státuszszimbólunként szolgált, de a férfiak katonai insigniaként is viselhették.
1460

 Utóbbi 

szerepük a római kor időszakában is megmaradt.
1461

 A nemesfémből készült torquesekről 

feltételezik továbbá, hogy diplomáciai ajándékként is szolgálhattak.
1462

 A római szokás 

szerint állított sírkövek női viseletében a torquesnek egyértelműen identitásjelző szerepe van: 

a nők „bennszülött” származására utal. 

 

Az északkelet-pannoniai térségből gyűjtött kora római temetkezésekben a torques eredeti, 

robosztus formájában már nincs jelen, de a római kor időszakából ismert, filigránabb forma 

sem volt jól megfogható azokban a sírokban, amelyben az elhunytat fibulákkal temették el.
1463

 

A sodrott és sima torquesek ugyanakkor a Balkán térség sírleleteiben jelen vannak. Például a 

Viminaciumban feltárt sírokban sodrott és sima felületű torquesek egyaránt voltak; ezeket a 

sírokat a Kr. u. 1. század végétől a 3. század közepéig keltezték.
1464

 

A torquesek a kora császárkori időszakban jellemzően kincsleletek részeként bukkannak fel. 

Az ezüstből készült torquesek és azok közül is leginkább a csavart mintázatú darabok 

használatával több területen kell számolni: az Ibériai-félszigeten, a Balkán térségben és 

Daciában a Kr. u. 1-2. századig keltezett kontextusokból kerülnek elő.
1465

 Sima felületű 

nyakperecek ezüstből készült változatai ugyancsak felbukkannak a Duna-vidéki-Balkán 

kincsleletek részeként.
1466

 A magyarországi kincsleleteket tekintve említeni kell a tatai 

kincsből egy sodrott, nyitott végű, állatfejben végződő ezüst torquest, továbbá egy sima, 

                                                           
1458

 POPOVIĆ 2002, 87; KUZMOVÁ 2008, 545. 
1459

 Több olyan ábrázolás ismert a szakirodalomból, amelyeken a torquest valamilyen istenség nyakában, vagy 

kezében látjuk. Példaként említhető a gundestrupi üst. Az ezüst edény egyik belső panelén egy törökülésben ülő, 

nyakában torquest viselő, fején szarvakkal/agancsokkal ábrázolt férfi, Cernunnos bal kezével egy kígyót fog, 

jobb kezében pedig egy torquest tart (MOSCATI – RAFTERY – SZABÓ 1991, 504). Torques megjelenik egyébként 

római istenek, például Mercuriust ábrázoló bronz szobrok esetében is. A leginkább Britanniából és Galliából 

előkerült, Kr. u. 2-3. századra keltezett szobrok egyfajta keveredést tükröznek a helyi hitvilághoz tartozó és a 

római istenségek között (GUŠTIN – POPOVIĆ 2017, 58). 
1460

 MAXFIELD 1981, 86-87; RUSEVA-SLOKOSKA 1991, 36; DNP 2002, 704; KUZMOVÁ 2008, 545. 
1461

 MAXFIELD 1981, 87-88; RUSEVA-SLOKOSKA 1991, 36; KUZMOVÁ 2008, 546. 
1462

 RUSEVA-SLOKOSKA 1991, 36; KUZMOVÁ 2008, 545. 
1463

 Karikaékszerhez tartozó töredék több sírból is előkerült, ezek közül Ottományi K. szerint nyakperechez 

tartozhatott a Páty/588. sírban talált sima felületű darab (Függelék 1/10. lelőhely/53. tábla 4; OTTOMÁNYI 2019, 

38. tábla 3). Személyesen azonban a tárgyat nem volt alkalmam megtekinteni. Méretadatai hiányában a 

meghatározást sem megerősíteni sem cáfolni nem tudom. 
1464

 ZOTOVIĆ 1995, 155-158, 160-162. 
1465

 POPOVIĆ 1994A, 64, 72-73, Nr. 1-5., Fig. 1-4, T. I-III; POPOVIĆ 2002, 18, 82, 88-89, Cat. 1-2; GUŠTIN – 

POPOVIĆ 2017, 58. 
1466

 Például: Bare: sima, nyitott, kör keresztmetszetű, végeinél felcsavart drótszállal (POPOVIĆ 1994A, 65, Nr. 6, 

Fig. 8.1, T. VI); Juhor: sima, nyitott, kör keresztmetszetű, végeinél felcsavart drótszállal, egyik végén kettő 

volutával (POPOVIĆ 2002, 18-19, 35, 82, 90, Cat. 3), sima, nyitott, kör keresztmetszetű, végeinél felcsavart 

drótszállal (POPOVIĆ 2002, 18-19, 35, 82, 90, Cat. 4). 
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nyitott végű ezüst torquest,
1467

 az ászári kincsből pedig egy sima, nyitott végű ezüst torquest, 

valamint egy sima, nyitott végű, közepén profilált tagolású ezüst torquest (74. ábra).
1468

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1467

 Irodalom: RADNÓTI 1941, 111, II. tábla 7, 10; FACSÁDY 2001A, 68. A madár alakú fejben végződő torques 

párhuzama a Bare-i kincsből ismert (POPOVIĆ 1994B, 90, Cat. 50-51). 
1468

 Ltsz.: MNM 128.1898.17-18. Irodalom: FACSÁDY 2001A, 65. 

74. ábra. Az ászári kincshez tartozó 

torquesek. 
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A császárkori „bennszülött” női viseletben megjelenő sodrott és sima felületű, vastag 

torquesek egyaránt a „klasszikus” kelta torqueseket utánozzák és így a „bennszülött” 

identitást jelölik. Ugyanakkor – mint ahogyan azt az ábrázolások és a tárgyi anyag egyaránt 

illusztrálja – ez az ábrázolt ékszertípus nem alkalmas arra, hogy a különböző entikumok, 

például a disszertáció szempontjából érdekes kelta és illyr (illyro-kelta) népcsoportok között 

különbséget tegyünk. Jelenlétük vagy hiányuk a viselet átalakulásának szempontjából 

azonban értékelhető. Kissé eltérő formát mutatott a Kat. A-33/1/2. és 99/1/1. nyakában 

ábrázolt torques. Ezek már inkább azokkal a filigrán darabokkal hozhatók kapcsolatba, 

amelyek az említett császárkori sírokból (Viminacium) és Dunai-Balkán kincsleletekből 

ismertek. Ezek a nyakperecek már eltávolodtak attól a sztereotíp megfogalmazási módtól, 

ahogyan a vaskor időszakának jellegzetes ékszereit ábrázolták és már az aktuális divat szerinti 

változatot jelenítették meg. 

 

Nyakékek függő nélkül (Ny2) 

 

A katalógusba felvett ábrázolásokon négy nő (Kat. A-28., 64/1/1., 103/1/1., 136/1/1.?) visel 

díszítetlen, hosszú, a mellkasra csüngő nyakéket (75. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indokolt az előző csoporttól elkülönítenünk ezt a nyakéktípust, hiszen míg az Ny1/2. 

nyakékek formailag tükrözik a klasszikus torquesformát és a tradicionális pre-római nyakék 

interpretációjaként értelmezhetők, jelen típus már az előbbitől egyértelműen eltér, 

párhuzamait a tárgyi anyag további darabjai között kell keresni. 

A négy síremlék egyértelmű területi koncentrálódást nem mutat. Kat. A-28. sírszobor 

Ercsiről került elő, a további sírkövek pedig Dunaújvárosból (Kat. A-64.), 

Martonvásárról/Budapesről (Kat. A-103.) és Ugod – Diós-pusztáról (Kat. A-136.) ismertek. 

Kat. A-136-ot a Kr. u. 1. század vége – 2. század elejére keltezték, míg a másik három 

kőemlék a Kr. u. 2. század valamely időszakára datálható.
1469

 

 

                                                           
1469

 Kr. u. 80-100: Kat. A-136 (LUPA Nr. 3420); Kr. u. 2. század: Kat. A-28., 64., 103. (A részletes keltezési 

adatokat lásd a katalógusban). 

75. ábra. A vizsgált síremlékeken 

ábrázolt Ny2. 
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A korábbi szakirodalomban a nyakékek különféle értelmezésével találkozunk. Jelen 

kategóriának megfelel Kat. A-28. esetében megadott „hosszú nyaklánc”;
1470

 Kat. A-64/1/1.
1471

 

és Kat. A-103/1/1.
1472

 ábrázolásokon a nyakéket viszont medaillonos nyakláncként nevezték 

meg. A sírkő rossz állapota miatt nehezen vizsgálható Kat. A-136/1/1. nőről azt feltételezték, 

hogy valamilyen „mellékszert” visel.
1473

 Megfigyeléseim szerint egyik nő nyakékén sem 

látható függődísz és valamennyi hosszú nyakék az ábrázolt nők nyakába lazán lóg. Ezeket a 

nyakékeket önállóan ábrázolták, további nyakékkel nem társították. 

 

A hosszú, függő nélkül megjelenített nyakékek pontosabb meghatározása több lehetőséget is 

felvetne, mivel azonban a nyakékek felületén nincs tagolás, azt kell feltételezni, hogy olyan 

nyakláncokat látunk, amelyeket egyforma szemekből állítottak össze és így összhatásukban 

egy alapvetően keskeny láncot képeztek. A legkézenfekvőbb megoldást kínálja, ha a kora 

császárkori időszakban is népszerű loop-in-loop láncokkal hozzuk összefüggésbe őket. 

Ezek a nyakláncok viszonylag egyszerű konstrukcióval, mégis változatos kivitelezésben 

készülhettek. A legegyszerűbb változatban a huzalból forrasztott és nyolcas alakra 

összenyomott láncelemeket egyszerűen összebújtatták,
1474

 további változatokban a nyolcas 

alakú szemet félbehajtották és egymásba fűzték,
1475

 míg a legkomplexebb változatban (foxtail 

chain) a többsoros szemeket bújtatták egymásba, fonat-szerű hatást érve el
1476

 (76. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1470

 CSONTOS 1999, 165, Nr. 17. 
1471

 FITZ 1957, 150, Nr. 76; GARBSCH 1965, 153, Nr. 114.17; CSONTOS 1999, 163, Nr. 11. 
1472

 FITZ 1957, 150, Nr. 87; GARBSCH 1965, 162, Nr. 159. 
1473

 LUPA Nr. 3420. 
1474

 Ruseva – Slokoska Type I (RUSEVA – SLOKOSKA 1991, 46, 96). 
1475

 Ruseva – Slokoska Type II (RUSEVA – SLOKOSKA 1991, 46-49, 96). 
1476

 Ruseva – Slokoska Type III (RUSEVA – SLOKOSKA 1991, 49, 96). 

76. ábra. Loop-in-loop lánctípusok. 
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A lánc végső formáját befolyásolta a szemek nagysága, a drótszál vastagsága, az összefűzés 

szorossága.
1477

 A széles térbeli és időbeli határok között mozgó lánctípus fibulák 

összekapcsolására is szolgálhatott,
1478

 de önálló nyakékként is viselhették függővel vagy akár 

függő nélkül is. Ahogyan a szakirodalomból ismert tárgyak mutatják a hurkolt (loop-in-loop) 

láncok végződése többféle lehetett: egyszerűbb kialakítású véggel záródtak,
1479

 vagy a 

láncvégeket díszes tubulus zárja le.
1480

 A tubulust vésés, filigrán, granuláció vagy 

pseudofiligrán és pseudogranuláció díszítheti.
1481

 A filigránnal és granulációval díszített 

tubulusok a szárazd-regölyi aranykincs tárgyaival is kapcsolatot mutatnak. 

A „Függelék 1-ben” összegyűjtött temetkezésekben sem nemesfémből, sem bronzból 

készült hurkolt láncok, vagy ezekre utaló tubulusok nem voltak és az Aquincumi Múzeum 

gyűjteményéből is csak egy bronzból készült loop-in-loop nyaklánc ismert.
1482

 A szalacskai 

III. kincsehez tartozik több hurkolt lánc, amelyek közül egy kettős, nyolcas alakú szemekből 

álló aranylánc
1483

 funkcionálhatott nyakláncként. A Szalacska I. kincsben (1910.)
1484

 ezüst 

fonatos lánctöredékek voltak, amelyek közül kettő tubulusban végződött,
1485

 a szalacskai III. 

kincs egy további fonatos, álfiligrán és álgranuláció díszítésű tubulusszal végződő lánca a 

lunula alakú függővel együtt maradt meg.
1486

 Ezek bár előkerülésükkor nem csatlakoztak 

fibulákhoz nem egyértelmű, hogy fibulákat összekötő láncként vagy nyakláncként viselték-e 

őket. 

Ezek a láncok a bronzkorig visszanyúlva tulajdonképpen az egész antikvitás során 

használatban voltak.
1487

 Az ékszerek divatja Pannoniát a Balkán felől érhette el már a pre-

római időszak során, jelenlétük a pannoniai „bennszülött” női viseletben valószínűleg ezeknek 

a kapcsolatoknak köszönhető. 

 

Nyakékek függővel (Ny3) 

 

A függővel díszített nyakékeket a függők formája, illetve száma alapján soroltam 

csoportokba. A síremlékeken ábrázolt nők nyakában lunula alakú függővel, borostyánlevél 

alakú függővel és kerek függővel/függőkkel díszített nyakékeket lehet megfigyelni. 

 

Nyakékek lunula alakú függővel (Ny3/1) 

 

Lunula alakú függővel díszített nyakéket látunk Kat. A-30. (Sárszentmiklós), Kat. A-33/1/1. 

(Tác), Kat. A-34/1/1. (Budapest), Kat. A-63/1/1. (Budapest-Nagytétény), Kat. A-68/1/1. 

                                                           
1477

 FACSÁDY 2009B, 59; FACSÁDY 2013, 111. 
1478

 Lásd a „6.2.2.3. Fibulákhoz csatlakozó ékszerek (Fi+)” című fejezetrészben. 
1479

 Például: RUSEVA – SLOKOSKA 1991, 137, Cat. 95; POPOVIĆ 1996B, 129, 182, Cat. 101. 
1480

 Például: RUSEVA – SLOKOSKA 1991, 151, Cat. 134; POPOVIĆ 1996A, 142-144, Fig. 13-14; RUŠEVLJAN – 

JEVTIĆ 2006, 300, Fig. 6; POPOVIĆ 2011, 184, Fig. 10.2, Fig. 11. 1. 
1481

 POPOVIĆ 1996B, 129; FACSÁDY 2013, 111. Például a Hrtkovciból előkerült láncvéget díszítő tublusok 

filigrán- és granulációdíszítéssel készültek (RUŠEVLJAN – JEVTIĆ 2006, 300, Fig. 6), míg a minta tekintetében 

analóg Židovarból előkerült kincsben a tubulusokat pseudo-filigrán és pseudo-granuláció díszíti (POPOVIĆ 2011, 

184, Fig. 10.2). 
1482

 Facsády I. típus (= az általa hivatkozott Pavesi 2001, IV. típus): FACSÁDY 2009B, 59, 114, Kat. 218. 
1483

 RADNÓTI 1941, XXVIII. tábla A. 5. 
1484

 POPOVIĆ 1996A, 141, 4. lábjegyzet, Fig. 1. Ide tartozik mindkettő 1910-ben talált kincs: Szalacska 1910/1, 

1910/2. 
1485

 DARNAY 1911, 315, II. tábla; JÁRDÁNYI – PAULOVICS 1953, 116; POPOVIĆ 1996A, 141, 4. lábjegyzet; 

FACSÁDY 2001A, 67. A láncok hossza nem ismert. 
1486

 RADNÓTI 1941,123, XXVII. tábla 2; XXVIII. tábla B. 1, 4. 
1487

 RUSEVA – SLOKOSKA 1991, 47, 49; POPOVIĆ 1996B, 129. 
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(Seregélyes), Kat. A-82/1/1., 107/1/2. (Dunaújváros) nők viseletében (77. ábra). Csupán egy 

nő, Kat. A-63/1/1. viseletében van kettő, eltérő típusú nyakék. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kőemlékek mindegyikét az eraviscusok lakta területen találták. Két csoportban 

koncentrálódnak: kettő kőemlék köthető az aquincumi körzethez (Kat. A-34., 63.), míg a 

többi a Velencei tótól délre eső területeken csoportosul. Keltezés tekintetében nagyjából 

egységes csoportot képeznek, leginkább a Kr. u. 2. századra datálta őket a szakirodalom, azon 

belül is inkább Kr. u. 2. század közepére, a század második felére helyezhetők.
1488

 

Az ábrázolt nyakéktípus a korábbi szakirodalomban is megjelenik. A lunula alakú függőkről 

Kat. A-30., 34/1/1., 63/1/1., 82/1/1. és 107/1/2. esetében tettek említést,
1489

 Kat. 34/1/1.
1490

 és 

Kat. 69/1/1.
1491

 nyakékét viszont a korábbi publikációkban más-más formával azonosították. 

 

Az ábrázolt lunula alakú függővel díszített nyakékek között a függők alakja szerint nem 

lehet különbséget tenni. Eltérés a lánc/szíj/nyakék hosszúságában mutatkozik. Szorosan a 

nyakhoz simul Kat. A-33-34/1/1. és Kat. A-63/1/1. nyakéke (Ny3.1.1), míg lazábban lóg – 

néha egészen a vállon viselt fibulák magasságában – Kat. A-30., 68/1/1., 82/1/1., 107/1/2. 

nyakéke (Ny3.1.2). 

                                                           
1488

 Kr. u. 100-120: Kat. A-63; Kr. u. 120-160: Kat. A-34; Kr. u. 125-175: Kat. A-68; Kr. u. 140-180: Kat. A-33; 

Kr. u. 150-200: Kat. A-82. Kr. u. 2. század: Kat. A-30., 107. (ROTHE 2012, 207, 541. lábjegyzet; LUPA Nr. 770, 

2779, 2883, 3586. A részletes keltezési adatokat lásd a katalógusban).  
1489

 Kat. A-30.: FITZ 1957, 134, 150, Nr. 83; GARBSCH 1965, 158, Nr. 145.1; LUPA Nr. 728. Kat. A-34/1/1.: 

KUZSINSZKY 1893, 308; KUZSINSZKY 1897, 153, Nr. 88; FITZ 1957, 151, Nr. 94; AQUINCUM 2002, 46, Nr. 9; 

FACSÁDY 2007, 35; LUPA Nr. 2883. Kat. A-63/1/1.: LUPA Nr. 2779. Eltérően említette: GARBSCH 1965, 150, 

Nr. 106.26. Kat. A-82/1/1.: ERDÉLYI – FÜLEP 1954, 254, Nr. 173; CSONTOS 1999, 164, Nr. 13; LUPA Nr. 734. 

Eltérően említette: FITZ 1957, 150, Nr. 79. Kat. A-107/1/2.: GARBSCH 1965, 152, Nr. 114.9. Eltérően említette: 

ERDÉLYI – FÜLEP 1954, 254, Nr. 172; FITZ 1957, 150, Nr. 78; ERDÉLYI 1974, 97. 
1490

 A Fitz J. által medaillonként, valamint a Csontos K. munkájában torques és medál kombinációjaként leírt 

nyakék a nő nyakperecére és mellkason viselt korongfibulájára vonatkozhat (FITZ 1957, 76, Nr. 15; CSONTOS 

1999, 164, Nr. 15). A nő nyakában szoros pánton lógó lunula alakú függőt a szerzők talán nem vették észre. J. 

Garbsch és a LUPA viszont csak a nő szoros nyakperecéről tett említést (GARBSCH 1965, 161, Nr. 154.2; LUPA 

Nr. 3586). 
1491

 Az ékszer Fülep F. leírása szerint „torques középen lecsüngő kis karikával” (FÜLEP 1954, 78). Fitz J. 

megfigyelése alapján ez egy olyan láncon függő kis karika, amelyen a két vállon viselt fibulát összekötő, 

járomszerű dísz vezet át (FITZ 1957, 150, Nr. 84). J. Garbsch leírásában a függő nem is szerepel, a nyakéket 

torquesként határozta meg (GARBSCH 1965, 159, Nr. 146). 

77. ábra. A vizsgált síremlékeken 

ábrázolt Ny3/1. 
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Lunula alakú függők ábrázolásával a Pannonia Superiorból előkerült síremlékeken is 

találkozunk. A Vindobonából ismert sírkő fő képmezőjében a nő nyakában sima, a nyak 

vonalát követő nyakperec van lunula alakú függővel,
1492

 míg a Čakovecről (Horvátország) és 

Vurberkből (Szlovénia) előkerült sírkő fő képmezőjében ábrázolt nők nyakában sima, szoros 

nyakperec van, amelyeken talán lunula alakú függő csünghet.
1493

 A Donji Čehi 

(Horvátország) lelőhelyről előkerült sírkő fő képmezőjében ábrázolt mindkét nő nyakában 

sima nyakperec van, de csak a második nő nyakékéről csüng lunula alakú függő.
1494

 A szoros, 

sima nyakperecek Kat. A-33-34/1/1. és 63/1/1. nyakékével mutatnak hasonlóságot. 

Több sírkövön – Friedberg,
1495

 Klosterneuburg
1496

 (Ausztria) – az ábrázolt nők nem csak 

lunula alakú függővel díszített nyakéket, de azon túl sima nyakperecet/nyakperceket is 

viselnek. Sőt, a Neunkirchen (Ausztria) lelőhelyű sírkövön a fő képmezőben ábrázolt, 

karjában csecsemőt tartó nő nyakában egy szoros, sima nyakperec van lunula alakú függővel, 

alatta további kettő sima, a nyak vonalát követő nyakperec van, a felsőn lunula alakú 

függővel, és ezek alatt még egy sima, a mellkasra lógó nyakék látható további lunula alakú 

függővel.
1497

 Néhány sírkövön több nő ábrázolása látható. Egyes esetekben csupán az egyik 

nő viseletében,
1498

 máskor azonban mindkét nő nyakában
1499

 látható lunula alakú függővel 

díszített nyakék. 

További provinciák kőemlékanyagából is idézhetők példák lunula alakú függők viselésére a 

helyi, „bennszülött” eredetű viselet részeként. Míg azonban Raetia
1500

 vagy Dalmatia
1501

 

anyagából csupán egy-egy ábrázolást említhetek, addig a Noricumból ismert kőemlékeken 

rendkívül nagy számban jelenik meg ez a függővel díszített nyakék. Az általam ismert 

kőemlékek fő képmezőiben a nők sokszor csak a sima, lunula alakú függővel díszített 

nyakperecet viselik,
1502

 de sok példa idézhető, amelyeken ezt a nyakéket további nyakban 

                                                           
1492

 LUPA Nr. 630. Datálás: Kr. u. 150-200 (LUPA Nr. 630). Felirat: van. 
1493

 Čakovec/Csáktornya: LUPA Nr. 3786. Datálás: Kr. u. 50-130 (LUPA Nr. 3786). Felirat: van. Vurberk: 

LUPA Nr. 4276. Datálás: - (LUPA). 
1494

 LUPA Nr. 8816. Datálás: Kr. u. 130-170 (LUPA Nr. 8816). Felirat: van. 
1495

 A fő képmezőben ábrázolt nő talán egy szoros sima nyakperecet visel, alatta viszont jól látható a nyak 

vonalát követő, sima nyakperecen függő lunula (LUPA Nr. 1457). Datálás: Kr. u. 70-130 (LUPA Nr. 1457). 

Felirat: van. 
1496

 A fő képmezőben látható nő nyakában kettő szoros, sima nyakperec van, az alsón lunula alakú függővel és 

további egy sima, a nyak vonalát követő nyakéket visel (LUPA Nr. 1901). Datálás: Kr. u. 120-140 (LUPA Nr. 

1901). Felirat: van. 
1497

 LUPA Nr. 429. Datálás: Kr. u. 100-150 (LUPA Nr. 429). Felirat: van. 
1498

 Kranj (Szlovénia): a fő képmezőben kettő nő és egy férfi alakja. Az első nő nyakában a nyak vonalát követő 

sima nyakperec van lunula alakú függővel. A második nő nyakékviselete ettől eltérő, talán nem is visel nyakéket 

(LUPA Nr. 3723). Datálás: Kr. u. 170-300 (LUPA Nr. 3723). Felirat: van. 
1499

 Poetovio (Szlovénia): a fő képmezőben ábrázolt kettő nő nyakában sima, a nyakvonalat követő nyakperec 

van lunula alakú függővel (LUPA Nr. 4661). Datálás: - (LUPA). Felirat: van. Neumarkt im 

Tauchental/Felsőkethelyről (Ausztria): fő képmezőjében kettő nőt és egy férfit ábrázoltak. Az első nő nyakában 

kettő sima, szoros nyakperec van az alsón lunula alakú függővel. A második nő nyakékviselete még gazdagabb: 

egy sima, szoros nyakperec alatt kettő sornyi gyöngysort visel, ezek alatt pedig egy sima, szoros nyakperecet 

lunulával (LUPA Nr. 448). Összetartozhatott a LUPA Nr. 3176. sírfelirattal. Datálása: Kr. u. 100-150 (LUPA Nr. 

3176). 
1500

 Pazarić (Horvátország): LUPA Nr. 23771. Datálás: Kr. u. 200-300 (LUPA). 
1501

 Rögling (Németország): LUPA Nr. 16916. Datálás: - (LUPA). 
1502

 Celje/Celeia (Szlovénia): LUPA Nr. 3616. Friesach (Ausztria): LUPA Nr. 838. Greith/Sankt Marein bei 

Neumarkt (Ausztria): LUPA Nr. 831. Leibnitz (Ausztria): LUPA Nr. 1219. Lendorf/Klagenfurt (Ausztria): 

LUPA Nr. 881. Mondsee (Ausztria): LUPA Nr. 301. Mooskirchen (Ausztria): LUPA Nr. 4382. 

Ottmanach/Magdalensberg (Ausztria): LUPA Nr. 842. Pfannberg/Frohnleiten (Ausztria): LUPA Nr. 1424. 

Raggasaal/Sankt Veit an der Glan (Ausztria): LUPA Nr. 899. Sankt Johann bei Herberstein (Ausztria): LUPA 

Nr. 4629. Sankt Marein bei Neumarkt (Ausztria): LUPA Nr. 846; LUPA Nr. 1550. Seggauberg (Ausztria): 

LUPA Nr. 1202; LUPA Nr. 1350; LUPA Nr. 1213; LUPA Nr. 1315; LUPA Nr. 1319; LUPA Nr. 9083; LUPA 
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viselt ékszer egészíti ki.
1503

 Az egy képmezőben ábrázolt nők nyakában néhányszor eltérő 

ékszereket látni és lunula alakú függőt is csupán egyikük visel,
1504

 míg máskor mind a 

kettőjük viseletében feltűnik a lunula alakú függővel díszített nyakperec.
1505

 

Előbbiek alapján jól látható, hogy a lunula alakú függővel díszített nyakékek viselése a 

„bennszülött” viselet részeként nem korlátozódik az eraviscus területre. Nem csak Nyugat-

Pannoniában tűnnek fel a kőemlékeken ábrázolt női viseletben, de további provinciák 

anyagában, például a Noricumból előkerült emlékanyagon is megfigyelhetjük őket, ráadásul a 

noricumi síremlékeken jóval jelentősebb számban jelentek meg, mint a Pannoniából ismert 

ábrázolásokon. 

 

A lunula, azaz félhold alakú függők a hellénisztikus kortól a késő császárkor időszakáig 

használatban voltak,
1506

 kialakításuk változatos, az egyes időszakokban pedig eltérő 

lehetett.
1507

 A széles használati időszakot és használói kört jól illusztrálja, hogy lunula alakú 

függők ábrázolását a „bennszülött” viseletű és a római módra öltözködő lányok/nők 

viseletében egyaránt gyakran látni.
1508

 

Lunula alakú függők előkerülnek sírok mellékleteként. A „Függelék 1-ben” összegyűjtött 

temetkezések közül 2 db A238 fibula kíséretében ezüst lunula alakú függő volt a 

Szentendre/118. sírban (hamvasztásos) (78. ábra 1.).
1509

 A lunula díszített: a bordázott 

függesztőkarika tövében három kerek díszítmény látható, amelyek a granuláció 

díszítéstechnikáját idézik. Törött, ezüst lunula alakú függő volt az Emona/669. sírban 

(csontvázas), amelynek granuláció/álgranuláció (?) díszítése a szentendrei függőhöz hasonló, 

függesztőfüle viszont bordázott.
1510

 

 

                                                                                                                                                                                     
Nr. 1206. Stallhofen (Ausztria): LUPA Nr. 1623; LUPA Nr. 1624. Strassgang (Ausztria): LUPA Nr. 1452. 

Viktring (Ausztria): LUPA Nr. 847. Villach (Ausztria): LUPA Nr. 2139. Wieting (Ausztria): LUPA Nr. 2346. 

Zeiselmauer (Ausztria): LUPA Nr. 367. Zollfeld (Ausztria): LUPA Nr. 833. 
1503

 Dobl (Ausztria): LUPA Nr. 1414. Gleisdorf (Ausztria): LUPA Nr. 1067. Grafendorf bei Hartberg (Ausztria): 

LUPA Nr. 1460. Piber-Voitsberg (Ausztria): LUPA Nr. 1607. Seggauberg (Ausztria): LUPA Nr. 1238. Sankt 

Dionysen/Oberaich (Ausztria): LUPA Nr. 1402. Sankt Georgen am Längsee (Ausztria): LUPA Nr. 878. Sankt 

Johann bei Herberstein (Ausztria): LUPA Nr. 1486; LUPA Nr. 1489; LUPA Nr. 1490. Sankt Peter am 

Wallersberg/Völkermarkt (Ausztria): LUPA Nr. 837. Seggauberg (Ausztria): LUPA Nr. 1267; LUPA Nr. 1335; 

LUPA Nr. 1332; LUPA Nr. 1260; LUPA Nr. 1271. Šempeter v Savinjski Dolini (Szlovénia): LUPA Nr. 13333. 

Semriach (Ausztria): LUPA Nr. 1440. Slovenske Konjice (Szlovénia): LUPA Nr. 4129. Stallhofen (Ausztria): 

LUPA Nr. 1626. Stambach/Grafendorf bei Hartberg (Ausztria): LUPA Nr. 4628. Steiermark (Ausztria): LUPA 

Nr. 1240. Strassgang (Ausztria): LUPA Nr. 1453. Vorau (Ausztria): LUPA Nr. 1499. Wagna/Leibnitz 

(Ausztria)/Celje/Celeia (Szlovénia): LUPA Nr. 1446. Wels (Ausztria): LUPA Nr. 593. Zollfeld (Ausztria): 

LUPA Nr. 840; LUPA Nr. 834. Néhány ábrázoláson a nyakéktípus kevésbé biztosan azonosítható a kőemlék 

állapota miatt: Kaindorf an del Sum (Ausztria) (LUPA Nr. 1757), Kremsmünster-Kirchberg (Ausztria) (LUPA 

Nr. 12802), Piber-Voitsberg (Ausztria) (LUPA Nr. 1609). 
1504

 Sankt Johann bei Herberstein (Ausztria): LUPA Nr. 1487. Sankt Michael im Longau (Ausztria): LUPA Nr. 

3626. Seggauberg (Ausztria): LUPA Nr. 1291. 
1505

 Feldkirchen bei Graz (Ausztria): LUPA Nr. 1151; LUPA Nr. 1203. Lendorf/Klagenfurt (Ausztria): LUPA 

Nr. 851. Sankt Johann ob Hohenburg (Ausztria): LUPA Nr. 1159. Seggauberg (Ausztria): LUPA Nr. 1340; 

LUPA Nr. 1341. Stallhofen (Ausztria): LUPA Nr. 1606. Strassgang (Ausztria): LUPA Nr. 4825. 
1506

 POPOVIĆ 1996B, 137-138; POPOVIĆ 2002, 91, 46. lábjegyzet. 
1507

 A középső-késő császárkori időszak lunula alakú függőihez például az Aquincumi Múzeum gyűjteményéből 

egy emaillal díszített (FACSÁDY 2009B, 115, Kat. 230) valamint egy a Kr. u. 3. századra keltezett, aranyból 

készült és granulációs technikával díszített lunula alakú függő (FACSÁDY 2009B, 115, Kat. 229) idézhető. 
1508

 Például kislány viseletében ábrázoltak lunulát az Ara Pacis északi frízén (SEBESTA 1994, 47); nők nyakában 

egyiptomi múmiaportrékon is gyakran megjelenik (DAMM 1993, 10-11, Fig. 8, Fig. 13; BÖHME-SCHÖNBERGER 

1995, Abb. 40; FACSÁDY 2009B, 63). 
1509

 Függelék 1/15. lelőhely, Kat. B-77-78, 88. tábla 1-3. 
1510

 PETRU 1972, 159, T. XLV/Grab 669/23. 
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Valódi granulációs díszítés is megfigyelhető a lunula alakú függők esetében. Granulációval 

díszített, lunula alakú függő az ászári kincshez tartozik;
1511

 ez az aranyfüggő kisméretű, 

függesztőkarikája pedig bordázott (78. ábra 2.). Ehhez hasonló granulációdíszítésű és 

bordázott függesztőfülű arany függő került elő Lisetsből (Bulgária), amelynek kontextusa a 

Kr. u. 2. századra keltezhető.
1512

 Csupán kis formai eltérést mutatnak azok a granulációval 

díszített aranyfüggők is, amelyek Bulgáriában 2-3. századra keltezett kontextusokból kerültek 

elő.
1513

 

A granulációs technika már a Kr. e. 3. század során elért a Kárpát-medence kelta 

lakosságához. Ez a díszítésmód a görög kultúra hatásának köszönhetően jelent meg a thrák-

illyr területeken, majd a balkáni népekkel kialakított kapcsolat révén jutottak el a 

granulációdíszítésű tárgyak északabbra. A pseudofiligrán és álgranuláció pedig már a Kárpát-

medence lakóinak innovációja lehetett.
1514

 A granulációs díszítés a római császárkorban is 

töretlen népszerűségnek örvendett, a Duna vidéki-Balkán térségben a Kr. u. 3. század elejéig 

számolni lehet a technika alkalmazásával.
1515

 

 

Bár fibula nem volt a sírban, az eddig idézett temetők közül lunula alakú függők említhetők 

a Budaörs/232. sírból (csontvázas, nő),
1516

 a Sárbogárd-Virágrész/27. sírból (csontvázas, 

nő)
1517

 és a Solymár-Dinnyehegy/64. sírból (csontvázas, gyerek) (78. ábra 3.).
1518

 A budaörsi 

                                                           
1511

 MNM 128.1898.5. Méret: 1,8x1,6 cm. Irodalom: FACSÁDY 2001A, 65. 
1512

 RUSEVA – SLOKOSKA 1991, 148, Cat. 124. 
1513

 RUSEVA – SLOKOSKA 1991, 51, 147-148, Cat. 122-123. 
1514

 POPOVIĆ 1994B, 93; SZABÓ – TANKÓ 2012, 105-106; SZABÓ – BORHY 2015, 48-50. 
1515

 POPOVIĆ 1994B, 93; FACSÁDY 2013, 102-103. 
1516

 OTTOMÁNYI 2016, 69, 1. táblázat, 33. kép 1. 
1517

 BÁNKI 1998, 79, Abb. 11/Grab 27/1. A sírban még egy gyöngyből fűzött karperec és egy bronz 

karperec/csipesz (?) töredéke volt, egy tengeri kagyló töredék a nyaktájékon, továbbá 9 db edény/edénytöredék 

(BÁNKI 1998, 79, Abb. 11/Grab 27/2-3, Abb. 12/Grab 27/4-13). 

78. ábra. Lunula alakú függők a tárgyi anyagból. 
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sírt pozíciója alapján a Kr. u. 4. század második felére/végére keltezték, benne egyedüli 

mellékletként találták a sima torquest és a díszítetlen lunula alakú függőt.
1519

 A sárbogárdi és 

a solymári sírok azonban a kora császárkori időszakhoz kötehetők. A sárbogárdi ezüst lunula 

függesztőkarikája bordázott, a félhold végein pedig gömbölyű végelemek vannak. A solymári 

lunula alakú bronzfüggőt helyenként ezüstözés borítja, felületét ezen kívül kis bebélyegzett 

körökkel díszítették, végeit pedig gömbölyded elemek zárják. A lunula formája és a 

függesztőfül kialakítása a Mačvanska Mitrovica-i (?) kincs egy karikákból fűzött nyakékének 

lunula alakú függőivel mutat hasonlóságot.
1520

 Ide vonatkozik még a hosszú, fonott láncon 

függő, III. szalacskai kincshez (1931.) tartozó lunula.
1521

 Ez a lemezszerű függő az előbb 

említett Mačvanska Mitrovica-i lunulához hasonlóan széles testű, de kerek végződései annál 

jóval nagyobbak. A szalacskai lunula felületét ezüstkeretezésű smaragd berakás díszítette.
1522

 

Lunula alakú függők – a síremlékek ábrázolásaival összhangban – nem csak hosszú 

láncokon függhettek, hanem a nyakra szorosan simuló szíjakon vagy nyakperecen is. A szíjak 

értelemszerűen nem maradnak meg, de a fémből készült nyakperecekhez idézhető néhány 

példa. Vékony, sima felületű torquest díszít lunula alakú függő, amelyek például Oescus 

(Bulgária) lelőhelyről egy gyereksírból
1523

 és kettő csontvázas gyereksírból Viminaciumból 

(476. és 3572. sír) említhetők. A Viminacium-Flur Pećine/3572. sírt a Kr. u. 2. század – 3. 

század elejére keltezték.
1524

 

Lunula alakú függők nem csak önmagukban, hanem további függőkkel (pl. borostyánlevél 

alakú függő) együtt is díszítették az ún. kompozit láncokat, amelyek a Duna-vidéki-Balkán 

kincsleletek jellemző darabjai.
1525

 A Viminacium-Više Grobalja 722. sírból (Kr. u. 2. század 

vége – 3. század eleje) egy torques melldíszének függőjeként szintén borostyánlevél alakú 

függőkkel jelenik meg.
1526

 A Nagyberki-Szalacskán 1899-ben talált leletegyüttesben 5 db 

kónikus ezüsttagra függesztett lunula is volt.
1527

 

A lunula motívum egyébként a kincsleletek további viseleti tárgyain, például övlemezeket 

díszítő motívumként jelenik meg a Mačvanska Mitrovica-i (?) (Szerbia) kincsben. Ezeket az 

övlemezeket stilisztikai alapon datálták a Kr. e. 1. századra.
1528

 

 

A lunula szimbolikus jelentéstartalommal bírt. A félhold alakjának védelmező funkciója volt 

és a félholdforma összekapcsolódott Artemis-Seléné-Luna alakjával. A lunula alakú amulettel 

a lányokat és nőket védték, segítették. Ezt a szimbólumot a női élet sajátosságaival (női 

ciklus, termékenység, szoptatás) hozták kapcsolatba, de viselőjét védhette az ártó szellemek 

és entitások ellen is.
1529

 Plautus alapján tudjuk, hogy a lunulát születésnapra ajándékként 

adták.
1530

 

                                                                                                                                                                                     
1518

 KOCZTUR 1991, 185, XV. tábla/64. sír/9. A sírban még gyöngyök, valamint 1 db edény volt (KOCZTUR 1991, 

185, XV. tábla/64. sír/7-8). 
1519

 OTTOMÁNYI 2016, 69, 33. kép 1; SEY 2016, 538, 4. kép 6. 
1520

 Ez azonban vékonyabb, ezüstből készült, felületét pontozott minta díszíti, belső oldalán pedig egy kis, 

romboid-borostyánlevél alakú függő csüng (GUŠTIN – POPOVIĆ 2017, 60-61, Fig. 6.1). 
1521

 RADNÓTI 1941,123, XXVII. tábla 2; XXVIII. tábla B. 1, 4. 
1522

 RADNÓTI 1941,123; FACSÁDY 2001A, 67. 
1523

 RUSEVA – SLOKOSKA 1991, 40, 134, Cat. 84. 
1524

 ZOTOVIĆ 1995, 156, 162, Nr. 1, 4. 
1525

 POPOVIĆ 1996A, 140, 4. lábjegyzet, Fig. 1; POPOVIĆ 2002, 23, 49, 53, 84, 91-92, 100-101, 56. lábjegyzet, 

Fig. 11, Cat. 19. 
1526

 ZOTOVIĆ 1995, 156, 158, Nr. 18. 
1527

 MELHARD 1900, 386-387; HUNYADY 1944, T. XLI. 5; FACSÁDY 2001A, 66. 
1528

 GUŠTIN – POPOVIĆ 2017, 56-57, Fig. 3.5. 
1529

 RIHA 1990, 73; RUSEVA – SLOKOSKA 1991, 51; DAMM 1993, 11; PINCKERNELLE 2007, 47-48; FACSÁDY 

2009B, 63; POPOVIĆ 2002, 91; DASEN 2015, 189-190. 
1530

 Plautus, Epidicus, V. 639-640. 
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Fontos kérdésként merül fel, hogy vajon a lunula alakú függők a „bennszülött” viseletbe 

milyen hatásra épültek be. A római hitvilág és babonák terjedése miatt kezdték el viselni, 

vagy a szokás korábbra vezethető vissza? A női viselet leírásakor Láng M. a félhold alakú 

függőket „kelta” jelzővel illette, de az ékszer eredetkérdését bővebben nem magyarázta.
1531

 

Ugyanígy kelta szimbólumnak tartotta E. Diez a noricumi „bennszülött” női viselet 

vizsgálatakor, szintén bővebb magyarázat nélkül.
1532

 Sellye I. az emailos tárgyak elemzésekor 

a lunula alakú függők La Tène-kori elterjedését említette.
1533

 Ezzel ellentétben A. Faber és S. 

Jilek a lunula alakú függőket a Kr. u. 1. században újonnan jövő, innovatív viseleti elemnek 

tartotta, minthogy ezek a La Tène-időszak temetkezéseiben nem voltak jelen.
1534

 Ennél a 

kérdéskörnél természetesen megint problémát jelent, hogy a késő La Tène-időszak 

temetkezéseit nem ismerjük a térségből. U. Rothe, H. Wrede munkájára hivatkozva jegyezte 

meg, hogy a lunula alakú függőket és ékszereket nem lehet sem a rómaiakra, sem pedig a 

keltákra speciálisan jellemző ékszerként definiálni.
1535

 

Jelenlétük az említett kincsekben bár informatív, a probléma megoldásához nem visz sokkal 

közelebb. A Balkán vidéki kincsek korábbi horizontját keltezik a Kr. u. 1. század utolsó 

évtizedeire,
1536

 a Pannoniában előkerült korábbi kincsek – Ászár, Tata – a Kr. u. 2. századra 

datálhatók, míg például a szalacskai kincsleletek (I-III.) ennél is későbbiek.
1537

 

A motívum korábbi megjelenéséhez szolgálnak példaként a Mačvanska Mitrovica-i (?) kincs 

félholdakkal díszített övlemezei, amelyeket egyéb jellegzetességeik alapján a Kr. e. 1. 

századra lehetett keltezni.
1538

 A félhold motívum egyébként Kárpát-medencei, La Tène-kori 

tárgyakon is megjelenik, például a szárazd-regölyi aranykincs gyöngyein
1539

 és érmeken.
1540

 

A pannoniai „bennszülött” lakosság asztrális világképéről informálnak továbbá az ún. 

asztrális szimbólumokkal díszített, császárkori síremlékek is. A félhold/holdsarló jellegzetes 

motívuma ezeknek a síremlékeknek a napkorong, a csillagok és az „égi kulcs” mellett.
1541

 

Lunula alakú ékszereket viszont a késő La Tène-időszakból, az oppidumok publikált 

anyagából nem ismerek. 

 

Mindezek alapján véleményem szerint nem lehet azt mondani, hogy maga a félhold 

motívum egyértelműen római hatásra terjedt volna el a vizsgált térségben, de az tény, hogy a 

császárkor előtti, La Tène D-időszakra tehető előzményeit nem lehet megnyugatóan kimutatni 

az északkelet-pannoniai térség viseleti anyagában. Minthogy azonban gondolati síkon a helyi 

kelta eredetű lakosság számára ez a szimbólum már bírt jelentéstartalommal, viseletébe 

ékszerként is szívesen integrálhatta. A rendelkezésre álló adatok alapján az a kijelentés tehető, 

                                                           
1531

 Kat. A-82/1/1. leírásakor: „...die jüngere Frau trägt an der Halskette den keltischen Halbmond...” (LÁNG 

1919, 213), továbbá az összehasonlító elemzéskor, az ún. Matrona-reliefek kapcsán: „...keltische 

Schmuckgegenstände, besonders halbmondförmige Gehängsel...” (LÁNG 1919, 252), valamint az összegzéskor: 

„...die Formen der einzelnen Schmuckgegenstände bleiben immer keltisch; unter den Gehängen, die Hals und 

Brust oft ganz bedecken, sind der echt keltische Halbmond, das Rad und der große Knauf immer 

vorherrschend...” (LÁNG 1919, 259). 
1532

 DIEZ 1954, 109. 
1533

 SELLYE 1939, 8. 
1534

 FABER – JILEK 2006, 154. 
1535

 ROTHE 2012, 217.  
1536

 POPOVIĆ 1996A, 139.  
1537

 Összefoglalva: FACSÁDY 2001A, 57, Fig. 1. 
1538

 GUŠTIN – POPOVIĆ 2017, 56-57, Fig. 3.5. 
1539

 SZABÓ 2005, 159. 
1540

 NAGY L. 1935, 15, 54. lábjegyzet 
1541

 Ezek a sírkövek északkelet-pannoniai síremlékeken gyakoriak, de további provinciák kelták által lakott, jól 

körülhatárolható térségeiben, például Hispania északi részén is megjelennek. NAGY L. 1935; MÓCSY 1974A, 68; 

MÓCSY 1974B, 61, Fig. 10; LÁNYI – MÓCSY 1990, 251; TOPÁL 1993, 247. 
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hogy a lunulát nyakék függőjeként a császárkor időszakában római mintára kezdik viselni a 

helyi, „bennszülött” származású nők. 

 

 

Nyakékek borostyánlevél alakú függővel (Ny3/2) 

 

Borostyánlevél alakú függőt egy nő nyakékén látunk, Kat. A-102/1/1. viseletében. A Kr. u. 

2. századra keltezett
1542

 sírkő Dunaújvárosból került elő. Az ábrázolt nő viseletében még egy 

több kerek függővel díszített nyakéket (Ny3/4.1.2) is azonosítottam. 

A korábbi szakirodalmi adatokban nem említik az ékszert,
1543

 vagy pedig eltérő módon, 

fibulaként
1544

 határozták meg. Az ékszer a nő ruhájának kerek nyakkivágásánál helyezkedik 

el. Függesztőzsinórját, a nyakláncra utaló reliefes sávot nem látni, amely felvetné annak 

lehetőségét, hogy az ékszer fibula. Ezt az elképzelést azonban az ékszer formájának 

vizsgálatát követően elvetettem, a borostyánlevél alakú ékszer felső oldalán ugyanis kettő 

téglalap alakú elem látható, amelyeket a függő felfűzéséhez szükséges függesztőfülekként 

lehet meghatározni (79. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bár borostyánlevél alakú függőket, mint fibulákhoz kapcsolódó, vagy láncokat díszítő 

ékszereket több kőemlék viseletábrázolásán megfigyelhetjük,
1545

 önálló, nyakban viselt 

függőként nem ismerem párhuzamát az áttekintett ábrázolásokról. 

 

A császárkori militaria részeként is népszerű szív/borostánylevél motívum
1546

 a 

„bennszülött” viselet ékszerkészletében is megjelenik. A borostyánlevél alakú függők – 

ahogyan azt a fibulákhoz csatlakozó ékszerek elemzése során részletesen tárgyaltam – a 

Balkán térség leletanyagában gyakran tűnnek fel ékszerek díszítőelemeként: fibulákat 

összekötő láncok mellett csatlakozhattak ún. kompozit láncohoz,
1547

 nyakperechez,
1548

 

                                                           
1542

 Kr. u. 2. század (SCHOBER 1923, 76, Nr. 163), Kr. u. 2. század első fele (ERDÉLYI 1974, 26), Kr. u. 2. század 

közepe (FITZ 1957, 150, Nr. 75). 
1543

 FITZ 1957, 150, Nr. 75. 
1544

 HAMPEL 1910, 336, Nr. 26; ERDÉLYI – FÜLEP 1954, 242, Nr. 59; GARBSCH 1965, 153, Nr. 114.19; LUPA Nr. 

3112. 
1545

 Lásd a disszertáció „6.2.2.3. Fibulákhoz csatlakozó ékszerek (Fi+)” c. fejezetét. 
1546

 OLDENSTEIN 1976, 124-136, Taf. 29. 186-195, Taf. 30. 197-202, 204, 206-211, Taf. 31, Taf. 32. 229-240. 
1547

 POPOVIĆ 1996A, 140, 144, 4. lábjegyzet; POPOVIĆ 2002, 23-25, 84-85, 100-102, Cat. 19-21; POPOVIĆ 2011, 

182. 

79. ábra. Ny3/2.   
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fülbevalóhoz.
1549

 Talán nyakláncként viselhették a Vârtopról publikált, borostyánlevél alakú 

függővel díszített, hosszabb fonatos láncot.
1550

 Ezeknek a függőknek apotropaikus-amulett 

funkciójuk lehetett, minthogy sok esetben lunulákkal egy ékszeren szerepelnek.
1551

 

A borostyánlevél alakú függők a Kr. u. 2-3. századi ékszerek meghatározó díszítményének 

tekinthetők.
1552

 A Balkán térségben népszerű borostyánlevél motívumot a görög és makedón 

területekről érkező Dionysos kultusszal hozzák összefüggésbe, amely aztán a helyi természeti 

istenségek kultuszával összeolvadt.
1553

 Talán hasonló képpen lehet elképzelni ezt az 

észekkelet-pannoniai térség vonatkozásában is – leglábbis a kultusz népszerűségére utalnak a 

bennszölött lakosság körében a kocsitemetkezések részeként eltemetett kocsik 

Bacchus/Dionysos kultuszkörhöz kapcsolódó kocsidíszei.
1554

 

A borostyánlevél alakú függődíszeket a császárkorban újonnan megjelenő viseleti elemként 

lehet meghatározni, mindazonáltal a lunula alakú függőkhöz hasonlóan, formájukból 

fakadóan ezeknek az ékszereknek is lehetett olyan jelentéstartalma, amely 

összekapcsolódhatott valamilyen a pre-római időszakba visszavezethető gondolatisággal. 

 

 

Nyakékek egy kerek függővel (Ny3/3) 

 

Egy kerek függővel díszített nyakéket figyeltem meg Kat. A-7/1/1. (Dunaújváros), 38/1/3. 

(Szentendre), 56/1/1. (Szomor), 59/1/1. (Tác), 72/1/1. (Tatabánya), 100/1/1. (Esztergom), 

107/1/1. (Dunaújváros) nők esetében. Kat. A-107/1/1. viseletében a kerek függővel díszített 

nyakék mellett egy ettől eltérő típusú nyakéket (Ny3/4.1.1) is ábrázoltak. 

A katalógusba felvett kőemlékek lazább területi koncentrálódást mutatnak a Dunakanyar 

környékén (Kat. A-38., 56., 72., 100.), és a legdélebbre fekvő település Dunaújváros. Egy 

részüket a Kr. u. 2. század elejére,
1555

 továbbiakat a 2. század közepe-második felére,
1556

 míg 

másokat általánosságban a Kr. u. 2. századra
1557

 datáltak. 

A kerek függőket – bár eltérő megnevezéssel – gyakran említették a korábbi 

szakirodalomban,
1558

 de ettől eltérő azonosítással is több síremlék esetében találkozunk: Kat. 

A-56/1/1.
1559

 és Kat. A-59/1/1.
1560

 viseletében látható nyakéket torquesként írták le, Erdélyi 

                                                                                                                                                                                     
1548

 POPOVIĆ 2002, 19, 82, 90, Cat. 4. 
1549

 POPOVIĆ 2002, 21-22, 83-84, 97, Cat. 13-16. 
1550

 POPOVIĆ 2011, Fig. 11.2. 
1551

 POPOVIĆ 2002, 92-93. Például a tekijai kincs kompozit láncai: POPOVIĆ 2002, 23-25, 84-85, Cat. 19-21. 
1552

 POPOVIĆ 2002, 92-93. 
1553

 POPOVIĆ 1994B, 92; POPOVIĆ 1996A, 151; POPOVIĆ 2002, 92; POPOVIĆ 2011, 182. 
1554

 Összefoglalóan: MRÁV 2009, 85-86; SZABÓ – BORHY 2015, 80; MRÁV 2016, 516. Például: Budaörs/124. 

kocsisír, 126. kocsisír, 162. kocsisír (MRÁV 2016, 496-499, 503-512, 516), Budakeszi, Kozármisleny, Szomor-

Somodorpuszta (MRÁV 2009, 85). 
1555

 Kr. u. 100-120: Kat. A-59; Kr. u. 100-150: Kat. A-7., 56; Kr. u. 120-150: Kat. A-100. (LUPA Nr. 714, 2859, 

3273, 4041. A részletes keltezési adatokat lásd a katalógusban). 
1556

 Kr. u. 130-170: Kat. A-72; Kr. u. 130-180: Kat. A-38. (LUPA Nr. 705, 3267. A részletes keltezési adatokat 

lásd a katalógusban). 
1557

 Kat. A-107. (A részletes keltezési adatokat lásd a katalógusban). 
1558

 Kat. A-7.: SCHOBER 1923, 83, Nr. 181; ERDÉLYI – FÜLEP 1954, 240, Nr. 49; FITZ 1957, 149, Nr. 62; 

GARBSCH 1965, 152, Nr. 114.7; ERDÉLYI 1974, 22; NAGY M. 2007, 39, Nr. 24; LUPA Nr. 714. Kat. A-38.: 

KUZSINSZKY 1900, 64, Nr. 70; FITZ 1957, 149, Nr. 69; AQUINCUM 2002, 43, Nr. 4. Kat. A-56.: HAMPEL 1906B, 

59, Nr. 56. Kat. A-72.: FITZ 1957, 151, Nr. 102; GARBSCH 1965, 161, Nr. 157.1. Kat. A-100.: Kat. A-107.: 

ERDÉLYI 1974, 97. Kat. 107/1/1. kerek függőjének alakját több szerző nem nevezte meg (ERDÉLYI – FÜLEP 1954, 

254, Nr. 172; FITZ 1957, 150, Nr. 78), J. Garbsch esetében lunulaként szerepel (GARBSCH 1965, 152, Nr. 114.9). 
1559

 FITZ 1957, 148, Nr. 32. 
1560

 FITZ 1957, 135, 146, Nr. 3; GARBSCH 1965, 161, Nr. 154.1; LUPA Nr. 4041. 
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G. Kat. A-72/1/1. nyakékén több kerek függőt vélt felfedezni,
1561

 J. Garbsch pedig Kat. A-

107/1/1. nyakékén lógó függőt lunula alakú függőként határozta meg.
1562

 

 

A kerek függőkkel díszített nyakékek között több szempont szerint tehetünk különbséget: 1. 

a szíj/lánc hossza, 2. a függő mérete, 3. a függő kinézete. 

Kat. A-7/1/1., 38/1/3., 56/1/1., 72/1/1. és 100/1/1. viseletében egyaránt lazábban lógó 

nyakék látható, a vállon viselt fibulák magasságában látható függővel. Kivétel Kat. A-

107/1/1. nő nyakéke, amely előbbiekkel ellentétben kétsoros és szorosan a nyakhoz simul, 

továbbá Kat. A-59/1/1 torquese, amely a nyakhoz simul. A lánc textúrájának jelölését két 

sírkövön figyeltem meg: Kat. A-7/1/1. nő nyakában a kerek függő fonatos mintázatú láncon, 

Kat. A-59/1/1. esetében csavart torquesen csüng. 
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 ERDÉLYI 1974, 33. 
1562

 GARBSCH 1965, 152, Nr. 114.9. 

80. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt Ny3/3. 
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A függőket két fő formai csoportba sorolhatjuk, majd a különböző jellegzetességek alapján a 

csoportokat tovább bonthatjuk (80. ábra): 

1. sima felületű kerek függő: 

1.1. nagyméretű, sima felületű kerek függő, hosszú fonatos láncon: Kat. A-7/1/1.  

1.2. nagyméretű, sima felületű kerek függő, hosszú láncon: Kat. A-56/1/1., 72/1/1. 

1.3. kisméretű, sima felületű kerek függő, rövid láncon: Kat. A-100/1/1. 

2. tagolt felületű, kerek függő: 

2.1. kisméretű, tagolt felületű kerek függő, rövid láncon: Kat. A-38/1/3.  

2.2. kisméretű, tagolt felületű kerek függő, nyakperecen/szíjon: Kat. A-107/1/1. 

2.3. kisméretű, tagolt felületű kerek függő, torquesen: Kat. A-59/1/1. 

A sima felületű, kerek függők esetében a nyakék a függő oldalához csatlakozik, míg a tagolt 

felületű függőket a nyakperec alatt, arra függesztve ábrázolták. 

 

Mennyire jellemzőek az egy kerek függővel díszetett nyakékek további „bennszülött” 

viseletű nők esetében? Pannonia Superiorból előkerült kőemléket itt nem említhetek, míg 

Noricumból a Sankt Johann bei Herberstein (Ausztria) lelőhelyű sírkövet lehet példaként 

hozni, amelyen a fő képmezőben látható első nő nyakában sima, a nyakvonalat követő 

nyakperecen kicsi kerek függő, valamint további kettő nyakék van.
1563

 

Dalmatia és Germania Superior területéről ismerni még további példákat. A Kolovrat 

(Szerbia), Podgradina/Glamoč és Zenica (Bosznia Hercegovina) lelőhelyű sírköveken a nők 

nyakában sima nyakperecen kicsi, karika alakú, vagy kerek függőket látunk.
1564

 Ezek a 

sírkövek már a késő császárkorra keltezhetők, a Kr. u. 3. századra – 4. század elejére datálták 

őket.
1565

 A Germania Superiorból ismert kőemlékeken a nők viseletében többször ábrázoltak 

nagyméretű díszkorongot (Zierscheibe). A Tiberius-Claudius korra keltezett kőemlékek 

például Mainz, Mainz-Weisenau és Selzen (Németország) lelőhelyekről ismertek.
1566

 

Úgy tűnik, hogy a kerek függőket bár kisszámban, de ábrázolták a „bennszülött” viselet 

tartozékaként. Külön csoportot képeznek a nagyméretű függők (Zierscheiben), amelyeket Kat. 

A-7/1/1., 56/1/1., 72/1/1., 100/1/1. függőjével (3/3.1.1-3.) hozhatunk párhuzamba – bár ezek 

felülete a katalógusba felvett kőemlékek ábrázolásain díszítetlen. A kisméretű és tagolt 

felületű függők, amelyeket a noricumi és dalmatiai sírköveken is megfigyelhetők, a 3/3.2.1-2. 

változatba sorolt, Kat. A-38/1/3., 59/1/1. és 107/1/1. függőkkel mutatnak kapcsolatot. Ezek 

értelmezése kapcsán egy Császárról előkerült, Severus Alexander uralkodása idején készült 

sírkövön római viseletben látható nő kerek függője is figyelembe vehető.
1567

 

 

A díszített kerek függők, az ún. Zierscheiben dekoratív kivitelezésű ékszerek. Ezek a 

díszkorongok kincsleletek részeként, településeken vagy ritkán sírból kerültek elő a nyugati 

provinciák területén.
1568

 A kis és nagyméretű
1569

 ékszereket nemesfémből készítették, 

ezüsttartalmuk változó volt,
1570

 míg például az Augusta Rauricából előkerült függő aranyból 

                                                           
1563

 LUPA Nr. 1487. 
1564

 Kolovrat: LUPA Nr. 29937. Podgradina: LUPA Nr. 30694. Zenica: LUPA Nr. 23319; LUPA Nr. 23372. 
1565

 Kr. u. 200-300 (LUPA Nr. 23319), Kr. u. 230-300 (LUPA Nr. 29937), Kr. u. 300-350 (LUPA Nr. 23372). 
1566

 Mainz: LUPA Nr. 16496. Mainz-Weisenau: LUPA Nr. 16485; BÖHME-SCHÖNBERGER 1995, 8, Abb. 5a. 

Selzen: LUPA Nr.16486. 
1567

 ERDÉLYI 1974, 46, 45. kép 
1568

 BÖHME 1985, 429, Abb. 4; RIHA 1990, 69, Taf. 30. 693; DAMM 1993, 11-13, Abb. 14, Abb. 26-27; BÖHME-

SCHÖNBERGER 1997, 33, Abb. 19, Abb. 74-75, Abb. 77; LUIK – BLUMER 2009. 
1569

 A „Hettingen típusú” függők átmérője 2,43 cm és 7,5 cm közötti mérettartományba esik (LUIK – BLUMER 

2009, 148). 
1570

 LUIK – BLUMER 2009, 149, 167-181, Abb. 3. 
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készült.
1571

 A függők felülete rendkívül gazdagon díszített. A „Hettingen típusú” függők 

díszítése például alapvetően megegyező struktúrát követ: külső szegélyüket koncentrikus 

körök szegélyezik, közepükön pedig egy központi, dekoratív elem van ugyancsak 

koncentrikus körökkel szegélyezve, felületén gömbölyded díszgombokkal és forrasztott 

drótszállal díszítve, esetenként áttört mintával kiegészítve (81. ábra).
1572

 Az Augusta Raurica-

i aranyfüggő formáját E. Riha kerékhez hasonlította.
1573

 Legteljesebb a Bonnból előkerült, 

filigrán díszítésű ezüstfüggő, amelynek még a nyaklánc része is megmaradt.
1574

 

Ezek a függők jellemzően Kr. u. 3. századra datálható kontextusokból, kincsleletekből 

kerültek elő, de ez a keltezés inkább hosszú, generációkon átívelő használatukra utal nem 

pedig egy késői, rövid divathullámra.
1575

 Használatukat a Kr. u. 1. századig viszik vissza a 

Rajna-vidéki síremlékek alapján.
1576

 Ezek a díszített, kerek függők a nők és gyerekek 

viseletéhez tartozhattak és használatuk kétség kívül pre-római tradícióhoz kapcsolódik,
1577

 sőt 

készítőik is helyiek lehettek.
1578

 Limitált megjelenésük az északkelet-pannoniai síremlékeken 

és így használatuk a vizsgált térségben valamilyen kapcsolatnak köszönhető a nyugati, kelta 

eredetű népekkel. 
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 RIHA 1990, 69, Taf. 30. 693, Taf. 89. 693. 
1572

 LUIK – BLUMER 2009, 149-152. A díszítések és a mintázat alapján három csoportjukat különítették el: LUIK – 

BLUMER 2009, 150, 152, Abb. 4. 
1573

 RIHA 1990, 69. 
1574

 DAMM 1993, 11, Abb. 14; BÖHME-SCHÖNBERGER 1997, 33, Abb. 19; LUIK – BLUMER 2009, 153, Abb. 6. 
1575

 DAMM 1993, 12-13; LUIK – BLUMER 2009, 156-158. 
1576

 DAMM 1993, 12. 
1577

 LUIK – BLUMER 2009, 156. 
1578

 A Kr. u. 1. századi „római” ékszerek esetében a filigrán díszítési technikát I. G. Damm ritkának tartotta, 

ekkor inkább a díszítetlen aranyfelületeket és a színes kövek használatát részesítették előnyben. A bonni 

díszkorong esetében azonban igen hangsúlyos a filigrándíszítés, amely így arra a következtetésre vezette a 

szerzőt, hogy a kelta ezüstművesek tudása nem veszett el, és az ékszereket helyiek készítették (DAMM 1993, 13). 
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A kisméretű, kerek függőknek számos típusa ismert a római kori tárgyi anyagból. 

Említhetők itt például a bullák, a reliefdíszítésű kerek függők, a cameoval vagy gemmával 

díszített függők és a foglalatos érem-függők. 

81. ábra. „Hettingen” típusú díszkorongok. 
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Az említett ábrázolások közül Kat. A-7/1/1. nyakékéről tartották elképzelhetőnek, hogy a nő 

nyakában bullát visel.
1579

 Ezt a lehetőséget elvetettem, ugyanakkor a 3/3.2. nyakékek esetében 

ez az azonosítás felvethető. Az apotropaikus szerepű bullák kisméretű, kerek formájú függők, 

felületük díszítetlen és csak közepük domborodik ki.
1580

 Számos hiteles bullaábrázolás ismert 

a Római Birodalom területéről,
1581

 de Kat. A-38/1/3., 59/1/1. és 107/1/1. függője ezektől 

eltérő, a függők középrésze nem domborodik ki, hanem a kerek ékszer pereme alá süllyed. A 

korábban említett, Császárról előkerült sírkő párhuzamként idézhető a függő ábrázolása 

kapcsán. R. Facsády A. annak lehetőségét vetette fel, hogy ez a nő a nyakában függőként 

keretelt érmet visel.
1582

 

Úgy tűnik, tehát hogy az említett ékszerek nagyobb valószínűséggel feleltethetők meg 

valamilyen kerek, foglalatos függőnek, a keretelt érmek mellett azonban további függőtípusok 

is említhetők. A kerek medallionok rendkívül változatos kialakítással ismertek a tárgyi 

anyagból, hiszen nem csak a függő középső díszítőeleme volt dekoratív, de annak keretét is 

díszítették.
1583

 A reliefdíszítésű függők, a cameoval és gemmával díszített függők, a foglalatos 

érem-függők
1584

 a Kr. u. 2. századtól váltak a nyakláncok divatos elemévé.
1585

 Ezek az 

ékszerek színvonalas kivitelezésű darabok, amelyek nemesfém és drágakő/féldrágakő/üveg 

felhasználásával készültek; amellett, hogy művészeti szempontból értéket képviseltek, valódi 

értéktárgynak számítottak, hiszen jóval drágábbak lehettek, mint a tömegcikként bronzból 

előállított ékszerek. 

Bár ezek a függők a leletanyagban ritkák, Magyarországról megemlíthető például egy 

Brigetio lelőhelyű, aranykeretbe foglalt, függőként funkcionáló hegyikristály gemma, 

előlapján disznó hátára ugró szamárral, hátoldalán pedig egy kos hátán ülő, állatfejű, meztelen 

férfialakkal.
1586

 Az Aquincumi Múzeum gyűjteményéhez tartozik egy csavart mintázatú 

keretbe foglalt görög feliratos üveg gemma, amely párhuzamai alapján a Kr. u. 3. században 

készülhetett
1587

 és ugyancsak 3. századi gyártmány lehet a gagátból készült Medusa fejjel 

díszített aquincumi függő is.
1588

 

 

                                                           
1579

 ERDÉLYI – FÜLEP 1954, 240, Nr. 49. 
1580

 Az etruszk eredetre visszavezethető bullák aranyból készült változatait kezdetben a patrícius családból 

származó fiúk viselték, majd később terjedtek el a bronzból készült változatok szélesebb társadalmi rétegben is. 

A bullákat gyerekek – fiúk és lányok egyaránt – valamint fiatal lányok és asszonyok hordták. A fiúk a toga 

virilis felöltéséig, a lányok pedig esküvőjük napjáig voltak jogosultak bullaviselésre. Apotropaikus tárgyak 

voltak: a belsejükbe tett varázsszövegek, védelmező feliratok, növények, tüskék, vagy akár figurális 

bronzszobrocskák mind a védelmezést, a bajelhárítást szolgálták. Használatuk Pannoniában leginkább a késő 

császárkor időszakában követhető nyomon, de korábbi időszakokból is ismertek: például egy Aquincumból 

előkerült bronz bulla belsejében egy görög feliratos ezüstlapocska és Traianus Kr. u. 116-os érme volt (GOETTE 

1986, 135-139; PINCKERNELLE 2007, 44; FACSÁDY 2009B, 63; SEY 2012, 587-588; SEY 2016, 538). 
1581

 Részletesen lásd GOETTE 1986, 143-151, 154-164. 
1582

 FACSÁDY 1999-2000, 270. Keretelt érem további ábrázolásához egy Antinoopolisból előkerült múmiaportrét, 

valamint palmyrai kőemlékek ábrázolásait említette (FACSÁDY 1999-2000, 271, Fig. 10). 
1583

 A medallionoknál gyakori például a csavart mintázatú keret (POPOVIĆ 1996B, 139, 141, Fig. 4. V.1/1-2, VI; 

FACSÁDY 2009B, 66, 117, Kat. 242), a stilizált palmetta díszítésű keret (POPOVIĆ 1996B, 140, Fig. 4.V/2.1-2), az 

áttört keret (RUSEVA – SLOKOSKA 1991, 51, 54), de a stilizált palmettát, hornyolást és áttörést kombináló keret 

(POPOVIĆ 1996B, 140, Fig. 4. V.3/1-2) is. 
1584

 Egyes esetekben a foglalatba illesztett ezüst vagy bronz érmet aranyfólia borítással látták el, így kapva meg 

az aranypénzek dekoratív megjelenését (DEPPERT-LIPPITZ 1984, 10, Abb. 5).  
1585

 BÖHME 1978, 5, 13, 15; DEPPERT-LIPPITZ 1984, 13; RUSEVA-SLOKOSKA 1991, 51; DAMM 1993, 21; POPOVIĆ 

1996B, 139, 141, 143; FACSÁDY 1999-2000, 293. 
1586

 GESZTELYI 2000, 80, Nr. 257 = GESZTELYI 2005, 18, 52, Nr. 130. 
1587

 Lelőhely: Aquincum-Bécsi út 100./XXVII. sír (FACSÁDY 2009B, 66, 117, Kat. 242). 
1588

 Lelőhely: Aquincum-Sajka u. 4./93/9. sír (FACSÁDY 2009B, 66, 117, Kat. 243). 
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Bár a síremlékeken ábrázolt függők pontos típusa nem adható meg, úgy tűnik, hogy Kat. A-

38/1/3., 59/1/1. és 107/1/1. viseletében már az aktuális, Kr. u. 2. századi ékszerdivatnak 

megfelelő, drága nyakékek kerültek megjelenítésre,
1589

 amelyek viselésére a vagyonos 

rétegnek volt lehetősége. 

 

 

Nyakékek több kerek függővel (Ny3/4) 

 

Több kerek függővel díszített nyakéket Kat. A-29., 41/1/1., 41/1/3., 55/1/1., 80/1/1., 82/1/2., 

83/1/2., 102/1/1., 107/1/1. nők viseletében látunk. Kat. A-102/1/1. és 107/1/1. nők viseletében 

kettő eltérő típusú nyakéket ábrázoltak. A síremlékek több mint fele Dunaújvárosból került 

elő (Kat. A-80., 82-83., 102., 107.), de a Kat. A-29. sírszobor is az előbbiek közeléből, 

Sárszentmiklósról származik. Kat. A-41-et Budapesten, Kat. A-55-öt pedig Szentendrén 

találták. A kőemlékeket a Kr. u. 2. századra datálta a szakirodalom,
1590

 fontos továbbá 

kiemelni, hogy a nyakéktípus ábrázolása már a század elejéről is ismert: Kat. A-55. sírkövet 

Kr. u. 100-130,
1591

 Kat. A-41. sírkövet Kr. u. 100-150
1592

 közé keltezte a LUPA. 

 

A több kerek függővel díszített nyakékek nagyobb méretűek, így jobban kivehetők az 

ábrázolásokon, ennek köszönhetően a korábbi szakirodalmi leírásokban is szerepelnek.
1593

 A 

többivel ellentétben Kat. A-64. kőemlék felülete rosszabb állapotban maradt meg, így a 

korábbi leírásokban a nő nyakéke másként szerepel: egyes helyeken egyik korongot sem 

azonosították és a nyakék torquesként szerepel,
1594

 míg máshol csak a legnagyobb korongot 

figyelték meg, a jobb vállhoz eső, kisebb korongot viszont nem vették észre.
1595

 

Az ábrázolt nyakékek a nyakban lazán lógnak, a korongokat hosszú láncra/zsinórra 

függesztve ábrázolták. Egyedül Kat. A-82/1/2. nyakéke tér el a többitől, amely bár szintén a 

mellkason helyezkedik el – nem pedig a nyakra simulva, mint ahogy arra példát a korábban 

tárgyalt típusok esetében láttunk –, de függesztő lánca az ábrázoláson egyértelműen nem 

vehető ki. Mivel az ábrázolt korongok a vállakon viselt fibulák tűszerkezete alatt, azokkal ívet 

                                                           
1589

 A „Függelék 1. részében” összegyűjtött temetkezések egyikéből sem került elő ilyen drága ékszer, csupán 

bulla, de az is minden esetben bronzból készült: 1 db Cociş 21b3a-b pannoniai trombitafibulával az Aquincum-

Bécsi út – Perényi utca/V. 6. sírból (hamvasztásos) (Függelék 1/2.2.1. lelőhely, Kat. B-150, 6. tábla 2-3). 1 db 

Berecz IIA/15b emailos korongfibula és bronz bulla volt az Intercisa-Nagytemető/165. sírban (csontvázas 

téglasír), a fibula azonban valószínűleg nem tartozott a kislány viseletéhez (Függelék 1/4. lelőhely, Kat. B-191, 

33. tábla 1-2). 
1590

 Kr. u. 150-180: Kat. A-80; Kr. u. 150-200: Kat. A-82; Kr. u. 2. század: Kat. A-29., 83., 102., 107. (ROTHE 

2012, 207, 541. lábjegyzet; LUPA Nr. 3214. A részletes keltezési adatokat lásd a katalógusban). 
1591

 LUPA Nr. 5252. 
1592

 LUPA Nr. 765. 
1593

 Kat. A-29.: FITZ 1957, 134, 150, Nr. 82; GARBSCH 1965, 158, Nr. 145.2; ERDÉLYI 1974, 99; FITZ 1998, 59, 

Nr. 20; LUPA Nr. 727. Kat. A-41/1/1., 41/1/3.: HAMPEL 1906B, 46, Nr. 40; FITZ 1957, 149, Nr. 68; GARBSCH 

1965, 148, Nr. 106.3; AQUINCUM 2002, 75, Nr. 111. Kat. A-80/1/1.: SCHOBER 1923, 120, Nr. 263; ERDÉLYI – 

FÜLEP 1954, 241, Nr. 53; FITZ 1957, 149, Nr. 63; GARBSCH 1965, 152, Nr. 114.5; NAGY M. 2007, 54, Nr. 46; 

LUPA Nr. 3214. Kat. A-82/1/2.: ERDÉLYI – FÜLEP 1954, 254, Nr. 173; FITZ 1957, 150, Nr. 79; GARBSCH 1965, 

152, Nr. 114.6; ERDÉLYI 1974, 98; LUPA Nr. 734. Kat. A-83/1/2.: HAMPEL 1910, 336, Nr. 27; ERDÉLYI – FÜLEP 

1954, 254, Nr. 174; FITZ 1957, 150, Nr. 80; CSONTOS 1999, 163, Nr. 12; LUPA Nr. 3956. Kat. A-102/1/1.: 

HAMPEL 1910, 336, Nr. 26; ERDÉLYI – FÜLEP 1954, 242, Nr. 59; FITZ 1957, 150, Nr. 75; LUPA Nr. 3112. Eltérő 

meghatározás: GARBSCH 1965, 153, Nr. 114.19. Kat. A-107/1/1.: ERDÉLYI – FÜLEP 1954, 254, Nr. 172; FITZ 

1957, 150, Nr. 78; GARBSCH 1965, 152, Nr. 114.9; ERDÉLYI 1974, 97; CSONTOS 1999, 164, Nr. 14; NAGY M. 

2007, 57, Nr. 49; LUPA Nr. 3945. 
1594

 FITZ 1957, 147, Nr. 23; GARBSCH 1965, 159, Nr. 149.2; MARÓTI 2003, 18, Kat. 12; LUPA Nr. 5252. 
1595

 KUZSINSZKY 1929, 57, Nr. 5. 
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bezárva helyezkednek el, még az is felvethető, hogy a korongokat egy a fibulákat összekötő 

láncra rögzítették. 

 

 

A több koronggal díszített nyakékek két típusra és további altípusokra bonthatók. Az első 

típusba a három, a másodikba az öt koronggal díszített nyakékek tartoznak. További altípusok 

csak a három koronggal díszített nyakékek között különíthetők el a díszítőkorongok mérete és 

kialakítása alapján (82. ábra). 

 

1. Három koronggal díszített nyakékek 

1.1. Kisméretű és nagyméretű sima felületű korongokkal díszített nyakék (3/4.1.1.) 

A nyakéket középen egy nagyobb koronggal, mellette pedig egy-egy kisebb sima 

felületű koronggal díszítették. Nagyobb méretű változata Kat. A-107/1/1. (Dunaújváros), 

kisebb méretű változata pedig Kat. A-55/1/1. (Szentendre) viseletében figyelhető meg. 

Bár Kat. A-55/1/1. esetében a bal vállhoz közeli, kisebb méretű korong a kőemlék 

töredékessége miatt nem azonosítható, a szimmetria alapján azonban feltételeznünk kell, 

hogy itt is három koronggal díszített nyakéket ábrázoltak. 

 

1.2. A felület közepén tagolt korongokkal díszített nyakék (3/4.1.2.) 

A nyakéken középen egy nagyobb korong, mellette pedig egy-egy kisebb korong van. 

Mindegyik korong közepén egy-egy kerek tagolás látható. Ez az altípus Kat. A-41/1/3. 

(Budapest) és 102/1/1. (Dunaújváros) viseletében figyelhető meg. 

 

1.3. A felület közepén és szegélyén tagolt korongokkal díszített nyakék (3/4.1.3.) 

Az előbbihez szorosan kapcsolódó altípus, annyi különbséggel, hogy nem csak a 

korongok közepén látható kerek tagolás, hanem azok peremén egy azt szegélyező sáv 

van. Ezt a nyakékeket Kat. A-80/1/1. (Dunaújváros) esetében azonosítottam. 

 

1.4. A felület szegélyén tagolt, rovátkolt felületű korongokkal díszített nyakék (3/4.1.4.) 

Ennél az altípusnál is megfigyelhető, hogy a három korong közül a középső kicsit 

nagyobb. A korongok szegélyét – az előző változathoz hasonlóan – sáv határolja, 

felületükön pedig sugaras díszítés van. Kat. A-82/1/1. és 83/1/2. (mindkettő Dunaújváros) 

viseletében látható. A Kat. A-83/1/2-nél látható korongok között a 82/1/2-ével ellentétben 

láthatók a lánc elemei. 

 

1.5. Eltérő, díszített felületű korongokból álló nyakék (3/4.1.5.) 

Egyedül Kat. A-41/1/1. (Budapest) viseletében azonosítottam ezt a nyakéket. A három 

korong közül, az előbbiekhez hasonló módon, ismételten a középső nagyobb. Mindegyik 

korong díszített lehet, de a jobb vállhoz eső korong felületét a kőemlék állapota miatt 

nem tudtam vizsgálni; a szimmetrikus elrendezés miatt, talán a bal vállhoz eső korong 

díszítésével egyezett meg. A középső korong felületét középen kis, kör alakú tagolás és e 

körül négy sziromszerű minta van. A bal vállhoz eső korong közepét nagyobb méretű kör 

alakú tagolás díszíti. 
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2. Öt nagy koronggal és hat kis koronggal díszített nyakék (3/4.2.) 

Ezt a gazdagon díszített nyakéket egyedül Kat. A-29. (Sárszentmiklós) viseletében 

láthatjuk. A korongok elrendezése szimmetrikus: az öt nagyméretű korong mindkét 

oldalán kis korongok következnek. A nagyméretű korongok felülete eltérő módon 

díszített: 1. a középső, legnagyobb korong peremét és közepének kör alakú elemét 

szegély határolja, a korong felületét pedig hat pontbetét díszíti, 2. a kétoldalt következő 

nagyobb korongok felületét nagyobb kör alakú tagolás díszíti, 3. a két legszélső nagyobb 

korong közepét kör alakú tagolás, felületüket pedig négy-négy kerek pontbetét díszíti. 

 

A három és öt koronggal díszített nyakékek párhuzamai kevéssé ismertek további 

ábrázolásokról. Moesia Superiorból, Peć/Peja (Koszovó) lelőhelyről ismerek egy kőemléket, 

amelyen a nő nyakában három, körülbelül azonos méretű, díszítetlen felületű korongokkal 

díszített nyakéket ábrázolhattak.
1596

 

Gazdagon díszített nyakék ábrázolására még Noricumból említhető példa. A 

Lendorf/Klagenfurtból (Ausztria) előkerült kőemléken ábrázolt nő kettő, gazdagon díszített 

nyakéket visel: a felső a nyak vonalát követi, míg az alsó lazább és a vállak vonalában ível. A 

felső, szálakból álló nyakéket lunula alakú, amphora (?) alakú, valamint kerek függők díszítik, 

míg az alsó, ugyancsak fémszálakból álló nyakéket három rozetta alakú (?) dísz, továbbá 

kisebb kerek díszek tagolják és makk alakú függők díszítik. Erről az alsó nyakékről azonban 

biztosan nem lehet eldönteni, hogy esetleg fibulákhoz kapcsolódik-e,
1597

 ugyanis a vállrészek 

már nem került ábrázolásra, kitakarja a nő fejfedőjéről lecsüngő fátyolkendő.
1598

 

Néhány további, noricumi kőemlék estében szintén kérdéses, hogy a viseletben látható 

díszes ékszer vajon önálló nyakék vagy pedig fibulákhoz kapcsolt díszített lánc. A Gamlitz 

(Ausztria) lelőhelyű sírkövön a nő has tájékán három nagyméretű, kerek ékszer van, de sem 

az összekötőlánc, sem a felfüggesztésre utaló zsinór nem látható az ábrázoláson.
1599

 A Piber-

Voitsbergből (Ausztria) előkerült sírkövön az ábrázolt nő viseletében a vállak vonalában ívelt, 

gazdagon díszített ékszert látunk. A három rozetta alakú elemet láncocskák kötik össze, a 

rozettákon 1-2-1 makk alakú függő van, míg a láncokról egy-egy lunula alakú függő 

csüng.
1600

 Ezek az ékszerkombinációk a szakirodalomban Brustschmuckként kerültek 

megnevezésre. Akárhogyan is definiáljuk a rendkívül gazdag, mellkast díszítő ékszereket, 

annyi biztos, hogy az áttekintett kőemlékanyagban nem gyakoriak a „bennszülött” viseltű nők 

ékszerkészletében az olyan a három vagy öt koronggal díszített nyakékek, amelyeket az 

északkelet-pannoniai „bennszülött” női viselet részeként azonosítani lehetett. 

A Palmyra-i kőemlékanyagban a medaillonokkal díszített nyakékek jól kidolgozott 

ábrázolásaival találkozunk. Ezek a nyakékek az újabb kutatások szerint itt is kisszámban 

kerültek ábrázolásra; tizennégy női viseletben lehet őket megfigyelni, amelyek mindegyikét a 

Kr. u. 3. századra keltezik.
1601

 A nagy láncszemekből vagy hosszúkás gyöngyökből fűzött 

nyakláncokon férfibüsztökkel díszített medaillonok vannak.
1602

 

 

 

 

 

                                                           
1596

 A LUPA esetében az ábrázolt ékszer Brustschmuck megnevezéssel szerepel (LUPA Nr. 28431). 
1597

 GARBSCH 1965, 138, Nr. 31.2. 
1598

 LUPA Nr. 851. Datálása: Hadrianus kor (LUPA Nr. 851). Felirat: nincs. 
1599

 LUPA Nr. 1676. Datálása: Kr. u. 90-120 (LUPA Nr. 1676). Felirat: van. 
1600

 LUPA Nr. 1607. Datálása: Kr. u. 70-130 (LUPA Nr. 1607). Felirat: van. 
1601

 KRAG 2017B, 43. 
1602

 BÖHME 1978, Abb. 1; KRAG 2017B, 43, Fig. 8.  
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82. ábra. A vizsgált síremlékeken 

ábrázolt Ny3/4. 
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A medaillonokkal díszített nyakláncok pontosabb meghatározásával eddig kevéssé 

foglalkoztak, hiszen ez meglehetősen problémás feladatkör, számos lehetőség vethető fel. Fitz 

J. is megállapította, hogy a „medailonok díszítésére szinte semmilyen adatot nem kapunk a 

sírkövekről”; egyedül a sárszentmiklósi sírszobor (Kat. A-29) nyakéke alapján tett egy olyan 

felvetést, hogy a korongok áttört díszítésűek lehettek és nem emailozottak.
1603

 

Ha az ékszerek párhzamait keressük a tárgyi anyagban, többféle díszítéstechnikával 

találkozunk a párhuzamként sorolható darabok esetében. A nyakláncokat gyakran áttört 

díszítésű függők, keretbe foglalt cameok és keretelt érmek díszítik. 

Kettő kerek, áttört díszítésű függő díszíti például a Kr. u. 250 körül eltemetett Obfelden-

Lunnern (Svájc) lelőhelyű nyakéket.
1604

 Áttört díszítésű, kerék alakú függők önállóan 

jelennek meg a Backworth-ben (Anglia) talált kincs láncain (Kr. u. 2. század),
1605

 de formai 

szempontból jó analógiaként szolgálnak a 3/4.1.4. nyakék sávos díszítésű korongjaihoz. A 

kerékmotívum a kelták körében is népszerű volt, elég, ha csak a kerék amulettekre gondolunk, 

de a szimbolikus jelentéstartalommal bíró motívum például a boius pénzeken is feltűnik.
1606

 

Ugyanakkor a kerék motívum az itáliai ékszerek díszítményei közül is ismert.
1607

 Az itáliai 

ékszereknél divatos elemek viszont a provinciák ékszerdivatjában csak később, a Kr. u. 2-3. 

század során jelentek meg.
1608

 A kocsikereket utánzó minta – a lunulához hasonlóan – egy 

szélesebb körben elterjedt motívum volt, amely a „római ékszerek” hatására kapott újból 

népszerűséget. 

A Naix-ból előkerült kincs hat függővel díszített nyakéke egy Kr. u. 3. század közepe táján 

elrejtett kincshez tartozott. A nyakék keretbe foglalt függői közül négy keretelt érem 

(Hadrianus, Septimius Severus, Caracalla, Geta) és kettő achátból vagy ónixból készített 

cameo Iulia Domna és Minerva ábrázolással.
1609

 Nyakláncokat díszítik többedmagukkal azok 

a foglalatos érmek is, amelyek Aboukir, Alexandria, Barleux, Beurains, Eauze, Petrijanec 

lelőhelyekről kerültek elő, valamint a Bachofen von Echt, Baurat Schiller és Metroplitan 

Museum gyűjteményéhez tartoznak.
1610

 Keretelt érmek Magyarország területéről is 

említhetők a rábakovácsi (ma Meggyeskovácsi) kincsleletből. A három aureus, Valerianus és 

Valerianus iunior virágsziromkeretes érmei,
1611

 eredetileg talán ugyanarra a nyakláncra 

lehettek felfűzve.
1612

 

A 3/4.1.5. ábrázolt nyakék korongjának díszített felülete további értelmezési lehetőséget is 

megenged. Említhető a Commodus érmével Armazis-Khevi (Grúzia) 6. sírjából előkerült 

kerek, dobozsszerű függővel díszített nyakék (83. ábra). A két részből álló nyakéket kis, 

aranykeretes, kúpos gránát kő-berakások díszítik, a kerek díszkorong pedig a nyakék közepén 

helyezkedik el. A medaillon felületét csepp alakú gránit és türkiz berakások díszítik, amelyek 

elrendezésük révén virágszirmokhoz hasonlóak.
1613

 Bár kevésbé gazdag kivitelben, de ez az 

elrendezés, a körben sorakozó csepp alakú berakások fibula díszeként is ismertek: 

                                                           
1603

 FITZ 1957, 141. 
1604

 BÖHME 1978, 6, Abb. 18; DAMM 1993, 21-22, Abb. 25; BÖHME-SCHÖNBERGER 1997, 74, Abb. 77. 
1605

 Mindkettő nyakláncot egy-egy áttört díszítésű kerék alakú függő díszíti, de a kerék alakú elem megjelenik a 

kincshez tartozó karperec díszítőelemeként is (PFEILER 1970, 71-72, Taf. 19-20; BÖHME 1978, 6, 10, Abb. 5; 

DAMM 1993, 14-15, Abb. 16). 
1606

 SZABÓ 2005, 94. 
1607

 BÖHME 1978, 5, 14. Például Boscoreale: HÉRON DE VILLEFOSSE 1899, 263-265, No. 109. 
1608

 BÖHME 1978, 14. 
1609

 BÖHME 1978, 13, Abb. 19; BÖHME-SCHÖNBERGER 1997, 74, Abb. 59; FACSÁDY 1999-2000, 275. 
1610

 FACSÁDY 1999-2000, 273-276. 
1611

 ALFÖLDI 1954, 62-64, 67, XVII. tábla; FACSÁDY 1999-2000, 275. Az érmek R. Alföldi M. meghatározása 

szerint: RIC V/1, 34; RIC V/1, 49; RIC V/1, 11 (ALFÖLDI 1954, 62-63). Kerettípus: Facsády 1999-2000/3/C 

típus (FACSÁDY 1999-2000, 275, 282-283). 
1612

 ALFÖLDI 1954, 64-67, 70-71, XVI. tábla 1-2, XVIII. tábla. 
1613

 PFEILER 1970, 79, Taf. 21. 
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Brigetio/Szőny-Vásártér lelőhelyről a 3. pince egyik betöltési rétegéből került elő egy 

bronzfibula, amelyet egységesen fekete üvegberakások díszítenek (55. ábra 14).
1614

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A több kerek függővel díszített nyakékek pontos típusa az esetek többségében nem 

határozható meg. Annyi viszont biztos, hogy a több kerek függővel díszített nyakékek a Kr. u. 

2. századtól jelentkező ékszerdivathoz tartoznak. Az így ábrázolt „bennszülött” viseletű nők 

ruházatához tehát olyan ékszerek tartoznak, amelyek sem anyaghasználatukban sem pedig 

megmunkálásuk tekintetében nem hétköznapiak, így az átlagosnál jóval drágábbak és az 

aktuális, vagyonos réteg által finanszírozható ékszerdivattal összhangban vannak. 

 

Gyöngyökből álló nyakék (Ny4) 

 

Gyöngyökből fűzött nyakéket ábrázoltak Kat. A-85/1/2. (Szomor/Gyermely/Szomód) és 

Kat. A-90/1/1. (Szombathely) nők viseletében. Mind Kat. A-85., mind pedig Kat. 90. 

síremléket a Kr. u. 2. század vége – 3. század elejére keltezték.
1615

 

A két nő gyöngyökből álló nyaklánca eltérő, de egyikük sem visel azon kívül másik 

nyakéket. Kat. A-90/1/1. nyakában egy körülbelül azonos nagyságú szemekből álló 

gyöngysort ábrázoltak (Ny4/1), míg Kat. A-85/1/2. nyakában kisebb, de ugyancsak egyenlő 

                                                           
1614

 SÁRÓ 2016, 160, Kat. 5, 18. tábla 5. Talán hasonló díszítése lehetett egy Hollernből (Ausztria) előkerült 

fibulának is: FÖ FUNDBERICHTE 1990, 240, Abb. 1019. 
1615

 Kat. 85.: Severus kor, vagy még későbbi (ROTHE 2012, 189, 445. lábjegyzet) Kat. 90.: Kr. u. 200-230 

(LUPA Nr. 685) (A részletes keltezési adatokat lásd a katalógusban). 

83. ábra. Nyakék Armazis-Khevi (Grúzia) 

lelőhelyről. 
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nagyságú szemekből álló és függővel
1616

 díszített nyaklánc (Ny4/2) van (84. ábra). Mindkét 

nyakék az ábrázolt nő nyakához szorosan illeszkedik. 

Egy Pannonia Superiorból ismert sírkövön az ábrázolt nő nyakában további nyakékekkel 

kombinálva látjuk a gyöngyökből álló nyakéket: a Neumarkt im Tauchental (Ausztria) 

lelőhelyű sírkövön az egyik nő nyakában kettős gyöngysort, valamint sima nyakperecet és 

sima nyakperecet visel lunula alakú függővel.
1617

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A „bennszülött” viselet részeként nyakban ábrázolt gyöngysort néhány dalmatiai
1618

 sírkő 

ábrázolásán is megfigyelhetjük, de megintcsak nagyobb számban sorolhatók a Noricumból 

ismert kőemlékek, amelyeken a nők csak gyöngysort,
1619

 vagy gyöngysort és 

nyakpereceket,
1620

 de leggyakrabban gyöngysort és lunula alakú függővel díszített 

nyakperecet
1621

 viselnek. A gyöngysor a „római stílusú” ruhában ábrázolt nők tipikus ékszere; 

például Bagodvitnyed,
1622

 Budapest,
1623

 Dunaújváros,
1624

 Pécs,
1625

 Szentendre
1626

 lelőhelyű 

sírköveken több esetben is láthatjuk ezeket a nyakékeket. Ezeken Kat. A-85. és Kat. A-90. 

síremlékek ékszerábrázolásával ellentétben nem csak kerek, hanem szögletes szemekből álló 

nyakláncok is megjelentek. 

 

Gyöngyökből készült nyakéket a kevésbé tehetős nők is viseltek, hiszen a 

drágakőből/féldrágakőből/igazgyöngyből/gagátból készült szemeket könnyen 

                                                           
1616

 A függő formája nem vehető ki pontosan. 
1617

 LUPA Nr. 448. 
1618

 Szarajevó: LUPA Nr. 24063. Travnik: LUPA Nr. 30632. 
1619

 Seggauberg (Ausztria): LUPA Nr. 1204. Piber-Voitsberg (Ausztria): LUPA Nr. 1611. Zollfeld (Ausztria): 

LUPA Nr. 834. A LUPA leírása szerint: Rein/Eisbach (Ausztria): LUPA Nr. 1152. 
1620

 Seggauberg (Ausztria): a LUPA leírása szerint a nő viseletében gyöngysor és három nyakperec van (LUPA 

Nr. 1248). 
1621

 Gleisdorf (Ausztria): LUPA Nr. 1067. Piber-Voitsberg (Ausztria): LUPA Nr. 1607. Sankt Michael im 

Longau (Ausztria): LUPA Nr. 3626. Seggauberg (Ausztria): LUPA Nr. 1271. Šempeter v Savinjski Dolini 

(Szlovénia): LUPA Nr. 13333. Stambach/Grafendorf bei Hartberg (Ausztria): LUPA Nr. 4628. Strassgang 

(Ausztria): LUPA Nr. 1453. Wels (Ausztria): LUPA Nr. 593. Zollfeld (Ausztria): LUPA Nr. 834. 
1622

 LUPA Nr. 4565. 
1623

 FACSÁDY 1997, 105, Taf. 20. 6; AQUINCUM 2002, 71, 75, Nr. 100, 110; FACSÁDY 2007, 28; FACSÁDY 2009A, 

688-689, Fig. 6; LUPA Nr. 730, Nr. 2879, Nr. 4701, Nr. 8289. 
1624

 LUPA Nr. 4003. 
1625

 LUPA Nr. 650, 10982. 
1626

 AQUINCUM 2002, 55-56, Nr. 44; FACSÁDY 2007, 28; LUPA Nr. 3178. 

84. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt 

Ny4. 
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helyettesíthették üveggyöngyökkel, az aranyhuzalból hurkolt láncszemek helyett pedig 

kevésbé nemes anyagokat használhattak. 

A vizsgált temetkezések közül több esetben is nyaktájékon kerültek elő gyöngyök,
1627

 

amelyeket így eredetileg nyakékként viselhettek. A sírokban kettő vagy egy fibula tartozott az 

elhunyt viseletéhez. 2 db Garbsch A238v1 noricumi-pannoniai szárnyas fibulákkal Solymár-

Dinnyehegy/122. sírból,
1628

 2 db Merczi 2016a/1.1. egy gombos, erős profilú fibulákkal 

Budaörs/30. sírból,
1629

 1 db Gugl A70/73b egy gombos, erős profilú fibulával és 1 db Cociş 

6b2 pontusi típusú egy gombos, erős profilú fibulával a Sárbogárd-Virágrész/26. sírból,
1630

 2 

db Cociş 21b1b pannoniai trombitafibulával a Páty/233. sírból,
1631

 a Solymár-Dinnyehegy/31. 

sírból pedig Merczi 2012/12.1. pannoniai trombitafibulával
1632

 kerültek elő gyöngyök. A 

Garbsch A238e és Garbsch A238v1 fibulákkal a Páty/120a sírból előkerült gyöngyök
1633

 

nyakláncként vagy fibulakát összekötő lánc részeként is szolgálhattak.
1634

 Kérdéses még az 

Aquincum-Corvin tér/90. sírjából (csontvázas, fiatal személy) előkerült, lappangó gyöngyök 

funkciója, amelyek a dokumentáció szerint a koponya alatt, a szemüregnél kerültek elő.
1635

 A 

sírokból előkerült fibulák közül legkorábbiak a Merczi 2016a/1.1, a Garbsch A238e, a 

Garbsch A238v1, de a Gugl A70/73b, a Cociş6b2 is használatban volt a Kr. u. 1. 

században.
1636

 A gyöngyös nyaklánc viselése így a császárkor időszakában is kimutatható a 

térség „bennszülött” viseletében – ezt a noricumi-pannoniai szárnyas fibulákkal egy 

együttesből előkerült darabok kétségtelenül igazolják – de az igazán díszes, gyöngyös 

nyakékek
1637

 csak később kaphattak helyet a viseletben. A „színes ékszerek”-re való igény a 

Kr. u. 2. századtól jelentkezett, ekkortól egyre gyakrabban kombinálták a fémet a különféle 

színes kövekkel és azok utánzataival.
1638

 A gyöngyökkel díszített nyakékek divatja így a Kr. 

u. 2-3. századra tehető, de használatuk még a 4. században is kimutatható.
1639

 

                                                           
1627

 Nyaktájékon került elő gyöngy, de valószínűleg nem az elhunyt viseletéhez tartozott a fibula: Dunaújváros-

Nagytemető/165. sír (Függelék 1/4. lelőhely, Kat. B-191, 33. tábla 1-2) és Dunaújváros-Nagytemető/1344. sír 

(Függelék 1/4. lelőhely, Kat. B-126, 35. tábla 1-3). 
1628

 Függelék 1/13. lelőhely, Kat. B-47-48, 78. tábla 1-3. 
1629

 Függelék 1/3. lelőhely, Kat. B-98-99, 28. tábla 1-2, 5. 
1630

 Függelék 1/12. lelőhely, Kat. B-134, Kat. B-124, 61. tábla 2-3, 6. 
1631

 Függelék 1/10. lelőhely, Kat. B-145-146, 49. tábla 1-3. 
1632

 A sírból előkerült további A75/77 egy gombos, erős profilú fibula az elhunyt térdének környékén volt. 

Függelék 1/13. lelőhely, Kat. B-141, Kat. B-138, 66. tábla 1-3. 
1633

 Függelék 1/10. lelőhely, Kat. B-18, Kat. B-28, 45. tábla 1-3. 
1634

 OTTOMÁNYI 2019, 50. 
1635

 Az üvegberakásos lapfibula (Kat. B-171.) a mellkasnál került elő. Függelék 1/2.1. lelőhely, Kat. B-171, 3. 

tábla 3-4. 
1636

 Merczi 2016a/1.1: Tiberius kor, Claudius/Nero – Flavius kor (MERCZI 2012, 483; SÁRÓ 2014A, 301; SÁRÓ 

2014B, 163; MERCZI 2016A, 436). Garbsch A238e: Claudius kor – 1. század második fele (GARBSCH 1965, 57; 

SEDLMAYER 2009, 29). Garbsch A238v1: 1. század utolsó harmada – 2. század közepe (MERCZI 2016A, 446), 

Gugl A70/73b: Domitianus – Traianus kor (GUGL 1995, 15), Cociş 6b2: 1. század második fele – 2. század 

eleje/2. század (BOJOVIĆ 1983, 41; COCIŞ 2004, 43-44; PETKOVIĆ 2010, 97-100; GENČEVA 2004, 103). A Merczi 

2012/12.1. is megjelenhetett a Kr. u. 1. század végén (MERCZI 2012, 493; SÁRÓ 2014B, 168; MERCZI 2017, 91). 
1637

 Például az Aquincumi Múzeum anyagának típusait tekintve említhetők a Facsády 2009b/II-IV. nyakékek. A 

Facsády II. típusú nyakláncok huzalrésze nemesfémből készült, fő díszítőelemeik a ráfűzött gyöngyök (smaragd, 

igazgyöngy, színes gyöngyök, aranygyöngy), de a lánc kialakítása is szerepet játszott az összhatásban. A 

Facsády III/a típusú nyakláncokon a gyöngyök száma kevesebb és a láncforma hangsúlyos. A Facsády IV. típusú 

nyakláncok esetében viszont a huzal szerepe funkcionális, a gyöngyök összekapcsolására szolgál (FACSÁDY 

2009B, 59-60). 
1638

 BÖHME 1978, 5, 13. 
1639

 Az Aquincumi Múzeum típusait részletesebben tekintve: a Kr. u. 3. században készülhettek a Facsády 

2009b/ II. nyakláncok; a Facsády 2009b/III/a típusba sorolt Kat. 225. párhuzamait a 2-3. századra datálták, a 

nyakláncot díszítő lyraforma alapján R. Facsády A. a 3. századi keltezést tartotta valószínűbbnek; a Facsády IV. 
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Gyöngyből fűzött vagy gyöngyökkel díszített nyakláncok bár a római császárkor időszaka 

előtt, valamint a császárkor elején is használatban voltak a térség „bennszülött” lakosságának 

körében, megjelenésük az ábrázolt viseletben már egy későbbi divatnak köszönhető. Ezt 

bizonyítja, hogy a római viseletben ábrázolt nők esetében is gyakori ékszereként tűnik fel 

nyakékként a gyöngysor, amelyek pedig valószínűleg a tárgyi anyagból ismert, díszes 

darabokat hivatottak utánozni. 

 

Bizonytalan besorolású nyakékek (Ny) 

 

Néhány kőemlék ábrázolása sajnos perifériára szorul az elemzés során. Ezeken a sírköveken 

feltételezem, hogy a viseletben van nyakék, de annak típusa nem vizsgálható. Kettő sírkövön 

azok állapota miatt nem látszik egyértelműen az ékszer. Kat. A-40/1/2. (Vereb) nő nyakában 

talán hosszú, sima lánc (Ny2?) van, míg Kat. A-9/1/1. (Sopron) nyakában csak a nyakék jobb 

vállhoz eső töredékét látjuk, amely alapján feltételezhető, hogy nem torquest (Ny1/1-2), 

hanem hosszú, sima láncot (Ny2), vagy függővel/függőkkel díszített nyakéket (Ny3) visel. 

Kat. A-93/1/1. (Szentendre) sírkő az anyaggyűjtés ideje alatt lappangott. A szakirodalomban 

az ábrázolt nő nyakékének eltérő leírásával találkoztam: 1. kis karikával díszített szalag, 

lejjebb egy sima nyakperec nyitott gömbös véggel;
1640

 2. láncon három (?) medaillon és 

lunula.
1641

 Ezek alapján az jelenthető ki, hogy a nő nem a kelta viselethez társított klasszikus 

nyakéket, azaz nem torquest visel, továbbá mindkét nyakéke függővel/függőkkel díszített 

nyakék (Ny3) lehet. 

 

6.2.4.1.2. Egy viselethez tartozó, eltérő típusú nyakékek és egy képmezőben ábrázolt 

nők nyakéktípusai 

 

Néhány nő egynél több nyakéket visel; ők Kat. A-63/1/1., 102/1/1. és 107/1/1. Kat. A-

63/1/1. sodrott torques (Ny1/1) és lunula alakú függővel díszített nyakék (Ny3/1), Kat. A-

102/1/1. borostánylevél alakú függővel díszített nyakék (Ny3/2) és három, kerek, közepén 

tagolt függővel díszített nyakék (Ny3/4.1.2), míg Kat. A-107/1/1. egy kicsi, tagolt felületű 

függővel díszített nyakperec (Ny3/3.2.2) és három, kerek, sima felületű függővel díszített 

nyakék (Ny3/4.1.1) kombinációját viseli. Legérdekesebb Kat. A-63/1/1. viselete, amelyben a 

legtradicionálisabb nyakék, tehát a torques mellett tűnik fel újkeletű ékszerként a lunula alakú 

függővel díszített nyakék, míg a további két személy esetében az újabb nyakéktípusok 

keveredését lehet látni az adott viseleti együttesen belül. 

 

A fő képmezőben ábrázolt nők nyakékviselete összehasonlítható. Egyaránt viselnek 

nyakéket Kat. A-33/1/1-2., 35/1/1-2., 37/1/1-2., 41/1/1-3., 82/1/1-2., 107/1/1-2., 125/1/1-2., 

143/1/1-3. nők. Közülük megegyezik Kat. A-35/1/1-2. (Ny1/2), 37/1/1-2. (Ny1/1), 125/1/1-2. 

(Ny1/1) és 143/1/1-3. (Ny1/2?) nők nyakéke, amely minden esetben a klasszikus ékszer, a 

torques valamelyik változata. Eltérő viszont Kat. A-33/1/1. (Ny3/1) és 33/1/2. (Ny1/2), Kat. 

A-41/1/1. (Ny3/4.1.5), 41/1/2. (Ny1/1) és 41/1/3. (Ny3/4.1.2), továbbá Kat. A-82/1/1. (Ny3/1) 

                                                                                                                                                                                     
típusba sorolt nyakláncot pedig már a 3. század vége – 4. század elejére datálta (FACSÁDY 2009B, 59-60, 114-

115). Továbbá: DEPPERT-LIPPITZ 1984, 10; RUSEVA-SLOKOSKA 1991, 50; POPOVIĆ 1996B, 131-134. 
1640

 KUZSINSZKY 1929, 52, Nr. 4. 
1641

 FITZ 1957, 151, Nr. 99. 
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és 82/1/2. (Ny3/4.1.4), valamint Kat. A-107/1/1. (Ny3/3.2.2, Ny3/4.1.1) és 107/1/2. (Ny3/1) 

nők nyakéke. Kat. A-33. és 41. képmezőkben a torques mellett látjuk az új divatnak megfelelő 

ékszereket, míg Kat. A-82. és 103. képmezőkben már egyik nő sem visel torquest. 

A fő képmezőben többedmagukkal ábrázolt nők közül néhány esetben csak egy személy 

visel nyakéket. Itt említhetők Kat. A-40/1/2. (Ny), 78/1/1. (Ny1/1), 80/1/1. (Ny3/4.1.3), 

84/1/1. (Ny1/1), 102/1/1. (Ny3/2, Ny3/4.1.2), 126/2/1. (Ny1/1) akikkel együtt megjelenő Kat. 

A-40/1/1., 40/1/3., 78/1/2., 80/1/2., 84/1/2., 102/1/2., 126/1/1. nyakában nincs ékszer. Bár az 

alakok száma alapján lehetőség lenne összehasonlító vizsgálatra, a kőemlékek töredékessége 

miatt mégsem vizsgálható itt Kat. A-32/1., 34/1., 38/1., 83/1., 85/1., 129/1., 138/1., 142/1. 

Egyezést mutat Kat. A-39/1/1-2., 79/1/1-2., 104/1/1-2., 105/1/1-2., 106/1/1-2., 135/1/1-2. 

nők viselete, akik semmilyen nyakéket nem viselnek. 

 

6.2.4.1.3. Összegzés 

 

A disszertációban vizsgált kőemlékek alapján összesen négy típusát különítettem el a 

nyakékeknek: Ny1 (torques), Ny2 (nyakékek függő nélkül), Ny3 (nyakékek függővel), Ny4 

(gyöngyökből álló nyakékek). 

A Ny1/1-2. fordultak elő a legnagyobb számban (64 személy), amelyeket a pre-római 

időszak jellegzetes ékszerével, a torquesszel feleltettem meg és ugyancsak pre-római jellegű, 

de nem helyi eredetű ékszerként határoztam meg a Ny2 alá sorolt hosszú láncokat (4 személy) 

is. 

A Ny3 alatt tárgyaltam a függővel/függőkkel díszítet nyakékeket, amely a legszínesebb 

típust képviseli a vizsgált anyagban. A Ny3/1. lunula alakú függővel és Ny3/2. borostyánlevél 

alakú függővel díszített nyakékek a császárkor időszakába jöhettek divatba. A Ny3/3. egy 

függővel díszített nyakékek párhuzamai is megtalálhatók a tárgyi anyagban. A Ny3/3.1.1-3. 

sima felületű függőkkel díszített nyakéket az ún. Zierscheibennel lehet azonosítani. Ezek a 

tárgyi anyag alapján általában nagyméretű, díszített felületű korong alakú függők a pre-római 

lakosság ízlésének megfelelően készített ékszerek. Az alapvetően nyugati provinciák tárgyi 

anyagában megjelenő ékszerekkel a vizsgált térség leletanyagában nem találkoztam, 

megjelenésük a síremlékeken ábrázolt női viseletben azonban valamilyen kapcsolatot 

feltételez a Kárpát-medencétől nyugatra eső pre-római lakossággal. A Ny3/3.2.1-3. tagolt 

felületű függővel díszített nyakékeket olyan, a császárkor időszakában divatos ékszerekkel 

lehet azonosítani, amelyek a „bennszülött” lakosság viseletében nem rendelkeznek 

előzménnyel. Ugyanígy kell értékelni a Ny3/4. több kerek függővel díszített nyakékeket is. 

Utóbbiak olyan színvonalas kivitelezésű ékszerekkel mutatnak kapcsolatot, amelyek 

egyértelműen presztízs értékű, drága és az aktuális divatnak megfelelő ékszerek voltak. 

A Ny4 nyakék gyöngyszemekből áll. Bár az üveggyöngyből készült ékszerek divatjával a 

kelták körében is számolni kell, ezeket az ábrázolt ékszereket a császárkori római 

ékszerdivattal lehet összekapcsolni. Erre egyértelmű bizonyítékként szolgálnak a 

síremlékeken római viseletben ábrázolt nők gyöngynyakékei. 

 

Az ábrázolt nyakéktípusok mindegyike ábrázolásra került az eraviscusok lakta térség 

kőemlékanyagán, de az összes típus esetében sikerült párhuzamot találni további 

magyarországi és azon kívüli kőemlékek „bennszölött” női viseletábrázolásain.  

A Ny1, Ny2 és Ny3/3/1. esetében emeltem ki azok pre-római vonatkozását, így elméletileg 

ezek formai csoportjai lennének alkalmasak arra, hogy területi és etnikai különbségeket 

tükrözzenek. A fentebbiek alapján azonban erre sem Ny1, sem pedig Ny2 esetében nincs 

lehetőség. A katalógus anyaga alapján Ny3/3/1. az eraviscus térségben van jelen, a 
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szakirodalom alapján azonban ezek párhuzamaival is találkozni a térségen kívül. Minthogy 

Ny3/3/1. kapcsolatai alapvetően nyugatra mutatnak, az ékszer jelenléte a vizsgált térség női 

viseletében a kereskedelmi kapcsolatokon túl magyarázható valamilyen etnikai kapcsolattal 

is. 

Ny3/1., Ny3/2., Ny3/3/2. és Ny4. nyakékek rendkívül változatos módon kerültek 

ábrázolásra, majdhogynem mindegyik ábrázolt ékszer külön változatba tartozik. Mivel ezek 

az ékszerek a császárkori divat hatására jelentek meg a „bennszülött” viseletben, így a viselet 

változása szempontjából bírnak jelentőséggel. 

 

 

6.2.4.2. Karperecek (Ka) 

 

Az ábrázolt „bennszülött” női viselet vizsgálata során a következő ékszercsoportot a 

karperecek képezik. A karpereceket értelemszerűen csak azokban az esetekben lehet keresni, 

amikor a képmező lehetőséget nyújt arra, hogy az ábrázolt nő kezét megjelenítsék. 

A vizsgált fő képmezőkben összesen 151 nő egyik vagy mindkettő kezét látjuk, de közülük 

csak 55 nő visel karperecet/karpereceket.
1642

 77 nő esetében biztosan megállapítható volt, 

hogy viseletükhöz nem tartozott karperec,
1643

 míg néhányszor bár a nők keze ábrázolásra 

került, a kőemlék állapota miatt nem lehett látni, hogy a nő viseletében ábrázoltak-e 

karperecet.
1644

 Több esetben sajnos csak a nők egyik kezének karperecviseletét lehet 

elemezni, a másik ugyanis a képmező elrendezése miatt nem került megjelenítésre, vagy a 

kőemlék töredékessége miatt nem vizsgálható.
1645

 A vizsgált mellék képmezőkben az ábrázolt 

női alakok viseleti tartozékai kevésbé vizsgálhatók; a kisméretű, vagy elnagyolt megjelenítésű 

alakok egyikének viseletében sem lehetett karperecet azonosítani. 

A disszertációban eddig alkalmazott vizsgálati módszerek szerint az ábrázolt karperecek 

esetében is igyekszem azok formai csoportjait elkülöníteni, majd pedig kapcsolataikat keresni 

a tárgyi anyaggal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1642

 Kat. A-4/1/1., 10-11/1/1., 12/1/1., 19/1/1., 21-22/1/1., 23-25/1/1., 33/1/1-2., 37/1/2., 38/1/3., 39/1/1., 41/1/1-

3., 42-43/1/1., 45/1/1., 47/1/1., 49-54/1/1., 56-57/1/1., 62-63/1/1., 69/1/1., 73/1/1., 75/1/1., 78/1/1-2., 80/1/1-2, 

84/1/1., 89-90/1/1., 92/1/1., 94-95/1/1., 98/1/1., 100/1/1., 104/1/1., 107/1/1., 115/1/1., 119/1/1., 127/1/1-2., 

135/1/1-2. 
1643

 Kat. A-7/1/1., 9/1/1., 13/1/1., 15/1/1., 18/1/1., 26-27/1/1., 28-30., 31/1/1., 34/1/1., 35/1/1-2., 36/1/1., 37-

38/1/1-2., 39/1/2., 40/1/1-3., 48/1/1., 60-61/1/1., 64-68/1/1., 70-72/1/1., 76-77/1/1., 79/1/1-2., 82/1/1-2., 83-

84/1/2., 85/1/1-2., 87/1/1., 96-97/1/1., 99/1/1., 102/1/1-2., 103/1/1., 104/1/2., 105/1/1., 106/1/1-2., 107/1/2., 

117/1/1., 120-122/1/1., 123-124/1/1., 126/1/1., 126/2/1., 128/1/2., 131/1/1., 133-134/1/1., 137/1/1., 139-141/1/1., 

142/1/1-2., 143/1/1-3. 
1644

 Kat. A-6/1/1., 8/1/1., 16-17/1/1., 20/1/1., 41/1/4., 59/1/1., 81/1/1-2., 83/1/1., 91/1/1., 93/1/1., 94/2/1-2., 

118/1/1., 138/1/1., 153/2/1-2. 
1645

 Kat. A-19/1/1., 22/1/1., 25/1/1., 33/1/1., 38/1/3., 39/1/1., 41/1/2., 43/1/1., 45/1/1., 50-52/1/1., 56/1/1., 62/1/1., 

80/1/1-2., 90/1/1., 92/1/1., 94-95/1/1., 98/1/1., 100/1/1., 104/1/1., 107/1/1., 115/1/1., 119/1/1., 135/1/1. 
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6.2.4.2.1. A „bennszülött” női viselet részeként ábrázolt karperectípusok 

 

Az ábrázolt karperecek a fibuláknál és a nyakékeknél kisebb variabilitást mutatnak. A 

karperecek esetében összesen hat csoportot lehet meghatározni. Az ábrázolt karperecek 

formai különbségeket mutatnak, de eltér a karperecek száma, illetve az ékszerek pozíciója is. 

Bár karpereceket többnyira a csuklónál jelenítették meg néhány esetben a felkaron is 

megfigyelhetők ezek az ékszerek (85. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagolt felületű karperecek (Ka1) és sima felületű karperecek (Ka2) 

 

Tagolt felületű karpereceket (Ka1) összesen 29 nő csuklójánál figyeltem meg: Kat. A-4/1/1., 

10-12/1/1., 19/1/1., 21/1/1., 23-24/1/1., 25/1/1., 37/1/2., 43/1/1., 45/1/1., 47/1/1., 49-50/1/1., 

53-54/1/1., 56-57/1/1.,  62/1/1., 73/1/1., 75/1/1., 80/1/2., 84/1/1., 89/1/1., 92/1/1., 115/1/1., 

127/1/1-2. Ezeket a tagolt felületű karpereceket Budapestről, Ercsiről, Dunaújvárosból, 

Iszkaszentgyörgyről, Környéről, Sárisápról, Solymárról, Szabadbattyán-Székesfehérvárról, 

Szentendréről, Szomódról, Szomorról, Szőnyből, Tácról, Válról és Velencéről előkerül 

kőemlékeken ábrázolták
1646

 (85. ábra 1.). A kőemlékeket a Kr. u. 1. század vége – 2. század 

elejére keltezik,
1647

 legkésőbbi Kat. A-80., amelyet a LUPA 150-180 közé datált.
1648

 

                                                           
1646

 Budapest: Kat. A-19/1/1., 37/1/2., 47/1/1., 49-50/1/1., 62/1/1., 84/1/1., 115/1/1. Ercsi: Kat. A-25/1/1. 

Dunaújváros: Kat. A-80/1/2. Iszkaszentgyörgy: Kat. A-75/1/1. Környe: Kat. A-43/1/1. Sárisáp: Kat. A-21/1/1. 

85. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt 

karperectípusok. 
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Az ékszerek mennyiségi megoszlását a következő, 5. táblázatban foglalom össze: 

 

 

  
mindkét csukló,  

azonos darabszám 

mindkét 

eltérő 

csukló, 

darabszám 

egyik csukló 

    J B J B 

?     Kat. A-49/1/1.     

1 Kat. A-23/1/1. 
 

  Kat. A-45/1/1.   

2 

Kat. A-4/1/1., 10-11/1/1., 21/1/1.,  

24/1/1., 37/1/2., 47/1/1., 53-54/1/1., 

73/1/1., 75/1/1., 84/1/1., 89/1/1., 

127/1/1-2. 

Kat. A-

12/1/1., 

49/1/1. 

Kat. A-57/1/1. 

Kat. A-19/1/1.?, 

25/1/1., 50/1/1., 

56/1/1., 62/1/1., 

80/1/2. 

Kat. A-43/1/1. 

3         
Kat. A-92/1/1., 

115/1/1. 

4     Kat. A-12/1/1.     

 

 

A korábbi szakirodalmak részletesen nem tárgyalták ezt a karperectípust, főleg a karperecek 

számával foglalkoztak, bár néhány esetben a jelen kategóriának megfeleltethető 

megnevezéssel is illették őket.
1649

 Ahogyan azt a katalógus ide vonatkozó kőemlékei 

mutatják, tagolt felületű karperecek az eraviscus területen kívül előkerült síremlékek 

ábrázolásairól is ismertek, de a Lajta-vidékről előkerült kőemlékek
1650

 közül is említhetők. 

 

 

Sima felületű karpereceket (Ka2) összesen 22 nő csuklóján látunk (Kat. A-22/1/1., 33/1/1-2., 

38/1/3., 39/1/1., 41/1/1-3., 42/1/1., 51-52/1/1., 63/1/1., 69/1/1., 78/1/1-2., 80/1/1., 94/1/1., 

98/1/1., 100/1/1., 104/1/1., 119/1/1., 135/1/1-2.). A síremlékek Budapestről, Dunaújvárosból, 

Esztergomból, Kékkútról, Szentendréről, Szomódról és Tácról kerültek elő
1651

 (85. ábra 2.). 

 

                                                                                                                                                                                     
Solymár: Kat. A-53/1/1. Szabadbattyán-Székesfehérvár: Kat. A-92/1/1. Szentendre: Kat. A-10/1/1., 45/1/1., 

54/1/1., 89/1/1., 127/1/1-2. Szomód: Kat. A-11/1/1., 23/1/1. Szomor: Kat. A-56/1/1. Szőny: Kat. A-24/1/1., 

57/1/1. Tác: Kat. 12/1/1. Vál: Kat. A-73/1/1. Velence: Kat. A-4/1/1. 
1647

 Kr. u. 90-110: Kat. A-54; Kr. u. 90-120: Kat. A-43; Kr. u. 80-120: Kat. A-47; Kr. u. 80-130: Kat. A-45, 53; 

Kr. u. 100-120: Kat. A-49., 62; Kr. u. 100-125: Kat. A-4., 12., 25., 75; Kr. u. 100-130: Kat. A-92; Kr. u. 100-

140: Kat. A-127; Kr. u. 100-150: Kat. A-10., 21., 23-24., 37, 56., 89; Kr. u. 51-150: Kat. A-50; Kr. u. 2. század 

eleje: Kat. A-84; Pontosan nem keltezhető: Kat. A-19., 57., 73., 115. (VISY 1997, 30, Nr. 33; HD071729; LUPA 

Nr. 693, 704, 707, 716, 722, 735, 740, 788, 794, 801, 803, 805, 2853, 2973, 3059, 3180-3181, 3273, 4027, 4700. 

A részletes keltezési adatokat lásd a katalógusban). 
1648

 LUPA Nr. 3214. A részletes keltezési adatokat lásd a katalógusban. 
1649

 „Hólyagos karperec”: Kat. A-10/1/1. (MARÓTI 2003, 12, Kat. 6), Kat. A-62/1/1. (AQUINCUM 2002, 74, Nr. 

109), Kat. A-127/1/1-2. (MARÓTI 2003, 13, Kat. 7); „nagy hólyagos díszítésű karperecek”: Kat. A-54/1/1. 

(MARÓTI 2003, 11, Kat. 5); „gerezdekre osztott karperec”: Kat. A-10/1/1. (NAGY L. 1943, 87, Nr. 1); „kétrétű 

búbos felületű karperec”: Kat. A-21/1/1. (HAMPEL 1906B, 44, Nr. 36); „kétrétű dudoros karperec”: Kat. A-

24/1/1. (HAMPEL 1906B, 45, Nr. 38); „bordázott karperec”: Kat. A-45/1/1. (AQUINCUM 2002, 73, Nr. 104); 

„dupla barázdált karkötő”: Kat. A-47/1/1. (AQUINCUM 2002, 42, Nr. 2); „hornyolatokkal váltakozó dudorok 

sorakoznak rajta”: Kat. A-50/1/1. (HAMPEL 1906B, 59, Nr. 55); „kettős gerezdelt karperec”: Kat. A-75/1/1. (FITZ 

1957, 135, Nr. 5). 
1650

 Bruckneudorf: LUPA Nr. 35, Nr. 77. Margarethen am Moos: LUPA Nr. 4596. Müllendorf: LUPA Nr. 2257.? 
1651

 Budapest: Kat. A-41/1/1-3., 63/1/1., 78/1/1-2., 135/1/1-2. Dunaújváros: Kat. A-51/1/1., 80/1/1., 104/1/1. 

Esztergom: Kat. A-52/1/1., 98/1/1., 100/1/1., 119/1/1. Kékkút: Kat. A-42/1/1. Szentendre: Kat. A-38/1/3., 

39/1/1., 69/1/1., 94/1/1. Szomód: Kat. A-22/1/1. Szőny: 57/1/1. Tác: Kat. A-33/1/1-2. 
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Az ékszerek mennyiségi megoszlása a következő képet mutatja (6. táblázat): 

 

  
mindkét csukló, 

azonos 

mindkét csukló, eltérő egyik csukló 

    J B J B 

1 

Kat. A-33/1/2., 

42/1/1., 63/1/1., 

78/1/1-2.  

  
Kat. A-41/1/1., 

41/1/3., 135/1/2. 

Kat. A-22/1/1.?, 33/1/1., 

51/1/1.?, 57/1/1., 135/1/1. 
  

2 Kat. A-69/1/1. 

Kat. A-

41/1/1., 

41/1/3., 

135/1/2. 

  
Kat. A-41/1/2., 52/1/1., 

80/1/1., 98/1/1., 100/1/1., 

104/1/1., 119/1/1. 

Kat. A-

38/1/3. 

több, 

mint 2 
      Kat. A-39/1/1.   

3       Kat. A-94/1/1.   

 

Bizonytalan textúrájú, tagolt vagy sima felületű, karperecek közé tartozik Kat. A-95/1/1. 

jobb csuklónál viselt két soros és Kat. A-92/1/1. bal csuklónál viselt három soros karperece. 

A szakirodalomban többnyire a karperecek darabszámára vonatkozóan találni 

megállapítást,
1652

 de Kat. A-135/1/2. esetében a karperec felületkidolgozását is 

megfigyelték.
1653

 A katalógusba felvett síremlékeket
1654

 a Kr. u. 1. század vége – 2. század 

elejére,
1655

 a 2. század elejére/első felére
1656

 és a 2. század közepére-második felére
1657

 lehet 

datálni. 

Sima felületű karperecek megfigyelhetők még a Lajta-vidékről, illetve Észak-

Ausztriából,
1658

 valamint Dalmatia
1659

 és Noricum
1660

 területéről előkerült „bennszülött” női 

viseletábrázolásokon, ezek formája azonban néhányszor különbözik a katalógusba felvett 

kőemlékek karperecábrázolásaitól.
1661

 A Greith/Sankt Marein bei Neumarkt lelőhelyű 

                                                           
1652

 „Kettős karperec”: Kat. A-22, 33, 38-39, 41, 51, 57, 63, 69, 78, 80. (GARBSCH 1965, 148, 150, 152, 154, 

159-161, Nr. 106.2, Nr. 106.3, Nr. 106.26, Nr. 114.5, Nr. 114.30, Nr. 149.5, Nr. 149.9, Nr. 149.14, Nr. 151.1, 

Nr. 153.2, Nr. 154.2); „többsávos karkötő”: Kat. A-39. (AQUINCUM 2002, 44, Nr. 5); „többszörös karperec”: Kat. 

A-39. (KUZSINSZKY 1900, 62, Nr. 68); „kétrétű karperecek”: Kat. A-41. (HAMPEL 1906, 46, Nr. 40); „dupla 

karperec”: Kat. A-80. (NAGY M. 2007, 54, Nr. 46). 
1653

 Megnevezése: „sima karkötő” (AQUINCUM 2002, 50, Nr. 24). 
1654

 Bizonytalan: Kat. A-51., 104; Kr. u. 2. század: Kat. A-39., 94. (LUPA Nr. 3205. A részletes keletezési 

adatokat lásd a katalógusban). 
1655

 Kr. u. 70-90: Kat. A-98; Kr. u. 80-120: Kat. A-78; Kr. u. 80-130: Kat. A-69. (LUPA Nr. 2838, 2856, 3175. A 

részletes keletezési adatokat lásd a katalógusban).  
1656

 Kr. u. 100-120: Kat. A-63; Kr. u. 100-130: Kat. A-42; Kr. u. 100-150: Kat. A-22., 41., 119; Kr. u. 120-150: 

Kat. A-100. (LUPA Nr. 718, 765, 2779, 2859, 3413, 5989. A részletes keletezési adatokat lásd a katalógusban). 
1657

 Kr. u. 130-180: Kat. A-38; Kr. u. 140-180: Kat. A-33., 135; Kr. u. 150-180: Kat. A-80; Kr. u. 131-200: Kat. 

A-52. (HD069235; LUPA Nr. 705, 2875, 3214, 3586. A részletes keletezési adatokat lásd a katalógusban). 
1658

 Például: Au am Leithaberge: LUPA Nr. 207. Bruckneudorf: LUPA Nr. 76. Leithaprodersdorf: LUPA Nr. 

36., Nr. 16736. Mahlleiten: LUPA Nr. 632. Neumarkt im Tauchental: LUPA Nr. 448. 
1659

 Például: Breza: LUPA Nr. 30617. Prijedor: LUPA Nr. 30283. 
1660

 Például: Greith/Sankt Marein bei Neumarkt: LUPA Nr. 831. Lendorf/Klagenfurt: LUPA Nr. 851. Sankt 

Johann bei Herberstein: LUPA Nr. 1490. Stallhofen: LUPA Nr. 1624. Zollfeld: LUPA Nr. 934., Nr. 935. 

Zollfeld (?): LUPA Nr. 923. 
1661

 Például a LUPA Nr. 934., amelyen a karperec egy nagyon széles, szegélyén tagolt, fémből készült ékszert 

utánozhat. 
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síremléknek megmaradt a festett díszítése, így az ábrázolt nő karperecének színe is 

vizsgálható.
1662

 

 

A Ka1 karperectípust leginkább a kelta viseletből ismert karperecekkel lehet megfeleltetni. 

Meg kell azonban említeni, hogy a kora császárkori, itáliai ékszerek között is felbukkan egy 

hasonló felületi képű karperecforma, amely sorba vagy sorokba rendezett, félgömb alakú 

tagokból áll.
1663

 Boscoreale-ből például aranyból készült karperecek kerültek elő,
1664

 de 

ismert a típus Pompeiiből is,
1665

 a stuttgarti Landesmuseum Württemberg pedig egy ezüstből 

készült, arannyal díszített karperecet őriz (86. ábra).
1666

 Ez a félgömb alakú elemekből 

felépített karperectípus a Kr. u. 1. század végéig maradt divatban.
1667

 Ahogyan azonban már 

korábban említésre került, az itáliai ékszerdivat bizonyos elemei csak a Kr. u. 2-3. század 

során kezdtek megjelenni a provinciák ékszerkészletében.
1668

 A síremlékeken ábrázolt 

„bennszülött” viselet karpereceiben így inkább a kelta hagyományokhoz köthető karpereceket 

ismerhetjük fel, semmint a kora császárkori itáliai ékszerek másolatait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ábrázolt ékszerek egyrészt a La Tène-kori fémből készült gyöngyökkel, csomókkal 

díszített, valamint üreges és barázdált karperecekre hasonlítanak,
1669

 de leginkább az üreges 

hólyagos karperecekre,
1670

 illetve a plasztikus díszítésű karperecekre
1671

  emlékeztetnek, 

amelyek a La Tène B2-C1 fázisban voltak jelen.
1672

 A La Tène C1-időszaktól egyre 

népszerűbbek lettek az üvegből készült karperecek
1673

 és a La Tène D-időszak női viseletében 

már ezek az üvegből készült, egyedi kidolgozású karperecek kerültek előtérbe. Ezekből a 

                                                           
1662

 LUPA Nr. 831. alapján a karperec sárgára volt festve. 
1663

 PFEILER 1970, 21-22; BÖHME 1978, 6; DAMM 1993, 9; BÖHME-SCHÖNBERGER 1997, 76-77. 
1664

 HÉRON DE VILLEFOSSE 1899, 266-268, No. 112-113, Fig. 57; DAMM 1993, 9, Abb. 7. 
1665

 PFEILER 1970, Taf. 3; BÖHME 1978, 6, Abb. 4; DAMM 1993, 9; BÖHME – SCHÖNBERGER 1997, 77, Abb. 47. 
1666

 DAMM 1993, 9, Abb. 9. 
1667

 BÖHME 1978, 6; DAMM 1993, 9; BÖHME-SCHÖNBERGER 1997, 77. 
1668

 BÖHME 1978, 14. 
1669

 Például: bronz: Bujna 1995/BR-B1-B6, BR-C3, BR-CH2, BR-D1-D4, E1-E4; Fábry 2001/AB-C1-A, AB-

C2-A, AB-C2-B, AB-C2-C, AB-C3, AB-N1, AB-N2-A, AB-N2-B, AB-N3-A, AB-N3-B, AB-TB2-A; vas: 

Bujna 1995/ER-D; Fábry 2011/AF-C1-A, AF-N1, AF-N2 (BUJNA 1995, 18-29, 32-35, 37-46, 102-105, 176; 

FÁBRY 2011, 76-79, 86-90, 121, 143, 145-146). 
1670

 Például: bronz: Bujna 1995/BR-F1, BR-F3-F4; Fábry 2011/ AB-OC-1, AB-OC-2 (BUJNA 1995, 47-57, 176; 

FÁBRY 2011, 100-103). 
1671

 Például: bronz: Bujna 1995/BR-G2?, BR-I1, I4; Fábry 2011/ AB-OC-5; vas: Bujna 1995/ER-Z (BUJNA 1995, 

63, 70-71, 116-117, 176; FÁBRY 2011, 107-108). 
1672

 BUJNA 1995, 47-57, 70-71, Obr. 34, Obr. 55; MASSE – SZABÓ 2005, 220-223; FÁBRY 2011, 91-94, Fig. 31, 

Fig. 41, Fig. 43. 
1673

 BUJNA 1995, 186; DIZDAR 2006, 71, 109; BŘEZINOVÁ 2018, 86. 

86. ábra. 

Karperec félgömb alakú tagokból. 
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korábban uralkodó divattal ellentétben egy karon kevesebbet viseltek.
1674

 Néhány 

üvegkarperecnek az előbbi típusokhoz hasonló a felülnézeti képe – a plasztikus elemekkel 

díszített és tagolt felületű üvegkarperecek
1675

 a síremlékeken ábrázolt karperecekkel 

ugyancsak összefüggésbe hozható. 

 

A Ka2 karperectípust a tárgyi anyagból ismert karperecekkel meg lehet feleltetni, de a 

felületkidolgozás alapján több felvetés tehető. 

Ka2 karperecek felületkialakításukból következően hasonlóságot mutatnak a sima felületű 

szapropelit/lignit karperecekkel (Bujna 1995/SR, Fábry 2011/AS)
1676

 (87. ábra), amelyek a 

La Tène B2-C1-időszak népszerű karikaékszerének számítanak.
1677

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kézenfekvőbb lenne ugyanakkor a római császárkorhoz kronológiailag közelebb eső 

ékszerek között keresni az analógiát. Ahogyan azt már említettem a La Tène D-időszakban 

kedvelt karperecek készülhettek üvegből, amelyek felülete az esetek egy részében tagolt, 

plasztikus, míg máskor sima.
1678

 A kőemlékeken látható egysoros, széles karperecek a sima, 

háromszög és D-keresztmetszetű üvegkarperecekhez hasonlóak,
1679

 míg a sima, többsorosnak 

tűnő darabok a hosszanti irányban bordázott felületű üvegkarperecekkel
1680

 mutatnak 

hasonlóságot. A katalógusba felvett kőemlékeken sajnos nem maradt meg a karperecek 

felületén festékmaradvány, így bár ez a részlet kifejezetten informatív lenne, színük sajnos 

nem vizsgálható.
1681

 Fontos megemlíteni, hogy kék színű, bordázott, középső bordáján sárga-

                                                           
1674

 DIZDAR 2006, 104. J. Bujna kutatásai szerint a bal kezet preferálták (BUJNA 1995, 178). 
1675

 Bujna 1995/GIR-12, GIR-14 (BUJNA 1995, 128, 136-138), Březinová 2018/typu 12, typu 13, typu 14 

(BŘEZINOVÁ 2018, 28-30, 85-86). 
1676

 BUJNA 1995, 119-126; FÁBRY 2011, 157-160. 
1677

 BUJNA 1995, 183-187; FÁBRY 2011, 158; BŘEZINOVÁ 2018, 87. 
1678

 DIZDAR 2006, 71-100. 
1679

 DIZDAR 2006, 74-81. Például: DIZDAR 2006, T. 1, T. 2., T. 3, T. 4.1-2, 4, T. 5.5, T. 6.1-2. 
1680

 DIZDAR 2006, 81-100; BŘEZINOVÁ 2018, 85. Például: DIZDAR 2006, Abb. 1, T. 4.3, T. 5.1-4, 6-8, T. 6.3; 

BŘEZINOVÁ 2018, Tab. XVI-XVIII. 
1681

 A La Tène-kori üvegkarperecek esetében ismert színek a kék, zöld, lila, barna és színtelen sárga színű 

fóliával; a színeknek van jelentősége tipológiai-kronológiai szempontból. A La Tène C1a időszakban a 

világoskék és világoszöld karperecek jellemzőek, a La Tène C1b időszakban feltűntek a kobaltkék valamint a 

87. ábra. Szapropelit karperec. 
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fehér cikk-cakk mintával díszített üvegkarperecek (Dizdar/Gruppe 6b2, Reihe 11a)
1682

 a 

császárkorban lakott budaörsi és pátyi telep leletanyagából is ismertek.
1683

 Ezek az eraviscus 

térség vonatkozásában szolgálnak bizonyítékként arra, hogy a La Tène D-időszakban használt 

üvegkarperecek a kora császárkorban is használatban maradhattak. 

Az ábrázolt karperecek ugyanakkor utánozhattak nemesfémből készült ékszereket is. 

Ahogyan a torques, úgy a karperec (armilla) is idővel bekerült a római katonai insigniák 

közé, amelyek különböző formákban feltűnnek a római szokás szerint állított síremlékeken. 

V. A. Maxfield kutatásai szerint az armiallae egyes darabjai szélesek, felületük sima és egyes 

faragványokon kivehető a nyithatóságot biztosító zsanér is. Példaként említhető Marcus 

Caelius Xantenből előkerült, Augustus korra keltezett síremléke.
1684

 Ezek a karperecek a 

„bennszülött” viseletű nők ékszereihez is hasonlítanak, bár a katalógusba felvett ábrázolások 

egyikén sem lehetett megfigyelni a rögzítésre szolgáló zsanért. 

 

A császárkor időszakában általánosan használt díszítetlen, zárt karikájú, kör vagy D-

keresztmetszetű karperecek bronzból, vasból, gagátból és üvegből is készültek.
1685

 Az 

ábrázolt viselet vonatkozásában figyelembe vehetők az üveg és gagát alapanyagú darabok is, 

amelyek nagyobb keresztmetszetűek, így az ábrázolt viseletben látható, karakteres 

karperecekkel összevethetőek. Ahogyan azonban R. Facsády A. az aquincumi ékszerek 

értékelése során megállapította a fekete, fosszilis alapanyagú ékszerek divatja a császárkorban 

a Kr. u. 3. századra tehető, bár meg kell említeni, hogy ilyen ékszerek Britanniában a 2. 

századtól már ismertek.
1686

 

A fémből készült karpereceket inkább kisebb keresztmetszettel gyártották, ugyanakkor, ha 

térben szélesebb körben keresünk analógiákat néhány szélesebb forma is említhető a tárgyi 

anyagból. Karakteres megjelenése van például a Nikolaevo kincsből előkerült, üreges arany 

karpereceknek (Ruseva-Slokoska Type IV)
1687

 és az ugyanehhez a kincshez tartozó nyitott 

végű aranykarperecnek (Ruseva-Slokoska Type VI),
1688

 valamint a Ruseva-Slokoska V.1-2. 

altípusokba
1689

 sorolt ezüstből és bronzból készült karpereceknek is. A Nikolaevoban talál 

kincset azonban a Kr. u. 3. század közepére keltezik,
1690

 ráadásul a Ruseva-Slokoska Type IV. 

és VI. párhuzamai inkább Thraciában fordulnak elő.
1691

 Nem mutat kronológiai kapcsolatot a 

Ruseva-Slokoska V. típus sem, az ide tartozó ékszerek esetében a Kr. u. 2-3. és 3-4. századi 

keltezést adták meg.
1692

 Ugyancsak a Kr. u. 3. századra datálják továbbá azt a kölni 

kincsleletet is, amelyben egy széles, áttört mintás aranykarperec is volt.
1693

 

 

                                                                                                                                                                                     
színtelen, sárga fóliával díszített karperecek, amelyek gyártása a La Tène C2 időszakban ért a csúcspontra, a La 

Tène C2 időszak végén jelentek meg a lila és a borostyánszínű karperecek. A késő La Tène-időszakban a kék és 

a lila szín volt a domináns, de kis számban barna színű darabok is feltűntek (DIZDAR 2006, 73, 101-103, 112-

113). 
1682

 DIZDAR 2006, 83-86. 
1683

 Budaörs: L/575. ház (OTTOMÁNYI 2012, 280, 233. kép 4). Páty: C/21. verem (OTTOMÁNYI 2007, 135, 114. 

kép 2). 
1684

 MAXFIELD 1981, 91, Fig. 9, Pl. 2a; LUPA Nr. 15513. 
1685

 Facsády 2009b/I/a típus (FACSÁDY 2009B, 46). 
1686

 FACSÁDY 2009B, 46. 
1687

 RUSEVA-SLOKOSKA 1991, 66-67, 97, 154, Cat. 145a-b 
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 RUSEVA-SLOKOSKA 1991, 98, 155, Cat. 147. 
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 RUSEVA-SLOKOSKA 1991, 67, 97, 157-158, Cat. 157a-159. 
1690

 RUSEVA-SLOKOSKA 1991, 154-155. 
1691

 RUSEVA-SLOKOSKA 1991, 66-67. 
1692

 RUSEVA-SLOKOSKA 1991, 67, 157-158. 
1693

 DAMM 1993, Abb. 1. 
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Ka1 karpereceket úgy tűnik, hogy leginkább a kelta karperecviselettel lehet összekötni. 

Amennyiben a torquesekhez (Ny1/1-2) hasonlóan sztereotíp módon ábrázoltak a kőfaragók 

olyan ékszereket, amelyek a kelta viselet sajátosságaként határozhatók meg, úgy a hólyagos 

és plasztikus díszítésű karperecekkel feleltethetők meg; amennyiben viszont egy az oppidum-

időszakban népszerű és a császárkor időszakában is kimutatható viseleti szokást követhetünk 

így nyomon, úgy az üvegkarperecek jöhetnek számításba. Annyi bizonyos, hogy a Ka1 

karperecek mindenképpen egy kelta eredetű, autochtón ékszertípussal hozhatók kapcsolatba 

és így jelenlétük az ábrázolt viseletben egyfajta tradícionalizmust képvisel. Ka2 karperecek 

esetében is az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy ugyanúgy az autochtón viselet darabjaként kell 

őket definiálni, mint a Ka1 típust, tehát ezek a karperecek is ahhoz az ékszercsoporthoz 

tartoznak, amelyek kapcsolatba hozhatók a kelta viselettel. 

 

Kígyófejes karperecek (Ka3) 

 

A Kat. A-101/1/1. (Szentendre) nő jobb csuklójánál úgy tűnik, hogy egy nyitott, 

kígyófejekben végződő karperecet ábrázoltak (85. ábra 3.). A sírkövet az Antoninus korra 

keltezték.
1694

 A korábbi leírások szerint a nő visel karperecet, de típusát másként adták 

meg
1695

 és a szakirodalomban nem említik, hogy ez a karperectípus más síremlékeken 

ábrázolt „bennszülött” női viseletben esetleg megjelenne. R. Facsády A. azonban egy 

Hegyesdről előkerült sírkő
1696

 vizsgálatakor megfigyelte, hogy a fő képmezőben ábrázolt 

kettő, római viseletű nő mellett látható, katonai viseletben ábrázolt férfi csuklóján 

kígyófejekben végződő karperec van.
1697

 

A kígyófejes karpereceket apotropaikus jellegű ékszerként tartják számon és éppen ezért 

feltételezik, hogy gyerekek viseletében is megjelenhetett.
1698

 Az armilla – amelyet katonai 

ajándékként, kitüntetésként (dona militaria) adtak
1699

 és önállóan is megjelenik a 

síremlékeken
1700

 – egyes darabjainak prototípusaként a hellénisztikus korban is ismert 

kígyófejes karpereceket határozzák meg.
1701

 

A nemesfémből készült, kígyófejes karperecek karikája nyitott, egyik vagy mindkét végét 

pedig plasztikus vagy stilizált kígyófejek díszítik. A kígyófejes karpereceket bronzkori 

formákból eredeztetik az Égeikumból, Balkán-vidéki megjelenésüket pedig a Hallstatt-

időszak végére/La Tène-időszak kezdetére teszik.
1702

 Ez a karperectípus ismert Itáliából: a 

Boscorealeből és Pompeiiből előkerült darabok vége plasztikus kialakításű, a szemeket 

üvegberakás, a kígyó testét vésés díszíti.
1703

 A kígyó teste és feje más esetekben viszont 

sematikus kialakítást kapott, a Kr. u. 2. században ez a kivitelzés vált népszerűvé.
1704

 A 

pannoniai ékszert tartalmazó kincsleletek közül az ászári
1705

 és tatai
1706

 kincsekből kerültek 
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 Kr. u. 130-190 (LUPA Nr. 760), 131-200 (HD038535), 120-160 (ROTHE 2012, 205, 537. lábjegyzet), a 

további keltezési adatokat lásd a katalógusban. 
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 Kettős karperec (GARBSCH 1965, 160, Nr. 149.11), karperec (FITZ 1957, 149, Nr. 71; MRT 7, 258, Nr. 18). 
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 BILKEI – HORVÁTH 1979, 158-161, 5. ábra; LUPA Nr. 772. 
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 FACSÁDY 2001A, 59. 
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 PFEILER 1970, 20; BÖHME 1978, 6; DEPPERT – LIPPITZ 1984, 14; BÖHME-SCHÖNBERGER 1997, 75. 
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 MAXFIELD 1981, 89-91. 
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 FACSÁDY 2001A, 59-60; FACSÁDY 2009B, 45. 
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 PFEILER 1970, 20; BÖHME 1978, 14; RUSEVA – SLOKOSKA 1991, 67; DAMM 1993, 9; POPOVIĆ 1994B, 90, 92; 

BÖHME-SCHÖNBERGER 1997, 75; FACSÁDY 2001A, 59. 
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 HÉRON DE VILLEFOSSE 1899, 265-266, No. 110-111, Fig. 57; PFEILER 1970, 20, Taf. 4.1; DAMM 1993, 9, 

Abb. 7; BÖHME-SCHÖNBERGER 1997, 75, Abb. 46. 
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 BÖHME-SCHÖNBERGER 1997, 75; FACSÁDY 2001A, 59; FACSÁDY 2009B, 48. 
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 HAMPEL 1885, 27-28, 30, 3a-b ábra; FACSÁDY 2001A, 59, 65. 
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elő ezüst, kígyófejekben végződő karperecek (88. ábra) és jellegzetes darabok ezek a Balkán 

vidéki kincsleletek első, ún. dák kincsleleteinek horizontján, de a kincsleletek második 

horizontján is.
1707

 A kígyófejes karperecek népszerűek maradtak egészen a Kr. u. 3. századig.
 

1708
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdés, hogy a kígyófejes karperecek Pannoniában milyen hatásra jelentek meg: nyugatról 

érkezett ez az új ékszertípus, vagy a Balkán térség irányából? A megoldás a loop-in-loop 

láncok kapcsán adott magyarázattal megegyezik: a kígyófejes karpereceket hellénisztikus 

hatásra kezdték el gyártani a Fekete-tenger térségében és innen érkezhettek meg a későbbi 

Moesia és Pannonia provinciák területére.
1709

 A „bennszülött” viseletbe így a kígyófejes 

karperecek is egy divathullám hatására kerültek be, amelynek iránya azonban nem nyugati, 

hanem inkább déli-délkeleti lehet. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
1706

 HAMPEL 1892B, 375, VII. tábla 6-7; RADNÓTI 1941, 111, III. tábla 3-4, 7; FACSÁDY 2001A, 59, 68. 
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 HOREDT 1973, 139, Abb. 6. D1a-b; POPOVIĆ 1996A, 139-141, 4. lábjegyzet, Fig. 1. 
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 BÖHME 1978, 14; DAMM 1993, 21. 
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 POPOVIĆ 1996A, 139. 
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Díszített karperec (Ka4) 

 

Az előbbiektől eltérő, díszített karperecet ábrázoltak Kat. A-107/1/1. (Dunaújváros) nő jobb 

csuklójánál, míg a nő másik kezét nem jelenítették meg. A nagyméretű sírtáblán látható másik 

nő semmilyen karperecet nem visel. A síremléket a Kr. u. 2. századra keltezik,
1710

 azon belüli 

datálása azonban bizonytalan. 

A korábbi leírások és elemzések Kat. A-107/1/1. nő karperecével bővebben nem 

foglalkoztak, nem is igen említik, bár formája jól kivehető: a karperec egy közel azonos 

szélességet követő karikából, egy kerek foglalatból és kerek illesztékből áll (85. ábra 4.). 

Hasonló formájú karperecet nem ismerek a közzétett kőemlékek ábrázolásairól, de eltérő 

formájú, díszített felületű karperecet például egy Zenicából (Bosznia-Hercegovina) előkerült 

sírkő „bennszülött” női viseletében látunk.
1711

 

A tárgyi anyagban is találkozunk hasonló karperecformával. A nemesfémből készült, zárt 

karikát egy ovális, drágakő berakás díszíti. A boscorealei kincsben például egy aranyból 

készült smaragd berakásos karperec volt,
1712

 a Römisch-Germanisches Museum (Köln) 

gyűjteményéből pedig gránátkő berakással díszített darab ismert (89. ábra).
1713

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompeiiből további változatai is előkerültek: az ovális mélyedést több drágakő, vagy 

gemma-lenyomatos aranyfólia berakás is díszítheti.
1714

 Ezek a karperecek Nyugat-Európában 

a Kr. u. 1. század során voltak divatban,
1715

 majd a Kr. u. 1. századi Itáliában népszerű, 

berakással díszített karperectípus a provinciákban később, a Kr. u. 2. századtól, esetenként 
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 Kr. u. 2. század (CSONTOS 1999, 164, Nr. 14), Kr. u. 2. század közepe (FITZ 1957, 150, Nr. 78; NAGY M. 

2007, 56, Nr. 49). 
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hasonló, foglalatot utánzó kialakítást mutatják. 
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 DAMM 1993, 9. 
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 DAMM 1993, 9, Abb. 11. 
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 DAMM 1993, 9-10. 
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 BÖHME 1978, 5-6; DAMM 1993, 10, Abb. 11. 

89. ábra. Berakással díszített karperec 
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ettől is később válhatott kedveltté.
1716

 Sajnos nem keltezhető kontextusból került elő az 

Aquincumi Múzeum kettő, bronzból készült, eredetileg berakással díszített karperece
1717

 

(Facsády/IX. típus).
1718

 Mindkettő karperec foglalatából hiányzik a berakás, ami lehetett 

drágakő, illetve R. Facsády A. szerint vésett gemma vagy érem is.
1719

 Ilyen karpereceket 

Pannonia korai és késő császárkori temetőiből nem ismerek, használatukat formai alapon 

lehet a Kr. u. 2-3. századra tenni.
1720

 

A Ka4 karperecek párhuzamait nem találni az autochtón ékszerek között, megjelenésük a 

római ékszerdivat térhódításának köszönhető. Feltűnésük az ábrázolt „bennszülött” viseletben 

azt mutatja, hogy a vagyonos elithez tartozó nők ékszerkészlete a Kr. u. 2. század során újabb 

és újabb, az aktuális divatnak megfelelő darabokkal egészült ki. 

 

Gyöngykarperec (Ka5) 

 

Jól láthatóan gyöngyökből áll össze a Kat. A-90/1/1. nő jobb csuklójánál viselt karperec (85. 

ábra 5.), míg a nő másik keze nem került megjelenítésre. A korábbi szakirodalom nem tett 

említést a nő karperecéről. A szombathelyi sírkövet a LUPA Kr. u. 200-230. közé keltezte.
1721

 

Bár a disszertáció katalógusába felvett, sírköveken ábrázolt gyöngyből fűzött nyakláncokhoz 

több párhuzamot is összegyűjthettem a közzétett síremlékek közül,
1722

 nem ez a helyzet a 

gyöngykarperec esetében; ennek ábrázolását „bennszülött” női viseletet ábrázoló 

síremlékekről nem ismerem. Viszont gyöngykarperec megjelenik a római viseletben látható 

nők ábrázolásain.
1723

 

A császárkor időszakában gyöngyökből fűzött karperecek igen változatos kombinációkban 

ismertek. A karperecek egy részénél az üvegből készült gyöngyszemek a fémszemeket 

kiegészítve kerültek felhasználásra (Facsády/X. típus),
1724

 míg máskor a karperec domináns 

eleme nem a fém, hanem a gyöngyök voltak (Facsády/XI. típus)
1725

 (90. ábra).  

A Facsády/X. típusba tartozó karperecek Pannoniában késő római temetkezésekből kerültek 

elő.
1726

 A Facsády/XI. típusba tartozó karperecek meghatározása problémásabb. Mivel 

technológiai szempontból a nyakékkel megegyeznek, gyöngyökből készült karperecek csak 

abban az esetben azonosíthatók egyértelműen a sírok anyagában, amennyiben a gyöngyök 

viseleti helyzetből kerülnek elő, vagy hosszúságuk egyértelműen megállapítható.
1727

 

Aquincumból sötétkék üveggyöngyökből és arany sodronnyal díszített, arany 

gyöngyszemekből álló karperec került elő egy Kr. u. 3. század második felére keltezett 
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2009B, 49). 
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 FACSÁDY 2003A, 45; FACSÁDY 2003B, 37; FACSÁDY 2009B, 49. 
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temetkezésből.
1728

 Lényegesen egyszerűbb, gyöngyökből fűzött karperec volt az ennél 

korábbi Sárbogárd-Virágrész/26. sírban (csontvázas, nő), amelyben még kettő egy gombos, 

erős profilú fibula (Gugl A70/73b és Cociş 6b2) is volt.
1729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Említést kell még tenni a gagátból és fekete üvegből készített gyöngyékszerekről is. A 

fekete ékszerek divatja a Kr. u. 3. századtól jelentkezett; a kétlyukú, gerezdelt, féldomború 

gyöngyöket karperecként felfűzve is viselhették.
1730

 Ilyen karprecként viselt fekete gyöngyök 

ismertek például Dunaújváros/1344. sírból (csontvázas, nő),
1731

 Budaörs/303. sírból 

(csontvázas, nő és gyerek)
1732

 és Brigetio/MOLAJ „A” út/3. szarkofágból (csontvázas, 

kislány).
1733

 

Ka5 karperec párhuzamai és a síremlék keltezése arra utalnak, hogy a viseletben látható 

karperec egy a 2-3. század időszakára tehető, újkeletű, az aktuális „birodalmi” ékszerviselési 

szokáshoz illeszkedő ékszer. A hagyományos, „bennszülött” viselethez tartozó karperecek 

elhagyásának következtében kerülhetett sor az újabb formák térhódítására. 

 

Felsőkaron viselt sima karperec (Ka6) 

 

Felsőkaron viselt sima karperecet (85. ábra 6.) figyeltem meg kettő nő esetében: Kat. A-

41/1/3. (Budapest), Kat. A-80/1/1. (Dunaújváros). A LUPA szerint Kat. A-41. Kr. u. 100-150, 

míg Kat. A-80. Kr. u. 150-180. közé datálható.
1734

 Mind a kettő sírkövön több nőt ábrázoltak 

                                                           
1728

 TOPÁL 2003, 57-60; FACSÁDY 2003A, 41-42, Fig. 9; FACSÁDY 2003B, 37-38, Kat. 269; FACSÁDY 2009B, 49, 

113, Kat. 217. 
1729

 Függelék 1/12. lelőhely, Kat. B-124., Kat. B-134, 61. tábla 2-3, 5. 
1730

 FACSÁDY 2003B, 38; FACSÁDY 2009B, 49. 
1731

 Függelék 1/4. lelőhely, 35. tábla 2. 
1732

 OTTOMÁNYI 2016, 89, 43. kép/303. sír, XXXVII. tábla 10; BORUZS 2016, 385, 6. kép 1. 
1733

 FÉNYES 1999, 19-20, 31-33. kép 
1734

 LUPA Nr. 765, 3214. A részletes keltezési adatokat lásd a katalógusban. 
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– Kat. A-41. fő képmezőjében három felnőtt nő és egy kislány, Kat. A-80. fő képmezőjében 

pedig kettő felnőtt nő jelenik meg – de mindkét esetben csak egyikük viseletében figyeltem 

meg a tárgyalt ékszereket.
1735

 Kat. A-41/1/3. mindkét felkarján egy-egy, Kat. A-80/1/1. 

esetében pedig a jobb karon látható egy felkart díszítő karperec. 

A szakirodalomban általában az ábrázolt nők csuklónál viselt karpereceiről tettek említést, a 

felkaron látható viseleti tárgyakról külön nem tettek említést.
1736

 Az Aquincumi Múzeum 

római kori viselettel foglalkozó kiállításvezetőjében szokatlan módon értelmezték ezt a 

részletet: a Kat. A-41/1/3. felkarján kiemelkedő faragott borda a leírás szerint az alsóruha 

ujjának hozzávarrását, díszítővarrását hivatott megjeleníteni.
1737

 

Hasonló részletet a „bennszülött” viseletben kevés esetben ábrázoltak. Pannonia 

Superiorból, Kaisersteinbruch (Ausztria) lelőhelyről ismert egy sírtábla, amelyen az áldozatot 

végző nőalak csuklóinál viselt karpereceken túl a nő jobb felkarján Kat. A-41/1/3. és 80/1/1. 

felkardíszéhez hasonló tagolás látható.
1738

 Ugyancsak Pannonia Superiorból, 

Leithaprodersdorfról (Ausztria) került elő egy sírkő, amelyen a tárgyalt ékszer megjelenik. A 

sírkő fő képmezőjében kettő alakot látunk, akik közül az első jobb felkarján van egy karperec, 

míg a második személy mindkét csuklójánál visel egy-egy karperecet.
1739

 

Kat. A-41/1/3. és 80/1/1. felkaron viselt karperecei egyaránt tagolatlan felületűek. Mindkettő 

nő esetében összhangban vannak a csuklónál viselt karperecekkel, amelyek szintén sima 

felületűek. Ha a tárgyi anyagban keressük párhuzamukat, akkor kevés egzakt megállapítást 

lehet tenni a pontos típusra vonatkozóan. Ahogyan már fentebb, a sima felületű karperecek 

tárgyalásakor kifejtettem, ezek az ékszerek további részletek híján számos karperectípussal 

kapcsolatba hozhatók. Karakterisztikus megjelenésük ugyanakkor – ahogyan azt a Ka2 

esetében elemeztem – inkább az autochtón jelleget támaszthatja alá. Jelentősége van az 

ékszerek pozíciójának is. A La Tène-kori viseleti szokások szerint a csuklónál hordott 

karperec mellett a felkaron is viselhettek karperecet, amely anyaga lehetett bronz, vas, 

szapropelit és üveg. A magyarországi adatok szerint karperecekből a bal felsőkaron egyet 

vagy kettőt viseltek,
1740

 és ugyanez a szokás mutatkozik meg a Szlovákia területéről vizsgált 

együttesek esetében is.
1741

 Ugyanakkor ez a szokás, tehát a felsőkaron viselt karperecek 

                                                           
1735

 Az Aquincumi Múzeum római kori viselettel foglalkozó kiállításának katalógusában Kat. A-41/1/1. felkarján 

is megfigyelték azt a faragott részletet, amelyet karperecekkel kívánok megfeleltetni, de saját vizsgálataim 

szerint az első nő esetében az ékszerek nem regisztrálhatók, véleményem szerint a viseleti tárgy csak Kat. A-

41/1/3. esetében tárgyalható. 
1736

 Kat. 42/1/3.: HAMPEL 1906B, 46, Nr. 40; FITZ 1957, 149, Nr. 68; GARBSCH 1965, 148, Nr. 106.3; LUPA Nr. 

765. Kat. 80/1/1.: SCHOBER 1923, 119-120, Nr. 263; ERDÉLYI – FÜLEP 1954, 241, Nr. 53; FITZ 1957, 149, Nr. 63; 

GARBSCH 1965, 152, Nr. 114.5; NAGY M. 2007, 54, Nr. 46; LUPA Nr. 3214. 
1737

 AQUINCUM 2002, 75, Nr. 111. 
1738

 LUPA Nr. 68. Datálása: Kr. u. 100-150 (LUPA Nr. 68). Felirat: nincs. Az idézett adat bizonytalan, a CSIR 

kötetben közölt képen a kő rajzos ábráján úgy tűnik, mintha a nő inkább rövid ujjú felsőruhát viselne (CSIR 

CARNUNTUM 1.3, Taf. 58. Nr. 306). 
1739

 LUPA Nr. 41. Datálása: Kr. u. 70-120 (LUPA Nr. 41). Felirat HD szerint: Pater posuit // Cenumarus / 

Sacioni f(ilius) deces(sit) an(norum) VX et Gna/tila an(norum) XX dec(essit). A LUPA képe szerint az első alak 

felsőtestén fibula van, a kezében tartott tárgy pedig lehet guzsaly. Ezek szerint az első alak is lány lenne. Viszont 

a LUPA és a CSIR leírása szerint az első alak fiú, aki kezében lándzsát (?) tart (CSIR CARNUNTUM 1.3, 44, Nr. 

279; LUPA Nr. 41), míg a második alak lány. Egy fiú és egy lány nevet említ a sírkő felirata is. L. C. Formato 

szintén azonosította az első alak felkarján a karperecet, aki szerinte Cenumarus lehet (FORMATO 2017, 128, Taf. 

LXXVIII, Abb. 4, Abb. 6). 
1740

 FÁBRY 2001, 46-48; FÁBRY 2012, 185, Fig. 207. Schéma 7-3. Felsőkaron viselt karperecek típusai: Fábry 

2011/AB-T3, AB-T4, AB-TB1, AB-Y1, AF-C1, AF-CH1, AF-N3, AF-T1, AF-T2, AF-T3, AF-T, AF-TB1, AF-

TB2, AF-TB, AF-TS1, AS-b, AS-d, AS-e, AV-33 (FÁBRY 2011, 112-114, 119, 135-136, 143-144, 146, 148, 150, 

153, 155, 159, Fig. 53-54, Fig. 79, Fig. 82, Fig. 84-85, Fig. 88). 
1741

 BUJNA 1995, 173, Obr. 1. 7-8. 
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használata a császárkor időszakában is kimutatható.
1742

 Az általam ismert példák szerint ez 

azonban a késő császárkorban vált szokássá, amikor a csuklóknál viselt karperecek száma is 

gyakran megnövekedett.
1743

 A felkaron látható karpereceket véleményem szerint így az 

autochtón öltözködési szokás maradványának tekinthetjük az említett két síremlék esetében. 

 

6.2.4.2.2. Összegzés 

 

A kelták karperec viselési szokásáról az ókori szerzők munkáiból is informálódhatunk. 

Például Polybios írt erről Historiai című művében; ő a telamoni csata (Kr. e. 225.) leírásakor 

említette, hogy a harcra készülő gallok első soraiban küzdő harcos elit arany nyakéket 

(torques) és karperecet (armilla) viselt.
1744

 A keleti kelták karikaékszerviselésének és így 

karperecviselésének átfogó vizsgálata történt meg a közelmúltban. A részletesen vizsgált, La 

Tène B-C-időszakra keltezhető, kontextusból előkerült karikaékszerek alapján összeállított 

viseleti csoportok jól mutatják, hogy a bronz, vas, szapropelit/lignit és üveg alapanyagú 

karpereceket változatos kivitelben és számban viselték a nők a csuklónál és a felkaron.
1745

 

Ezek az adatok a kora császárkori időszak „bennszülött” viseletének vonatkozásában is 

informatívak. 

A „bennszülött” női viseletben ábrázolt karperecek többségét, azaz a Ka1, Ka2, Ka6 

típusokba sorolható karpereceket az autochtón szokásokhoz kapcsolódó ékszerekként 

határoztam meg. Biztosan divatváltozás, a császárkor időszakában jelentkező új, eltérő 

eredetű impulzusok hatására jelentek meg viszont a Ka3, Ka4, Ka5 típusokba elkülönített 

karperecek, amelyek egy-egy ábrázoláson képviseltették magukat. Ka3 karperecet a Kat. A-

101/1/1. (Szentendre) nő, Ka4 karperecet pedig Kat. A-107/1/1. (Dunaújváros) nő viseletében 

figyeltem meg, míg Ka5 karperecre az eraviscus területről előkerült „bennszülött” viseletben 

ábrázolt nőknél nem találtam példát. 

A vizsgálható esetek többségében a csuklónál viselt karperecek típusa és száma 

megegyezik.
1746

 Néhányszor viszont asszimmetrikus viselési mód is megfigyelhető: Kat. A-

12/1/1. (Ka1), 41/1/1., 41/1/3., 135/1/2. (Ka2) esetében a karperecek sávjának számában van 

különbség, míg Kat. A-57/1/1. esetében a karperecek típusában (Ka1-Ka2) és a sávok 

számában (1-2) is eltérés mutatkozik. Felsőkaron viselt karpereceket (Ka6) mindkét esetben 

(Kat. A-41/1/3., 80/1/1.) Ka2 karperecekkel együtt lehetett megfigyelni. 

 

Csekély azonak a „Függelék 1-ben” összegyűjtött síroknak a száma, amelyekből karperec 

került elő (5 db). Ezekben a sírokban egyszerű kialakítású, bronzból vagy vasból készült 

huzalkarperecek voltak, amelyek viseleti pozíciója szinte kivétel nélkül ismeretlen, vagy a 

                                                           
1742

 BÖHME 1978, 3; FACSÁDY 2009B, 45. 
1743

 Példa felsőkaron viselt karperecekre késő római temetkezésekből: Arrabona-Serfőző domb/27. sír: bal 

felkaron bronz karperec (SZŐNYI 1986, 14), Intercisa-Nagytemető/36. sír: mindkét felsőkaron egy-egy 

csontkarperec (VÁGÓ – BÓNA 1976, 23, Abb. 11, Taf. 4. Grab 36), Vindobona-canabae temetője/Grab A24: jobb 

felsőkaron bronz karperec, II. Claudius Gothicus antoninianusszal és Commodus sestertiusszal (KRONBERGER 

2005, 132-133, Taf. 15. A24, Taf. 24. A24). 
1744

 Polybios, Historiai, 2.29. Említette: MAXFIELD 1981, 90. 
1745

 BUJNA 2005; FÁBRY 2011; BŘEZINOVÁ 2018. 
1746

 Egysoros Ka1 mindkettő csuklónál: Kat. A-23/1/1. Kétsoros Ka1 mindkettő csuklónál: Kat. A-4/1/1., 10-

11/1/1., 21/1/1., 24/1/1., 37/1/2., 47/1/1., 53-54/1/1., 73/1/1., 75/1/1., 84/1/1., 89/1/1., 127/1/1-2. Egysoros Ka2 

mindkettő csuklónál: Kat. A-33/1/2., 42/1/1., 63/1/1., 78/1/1-2. Kétsoros Ka2 mindkettő csuklónál: Kat. A-

69/1/1. 
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karperec nem viseleti pozícióban volt.
1747

 A viseleti helyzetre vonatkozó adatunk egyedül az 

Intercisa-Nagytemető/1344. sír (csontvázas, nő) esetében van, ahol kettő bronzkarperec a bal 

alkarnál került elő.
1748

 Az itt említett sírból előkerült, és formailag is ismert karperecek 

egyszerű kivitelezésű, alapvetően jellegtelen ékszerek, amelyek a síremlékeken ábrázolt, 

presztízs értékű, illetve reprezentatív ékszerekkel nem mutatnak kapcsolatot. 

 

6.2.4.3. Fülbevalók (Fü) 

 

A fülbevalóviselés olyan római szokás volt, amelynek eredete visszanyúlik a hellénisztikus 

időszakba. Az ókori szerzők rosszallóan írtak a fülbevalóviselésről, hiszen ezek az ékszerek 

megjelenésükben és méretükben túlságosan feltűnőek, viselésük öncélú, nem pedig 

szimbólikus és használatuk együtt járt a fülcimpa átfúrásával.
1749

 A képi ábrázolások és a 

tárgyi anyag tanúsága szerint azonban a fülbevaló általánosan elterjedt ékszerré vált a rómaiak 

körében és még a kevéssé felékszerezett nők is viseltek fülbevalót.
1750

 Északkelet-

Pannoniában az Aquincumból publikált tárgyi anyag szerint a fülbevalóhasználat a Severus 

korra jött igazán divatba.
1751

 További pannoniai képi ábrázolásokon is nyomon követhető ez a 

szokás, többször látunk fülbevalót „római divat” szerint öltözött nők fülében: ilyen 

ábrázolások például Budapestről,
1752

 Császárról,
1753

 Dunaújvárosból,
1754

 Pécsről
1755

 és 

Visegrád-Lepencéről
1756

 publikált kőemlékekről említhetők. 

A katalógusba fekvett síremlékek közül nyolc ábrázoláson figyeltem meg fülbevalót, 

összesen kilenc nő fülében: Kat. A-21/1/1., 27/1/1., 33/1/1-2., 64/1/1., 82/1/1., 102/1/1., 

107/1/1., 116/1/1. Csupán Kat. A-33. sírkő fő képmezőjében ábrázolták mind a kettő nőt 

fülbevalóval. Kat. A-82. és Kat. A-107. sírtáblán viszont csak az első nők fülében vannak 

fülbevalók, míg a második nők viseletéből ezek az ékszerek hiányoznak. Kat. A-64. sírkő fő 

képmezőjében bár további alakot is megjeleníthettek, ő azonban a sírkő töredékessége miatt 

nem látható. 
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 Aquincum-Kecske u. 25., 29./I.18. sír (csontvázas, nő): az 1 db Garbsch A238q noricumi-pannoniai szárnyas 

fibulával és 1 db A84 egy gombos, erős profilú fibulával előkerült törött vaskarperec az (1) edényben volt 

(Függelék 1/2.2.1. lelőhely, Kat. B-80, Kat. B-132, 5. tábla 1-2, 4.). Solymár-Dinnyehegy/149. sír (csontvázas, 

nő): a 2 db Merczi 2016a/1.4. változat egy gombos, erős profilú fibulával előkerült bronz huzalkarperec 

pozíciója ismeretlen, restaurálhatatlan (Függelék 1/13. lelőhely, Kat. B-116, Kat. B-117, 80. tábla 2-4). 

Százhalombatta/107. sír (hamvasztásos): 1 db Sáró – Lassányi 2. csokornyakkendő alakú fibulával bronz 

karperec került elő (Függelék 1/14. lelőhely, Kat. B-185, 85. tábla 3-4.). Százhalombatta/109. sír 

(hamvasztásos): 1 db Garbsch A238v1 noricumi-pannoniai szárnyas fibulával és 1 db Cociş 21b3a-b pannoniai 

trombitafibulával bronz karperec került elő (Függelék 1/14. lelőhely, Kat. B-51, Kat. B-152, 86. tábla 1-3). 
1748

 Függelék 1/4. lelőhely, Kat. B-126, 35. tábla 1, 36. tábla 1-3. 
1749

 R. Facsády A. idézte példaként Ovidius, Iuvenalis, Seneca és Id. Plinius ide vonatkozó munkáit (FACSÁDY 

2008, 229; FACSÁDY 2009B, 71; FACSÁDY 2013, 99, 107): Ovidius, De mediacamine faciei, 17-22; Iuvenalis, II, 

6, 457-459; Seneca, De beneficiis, 7, 9, 4; Plinius, Naturalis Historia, IX. 114., XI. 136., XII. 2., XXXVII. 15. 
1750

 FACSÁDY 2003B, 20; FACSÁDY 2008, 229; FACSÁDY 2009B, 71; FACSÁDY 2013, 107. 
1751

 FACSÁDY 2003B, 25; FACSÁDY 2009B, 71. 
1752

 FACSÁDY 1997, 105, Tab. 20. 5, Tab. 20. 7; FACSÁDY 2008, 233, 235-236, 67. lábjegyzet, 69-70. lábjegyzet, 

76. lábjegyzet, Fig. 7, 9, 11). 
1753

 FACSÁDY 2008, 236, 73. lábjegyzet 
1754

 FACSÁDY 2008, 234, 58-59. lábjegyzet, 63-64. lábjegyzet 
1755

 CSIR SOPIANAE-LUSSONIUM-ALTINUM, 36, 39, Nr. 28, Nr. 33, Taf. 37. 3, Taf. 39.1; FACSÁDY 2008, 234-

236, 61. lábjegyzet, 71-72. lábjegyzet 
1756

 FACSÁDY 2008, 236, Fig. 12. 
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A síremlékek lelőhely szerinti megoszlása a következő: a legtöbb Dunaújvárosból került elő 

(Kat. A-27., 64., 82., 102., 107., 116.), míg egy-egy darab említhető Tác (Kat. A-33.) és 

Sárisáp (Kat. A-21.) lelőhelyekről. A síremlékek a Kr. u. 2. századon belül keltezhetők.
1757

 

A korábbi szakirodalom részletesen nem foglalkozott a „bennszülött” viselet részeként 

ábrázolt fülbevalókkal. A síremlékek leírásakor a legtöbb esetben csak említés szintjén 

szerepelnek a fülbevalók (Kat. A-21/1/1.,
1758

 33/1/1-2.,
1759

 82/1/1.,
1760

 107/1/1.
1761

), 

formájukat pedig csak néhány esetben adták meg (Kat. A-27/1/1.,
1762

 64/1/1.,
1763

 102/1/1.
1764

). 

A „bennszülött” viseletű nők esetében ábrázolt fülbevalók formája nem túl változatos, amely 

a szokásgyakorlatot tükrözi és nincs összefüggésben azzal, hogy a kőfaragás során esetleg 

nehezebb volt bonyolult formákat visszaadni. Több fülbevalóforma került megjelenítésre 

további pannoniai síremlékeken; ezeken jól felismerhetők az egyszerű, vagy többtagú 

gömbölyű fülbevalók, csepp alakú fülbevalók, szögletes fülbevalók, berakásos fülbevalók és 

függőkkel díszített fülbevalók.
1765

 A katalógusba felvett síremlékeken három formát figyeltem 

meg (91. ábra): 1. tagolatlan, gömb alakú fülbevalókat (Kat. A-21/1/1., 33/1/1., 64/1/1., 

82/1/1., 102/1/1., 116.) 2. tagolt felületű fülbevalókat (Kat. A-27/1/1., 107/1/1.) és 3. szögletes 

fülbevalókat (Kat. A-33/1/2.). Méret tekintetében is vannak különbségek: Kat. A-21/1/1., 

64/1/1., 82/1/1., 102/1/1., 116/1/1. nők gömb alakú fülbevalói nagyok, míg Kat. A-33/1/1. nőé 

kisebb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1757

 Az utóbbi időkben keltezett síremlékek: Kat. A-21.: Kr. u. 100-150 (LUPA Nr. 716), Kat. A-33.: Kr. u. 140-

180 (LUPA Nr. 3586), Kat. A-82.: Kr. u. 150-200 (ROTHE 2012, 207, 541. lábjegyzet). Kr. u. 2. század: Kat. A-

27., 64., 102., 107. Nem datálható: Kat. A-116.  A részletes keltezési adatokat tekintve lásd a katalógust. 
1758

 GARBSCH 1965, 158, Nr. 144. 
1759

 LUPA Nr. 3586. 
1760

 CSONTOS 1999, 164, Nr. 13. A középső nőalak esetében említettek fülbevalót, míg az első nőnél nem 

azonosították: ERDÉLYI – FÜLEP 1954, 254, Nr. 173; LUPA Nr. 734. 
1761

 ERDÉLYI – FÜLEP 1954, 254, Nr. 172; GARBSCH 1965, 152, Nr. 114.9; CSONTOS 1999, 164, Nr. 14; NAGY M. 

2007, 57, Nr. 49; LUPA Nr. 3945. 
1762

 „Korongos fülbevaló”: ERDÉLYI – FÜLEP 1954, 252, Nr. 150; NAGY M. 2007, 84, Nr. 87. Fülbevaló: LUPA 

Nr. 3952. 
1763

 Gömb alakú fülbevalók: ERDÉLYI – FÜLEP 1954, 242, Nr. 61. Itt Kat. 65/2/1. fülében is fülbevalót említettek. 

CSONTOS 1999, 163, Nr. 11. 
1764

 Gömb alakú fülbevalók: ERDÉLYI – FÜLEP 1954, 242, Nr. 59. 
1765

 FACSÁDY 2008, 233-236. 

91. ábra. A síremlékeken ábrázolt „bennszülött” női 

viseletben látható fülbevalótípusok. 
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Ahogyan a korábbiak során említettem, csupán Kat. A-33. fő képmezőjében látunk 

mindkettő ábrázolt nő fülében fülbevalókat. Ezek azonban nem ugyanolyan formájúak, 

egyikük fülében gömb alakú fülbevalók (Kat. A-33/1/1.), másikuk fülében pedig szögletes 

fülbevalók (Kat. A-33/1/2.) vannak. 

Néhány további síremlékekről is adatolható a „bennszülött” női viselethez tartozó fülbevaló. 

Pannonia Superiorban Klosterneuburg (Ausztria) lelőhelyről ismert egy sírkő,
1766

 amelyen az 

ábrázolt nő fején kisméretű fejfedőt visel, nyakában több nyakék van, jobb csuklóján 

karperec, fülében pedig gömbölyű fülbevalók láthatók. Egy Kranjból (Szlovénia) előkerült 

sírkövön
1767

 a nő fülének magasságában szintén gömbölyű ékszereket látni, amelyek felvetnék 

annak a lehetőségét, hogy esetében is fülbevalókat ábrázoltak. Úgy tűnik azonban, hogy ezek 

a gömbölyű ékszerek inkább valamilyen zsinóron függtek és a nő fejfedőjéhez csatlakoztak. 

Talán fülbevalókat látunk még egy Hrašćina (Horvátország) lelőhelyű sírkő
1768

 női 

viseletében. A szakirodalmi adatok szerint a nő ezen kívül fejfedőt, fibulákat és torquest 

visel.
1769

 

A katalógusba felvett síremlékek fülbevalóformáit megtaláljuk a tárgyi anyagból ismert 

ékszerek között, bár egyértelmű meghatározásra nincs lehetőség (92. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1766

 LUPA Nr. 1901. Datálása: Kr. u. 120-140 (LUPA Nr. 1901). Felirat: van. 
1767

 LUPA Nr. 3723. Datálása: Kr. u. 170-300 (LUPA Nr. 3723). Felirat: van. 
1768

 LUPA Nr. 3785. Datálása: Kr. u. 101-150 (HD069291). Felirat: van. 
1769

 HOFFILLER – SARIA 1938, 204, Nr. 456; LUPA Nr. 3785. 

92. ábra. „Bennszülött” viseletű nők esetében ábrázolt fülbevalók és R. Facsády A. típusai. 

 



 

266 

 

Az első megkülönböztetett forma a gömb alakú fülbevalóké (Fü1). Ezek valószínűleg olyan 

formát igyekeztek visszaadni, amelyen a fő díszítőelem kerekded, de sem annak pontos 

alakjáról, sem az akasztó formájáról, sem pedig a díszítmény technikai kivitelezéséről nincs 

információnk. Az akasztó formája egyaránt lehet karika és „S” alakú kampó, kerekded 

díszítés ugyanis mindkettő konstrukcióval előforul. Itt több lehetséges analógia említhető a 

tárgyi anyagból: ráforrasztott, kerekded díszítményt látunk az R. Facsády A. összefoglaló 

munkáiban II/b altípus alatt tárgyalt
1770

 tagolt karikafülbevalón,
1771

  míg az „S” alakú 

akasztóval készített fülbevalók díszítménye egy olyan üreges gomb (Facsády/IV. típus),
1772

  

amely lehet például félgömb alakú (IV/a), de kúpos (IV/b) is.
1773

 

A második forma (Fü2) esetében kettő lehetőséget lehet felvetni a fülbevalók középrészének 

tagolása szerint: karika fülbevalókat ábrázoltak vagy foglalatos fülbevalókat látunk. Utóbbi 

esetben például szóba jöhetne a Facsády/VII. típus, amelynél egy kör alakú fejhez nyitott 

foglalat csatlakozott, akasztója pedig „S” alakú.
1774

 Valószínűbbnek tartom azonban, hogy itt 

valamilyen egyrészes, zárt karikafülbevaló (Facsády/I. típus
1775

)
1776

 került ábrázolásra, 

amelynek különböző altípusai különíthetők el a záródás kialakítása és a huzalforma alapján.  

Legjobban lehatárolhatónak a harmadik, négyszögletes forma (Fü3) tűnik. Az „S” akasztós 

Facsády/VI. típus zárt foglalattal (doboz foglalat) készült, amelybe gyöngyöt vagy követ 

illesztettek; a VI/a altípus
1777

 esetében a foglalat négyszögletes,
1778

 amelyhez hasonlónak 

tűnik Kat. A-33/1/2. fülbevalója. 

 

Az idézett, tárgyi anyagból ismert fülbevalóformák esetében meglehetősen tág használati 

időszakok adhatók meg. Az I. típust a Kr. u. 2-4. században biztosan használták, de a forma 

előképei például Britanniában a bronzkorig nyúlnak vissza.
1779

 A II/b aquincumi fülbevaló Kr. 

u. 2. századra keltezett temetkezésből került elő,
1780

 míg az ismert párhuzamok szerint 

hasonló fülbevalókat az 2-3. századokban használhattak.
1781

 A IV. típusba sorolt aquincumi 

ékszerek használatát R. Facsády A. a Kr. u. 3. századra tette, de a párhuzamok szerint ez a 

forma a 2. századtól forgalomban lehetett.
1782

 A VI/a altípusba tartozó aquincumi fülbevalót 

stilisztikai alapon a Kr. u. 3-4. századra datálták.
1783

 Az analógiák az intenzív 3. századi 

                                                           
1770

 Megfeleltethető például L. Ruseva-Slokoska Type I. Variant 3B-vel és 4C-vel (RUSEVA-SLOKOSKA 1991, 

26, 28). 
1771

 FACSÁDY 2003B, 21; FACSÁDY 2006, 53, 3. ábra; FACSÁDY 2008, 230, Fig. 1; FACSÁDY 2009B, 74, 5. tábla. 
1772

 Hasonló fülbevalókat például L. Ruseva-Slokoska a Type II. Variant 1. alatt tárgyalt (RUSEVA-SLOKOSKA 

1991, 29-30). 
1773

 FACSÁDY 2003B, 21; FACSÁDY 2006, 53, 3. ábra; FACSÁDY 2008, 231, Fig. 1; FACSÁDY 2009B, 74-75, 5. 

tábla. 
1774

 FACSÁDY 2003B, 21-22; FACSÁDY 2006, 55, 3. ábra; FACSÁDY 2008, 231, Fig. 1; FACSÁDY 2009B, 76, 5. 

tábla. 
1775

 FACSÁDY 2003B, 20; FACSÁDY 2006, 52, 3. ábra; FACSÁDY 2008, 230, Fig. 1; FACSÁDY 2009B, 73-74, 5. 

tábla. 
1776

 Hasonló fülbevalókat például L. Ruseva-Slokoska a Type I. Variant 2. alatt tárgyalt (RUSEVA-SLOKOSKA 

1991, 25-26). 
1777

 Hasonló fülbevalókat például L. Ruseva-Slokoska a Type II. Variant 2. alatt tárgyalt (RUSEVA-SLOKOSKA 

1991, 30). 
1778

 FACSÁDY 2003B, 21; FACSÁDY 2006, 54, 3. ábra; FACSÁDY 2008, 232, Fig. 1; FACSÁDY 2009B, 75, 5. tábla. 
1779

 FACSÁDY 2003B, 22; FACSÁDY 2006, 52-53; FACSÁDY 2009B, 73-74. 
1780

 FACSÁDY 2003B, Kat. 126. = FACSÁDY 2006, 59, Kat. 16. = FACSÁDY 2009B, 119, Kat. 262. 
1781

 RUSEVA-SLOKOSKA 1991, 26, 106, 111-112, Cat. No. 8a, Cat. No. 21; FACSÁDY 2003B, 22; FACSÁDY 2009B, 

74. 
1782

 RUSEVA-SLOKOSKA 1991, 30; FACSÁDY 2003B, 23; FACSÁDY 2009B, 75. 
1783

 FACSÁDY 2003B, Kat. 139. = FACSÁDY 2006, 60-61. 
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használatot támasztják alá,
1784

 ugyanakkor 2-3. századra datált darabbal is találkozni a 

szakirodalomban.
1785

 

 

Kérdés, hogy milyen összefüggést mutat e tekintetben a sírok anyaga? Az eddigiek alapján 

körvonalazódó képpel összhangban van, hogy a „Függelék 1-ben” összegyűjtött sírok közül is 

csak kettő sírban (Budaörs/30. sír, Nagyvenyim/1. sír) volt fülbevaló, míg további egy adat 

bizonytalan.
1786

 A Nagyvenyim/1. sírban a rombusz keresztmetszetű, gömbös végű, bronz 

karika fülbevaló az elhunyt nő koponyájának bal oldalánál volt, párja viszont nem került elő. 

A nő viseletéhez tartozott még kettő Garbsch A238v1 noricumi-pannoniai szárnyas fibula 

is.
1787

 A Budaörs/30. sírban (csontvázas, nő) kettő bronzból készült, hurkolt végű, Facsády 

I/a
1788

 fülbevaló került elő Merczi 2016a/1.1. változatú egy gombos, erős profilú 

fibulapárral.
1789

 Mindkettő nő a „bennszülött” viseletre jellemzően fibulapárt viselt vállainál – 

ráadásul a nagyvenyimi temetkezés elhunytja a tradicionális noricumi-pannoniai szárnyas 

fibulákat – viseletükben azonban új elemként már megjelent a fülbevalóhasználat. 

 

Összegzésként kijelenthető, hogy a fülbevalók nem jellemzők az autochtón viseletre és így 

egyértelműen a császárkori „birodalmi” divat hatására kerülhettek be a „bennszülött” nők 

ékszerkészletébe. A viselet változása – mint hogyan azt már több ékszer és viseleti tartozék is 

illusztrálta – fokozatos volt, az új elemek sokszor a régiekkel keveredve jelentek meg, a 

tradicionális és újabb viseleti tartozékok aránya pedig egy viseleten belül eltérő lehetett. 

 

6.2.4.4. Gyűrűk 

 

A gyűrűviselés szokása visszanyúlik a görög és etruszk szokásrendhez. Id. Plinius szerint 

gyűrűt először nők viseltek
1790

 – habár ennek ellentmond, hogy a személyazonosságot igazoló 

pecsétek és pecsétgyűrűk használatára férfiaknak volt szükségük.
1791

 A gyűrűviselés a 

legszélesebb kört érintette, mind nem, mind társadalmi, mind vagyoni osztály tekintetében,
1792

 

ugyanakkor számos a gyűrűviselésre vonatkozó szabályt is ismerünk a különböző 

időszakokból.
1793

 A római korban a legnépszerűbb és legtöbb funkcióban használt 

testékszernek a gyűrűk tekinthetők. 

A katalógusba felvett sírkövek esetében sem a fő sem pedig a mellék 

képmezőben/képmezőkben ábrázolt nők viseletében nem figyeltem meg gyűrűket. Bár a 

szakirodalomban Kat. A-41/1/1-3.
1794

 viselete kapcsán említésre került, hogy a nők gyűrűt 

viselnek, ezt az állítást egyikük esetében sem támasztották alá saját vizsgálataim.  

                                                           
1784

 FACSÁDY 2003B, 23; FACSÁDY 2006, 54; FACSÁDY 2009B, 75. 
1785

 RUSEVA-SLOKOSKA 1991, 122, Cat. No. 47. 
1786

 A Páty/588. sírból (csontvázas) a bronz fülbevaló nyeséskor került elő. A sírban továbbá egy Kovrig T. VII. 

62. var. pannoniai trombitafibula volt (Függelék 1/10. lelőhely, Kat. B-144, 53. tábla 2-3). 
1787

 Függelék 1/8. lelőhely, Kat. 24-25, 41. tábla 1-2, 4. 
1788

 FACSÁDY 2006, 52, 3. ábra; FACSÁDY 2008, 230, Fig. 1; FACSÁDY 2009B, 73, 5. tábla 
1789

 Függelék 1/3. lelőhely, Kat. B-98-99, 28. tábla 1-4. 
1790

 Plinius, Naturalis Historia, XXX. 4.  
1791

 PINCKERNELLE 2007, 53. 
1792

 RUSEVA-SLOKOSKA 1991, 72; FACSÁDY 2003B, 12; FACSÁDY 2009B, 29; FACSÁDY 2013, 113. 
1793

 PINKCKERNELLE 2007, 53-55. 
1794

 A Rómer F. – Desjardins E. féle katalógus szerint mindhárom nő egyszerű gyűrűt visel (RÓMER – 

DESJARDINS 1873, 124, Nr. 220). Hampel J. szerint csak Kat. A-41/1/1. visel gyűrűt a bal kéz kisujján (HAMPEL 

1906B, 47, Nr. 40). 
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Gyűrűvel inkább a „bennszülött” viselettől eltérő öltözékű nőket ábrázoltak,
1795

 de gyűrűket 

leginkább férfiak kezén látunk.
1796

 Ahogyan arra R. Facsády A. felhívta a figyelmet az 

aquincumi síremlékeken gyűrűt viselő férfiakkal egy képmezőben ábrázolt nők római 

viseletben vannak,
1797

 ugyanakkor a katalógus síremlékeit tekintve kivételt képeznek a Kat. 

A-61/1/1. és 62/1/1. nők. A férfi bal kezén szintén gyűrűt látunk a Kat. A-102. dunaújvárosi 

sírkövön és talán gyűrűt viselhet Kat. A-79. baracskai sírkő férfialakja is.
1798

 A szakirodalom 

szerint gyűrűt viselő férfit látunk még egy Pannonia Inferiorból,
1799

 egy Pannonia 

Superiorból,
1800

 egy Dalmatiából
1801

 és több Noricumból
1802

 publikált kőemléken, akik mellett 

szintén „bennszülött” viseletű nőt ábrázoltak. 

Vizsgálható a környező térség síremlékeken ábrázolt, „bennszülött” viseletű nőinek 

gyűrűviselési szokása is. A tendencia ugyanazt mutatja, mint hogyan az a vizsgált északkelet-

pannoniai térség esetében látható volt: a gyűrű nem tipikus tartozéka a „bennszülött” női 

viseletnek.
1803

 Pannonia Superiorból, Neumarkt im Tauchentalból
1804

 és 

Klosterneuburgból
1805

 került elő egy-egy sírkő, amelyen a szakirodalom szerint a 

„bennszülött” viseletű nő gyűrűt is visel, míg Noricumból egy Lendorf/Klagenfurtból 

publikált sírkő említhető ugyancsak a szakirodalom alapján.
1806

 Említhető még egy Breza 

(Bosznia-Hercegovina) lelőhelyű síremlék
1807

 ábrázolása, amelyen a négy alakos fő 

képmezőben a harmadik „bennszülött” viseletű nő bal kezén és a mellette álló férfi bal kezén 

látható gyűrű.  

Nyugat-Európából további példák sorolhatók. Egy Mainz-Weisenauból előkerült sírkövön a 

nő római ruhában van, de a „bennszülött” viseletben megfigyelhető, nagyméretű 

díszkoronggal díszített nyakéket visel. Bal kezének több ujján látunk gyűrűt.
1808

 Néhány 

említés szerint gyűrűt látunk még az ugyancsak Mainz-Weisenauból publikált sírkövön, 

Menimane kezén
1809

 és a Mainzból közölt, csupán derékig látható nő kezén is,
1810

 akinek 

azonban származása kérdéses.
1811

 A. Böhme-Schönberger a fentebb megfogalmazott 

megállapítást tette a germániai-galliai térség vonatkozásában: a gyűrűk, csakúgy, mint a 

                                                           
1795

 Például: Aquincum, felnőtt nő (AM 64.10.8.) (FACSÁDY 1997, 105, Taf. 20. 7). 
1796

 FACSÁDY 1997, 105-106, Taf. 20. 3, 6, Taf. 21. 4-5. 
1797

 FACSÁDY 1997, 106. 
1798

 A sírkő férfit ábrázoló töredékét a gyűjtés során nem találtam meg. A férfi gyűrűjét említette: LUPA Nr. 

3874. Papp J. fényképe szerint (PAPP 2000, 1. kép) valóban úgy tűnik, hogy a férfi bal kezén gyűrű van. 
1799

 Osijek: a gyűrűt említette: LUPA Nr. 4305. 
1800

 Neumarkt im Tauchental: a gyűrűt említette: LUPA Nr. 448.  
1801

 Breza: a gyűrűt említette: LUPA Nr. 30617. Zenica: a gyűrűt említette: LUPA Nr. 30495. A gyűrű mindkét 

esetben jól látszik a LUPA fényképein. 
1802

 Greith/Sankt Marein bei Neumarkt: a gyűrűt említette: LUPA Nr. 831., Kronstorf: a gyűrűt említette: LUPA 

Nr. 30822., Mooskirchen: a gyűrűt említette: LUPA Nr. 4382., Sankt Johann bei Herberstein: a gyűrűt említette: 

LUPA Nr. 1490., Seggauberg: a gyűrűt említette: LUPA Nr. 1248; LUPA Nr. 1271., Stallhofen: a gyűrűt 

említette: LUPA Nr. 1624., Stambach/Grafendorf bei Hartberg: a gyűrűt említette: LUPA Nr. 4628., Strassgang: 

a gyűrűt említette: LUPA Nr. 1452. 
1803

 Ugyanerre a megállapításra jutott korábban U. Rothe is (ROTHE 2012, 217). 
1804

 A gyűrűt említette: ROTHE 2012, 217; LUPA Nr. 448. A gyűrűt leírásában nem említette: GARBSCH 1965, 

157, Nr. 136. A gyűrű jól látszik a LUPA fényképein. 
1805

 A gyűrűt említette: ROTHE 2012, 217; LUPA Nr. 1901. 
1806

 A gyűrűt említette: ROTHE 2012, 217; LUPA Nr. 851. A gyűrűt leírásában nem említette: GARBSCH 1965, 

138, Nr. 31.2. 
1807

 A közölt fényképeken jól láthatók a gyűrűk. LUPA Nr. 30617. Datálás: - (LUPA). Felirat: nincs. 
1808

 BÖHME 1985, 429, Taf. 1.2; ROTHE 2009, 155, M13. 
1809

 A gyűrűt említette például: LUPA Nr. 16485. A gyűrűt leírásában nem említette: ROTHE 2009, 154, M12. 
1810

 A gyűrűt említette például: LUPA Nr. 16496. A gyűrűt leírásában nem említette: ROTHE 2009, 153, M4. 
1811

 A. Böhme-Schönberger felvetette, hogy az ábrázolt személy a Kelet-Mediterráneumból származik (BÖHME-

SCHÖNBERGER 2003, 289-290). 
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fülbevalók a római viselet sajátosságai és nem képezték részét a „bennszülött” női 

viseletnek.
1812

 

 

Több, a „Függelék 1-ben” összegyűjtött sírból gyűrű is előkerült.
1813

 Csontvázas rítusú női 

sírok a Budapest/Aquincum-Kaszásdűlő-Raktárrét/176. sír, a Páty/137-138. sír, a Sárbogárd-

Virágrész/26. sír és a Sárbogárd-Virágrész/30. sír. Utóbbiból sajnos a gyűrű nem in situ került 

elő, ahogyan a Jobst 4F fibula sem.
1814

 A Budapest/Aquincum-Kaszásdűlő-Raktárrét/176. 

sír
1815

 és a Páty/137-138. sír
1816

 különösen fontos, ugyanis mindkettőben noricumi-pannoniai 

fibulák kerültek elő az elhunyt vállainál, előbbi temetkezésben egy bronzgyűrű, utóbbi 

temetkezésben pedig egy bronz és egy üveggyűrű is tartozott a viselethez. Sajnos a pátyi sír 

noricumi-pannoniai szárnyas fibulái elvesztek, így típusuk nem vizsgálható, de az aquincumi 

fibulák változata megadható: ezek a Garbsch A238v2 változatba tartoznak, használati 

időszakuk pedig Merczi M. alapján a Flavius kor – Kr. u. 2. század első fele.
1817

 Kettő 

csokornyakkendő alakú fibulával került elő egy köves gyűrű a Budapest/Aquincum-Sajka u. 

4./13. sírból (hamvasztásos).
1818

 A fibulaszám alapján feltételezhetően szintén női 

temetkezésben az elhunytat az előbbiekhez hasonlóan „bennszülött” tradíciókhoz köthető, bár 

újkeletű fibulatípussal temették el a viselethez tartozó gyűrű kíséretében. A Sárbogárd-

Virágrész/26. sírból (csontvázas, nő) 1 db Cociş 6b2 pontusi típusú egy gombos, erős profilú 

fibula és 1 db Kropf – Nowak 2000/2a4b egy gombos, erős profilú fibula került elő; a sírban 

talált bronzgyűrű azonban (már) nem volt viseleti pozícióban.
1819

 

 

A fentebbi példák alapján jól látszik, hogy a gyűrűviselés esetében is megmutatkozik az a 

viseleti-keveredés, amelyet az ugyancsak tipikusan „római ékszer”, a fülbevalók esetében 

lehetett látni. A „bennszülött” viseleti tradíciókat fenntartó nők elkezdtek divatos, a római 

szokás szerint készített gyűrűket is viselni, még ha ez az ábrázolt északkelet-pannoniai 

viseletben nem is mutatkozik meg. A gyűrű használat esetében sem kell így éles határvonalat 

húzni a császárkori „bennszülött” és a „birodalmi római” viselet között, a könnyen 

beszerezhető, ám divatos ékszerek fokozatosan a „bennszülött” jellegű viseletben is helyet 

kaptak. 

 

 

 

                                                           
1812

 „Es ist dies eine Gewohnheit, die den römischen Einfluß deutlich verrät, denn Fingerringe gehörten ebenso 

wie Ohrringe zur ’stadtrömischen’ Kleidung, nicht aber zur einheimischen Frauentracht in den germanischen 

und belgisch-gallischen Provinzen, wie neben den bildlichen Darstellungen auch Grabfunde zeigen” (BÖHME 

1985, 429). 
1813

 Bár a következő sírokból is előkerültek gyűrűk, ezeket a következőkben nem vizsgálom: Aquincum-Bécsi út 

60./ SE 6040-6048-6049 sír (hamvasztásos), Aquincum-Bécsi út 62., 80. (hamvasztásos, nő és férfi?), Aquincum-

Bécsi út 66./144. sír (csontvázas, gyerek), Aquincum-Bécsi út 96/b/203. sír (hamvasztásos), Aquincum-Lajos u. 

4-6. – Cserfa u. – Bécsi út 3./19. sír (csontvázas, gyerek), Százhalombatta/2. sír (hamvasztásos), 

Százhalombatta/12. sír (hamvasztásos), Szentendre/4. sír (csontvázas, férfi) (Függelék 1/2.2.3. lelőhely, Kat. B-

160, 8. tábla 1-2; 2.2.4. lelőhely, Kat. B-95, 9. tábla 3-4; 2.2.5. lelőhely, Kat. B-140, 10. tábla 1-3; 2.2.6. 

lelőhely, Kat. B-168, 12. tábla 1-2; Függelék 1/2.2.7. lelőhely, Kat. B-167, 13. tábla 2-3; 14. lelőhely, Kat. B-

158, 83. tábla 1-2; 14. lelőhely, Kat. B-157, 83. tábla 5-6; 15. lelőhely, Kat. B-189, 87. tábla 1, 3). A legtöbb 

esetben ugyanis az elhunyt nemét nem ismerjük, míg máskor a gyűrű nem viseleti pozícióban volt/nem tudni, 

hogy mely személy viseletéhez tartozott, vagy az elhunyt biztosan férfi volt. 
1814

 Függelék 1/12. lelőhely, Kat. B-128, 62. tábla 1-2. 
1815

 Függelék 1/2.2.9. lelőhely, Kat. B-54-55, 15. tábla 1-3. 
1816

 Függelék 1/10. lelőhely, Kat. B-85-86, 46. tábla 1-4. 
1817

 MERCZI 2016A, 447. 
1818

 Függelék 1/2.2.2 lelőhely, Kat. B-177-178, 7. tábla 1-3. 
1819

 Függelék 1/12. lelőhely, Kat. B-124, Kat. B-134, 61. tábla 2-4. 
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7. A viselet vizsgálata alapján elkülöníthető csoportok 

 

A fentebbiek során áttekintettem a síremlékeken ábrázolt viseleti elemeket és amennyiben 

lehetőség nyílt rá a tárgyi anyagban azonosítható párhuzamaikkal összefüggésben vizsgáltam 

őket. A kiértékelés során törekedtem az egyes viseleti tartozékok eredetének megállapítására. 

A császárkori „bennszülött” viseletben egyértelműen pre-római eredetre visszavezethető és a 

császárkorban újdonságként megjelenő elemek egyaránt megfigyelhetőek voltak. A női 

viselethez tartozó különböző tartozékok darabszám és eredet szempontjából is összetett képet 

mutatnak. 

 

7.1. A viseleti elemek csoportjai 

 

7.1.1. A pre-római viseleti szokásokkal összefüggésbe hozott tartozékok (PR) 

 

A „bennszülött” női viselet egyik alapvető elemének tekinthető a „kétrészes ruha”. A 

kétrészes női ruha használata szélesebb kört érint és nem csak a kelta eredetű lakosság 

öltözködésének képezte részét; mindenesetre ez a ruhatípus egyértelműen eltér a „római” női 

ruhától. 

A fejfedőviselés ugyancsak idegen az itáliai lakosságtól, ugyanakkor ez is egy szélesebb 

rétegre jellemző tradícióként határozható meg és általánosabban kell a „bennszülött” viselet 

jellegzetességeként definiálni. A legszigorúbb viselési módnak az a forma tekinthető, amely 

szerint a fejfedő a nő haját teljesen eltakarta. Ugyancsak szélesebb körben elterjedt szokás 

lehetett a fejfedő felett viselt fátyolkendő használata. Ez a szokás más területekhez képest az 

északkelet-pannoniai térség „bennszülött” női viseletében sokkal karakteresebben észlelhető. 

A szokás hosszabban tartó fennmaradását a viseleti-konzervativizmussal lehetett magyarázni. 

A „bennszülött” női ruhához öv/övek tartoztak. Az elit esetében ezek gazdagon díszítettek 

lehettek, míg a szélesebb társadalmi réteg viseletéhez tartozhattak az egyszerűbb kivitelezésű 

darabok. Az ábrázolásokon karakteres megjelenítést kapó szalagöv (Ö2) és szíjas öv (Ö4) 

köthető össze a pre-római hagyomány szerinti övekkel. A noricumi-pannoniai veretes övek az 

újabb adatok szerint jelen voltak a vizsgált térségben,
1820

 de nem tekinthetők tipikus elemnek 

az itt lakók viseletében. 

Az északkelet-pannoniai térség esetében kevéssé elemezhető a cipőviselet, de azt meg lehet 

állapítani, hogy egyértelmű különbséget jelent a cipő szegecselése, amely a „bennszülött” 

lakosságra nem jellemző. Az ábrázolt cipők viszont a vizsgálatokhoz nem vehetők 

figyelembe. 

A fibulaviselés esetében jól látható a pre-római tradíció fennmaradása. A nők viseletében a 

„páros fibulaviselés” továbbélt, általában a vállakhoz tűzve viselhettek kettő fibulát.  

Az ábrázolásokon női viselet részeként azonosított késő La Tène eredetre visszavezethető 

noricumi-pannoniai szárnyas fibulák (Garbsch A238 = FiA.1) továbbá az Idrija típusú fibulák 

(Demetz Idrija = FiA.6) a pre-római lakosság viseletéhez köthető tipikus fibulák, amelyek 

elterjedés és használati időszak tekintetében viszont különbséget mutatnak. A noricumi-

pannoniai szárnyas fibulák a két provincia területén jelennek meg, viszont az egyes változatok 

esetében regionális súlypontok kimutatók. Az Idrija típusú fibulák viszont alapvetően az 

Alpok vidékéhez köthetők és a magterülettől távolabb szórványosan kerülnek elő. Az Idrija 

típusú fibulák használati időszaka a Kr. e. 1. század utolsó harmada és a Flavius kor közé 

                                                           
1820

 Függelék 2.2; Kat. C. 
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tehető.
1821

 A noricumi-pannoniai szárnyas fibulák legkorábbi változatának feltűnése (A238aa) 

az oppidum-időszakra tehető,
1822

 az A238a Kr. e. 40-30 közé keltezhető darabja ismert 

Magdalensbergből,
1823

 míg az északkelet-pannoniai térségben jellemző forma, az A238v1-4 

használata a teljes 2. században kimutatható a tárgyi anyag alapján. A síremlékek keltezése 

szerint – Kat. A-61., 105. – továbbá az A238 változatainak, és így leginkább az A238v 

változatainak 3. század elejére tehető kifutási lehetősége is fennáll. 

Számos példa említhető a tárgyi anyagból, amely igazolja, hogy a közép és késő La Tène 

időszakban, majd pedig ennek folytatásaként a császárkorban is szokásban maradt a fibulák 

összekapcsolása lánccal. A tradíció ez esetben sem lokális jellegzetesség, hanem a pre-római 

viseletekre jellemző általánosabb szokás.
1824

 A karika alakú függők használata sem 

korlátozódik szűkebb területre, úgy tűnik, hogy a római foglalás időszakában a „bennszülött” 

viseletekben divatos elem volt. 

A torques a pre-római népek jellegzetes viseleti tartozékaként határozható meg. Az ábrázolt 

viseletben a sodrott torquesek (Ny1/1) és a tagolatlan felületű nyakperecek (Ny1/2) 

elkülönítésére volt lehetőség, amelyek minden kétséget kizáróan a pre-római tradíciókkal 

hozzák összefüggésbe az adott viseletet. A torques a kelta nők és férfiak viseletében egyaránt 

helyet kapott, hagyományos ékszer funkciójukon túl mögöttes tartalommal is bírt, 

apotropaikus-kultikus jelentése mellett státusszimbólumnak kell tekinteni.  

Az ábrázolt viseletben megfigyelt több karperecforma is a pre-római kelta ékszerekkel 

mutatott kapcsolatot. A tagolt felületű karperecekhez (Ka1), sima felületű karperecekhez 

(Ka2) és a felsőkaron viselt sima karperecekhez (Ka6) a La Tène B2-D időszak tárgyi 

anyagából idéztem formai párhuzamokat. Jelenlétük az ábrázolt viseletben – a torquesekhez 

hasonlóan – a pre-római viseletihagyomány valamilyen formájú továbbélését mutatja. 

 

7.1.2. Pre-római viseleti elemek átalakult használata (Á-PR) 

 

Egyes viseleti elemek esetében az „alapforma” változása figyelhető meg – itt alapvetően a 

ruházathoz tartozó darabok említhetők. 

A „bennszülött” női viselethez tartozó kétrészes ruhát az ábrázolások szerint többféle módon 

viselték, a ruharétegek azonban egyértelművé teszik a ruha besorolását. A kétrészes ruha 

használata azonban fokozatosan elkezdhetett háttérbe szorulni. Ennek egy köztes állomását 

képviseli az a néhány ábrázolás – Kat. A-134/1/1., 135/1/1-2. –, amelyeken megfigyelhető, 

hogy a nő kettő szoknyát visel, de felsőruhája már nem a „bennszülött” szokás szerint hordott 

ujjatlan ruha, hanem egy bő ujjú ruha (tunica 2). 

A fejviselet esetében is megfigyelhető több olyan jelenség, amelyet leginkább a 

szokásváltozással lehet magyarázni. Elsőként említhető itt a fátyolkendő használatában 

mutatkozó változás. Alapvetően a fátyolkendő viselése az ábrázolások alapján a Pannonia 

provincia területén élő „bennszülött” női lakosság esetében követhető nyomon, míg például 

Noricumból alig lehetett ide vonatkozó képmezőket említeni.
1825

 A fátyolkendő elhagyása a 

fejfedő fölül – H2, H3, H7/1, H7/3, H7/4 esetében figyelhető meg – leginkább 

szokásváltozással függhet össze, az adott fejfedők pedig fátyolkendő nélkül is használatban 

                                                           
1821

 DEMETZ 1999, 125-126. 
1822

 DEMETZ 1999, 46. 
1823

 SEDLMAYER 2009, 28. 
1824

 Fibulatípusok közül említésre kerültek például a Jarak típusú fibulák, Nauheim fibulák, Schüsselfibeln, A65 

fibulák, Scharnierbogenfibeln (Riha 5.2.4), niello díszítésű korongfibula (Riha 7.3.2), horgony alakú fibulák, 

térdfibulák, britanniai trombitafibula, okorági fibula (Lásd a disszertáció 1303. lábjegyzete). 
1825

 Például fátyolkendőt visel fejfedővel: LUPA Nr. 851., 872., 1165. 
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maradtak. Ugyanakkor a fejfedők formája is változhatott. A H2/4, H3/3, H4, H7/2 fejfedők 

alatt egy hajat eltakaró kendő/hajpánt figyelhető meg, H4 és H8/2 fejfedőkhöz pedig feltekert 

kendő társul. A keltezett kőemlékek szerint ezek a fejfedők a Kr. u. 1. század vége – 2. század 

elejére/első felében már használatban lehettek.
1826

 A térségben teljesen új fejfedő típusként 

lehetett meghatározni H6 és H10 fejfedőket. H6 fejfedő a többi formával ellentétben 

leginkább közel-keleti kapcsolatokat mutat és nem tekinthető a helyi „bennszülött” női viselet 

alapdarabjának, míg H10 tulajdonképpen a fejfedő elhagyásának egy állomása, amikor a 

kalapot nem, csak a hajat részben eltakaró kendőt látjuk. Előbbit Kr. u. 2. századra keltezett 

síremlékeken ábrázolták, utóbbi egyetlen sírszobor (Kat. A-112.) esetében tűnt fel, amelyet a 

2. század második felére datáltak. További változásként írható le, hogy a konzervatív 

viselkedésként meghatározható, hajat teljesen eltakaró fejfedőviselés megengedőbbé vált és a 

nők haja a fejfedő alól számos esetben előbukkan. Erre Kr. u. 1. század vége – 2. század 

elejére keltezett kőemlékeken már találni példát.
1827

 

A fejfedőt borító fátyolkendőviselés átalakulásához kapcsolódik, hogy a vállon viselt 

kendőhasználat is módosul. Számos esetben jól látszik az ábrázolásokon, hogy a fejfedőre 

vagy a fejre borított kendővel takarták be a karokat/vállat (Ke1/2-3), majd a fátyolkendő 

elhagyásából következik, hogy a kendőt további esetekben már csak a vállra/karra terítve 

látjuk (Ke2). 

Az övviselés tekintetében divatváltozással magyaráztam a rejtett öv (Ö3) megjelenését. 

Tulajdonképpen itt az öv eltakarásának szokása azonosítható, az eltakart övekről pedig 

feltételeztem, hogy alapvető formai jellegzetességeikben a korábban is használt szalagövekkel 

és szíjas övekkel egyeznek meg. 

A pre-római viseletekhez több fibula tartozott, a síremlékeken ábrázolt „bennszülött” női 

viseletben pedig a vállakon viselt kettő fibula használata követhető nyomon. Ez a 

fibulahasználat azonban fokozatosan megváltozott, a fibulák száma tovább csökkent, amely 

összefüggésbe állhat a ruhatípusok módosulásával is. A funkcionális szerepet betöltő kettő 

fibula helyett – a síremlékek ábrázolásai és a temetkezések adatai szerint – egy fibulát kezdtek 

el viselni a vállnál. Ezeknek a ruha rögzítésében már nem volt szerepük, csupán a 

ragaszkodást mutatják a fibulaviselési szokáshoz. A vizsgált fibulák közül olyan típusok 

tűntek fel pár nélkül, amelyek ugyanilyen módon a férfi viselet részét is képezték.
1828

 

 

7.1.3. Pre-római jellegű, újonnan megjelenő tartozékok és szokások (Ú-PR) 

 

Az vizsgált női viseletábrázolásokon több olyan tartozékot is meg lehetett figyelni, amelyek 

jelenlegi ismereteink szerint nem gyökerezhettek a térség kelta eredetű lakosságának 

viseletében. Ezek valamely más térség pre-római viseletével hozhatók kapcsolatba, vagy 

valamilyen innováció eredményeként újonnan jöhettek létre. 

                                                           
1826

 Kat. A-98.: 70-90 (LUPA Nr. 2856), Kat. A-54.: 90-110 (LUPA Nr. 740), Kat. A-59.: 100-120 (ROTHE 

2012, 537. lábjegyzet), Kat. A-12.: 100-125 (LUPA Nr. 805)/80-125 (ROTHE 2012, 547. lábjegyzet), Kat. A-92.: 

100-130 (LUPA Nr. 4027)/Traianus kor (ROTHE 2012, 547. lábjegyzet), Kat. A-7.: 100-150 (LUPA Nr. 741), 

Kat. A-100.: 120-150 (LUPA Nr. 2859). 
1827

 Kat. A-43.: 90-120 (LUPA Nr. 693), Kat. A-13.: 100-120 (LUPA Nr. 767), Kat. A-62.: 100-120 (LUPA Nr. 

4700), Kat. A-4.: 100-125 (LUPA Nr. 803), Kat. A-12.: 100-125 (LUPA Nr. 805)/80-125 (ROTHE 2012, 547. 

lábjegyzet). 
1828

 Ábrázolt viseletben: egy gombos, erős profilú fibula (FiA.2): Kat. A-18/1/1, 99/1/1. térdfibula (FiA.4): Kat. 

A-9/1/1. korongfibula (FiB.3.2): Kat. A-79/1/1. Temetkezések: egy gombos, erős profilú fibula: Budaörs/9. sír 

(Függelék 1/3. lelőhely, Kat. B-96, 25. tábla 1), Budaörs/136. sír (Függelék 1/3. lelőhely, Kat. B-127, 32. tábla 

1), Solymár-Dinnyehegy/127. sír (Függelék 1/13. lelőhely, Kat. B-115, 76. tábla 3). Csuklós-szárnyas fibula: 

Páty/572. sír (Függelék 1/10. lelőhely, Kat. B-166, 52. tábla 1). 
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Problémás kategóriát jelent az ábrázolásokon azonosítható kötényviselés. Sajnos nem 

egyértelmű, hogy a viseleti időrend szempontjából milyen szerepe van ennek a ruhadarabnak. 

Láng M. azt feltételezte, hogy a kötény divatváltozás hatására tűnt fel a „bennszülött” női 

viseletben.
1829

 Kérdésessé teszi a megállapítást a párhuzamként idézett Neudörfl lelőhelyű 

sírkő, amelyet a Kr. u. 1. század közepétől kelteztek,
1830

 az ide vonatkozó katalógusba felvett 

síremlékek közül pedig említhető Kat. A-41., amely a 2. század első felére helyezhető.
1831

 

Ugyanakkor a viseletekben feltűnő ékszerek típusai, köztük például a fülbevaló viselési 

szokás megjelenése, illetve a fibulaviselés esetenkénti hiánya megengedi, hogy a kötény 

feltűnését a vizsgált térség „bennszülött” női viseletének esetében, a divatváltozás egy 

jelenségeként értelmezzük.
1832

 

A pre-római viseleti hagyományhoz kapcsolódnak a vállon párban viselt fibulák. A 

császárkori fibulaváltozatok sokszínűsége alapján viszont jól látható, hogy a fibuladivat 

gyorsan változott.   

Egyértelműen a „bennszülött” viseleti hagyományhoz kapcsolódik a csokornyakkendő alakú 

fibula (FiB.2). Bár nehezen találni jól látható kapcsolódási pontjait a késő La Tène-időszak 

viseleti tárgyaival, néhány alapvető formai és díszítésbeli jellemzője alapján – vasmag 

bronzlemez borítással, maszk motívum, gyöngysorkeret – összeköthető késő La Tène eredetű, 

vagy azokkal kapcsolatot mutató viseleti tárgyakkal. Ezt a fibulatípust jelenlegi ismereteink 

szerint nem szabad általánosan használt tömegáruként meghatározni, hanem egy speciálisabb 

típusnak lehet tartani. Ezt a fibulatípust a síremlékeken csak nőknél látni; a vizsgálható 

temetkezések közül viszont sajnos csupán az Aquincum-Graphisoft Park/795. sír esetében 

adható meg egyértelműen, hogy az elhunyt nő volt,
1833

 további esetekben erre esetleg a 

fibulaszám alapján lehet következtetni.
1834

 A csokornyakkendő alakú fibulák kapcsán számos 

kérdést kellett feltenni, amelyek a használati időszakra és a használói körre vonatkoztak. Bár a 

Kr. u. 2. századot megelőző időszakból sem a síremlékek, sem a sírok alapján egyelőre nincs 

bizonyíték a viselésükre, gyártásuk esetében mégis korábbi időpontot feltételezek és több 

generációs használatukat tartom elképzelhetőnek. Formájuk, amely pajzsot utánoz, felveti 

annak lehetőségét, hogy ezek a fibulák a legtöbb típussal megegyező módon, akár csak 

rövidebb ideig, de ugyanúgy jelen voltak a férfi viseletben is, mint a női viseletben. Az ismert 

ábrázolások és tárgyi anyag alapján a fibulatípus jelenléte Kelet-Pannoniában fogható meg. 

A síremlékek és temetkezések adatai alapján a női viselethez tartozó, vállon viselt fibulák 

típusai rendkívül változatosak és az aktuális divatot követik. A síremlékeken ábrázolt női 

viseletben egy gombos, erős profilú fibula (FiA.2), pannoniai trombitafibula (FiA.3), 

térdfibula (FiA.4), csuklósszerkezetű fibula (FiA.5) és cikáda alakú fibula (FiB.1) került 

megjelenítésre. A vizsgált temetkezésekben azonos és eltérő típusú fibulák használatát is 

lehetett adatolni. Női és kislány sírokból kettő egy gombos, erős profilú fibulát, pannoniai 

                                                           
1829

 LÁNG 1919, 211, 221-225. 
1830

 Kr. u. 51-150 (HD072314), 50-130 (LUPA Nr. 431). 
1831

 ROTHE 2012, 541. lábjegyzet; HD068526; LUPA Nr. 765. 
1832

 Nem viselnek fibulát: Kat. A-143/1/1-2. Fülbevaló: Kat. A-27/1/1., 82/1/1., 102/1/1. Korongfibula: 27/1/1., 

82/1/1., 103/1/1. Lunula alakú függővel díszített nyakék: Kat. A-82/1/1. Több kerek függővel díszített nyakék: 

Kat. A-82/1/2., 102/1/1. 
1833

 Függelék 1/2.3. lelőhely. 
1834

 Aquincum-Sajka u. 4/13. sír (Függelék 1/2.2.2. lelőhely, 2 db csokornyakkendő alakú fibula: Kat. B-177-178, 

7. tábla 1-2), Mány/5. sír (Függelék 1/6. lelőhely. 2 db csokornyakkendő alakú fibula: Kat. B-179-180, 39. tábla 

2-3. Továbbá 1 db térdfibula: Kat. B-153, 39. tábla 1. 1 db áttört fibula: Kat. B-196, 39. tábla 4. 1 db 

rugósszerkezet töredék: Kat. B-205, 39. tábla 5), Pátka/56. tumulus (Függelék 1/9. lelőhely, Kat. B-181-182, 43. 

tábla 2-3. Továbbá 1 db noricumi-pannoniai szárnyas fibula: Kat. B-26, 43. tábla 1), Pusztaszabolcs-

Felsőcikola/1. tumulus (Függelék 1/11. lelőhely, Kat. B-183-184, 54. tábla 1-2). 
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trombitafibulát és díszített korongfibulát lehetett említeni,
1835

 további esetekben pedig eltérő 

típusokat párosítottak (2. táblázat). 

Borostyánlevél alakú függők csatlakozhattak fibulához (FiB.2), vagy függhettek nyakéken 

(Ny3/2). Borostyánlevél alakú függők – akár fibulákhoz csatlakozva, akár önálló ékszerként –

a Balkán térségből előkerült „bennszülött” viseletű nők ábrázolásain
1836

 és az innen ismert 

fibulák és ékszerek tartozékaként tűnnek fel.
1837

  Az Északkelet-Pannoniában alapvetően 

idegennek tekinthető, a Száva-Drina környékén viszont népszerű ékszerek a két térséget 

összekötik. 

A fejfedőt díszítő ékszerekkel (H-tű) már a Kr. u. 1. század vége – 2. század első felére 

keltezett síremlékeken ábrázoltak nőket.
1838

 Ez az ékszerviselési mód az összehasonlító 

vizsgálatok alapján a vizsgált északkelet-pannoniai térség női viseletében új elem lehet, 

valószínűleg nem a helyi kelta viseletben gyökerezik, hanem valamilyen külső hatásra került 

be a térség „bennszülött” női viseletébe.
1839

 

Kettő nyakéktípust is itt kell említeni. A függő nélküli nyakékeket (Ny2) a loop-in-loop 

láncokkal hoztam összefüggésbe, amelyek divatja jóval a császárkor előtt kezdődött, 

használatuk pedig az egész antikvitás során nyomon követhető
1840

 és újításként jelenhettek 

meg a térség kelta eredetű viseletében. Az ún. Zierscheibent utánozhatják azok a nyakékek, 

amelyeket egy kerek függő díszít (Ny3/3.1). Ezek a díszes ékszerek csekély számban mainzi 

és Mainz környéki síremlékeken tűnnek fel,
1841

 továbbá különböző nyugat-európai lelet 

együttesek részeként kerültek elő. A kelta fémműves tradícióval összefüggésbe hozott 

ékszerek
1842

 megjelenésének módja az északkelet-pannoniai térségben és a kapcsolat jellege a 

későbbiekben majd további kutatási lehetőséget biztosít. 

A loop-in-loop láncokhoz hasonlóan a kígyófejes karpereceket (Ka3) hosszú ideig viselték, 

bár formájuk az idők során változott. Ez a karperec típus azokban az ún. dák kincsleletekben 

is gyakran feltűnik, amelyek I. Popović felosztása szerint a Balkán vidéki kincsleletek első 

horizontjához tartoznak,
1843

 de jelen vannak a kincsleletek második horizontjához sorolható 

együttesekben is.
1844

 A környező területek „bennszülött” viseletében helyet kapó ékszerek az 

északkelet-pannonia női viseletbe a térségek közti kapcsolat révén, a kora császárkori 

időszakot megelőzően vagy annak során, kultúrális kisugárzás révén, divat hatására 

kerülhettek be. 

                                                           
1835

 Egy gombos, erős profilú fibula: 2 db Merczi 2012/8.7-8. fibula: Budaörs/30. sír (Kat. B-98-99), 2 db Merczi 

2012/8.11. fibula: Aquincum-Kaszásdűlő/231. sír (Kat. B-111-112) és Solymár-Dinnyehegy/149. sír (Kat. B-

116-117), Gugl 70/73b és Merczi 2014/3.: Aquincum-Graphisoft Park/664. sír (Kat. B-123, 130), Gugl 70/73b és 

Redžić 2010/Var. 3.: Sárbogárd-Virágrész/26. sír (Kat. B-124, 134), Merczi 2014/1. és A82: Budaörs/13. sír 

(Kat. B-129, 135). Pannoniai trombitafibula: Páty/233. sír (10. lelőhely, Kat. B-145-146, 49. tábla 1-2). Riha 

7.2.1. korongfibula: Aquincum-Corvin tét/46. sír (Függelék 1/2.1. lelőhely, Kat. B-169-170, 2. tábla 2-3). 
1836

 POPOVIĆ 1996A, 144, Fig. 3-7; POPOVIĆ 2010A, Fig. 15; POPOVIĆ 2011, 182, Fig. 7. 1-5; LOZIĆ 2018, 154-

155, 193, Nr. 129, Nr. 189; LUPA Nr. 29880, Nr. 30495, Nr. 30363, Nr. 30566, Nr. 30702. 
1837

 CRIŞAN 1959, 360, Fig. 3.4; POPOVIĆ 1996A, 141-143, Fig. 9, Fig. 11. 1, Fig. 12; POPOVIĆ 1997, 79; 

POPOVIĆ 2002, 21-26, 83-85, 100, 102, Fig. 11, Cat. 13-16, Cat. 19-22; POPOVIĆ 2010A, 98, 100, 102, Fig. 5, 

Fig. 9, Fig. 12; POPOVIĆ 2010B, 39; POPOVIĆ 2011, 183. 
1838

 Kat. A-1., 10-11., 18., 24., 32., 59., 63.  
1839

 M. Gebühr vizsgálatai szerint fejfedőre tűzhettek díszített fejű tűket az Elba-Odera vidék női lakosai 

(GEBÜHR 1976, 51-53). A szobrászati anyagból sorolt párhuzamok nagy része Köln környékéről került elő, ahol 

az ubii törzs lakott. Esetükben a germán és kelta kulturális elemek keveredésével kell számolni (ROTHE 2009, 

14-16). 
1840

 RUSEVA-SLOKOSKA 1991, 46-47, 49; POPOVIĆ 1994B, 93; POPOVIĆ 1996B, 129; POPOVIĆ 2002, 99-100. 
1841

 Mainz: LUPA Nr. 16496. Mainz-Weisenau: LUPA Nr. 16485; BÖHME-SCHÖNBERGER 1995, 8, Abb. 5a. 

Selzen: LUPA Nr.16486. 
1842

 DAMM 1993, 13. 
1843

 POPOVIĆ 1996A, 139. 
1844

 POPOVIĆ 1996A, 140-141. 
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7.1.4. A császárkori „birodalmi” divathoz köthető viseleti elemek (CS) 

 

A tunica az itáliai viselet általánosan használt ruhadarabja, amely a nők esetében a lábfejet 

takarta, vagy a bokáig ért. A késő köztársaság kori – kora császárkori divat szerint a tunicának 

ún. álujja volt (tunica 1), később pedig rövid ujjal készült (tunica 2), amelyet a Duna-vidéki 

kőemlékanyag ábrázolásain is meg lehet figyelni.
1845

 A vizsgált síremlékek ábrázolásain 

néhány esetben lehetett csak azonosítani, hogy a tunicát egy alsószoknya fölött viselték, 

amely a „bennszülött” öltözködési szokás átalakulásaként értelmezhető. További esetekben 

csupán annyi biztos, hogy az ábrázolt nő valamilyen tunicát visel, amely így az előbbi 

keverék viselési módként írható le, vagy egy attól teljesen eltávolodó szokásként határozható 

meg. 

A fejfedőviselés a „bennszülött” női viselet sajátossága, az itáliai viselettől idegen szokás. A 

fejfedők elhagyását így a viseleti szokás átalakulásával lehet magyarázni, amely során a 

„birodalmi” divat hatására inkább a császárnői frizuradivat utánzására tértek át. Érdekes 

persze, hogy a vizsgált ábrázolások közül csupán egy sírkő fő képmezőjében – Kat. A-96 

(Ágfalva) – ábrázolták a részben „bennszülött” viseletű nőt császárnői frizuradivat szerint, 

további felnőtt nők haja csak egyszerűen ketté van választva. 

A kendő viselésének kettő új módját lehetett elkülöníteni. Az egyik szerint a kendőt a 

mellkason keresztezve viselték (Ke3), míg a másik mód (Ke4) egyértelműen az 

aszimmetrikusan viselt pallával mutat hasonlóságot. 

A vékony zsinóröv (Ö1) egyértelműen eltér a karakteres kialakítású, tipikus „bennszülött” 

női övektől. A zsinórövet – amelyet néhány ábrázolás szerint a has tájékon, máskor talán hátul 

kötöttek csomóra –, a „római” női viselethez tartozó övekkel lehetett összefüggésbe hozni.
1846

 

A vállrészen párban viselt fibulákat a „bennszülött” női viselet kezdetben funkcionális 

szerepű viseleti tárgyaként lehetett meghatározni, míg a ruhára díszítő jelleggel, „brossként” 

tűzött fibulák ezt a szerepet már nem töltötték be. Az ábrázolásokon látható, mellkason viselt 

fibulák között ív- és lapfibulákat lehetett megfigyelni, amelyek típusai a következők: 

pannoniai trombitafibulák (FiA.3), térdfibulák (FiA.4), korongfibulák (FiB.3), szögletes 

lapfibulák (FiB.4.1), pelta alakú lapfibulák (FiB.4.2). Az esetek nagy részében ezek a 

mellkasa tűzött fibulák még vállnál viselt fibulákkal együtt kerültek megjelenítésre, míg a pre-

római fibulahasználattól idegen mód szerint csak egy mellkashoz tűzött fibulát egyedül Kat. 

A-90/1/1. (Szombathely) nőnél látni. A fibulaviselés végül teljesen kikopott a női viseletből, 

helyettük a valódi ékszerek váltak népszerűvé, amelyeket az anyagi helyzettől függően eltérő 

gazdagságban viseltek. 

A bullával
1847

 és lunula alakú függővel (Ny3/1) díszített nyakékek a császárkori „birodalmi” 

öltözködésben általánosan elterjedt, szimbolikus, apotropaikus jelentéstartalmú ékszerek. A 

pre-római népek viseletébe is integrálódó, védelmező funkciójú ékszerek a viseletek 

uniformizálódásához járultak hozzá függetlenül attól, hogy az ékszerviseléshez kapcsolódó 

mögöttes, gondolati tartalom mennyiben gyökerezett egy korábbi hiedelemvilágban. Bár 

Pannoniában a bullaviselés főleg a késő császárkor időszakában követhető nyomon, az 

északkelet-pannoniai térségből ismert néhány korábbi darab is, mint például az aquincumi 

bronz bulla, amelyben Traianus Kr. u. 116-os érme volt,
1848

 továbbá az aquincumi 

canabaehoz tartozó temetőrészlet V.6. sírjából előkerült bullatöredék, amely egy Kovrig T. 

                                                           
1845

 ROTHE 2012, 175. 
1846

 Ezen a véleményen volt U. Rothe is (ROTHE 2012, 220). Továbbá lásd a disszertáció 116. oldalát. 
1847

 A vizsgált síremlékeken ábrázolt női viseletben nem lehetett bullát azonosítani. Lásd az értelmezés kapcsán a 

disszertáció 237-238. oldalait. 
1848

 FACSÁDY 2009B, 63. 
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VII. 66. pannoniai trombitafibulával együtt tartozott a női viselethez.
1849

 A lunula viselés 

ezzel szemben sokkal populárisabbnak tűnik a „bennszülött” női viseletben, nem csak a 

katalógusba felvett kőemlékeken, de a Római Birodalom területéről gyűjtött számos 

ábrázoláson jelentek meg „bennszülött” viseletű nők ékszereként.
1850

 A Függelék 1-ben 

összegyűjtött női sírok közül pedig a Szentendre/118. sírban 2 db A238 fibulával került elő 

egy ezüst lunula alakú függő, amelyet granulációs technikát utánzó díszítéssel láttak el.
1851

 

Az ábrázolásokon megfigyelt Ny3/3.2. alatt tárgyalt egy kerek függővel díszített nyakékeket 

kerekded, foglalatos függőkkel – foglalatos reliefdíszítésű, cameoval, gemmával díszített 

függők, keretelt érmek – azonosítottam. A több kerek függővel díszített nyakékek (Ny3/4) az 

előbbiekkel megegyezően gazdagon díszített, színvonalas kivitelezésű ékszerek lehettek, 

amelyek párhuzamaiként a tárgyi anyagból ismert áttört díszítésű függőkkel, keretbe foglalt 

érmekkel, cameókkal, ékkő berakásos függőkkel díszített nyakékeket lehetett idézni. Ny3/3.2. 

feltűnik egy Kr. u. 2. század elejére keltezett kőemléken,
1852

 de a Ny3/4. is ábrázolásra került 

kettő 2. század elejére/első felére datálható sírkövön.
1853

 A tárgyi anyagból ismert díszes, 

kerek függővel/függőkkel díszített nyakékek divatjával a Kr. u. 2. századtól számolnak,
1854

 és 

úgy tűnik, hogy ezek az ékszerek az aktuális divatnak megfelelően jelen voltak a 

„bennszülött” származású, tehetős nők viseletében is. 

Ka4 díszített karperec formája az Itáliában Kr. u. 1. század során népszerű, majd a 

provinciákba a 2-3. század során eljutó, berakással díszített karperecekkel mutatott 

kapcsolatot. Bár a „Függelék 1” temetkezéseiből nem ismert, az Aquincumi Múzeum 

gyűjteményéből említésre került kettő ide vonatkozó, bár nem nemesfémből készült darab.
1855

 

A síremlékeken látható, feltehetően gazdagabb kivitelű gyöngyökből álló nyakékek (Ny4) és 

gyöngykarperecek (Ka5) ugyancsak a „színes ékszerek” Kr. u. 2. század során kezdődő 

népszerűségének köszönhetően jelentek meg a „bennszülött” nők viseletében. A fémszemek 

és drágakövek vagy azok utánzatainak kombinációjaként létrehozott ékszerek ábrázolásaival 

viszont már nagyobb mennyiségben találkozni „római stílusú” viseletben ábrázolt nők 

esetében,
1856

 míg a katalógusba felvett „bennszülött” viseletű nőknél megjelenésük csupán 

szórványos.
1857

 

A fülbevaló és a gyűrű viselését tipikus „római” szokásként tartják számon, amelyek eredete 

azonban a császárkornál korábbra nyúlik vissza. Bár a La Tène-korban karikaékszereket 

viseltek gyűrűként,
1858

 a császárkori gyűrűviselés a „birodalmi” viseleti szokások hatására 

                                                           
1849

 Függelék 1/2.2.1. lelőhely, Kat. B-150, 6. tábla 2-3. 
1850

 Lásd a disszertáció 1492-1505. lábjegyzeteit. 
1851

 Függelék 1/15. lelőhely, Kat. B-77-78, 88. tábla 1-3. 
1852

 Kat. A-59.: Kr. u. 100-120 (ROTHE 2012, 537. lábjegyzet; LUPA Nr. 4041). Fitz J. is a Kr. u. 2. század 

elejére keltezte (FITZ 1957, 146, Nr. 3). 
1853

 Kat. A-41.: Kr. u. 100-150 (ROTHE 2012, 541. lábjegyzet; LUPA Nr. 765), 101-150 (HD068526), valamint a 

2. század első felére datálta még: TITAQ 2, 68, Nr. 576. Kat. A-55.: Kr. u. 100-130 (LUPA Nr. 5252), valamint a 

2. század első felére datálta Maróti É. is (MARÓTI 2003, 18, Kat. 12). 
1854

 BÖHME 1978, 5, 13, 15; DEPPERT-LIPPITZ 1984, 13; RUSEVA-SLOKOSKA 1991, 51; DAMM 1993, 21; POPOVIĆ 

1996B, 139, 141, 143; FACSÁDY 1999-2000, 293. 
1855

 FACSÁDY 2009B, 49, 113, Kat. 214-215. 
1856

 FACSÁDY 1997, 105, Taf. 20. 6; AQUINCUM 2002, 55-56, 71, 75, Nr. 44, Nr. 100, 110; FACSÁDY 2007, 28; 

FACSÁDY 2009A, 688-689, Fig. 6; LUPA Nr. 650, Nr. 730, Nr. 2879, Nr. 3178, Nr. 4003, Nr. 4565, Nr. 4701, 

Nr. 8289. 
1857

 Kat. A-85/1/2. (Szomor/Gyermely/Szomód): Ny4/2, 90/1/1. (Szombathely): Ny4/1 és Ka5. 
1858

 Magyarország: Fábry AO-B1 (FÁBRY 2011, 73), Fábry AB-B4-A (FÁBRY 2011, 75), Fábry AB/AA/AO-F1 

(FÁBRY 2011, 82), AB/AA-F3 (FÁBRY 2011, 83-84), Fábry AB-FT2 (FÁBRY 2011, 85), AB-T4-Aa (FÁBRY 

2011, 113-114), AB-Y2-A (FÁBRY 2011, 136), AF-X (FÁBRY 2011, 156). Továbbá: FÁBRY 2011, 41, 70-71. 

Szlovákia: Bujna BR/AR-J1-J5 (BUJNA 2005, 71-77), Bujna AR-K2 (BUJNA 2005, 80), Bujna BR-K3 (Bujna 

2005, 80-81), Bujna BR-O1-C, O1-D (BUJNA 2005, 89-93), Bujna BR-Q (BUJNA 2005, 94-95). Továbbá: BUJNA 

2005, 142-146, 150-153. 
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nyerhetett teret Északkelet-Pannonia lakosságának körében. A „bennszülött” viseletben 

ábrázolt nők fülében néhányszor fülbevalót lehetett megfigyelni, míg gyűrű ábrázolását 

egyetlen a katalógusba felvett síremlék női viseletében sem lehetett azonosítani. A vizsgált 

temetkezések alapján látható, hogy mind a fülbevaló, mind a gyűrű megjelent olyan nők 

viseletében, akik fibuláik alapján a pre-római viseleti hagyományokat eltérő mértékben, de 

megtartották.
1859

 

 

7.2. Viseleti csoportok 

 

Előbbiek alapján jól látszik, hogy a „bennszülött” viselet a császárkor során nem azonos 

formában maradt fenn, hanem fokozatos változást mutat. A viselet tartozékait együttesen 

vizsgálva körvonalazhatók olyan csoportok, amelyek ezt a változást szemléltetik. Végül a 

viseletek térbeli kapcsolatait, az északkelet-pannoniai viselet határait kell értékelni. 

 

7.2.1. Időrendi megfigyelések 

 

A „bennszülött” női viseletet a legkorábbi tanulmányok egy kb. 200 évig nyomon követhető, 

változatlan formában továbbélő jelenségként fogták fel.
1860

 A „bennszülött” női viselet 

korszakolásának lehetősége ezt követően már Fitz J. tanulmányában megjelent, megtörve a 

korábbi, sokkal merevebb és szigorúbb viseleti szokásrendről alkotott elképzelést. Fitz J. a női 

viseletben ábrázolt ruházatot és ékszereket vette figyelembe. Az általa elkülönített csoport-

karakterizáló jellegzetességek és az elkülönített viseleti-időrendi csoportok a következők: 

1. korai viselet: nagyméretű „turbán”, fátyol, széles öv, noricumi-pannoniai szárnyas 

fibulák (Patek T. II. 1-2), torques, vastag és széles karperec; 

2. átmeneti viselet: a korai és késői viselethez tartozó elemek keveredése; 

3. késői viselet: ék-alakban ráncolt szoknya, laposabb „turbán”, amelyről a fátyol 

elmaradhat, zsinóröv, noricumi-pannoniai szárnyas fibula (Patek T. II. 1) és 

csokornyakkendő alakú fibula, medaillonokkal díszített nyakék.
1861

 

A Fitz. J. első csoportjához tartozó sírköveket alapvetően a Kr. u. 2. század első harmadáig 

keltezték, a késői viselet egyes elemeit figyelte meg a 2. század elejére keltezett síremlékeken, 

míg véleménye szerint az első időszakhoz tartozó viseleti elemeket a 2. század közepétől nem 

lehet megfigyelni az ábrázolásokon.
1862

 

J. Garbsch viseleti csoportjait a térségek viseleti anyagában mutatkozó különbségek szerint 

határozta meg, az elkülönített csoportok alapján pedig vizsgálta az etnikumok viselete közti 

különbségek meghatározhatóságát.
1863

 A „bennszülött” női viseletet már ő sem egy állandó és 

                                                           
1859

 Fülbevaló: Nagyvenyim/1. sírban Garbsch A238v1 fibulapárral (Függelék 1/8. lelőhely, Kat. 24-25, 41. tábla 

1-2, 4), Budaörs/30. sírban Merczi 2016a/1.1. egy gombos, erős profilú fibulapárral (Függelék 1/3. lelőhely, Kat. 

B-98-99, 28. tábla 1-4). Gyűrű: Aquincum-Kaszásdűlő-Raktárrét/176. sírban Garbsch A238v2 fibulapárral 

(Függelék 1/2.2.9. lelőhely, Kat. B-54-55, 15. tábla 1-3), Aquincum-Sajka u. 4./13. sírból Sáró-Lassányi 1. 

csokornyakkendő alakú fibulapárral (Függelék 1/2.2.2 lelőhely, Kat. B-177-178, 7. tábla 1-3). Bizonytalan: 

Sárbogárd-Virágrész/26. sír: 1 db Cociş 6b2 pontusi típusú egy gombos, erős profilú fibula és 1 db Kropf – 

Nowak 2000/2a4b egy gombos, erős profilú fibula valamint 1 db bronzgyűrű (Függelék 1/12. lelőhely, Kat. B-

124, Kat. B-134, 61. tábla 2-4). 
1860

 FITZ 1957, 139. 
1861

 FITZ 1957, 139-140. 
1862

 FITZ 1957, 139-140, 146-151. A Fitz J. által megadott keltezési adatok ma már több esetben módosíthatók, 

ahogyan azt a Katalógus (A.) adatai szemléltetik. 
1863

 GARBSCH 1965, 125-127. 
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minden elemében változatlan viseletként értékelte, az átalakulást azonban leginkább a 

noricumi-pannoniai szárnyas fibulák (A238), noricumi-pannoniai két gombos fibulák (A236, 

A237) és noricumi-pannoniai övveretek formamódosulásának megfigyelése révén 

érzékeltette.
1864

 

R. Facsády A. az Aquincumi Múzeum kőemlékanyagának vizsgálata során foglalkozott a 

„bennszülött” női viselet időrendjével. Viseleti csoportjait az ábrázolt ékszerek alapján 

körvonalazta, amelyek a következők: 

1. rövid-vaskosabb noricumi-pannoniai szárnyas fibulapár, vastag, csavart torques és 

duplasoros karperec, 

2. hosszú-karcsúbb noricumi-pannoniai szárnyas fibulapár, medaillonos nyakék, 

3. szögletes, egyenes vonalú, nagy tűtartójú noricumi-pannoniai szárnyas fibula.
1865

 

Felismerte továbbá, hogy a „bennszülött” női viselethez tartozó kendőviselés módosult – 

beosztásomban Ke3 –, amely szokást az Antoninus korban tartotta divatosnak.
1866

 

 

Egy elméleti elkülönítés során a „bennszülött” női viseletek esetében három fő csoportot 

lehet meghatározni annak függvényében, hogy a viseleti elemek csoportjai közül az adott női 

viseletben melyek jelennek meg. A viselet így lehet 1. a térségre jellemző pre-római jellegű, 

2. keverék/hibrid és 3. „birodalmi” római viselet. A katalógusba felvett kőemlékek viselet 

ábrázolásai alapvetően az első kettő kategóriába tartozhatnak, ugyanakkor a fő képmezőben 

vagy a mellék képmezőben ábrázolt további alakok néhány esetben a harmadik csoportba 

sorolhatók. 

 

A síremlékeken ábrázolt „bennszülött” női viseletek közül a legtradicionálisabbnak azok az 

együttesek határozhatók meg, amelyekben a nők „kétrészes ruhában” vannak, fejükön a hajat 

takaró kendő vagy felcsavart kendő nélküli fejfedőt (H2/1, H2/2, H2/3, H3/1, H3/2, H7/1, 

H7/3, H7/5, H8/1) és felette fátyolkendőt viselnek, amelyekbe tűt (H-tű) nem tűztek. Hajuk a 

fejfedő alól nem látszik ki, vállra boruló kendőjük a fátyolkendővel megegyezik, vagy azon 

túli további kendőként azonosítható (Ke1), övük pedig szalagöv (Ö2) vagy szíjas öv (Ö4). 

Ékszereik között noricumi-pannoniai szárnyas fibulapár (FiA.1) vagy Idrija típusú fibula 

(FiA.6) jelenik meg további mellkasra tűzött fibula nélkül, esetleg a vállhoz tűzött fibulákhoz 

csatlakozó lánccal vagy karikával. Nyakukban sodrott torquest (Ny1/1) vagy tagolatlan 

felületű nyakperecet (Ny1/2) viselnek, karpereceik tagolt felületű (Ka1), sima felületű (Ka2) 

és felkaron viselt karperecek (Ka6) lehetnek. További ékszereket nyakukban nem viselnek és 

viseletükhöz sem fülbevaló, sem pedig gyűrű nem tartozik. 

Részben a síremlékek töredékessége és az ábrázolt alakok nagysága illetve pozíciója miatt 

fentebbi viseleti elemek egy esetben sem szerepelnek együtt. Több esetben nem vizsgálható 

például, hogy az ábrázolt személy biztosan kétrészes ruhában van-e, nem látható az öv, vagy 

valamelyik ékszer. 

Az olyan épebb sírkövek közül, amelyeken az alakokat az összes olyan viseleti tartozékkal 

látjuk, amelyeket ábrázolni szerettek volna a következő fő képmezők női viseletei tartoznak a 

fentebb körvonalazott PR csoportba: Kat. A-19/1/1. (Budapest), 25/1/1. (Ercsi), 39/1/2. 

(Szentendre), 47/1/1. (Budapest), 49/1/1. (Budapest), 53/1/1. (Solymár), 57/1/1. (Szőny), 

60/1/1. (Zsámbék), 77/1/1. (Szentendre) 78/1/1-2. (Budapest), 84/1/1. (Budapest), 89/1/1. 

(Szentendre). Itt kell még említeni továbbá Kat. A-46/1/1. (Torony-Ondód) és 125/1/1-2. 

(Sopron) fedetlen fejjel ábrázolt nőket. Esetükben a fejfedő hiánya státuszukkal lehet 

                                                           
1864

 GARBSCH 1965, 121-125. 
1865

 FACSÁDY 1997, 106; FACSÁDY 2007, 24. 
1866

 FACSÁDY 2007, 24, 29. 
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összefüggésben,
1867

 ékszereik között azonban kizárólag a pre-római viseleti szokással 

összefüggésbe hozott darabok láthatók. A felsorolt síremlékek között a Kr. u. 1. század vége – 

2. század első fele közti időtartamra keltezhető darabok vannak.
1868

 

 

Az ábrázolásra került viseleti elemek átalakulás és az új elemek megjelenése egyaránt 

megfigyelhető volt a viseleti tárgyak értékelése során. Ezek aránya az egyes viseletekben 

eltérő. Az ékszerek nagy variabilitása különösen szembeszökő, teljesen megegyező 

kombinációkkal – főleg a „keverék” ékszer-együttesek esetében – kevésszer találkozni. A 

vizsgálati lehetőségek persze összefüggnek a vizsgálható ábrázolások teljességével. 

A PR ékszercsoportokba tartoznak azok az együttesek, amelyekben a vállakon FiA.1 vagy 

FiA.6 fibulapár van, a nyakban Ny1/1 vagy Ny1/2, a kezeken pedig Ka1, Ka2 vagy Ka6. 

Összesen 12 ékszerviselési sémát lehet megfigyelni a vizsgált ábrázolások alapján (93-94. 

ábra). Néhány ábrázolás – ahogyan azt fentebb felsoroltam – a ruházati elemek tekintetében 

is tradicionális megjelenést mutat, további alakok viseletében azonban egy vagy több viseleti 

szokás átalakulását vagy új elemek megjelenését lehet kimutatni: Kat. A-4/1/1., 12/1/1., 22-

23/1/1., 71/1/1., 73/1/1., 76/1/1., 87/1/1., 105/1/1.
1869

 Ezeket a kőemlékeket a Kr. u. 2. század 

valamely időszakára lehet keltezni.
1870

 Kat. A-115/1/1., 117/1/1.,  126/2/1., 143/1/1-3. 

továbbá az ékszerkészlet tekintetében is egyfajta távolodást mutat a pre-római szokástól, 

hiszen esetükben a viselethez nem tartozott vállakon viselt fibulapár sem.
1871

 Kat. A-126. 

alapján erre a jelenségre a Kr. u. 2. század első harmadától már van példa.
1872

 Bár számos 

további viseletben is csak a PR csoporthoz sorolt ékszerek láthatók, ezek a viseleti együttesek 

kiértékelése során nem vehetők figyelembe töredékességük miatt (99. ábra 1-7, 100. ábra 8-

9).
1873

  

 

További ékszerkombinációk bár tartalmaznak a PR csoporthoz tartozó ékszereket, de ezek 

mellett az Á-PR, Ú-PR és CS csoportokhoz sorolt ékszerek és viselési szokások is 

megjelennek.
1874

 Ezekben a „keverék” ékszer-együttesekben a legtradicionálisabb pre-római 

                                                           
1867

 Kat. A-46. sírkövet egy felszabadított rabszolgának állították, míg Kat. A-125. feliratában egy felszabadított 

rabszolgát és egy rabszolga sorban lévő nőt neveztek meg. A feliratok szövegét lásd a katalógusban. 
1868

 Kat. A-25/1/1. (Ercsi): Kr. u. 100-125 (ROTHE 2012, 541. lábjegyzet; LUPA Nr. 794), Kat. A-46/1/1. 

(Torony-Ondód): 51-130 (HD009607), Kat. A-47/1/1. (Budapest): 80-120 (LUPA Nr. 2853), Kat. A-49/1/1. 

(Budapest): 100-120 (ROTHE 2012, 541. lábjegyzet; LUPA Nr. 2973), Kat. A-53/1/1. (Solymár): 80-130 (ROTHE 

2012, 541. lábjegyzet; LUPA Nr. 3059), Kat. A-77/1/1. (Szentendre): 130-160 (LUPA Nr. 682), Kat. A-78/1/1. 

(Budapest): 80-120 (LUPA Nr. 2838), Kat. A-89/1/1. (Szentendre): 100-150 (LUPA Nr. 3181), Kat. A-125/1/1-

2. (Sopron): 30-63 (LUPA Nr. 3344). 
1869

 Kat. A-4/1/1.: haja kilátszik. Kat. A-12/1/1.: H4, haja kilátszik. Kat. A-22/1/1.: haja kilátszik. Kat. A-23/1/1.: 

haja kilátszik. Kat. A-41/1/2.: haja kilátszik, Ö1/2, Kö1/2. Kat. A-52/1/1.: H3/3. Kat. A-71/1/1.: fedetlen fej, 

Ke4. Kat. A-73/1/1.: nincs fátyolkendő. Kat. A-76/1/1.: Ö3. 87/1/1.: nincs fátyolkendő, Ke2. Kat. 105/1/1.: H7/4, 

haj látszik, nincs fátyolkendő, Ke2. Töredékes, így bővebben nem vizsgálható: Kat. A-50-51/1/1., 104/1/1-2. 
1870

 Kat. A-4.: Kr. u. 100-125 (ROTHE 2012, 200, 512, lábjegyzet; LUPA Nr. 803); Kat. A-12.: Kr. u. 100-125 

(LUPA Nr. 805); Kat. A-22-23.: Kr. u. 100-150 (ROTHE 2012, 207-208, 541. lábjegyzet, 547. lábjegyzet; LUPA 

Nr. 718, Nr. 707); Kat. A-71.: Kr. u. 140-180 (LUPA Nr. 802); Kat. A-87.: Kr. u. 150-200 (ROTHE 2012, 207, 

541. lábjegyzet); Kat. A-105.: Kr. u. 220-260 (LUPA Nr. 2992). 
1871

 Kat. A-115/1/1.: tunica, nincs fejfedő, fibulát nem visel. Kat. A-117/1/1.: tunica 2, H6/1, fibulát nem visel. 

Kat. A-126/2/1.: tunica 2, H6/4, nincs fátyolkendő, fibulát nem visel. Kat. A-143/1/1-2.: fejfedőt és fibulát nem 

viselnek, kötény. Kat. A-143/1/3.: feje fedetlen. 
1872

 Kat. A-126.: TITAQ 2, 194, Nr. 738; LUPA Nr. 10580. 
1873

 A töredékes viseletek esetében az adott ékszert / jellel jelöltem az ábrán, ha nem vizsgálható. További 

képmezők esetében a bal (B) és jobb (J) oldali ékszer hiánya is jelölésre került. 
1874

 Minden esetben az ékszerek darabszáma határozza meg az ékszercsoporthoz rendelt kódszámot. A „páros 

fibulaviselést”, mint PR csoporthoz, a „vállon egy fibula viselését”, mint Á-PR csoporthoz tartozó 

jellegzetességeket külön említem. 
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jellegű ékszerek fokozatosan háttérbe szorulhattak, majd néhány ábrázolás tanúsága szerint 

teljesen el is tűntek az egyébként még „bennszülött” jelleget mutató viseletekből. 

A PR és Ú-PR csoportba sorolt ékszereket 9 kombinációban lehetett megfigyelni: PR1-Ú-

PR1/a-c, PR2-Ú-PR1/a-c, PR1-Ú-PR2/a, PR3-Ú-PR1/a-b (95. ábra). A fibulaviselés szinte 

minden esetben a pre-római jellegű, „vállon párban” hordott változat, kivéve Kat. A-18/1/1. 

és 99/1/1., akiknek csak jobb vállán van fibula. Az ékszerviselés tekintetében legtöbb esetben 

nem kerültek túlsúlyba az újabb ékszerek, kivéve Kat. A-18/1/1. esetében. Az ékszerviselés 

tekintetében új szokásokat mutató együtteseket viselő nők ruházatuk tekintetében viszont 

alapvetően kapcsolódnak a pre-római viseleti hagyományhoz.
1875

 Ezek a jól vizsgálható 

sírkövek főként az északi Duna vidékről, a határ menti területekről kerültek elő
1876

 és 

többségük a Kr. u. 1. század vége – 2. század elejére keltezhető.
1877

 További síremlékeken a 

PR és Ú-PR csoportba sorolt ékszerek keveredése ugyancsak megfigyelhető, töredékességük 

miatt azonban pontos arányuk nem vizsgálható (100. ábra 10-15). 

Kettő viseletben (Kat. A-54/1/1., 100/1/1.) a PR csoportba tartozó ékszereken túl további 

ékszert, talán a fibulákhoz csatlakozó függőket (Ú-PR) lehet látni (100. ábra 16-17). A Kr. u. 

1. század vége – 2. század elejére keltezett sírköveken
1878

 a nők alapvetően pre-római jellegű 

ruhában vannak.
1879

 

A jól vizsgálható síremlékeken a PR, Ú-PR és CS csoportba osztott ékszereket együtt 9 

séma szerint jelenítették meg (96. ábra), a töredékes kőemlékek közül pedig további kettő 

említhető itt (100. ábra 18-19). Az itt feltüntetett sírkövek egy része a Kr. u. 2. század első 

felére keltezhető (Kat. A-7., 59., 63.),
1880

 míg továbbiakat (Kat. A-33., 82., 101.) a század 

közepére-második felére datálnak.
1881

 Az itt említett női viseletek nagy részében a ruházat 

túlnyomó része továbbra is a PR csoportba sorolt elemekből áll,
1882

 további esetekben (Kat. 
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 PR 1: Kat. A-37/1/2.: kétrészes szoknya (?); Kat. A-86/1/1.: H7/3.2. PR 2: Kat. A-99/1/1.: H7/3.1, haj nem 

látszik. PR 3: Kat. A-18/1/1.: kétrészes szoknya (?), V1 fátyolkendő, Ö4/5; Kat. A-43/1/1.: H8/1, fátyolkendő, 

Ke1/3. PR 4: Kat. A-11/1/1.: H3/1, fátyolkendő, haj nem látszik, Ke1/3; Kat. A-72/1/1.: kétrészes ruha (?), H7/1, 

fátyolkendő, haj nem látszik; Kat. A-98/1/1.: kétrészes ruha, fátyolkendő, haj nem látszik, Ke1/3. PR 5: Kat. A-

10/1/1.: kétrészes ruha, H7/1, fátyolkendő, haj nem látszik, Ke1/3; Kat. A-24/1/1.: kétrészes ruha, H3/1, 

fátyolkendő, haj nem látszik, Ke1/3. PR 6: kétrészes szoknya (?), H7/1, fátyolkendő, haj nem látszik, Ke1/3, 

Ö2/1. Á-PR: 1: Kat. A-43/1/1.: haj kilátszik. Á-PR 2: Kat. A-86/1/1.: nincs fátyolkendő, haj kilátszik. 
1876

 Budapest: Kat. A-37/1/1-2; Esztergom: Kat. A-98/1/1; Környe: Kat. A-43/1/1; Szentendre: Kat. A-10/1/1; 

Szomód: Kat. A-11/1/1; Szomor (?): Kat. A-18/1/1; Szőny: Kat. A-24/1/1; Tatabánya: Kat. A-72/1/1, 99/1/1. 

Továbbá Dörgicse: Kat. A-86/1/1. 
1877

 Kr. u. 70-90: Kat. A-98 (ROTHE 2012, 565. lábjegyzet; LUPA Nr. 2856). Kr. u. 70-120: Kat. 11 (LUPA Nr. 

830). Kr. u. 90-120: Kat. A-43 (ROTHE 2012, 565. lábjegyzet; LUPA Nr. 693). Kr. u. 70-150: Kat. 18 (LUPA Nr. 

800). Kr. u. 100-150: Kat. 10, 37 (LUPA Nr. 704, Nr. 788). Továbbá Kr. u. 130-170: Kat. A-72 (ROTHE 2012, 

541. lábjegyzet; LUPA Nr. 3267). Kr. u. 120-200/175-225: Kat. A-99 (ROTHE 2012, 537. lábjegyzet; LUPA Nr. 

746). 
1878

 Kat. A-54.: Kr. u. 90-110 (LUPA Nr. 740); Kat. A-100.: Kr. u. 120-150 (LUPA Nr. 2859). 
1879

 Kat. A-54/1/1.: PR 3: fátyolkendő, haj nem látszik, Ke1/3; Á-PR 1: H3/3. Kat. A-100/1/1.: PR 4: kétrészes 

ruha, fátyolkendő, Ke1/1, Ö2/1; Á-PR 2: H7/2, haj kilátszik. 
1880

 ROTHE 2012, 537. lábjegyzet, 541. lábjegyzet; LUPA Nr. 714, Nr. 2779, Nr. 4041. 
1881

 ROTHE 2012, 537. lábjegyzet, 541. lábjegyzet; LUPA Nr. 760, Nr. 3586. 
1882

 Kat. A-7/1/1.: PR 3: kétrészes ruha, fátyolkendő, Ke1/3; Á-PR 1: H2/4, haj kilátszik. Kat. A-27/1/1.: PR 4: 

kétrészes ruha, fátyolkendő, haj nem látszik, Ke1/4; Á-PR 3: H3/3, Ö3, Kö2. Kat. A-59/1/1.: PR 4: kétrészes 

ruha, fátyolkendő, haj nem látszik, Ke1/3; Á-PR 1: H7/2. Kat. A-63/1/1.: PR 6: kétrészes ruha, H7/3.2, 

fátyolkendő, haj nem látszik, Ke1/4, Ö2/2. Kat. A-82/1/1.: PR 4: kétrészes ruha, H7/1, fátyolkendő, Ke1/4; Á-PR 

3: haj kilátszik, Ö3, Kö1/3. Kat. A-82/1/2.: PR 4: kétrészes ruha, H7/1, fátyolkendő, Ke1/4; Á-PR 3: haj 

kilátszik, Ö3, Kö1/1. Kat. A-101/1/1.: PR 4: kétrészes ruha, H7/1, fátyolkendő, Ö4/5; Á-PR 1: haj kilátszik. Kat. 

A-102/1/1.: PR 3: kétrészes ruha, fátyolkendő (?), Ö2/1; Á-PR 1: Kö2. Kat. A-103/1/1.: PR 5: kétrészes ruha, 

H2/3, fátyolkendő, haj nem látszik, Ke1/4; Á-PR 1: Kö1/1. 
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A-33/1/1-2.) viszont már az átalakult elemek kerültek túlsúlyba.
1883

 Ezek a gazdag 

ékszerkészlettel megjelenített nők Budapestről (1 db/1 személy), Dunaújvárosból (4 db/5 

személy), Martonvásár/Budapestről (1 db/1 személy), Tácról (2 db/3 személy) és 

Szentendréről (1 db/1 személy) előkerült síremlékeken kerültek ábrázolásra. 

A PR és CS csoportokba elkülönített ékszerek 10 kombinációba sorolhatók: PR1-CS1/a-b, 

PR2-CS1/a-b, PR3-CS1/a-d, PR1-CS2/a, PR3-CS2/a (97. ábra). További töredékes 

ábrázolásokról viszont, amelyek bár jelen formájukban szintén ide tartoznak, sajnos fontos 

részletek hiányoznak (101. ábra 20-26). Egyetlen kombináció kivételével, amelyet Kat. A-

85/1/2. esetében látni, a PR ékszerek vannak túlsúlyban, vagy a PR és CS ékszerek aránya 

megegyezik. Valamennyi női viseletben a vállakon párban fibulák vannak és azok minden 

esetben noricumi-pannoniai szárnyas fibulák (FiA.1), még a töredékes ábrázolásokon is. 

Azokon az ábrázolásokon, amelyeken a nők összes ékszerét lehetett vizsgálni a ruházati 

elemek között kivétel nélkül a PR csoportba sorolható ruházati elemek dominanciája vagy a 

PR és Á-PR elemek egyenlő arányú jelenléte mutatható ki.
1884

 Az ide vonatkozó legkorábbi 

síremlékeket a Kr. u. 1. század vége – 2. század első felére datálták,
1885

 míg továbbiak a 

század közepére-második felére keltezhetők.
1886

 Legkésőbbi lehet a Kat. A-85., amely 

esetében U. Rothe a Severus kori (vagy még későbbi) keltezést vetette fel.
1887

 Azok a 

síremlékek, amelyeken a teljes ékszerkészlet vizsgálható volt Bölcskéről (1 db/1 személy), 

Budapestről (2 db/2 személy), Dunaújvárosból (1 db/2 személy), Tácról (1 db/1 személy), 

Sárisápról (1 db/1 személy), Szabadbattyán/Székesfehérvárról (1 db/1 személy), 

Szentendréről (2 db/2 személy) és Szomor/Gyermely/Szomódról (1 db/1 személy) kerültek 

elő. 

 

A PR csoporthoz tartozó ékszereket nélkülözik azok a viseletek, amelyekben a nőket csak 

valamely a noricumi-pannoniai szárnyas fibuláktól eltérő fibulatípussal ábrázolták: Ú-PR1/a-e 

(98. ábra). Az ékszerhasználatot tekintve ezekben az esetekben csak a fibula páros viselése 

kapcsolódik a pre-római tradíciókhoz. Kat. A-88/1/1. és 96/1/1. egyéb tekintetben is 

eltávolodott a pre-római szokásoktól: mindkettő nőt fedetlen fejjel látjuk, ráadásul a 88/1/1. 

tunicában van. Kat. A-15/1/1., 31/1/1., 65/1/1., 106/1/2. ruházata azonban a pre-római 

szokásokhoz egy vagy több tekintetben visszanyúlik.
1888

 A síremlékek keltezése többnyire 

                                                           
1883

 Kat. A-33/1/1.: PR 2: kétrészes ruha, H2/1; Á-PR 3: nincs fátyolkendő, haj kilátszik, Ke2. Kat. A-33/1/2.: 

PR 2: kétrészes ruha, H7/5; Á-PR 3: nincs fátyolkendő, haj kilátszik, Ke2.  
1884

 Kat. A-21/1/1.: PR 4: kétrészes szoknya (?), H8/1, fátyolkendő (?), haj nem látszik (?). Kat. A-26/1/1.: PR 2: 

kétrészes ruha, H7/1; Á-PR 2: nincs fátyolkendő, haj kilátszik. Kat. A-33/2/1.: PR 2: kétrészes ruha, H7/1, haj 

nem látszik; Á-PR 2: nincs fátyolkendő, Ö3. Kat. A-39/1/1.: PR 4: kétrészes ruha, H2/1, fátyolkendő, Ke1/1; Á-

PR 1: haj kilátszik. Kat. A-41/1/3.: PR 3: kétrészes ruha, H7/1, fátyolkendő; Á-PR 2: haj kilátszik, Ö1/2. Kat. A-

45/1/1.: PR 4: H7/1, fátyolkendő, haj nem látszik, Ke1/3. Kat. A-62/1/1.: PR 4: kétrészes ruha, fátyolkendő, 

Ke1/4, Ö4/6; Á-PR 2: H6/3, haj kilátszik. Kat. A-80/1/1.: PR 3: kétrészes ruha, H3/1, fátyolkendő; Á-PR 2: haj 

kilátszik, Ö1/2. Kat. A-80/1/2.: PR 5: kétrészes ruha, H3/1, fátyolkendő, haj nem látszik, Ke1/1; Á-PR 1: Ö1/3. 

Kat. A-85/1/2.: PR 4: kétrészes ruha, H7/1, fátyolkendő, Ke1/3; Á-PR: haj kilátszik, Ö3. Kat. A-92/1/1.: PR 5: 

kétrészes ruha, fátyolkendő, haj nem látszik, Ke1/4, Ö4/5; Á-PR 1: H4. 
1885

 Kat. A-21.: Kr. u. 100-150 (LUPA Nr. 716). Kat. A-41.: Kr. u. 100-150 (LUPA Nr. 765). Kat. A-45.: Kr. u. 

80-130 (LUPA Nr. 3180). Kat. A-62.: Kr. .u. 100-120 (LUPA Nr. 4700). Kat. A-92.: Kr. u. 100-130 (LUPA Nr. 

4027). Törött síremlékek közül: Kat. A-41.: Kr. u. 100-150 (LUPA Nr. 765). Kat. A-55.: Kr. u. 100-150 (LUPA 

Nr. 5252). 
1886

 Kat. A-26.: Kr. u. 150-200 (CSIR SOPIANAE-LUSSONIUM-ALTINUM, 58, Nr. 91a). Kat. A-33.: Kr. u. 140-180 

(LUPA Nr. 3586). Kat. A-80.: Kr. u. 150-180 (LUPA Nr. 3214). Töredékek közül: Kat. A-34.: Kr. u. 120-160 

(LUPA Nr. 2883). Kat. A-38.: Kr. u. 130-180 (LUPA Nr. 705). Kat. A-68.: Kr. u. 125-175 (LUPA Nr. 770). 
1887

 ROTHE 2012, 445. lábjegyzet. 
1888

 PR 1: Kat. A-15/1/1.: kétrészes ruha. PR 2: Kat. A-31/1/1.: kétrészes ruha, Ö2/1. PR 3: Kat. A-106/1/2.: 

kétrészes ruha, fátyolkendő, Ke1/1. PR 4: 65/1/1.: kétrészes ruha, H7/1, fátyolkendő, Ke1/4. 
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bizonytalan a Kr. u. 2. századon belül, Kat. A-96-ot a század végére, Kat. A-88-at talán a 2. 

század vége – 3. század elejére, Kat. A-106-ot pedig a 3. század elejére lehet datálni.
1889

 

További töredékes síremlékek női viseletéből a vizsgálható elemek közül szintén 

hiányoznak a PR csoportba sorolt ékszerek (101. ábra 27-30, 102. ábra 31-33), ezekben az 

esetekben azonban nem biztos, hogy a jelenleg nem vizsgálható ékszerek között eredetileg 

nem volt további olyan darab, amely a csoportba sorolást módosítaná. A továbbiakban így 

ezek a viseletek nem alkalmasak kiértékelésre. 

Ékszertípusai tekintetében nélkülözi a pre-római jellegzetességeket Kat. A-97/1/1. (Ú-PR1-

CS1/a). Bár kettő vállon viselt fibulájának típusát nem lehetett megadni, biztos, hogy azok 

nem noricumi-pannoniai szárnyas fibulák (FiC), továbbá mellkasán egy korongfibulát 

(FiB.3.4) „brossként” visel (103. ábra). Ruházata ugyanakkor több szempontból a pre-római 

tradícióhoz nyúlik vissza,
1890

 még ha ékszerhasználatában csak a „páros” fibulaviselés 

kapcsolódik is a korábbi hagyományokhoz. További négy síremléken a nők viseletéhez 

ugyancsak PR és CS csoportba sorolt ékszerek láthatók, ezek pontos aránya azonban az 

ábrázolások töredékessége miatt nem ismert (102. ábra 36-39). Sajnos a síremlékek állapota 

miatt a ruházati elemek sem vizsgálhatók pontosan, annak pre-római jellege azonban 

megállapítható.
1891

 További kettő töredékes síremlék (Kat. A-14, 58/1/1) női viseletében bár 

jelen formájában csak Ú-PR és CS csoportokba sorolt ékszerek láthatók a további részletek 

hiányában bővebben nem vizsgálhatók (102. ábra 34-35). 

 

Az északkelet-pannoniai térség ábrázolásiról ismeretlen az a lépcsőfok, amelyet Kat. A-

90/1/1. ékszerviselete képvisel (104. ábra). A Szombathelyről előkerült sírkövön a nő 

valamennyi ékszere a „birodalmi” divathoz kapcsolódik (CS3/a) és ruházatában sem találni a 

PR csoporthoz tartozó ruházati elemeket, hanem a szokások átalakulása és új elemek 

megjelenése figyelhető meg.
1892

 A sírkövet legutóbb Kr. u. 200-230 közé keltezték.
1893

 

Csupán egy törött sírkő említhető itt Dunaújvárosból (Kat. A-116), amelyen a fő képmezőben 

ábrázolt nő ékszerei között csak fülbevalók (Fü1) azonosíthatók, ám a töredékesség miatt nem 

tudjuk, hogy vajon mellkasra tűzött fibulát vagy karperecet eredetileg ábrázoltak-e viseletében 

(102. ábra 40). A „bennszülött” viselethez kapcsolódó talán fátyolkendővel viselt H7/1 

mindenesetre azonosítható. 

 

Néhány fő képmezőben látható viseletben a nőket ékszer nélkül jelenítették meg.
1894

 Egy 

részük (Kat. A-120-122/1/1., 131/1/1., 141/1/1.) kétrészes ruhában van, a vizsgálható 

esetekben a viselethez fejfedő is tartozik és egy nő övét is ábrázolták. Azonban egyedül Kat. 

A-131/1/1. (Paloznak) ruházata teljesen pre-római, Kat. A-120/1/1., 122/1/1., 141/1/1. 

esetében az Á-PR csoportba sorolt ruházati elemek is feltűnnek.
1895

 Itt említhető továbbá Kat. 

A-133/1/1., akinek ruhatípusa nem adható meg, de megállapítható, hogy viseletében a PR és 

                                                           
1889

 Kat. A-96.: Kr. u. 131-200 (HD037755), Kat. A-88.: Kr. u. 2. század vége – 3. század eleje (ERDÉLYI 1974, 

40; FITZ 2003, 95), Kat. A-106.: Kr. u. 220-260 (LUPA Nr. 9784). 
1890

 PR: kétrészes ruha, H7/3.2 fejfedő. 
1891

 Kat. A-28.: PR 2: kétrészes ruha, Ö4/7. Kat. A-64/1/1.: PR 2: kétrészes ruha, Ö2/3; Á-PR 1: Ke2. Kat. A-

83/1/2.: PR 2: kétrészes ruha, Ö2/1. Kat. A-107/1/1.: PR 4: kétrészes ruha, fátyolkendő, Ke1/1, Ö4/4. 
1892

 Á-PR: H7/4, nincs fátyolkendő, haja kilátszik, Ke2; CS: tunica. 
1893

 LUPA Nr. 685. 
1894

 A mellék képmezőkben ábrázolt nők viseletéből státuszkülönbség érzékeltetése miatt is hiányozhatnak az 

ékszerek. 
1895

 Kat. A-120/1/1.: PR 1: kétrészes ruha; bizonytalan 1: H; Á-PR 1: fátyolkendő nincs. Kat. A-121/1/1.: PR 1: 

kétrészes ruha. Kat. A-122/1/1.: PR 3: kétrészes ruha, H7/3.2, Ö2/1; Á-PR 1: fátyolkendő nincs. Kat. A-131/1/1.: 

PR 5: kétrészes ruha, H3/1, fátyolkendő, haj nem látszik, Ke1/3. Kat. A-141/1/1.: PR 1: kétrészes ruha; Á-PR 4: 

H6/2, fátyolkendő nincs, haj kilátszik, Ke3. 
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Á-PR csoportba sorolt elemek keverednek.
1896

 Kat. A-106/1/1., 134/1/1., 137/1/1., 139-

140/1/1. valamilyen tunicát viselnek, de egyedül Kat. A-134/1/1. esetében látszik, hogy a pre-

római szokáshoz kapcsolódóan a viselethez kettő szoknya tartozott. További viseleti 

tartozékaikkal ezek az ábrázolások is részben a pre-római viseleti szokásokhoz 

kapcsolódnak.
1897

 A LUPA szerint Kat. A-121-122. Kr. u. 70-120, Kat. A-140. Kr. u. 120-

140, Kat. A-133. Kr. u. 170-220, Kat. 105-106. Kr. u. 220-260. közé keltezhető.
1898

 

 

A Kr. u. 1. század vége – 2. század elejére/első felére tehető az északkelet-pannoniai 

térségből előkerült, viseletet ábrázoló kőemlékek egy része. Nem csak a PR, hanem a PR-Ú-

PR és PR-CS ékszerkombinációk is megfigyelhetők ezeken, míg további keltezhető 

kőemlékek a Kr. u. 2. század első felére tehetők, amelyeken PR-Ú-PR-CS kombinációkat 

azonosítottam. A Kr. u. 2. század közepére-végére keltezett ábrázolásokon PR-Ú-PR-CS és 

PR-CS ékszerkombinációkat látni, továbbá Ú-PR csoportba tartozó ékszerek jelentek meg Kr. 

u. 2. századra – 3. század elejére datált síremlékeken. Az ékszereket nélkülöző, fő 

képmezőben ábrázolt „bennszülött” jellegű viseletek bár kis számban, de az Északkelet-

Pannoniából előkerült kőemlékek által vizsgálható teljes időszakban, a Kr. u. 1. század vége – 

3. század eleje között megfigyelhetők. 

A fentebb bemutatott ékszercsoportok alapján úgy tűnik, hogy a „bennszülött” viselet 

korszakolása során az ábrázolt ékszerek alapján éles határok nem húzhatók meg. A keltezhető 

kőemlékek azt mutatják, hogy az eltérő eredetű ábrázolt ékszerek kombinációi adott 

időszakban egymással párhuzamosan lehettek használatban és a hagyománytisztelet mellett az 

egyéni ízlés, a vagyoni helyzet és az aktuális divat játszhatott szerepet a viselet alakulásában. 

 

A több tekintetben is gyorsan változó ékszerdivat mellett megfigyelhető volt a ruházat 

átalakulása is. Az ábrázolások alapján megfogható, hogy a „bennszülött” kétrészes ruha 

helyett megjelent a „birodalmi római” viselethez tartozó tunica/tunica 2, amelyet a 

„bennszülött” hagyományokhoz kapcsolódva alsószoknyával/alsóruhával is viselhettek. Az 

ide vonatkozó keltezett kőemlékek alapján azonban ez nem egy olyan kései jelenségként 

írható le, amelyet a „bennszülött” női viselet eltűnésének utolsó állomásaként lehetne 

értékelni. A tunica/tunica 2 már a Kr. u. 2. század első felétől keltezett síremlékeken feltűnt a 

vizsgált térség „bennszülött” női viseletében.
1899

 Fontos azonban kiemelni, hogy a legtöbb 

ilyen ábrázolás Budapestről ismert (Kat. A-61/1/1., 115/1/1., 117/1/1., 126/1/1., 126/2/1., 

134/1/1., 135/1/1-2., 137/1/1., 140/1/1.). 

Felvetettem, hogy azok a ruhák, amelyek felső ruhájának alsó és felső részén is egyenes 

vonalú, függőleges ráncok vannak esetleg divatváltozás következtében jelentek meg. A 

síremlékek ismert keltezési adatai alapján ezt azonban nem lehetett egyértelműen kijelenteni. 

A további viseleti tárgyakkal együttesen vizsgálva és az eddig áttekintett tendenciákat 

figyelembe véve ugyanakkor úgy tűnik, hogy a kijelentés elfogadható. A nők fejviselete 

sajnos többnyire nem vizsgálható, míg egy személy feje fedetlen (Kat. A-15/1/1.) és egy 

további személy H7/1 fejfedőben van (Kat. A-65/1/1.). Ékszereket többnyire nem viselnek, az 

előbbi kettő viseletben pedig csak csokornyakkendő alakú fibulapár (FiB.2.1) van. A 

                                                           
1896

 PR 2: H7/3.2, Ö2/1; Á-PR 2: fátyolkendő nincs, Ke2. 
1897

 Kat. A-106/1/1.: PR 2: fátyolkendő, Ke1/2; Á-PR 2: fejfedő nincs, haj kilátszik. Kat. A-134/1/1.: Á-PR 5: 

kétrészes tunica 2, H6/2, fátyolkendő nincs, haj kilátszik, Ke3. Kat. A-137/1/1.: PR 1: haj nem látszik; Á-PR 2: 

H7/2, fátyolkendő nincs. Kat. A-139/1/1.: PR 1: H7/3.2; Á-PR 3: fátyolkendő nincs, haj kilátszik, Ke3. Kat. A-

140/1/1.: PR 1: H7/1; Á-PR 2: fátyolkendő nincs, Ke3. 
1898

 LUPA Nr. 776., 2992., 5042., 9784., 10830., 10831. 
1899

 Kat. A-126., 140. (LUPA Nr. 5042, 10580). 
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kétrészes ruha mellett csak Kat. A-15/1/1. öve (Ö1/3) valamint 65/1/1. fátyolkendő és 

kendőviselése köthető még a pre-római viseleti szokáshoz. 

Az egy fejfedőtípuson (pl. H3) belül megfigyelt kisebb formai különbségeket 

divatváltozással magyaráztam. Ezek esetében – ahogyan a fejfedők fő csoportjainak esetében 

is – persze fel lehetne vetni annak lehetőségét, hogy az egyes változatok etnikai 

különbségeket tükröznek, ahogyan azonban a fejfedőket és fátyolkendőt tárgyaló részben 

(6.2.1.2. fejezet) azt bemutattam, ezek a fejfedők több térségben voltak használatban és 

párhuzamaik olyakor távoli területek ábrázolásain bukkannak fel. A jelenleg rendelkezésre 

álló adatok szerint H2, H3 és H8 fejfedők használatára a Kr. u. 2. századot követően már 

nincs bizonyíték, változataik pedig ebben az időszakban egymással párhuzamosan voltak 

jelen. A H7 a Kr. u. 1. század vége – 3. század eleje közé datált síremlékeken figyeltem meg. 

A provinciaszervezéskor létrehozott civitas Eraviscorum területéről a gyúrói ábrázolás a 

legkésőbbi – a LUPA szerint Kr. u. 170-220.
1900

 –, amelyen a nő H7/3.2 fejfedőben van.  

Az övtípusok közül a rejtett övet (Ö3) és a zsinórövet (Ö4) nem látjuk Kr. u. 1. század vége 

– 2. század elejére keltezett síremlékeken, a 2. század során azonban használatuk párhuzamos 

lehetett a szalagövvel (Ö2) és a szíjas övvel (Ö4). Nem tükröződik éles időrendi különbség 

abban sem, hogy az ábrázolt nő fejfedőjéhez tartozik-e még fátyolkendő, hajuk meddig van 

teljesen eltakarva, vagy hogyan viselik kendőjüket. 

Nem csak az ékszerek, hanem a további ruhaelemek fokozatos módosulását látjuk. Ez 

szemben áll azokkal a korábbi elképzelésekkel, miszerint a „bennszülött” női ruházat egyfajta 

konzervatív hozzáállást mutatva egyáltalán nem változott, vagy, hogy a ruházati elemek 

világosan elkülöníthető csoportjait lehetne meghatározni, amelyek csoportjai között éles 

időrendi különbségek is kimutathatók. 
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 LUPA Nr. 776. 
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 93. ábra. Ékszerkombinációk 1. PR 
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 94. ábra. Ékszerkombinációk 2. PR 
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95. ábra. Ékszerkombinációk 3. PR-Ú-PR 
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96. ábra. Ékszerkombinációk 4. PR-Ú-PR-CS 
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 97. ábra. Ékszerkombinációk 5. PR-CS 
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 98. ábra. Ékszerkombinációk 6. Ú-PR 
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 99. ábra. Ékszerkombinációk 7. Töredékes ábrázolások. 
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 100. ábra. Ékszerkombinációk 8. Töredékes ábrázolások. 
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 101. ábra. Ékszerkombinációk 9. Töredékes ábrázolások. 
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 102. ábra. Ékszerkombinációk 10. Töredékes ábrázolások. 
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103. ábra. Ékszerkombinációk 11. 

Ú-PR-CS 

104. ábra. Ékszerkombinációk 12.  

CS 

 

 



 

296 

 

7.2.2. Térbeli kapcsolatok 

 

A császárkori síremlékeken ábrázolt eraviscus viselet vizsgálatakor alapvető kérdésként 

kellett feltenni azt, hogy vajon mennyibe mutatható ki a törzs viseletének egyedisége. Vajon 

körülhatárolható-e egyértelműen ez a kelta eredetű „bennszülött” női viselet és vannak-e 

speciális, egyedi sajátosságai, amelyek a síremlékek gazdag képi forrásanyaga alapján 

megfoghatók? 

A szakirodalomban több egyedinek tűnő jellegzetességet is kiemeltek az északkelet-

pannoniai térség vagy kifejezetten az eraviscus törzs viselete kapcsán. Itt kell említeni az ék- 

alakban (V-alakban) ráncolódó ruhát, illetve U. Rothe O4 típusú ruháját,
1901

 fejfedők közül a 

„turbán-fátyolt” és „fátylas főkötőt”, illetve U. Rothe rendszerében a H3 fejfedőt, amelyen 

gyakran egy vagy kettő ékszer is feltűnik,
1902

 a kötény használatot,
1903

 illetve fibulák közül a 

Patek T. II. 1. és a csokornyakkendő alakú fibulák viselését.
1904

 Ezeknek a tartozékoknak 

olykor időrendi jelentőségét is hangsúlyozták, például Fitz J. a „V” alakban ráncolódó 

szoknya és a Patek T. II. 1. fibula esetében,
1905

 vagy J. Garbsch a „fátylas főkötő” és a 

„turbán-fátyol” használata esetében.
1906

 

J. Garbsch monográfiájában a viseletben mutatkozó egyedi jellegzetességek és a pre-római 

etnikumok kapcsolatát vizsgálva egyedül a Lajta-vidéki viselet és a boius törzs közötti 

kapcsolatot tartotta meghatározhatónak, a déli területi határ meghúzása azonban további 

problémákat vetett fel, hiszen már a Zala-Rába környékén egy másik csoportot (Flavia Solva 

környéki viselet) különített el.
1907

 J. Garbsch az északkelet-pannoniai térséget egy viseleti 

szempontból egységes képet mutató régióként határozta meg, számon tartva azt, hogy ez az 

azalus és az eraviscus törzsek területe. Véleménye szerint azonban nem határozható meg 

olyan különbség, amelyet Fitz J. feltelezett és amely szerint az eraviscusok viselete jól 

körvonalazható és elkülöníthető lenne Északkelet-Pannoniában.
1908

 

U. Rothe újravizsgálta, hogy a korábbi kutatások során az eraviscusoknak tulajdonított 

viseleti elemek vajon valóban a törzsre jellemző sajátosságok lehetnek-e. Ő az O4 ruha, a 

kötény és az O3 fejfedő esetében tartotta elképzelhetőnek, azt hogy további vizsgálatok 

bevonásával esetleg kimutatható, hogy vajon kifejezetten az eraviscusok viseleti 

tartozékainak kell-e tartanunk ezeket a darabokat.
1909

 

 

Disszertációmban az ábrázolt ruházat, fibula és ékszertípusok meghatározása során 

vizsgáltam meg, hogy azok milyen kapcsolatot mutatnak további térségek ábrázolt 

„bennszülött” női viseletével és a tárgyi anyagból ismert darabokkal. Az áttekintett adatok 

alapján az jelenthető ki, hogy a császárkori eraviscus viselet nem mutat határozott egyediséget 

és az északkelet-pannoniai térségen belül olyan szűkebb csoport/csoportok, amelyekben több 

viseleti elem többszöri, együttes és kizárólagos alkalmazása határozná meg egy törzs vagy 

kisebb csoport viseletét nem különíthetők el. Persze nem hagyható figyelmen kívül az sem, 

hogy a térségbe áttelepített azalusok viselete az Északkelet-Pannoniában domináns kelta 

                                                           
1901

 FITZ 1957, 137, 142; ROTHE 2012, 189. 
1902

 FITZ 1957, 137-139; GARBSCH 1965, 125; ROTHE 2012, 207. 
1903

 FITZ 1957, 137; BÍRÓ 2003, 92. A kötényviselést – több magyarázati lehetőséget megadva – vizsgálta U. 

Rothe is (ROTHE 2012, 190-191). 
1904

 FITZ 1957, 137-139; PETRES 1965, 98; BÓNIS 1975, 248; PETRES 1990, 13. A csokornyakkendő alakú fibulák 

kapcsán továbbá: ROTHE 2012, 214. 
1905

 FITZ 1957, 137, 139. 
1906

 GARBSCH 1965, 125. 
1907

 GARBSCH 1965, 125-126. 
1908

 GARBSCH 1965, 125-126, Abb. 59. 
1909

 ROTHE 2012, 189-191, 207. 



 

297 

 

eraviscusok hatására változhatott elveszítve korábbi egyedi jellegét. A távolabbi párhuzamok 

viszont, amelyeket a ruha, fejfedő és öv típusok esetében felsoroltam jóval globálisabbnak 

tüntetik fel a vizsgált viseleteket. 

Talán további lehetőséget jelent későbbi vizsgálatokhoz az epigráfiai anyag részletekbe 

menő kielemzése, illetve egy nagyobb területi egységen belül a Garbsch A238v változatainak 

átfogó kiértékelése. 

 

 

8. Összegzés 

 

Doktori disszertációmban az északkelet-pannoniai térség „bennszülött” női viseletének 

elemzését tűztem ki célul. A disszertáció egyik fő kérdéseként kellett feltenni, hogy az 

északkelet-pannoniai térségben lokalizálható eraviscus törzs viselete vajon mutat-e a 

császárkorban olyan egyedi jellegzetességeket, amelyek további pre-római népektől 

megkülönböztetik. A disszertáció további fő elemzési területét a vizsgált viselet 

komponenseinek elemzése tette ki, amelyek eredetvizsgálata révén a viselet változását 

igyekeztem nyomon követni. 

A disszertáció katalógusába (Kat. A) összesen 155 db síremlék került be, amelyeket 54 

lelőhelyről vettem fel 13 múzeumi gyűjteményből. A síremlékek fő és mellék képmezőiben, 

valamint a körplasztikaként megjelenített sírszobrokon összesen 231 nő viseletét vizsgáltam 

meg. Az összehasonlító elemzések miatt szükséges volt felvenni a katalógusba olyan 

kőemlékeket is, amelyek az északkelet-pannoniai térségen kívül estek, ezek azonban a 

feldolgozott anyag kisebb százalékát adták, a vizsgált síremlékek nagyrésze a 

provinciaszervezéskor létrehozott civitas Eraviscorum területéről vagy a civitas Eraviscorum 

és a civitas Asaliorum határterületéről került elő. Ezeken összesen 197 olyan nő jelent meg, 

akik viseletét a disszertációban elemeztem. 

A disszertáció összehasonlító vizsgálataihoz nyújtottak értékes információkat a vizsgált 

térségből összegyűjtött temetkezések adatai (Függelék 1). A fibulával eltemetett személyek 

sírjait 15 lelőhelyről vettem fel és így összesen 151 db temetkezést vizsgálhattam. Az 

összegyűjtött sírok közül a disszertáció témájával szorosabb összefüggésbe a női 

temetkezések hozhatók. Az elhunyt nemét elsősorban az antropológiai vizsgálatok szerint 

lehet megadni, a kora császárkori időszakban divatossá váló hamvasztásos rítus azonban az 

ide vonatkozó információnyerés lehetőségét jelentős mértékben korlátozta. Női elhunytra 

utalnak bizonyos viseleti pozícióban előkerült testékszerek, továbbá a vállakon párban viselt 

fibulák is. Összesen 55 db temetkezés határozható meg biztosabban olyan női sírnak, 

amelyekből a viselet részeként fibula került elő. 

Az összegyűjtött temetkezésekben összesen 213 db kora és középső császárkori időszakra 

keltezhető fibula volt (Kat. B). A fibulákat 17 típusba lehetett elkülöníteni, majd további 

altípusokra, változatokra tagolni (Függelék 2.1/Fibulák). A vizsgált temetkezésből előkerült 

Demetz Idrija IIa, Garbsch A238c, A238d, A238q, A238e, A238v1-4, A238v1/v2/v3, A238v, 

A238 noricumi-pannoniai szárnyas fibulák, Demetz A236a2 noricumi-pannoniai két gombos 

fibulák, Merczi 2012/8.7-8., Merczi 2012/8.11., Gugl A70/73b, Merczi 2012/8.14, Merczi 

2014/1., Merczi 2014/3., Redžić 2010/Var. 3., Redžić 2010/Var. 2. egy gombos, erős profilú 

fibulák, Merczi 2012/12.1., Cociş21b1b, Kovrig T. VII. 66. pannoniai trombitafibulák, Merczi 

2011/B/2. térdfibulák, Gaspar 29c csuklós-szárnyas fibula, Riha 7.2.1., Gaspar 58b lapfibulák 

és Sáró-Lassányi 1 csokornyakkendő alakú fibulák a fibulák pozíciója és/vagy darabszáma 

alapján a női viselethez tartozhattak. 
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A noricumi-pannoniai övveretekre vonatkozó gyűjtés igazolta a „bennszülött” viseletben 

tipikus veretek északkelet-pannoniai jelenlétét. A többnyire fémkeresős szórványként 

előkerült 40 db veret 12 lelőhelyről származik (Kat. C). Az övcsatok, az áttört övveretek, a 

csónak alakú veretek, a kacsafejes veretek és a szíjvégveretek egyaránt képviseltetik magukat 

a vizsgált anyagban (Függelék 2.2/”Bennszülött” övtartozékok). Csupán négy Solymár-

dinnyehegyi sírban volt noricumi-pannoniai övtartozék, ezek azonban nem női, hanem 

ismeretlen nemű gyerekek sírjai. 

A síremlékeken ábrázolt női viseletet a tárgyi anyaggal összefüggésben vizsgáltam meg, a 

textil, bőr és szőrme alapú tartozékok elemzéséhez azonban csak az ábrázolt viseletet lehetett 

figyelembe venni. 

Az ábrázolásokon látható „bennszülött” kétrészes ruha esetében a felsőruha nyújtott 

lehetőséget formai különbségek meghatározására. A felsőszoknya aljának formája és a 

szoknya ráncolódása alapján lehetett különbséget tenni az ábrázolt ruhadarabok között, 

továbbá sikerült meghatározni egy az U. Rothe/O3 formájához hasonló felsőruhát is. A 

vizsgált női alakok továbbá több esetben egy a „bennszülött” felsőruhától egyértelműen 

különböző ruhát viseltek, amelyet a tunica/tunica 2 ruhadarabbal lehetett megfeleltetni. A 

ruházat vizsgálata során párhuzamként figyelembe vettem a publikált ábrázolásokat is. 

A fátyolkendő és a fejfedő a „bennszülött” női viselet tipikus darabjai, a legkorábbi 

elképzelésekkel ellentétben ezt a kettő tartozékot viszont ma már különálló elemekként lehet 

meghatározni. A fejfedők hét típusát (H2-4, H6-H8, H10) különítettem el és összesen 20 

forma alatt tárgyaltam. Párhuzamaikat a publikált kőemlékanyag alapján tekintettem át. A 

vizsgálatok alapján külön jelentőséget kellett tulajdonítani a fejfedő felett viselt fátyolkendő 

hiányának, a fejfedő alól kilátszó haj megjelenésének, továbbá a fejviselet teljes 

elhagyásának. A kendőviselés szoros összefüggésben van a viselethez tartozó fátyolkendő 

használattal. Az ábrázolt női viseletek alapján összesen négy fő kendőviselési módot (Ke1-

Ke4) különítettem el, amelyek mindegyike a viseletben megmutatkozó szokásváltozásra utal. 

A „bennszülött” női ruhához szervesen kapcsolódó kiegészítő az öv. Az ábrázolt női 

viseletek alapján az övek négy típusát lehetett elkülöníteni (Ö1-4), amelyek részleteik alapján 

tovább tagolhatók. Az övtípusok közti különbségek a viselet átalakulására utalnak, 

egyértelmű térbeli különbségeket nem tükröznek. A kötény (Kö) az ábrázolt viselet értékelése 

során problémás kategóriának számított. A formai jellegzetességek alapján két típusba és 

további három altípusba elkülöníthető ruhadarab a disszertációba felvett síremlékek közül 

kizárólag az eraviscus térségből származó kőemlékek viseletábrázolásain jelent meg. Az 

elterjedési képet figyelembe véve több kutató felvetette, hogy ez a ruhadarab az eraviscus 

viselet tipikus tartozéka. Ezt a lehetőséget az idézett neudörfli és a Seča Reka-i ábrázolások 

alapján kevésbé tartottam lehetségesnek. A cipő a „bennszülött” női viselet legkevésbé 

vizsgálható tartozéka, fontos különbséget jelent azonban a cipők szegecselése, amely római 

szokás volt. 

Fibulákat a vállaknál és a mellkason viseltek. Az ábrázolt női viseletben megjelenő 

fibulatípusokat a tárgyi anyagból ismert típusokkal összehasonlítva vizsgáltam meg és 

összesen 13 formát különítettem el (FiA1-6, FiA, FiB1-3, FiB4.1-4.2, FiC). Az eredetüket 

tekintve különböző típusok egyikéről sem jelenthető ki, hogy kizárólag az eraviscusok 

viseletéhez tartozott volna, kronológiai szempontból azonban értékelhetőek és jól szemléltetik 

a divat változását. A fibulákhoz függők és láncok is csatlakozhattak, amelyeket 11 személy 

viseletében lehetett megfigyelni. Kapcsolataik a síremlékek ábrázolásain és a tárgyi anyagban 

jól nyomon követhetők. 

Az ábrázolt „bennszülött” női viseletben további ékszereket is lehetett azonosítani. Pontosan 

nem lehetett meghatározni a fejfedőt díszítő ékszereket (fibula vagy tű) (H-tű), de formájuk 

alapján egyértelműen kijelenthető, hogy nem pre-római kapcsolatot mutató ékszerekként lehet 
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őket definiálni. Formai párhuzamaikat a tárgyi anyagból lehetett idézni, a szokásgyakorlatra 

pedig néhány szobrászati emléket említhettem Dalmatiából és a Rajna-vidékről.  

A fibulákéhoz hasonlóan sokféle formája ismert a nyakékeknek. Összesen 5 csoportjukat 

határoztam meg, amelyeket további különbségeik alapján lehetett tovább osztani és forma 

szerint 21 változatba rendezni (Ny1/1-2, Ny2, Ny3/1.1-2, Ny3/2, Ny3/3.1.1-3, Ny3/3.2.1-3, 

Ny3/4.1.1-5, Ny3/4.2, Ny4/1-2, Ny). Az eraviscus térségre jellemző regionális használat 

egyetlen változat esetében sem volt kimutatható, de a tárgyi anyaggal összefüggésben vizsgált 

ékszerek a divatváltozás szempontjából megint csak jól értékelhetők.  

Kevesebb információt biztosítottak a kisebb formai variabilitást mutató karperecek. Ezeknek 

összesen 6 csoportját különböztettem meg a forma és a viselési mód figyelembe vételével, de 

kizárólag az eraviscusokra jellemző típust ebben az esetben sem lehetett definiálni. Bár csak 

kisszámban, de sikerült azonosítani néhány olyan formát (Ka3-5), amelyek jelenléte a térség 

női viseletében különböző területekről érkező divathullámokkal hozható összefüggésbe.  

A fülbevalóviselés a pre-római népekre nem jellemző szokás. Korábbi feldolgozások a 

„bennszülött” női viseletben feltűnő fülbevalótípusokkal bővebben nem foglalkoztak, bár 

ezek az ékszerek az ábrázolásokon jól kivehetők. Formai szempontok alapján három típusukat 

különítettem el, amelyek a tárgyi anyagból ismert formákkal is kapcsolatba hozhatók. A 

fülbevalók jelenléte a „bennszülött” női viseletben világosan mutatja a különböző eredetű 

viseleti elemek keveredésének lehetőségét. 

Gyűrűt egyetlen ábrázoláson sem figyeltem meg, de több, a vizsgált térségből gyűjtött női 

sírból is előkerült gyűrű. Bár a kelták is viseltek karikaékszert gyűrűként a császárkori 

„bennszülött” női viseletekben a gyűrű minden esetben az aktuális divattal hozható 

összefüggésbe. 

Az áttekintett viseleti tartozékokat végül négy kategóriába soroltam be eredetük szerint (PR, 

Á-PR, Ú-PR, CS). A képi ábrázolások teljessége miatt egységben vizsgálható női 

viseletekben összesen 47 ékszercsoportot lehetett elkülöníteni, míg a töredékes ábrázolások 

esetében 40 ékszercsoportot sikerült meghatározni. A vizsgált ábrázolások túlnyomó részén az 

ékszerek és ruházati elemek keveredésével lehet számolni. Ezek egyfajta „hibrid” viseletként 

határozhatók meg, amelyeken belül a különböző eredetű tartozékok száma és aránya eltérő.  A 

„tisztább” pre-római jelleget csak 14 síremlék női viseletében figyeltem meg (Kat. A-19/1/1., 

25/1/1., 39/1/2., 46-47/1/1., 49/1/1., 53/1/1., 57/1/1., 60/1/1., 77/1/1., 78/1/1-2., 84/1/1., 

89/1/1., 125/1/1-2.), amelyek viszont nem kizárólag a provinciaszervezéskor létrehozott 

civitas Eraviscorum területéről kerültek elő, hanem azon kívül egy-egy darab Sopronból, 

Szőnyből és Torony-Ondódról származik. 

Mind a „pre-római jellegű”, mind pedig a „hibrid” viselet megjelenik a Kr. u. 1. század vége 

– 2. század elejére keltezett síremlékeken. Úgy tűnik, hogy a „bennszülött” női viselet 

változása folyamatos volt, amely összefüggésben állt az egyéni ízléssel, a vagyoni és a 

társadalmi helyzettel, továbbá az egyén provincián belüli lakóhelyével. Azokat az 

elképzeléseket, miszerint a „bennszülött” női ruházat egyfajta konzervatív hozzáállást 

mutatva egyáltalán nem változott, vagy pedig a ruházati elemek kronológiai szempontból 

világosan elkülöníthető csoportjai határozhatók meg, fentebbiek alapján elvethetjük. Jelenlegi 

adataink szerint továbbá a császárkori eraviscusok női viselete nem mutat olyan 

csoportkarakterizáló jellegzetességet, amely a törzs viseletét más térségek „bennszülött” női 

viseletétől egyértelműen és jól különhatárolná. 
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Ábrák jegyzéke 

 

1. ábra. A vizsgált kőemlékek lelőhely szerinti megoszlása. 

 

2. ábra. Az eraviscusok lakta területen feltárt sírok fibulatípusai 1. 

 

3. ábra. Az eraviscusok lakta területen feltárt sírok fibulatípusai 2. 

 

4. ábra. Az eraviscusok lakta területen feltárt sírok fibulatípusai 3. 

 

5. ábra. A J. Garbsch-féle öv rekonstrukciója. 

 

6. ábra. Noricumi-pannoniai övtípushoz tartozó veretek elterjedési képe Magyarországon. 

 

7. ábra. Az U. Rothe által elkülönített ruhatípusok. 

 

8. ábra. Felsőszoknyák lehetséges típusai az ábrázolások alapján 1. 

 

9. ábra. Felsőszoknyák lehetséges típusai az ábrázolások alapján 2. 

 

10. ábra. Felsőszoknyák lehetséges típusai az ábrázolások alapján 3. 

 

11. ábra. Ránc nélküli felsőszoknyák a vizsgált ábrázolásokon. 

 

12. ábra. „V” alakban ráncolódó felsőszoknyák a vizsgált ábrázolásokon. 

 

13. ábra. „U” alakban ráncolódó felsőszoknyák a vizsgált ábrázolásokon. 

 

14. ábra. Függőleges, egyenes ráncokkal tagolt felsőszoknyák a vizsgált ábrázolásokon. 

 

15. ábra. U. Rothe O3 ruhatípusának változata. 

 

16. ábra. Seča Reka (Szerbia) lelőhelyről publikált kőemlék: LUPA Nr. 29880. 

 

17. ábra. Fejfedőtípusok. 

 

18. ábra. H2 fejfedők. 

 

19. ábra. H3 fejfedők 1. 

 

20. ábra. H3 fejfedők 2. 

 

21. ábra. H7 fejfedők 1. 

 

22. ábra. H7 fejfedők 2. 

 

23. ábra. H7 fejfedők 3. 

 

24. ábra. H7 fejfedők 4. 
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25. ábra. H6 fejfedők 1. 

 

26. ábra. H6 fejfedők 2. 

 

27. ábra. H4 fejfedő. 

 

28. ábra. H8 fejfedők. 

 

29. ábra. H10 fejfedő. 

 

30. ábra. A síremlékeken ábrázolt „bennszülött” női viseletben látható kendőtípusok. 

 

31. ábra. Zsinóröv (cord belt/Schnurgürtel) (Ö1). 

 

32. ábra. Szalagöv (sash belt/Schärpengürtel) (Ö2). 

 

33. ábra. Rejtett öv (hidden belt/versteckter Gürtel) (Ö3). 

 

34. ábra. Szíjas öv (Ö4). 

 

35. ábra. A síremlékeken ábrázolt szíjas övek és a noricumi-pannoniai veretes övhöz tartozó 

övtartozékok elterjedési képe Északkelet-Pannoniában. 

 

36. ábra. A síremlékeken ábrázolt „bennszülött” női viseletben látható köténytípusok. 

 

37. ábra. A síremlékeken ábrázolt „bennszülött” női viseletben látható cipők. 1.: Kat. A-

26/1/1., 2.: Kat. A-28. 

 

38. ábra. FiA.1. (noricumi-pannoniai szárnyas fibula) kengyelének tagolása a vizsgált 

síremlékek ábrázolásain. 

 

39. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt FiA.2. (egy gombos, erős profilú fibulák). 

 

40. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt FiA.3. (pannoniai trombitafibulák) 1. 

 

41. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt FiA.3. (pannoniai trombitafibulák) 2. 

 

42. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt FiA.4. (térdfibulák). 

 

43. ábra. FiA.5. (csuklós tűszerkezetű fibula) ábrázolása és lehetséges párhuzamai a tárgyi 

anyagban. 1. Kat. A-43/1/1. 2. Berecz A242.2.: GASPAR 2007, Abb. 21. alapján; Gaspar 

25: GASPAR 2007, Abb. 22. alapján; Riha 5.12.2.: MERCZI 2016B, 1. tábla 2. alapján; 

Feugère 23c2.: FEUGÈRE 1985, Pl. 142. 1771. alapján; Riha 5.14.2.: RIHA 1979, Taf. 

41.1225. alapján; Riha 5.6.: RIHA 1979, Taf. 30. 811. alapján; Philippe 23c2c: AM 

55.41.77. alapján; Philippe 23d2: PHILIPPE 2000, Fig. 59. 407. alapján; Riha 5.12.4: RIHA 

1979, Taf. 40.1144. alapján; Gaspar 29b: Gaspar 2007, Abb. 22. alapján; Riha 5.15: RIHA 

1979, Taf. 42. 1265. alapján; Riha 5.17.2: RIHA 1979, Taf. 46.1367. alapján. 
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44. ábra. FiA.6. (Idrija típusú fibula) ábrázolása és lehetséges párhuzamai a tárgyi anyagban. 

1. Kat. A-46/1/1. 2. DEMETZ 1999, Taf. 33. 1-2, 5, Taf. 34. 1-3. alapján. 

 

45. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt FiB.1. (cikáda alakú fibula). 

 

46. ábra. Cikáda alakja csokornyakkendő alakú fibulákon. 1. Pusztaszabolcs-Felsőcikola 

(BÓNIS 1975, 6. kép a), 2. Dunakömlőd (CSONTOS 1999, Pl. IV. 3), 3. Budapest-

Graphisoft Park (rajz Aquincumi Múzeum, Kat. B-175.), 4. Budapest-Graphisoft Park 

(rajz Aquincumi Múzeum, Kat. B-176.). 

 

47. ábra. Cikáda motívum a tárgyi anyagban. 1. nyakék cikáda alakú szemekből, Nova 

Božurna (Szerbia) (POPOVIĆ 2011, Fig. 14.2). 2. karperec cikáda alakú végekkel, 

Samersdorf (Ausztria) (BÓNIS 1975, 8. kép). 3. cikáda alakú fibula, Budapest-Graphisoft 

Park, AM 2007.3.1788 (rajz Sáró Cs.). 4. félkész cikáda alakú fibula, Frauenberg 

(Ausztria) (KYSELA 2002, Foto E). 5. cikáda alakú fibula Petronell/Carnuntum (Ausztria) 

(FITZ 1985-1986, 40, Kat. 1.9 alapján). 6. térdfibula cikáda alakú véggel, Komárom-

Esztergom megye (fotó Sáró Cs., rajz MERCZI 2011, 15. tábla 2. alapján). 7. cikáda alakú 

plasztikus díszítmény egy Riha 6 fibula tűtartóján (RIHA 1979, Taf. 49.1419 és Abb. 3. 

alapján). 8. köves gyűrű cikáda motívummal, Paks-Gyapa – Rosti puszta (rajz Sáró Cs.). 

  

48. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt FiB.2. (csokornyakkendő alakú fibulák) formai 

típusai. 

 

49. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt FiB.2. (csokornyakkendő alakú fibulák). 

 

50. ábra. A tárgyi anyagból ismert csokornyakkendő alakú fibulák 1. 1. Pusztaszabolcs-

Felsőcikola/1. tumulus, Kat. B-183. (BÓNIS 1975, 6. kép a). 2. Mány/5. sír, Kat. B-179. 

(PETRES 1965, Fig. 26. 3). 3. Mány/5. sír, Kat. B-180. (PETRES 1965, Fig. 26. 4). 4. 

Pátka/56. tumulus, Kat. B-181. (PALÁGYI – NAGY 2000, Taf. XV. 8). 5. 

Dunakömlőd/Lussonium (CSONTOS 1999, Pl. IV. 3). 6. Szőny/Brigetio (CSONTOS 1999, 

Pl. IV. 1). 7. Százhalombatta/Matrica/107. sír, Kat. B-185. (TOPÁL 1981A, Pl. 

XXXV/Grave 107/11). 

 

51. ábra. A tárgyi anyagból ismert csokornyakkendő alakú fibulák 2. 1. Budapest/Aquincum-

Sajka u. 4./13. sír, Kat. B-177. 2. Budapest/Aquincum-Sajka u. 4./13. sír, Kat. B-178. 3. 

Adony/Vetus Salina/2. sír, Kat. B-174. 4. Esztergom/Esztergom környéke (rajz Sáró Cs.). 

 

52. ábra. A tárgyi anyagból ismert csokornyakkendő alakú fibulák 3. 1. Budapest/Aquincum-

Graphisoft Park/795. sír, Kat. B-175. 2. Budapest/Aquincum-Graphisoft Park/795. sír, 

Kat. B-176. 

 

53. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt FiB.3. (korongfibulák) típusai. 

 

54. ábra. Email díszítésű korongfibulák (BERECZ 2008, 4. típustábla, 8. típustábla alapján). 

 

55. ábra. Díszített korongfibulák. 1. Budapest/Aquincum-Víziváros. 2. Budapest/Aquincum-

Corvin tér, Kat. B-169. 3. Budapest/Aquincum-Corvin tér, Kat. B-170. 4. Perbál (MERCZI 

2017B, 1. tábla 1. alapján). 5. Budapest/Aquincum-Víziváros. 6. Tarján. 7. Brigetio. 8. 

Budaörs (MERCZI 2012, 7. kép 12. alapján). 9. Budaörs (MERCZI 2012, 7. kép 9. alapján). 
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10. Páty. 11. Szőny. 12. Komárom-Esztergom megye. 13. Dunaújváros, Kat. B-194. 14. 

Brigetio. 

 

56. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt FiB.4.1. (szögletes lapfibulák). 

 

57. ábra. Szögletes lapfibulák. 1. emailos fibula futó kutya alakjával (HATTATT 2000, Fig. 

208. 586. alapján). 2. emailos fibula hal alakjával (HATTATT 2000, Fig. 208. 1652. 

alapján). 3. emailos fibula indamotívummal (HATTATT 2000, Fig. 208. 585 alapján). 4. 

emailos fésű alakú fibula (FEUGÈRE 1985, Fig. 56. 28l. alapján). 5. áttört díszítésű 

csontlappal díszített fibula (MACKRETH 2011, Pl. 120. 11354. alapján). 6. repoussé 

technikával díszített pajzs alakú fibula (MACKRETH 2011, Pl. 124. 7888. alapján). 7. 

négyzet alakú fibula (KOŠĆEVIĆ 1991, T. XIX. 278. alapján). 

 

58. ábra. Labrys alakú ékszerek. 1. fibula Tarjánból (rajz Sáró Cs.). 2. függő a Juhor 

(Szerbia) lelőhelyű kincsből (POPOVIĆ 2002, 35, Cat. 3). 

 

59. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt FiB.4.2. (pelta alakú lapfibulák). 

 

60. ábra. Pelta alakú lapfibulák. 1. emaillal díszített pelta alakú fibula (RIHA 1994, Taf. 8. 

2002. alapján). 2. emaillal díszített pelta alakú fibula, Dunaújváros (BERECZ 2008, 17. 

tábla 9. alapján). 3. emaillal díszített pelta alakú fibula, Aparhant/Hant (SÁRÓ 2014B, 12. 

tábla 10. alapján). 

 

61. ábra. Fibulákat összekötő lánc Kat. A-59/1/1. nő viseletében. 

 

62. ábra. Fibulákhoz csatlakozó ékszerek a tárgyi anyagban. 1. horgony alakú fibulák, 

Brigetio (POPOVIĆ 2010B, Fig. 7.1.). 2. Ászár (rajz, fotó Sáró Cs.). 

 

63. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt fibulák kombinációi. 

 

64. ábra. Késő La Tène – kora császárkori időszakra keltezhető fibulák Északkelet-

Pannoniából 1. 1. AM 98.67.1016. (Kat. B-1.). 2. FeMúz 2016.19.1.62. 3. PETŐ 1993, 

Abb. 5.1. 4. AQUINCUM 2017, 61, Kat. 77. 5. HABLE – REMÉNYI – KÁRPÁTI 2003, 4. kép 

a. 6. FeMúz 2016.19.1.56. 7. MM 89.6. 8. FeMúz 2016.19.1.50. 

 

65. ábra. Késő La Tène – kora császárkori időszakra keltezhető fibulák Északkelet-

Pannoniából 2. 1. MERCZI 2012, 1. kép 3. alapján. 2. MERCZI 2012, 1. kép 4. alapján. 3. 

SZILAS 2002, 9. kép. 4. PATEK 1942, T. I. 6. 5. AM, Budapest II. Kacsa u. 13. 6. FeMúz 

2005.17.1.1811. 7. FeMúz 2016.19.1.52. 

 

66. ábra. Késő La Tène – kora császárkori időszakra keltezhető fibulák Északkelet-

Pannoniából 3. 1. MERCZI 2012, 4. kép 10. alapján. 2. MERCZI 2012, 4. kép 9. alapján. 3. 

FeMúz 2006.37.9. 

 

67. ábra. Késő La Tène – kora császárkori időszakra keltezhető fibulák Északkelet-

Pannoniából 4. 1. FeMúz 77.69.5. 2. MERCZI 2012, 1. kép 2. alapján. 3. FeMúz 

2005.12.112.3. (Kat. B-3.). 

 

68. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt fejfedőt díszítő ékszerek (H-tű) típusai. 
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69. ábra. Fejfedőt díszítő ékszerek. 1. CAMBI – LJAMIĆ-VALOVIĆ – MEIER-ARENDT – 

POPOVIĆ – POPOVIĆ – SREJOVIĆ 1988, 195, Kat. 228. 2. WILD 1968B, Abb. 2. 3. WILD 

1968B, Abb. 1a. 

 

70. ábra. Virág alakú lapfibulák. 1. Augst/Kaiseraugst (RIHA 1994, Taf. 39. 2768. alapján). 

2. Siscia (KOŠĆEVIĆ 1991, Taf. XX. 285. alapján). 3. Biatorbágy, FeMúz (rajz Sáró Cs.). 

4. Bliesbruck (Weisse 2014, Pl. 52. 616. alapján). 

 

71. ábra. Hajtűk. 1. Brigetio (BARTUS 2008, Fig. 2.). 2. Aquincum (FACSÁDY 2009B, 127, 

Kat. 339). 3. Aquincum (FACSÁDY 2009B, 127, Kat. 340). 

 

72. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt Ny1/1. (sodrott torques). 

 

73. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt Ny1/2. (tagolatlan felületű nyakperec). 

 

74. ábra. Az ászári kincshez tartozó torquesek. 

 

75. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt Ny2. (nyakék függő nélkül). 

 

76. ábra. Loop-in-loop lánctípusok (RUSEVA-SLOKOSKA 1991, 96. alapján). 

 

77. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt Ny3/1. (nyakék lunula alakú függővel). 

 

78. ábra. Lunula alakú függők a tárgyi anyagból. 1. lunula alakú függő, Szentendre/118. sír. 

2. lunula alakú függő, Ászár. 3. lunula alakú függő, Solymár-Dinnyehegy/64. sír. 

 

79. ábra. Ny3/2. (nyakék borostyánlevél alakú függővel). 

 

80. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt Ny3/3. (nyakék egy kerek függővel). 

 

81. ábra. „Hettingen” típusú díszkorongok (LUIK – BLUMER 2009, Abb.4). 

 

82. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt Ny3/4. (nyakék több kerek függővel). 

 

83. ábra. Nyakék Armazis-Khevi (Grúzia) lelőhelyről (PFEILER 1970, Taf. 21). 

 

84. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt Ny4. (gyöngyökből álló nyakék). 

 

85. ábra. A vizsgált síremlékeken ábrázolt karperectípusok. 

 

86. ábra. Karperec félgömb alakú tagokból (DAMM 1993, Abb. 9.). 

 

87. ábra. Szapropelit karperec (BŘEZINOVÁ 2018, Tab. L. 3.). 

 

88. ábra. Az ászári kincshez tartozó kígyófejes karperecek. 

 

89. ábra. Berakással díszített karperec (DAMM 1993, Abb. 11.). 
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90. ábra. Gyöngyökkel díszített karperecek. 1. Facsády/X. típus (FACSÁDY 2009B, Kat. 

216.). 2. Facsády/XI. típus (FACSÁDY 2009B, Kat. 217.). 

 

91. ábra. A síremlékeken ábrázolt „bennszülött” női viseletben látható fülbevalótípusok. 

 

92. ábra. Az ábrázolt fülbevalótípusok kapcsolata a tárgyi anyaggal: bennszülött viseletű nők 

esetében ábrázolt fülbevalók és Facsády A. típusai FACSÁDY 2006, 3. ábra alapján. 

 

93. ábra. Ékszerkombinációk 1. 

 

94. ábra. Ékszerkombinációk 2. 

 

95. ábra. Ékszerkombinációk 3. 

 

96. ábra. Ékszerkombinációk 4. 

 

97. ábra. Ékszerkombinációk 5. 

 

98. ábra. Ékszerkombinációk 6. 

 

99. ábra. Ékszerkombinációk 7. 

 

100. ábra. Ékszerkombinációk 8. 

 

101. ábra. Ékszerkombinációk 9. 

 

102. ábra. Ékszerkombinációk 10. 

 

103. ábra. Ékszerkombinációk 11. 

 

104. ábra. Ékszerkombinációk 12. 

 


