
Rómaiékszerek

R.FacsádyAnnamária

Az öl tö zék ki egé szí té sé re, a meg je le nés tel jes sé té te lé re szol gál tak az 
olykornélkülözhetetlen,olykornélkülözhetőékszerek.Nélkülözhe
tet le nek vol tak a ru há zat funk ci o ná lis ré sze ként szol gá ló da ra bok, 

mintafibulák,övcsatokésövveretek,melyekdíszítőjellegeeredetilegcsak
másodlagos,acélszerűségáltalmeghatározottéskorlátozottvolt.Agyakor
laticéltszolgálódarabokatazeredeti funkciófigyelembevételévela lehető
leg vál to za to sabb for má ban ala kí tot ták ki, az alap anyag ok meg vá lasz tá sá val 
ésa technikai lehetőségekkihasználásával fokozvaadíszítőhatást.Aköz
vet le nül a tes ten vi selt „va ló di ék sze rek” vi se lé sé nek ál ta lá ban nem volt 
közvetlengyakorlaticélja.Azantikszerzőkáltaltöbbszörostorozott„cico
ma” azonbannemegyszer egyéb, nyilvánvaló vagy rejtett tartalmat kapott.
Eza„szellemi”funkciógyakranelmosódik,nehezenmeghatározhatóvává
lik az egyértelműbb gazdaságitársadalmi szerepmögött.A nélkülözhető,
„csupán”díszkéntszolgálódarabokazonban,éppenviselésüknemszükség
szerűvoltamiattegyéb,ahagyományáltalelfogadottéséltetett,vagyírás
ban,rendelettelisszabályozott,megkülönböztetőrangjelző,védőóvószere
pettölthettekbe.Ezekafunkciókkapcsolódhattakazékszeranyagához,for
májához, díszítéséhez. Kifejezhettek társadalmi réteghez, csoporthoz,
egyénheztörténőtartozást,tükrözhettékazemberekegymásközöttikapcso
latátvagyegyesistenségekhezfűződőviszonyát.

Az ék szer ku tA tás for rá sAi

Azékszereknekarómaikultúrábanelfoglalthelyzetérőlnemcsakamegma
radtleletanyagbólértesülünk.Jogászokésköltők,természettudósokésfilo
zófusok tettekműveikben említést ékszerekről, ékszerviselési szokásokról.
Már a XII táb lás tör vény fog lal ko zott a té má val, a lex Oppia pedigKr. e.
215ben, a punháborúkviharai közepette egyenesenmegtiltotta az asszo
nyoknak,hogyféluncia(kb.13–15gramm)aranynál többetbirtokoljanak.
A jog tu dós Ulpianus az örö kö sö dés bo nyo dal mai ürü gyén fo gal maz ta meg, 
mitkell érteninői ékszer alatt.Akorabeliköltőkverssoraibólkiolvasható,
hogyacsászárkorkezdeti időszakábanafeltűnő,drágaékszerekviselésea
régierkölcsök,azegyszerűéletformavégét,agazdagságöncélúmutogatá
sát, azerkölcsi romlást szimbolizálta.Az irodalmi forrásokból ismerjükaz
egyesékszerfajtákelnevezését,azegyegyékszerfajtaviselésével,tárolásá
valkapcsolatosszokásokat,azanyagokhozvagyformákhozfűződőhiedel
meket.IdősebbPlinius,bárazékszerekbirtoklásávalegyüttjárótúlzottköl
tekezéstmélyen elítélte – s neheztelésénekminden lehetséges alkalommal
hangotisadott–,enciklopédikusművébenszámbavetteazékszerekkészí
tésérefelhasználhatófémeketésdrágaköveketis.

A tár gyi em lé kek kel gyak ran ne he zen azo no sít ha tó, az ék szer faj ták ról 
többnyireáltalánosságbanmegemlékezőleírásokmellettakülönbözőtípusú
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régész, azAquincumiMúzeum
munkatársa.Kutatásiterületeaz
aqu incumi  ka tonavá ros
topográfiája, temetői és a pan-
noniai ékszerviselési szokások.
A közeljövöben jelenik meg
Pannoniai aranyékszerek című
könyve az Enciklopédia kiadó
gondozásában.

Aranyhuzalból készült fül be va ló, mely hatásában 
az áttört munkákra emlékeztet (Aquin cu mi Mú ze um, 
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ké pi áb rá zo lá sok se gí te nek nyo mon kö vet ni az ék szer di vat 
változását, egyegy ékszer viselésénekgyakoriságát.Álta
luk tudunk, aviseléshelyéről,módjáról,vagyaviselt ék
szerekmennyiségéről.Nyomonkövethetőaruházat,ahaj
viseletésazékszerekösszképe.Azékszertípusokközelebbi
meg ha tá ro zá sá ra is al kal ma sak le het nek a mo za i kok vagy 
a falfestmények, azonban az ékszerek vizsgálatához leg
jobbanfelhasználhatóforrástazegyiptomioázisokbanelő
ke rült, fá ra fes tett mú mia port rék jelentik.Bárkészítésiide
jük pon tos meg ha tá ro zá sa gon dot okoz, al ko tó ik min den 
kor szak ban a ru ha és a fri zu ra gon dos ki mun ká lá sa mel lett a 
viseltékszerekpontos,anyagszerűmegfestéséretörekedtek.
Kevésbé azonosítható az ábrázolás a sírszobrok, reliefek 
esetében.Aköveketeredetilegfestették,smivelnapjainkra
a fes ték több nyi re tel je sen le ko pott, az ék sze rek ki mun kált 
megjelenésehelyettcsakáltalánosalapformájukrajzolódikki.
A finomabb részletek csak kivételes esetben tűnnek elő,
mintaszíriai,különösenapalmüraiemlékeken.Edombor
művek aprólékosan kidolgozott faragásmódjának köszön
hetőenazegyesékszerekegyértelműenmegfeleltethetőka
ránkmaradttárgyileletanyagdarabjaival.Asírszobrok,re
liefekaKr.u.2–3.századbólvalók,shelyzetüknélfogvaa
római ékszerművesség igen speciális vonásait tükrözik.
Kevesebbékszervananyugati,ígyapannoniaiprovinciák
kőemlékein.NemcsakPannoniavonatkozásában ismerjük
jólahelyi,bennszülöttruházatotésazehhezszorosankap
csolódó, jellegzetes ékszereket.A rómaimintát követő, a
rómaiéletmódhozalkalmazkodnikívánó,sfőkéntaztmeg
fizetniistudó,módosabbrétegugyanisátvetteahalottak
rólvalómegemlékezésemeszokását,skőbevésettenem
csakelhunytjainevét,korát,hanemtöbbékevésbéhűport
réjukat is.A sírkövekhelyimészkőből vagy trachitkőből,
helyiműhelyekbenkészültek.A faragást élénk színű fes
tésselegészítettékkiéstettékakorabeliszemlélőszámára
életszerűbbé. Joggal feltételezhetjük,hogya rómaimódra
öltözött hölgyek ékszerviselési „hiányosságait” is ilymó
don pótolhatták. Az előkerült testékszerek mennyisége
ugyan is el lent mon da ni lát szik a meg örö kí tett ék sze rek 
fajtánkéntimegoszlásának.

Legfontosabb forrásanyagunkazonban a római éksze
rek ismeretéhezmimás lehetne,mintmaguk amegőrző
dötttárgyak.Azékszerekkészítésiésviseletiidejénekszű
kebbkormeghatározásához az előkerülés helyének és kö
rül mé nye i nek rög zí té se mel lett nem el ha nya gol ha tó az 
azo nos kon tex tus ból szár ma zó egyéb tár gyak vizs gá la ta 
sem.Módszeres ásatások során számos ékszer kerül elő.
Ritka eset, amikor ez a településmaradványai közül buk
kan fel; többnyire inkábbazutak felülete,vagya szenny
vízlevezetőcsatornák,kutak rejtenekvéletlenül leesett,el
veszettpéldányokat.Alegtöbbdarabotasírokrejtik,ezeket
az elhunyt öltözékének részeként földelték el. Fennmara
dásuk,megőrződésüktöbb,természetiéstársadalmipoliti
kaitényezőnekköszönhető.Utóbbiakjátszanakszerepeta
leletegyütteseksajátoscsoportjátjelentőkincsleletekmeg
őrződésében.Kincslelet alatt egy személy által vagy egy

család többgerenációja alatt összegyűjtött, s értékmegőr
zés céljából, egy későbbi felhasználás reményében, adott
időpontban szándékosan földbe rejtett zárt tárgycsoporto
katértjük.Azelrejtésidőpontjábanmégvagymárhaszná
latban levőkülönböző típusú ékszerekkormeghatározását
segítik,megerősítikanemesfémtárgyakkalegyüttmegőr
zésreszántérmek.Természetesenakincsdarabjainak–így
apénznekis–összegyűjtésehosszabbidőszakeredménye,
s ezért a tár gyak ké szí té sé nek ide je csak mint egy bi zo nyos 
időpontelőtti,ter mi nus ante quemidőhatározhatómeg.

A ró mAi ék sze rek ál tA lá nos jel lem zői

Mint min den kor ék sze re, a ró mai csá szár ko ri ék szer is 
magánviselikoránaktechnikaiigényességét,lehetőségeit,
koránakszimbolikájaáltalmeghatározottmotívumkincsét.
Azegyesdarabokdíszítőhatását, látványosságátazonban
jelentősmértékbenmeghatározta anyaguk.Aválasztható
forma az alapanyagmegmunkálhatóságától, alakíthatósá
gá tól füg gött, így a ne mes anya gú ék sze rek for má i nak 
utánzására csak bizonyos korlátok között volt lehetőség.
Ék szer ként sok fé le alap anya got fel hasz nál tak: a szer vet len 
anyagok közül elsősorban a fémeket (aranyat, ezüstöt,
bronzot) kedvelték, de készült ékszer vasból, üvegből,
üvegpasztából is.A szerves anyagok közül állatcsontot,
borostyánt,gagátothasználtakalapanyagul.

Továbbidíszítésreszolgálhattakdrágakövek,illetveaz
ezeketutánzószínezettüvegpaszták,igazgyöngyök,ritkáb
ban kagylók, csigák, korall.Az egyes anyagfajtákat az
uralkodóstílusirányzatnakmegfelelőengyakrankombinál
ták egy más sal, ugyan ak kor ez utób bi ha tá roz ta meg az 
anyagválasztástis–perszeagazdaságilehetőségekfigye
lembevételével.

A legváltozatosabb formakincsű ékszereket a római
kézművesek is elsősorban aranyból készítették.Anap fé
nyétvisszatükröző,azistenekajándékakéntszámontartott
fémnem csak ritkasága, s így értékemiatt volt közked
velt. Ékszerként történő felhasználásában szerepet játszott
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könnyűalakíthatósága,számtalanmegmunkálási lehetősége
is.„Kiegészítő”anyagkéntkedveltékasmaragdotvagyennek
hiányábanazöldszínűüvegpasztát,azigazgyöngyöt,debe
foglaltakmásdrágaköveket,példáulzafírt,ametisztet,gráná
tot is.Akönnyebbenmegfizethető, szélesebbkörbenviselt
fémekből,ezüstbőlésbronzból,készültékszerekformáiné
mieltérésselalegegyszerűbbaranyékszereketutánozták.

A római aranyművesség gyökereiről, kialakulásának
folyamatárólamainapigvitafolyik.Azaranyművestech
nikaelmaradtahellénisztikuskorvagyazetruszkokgaz
da gon dí szí tett, igé nye sen ki vi te le zett da rab ja i tól, még ha 
hagyományaibanőrizte isazt.Akivitelezés leegyszerűsö
dött,különösenanagyelőállítócentrumoktóltávolabbivi
dékeken.Afinom,munkaigényeskidolgozáshelyébealát
vány,aszínekkavalkádja,amintákmozgalmasságalépett.

A több fé le ha tás ered mé nye kép pen lét re jött ék sze rek 
stílusábanalapvetőenkétnagykorszakot lehetmegkülön
böztetni.Természetesennemvolt éles váltás a korszakok
között: a későbbi időszakra jellemző vonások körvonalai
mára2.századközepétőlkirajzolódtak,ugyanakkorako
rai időszak bizonyos tendenciái is továbbéltek.ARómai
Birodalomegyes területei között is jelentős különbségek,
időbelieltolódásokészlelhetők.

Azelsőperiódus folyamán, akoracsászárkorban (kb.
aKr.u.1–2.századotértveezenidőszakalatt)azaranyék
szerek készítői részben folytatták a hellénisztikus hagyo
mányokat,részbenazetruszkaranyművességtechnikáihoz
nyúltak vissza.Ahellénisztikus tradícióból a naturaliszti
kuselemeketésaszíneskövek,gyöngyökhasználatátvet
ték át, az abszt rakt for mák és bi zo nyos ék szer faj ták pe dig 
az etruszk–itáliai forrásból eredeztethetők.A harmadik,
csakegyesterületekenérezhetőhatásahelyiaranyműves
ségtovábbélése,felhasználásarévénérvényesült.Amásik
nagykorszakaKr.u.3–4.századratehetőidőszak.Jellem
zőinyomokbanfellelhetőka2.századmásodikfelébenis,
de a nagy váltás a 3. század elejére, a Severusdinasztia
uralkodásiidejéretehető.Háromfővonásávaljellemezhet
jük: a polychromiaelőretörése,azazafelületmozgalmassá
tételére való törekvés, valamint a pénzérmék (mindenek

előtt az aranypénzek) ékszeralapanyagként történő fel
használása.Előtérbekerültazún.opus interrasile techni
ka, az arany le mez ki vá gá sá val, át tö ré sé vel meg for mált 
minta.Az áttörés mellett gyakran alkalmazták a felület
megbontására,afényárnyékhatásfokozásáraazékvésést.
Akorábbizárt,egységesebbtömegűformákfeloldódtak,a
mintákösszetettebbeklettek.Akésőrómaikorbananielló 
ékszerekentörténőalkalmazásaújszínthozottaterjedőrégi
újformákhoz.

ék sze rek PAnnoniábAn

PannoniábanaKr.u.1–2.századrakeltezhetőaranyéksze
rekrendkívülritkák.Ennekokalehettöbbekközött,hogy
a kelta alaprétegű helyi lakosság hagyományos öltözékét
viselte továbbra is,melynek jellegzetes kiegészítői (tor
ques, nagyméretű szárnyas fibulapár, duplasoros karpe
recpár) bronzból vagy ezüstből, ritkán aranyozással, ké
szültek.

Azáttörésta3.századhoztameg.Azősiöltözékvég
legeselhagyásávalmegszűntaruházatésafeltűnőéksze
reksemmimássalösszenemtéveszthetőegyedisége.Ahelyi
lakosságízlésétőlsemállttávolasokszínűségre,aváltoza
tosfelületlétrehozásárairányulódivat.Apannoniaiarany
művesek folytatták a kelta hagyományokat, beillesztve
azokatazáltalános„birodalmi”,rómaiformavilágba.Egy
arántismertékésátvettékakeletiésnyugatitartományok
banelterjedtékszerformákat,elsősorbanagyűrűkésfülbe
valók divatot követő formaváltozásait.Az egyes típusok
analógiáit aBirodalommás pontjairól is ismerjük, de lé
teznekolyanok,melyek–eddigiismereteinkszerint–tar
tományunkbanemjutottakel.Fellelhetőkazékszerműves
ségmásodik korszakára jellemzővonások, de alapvetően
azegyszerűbbtechnikákatrészesítettékelőnyben.Kedvel
tékaszínesdrágaköveket,mindenekelőttasmaragdot,ma
lachitot, vagy az ezeket utánzó üvegpasztátAz alapvető
aranyműves technikákközül a granuláció egyegy arany
cseppformájábanvanjelen,ritkaéscsakkisfelületenké
szültvalódigranuláció.Afiligránéspseudofiligránkedvelt
díszítőelemvolt,azopus interrasiletechnikaisfellelhető.
Jellemző vonása a pannoniai arany ékszereknek a valódi
áttörést helyettesítő, hatásábannagyondekoratív, dekön
nyebbenésolcsóbbanelkészíthető,aranyhuzalbólkialakí
tottminta, nyakláncon, fülbevalón, gyűrűn egyaránt.Az
alapvető,általánosmotívumkincsegyszerű:csavarthatású,
de hátlapján simaminta, pelta, áttörtvésett virágszirom
minta,Salakbanésspirálbanhajlítotthuzal.Azegyesék
szer tí pu sok kö zül he lyi for ma volt a vá za (amphora, kratér) 
alakúhajtű,nyaklánckapocsésakülönbözőképpendíszí
tettgyöngyök.Elterjedésiterületüktartományunkrakorlá
tozódik,számukviszonylagmagas.

Aszervesalapanyagbólkészültékszerekformaiválto
zatosságáterősenkorlátoztaazanyagválasztás.Akoracsá
szárkor(Kr.u.1–2.század)ékszerészeinagybecsbentar
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tottákamelegfényűborostyánt.Azősiutakfelhasználásá
val a ger má nok tól sze rez ték be a nyers anya got, me lyet az 
Adriaitengerpartjánlévőüzemek,többekközöttAquileia
kézműveseidolgoztakfel,sjuttattakelPannoniaésegyéb
provinciák piacára.Martialis római költő epigrammáiból
ér te sü lünk ró la, hogy ér té két még nö vel te, ha zár vány ként 
aprómaradványokvoltakazelkészült ékszerben, szelencé
ben,szobrocskában.Azanyagáhozfűződőbabonáshiedelem
volt részes a kisebb,meghatározott formavilágú függők
széleskörű elterjedésében.A „fekete borostyán” néven is
em le ge tett gagátból fa ra gott ék sze rek és tár gyak a 
későrómaikorszakemlékei.Nevét (latin:gagates)–mel
lyel min den, ha son ló tu laj don sá gú, fe ke te vagy barnás
feketeszínű,szervesanyagotillettek–aKr.u.1.század
banidősebbPliniusazókoriLycia(Lükia,amaiTörökor
szágban)területénlevőGagesfolyó,illetvevárosnevéből
származtatta. Bár leírása akár a ma összefoglalóan
gagátkéntismertanyagokraisráillik,valószínű,hogymű
vében egymásik anyagot, aszfaltot vagy bitument említ.
Amen  nyi ben sze re pel gagatesnevűanyagaKr.u.éltantik
szerzőkleírásaiközött,annakcsakmágikusvagygyógyító
tulajdonságait emelik ki,megmunkált, tárgyi formáját –
amulettként vagy ékszerként viselve – soha nememlítik.
Gyógyítóhatását,melyrőlGalénosz,ahíresorvosismeg
em lé ke zik, el éget ve vagy por for má já ban, le nyel ve fej tet te 
ki.AMediterráneumterületérőlnemisismerünkgagáttár
gyakat, csak aRómaiBirodalom északabbi részén – így
többekközöttPannoniában–kerültekelőkészdarabok.A
fényesfelületű,fekete,melegtapintásúkőzetekbőlkészült
tár gya kat össze fog la ló an a gagát név vel il let jük, azon ban a 
valódigagátmellettmásszénszármazékbóliskészültekék
szerek,kisebbtárgyak.Akönnyenfaragható,demerevan
yagmeghatároztaakészíthetőformákjellegét.Népszerűsé
gérejellemző,hogyfeketeüvegbőlisállitottakelőhasonló
formakincsű darabokat, melyeket nemegyszer a valódi
gagátokkalkeverveviseltek.

Az egyes ék szer fAj ták
jel lem ző tí Pu sAi PAnnoniábAn

Apannoniaihölgyekcsakarómaicsászárkorkésőbbiszá
zadaibankezdtékelnagyobbszámbanafülbevalóviselését.
Ahosszúideigmegőrzöttbennszülöttnőiviselethez„nem
illett”,ígycsupánarómaimóditeljestérhódításautánter
jedtel.

E tárgyak formája és kivitelezése általában egyszerű,
csupánnéhányfőalaptípusbasorolhatók.Alegegyszerűbb
darabok a későrómai korra (Kr. u. 4–5. század) jellemző
sima,nagyonvékonyaranyhuzalbólkészültkarikák.Ese
tenkéntazártkarikátcsupánráforrasztottoválisalakú,kis
sémeghajlítottlapocskávaldíszítették.Gyakoribbésdeko
ra tí vabb meg ol dás volt arany és bronz ék sze ren is a ka ri ka 
spirálisanmeghajlítottdróttal történődíszítése.Márako
racsászárkorbanisviseltékacsavartaranydrótbólkészült
csüngővel díszített fülbevalókat. Látványosabbak a sima
karikáróllelógó,granulációvalvagyékkőberakássaldíszí
tett, nagyméretű, többoldallapúvagy csonkakúp alakú,és
azún.Herculesbuzogányalakúcsüngők.

Sokkal változatosabbak a nyitott végű, Sformájú
akasztóvalkészültdarabok.Alegegyszerűbbtípusnálcsu
pán kis arany félgömböcske vagy drágakővel díszített
csonkakúp van a beakasztó kampó végére forrasztva.A
fülbevalók készítésénél is előszeretettel használták fel a
hen ge res és ha sá bos, ál ta lá ban he xa go ná lis sma ragd 
gyöngyszemeket vagy az azt helyettesítő üvegpasztát.A
gyöngybefoglalásárakétaranycsíkotkeresztalakbanösz
sze for rasz tot tak, s két vagy négy ol dal ról a gyöngy szem re 
hajlították.További díszítésként a pántok végére egyegy
aranycseppet forrasztottak.Ez az egyszerűen előállítható
fülbevalótípusaKr.u.3. század folyamán terjedtelPan
noniában, a keleti tartományokból. Hasonló alakú sma
ragd gyön gyök kel ké szül tek a zárt fog la la tú fül be va lók is, 
deezeknélagyöngytartódrótjaitafoglalatelrejtette,akivi
telezésigényesebbvolt.Adobozalakúzártfoglalatrakeret
kéntpréselt,csavarástutánzókeskenypántotforrasztottak.
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„Továbbfejlesztett” változatánál az így kialakított ékszert
igazgyöngycsüngővel is ellátták,melyet ameghosszabbí
tottSalakúkampóalsórészéreerősítettek.Színösszetétele
ésméretemiattezafajtafülbevalóigenkedveltvolt,ale
csüngő rész olykor csepp alakú, színes drágakövet (pl.
ametiszt)foglalmagába.Azártfoglalatútípusokmásikré
sze a kör alakú fülbevalók csoportjába tartozik.Ennél a
fajtánálisfelhasználnakaközéprészékesítéséreátfúrthen
geres smaragdszemet. A kör alakban kivágott vékony
aranylemeztgranulációvagyékvésésdomborításdíszíti.A
kolorisztikushatástkörbenlecsüngőigazgyöngyökkelmég
fokozhatták. Előszeretettel alkalmaztak igazgyöngy csün
gőket, de sajnos napjainkra sokszor csak az ezeket tartó
aranyhuzalokmaradtakmeg.A valódi áttört technikával
készült,mívesdarabotutánozhattákpótolhattákahuzalból
alkotott darabokkal,mint amilyen azAquincumból szár
mazóköralakúfülbevalópár.

Pannoniában is szívesenviseltekhasáb alakú smarag
dokbólésigazgyöngyszemekbőlálló,vékonyaranyhuzal
ból hur kolt nyak lán cot, monilát.Azaranysmaragdgyöngy
összeállításnagyonkedveltvolt,karpereceken, fülbevaló
kon is.Nyakláncaikmai szemmel rövidek voltak, 30–45
cen ti mé te res hos  szú sá guk kal a nyak ra si mul tak vagy a 
kulcscsontmagasságábanvoltak.Anyakláncoknálvagya
hasonlómódonkészültrövidebb,karkötőkénthasználtda
raboknáladíszítődrágakövekmellettcsaknemugyanolyan
hang sú lyos sze re pet ka pott ma ga az „alap anyag”, az arany 
lánc.Az egyszerű vékony huzal gyöngyszemeket tartó,
vissza haj ló sze mei mel lett kis sé bo nyo lul tabb mó do kat is 
alkalmaztak:maga agyöngyvagydísztag is aranybólké
szült.Ebbenazesetbengyöngyszemcsakmindenmásodik
huzaldarabrakerült, aközbeesőknéladrótszálhozszögle
tesaranyszálbólSalakbanhajlítottkétkétmotívumotfor
rasztottak.Nagyobb,súlyosabbláncoknáleztatagotazún.
Herculescsomómintájára formáztákmeg,melynek a dí
szítésenkívülbajelhárító,óvószerepeisvolt.Akésőrómai
kor ban gyak ran hasz nál tak fel arany ból ké szült üre ges, 
gömb,lencsevagyhordóalakúkisebbnagyobbgyöngysze
met.Anagyobbméretűgyöngyszemeketbőrrevagytextilre
fűzveviselték.Sokkalbonyolultabbvoltazelőállításaegy
látványos,–alelőkörülményekéshosszaalapján–inkább
karpereckénthordottékszernek,melyennagyonjóminőségű,
sötétkékszínű,karikaalakúüveggyöngyszemekváltakoz
nakaranyhuzalbólösszeállítottszemekkel.Azaranysze
me ket úgy ké szí tet ték, hogy kis kör ala kú le mez re ka ri ká ba 
hajlított, felcsavart vékony aranydrótot forrasztottak.
Aranyhuzalrafűzöttvagyaranygyöngyökkelkészültnyak
láncokmellettgyakoribbakazüvegésüvegpasztagyöngy
szemekbőlkészültgyöngysorok.Agyöngyökmérete, for
májaváltozatos,színösszetételük iskülönböző.Kedvelték
a kéksárga színösszeállítást, bár többnyire a gyöngysor
háromnégyféle,színben,formábaneltérőgyöngyszemből
álltössze.

A sima,huzalbólkészült láncokon függők is lehettek.
Ezek nem csu pán a tes tet dí szí tet ték: egyes anya gok hoz, 

formákhoz babonás hiedelmek fűződtek.Különösen ked
velt volt a termékenységet elősegítő formában (phallosz, 
gránátalma, balta stb) kifaragott borostyán csüngő.A fél
holdformájúfüggő,lunula, a he lyi, benn szü lött vi se let hez 
is hozzátartozhatott.A gyermekekmegóvására nyakukba
akasz tott kis gömb ala kú tar tó, a bul la vi se lé sé nek szo ká sa 
azetruszkokranyúlikvissza.Atöbbnyirebronzbólkészített
kistokgyakranvalamilyenvarázsszöveget,esetlegbajelhá
rítókéntszámontartottnövénymaradványaitrejtette.AKr.
u.3.századtólabul laformájamegváltozott,inkábbahen
geres vagy többszögletű, cső alakú, két, esetleg három
függesztőfülön lógóékszereket részesítettékelőnyben.Az
igényesebbdaraboknálfiligránnaldíszítettékasimafelüle
tet.Abirodalomegész területén, ígyPannoniában is, elő
szeretettelhasználtakfelfüggőkkészítéséhezisaranypén
zeket.A pénzforgalomból ilymódon kivont érméket kü
lönböző mintázatú, általában az áttört technika magas
szintűműveléséről tanúskodó keretbe foglalták.Hasonló
módonésmintázattalkiképzettkeretbenvésettdrágaköve
ket, főként hegyikristályból metszett cameát is viseltek
függőként.Szerelmiajándéklehetettacsavartmintátimi
tálókeretbenlévő,görögfeliratosversikévelkészültüveg
pasz ta gem ma.

A ró mai höl gyek kar pe re cet nem csak a csuk ló ju kon, 
hanemakarjukonisviseltek.Aranyból,ezüstbőlésbronz
ból,gagátbóléscsontbólegyarántkészülhettekezekazék
szerek.Ahellénisztikuskorkedvelt formájavoltakígyót
utánzó karperec.A római császárkorban ennek halvány
utánérzetekéntasima,nyitottkarperecvégeitkígyófejfor
májúra lapították,esetlegponcolássaldíszítették.Mozgal
masabbfelületűekasodrottkarperecek:háromvagynégy
huzalt összefogva sűrűnmegcsavarták, végét egybekala
pálva hajtották vissza.Az egyik oldalon így akasztót, a
másik végén pedig hurkot képeztek a záródáshoz.Nem
csak aranyat, a bronzhuzalt is felhasználták egyszerű,
ugyanakkorlátványosékszerekkészítésére.Csavarthatású
karperec készülhetett a fényes, fekete felületű szerves
anyagból,agagátból is,bárasimakarikagyakoribb.Jel
legzetes a kettőslyukú, nagyméretű gyöngyszemekből,
dupla sorban összefűzött ékszer. A kb. 2 centiméteres
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„gyöngyök”gerezdelt külső oldalú, dinnyére emlékeztető
félgömbök,vagyezekbőlkészített szeletek,melyeketúgy
fűztek fel, hogy a viselés során a csukló alsó részére ki
sebb gyöngyszemek kerültek.A valódi gagátot gyakran
üveggel vagyolcsóbb, rosszabbminőségű lignittel pótol
ták.

A köz vet le nül a tes ten vi selt „va ló di” ék sze rek kö zül 
azegyiklegjelentősebb,legsokoldalúbbtartalommalfelru
házottagyűrű.Szerepenemszorítkozottadíszítőfunkcióra,
mindenkorbansokkaltöbbjelentésthordozottésközvetí
tett az emberek között.Az egyszerű alapforma számtalan
kialakításilehetőségetrejt.Mivelviselésenemszükségszerű,
így már az ókor ban is bi zo nyos tár sa dal mi cso por tok hoz 
való tartozás vagy kiemelkedő szerep jelzésére szolgált.
Nem egyszerű ékszer volt, szimbolikus jelentéstartalma
miatt hordását rendeletekkel is szabályozták. Egy gyűrű
többvolt,mintegyszerűékszer:inkábbeszköz,abizonyí
tás,ahitelesítéseszközének,apecsétnekahordozója.De
formája,azujjatkörülölelő,önmagábavisszatérőkörmá
gikushiedelmek,azistenekkelvalószoroskapcsolatkife
jezéséreisalkalmassátette.Nőkésférfiakegyarántvisel
ték.Mindenujjonhordták,bárabalkézgyűrűsujjavolta
legkedveltebb. EgyKr. u. 2. században élt antik szerző,
Gelliushagyományozta ránkennekmagyarázatát: akora
beli anatómiai ismeretek szerint ebből az ujjból egy vé
konyka idegszál vezet egyenesen a szívbe.Amagyarázat
ugyan ha mis nak bi zo nyult, a szo kás azon ban a mai na pig 
fennmaradt.

A gyűrű – egyszerű alapformája ellenére – többféle
módon díszíthető.Általánosságban elmondható, hogy fő
részei–gyűrűkarika,fejésváll–közültöbbnyireazegyik
válik hangsúlyossá. Természetesen ez a tendencia csak
nagyáltalánosságbanérvényesült,egyegytípusonadíszí
tésimódokkeveredhettekegymással.Különösenérvényes
ezamegállapítása3.századközepérekeltezhetődarabok
ra.Akoracsászárkoriletisztult,csaknemgeometrikusfor
mákerősenfellazultak,elsősorbanatechnikaimegoldások

bravúrjai szembetűnők.Az aranyművesek remekeit utá
noznipróbálóbronzgyűrűktöbbnyirecsakazeltúlzottmé
retekbenhasonlítanaknemesfémbőlkészültmintaképükre.
Agyűrűvállakviselhetetlenülkiszélesedtek,nagyfelületü
ketvéséssel,áttörésseldíszítették.Avállakhangsúlyossága
mégafiligrándrótbólkialakított,mozgalmasfelületűtípus
nálisszembetűnő.A4.századelsőnegyedétőlagyűrűfor
mák ismét egyszerűbbé váltak, egyszerű karikából vagy
karikábólésráforrasztott,lemezzeldíszítettfejrészbőláll
tak.

Agyűrű anyagának ismegkülönböztető szerepe lehe
tett.Készült gyűrű aranyból, ezüstből, bronzból, vasból,
üvegből, borostyánból, gagátból, csontból.Avésett ékkö
vek, gem mák ké szí té se igen ma gas szín vo na lú volt a ró mai 
császárkorelsőévszázadaiban is.A leggyakrabbankülön
bözőjáspisokat,achátot,onyxot,ametisztethasználtakfel,
képivilágukaportréktólésistenalakoktólazállatokéstár
gyak ábrázolásáig terjedően igen sokrétű lehetett.Termé
sze te sen ezek a ké pek, je le ne tek az óko ri em ber szá má ra 
erőteljesmögöttes tartalommal bírtak, szimbolikájuk szá
mukra nem szorultmagyarázatra.Akár vésett, akár vésés
nélkülidrágakővagyszínesüvegpasztadíszítetteagyűrűt,
a fog la lat min den eset ben tel je sen kö rül ölel te, az ókor ban 
akarmosfoglalatotnemismerték.

A fémből készült ékszerektől alapvetően eltérnek a
könnyen faragható,meleg fényűborostyánbólkészültda
rabok.A vastag gyűrűkarikát művészi kivitelű miniatűr
szobrocskák díszítették.Gyakoriak voltak a fekvő kutyá
val, kis géniusszal,Amor alakjával vagy nőimellképpel
kifaragottgyűrűk,melyekeltérőművésziszínvonalatanús
kodik a mesterek különböző szintű technikai tudásáról.
Tartományunkban elsősorban aDunántúl nyugati részén
haladó,újkorinevébenisazodavisszaáramlóutalóút,az
ún.Borostyánkőútmentén lévővárosok jelentettek felve
vőpiacot az igényesebb, drágább áruk számára.Kevésbé
mutatósak,afémgyűrűkdivatjátinkábbkövetnikívánóka
későrómaikorszakbanelőállítottgagátésüveggyűrűk.
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