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AZ ÖTVÖSPUSZTAI V. SZÁZADI SIR 

Dabronc (Veszprém megye) községhez tartozó 
ötvöspuszta két, vízérrel határolt, félszigetszerü, 
magas domb északi végén épült fel. A puszta ne
ve a török harcokban elpusztult ö t v ö s falu em
lékét őrzi, melynek helyére települt.1 

1967. május 9-én a majorudvarban létesített új 
villanyvezeték legészakibb oszlopa gödrének ásá
sa során nyújtott helyzetű női csontvázas sir ko
ponyáját és mellkasi részét találták meg. Az osz
lopgödör területére eső vázrészeket a munkások 
megsemmisítették. A koponyától északra sötét
szürke korsó állott, amit a találók összetörtek és 
a gödör földjével kidobták cserepeit. A cserepe
ket a véletlen jóvoltából éppen a helyszínre ér
kező Dobrovits László főmérnök összeszedte és a 
Balatoni Múzeumba juttatta, azzal az üzenettel, 
hogy a cserepek csontvázas sír mellékletéből 
kerültek elő. 

A múzeumba került cserepek könnyű kézi
korongon készült, besimított díszű, nyakgalléros 
korsó darabjai voltak, így egy ritka, V. századi 
sír előkerülésével számolhattunk. 

Az értesítés nyomán már másnap ellenőrizhet
tük a lelőhelyet. Megérkezésünk előtt a gyerekek 
az oszlopgödörből indulva, befúrtak a csontváz 
medencéjéhez és onnét egy nagy ezüst csatot 
piszkáltak ki, melyet sikerült megszereznünk. Ezt 
követően a villanyoszlop gödrének kidobott föld
jét vizsgáltuk át, és abban két, kisméretű, ara
nyozott ezüsfibulát találtunk. Az egyik fibulát az 
ásó kettészelte. Mintkét fibula félköríves fejű, 
háromgombos példány volt, az oldalsó gombok 
azonban mindkettőről hiányoztak. A kidobott 
földben csak két oldalgombot találtunk meg, a 
másik két gomb nem került elő, ezenkívül a kor
só fülének darabjai mellett apróbb, jelentéktelen 
borostyánszilánkokat is találtunk. A váz nyakán 
borostyánkő nyaklánc lehetett. 

A villanyoszlop gödrének falában jól látszott a 
korsó lenyomata, helyét ennek megfelelően rög
zítettük az in situ, bolygatatlanul fekvő vázré
szekkel együtt. A vázrészek alatt és felette is 
barnás elszíneződést észleltünk. A korhadékból 
vett minta alapján Füzes Miklós birkagyapjúból 
készült nemezt határozott meg, a halottat tehát 
nemeztakaróba burkolva temették el. A boly
gatatlanul maradt alsó karok szerint a halott kar
jait a test mellett kinyújtották. 

Mivel Magyarország régészeti topográfiája so
rozat harmadik, határidős kötetének terepbejá
rási munkái folytak akkor, a váz alsó lábszárait 
nem tárhattuk fel, későbbi időre halasztva a sír 

teljes kiásását. A fontos leletek rajzát, mint V. 
századi gazdag női sír mellékleteit, be is mutat
tuk aztán kötetünkben2 . 

1970 tavaszán sikerült újból feltárnunk a sírt. 
Ennél a munkánál Füzes Miklós archaeobotanikus 
és Horváth László régész kollégák is jelen vol
tak. A sír környékének ásatással történő vizsgá
latára módunk nem volt. A sír közelében, a ma
jorudvart észak—déli irányban átszelő út friss 
árkai sírt nem jeleztek, de a közeli kút mellett 
ásott nagyméretű ciszterna gödre is üresnek bizo
nyult. A sír vagy magányos volt, vagy egy ki
sebb sírcsoporthoz tartozott. Az V. századi gaz
dag népvándorláskori temetkezések esetében ez 
szinte általános, aminek etnikumjelző szerepe 
nincs. Annyit tudunk, hogy a keleti germánok 
törzsei közül egyedül a keleti gótok azok, akik
nél ezt a szokást megtaláljuk.* Ez esetben a hu
nok hatására gondolhatunk. 

Az ötvöspusztai sírról 1970. évi ásatásunkon 
megállapítottuk, hogy padmalyos volt. A major
udvar 20 cm vastag, új keletú feltöltése alatt 22 
cm vastag humuszréteg feküdt, ami sárgás ho
moktalajra települt. A sírakna indítását a humusz 
alatt észleltük, ahol 70 cm szélességgel mélyült 
lefelé. 115 cm mélységig ásták meg az aknát, ahol 
azonban 65 cm-re szűkült össze. Itt ívesen mé
lyülő padmalyt vágtak a sírakna nyugati falába. 
Az 55 cm széles padmaly fenékszintjét 175 cm 
mélységben értük el. 

A padmaly és a sírakna találkozásánál 18 cm 
vastag és 50 cm hosszú, sötét elszíneződést talál
tunk, a padmaly felett. A padmalyt beszakadás 
ellen védő ácsolat korhadéka volt ez. Padmalyt 
védő ácsolattal a magyar néprajzi irodalomban 
is találkozunk.4 Az ötvöspusztai sír metszetrajzát 
az 1. sz. ábrán mutatjuk be. 

A 70 cm, illetve 65 cm széles sírakna 235 cm 
hosszú volt. Hasonló volt az akna nyugati oldalán 
nyitott padmaly hossza is. A padmalyban fejjel 
északnak, lábbal délnek fektetett női váz volt, a 
test mellett kinyújtott karokkal . A váz hosszát a 
bolygatás miatt mérni nem tudtuk. A váz hosz-
szát az in situ talált vázrészek alapján 155—160 
cm-re becsülhetjük. A váz nemével kapcsolatos 
megállapításunkat a két fibula, a nagy ezüst csat 
és a gyöngysorra utaló borostyánkő szilánkok is 
alátámasztják. E tárgyak a V. századi germán női 
viselet jellegzetes tartozékai.5 Az in situ talált 
vázrészek alapján a csontváz tájolása 22°-kal tér 
el az észak—déli iránytól kelet felé. 

Említettük, hogy a halottat nemeztakaróba 
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7. db/a. Az ötvöspusztai sír keresztmetszete 
Abb. 1. Querschnitt des Grabes von ötvöspuszta 

göngyölve temették el. A csontváz lábrészénél a 
nemez korhadékai alatt és felett is egy sötétebb 
elszíneződést is észleltünk. Ebben a sötétebb kor-
hadékrétegben faszénmaradványok is előfordul
tak. Ebből a korhadékrétegből vett minták alap
ján Füzes Miklós vizsgálata arra az eredményre 
vezetett, hogy ez a sötétebb réteg a koporsó fá
jának pusztulásából képződött. Füzes Miklós 
megállapítása szerint a koporsó nem deszkából 
készült, hanem tölgyfa törzsből faragták ki. A 
koporsó alakjának és nagyságának megállapítá
sához sajnos mérhető részek nem adódtak. 

A tölgyfatörzsből faragott koporsók kérdésével 
a vörsi langobard temető koporsói esetében fog
lalkozhattunk.1 ' 

Az ötvöspusztai sír alaprajzát a 2. sz. ábrán 
mutatjuk be. Az 1970. évi ásatás során újabb lelet 
nem került elő. 

Az ötvöspusztai sír fibulait nem találtuk in 
situ. A villanyoszlop gödrének ásása során a váz
részeket annyira összetörték, hogy az oxidnyo
mok alapján sem következtethettünk a fibulák 
síron belüli helyzetére. A kor hasonló fibulait a 
vállakon, fejjel lefelé fordítva hordták,7 így lehe
tett ez az ötvöspusztai sír esetében is. 

Mindkét fibulát ezüstből öntötték. Az íves fej 
közepén levő profilált gombot együtt öntötték a 
fibulával, az oldalgombokat külön készítették és 
utólag szerelték fel. Az ép fibula hossza a gomb
bal együtt 6,75 cm, az ásóval kettészelt darab 
hossza a fejen levő gombbal együtt 6,95 cm. Az 
azonos technikával és díszítéssel készült, párt 
alkotó fibulákat tehát nem egy öntőminta felhasz
nálásával készítették. 

ön té s után átvésték a darabokat. A gombok 
középső tagjának gerincét és a fibula széleit, a 
fej és láb egyes részeivel egyetemben félgömbös 

végű poncolóvésővel bevert pontsorral díszítet
ték. A fibulák kengyelének gerincén nielló díszí
tés húzódik végig. Joachim Werner az acquasan-
tai fibulával kapcsolatban megjegyzi, hogy a 
nielló nem szokatlan jelenség az V. századi ger
mán iparművészet alkotásai között.8 László Gyula 
a niellót mediterrán örökségnek tartja9. 

A fibulák fedőlapját és a gombokat tűzaranyo-
zással látták el. Tűzaranyozásnál arany és higany 
keverékével, foncsorral kenték be az aranyozan
dó felületet, majd a tárgyat hevítették. Hő hatá
sára a higany elpárolgott, az arany meg szilárdan 
a felületre tapadt.10 

Az így elkészített fibulákra felszerelték a vas 
tűszerkezetet, amelynek nyomait a találáskor 
még megfigyelhettük, a restaurálás során azon
ban, sajnos, megsemmisültek ezek. A tűszerkezet 
rugójának vastengelye a fibulafej hátlapján ki
képzett füleken (3. ábra, 1—2) húzódott át, és 
erre a tengelyre húzták rá az oldalgombokat. Az 
1,35 cm hosszú oldalgombok tengelyükben át 
vannak fúrva. A tűszerkezetet tartó vastengely 
végeinek elkalapálásával biztosították az oldal
gombok szilárd fekvését. 

Mint említettük, csak két oldalgombot talál
tunk meg. Ezeket a gombokat az ép fibulával 
kapcsolatban mutatjuk be (3. ábra, 2), bizonyta
lan azonban, hogy melyik fibula tartozékai vol
tak? Az ötvöspusztai fibulák közül az ép példány 
színes fényképét korábban bemutathattuk már ." 

Az ötvöspusztai fibulák közeli analógiáját az V. 
század második feléből származó acquasantai ke
leti gót temetőből ismerjük.12 Az acquasantai fi
bula oldalgombjai hiányoznak, azonban bolyga
tott sírból került elő, bizonytalan tehát, hogy 

2. ábra. Az ötvöspusztai sír alaprajza 
Abb. 2. Grundiss des Grabes von ötvöspuszta 
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3. ábra. Az ötvöspusztai sír leletei Abb. 3. Die Funde des Grabes von ötvöspuszta 
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ilyen csonkán használták. A fibulát Joachim 
Werner a Diergardt-gyűjtemény egy lelőhely 
nélküli darabjával veti össze,13 és megjegyzi, 
hogy az acquasantai példány a dunai háromgom
bos fibulákkal közelebbi rokonságban van, mint 
az itáliai keleti gót fibulákkal. Ennek igazolására 
közli a dunai analógiákat is.14 Zdenko Vinski 
újabb közlése alapján az ötvöspusztai fibulák 
párhuzamai közé egy közép-itáliai darab 1 ' és a 
sokolnicei fibula16 is beilleszthető. Az utóbbinak 
közeli párhuzama s szekszárd-palánkapusztai fi-
bulapár.17 

Az ötvöspusztai sír fibulái (3. ábra, 1—2) alap
ján arra gondolhatunk, hogy a sír a keleti gótok 
470/47l-es elvándorlása előtt került a földbe. 

Egy nagy ezüstcsat (3. ábra, 3) is tartozik az 
ötvöspusztai lelethez. A csat a medence tájáról, 
bolygatás következtében került elő. Teljes hosz-
sza 8,9 cm, a befogólemez 5,1 cm hosszú és 3,3 
cm széles. 

A téglalap alakú befogólemez 0,9 cm vastag 
ezüstlemezből készült. A díszítetlen közepű fedő
lap szélei vissza vannak hajtva a hátlapig, a csat
lakozó éleken a forrasztás nyoma megfigyelhető. 
A befogódoboz 0,4 cm magas, zárt, amit a fedőlap 
szélein elhelyezett négy nagy, kúpos fejű szeg 
fog össze. A szegek végződéseit a hátlapon el
kalapálták. Ez a megoldás meghatározza az öv 
anyagának vastagságát is, ami 1 mm alatti érté
ket ad. Azt az övet, amelyhez ez a csat tartozott, 
csak textíliákból képzelhetjük el. Az öv széles
ségét a befogólemez 3 cm-ben határozza meg. 

A befogólemez fedőlapját két, párhuzamosan 
bekarcolt árkolás szegélyzi. Az árkolások és a 
lemez széle közti területen reszelővel előállított 
ferde mélyedések zsinórdíszt adnak. Az ovális 
csatkeret kerek átmetszetü és a tengely felé kes
kenyedik. A keret tengelyén az erős kopásnyom 
hosszabb használatra utal. 

A csattövis háromszög átmetszetü és ráhajlik a 
csatkeretre. Hátsó oldala ívesen kivájt. A csat
tövis indításánál három párhuzamos bordát talá
lunk, a csatkeretre hajló hegy stilizált állatfejben 
végződik. Az állatfejet bekarcolt ferde vonalak 
díszítik. Ez a rész is kopott a hosszú használattól. 

Az ötvöspusztai öv, mint említettük, textíliá
ból készült, amire a dobozszerű befogólemez 
alapján következtethetünk. A befogólemezben 
fabetét lehetett, és az biztosította a textilöv fek
vését. Az öv anyagát a fémsók által konzervált 
maradványok alapján lenvászonnak határozta 
meg Füzes Miklós. 

Az ezüstcsat tövisén és attól 5 cm-re a befogó
lemezen 0,98 cm átmérőjű, kerek vas-oxid-nyo
mokat észleltünk. Arra következtetünk ebből, 
hogy a textilöv lyukait kis, kerek vasgyűrükkel 
bélelték ki, hogy a csattövis ne rongálja az övet 
(3. ábra, 3a). Az öv lyuktávolságai természetesen 
sűrűbbek lehettek, de meghatározásukhoz ada
tunk nincs. 

Az ötvöspusztai textilöv nem egyedülálló. A 
IV. század végére datált lébényi gazdag sírral idő
ben összefüggő leletekben tűnnek fel a zárt, do
bozszerű befogóval szerelt csatok, '* amelyek a 
hun kori leletanyagban is gyakoriak,1 9 de ha
sonló megoldást találunk a hazai és itáliai keleti 
gót csatoknál is.20 A dobozszerű befogólemezt a 

gepida csatoknál21 is megfigyelhetjük. A textilöv 
széles körben elterjedt viseleti sajátosság az V. 
században. A divat terjedését elősegíthette, hogy 
tenyérnyi, négy sarkán átfúrt falap segítségével 
készültek a textilövek. Az egyszerű eszköz szí
nes, mintás öv szövését is lehetővé tette.22 

A. Götze a gót csatokat tárgyaló munkájában 
a legkorábbi, ,,A" típusba sorolja a nagy, tégla
lap alakú befogólemezzel szerelt példányokat, 
amelyeknél a befogadólemez közepe nincs áttör
ve vagy díszítve. Négy nagy kúpos fejű szeg erő
síti ezeket a csatokat az övhöz. A csatkeret díszí
tetlen, a keretre hajló csattövis alul kivájt és 
vége stilizált állatfejben végződik. Götze a bre-
sciai csatot tekinti a típus legkorábbi darabjá
nak.2 ' Volker Bierbrauer a bresciai csatot lelet
összefüggései alapján az V. század közepére ke-
letezi és adja a típus Kárpát-medencei párhuza
mait is.24 Zdenko Vinski egy hasonló salonai 
csatot a VI. század első évtizedeire keltez.2 ' 

Az ötvöspusztai sírból egy sötétszürke színű 
korsó töredékei is előkerültek. A törésfelületek 
új keletűek, és világosan bizonyítják, hogy a 
korsót a villanyoszlop gödrének ásása során tör
ték darabokra. A simított felületű és besimítások-
kal díszített korsó zömök alakja nem szabályos, 
oldalai nem részarányosak (3. ábra, 4), A korsó 
hasi részén függőleges besimításokat látunk. A 
vállon, ott, ahol az egyosztatú szalagfül a vállra 
támaszkodik, szalagszerü sáv fut körbe. Az eny
hén tölcséres nyak közepét ,,gallér" díszíti, innen 
indul ki az edény füle. A gallér és a spirálvona
lakkal díszített mező közti részen is függőleges 
besimításokat láthatunk. A darabokból összera
gasztott korsó magassága 17,2 cm, szájának át
mérője 9,1 cm, talpának átmérője 7 cm. 

Az edény alakja, talpának összedolgozása az 
oldalfalakkal önmagában is elárulja, hogy dara
bunk nem készült a késő római világban nálunk 
általánosságban használt lábbal hajtott fazekas
korongon. Törött állapotban jól megfigyelhettük, 
hogy az edény testét hurkákból építették fel, a 
fazekas az edény belsejében nem simította el eze
ket a hurkákat, csak összenyomkodta azokat. 
Munkája közben körmei — amelyek határozottan 
férfikézre utalnak — a lágy anyagba mélyedtek, 
ujjlenyomata is megfigyelhető az edény belsejé
ben. Az edény összeragasztása előtt fényképen 
rögzítettük ezeket a jelenségeket, amiket a 4. sz. 

Abb. 4. Die Innenfläche des Kruges von ötvöspuszta 
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ábrán mutatunk be. Fényképünk olyan technikai 
sajátosságokat dokumentál, amely a kézzel haj
tott, könnyű fazekaskorong használatát bizo
nyítja.26 

Azzal a korsótípussal, amelyhez az ötvöspusz
tai darab (3. ábra, 4) is tartozik, Alföldi András 
foglalkozott részletesen. Az analógiák széles körű 
felsorolása mellett arra a következtetésre is rá
mutat, hogy a korsótípus előzményei a hunok 
feltűnése előtt jelentkeznek már a Kárpát-meden
cei szarmata anyagban. A korsótípus a hunok 
Kárpát-medencei uralma idején széles körben 
terjedt el, de a hun uralom után is kimutatható 
még.27 A típus újabb előfordulásait Kovrig Ilona 
sorolja fel. Párducz Mihály a hun kori kerámia 
X. típusának ,,A" változataként tárgyalja a kor
sóformát és adja annak elterjedését is.2 

Alföldi András, mint említettük, szarmata ere
detre gondol a típussal kapcsolatban. Póczy Klára 
egy intercisai példány alapján a Pontus vidékén 
keresi a típus eredetét.30 Párducz Mihály is ezt a 
nézetet fogadja el.31 

Az ötvöspusztai korsó fazekasa nem folytatta 
a késő római világ fazekasainak fejlettebb szintű 
szakmai gyakorlatát, hanem új és a múlthoz vi
szonyítva alacsonyabb szintű technológiát alkal
mazott. Ez önmagában is a késő római világtól el
térő etnikumra utal. 

A sírforma igen lényeges az etnikum meghatá
rozásánál. Az ötvöspusztai sír (1. ábra) padma-
lyos volt. Padmalyának kiképzése a keszthelyi 
téglagyárban talált hun kori gyermek sírjával32 

azonos. Újabban Bakay Kornél általunk ismeret
len okból és alapon megkérdőjelezi a keszthelyi 
sír padmalyos voltát33 — amit természetesen nem 
fogadhatunk el. Igazunk bizonyítására a keszt
helyi sír keresztmetszetét korábbi közleményünk 
alapján34 az 5. sz. ábrán mutatjuk be. 

A padmaly kiképzése mellett azonos volt az 
ötvöspusztai és keszthelyi sír esetében a sírok 
észak—déli tájolása is. Mindkét sírban a kopo
nya északi szomszédságában helyezték el az 
edényt is. Itt annyit kell még megjegyeznünk, 
hogy a Volga vidéki szarmaták padmalyos sírjai 
is észak—déli tájolásúak.35 Az észak—déli tájo
lás, a koponyánál elhelyezett edénymelléklet a 
hazai hun kori anyagban padmaly nélküli, egy
szerű veremsírok esetében gyakori , aminek elter
jedését korábban összegyűjtöttük már.36 A felso
rolt anyaghoz az újabban előkerült lengyeltóti 
sír is kapcsolható még.37 

A keszthelyi sír korát a hunok pannóniai ural
ma idejére, 433—453 közti időre kelteztük.38 A 
keszthelyi sírral újabban Erwin Keller foglalko
zott, aki a sírok torquesét férfi- és fiúsírok jel
legzetes mellékletének határozta meg.39 

Amennyire a hosszú életű tárgytípusok alapján 
keltezni lehet, az ötvöspusztai sír későbbi a 
keszthelyinél, de a keleti gótok kivonulása — 
470/471 — előtt került a földbe. 

Régebben alán, illetve szarmata népességhez 
kapcsolták a padmalyos sírokat.40 Az újabb vizs
gálatok, főleg M. I. Vjazmityina munkája alap
ján40 szarmata etnikumhoz köthetjük ezt a sír-
formát. 

A keszthely-dobogói késő római temető pad
malyos sírjai mellett az intercisai temetőből is 

5. ábra. A keszthelyi sír keresztmetszete 
Abb. 5. Querschnitt des Grabes von Keszthely 

ismerjük ezt az érdekes sírformát.43 Pannóniától 
nyugatra padmalyos sír nem került még elő ró
mai temetőből. Alapvetően hangsúlyoznunk kell 
azonban, hogy ezek a késő római sírok nincsenek 
semmi kapcsolatban Keszthely környékének V. 
századi hasonló sírjaival. A késő római padma
lyos sírok tájolása a romanizáció hatására nyu
gat—keleti, a keszthelyi és ötvöspusztaié ezzel 
szemben észak—déli. A pannóniai késő római 
sírokban szegényes és szokványos mellékletanya
got találunk, amiből nem fakadhat az V. századi 
padmalyos sírok mellékletgazdagsága. A keszt
helyi sír torquese Nyugat-Szibériától Közép-
Európáig követhető nyomon.4 4 Az ötvöspusztai 
sír korsója pontusi eredetű, amely a késő római 
világban szokásos nehéz (lábbal hajtott) fazekas
korong helyett könnyű (kézzel hajtott) korongon 
készült. Az ötvöspusztai sír említett germán vise
leti sajátosságait sem magyarázhatjuk a helyi 
elemek közvetítésével. A keszthelyi sír lábbeli 
csatjai45 jellegzetes hun kori darabok,46 viselé
sük, Bakay Kornél szerint,47 a Volga vidékétől 
Spanyolországig követhető nyomon. A rómaiak 
és romanizált elemek viseleti anyagából ezek a 
darabok hiányoznak. 

A keszthelyi és ötvöspusztai padmalyos sírok 
új, szarmata etnikum betelepülését jelzik vidé
künkre, Attila uralma idején. Az etnikai bővülést 
igazolja a keszthely-gátidombi lovas temetke
zés48 is. Ez a sír 1895-ben került elő, leletkörül
ményeiről sajnos nincs tudomásunk. 

Egy új etnikum hagyatékát láthatjuk abban a 
bronz tükörtöredékben, amelyet a század elején 
találtak Zalavár határában, Balatonhídvégen.49 

A publikálatlan lelet rajzát a 6. sz. ábrán mutat
juk be. A töredék 6,7 cm átmérőjű. Az enyhén 
domború tükör hátoldalán kis, zsinórátfüzésre 
alkalmas fül van a középpontban. A fültől suga
rasan induló bemélyedéseket kör alakú árkolás 
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6. ábra. Bronz tükörtöredék Balatonhidvégről 
Abb. 6. Bronsenes Spiegelfragment von Balatonhidvég 

fogja körül. A tükör szélét sugarasan elhelyezett 
árkolások díszítik. 

A tükörtöredéket 1905-ben találták szőlőforga
tás közben, őskori cserepekkel együtt. Az utób
biakat Kuzsinszky Bálint írta le, a tükörtöredék
ről azonban nem tesz említést.50 A Balatoni Mú
zeum leltárkönyve őskori cserepekkel tartja nyil
ván a tükörtöredéket, ami őskori gödörbe ásott 
hun kori sír maradványa lehet, ugyanis Joachim 
Werner utal arra a Kárpát-medencei temetkezési 
szokásra, hogy ezeket a tükröket összetörve tet
ték be a sírba.51 A sír egyéb mellékletéről nincs 
tudomásunk. 

A balatonhídvégi tükörtöredék Werner sze-
rinti' a Cmi-Brigetio csoportba tartozik, amely 
Attila itteni uralmának idejére keltezhető. 
Joachim Werner leletanyagát Barkóczi László és 
Salamon Ágnes szabadbattyáni sírokban talált — 
hasonló típusú — tükörtöredékek alapján további 
darabokkal egészítették ki.54 A szóban forgó tük
röknek gyakorlati rendeltetés mellett apotro-
päikus erőt is tulajdonítottak.55 

A magyar néprajzi anyagban is megtaláljuk azt 
a-szokást, hogy haláleset után annak a szobának 
a tükrét, ahol a halottat felravatalozzák, fekete 
anyaggal fedik le, vagy megfordítják.06 A szokás 
okát ma nem tudják már, de aligha lehet vitás, 
hogy a tükör egykori , bűvös erejére utaló, tartal
mát vesztett cselekménnyel van dolgunk. 

Keszthely környék 433 utáni, az új uralkodó 
réteggel összefüggő, etnikai bővüléssel kapcso
latban említhetjük azt a Török Gyula által emlí
tett ,,gót" fibulát is, melynek leltári számát is 
megadja.57 A Török Gyula által adott leltári szám 
alapján az említett fibula fenékpusztai lelet, a 
leltárkönyv a fibula rajzát is adja. A rajz alapján 
a Török által említett fibula azonos azzal, ame
lyet Kuzsinszky Bálint is bemutat, azzal a meg
jegyzéssel, hogy az erőd egyik épületében talál
ták darabunkat. A szóban forgó fibula közelebbi 
lelőhelyét Csák Árpád újságcikke alapján tudjuk 
meg,59 amely szerint 1904-ben szőlőforgatás köz
ben, az erőd délkeleti sarkában találták azt, 
egyéb leletekkel. A fibulával együtt előkerült 
kétélű vaskard és az egyéb anyag az erőd 455-re 
keltezhető pusztulásával van kapcsolatban.60 

A második világháború idején a Balatoni Mú
zeum anyagával együtt a szóban forgó fibula is 
megsemmisült.01 Kuzsinszky Bálint említett fény
képe alapján az ún. Villafontana típusba sorol
ható. A típus már 400 körül élt.62 A fibula hosszú
sága a leltárkönyv szerint 6,8 cm volt. A kismé
retű fibulák az V. század derekára jellemzőek,6л 

így a fibula kapcsolata a 455-ös pusztulással el
fogadhatónak tűnik. 

Radnóti Aladár fenékpusztai ásatásai során ma
gányos, torzított koponyás, melléklet nélküli sírt 
talált a keleti erődfal külső oldalán.64 Ezt a mel
léklet nélküli, torzított koponyás sírt feltételesen 
tehetjük csak Attila idejére, mivel a koponya
torzítás szokása túlélte a hunok pannóniai ural
mát.65 

Az Attila uralma idején Keszthely térségétől 
délre jelentkező, hunokra utaló leletanyagot, a 
lengyeltóti, táskái sírt és a zicsi aranycsatot Ba-
kay Kornél foglalja össze.66 

A 430-as évektől számolhatunk Kelet-Pannonia 
hun megszállásával,67 amit 433-ban szerződéssel 
is rendeztek.68 László Gyula szerint69 a hunok 
vazallusok gyűrűjével vették körül magukat. A 
hunok pannóniai uralmának kezdeti idejében ke
rültek a Dunántúlra a sadagok,70 akiket pannon 
területre telepített hódolt népnek tekinthetünk. 
Alárendelt helyzetüket magyarázza, hogy az 
Attila halálát követő hatalmi harcokba nem avat
koztak be, és a nedaói csata után is lakóhelyükön 
maradtak.71 

Nagy Tibor szerint72 a sadagok a Dunántúl 
északkeleti szögletében, a Duna-kanyarnál lak
tak. Várady László szerint73 a sadagok a Balaton
tól északnyugatra laktak, a keleti gót szállásterü
let szomszédságában. A magunk részéről Várady 
nézetét tartjuk valószínűnek, hiszen Jordanes 
tudósítása szerint74 a keleti gótok 467-ben meg
támadták a sadagokat,75 ami a két nép szomszéd
ságára utal. 

A keleti gótok pannóniai letelepedését Jorda
nes beszéli el:76 „nam Valamer intra Scarniungam 
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et Aqua Nigra fluvios, Thiudimer iuxta lacum 
Pelsois, Vidimer inter utrosque manebant". 

Jordanes topográfiai adatai közül a Scarniunga 
és Aqua Nigra nem azonosítható Pannónia ismert 
császárkori folyóneveivel.77 A szövegében emlí
tett Pelsois tó kétségtelenül a rómaiak lacus Pel-
sója. így tekinti Graf András is, aki az antik auk
torok segítségével kimutatja, hogy a dunántúli 
Fertő és Balaton tavakat egyaránt lacus Pelso 
néven említik a különböző szerők.78 A lacus Pelso 
kettős jelentése az oka, hogy több kutató, így 
Alphons Barb,79 Graf András, vagy legújabban 
Herbert Mitscha-Mährheim81 a Fertő tó környé
kén keresi Thiudimer népének szállását. 

Jordanes bizonytalan földrajzi adatai következ
tében a kutatók többsége a történeti események
ből igyekszik megrajzolni a keleti gótok pannó
niai letelepedését. Általában Thiudimer és Huni-
mund konfliktusát82 veszik alapul, és az ezt köve
tő sveb—skir támadás — amely Valamer ellen 
irányult — alapján83 a Balatontól északra, észak
nyugatra keresik Valamer szállását, Jordanes 
Pelsois tavát meg a Balatonnal azonosítva kapják 
meg Thiudimer telephelyét. Sebestyén Gyulától84 

kezdve, Wilhelm Ensslinen85 át Ludwig 
Schmidtig86 a kutatók hosszú sorát említhetnénk 
még ezzel a nézettel kapcsolatban. 

A vonatkozó történeti források és események 
gondosabb mérlegelésével Alföldi András 1926-
ban egészen másként rajzolta meg a keleti gótok 
pannóniai letelepedését. Alföldi szerint87 Vala
mer a Dráva—Száva közén, az egykori Pannónia 
secundában, Sirmium székhellyel szállt meg. 
Thiudimer a Balaton környékén foglalt szállást, 
és a kettő közül Vidimer népe talált új hazát. 

Várady László szerint88 a keleti gótok 455 utáni 
története biztosan utal telephelyükre. Várady lé
nyegében Alföldi nézetét fogadja el, csupán Vidi
mer szálláshelyével kapcsolatban módosít. Vára
dy szerint Vidimer a Dráva vonalán települt a 
Karasica völgyéig, tőle keletre lakott Valamer 
népe. Thiudimer gótjainak birtokai Várady sze
rint a Balatontól a Dráváig nyúltak le. 

Nem kívánunk Váradyval vitatkozni, csupán 
megjegyezzük, hogy már Salamon Ferenc úgy 
gondolta, hogy katonai szempontok keresendők 
a keleti gótok pannóniai letelepedésének hátteré
ben.89 Salamon Ferenc felvetését magunk is jo
gosnak tartjuk, hiszen Valamer Attila legszűkebb 
környezetéhez tartozott,90 jól ismerte tehát a 
Kárpát-medence földrajzi és katonai viszonyait. 

Hozzátehetjük ehhez, hogy Alföldi András 
utalt már a keleti gótok és gepidák ellentétére, 
ami miatt a hunok a Fekete-tenger vidékéről nem 
vonulhattak fel Dacián át a keleti gótok ellen.91 

Az említett ellentét régi keletű, amit fokozott az, 
hogy a keleti gótok fegyvere kényszerítette be 
a gepidákat a hun államszövetségbe.92 A nedaói 
csata után a Tisza—Maros vidékén élő gepidák95 

lezárták a Dacia irányából érkező kelet—nyugati 
irányú utakat. Jordanes két ilyen útról tud. A 
gepidák fegyveres erejét Nedao bizonyította 
már,95 így Alföldi András tézise: a keleti gótokat 
támadó hunok egyetlen felvonulási lehetőségéről, 
a Duna vonaláról,90 teljesen jogos. 

A Dráva—Száva közén két hun támadás érte 
Valamert.97 A Hunimund által kezdeményezett 

sveb—skir támadás, Alföldi András szerint, a 
Duna—Tisza közén vonult fel Valamer ellen. A 
Pannónia ellen irányuló 374-es markomann— 
szarmata betörés is ezen az útvonalon jutott el a 
Dráva—Száva közére.100 

Az említett gepida—keleti gót ellentétet figye
lembe véve, Vidimer pannóniai szállásterületét a 
mai Dunaszekcso táján kereshetjük, a gepida 
erőkkel szemközti Duna-szakasznál. A Tisza Sze
gednél összeszűkülő ártere kelet—nyugati i rányú 
utat jelöl ki, ami Dunaszekcso táján, az antik 
Lugiónál érte el a Dunát.101 A gepida támadás ve
szélye és lehetősége folytán képzeljük el itt és 
nem Várady által jelölt helyen Vidimer szállását. 
Egyébként ez jobban meg is felel Jordanes ,,inter 
utosque" kitételének. 

Ha elfogadjuk azt a feltételezést, hogy a keleti 
gótok királyai Pannónia katonailag exponált 
pontjait szállták meg, úgy Thiudimer balatoni le
telepedését sem tarthatjuk véletlennek. A ró
maiak aquincum—itáliai útja Fenékpusztánál érte 
el a mainál nagyobb Balatont.102 A fontos út bala
toni átkelőjére hatalmas római erőd ügyelt fel. 
Ezt az erődöt a keleti gótok 455 őszén elfoglalták 
és feldúlták,103 majd 456 tavaszán óriási munká
val helyreállí t tatták azt. A munka volumene 
olyan nagy, hogy azt csak erős központi hatalom 
akaratával magyarázhatjuk, és nyugodtan levon
hatjuk a következtetést: a fenékpusztai, kijavított 
erőd lett Thiudimer balatoni központja.104 

Itt kell elmondanunk, hogy Valamer és Thiudi
mer szállása olyan távolságban volt egymástól, 
hogy az első, hunokon aratott győzelem után a 
hírnök még aznap Thiudimer udvarába érke
zett.105 Ez nyugodtan elfogadható, hiszen olyan 
adataink vannak, hogy 1893-ban két huszártiszt 
13 óra alatt lovagolt Gyuláról Debrecenbe. A 138 
km-es távolságot lóváltás nélkül tették meg.106 

Valamer hírnöke váltott lovakkal is haladhatott, 
hiszen útja keleti gót szállásterületen vezetett át. 
Egyébként 1904-ben egy huszártiszt 12 óra alatt 
ért lóháton Pécsről Keszthelyre.107 Ugyanazon az 
útvonalon haladhatott, mint Valamer küldönce 
egykor. 

Itt térhetünk rá arra a kérdésre, hogy Fenék
puszta tekinthető-e Nagy Theoderich szülőhelyé
nek? Sebestyén Gyula szerint108 igen, hiszen Jor
danes elbeszélése109 szerint a hunokon aratott 
első győzelem hírét hozó küldönc Thiudimer ba
latoni udvarában értesült Theoderich megszüle
téséről. Wilhelm Ensslin rámutatott már, hogy 
Jordanes további adatai ellentmondanak már 
Theoderich balatoni — tehát fenékpusztai — szü
letésének.110 Jordanes szerint111 Theoderich a 
hetedik életévét betöltötte már, amikor Konstan-
tinápolyba vitték túsznak. Ensslin szerint112 ez 
461-ben történt, Theoderich születése így 453— 
454-re tehető. Jordanes mondja más he lyen ," 3 

hogy Theoderich tizennyolc éves korában térhe
tett haza. Hazatérése a sveb—alamann háborút 
követően történt ,"4 ami 469/70 telén zajlott l e . " 5 

Ezen az alapon Theoderich születése 452-re eshe
tett. 

Wilhelm Ensslin megjegyzi, hogy Jordanes 
első adatával kapcsolatban két lehetőség van. 
Egy, a hunokon aratott korábbi győzelem emlé
két kever te elbeszélésébe, vagy egy igen jelentős 
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keleti gót győzelem emlékét kívánta a nagy ki
rály születésével összekapcsolni."6 A keleti gó
tok 456 tavaszán telepedtek le a Balaton mel
lett,"7 amikor Theuderich három-négy éves 
fiucske lehetett már. Az viszont biztos, hogy a 
456 és 461 közti időt apja udvarában, Fenékpusz
tán töltötte a gótok későbbi nagy királya. 

Annyit tudunk a fenékpusztai ásatások alapján, 
hogy Thiudimer az ottani római alapítású erődöt 
hozatta rendbe és választotta székhelyéül. Népé
nek szállása a Balaton északi partján lehetett, 
Tihany tájáig. Erre Jordanes egyik adatából követ
keztethetünk, aki leírja, hogy Thiudimer a Dalmá
cia kirablásából visszatérő Hunimund sveb királyt 
a Pelsois tónál fogta el egy viharos éjjel, mivel a 
svebek rablásától tartott. 

A Vág és Garam táján élő svebek" 9 a legrövi
debb úton, a Cuha patak észak—déli irányú völ
gyében haladó régi római úton120 érhették el a 
Balaton tihany—szántódi átkelőjét, közben, mint 
Jordanes mondja, elzsákmányolták a gótok lege
lő marháit. 

A mainál nagyobb, egykori Balatonnak három 
természetes átkelőhelye volt, a tihany—szántódi, 
a fenékpusztai és a balatonhídvégi. '"1 A fenék
pusztai átkelőnél kijavítva állt Thiudimer hatal
mas erődje. Aligha valószínű, hogy Dalmáciából 
visszatérve itt, vagy a légvonalban csak 10 km-re 
fekvő Balatonhídvégnél kísérelte volna meg Hu
nimund a balatoni átkelést. Fenékpusztától 75 
km-re van a tihany—szántódi rév. Nyugodtan fel
tételezhetjük, hogy ezen az átkelőn ment át Dal
máciába tartva Hunimund, és onnét visszatérve 
ugyanitt akart áthajózni a Balatonon. Jordanes 
„viharos éj jel" kitételéből arra következtethe
tünk, hogy Hunimund Balaton déli partját elért 
serege átkelésre alkalmas időt várt. Thiudimer 
további rablásuktól félve, ami ezek szerint a tó 
északi partján történt, rajtaütött Hunimund se
regén. 

A szántódi révnél érdekes turzásháromszög 
van, pontosan Tihannyal szemben. A turzáshá
romszög nyugati ágán két kaput is vájt a Balaton 
vize, a turzáságak és a part között a múlt század 
közepéig víz hullámzott.122 A mai Zamárdi terüle
téről induló turzáságon lehetett csak a révhez 
jutni. Ezt az egy utat kellett csak Thiudimernek 

megszállnia és lezárnia ahhoz, hogy egérfogóba 
kerüljön Hunimund serege. 

Fentiekből következik, hogy Tihany, Balaton
füred vidéke Thiudimer népének szállásterülete 
volt még. Az V. század második felére datált ka-
polcsi női sírokat12, i keleti gót temetkezéseknek 
tekinthetjük, Thiudimer szállásterületének hatá
ráról. Úgy tűnik ezek alapján, hogy Thiudimer 
gótjai a Balaton és Veszprém—Kapolcs—Keszt
hely vonalán haladó út között szállták meg vidé
künket. 

A letelepülő keleti gótok északabbra szorítot
ták az Attila korában ide telepített sadagokat. 
Kutatásunk részben szarmatáknak tekinti a sada
gokat,124 mások türköknek vélik őket.125 A sada-
gok hun birodalmon belüli alárendelt helyzete, 
perifériális elhelyezkedésük folytán a magunk ré
széről az előbbi nézethez csatlakozunk, és a sada
gokat szarmatáknak tekintjük. Németh Gyula 
szerint126 ,,az európai hunok vezető része, de bi
zonyára maga a tulajdonképpeni hun nép is, tö
rök nyelvű volt, illetőleg egyszerűen török volt". 
Ha a sadagok türkök lettek volna, nyilván job
ban beilleszkedtek volna Attila birodalmába és 
nem maradtak volna ki a nedaói csatából. 

A keszthelyi téglagyár hun kori padmalyos sír
ját (5. kép) Attila-kori sadag temetkezésnek tart
hatjuk. Az ötvöspusztai padmalyos sírt (í., 2. 
kép) is szarmata, pontosabban sadag temetkezés
nek tekinthetjük. Mivel a keleti gótok már 467-
ben127 megtámadták és megverték a sadago
kat,128 akik a vereség után a kelet-római biro
dalomba kértek bebocsátást,129 az ötvöspusztai sír 
nem kerülhetett 467 után a földbe. A keleti gó
tok, mint említettük, 456 tavaszán telepedtek le a 
Balaton északi partján, akkor szorították észa
kabbra a sadagokat, így az ötvöspusztai sír kelet
kezésének korát 456 és 467 közé tehetjük. 

Az ötvöspusztai sír említett germán viseleti sa
játosságai alapján sadag családba került germán 
nőre gondolhatunk. A keszthelyi—dobogói késő 
római temetőből van példánk arra, hogy a család
ba került idegen nő esetében megtartják ugyan a 
szokott padmalyos sírformát, a nőt viszont el
égették, ahogy származási helyének szokásai dik
tálták.1'50 A régebbi lakóhely divatja nem ellent
mondásos tehát a padmalyos sír esetében. 
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KAROLY SAG I 

DAS GRAB VON ÖTVÖSPUSZTA AUS DEM 5. JAHRHUNDERT 

Im Jahre 1967 wurde in der zum Dorf Dabronc (Ko
mitat Veszprém) gehörenden ötvöspuszta beim Ausgra
ben einer Grube für einen elektrischen Leitungsmast 
der Schädel und Teile des Brustkorbes eines in Nord— 
Süd-Richtung liegenden Skelettgrabes einer Frau ver
nichtet. Ein an der Nordseite des Schädels stehender 
Krug wurde ebenfalls zerbrochen und seine Scherben 
zusammen mit der Grubenerde ausgeworfen. In der aus
geworfenen Erde der Grube fanden wir zwei kleine 
dreiknöpfige Fibeln aus Silber. Bei beiden fehlten die 
Seitenknöpfe, und in der ausgeworfenen Erde fanden 
wir nur zwei Knöpfe. Ebenfalls dort fanden wir auch 
Bernsteinsplitter von den Perlen der Halskette. Eine 
große Silberspange wurde von Kindern aus der Becken
gegend ausgegraben. 

Das Grab enthielt eine seitliche Aushöhlung für den 
Sarg (Abb. 1,2). Die Beilagen zeigen wir auf der Abbil
dung 3. Die nahe Analogie der Fibeln ist aus dem ost
gotischen Friedhof Acquasanta bekannt. Nach Joachim 
Werner steht die Fibel aus Acquasanta in einer enge
ren Beziehung zu den Exemplaren des Donaugebietes 
als zu den italienischen ostgotischen Fibeln. Die große 
Silberspange kann auf die Mitte des 5. Jahrhunder te 

datiert werden. Aufgrund ihrer geschlossenen, schach
teiförmigen Einspannplatte war sie auf einem Textil-
gürtel angebracht. Die Löcher des Gürtels waren mit 
kleinen Eisenringen ausgelegt. Der „halskrausige" Krug 
wurde mit Wurst technik (Abb. 4) auf einer leichten 
Handtöpferscheibe gefertigt. 

Die Lage des Keszthelyer Kindergrabes aus der Hun
nenzeit (Abb. 5), das auch eine seitliche Aushöhlung für 
den Sarg besaß und auf die Zeit zwischen 433 und 453 
datiert werden kann, war ebenfalls in Nord—Süd-Rich
tung. Die Hunnen umgaben sich mit einem Ring aus von 
ihnen unterworfenen Völkern, und so gelangten um das 
Jahr 433 die sarmatischen Schadagen in unser Gebiet. 
Die Schadagen wurden 456 von den sich niederlassen
den Ostgoten nach Norden gedrängt. Die Ostgoten 
schlugen dann 467 die Schadagen nieder, die nach der 
Niederlage um Einlaß in das Oströmische Reich baten. 

Die seitliche Aushöhlungen enthaltene Gräber von 
Keszthely und ö tvöspuszta sind die Fortsetzung der 
Bestattungsbräuche der Sarmaten aus dem Wolgagebiet . 
Das Grab von ötvöspuszta kann zwischen 456 und 467 
angelegt worden sein. 
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