
Archeokaland

ÚGY tűnik, a  császárkori fésűk valamiért vonzódnak a  közművekhez. 
Legyenek azok földgáz kitermelésére szolgáló kutak, gyűjtőállomások, 
gázvezetékek vagy éppen optikai kábel fektetése érdekében ásott árkok…

Már a korábbi anyaggyűjtésem során is 4 db-ot regisztráltam hasonló lelőkö-
rülményekkel, erre most ismét ezzel a helyzettel szembesültem. Bacskai István, 

régészekkel együttműködő fémkeresős szakember a közelmúltban egy közös 
terepmunka során tett említést egy érdekes csonttárgyról, ami ez év nya-

rán, Hajdúböszörmény határában végzett földmunkák közben került 
elő szórványként. A Hajdúsági Múzeum régésze, Bálint Mariann 

vezette a  leletmentést, mely során bronzkori és középkori 
telepobjektumok mellett egy szkíta sírt tártak fel. Pista 

bácsi elmondása szerint már több szakember 
véleményét kikérte a tárggyal kapcso-

latban, és ahányan megnézték, 
annyiféle funkciót lát-

tak bele.
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Múzeum restaurátorainak értő kezei 
közül kikerült tárgyról első pillantásra 
megállapítottam, hogy a csontfésűk 
különleges, csak nemrég elkülönített 
csoportjának egyik képviselőjével 
van dolgom. De hát könnyű nekem, 
én éppen ezen leletek vizsgálatával 
kezdtem meg kutatói pályámat…

Mielőtt azonban belemerülnénk 
a „fésülködésbe”, le kell szögeznünk, 
hogy a csontfésűk, nevükkel ellentét-
ben általában nem csontból, hanem 

szarvasagancsból készültek.

A területen pedig, ahol a  fésű 
előkerült a római császárkor perió-
dusában egy keletről jött, iráni típu-
sú nyelvet beszélő nép, a szarmaták 
éltek. Így minden kétséget kizáróan 
feltételezhetjük, hogy e tárgy is hoz-
zájuk köthető.

De mit tudunk a szarmaták cson-
tiparáról? Már a 2–3. századra kel-
tezett Kárpát-medencei falumarad-
ványaikból is ismertek megmunkált 
csontok, egyszerűbb csonteszközök, 
de nagyobb mértékben csak a 4. szá-
zad végétől induló településeiken 
érhető tetten a csonteszközök – el-
sősorban fésűk – készítésére szako-
sodott mesterek, esetleg ’műhelyek’ 
jelenléte. A ’műhely’ kifejezést azon-
ban óvatosan kell használnunk, hi-
szen a szaru és csont feldolgozása ek-

kor még nem igényelt komoly, 
fi xen rögzített szerszámo-

kat vagy eszközöket, 
vagy állandó 

’műhely-

A császárkori barbár (és 
római) fésűk leggyakoribb 

nyersanyaga a  szarvasa-
gancs. Készülhettek egyéb ál-

latcsontokból, sőt ismerünk vas-
ból készült példányokat is. Római 

környezetből kerültek elő fafésűk, míg 
a néprajzi példák alapján számol-

hatunk szaruból faragott 
darabokkal is.

ként’ funkcionáló helyiséget, épületet. A munka során használt sűrű fogú 
fűrész, hasításra szolgáló fejsze, kés, avagy a díszítésre használt különféle árak, 
forgástestek formálására való kezdetleges esztergák mind-mind könnyen 
mozgatható, ráadásul kis helyigényű eszközök, melyeket akár egy vándorló 
kézműves is probléma nélkül elvihetett batyujában vagy éppen szekerén.

Az már külön érdekesség, hogy miért éppen túlnyomórészt fésűk készítésére 
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találunk bizonyí-
tékokat. A kutatás 

sokáig evidensnek tekintette, hogy ahol fésű van 
a Barbaricumban, ott germánok is voltak valamikor. Ha 
éppen fi zikailag nem is germán szállásterületre esik az adott 
lelőhely, akkor benősülést vagy kereskedelmi importot 
feltételeztek. Pedig a szarmaták földjéről immár legalább 
félszáz fésűt ismerünk, és mint kiderült, most 
már ezek itteni (tehát a szarmaták szállás-
területén történt) elkészítésére is egyre 
több adatot tudunk felsorakoztatni. 
Köztudott, hogy a késő római terü-
leteken, elsősorban Pannoniában 
működtek fésűs mesterek és műhe-
lyek is, és ha a biztosan gepidának 
(azaz germánnak) meghatározott 
alföldi leletanyagot nem lehet az 5. 
század elejéig visszavezetni, a kétolda-
las csontfésűk használatát valakiknek 
közvetíteniük kellett feléjük.

Az nem vitás, hogy 
a szarmaták kétolda-

las sűrű fésűinek 
egy része, 

vala-

mint a mintadarabok római terület-
ről származnak. Ezt az egyes díszít-
mények vizsgálata is alátámasztani 
látszik: némelyek csak római és szar-
mata földi fésűkön vannak 
meg, a  gepida fésűkön 
viszont ismeretlenek. 
A szarmata szállásterület 
fésűtípusait ugyanakkor 
tovább vizsgálva, megál-
lapíthatjuk, hogy az egy da-
rabból faragott félköríves formájú, 
egyetlen darabbal képviselt fésű (ez 

az úgynevezett Thomas A I. 
típus) kizárólagos ana-

lógiái okán északi irányból, a germán 
Barbaricumból kvád vagy vandál 

mesterek kezéből származhat.

Két darabot találtam a három-
szög fogójú típusból (Thomas II. 

A római császárkorral egy időben 
az  Alföldön élő szarmaták szállás-

területeit az  5. század második felétől 
részben egy germán nyelvet beszélő nép-

csoport, a gepidák foglalták el, akik a kelet-
ről érkező nomád avarok 6. század második 

harmadában történő beköltözését megelőzően 
a Kárpát-medence jelentős területeinek urai voltak. 

A gepida viselet szerves részét képezte a csontfésűk 
használata, a kérdés azonban az, hogy ezt a szokásu-

kat kiktől is vették át. Az  új adatok alapján 
közvetítőként akár az előttük/alat-

tuk itt élt szarmatákkal is 
számolni lehet.

A z 
első, szé-

les körben használt 
császárkori fésűtipoló-
giát Sigrid Thomas 
német régésznő kö-

zölte 1960-ban.

típus), mely ugyan ismert a 4. 
század végi Pannoniában, de 
tudomásunk szerint ott nem 
gyártják, hanem a betelepü-
lő, ugyancsak germán marko-
mannok hozhatták magukkal 
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új hazájukba. Az úgynevezett púpos hátú fésű (Thomas III. 
típus) és ennek közeli rokona, a két meghatározó lelőhe-
lyükről Marosszentanna–Csernyahov típusúnak nevezett 
példányok viszont a késő antik provinciális anyagban 
éppúgy ismertek, mint a kvád és gót kultúrában. A félkö-
ríves fogójú, összetett darabok (Thomas I. típus) esetében 
– a római mesterek mellett – már bizonyított nemcsak 
a germán, de a szarmata készítés is. Úgy tűnik, hogy a most 
előkerült hajdúböszörményi példány is a szarmaták keze 
munkáját dicséri. Alátámaszthatja ezt az is, hogy a fésű 
lelőhelyétől észak–északnyugati irányban, mintegy 500 
méterre fekszik egy szarmata lelőhely is, ráadásul itt, 
a Tócó-patak partján valóságos láncolata húzódik 
településeiknek.

Az általam Intercisa-típusnak „keresz-
telt” fésűk legtöbb képviselője tehát 
szarmata lelőhelyről származik, 
császárkori, illetve hun kori 
germán közegből ismeret-
lenek. A  névválasztás 
talán nem szeren-
csés (hiszen ró-
mai és nem 
szarma-
t a 

irányba mutat inkább, mivel Intercisa a mai Dunaújváros 
területén található egykori római település neve volt), de 
a legkorábban publikált darab innen való. Ez azonban 
ne tévesszen meg senkit, hiszen Intercisa római életének 
utolsó fázisában szarmata lakossággal is számolt nagy 
hatású régész-ókortörténészünk, Barkóczi László.

Mint az a képeken látható – és egyben a professzor úr 
állítását és a szarmata eredetet is alátámaszthatja –, fésűnk 
legjobb párhuzama az intercisai lelet. Közös jellemzőjük, 
hogy egy-egy félköríves és egy-egy egyenes merevítőléc 
fogja össze a fogazott csontlapokat, és e rögzítőelemek 
nem érnek össze. A fésűtípus egyes példányain, így a bé-
késcsabain, ez a rés akkora, hogy gyakorlatilag a tárgy 
a kézfejre húzható, ráadásul ezek fogközei nagyobbak, 
az alaplap pedig vaskosabb. Ergo: a gubancos hajon kívül 
akár a kender kifésülésére, a szövésnél a szálak igazításához 
vagy akár egy ló sörényének/farkának ápolására is alkalma-

sak lehettek. A hajdúböszörményi fésű ezen markáns 
darabok közé tartozik ugyan, de csak marokra 

fogva lehetett használ-
ni. A tí-pus 

f i l i g -
r á n a b b , 
fi nomabb képvi-
selőit pedig minden 
bizonnyal ’emberi cé-
lokra’, így higiénikus 
okokból vagy éppen 
frizurakészítésre hasz-
nálták, de elképzelhe-
tő kontyrögzítőként 
történő alkalmazásuk 
is.

Példányunkon kívül immáron 10 ilyen típusú 
fésűt ismerünk, azaz a szarmata miliő második legnépszerűbb 
formájával van dolgunk. Fésűnk díszítése összetett: a „tűzdelt” 
motívumokat egy speciális fi nom vésővel pattintgatták ki 
a felületből, míg a pontköröket egy tagolt hegyű fúróval ala-
kították ki. Az előbbiek minden bizonnyal a varrást utánozzák, 
és az egész kompozíció is leginkább valamilyen ruhanemű 
vagy szőttes díszítményét idézi meg.

A közműépítések, így az optikaikábel-fektetések is folytatód-
nak, így ki tudja, akár újabb darabok is előkerülhetnek még…

C C C

A válto-
zatos faragott, 

karcolt, fúrt minták mellett 
a fésűket a szegecsek elhelyezésé-
nek módjával is dekorálhatták. Vannak 
olyan fésűk, melyeket üreges, csőszerű 
szegecsekkel díszítettek. A germánok-
kal ellentétben egyébként a szar-
matákra nem jellemző a  fésű 

sírmellékletként való alkal-
mazása.

Római kontyfésű használata

Intercisa típusú fésű a 
névadó lelőhelyről

Összetett sűrű fésű

Th omas A I. típusú fésű

Th omas II. típusú fésű

Marosszentanna–Csernyahov 
típusú fésű

Th omas III. (púpos hátú)
típusú fésű

Th omas I. (ívelt hátú vagy félkörös 
fogójú, összetett) típusú fésű
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német régésznő kö-

zölte 1960-ban.

típus), mely ugyan ismert a 4. 
század végi Pannoniában, de 
tudomásunk szerint ott nem 
gyártják, hanem a betelepü-
lő, ugyancsak germán marko-
mannok hozhatták magukkal 

Ser-
téstisz-
tító fésű 
Paszabról
(XX. század)

Marosszentanna–
Csernyahov-
típusú fésű
Szihalomról

Pú
po

s h
át

ú 
fé

sű
 B

ih
ar

ug
rá

ró
l (

Th 
om

as
 II

I. 
típ

us
)

Th omas I. típusú csontfésű 
Felsőpakonyról

Th omas A I. típusú 
csontfésű Farmosról

Intercisa típusú fésű Piskoltról 
(Pişcolt, Románia)
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új hazájukba. Az úgynevezett púpos hátú fésű (Thomas III. 
típus) és ennek közeli rokona, a két meghatározó lelőhe-
lyükről Marosszentanna–Csernyahov típusúnak nevezett 
példányok viszont a késő antik provinciális anyagban 
éppúgy ismertek, mint a kvád és gót kultúrában. A félkö-
ríves fogójú, összetett darabok (Thomas I. típus) esetében 
– a római mesterek mellett – már bizonyított nemcsak 
a germán, de a szarmata készítés is. Úgy tűnik, hogy a most 
előkerült hajdúböszörményi példány is a szarmaták keze 
munkáját dicséri. Alátámaszthatja ezt az is, hogy a fésű 
lelőhelyétől észak–északnyugati irányban, mintegy 500 
méterre fekszik egy szarmata lelőhely is, ráadásul itt, 
a Tócó-patak partján valóságos láncolata húzódik 
településeiknek.

Az általam Intercisa-típusnak „keresz-
telt” fésűk legtöbb képviselője tehát 
szarmata lelőhelyről származik, 
császárkori, illetve hun kori 
germán közegből ismeret-
lenek. A  névválasztás 
talán nem szeren-
csés (hiszen ró-
mai és nem 
szarma-
t a 

irányba mutat inkább, mivel Intercisa a mai Dunaújváros 
területén található egykori római település neve volt), de 
a legkorábban publikált darab innen való. Ez azonban 
ne tévesszen meg senkit, hiszen Intercisa római életének 
utolsó fázisában szarmata lakossággal is számolt nagy 
hatású régész-ókortörténészünk, Barkóczi László.

Mint az a képeken látható – és egyben a professzor úr 
állítását és a szarmata eredetet is alátámaszthatja –, fésűnk 
legjobb párhuzama az intercisai lelet. Közös jellemzőjük, 
hogy egy-egy félköríves és egy-egy egyenes merevítőléc 
fogja össze a fogazott csontlapokat, és e rögzítőelemek 
nem érnek össze. A fésűtípus egyes példányain, így a bé-
késcsabain, ez a rés akkora, hogy gyakorlatilag a tárgy 
a kézfejre húzható, ráadásul ezek fogközei nagyobbak, 
az alaplap pedig vaskosabb. Ergo: a gubancos hajon kívül 
akár a kender kifésülésére, a szövésnél a szálak igazításához 
vagy akár egy ló sörényének/farkának ápolására is alkalma-

sak lehettek. A hajdúböszörményi fésű ezen markáns 
darabok közé tartozik ugyan, de csak marokra 

fogva lehetett használ-
ni. A tí-pus 

f i l i g -
r á n a b b , 
fi nomabb képvi-
selőit pedig minden 
bizonnyal ’emberi cé-
lokra’, így higiénikus 
okokból vagy éppen 
frizurakészítésre hasz-
nálták, de elképzelhe-
tő kontyrögzítőként 
történő alkalmazásuk 
is.

Példányunkon kívül immáron 10 ilyen típusú 
fésűt ismerünk, azaz a szarmata miliő második legnépszerűbb 
formájával van dolgunk. Fésűnk díszítése összetett: a „tűzdelt” 
motívumokat egy speciális fi nom vésővel pattintgatták ki 
a felületből, míg a pontköröket egy tagolt hegyű fúróval ala-
kították ki. Az előbbiek minden bizonnyal a varrást utánozzák, 
és az egész kompozíció is leginkább valamilyen ruhanemű 
vagy szőttes díszítményét idézi meg.

A közműépítések, így az optikaikábel-fektetések is folytatód-
nak, így ki tudja, akár újabb darabok is előkerülhetnek még…

C C C

A válto-
zatos faragott, 

karcolt, fúrt minták mellett 
a fésűket a szegecsek elhelyezésé-
nek módjával is dekorálhatták. Vannak 
olyan fésűk, melyeket üreges, csőszerű 
szegecsekkel díszítettek. A germánok-
kal ellentétben egyébként a szar-
matákra nem jellemző a  fésű 

sírmellékletként való alkal-
mazása.

Római kontyfésű használata

Intercisa típusú fésű a 
névadó lelőhelyről

Összetett sűrű fésű

Th omas A I. típusú fésű

Th omas II. típusú fésű

Marosszentanna–Csernyahov 
típusú fésű

Th omas III. (púpos hátú)
típusú fésű

Th omas I. (ívelt hátú vagy félkörös 
fogójú, összetett) típusú fésű
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