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Tóth End re

AmikorKézaiSimon a hunok történtét írva az eseményekhezhely-
színtkeresett,aztazÉszakkelet-Dunántúlonmégláthatórómairo-
mokban találtameg.Aszőnyi,pilismaróti,százhalombattaiépület-

maradványokmintegykijelöltékszámáraaterepet,aholahunoknagykirálya
seregévelaDunántúlon járva,megjelent.Kézaiezeketazépületeketalkal-
masnak találta arra, hogy a régiségük és talán a számára szokatlanul nagy
méretükalapjánAttiláhozésnépéhezkapcsolja.Atartományrómaimúltjá-
ról,a rómaiakrólnemesettszósemekkor,semakésőbbiekben,egészena
15.századig.AzItáliábólérkezettPietroRansanusésGaleottoMarzioszá-
máraazonbanaszülőhazájukbanlátottakalapjánvilágosvolt,hogyadunán-
túli romokahajdani rómaimúltemlékei,éseztmunkáikbanfel is jegyez-
ték.

Pannoniarómailakosságánakasorsávalnéhányforrásadatregisztrálásától
eltekintve alig foglalkoztak addig, amígPleidellAmbrus közzé nem tette a
magyar városfejlődés kezdeteivel kapcsolatos kutatásait.Amikor Pleidell
1936-ban a dunántúli római városoknak a középkori urbanizációra kifejtett
hatásáról írt, akkorHeinrichSchünemann téziseit akartamegcáfolni, aki a
magyar városfejlődés német ere-
detét hangsúlyozta. Pleidell véle-
ményeérthetőésmagyarázható:a
dunántúli városok településtörté-
netérevonatkozóadatokmégrop-
pantszűkösek,bizonytalanulvagy
rosszul keltezettek és értelmezet-
tekvoltak.Azáltalábanmaradan-
dóanyagbólépítettrómaiépülete-
ket szinte minden dunántúli
magyar településen meg lehetett
találni,ésezfélrevezetővolt.

Rövidrefogvaatudománytör-
ténetimondanivalót:mamárvilá-
gos, hogy a középkori dunántúli
városokkialakulásátarómaielőz-
mények legfeljebb véletlenszerű-
en befolyásolták, Sabaria/Szom-
bathely és ta lán Sop ron ese té ben 
karoling közvetítéssel.A közép-
koriésarómaitelepülésekaDunamellettalimes-útsűrűtelepüléshálózata
miattvéletlenszerűenestekegybe.Ajelentősközépkoritelepülésekhelyének
kiválasztásátpedigarómaiésközépkoritelepülésekesetébenegyarántfontos
azonos földrajzi szempontok (stratégiai fekvés, folyóátkelőhely) határozták
meg.GondoljunkAdFlexumésÓvárhelyzetéreaLajta torkolatánál,Arra-
bona ésGyőr fekvésére aRába torkolatnál, Solva ésEsztergomhelyére a
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Tóth End re (1944) ré gész, a 
Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Köz-
pon ti Könyv tá rá nak igaz ga tó ja. 
Ku ta tá si te rü le te Pannonia ré gé-
sze te.

Leg utób bi írá sa az ÓKOR-ban: 
RómaiutakPannoniában
(2004/1).

a hu nok PannoniÁban

Smivel abban az időben Pannóniát, Pamfiliát, Frígiát,
Macedóniát,Dalmáciátalongobárdnemzetiségű,savariai
születésű Macrinus tetrarcha kormányozta, aki képzett
voltahadászatban,miutánmeghallotta,hogyahunoka
Tiszán túlnan letelepedtek, snaponta fosztogatják tarto-
mányát,mivel tartományának katonáival félt rájuk tá-
madni,elküldteköveteitarómaikhoz,kérve,hogyküldje-
neknekiahunokellenhadseregetéssegítséget.Merthát
a rómaiakkegyébőluralkodottazemlítettországokban.
Abbanazidőbenarómaiakönszántukbólanémetszár-
mazásúveronaiDitricusttettékmegmagukfölöttkirály-
nak, és kérték, hogy nyújtson segítséget Macrinusnak.
Ditricusebbekészségesenbeleegyezett.Megindult itáliai,
német, valamint a nyugat egyéb keverék nemzetiségű
hadseregével,smegérkezettSzázhalomhoz,aholPotentia
városa1mellettmaguka longobárdok isgyülekeztek,és
arról tárgyaltMacrinusszal,hogyahunokataDunánát-
kelve,sajátszálláshelyükön,vagyegymásalkalmashe-
lyen kel le ne-e meg tá mad ni.
SmiközbenDitricusésMacrinuserrőltárgyaltakegymás-
sal, a hunok az éj csendjében Sicambriánál2 tömlőkön
átkeltekaDunán,sMacrinusésDitricusseregében,ame-
lyetPotentiaképtelenvoltbefogadni,ezértamezőn,sát-
rakban táborozott, kegyetlenmészárlást vittek véghez.
Ditricus e támadásmiatt feldühödve Tárnokvölgymeze-
jérevonult,éscsatábabocsátkozottahunokkal,övéinek
ésMacrinusnakigennagypusztulásáraésveszedelmére.
Ahagyományszerintazonbanezenahelyenkeményve-
reségetmértahunokra.Ahunokmaradékapedigmeg-
futamodott,ésvisszatértsajátsátraiba.Ebbenacsatában
ahunokközülszázhuszonötezrenestekel;ugyanittmeg-
öltékKevekapitánytis.DitricusésMacrinusseregébőlpe-
dig,nemszámítvaazokat,akiketazemlítettvároselőtt
sátraikbangyilkoltak le,kétszáztízezrenvesztekel.Ditri-
custehátlátva,hogyazövéiilynagyvérveszteségetszen-
vedtek, az ütközetet követő naponMacrinusszal együtt
elvonultTulnavárosafelé.Ekkorahunok,miutántudo-
másukra jutott, hogyMacrinus és Ditricus elvezényelték
seregüketa csata színhelyéről, visszatérteka csata szín-
helyére, és társaik holttesteit,már akiket föllelhettek, s
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Garamtorkolattalszemben,vagyVisegrádra(Sibrikdombierőd).Ugyanak-
koratartománybelsejébenrómaivárosoksoratűntelnyomtalanul(Mursella,
Mogentianae,Gorsium,Volgum,?Limusa,?Silacenae,Iovia,vagyDél-Pan-
noniában:Bassiana,Cibalae,Mursa); legtöbbjüknek helyét sem ismerjük.
Szembenállezzelanemrómaimaradványokratelepültispánságiközpontok
sora(Locsmánd,Vasvár,Kolon,Karakó,Veszprém,Komárom,Székesfehér-
várstb.).

Haapolitikailagszínezettésromantikusnaknevezhetőpleidellielképze-
lésnemisigazolódottbe,akérdéskutatásafigyelmetkapott.Amagyarvá-
rosfejlődésrómaieredeténektagadásanemtesziszükségtelennéa„kontinui-
tás” kutatását, noha a pleidelli kép ellenhatására egy ideig a katasztrofális
pusztulásraalapozottfelfogásválturalkodóvá.Hanincsisjogunkaztfelté-
telezni,hogyarómaiurbanizációhatássalvoltaközépkorimagyarvárosok-
ra,ettőlfüggetlenülkutatásifeladatotkell,hogyjelentsenaprovinciálisla-
kosság története a birodalomösszeomlása után.Ahogyvizsgálnunkkell a
kelta–illyrőslakosságtörténetétaprovinciálisidőszakban,ugyanúgyfelada-
tunk,hogynyomonkövessükatartománylakosságánakasorsátaNyugatró-
maiBirodalomutolsófélévszázadábanéskésőbb.Afolyamatokhasonlók,
haazazokatelősegítővagygátlótényezők,ésfőlegrégészetimódszerekkel
történővizsgálatuklényegesenkülönbözikis.Amígakoracsászárkorbanaz
őslakosságsorsánakváltozásátéskultúrájánakátalakulásátetnikaiéskultu-
rálismegsemmisüléshelyetterőseufemizmussalromanizációnaknevezzük,
acsászárkorvégénaprovinciálisoksorsánakváltozását–afokozatoskultu-
rálisésetnikaipusztulásellenére–akontinuitásfogalmávaljelöljükmeg.A
Dunántúlonélőprovinciálisokesetébene fogalom talán többet sejtet, több
„folyamatosságot” feltételez,mint amennyi a valóságban lehetett.Akonti-
nuitásfogalmaígycsupánáltalánosanjelölimegafolyamatot,ésaztaleg-
kevésbésemminősíti.

Aromanizációésakontinuitáskutatásamennyiségilegésminőségilegel-
térőforrásokratámaszkodik,ésezértafolyamatvizsgálatánakeredményessé-
geiskülönböző.Amígazőslakosságetnikaiéskulturálistovábbéléseasokré-
tűésdifferenciáltrómaimagaskultúraleleteibenarégészetimódszerekkeljól
kutatható, egy ilyen vizsgálat lehetősége a késő római kontinuitás esetében
roppantul leszűkül.Nemcsak az írott források gyér száma és gyakran – ha
esetenkéntcsupánlátszólagis–semmitmondótartalmamiatt,hanemmerta
rómaiuralomvégétőlaprovinciálisokhasználati ésviseleti tárgyaialigvál-
toztak,megszűntakorábbansemigazánszéleskörűimport,ésaleletekkel-

tez he tet len né vál tak. 
Akora császárkori őslakosság és a kora népvándorlás

kori provinciálisok továbbélésének kutatását a helynevek
vizsgálataésezektovábbélésénekamódjateszilehetővé.

PannoniaföldrajzineveitelsősorbanPtolemaioszmun-
kájaésazItinerariumok,kisebbmértékbenpedigafelirat-
okalapjánnagyszámbanismerjük.Ezekanagyobbvizek-
nek, néhány hegyvonulatnak és legnagyobb számban
településeknekanevei.ADuna-határmellettaföldrajzine-
vek szinte kivétel nélkül katonai létesítményeknek és a
hozzájukkapcsolódócivil településeknekanevei.Atarto-
mánybelsejébengyakorlatilagcsakazutakmellettivárosi-
astelepüléseknevétismerjük.Néhánypagus- és vicusnevet 
afeliratokőriztekmeg;ezekfekvésenagyrésztazonosítat-
lan.Azismerttelepülésnevekgyakorlatilagegyenletesen–
azútvonalakrakoncentrálva–szóródnakatartományterü-
letén. Ezért jó áttekintést adnak a településnevekről,
valamintarrólis,hogyarómaiuralomutánatartományban

provinciálisokPannóniában

Keve kapitányt is az országút mentén, ahol kőszobrot
emeltek,ünnepélyeskörülményekközött,aszkítaszoká-
soknakmegfelelőenelhantolták.Annakavidéknekezta
részétettőlkezdveKeveaszónak3 hív ták.

KézaiSimon,Gesta Hungarorum 8–9.

BollókJánosfordítása

1 Kézaimindenbizonnyal a rómaiMatricáragondol,melynek
romjaitmagaisláthatta.

2 Ezta települést (illetve településnevet)aközépkorbanÓbu-
dával(Aquincumromjaival)azonosították.

3 Ezenaterületen1928-igálltegyJupiteroltárkő.
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milyenszámbanésholmaradtakmegaprovinciálisokáltal
használtföldrajzinevek.Akoracsászárkorésakoranép-
vándorláskorközöttaföldrajzinevekfennmaradásatekin-
tetében a különbség óriási, bár figyelembe kell venni az
adatolásikülönbséget.Aprovinciamegalapításaután100–
200évvelnagyonsokföldrajzinévállarendelkezésünkre.
Arómaiuralommegszűnéseutánazonbannéhánykiemelt
hely kivételével (Sirmium, Savaria) csak 400 évvel ké-
sőbbről, aKaroling-korbólmaradtak fennnagyobb szám-
ban földrajzinevek.Akkor iscsakaNyugat-Dunántúlról,
majdpedigcsaka12–13.századból.

Amikorarómaiakberendezkedteka tartományban,az
ott talált ésmegismert település- és a vízneveketmegtar-
tották. Ennek kétségtelen bizonyítéka, hogy a pannoniai
földrajzi nevek túlnyomó többsége ugyan római névadás
eredménye, de a szó gyöke nem latin, hanemaz őslakók
nyelvéhezköthető.Alignéhánylatinnyelvűtelepülésnevet
találunk (Alanova,Aequinoctium,AdFlexum,AdStatu-
as,Intercisa,VetusSalina,AltaRipastb., továbbáa4.szá-
zadban a rossz hangzásmiatt átnevezett helyek:Lugio –
Foriana,Malata –Bononia).Ezeknek a latin neveknek a
li mesmenti sűrűsödése jólmutatja,hogyfőlegahatársáv
katonaifontosságúvidékénadtaklatinnyelvűújhelyneve-
ket.Mit jelent azonban az őslakos településnevek római
felhasználása:azőslakostelepülésmagavagycsakaneve
élt-etovábbacsászárkorban?Az,hogyarómaiakmegtar-
tottákvagylatinosítottákahelyilakosságföldrajzineveit,
általában nema település fennmaradását jelentette.A ró-
maiakújonnanlétesített,akárpolgári,akárkatonaitelepü-
léseiketaközelebbivagytávolabbiőslakostelepülésnevé-
vel vagy az ott lakók által használt földrajzi névvel (lásd
például a folyókról elnevezett városokat: Sala, Savaria,
Mursella)jelölték.Ezjólláthatóakatonaitáborokkelta/il-
lyr nevéből (Gerulata, Brigetio, Solva, Cirpi,Aquincum
Lussonium stb.).Mindez persze csak tendenciaként érvé-
nyesült.Hogymitörténtaz5.századbanéskésőbb?Nem
volt az Itinerariumokhozhasonlóösszeírás,amianeveket
fenntartotta volna.ARavennaiGeografus alig ismerte a
tény le ges hely ze tet; in kább az Itinerariumokat ki vo na tol ta. 
Afennmaradóhelynevekkis részérőlaz írott forrásokból,
majdkésőbb aközépkori helynévhasználatból értesülünk.
Ezek a császárkori eredetű földrajzi nevekNyugat-Pan-
noniábanésaDráva-Szávaközénsűrűsödnek.AKelet-Du-
nántúlterületefeltűnőenüres.

Anyugat-pannoniaivíznevek(nemszámítvaanagyte-
rületenkeresztülfolyóDunát,DrávátésaSzávát)akövet-
kezőképpenváltoztak:Albantia–Lafnitz/Lapincs,Savaria
–Zöbernbach,Murius–Mura,Sala–Zala,Arrabo–Rába,
Mursella–Marcal,lacusPelso–Bilissaseo(9.sz.).AKer-
kaésaRinya(1271:Reynna)esetébenalaposnyelvészeti
vizsgálatra lenne szükség. Településnév jóval kevesebb
maradt fenn:Savaria –Sabaria/Szombathely, Scarabantia
–Scaravatiensis(Kr.u.572),Vindobona–Wien.Minden
bizonnyal a természeti adottság, és nem azAquae mi att 
kaptaBaden (beiWien) a nevét, a hasonló környezetben

felbukkanó, azonos értelmű császárkori és középkori ne-
vekhezhasonlóan(AquaeIasae–Varasdteplic,AquaeCal-
idae–Bath).

Dráva-Száva közén római kori víznév nem maradt
meg.Ennekegyikokaazvolt,hogyaDrávábadélrőlcsak
kispatakokömlenek,amelyekesetébenanévfennmaradá-
sát egyébként is kevésbé lehet feltételezni.ASzáva jobb
parti vizeinek neve azonban sok esetben antik eredetű
(Corcoras,Colapis,Urpanus,Drinus).Csaka legnagyobb
háromvárosnakmaradtmeg a neve:Sirmium–Szerém-
ség,Siscia–Sziszek/Sisak,Poetovio–Pettau/Ptuj.

Afelsoroltföldrajzinevekbőllátható:Dél-Pannoniában
csaka(nagyobb)településeknevemaradhatottfenn.Nyu-
gat-PannoniábanScarbantianevea6.századmásodikfelé-
igmaradtmeg.Savarianevénekváltozatlanformábanvaló
fennmaradásátáltalánoseurópaiismertségének(mintSzent
Márton születésihelye), a településmagapedigkaroling-
koriszerepénekköszönheti.Feltűnőésárulkodóafennma-
radtvíznevekviszonylagnagyszáma.Ezekbőllátható,ho-
gyritkakivétellelnemmagukatelepülésekmaradtakfenn
hajdanilakóikleszármazottaival–haetnikailagéskulturá-
lisanmegváltozottjellemzőkkelis–a10.századig,hanem
az egyes vidékeken a folyókkörzete volt az, amely soha
nemváltlakatlanná.Akörülötteélőlakosságsohasemtűnt
elteljesegészében,ésaváltozónépességavizeknevétto-
vábbörökítette.Mivelaföldrajzineveketmegőrzőforrások
között – a néhányKaroling-kori földrajzi névkivételével
–mintegy600–700éveshiátusvan,a római földrajzine-
veknéhányszázévigmégfennmaradhattak,deezekane-
veknincsenekadatolva.Ebbenazadatokbanritkaidőszak-
ban a földrajzi nevek fennmaradásának lehetőségét az
572-esScaravantiaésaBalatonKaroling-korig továbbélő
Pelso neve (876–880: iuxta BilisasseoUB I 15,CBC6.
circa lacum Pelissa)bizonyítja.

A földrajzinevek fennmaradása,valamintnéhány tör-
ténetiadatadjaazokatakereteket,amelyekközöttidőben
és tér ben a pan non tar to má nyok la kos sá gá nak a to vább élé-
sekutatható.

A politikai helyzet röviden összefoglalható: a négy
pannontartományközülPrimát,SaviátésSecundátabiro-
dalmi vezetés sohasemadta fel.Ezeknek a tartományok-
nakasorsaaközpontiigazgatáséskatonaivédelemmeg-
szűnésével, valamint amunicipális igazgatás eltűnésével
osztozott a környező területek sorsában. Secunda (ponto-
sabban a déli szegélye Sirmiummal) érthetően a Keleti
Császárság birtokába került: a szomszédságban volt.Az
Itália északi szélén fekvőSavia azÉszak-Itáliát uraló ki-
rályságokvonzáskörébejutott.PannoniaPrimaAvituscsá-
szárkísérleteután(455)magáramaradt:sorsaazottmara-
dottak számára akkor vált végleg reménytelenné – ha
egyáltalában eljutott hozzájuk a hír –, amikor Noricum
RipensisbőlOdoacer parancsára 488-ban kitelepítették a
mégottmaradt lakosságot.Valeria végzete ismert:ADu-
nántúlkeletirészénfekvőtartománytarómaiállamvezetés
a 430/440-es években hivatalosan átadta a hunoknak, és
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ezzelmegnyitotta a birodalom határát.A kutatók régóta
sejtették,hogyazeseményekhivatalosaktuskeretébentör-
ténetek,deezzelkapcsolatos forrásnemmaradt fenn.Vi-
szontigazolnilehetett,hogyatartományátadásáramegál-
lapodás szerint került sor: a rómaiak a mai Szlovénia
területénValeriaMedianévenformálisanegyújprovinciát
hívtakéletre.Atartományugyancsakideig-óráiglétezett,
deaneveéppenakkorésannyi ideigvolt ismert,hogya
Tabula Peutingeriana végső szerkesztésében feltüntessék.
Valeria feladásaésazúj tartománymegszervezése fővo-
nalaibanugyanúgytörtént,mintamikor271-benarómaiak
feladtákDaciát, és új tartományt szerveztekDaciaNova
néven. Amíg azonban Dacia kiürítésére a gót háborúk
győztes befejezése és újjászervezése után került sor, ez
Valeria esetébenmár nembirodalmiméretekben, a határ
újjászervezésével,hanem–valószínűlegAetiuselképzelé-
seszerint–Itáliavédelmeérdekébentörtént:ahogyAetius
aszétvertburgundokatItáliagalliaihatárára–mintegyvé-
delmére–telepítetteát,avaleriaiakésavelükegyüttme-
nekülőkItáliaészakihatárárakerültek.Valerialakóitvárat-
lanul érte a terület feladása: ennek elég egyértelmű
régészeti bizonyítékai is vannak, amelyekmegerősítik az
írottforrásokbóllevontkövetkeztetéseket.

A tartomány kiürítése aligha volt olyan alapos,mint
Daciában,mert 3. századvégénmég a birodalmi határok
védelmemögélehetettmenekülni.Aromanizáltprovinciá-
lisok többségeminden bizonnyal elhagytaValeriát: ezért
tűntekelnyomtalanularómaikoriföldrajzinevekaKelet-
Dunántúlon, ellentétben Dél- és Nyugat-Pannoniával.A
kelet-dunántúliprovinciálisokhelyzeténekamegítéléséhez
fontosfigyelembevennünk,hogyalakosságaszámáraVal-
eria feladása váratlan volt.A kiürítés és menekülés vi-
szonylaghirtelenkövetkezettbe.Azalsóhetényimauzóle-
umhatszögletű részét egy-egy négyszögletes helyiséggel
bővítették,ésazépületudvarirészéhezisegynégyzetala-
kú helyiséget építettek hozzá.A bővítésekre azért volt
szükség,mertamauzóleumbanmárnemvolt többhelya
temetkezésekszámára.Azújhelységekbenmégsemtemet-
tek el senkit.Akkor viszontmiért bővítették az épületet?
Ezcsakazzalmagyarázható,hogyaza lakosság,amelya
mauzóleumba temetkezett ésmegnagyobbította az épüle-
tet, elköltözött az erőd környékéről.A lakosság nemka-
tasztrófábanpusztultel,vagypánikbanmenekültel,hanem
viszonylagrendezettkörülményekközötttávozott.Ugyan-
isamauzóleumkétsírját felnyitották,éselvittékbelőlea
maradványokat.Szósemlehetsírrablásról:mindkétüresen
maradtsírtazeredetiállapotábaállítottákhelyre.

Hasonló jelenséget figyelhetünk meg a pécsi sep-
tichorábanis.Asírkápolnátatemetőbenépítették,mégsem
találtakbennetemetkezéseket.Azalsóhetényimauzóleum
alapján tudható, hogy a sírhelyeket az apszisnyílásokban
kellettvolnamegépíteni.Mivelilyenaseptichorában nem 
kerültelő,aztkellfeltételeznünk,hogyvagymárnemte-
metteksenkitazépületbe,vagyazépületmégelsemké-
szült–ekérdésegyújabbásatásutántalánelönthetőlesz.

Atemetkezésekhiányátcsakazzallehetmagyarázni,hogy
avároslakóielhagytáklakhelyüket.Ezekamegfigyelések
azt bizonyítják, hogy a kiürítés többé-kevésbé váratlanul
értealakosságot.Akéttelepülésenélőkmégnéhányévvel
a tartomány feladása előtt semameneküléssel voltak el-
foglalva, hanem építkezni kezdtek. Ilyen késői építkezés
lehetettValeriusDalmatiusdél-valeriaivillájaéppúgy,mint
aSzékesfehérváronmásodlagos vagyharmadlagos beépí-
tés ben ta lált presbyterium-korlátpillér, amelyet az5. szá-
zadelsőévtizedeielőttnemfaraghattakki:ezazegyetlen
ismert templomi berendezési tárgy aDunántúlon.Apro-
vinciálisokmég az 5. század elején építkeztek, vagyis a
helyzetüketneméreztékannyirafenyegetettnek,hogyme-
nekülésregondoljanak.

Valeriaátadásaahunoknakéskövetkezménye,a lakos-
ság elmenekülése összhangbanvan a kelet-dunántúli római
koriföldrajzinevekeltűnésével.Ezatényarégészetikutatás
számára határozott irányjelző: aKelet-Dunántúlon – amíg
nem találunk ezzel ellenkező vagy ezt árnyaló tényeket –
nem,vagycsaknagyonkorlátozottan lehetaprovinciálisok
továbbélésévelszámolni.Ebbőlkövetkezikazis,hogyaKe-
let-Dunántúlon előkerült keresztény leleteket, amelyeket
egyébkénthajlamosaklennénkaz5.századközepérekeltez-
ni, nemkeltezhetjük ekkorra; gondolok itt a tokodi keresz-
tényjelképesedénykarcolatokraésbesimításokra.Etárgyak
keltezésétnemkönnyítimegalelőkörülményekrétegtani bi-
zonytalanságasem.Afennmaradtcsászárkorivíznevekalap-
jánkizárólagaRába-Marca-Rinyavonaltólnyugatratételez-
hetőfelaprovinciálisokévszázadokigvalótovábbélése.

Ha azt keressük, hogy a régészetimódszerrel vizsgálva
milyenterületekenlehetakontinuitástésadiszkontinuitásta
pannon tartományokban meghatározni, meg kell állapíta-
nunk:arendelkezésünkreálló leletekerrekevésséalkalma-
sak.Pontosabban:könnyebbadiszkontinuitásrakövetkeztet-
niaKelet-Dunántúlon,mintaprovinciálisokfennmaradását
aDráva-SzávaközöttvagyaNyugat-Dunántúlonbizonyíta-
ni.Nyilvánvaló ugyanis, hogy ahol a lakosság nem élt to-
vábbegy római településen,ott az erózió és a földművelés
pusztítottaelarétegeket,aholviszontfolytatódottatovább-
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élés,ottéppenafolyamatosságtettetönkreazokatarétege-
ket, amelyből a kontinuitásra lehetne következtetni.Ebből
azonbanaziskövetkezik,hogyhamástényezőkafolyama-
tosságmellettszólnak,akkora településekenarétegekhiá-
nyanemzárhatjakieleveaprovinciálisoktovábbélését.

Atemetőkesetébeniskönnyebbadiszkontinuitásmeg-
állapítása,mintakontinuitásbizonyítása.Aprovinciálisok
tárgyi leletei az érmek keltező szerepének amegszűnése
miatt nem rendelkeznek szűkebb, időhatározó jellemzők-
kel.Akontinuitásvizsgálatátcsaknemlehetetlennétesziaz
a körülmény, hogy a Nyugat-Dunántúlon gyakorlatilag
nemismerünk4.századifeltárttemetőt.Sokatmondólehet
azonban a4. századi savariai ókeresztény temető sok év-
százados folyamatos használata: különösen azért,mert a
késő császárkori, keresztény temető területénmutatható
ki.

A20.századközepénbezárt temető területeaz1.szá-
zadtólkezdveanépvándorláskorbanishasználatbanvolt;a
terület erős kultikus hagyományát jelzi, hogy Sabaria/
Szombathelyplébániatemplomaisezenavárosonkívülite-
rületen állt amagyar középkorban.Késő római temetőket
azonbannemakontinuitásvizsgálatamiattfontosNyugat-
Dunántúlon, hanemaKelet-Dunántúlon tártak fel, nem is
kis szám ban.Ezeknekatemetőknekazelemzéseazonbana
legtöbbesetbenmégelvégzendőfeladat.Nohasemavisele-
titárgyaknak,semamellékletekneknincsenekolyanjellem-
zőik, amelyek az 5. század első évzizedeiben a pontosabb
keltezéstlehetővétennék,egyleletcsoporthiányaisroppant
árulkodó lehet, és elősegítheti a temetők keltezését.Hasz-
nálhatómegfigyelés, hogy aKelet-Dunántúlon feltárt késő

római temetőkben – melyek
száma eléri a háromezret –
nincsháló-ésfenyőmintásbe-
si mí tott ke rá mia: ezek a te me-
tők tehátminden bizonnyal a
háló-ésfenyőmintáskerámiát
használóhun-korszakelőtt le-
záródtak.Aprovinciálisok el-
menekülése mellett azonban,
legalábbis a limesmentén, az
új lakosság beköltözésének is
van régészetileg megfogható
és kutatható bizonyítéka.
Egyeslimes-mentitáborokban
arómaiépületekmaradványa-
inolyanfavázasépítményeket
emeltek,amelyeketmárnema
limeskatonaság, hanem a be-
költözők készítettek.Hasonló
jelenség figyelhetőmegSopi-
anae késő római temetőiben
is.Asírkamrákbanlaknikezd-
tek:asarokbafűtőalkalmatos-
ságot építettek, a sírokat fel-
dúlták.Mindezarégilakosság

eltűnésének és az új beköltö-
zésénekabiztosjele.Anépes-
ségcsere időrendjét azonban
mégnemismerjük.

Ha a provinciális lakossá-
got ebben az időbenmár ke-
reszténynektartjuk,azazake-
resztény leletekhasználóin az
egykori provinciálisokat ért-
jük,akkora796-osDunaparti
zsi na ton em lí tett ke resz té nye-
keta8.századvégéigtovább-
élő, többé-kevésbé helyben
maradt lakosság leszármazot-
tainak kell tekintenünk. Hol
laktakezekaközpontiegyház-
szervezettől elszigetelten, az
ismeretlenséghomályábanélő
keresztények? Feltételezhet-
jük, hogy települési területük
rész ben egy be esett az zal a te-
rülettel, aholPippin itáliai ki-
rály felvonult az avarok ellen
aDunapartjáig:aseregmindenbizonnyal találtkeresztény
lakosokatafelvonulásiútvonalmentén.

Akultikustovábbéléstekintetébensokatmondóazemlí-
tettsabariaitemető.Hasonló,kereszténykultikustovábbélés
tapasztalhatóSirmiumban, ahol a város szentjének,Demet-
riosnak a neve a település középkori nevében élt tovább
(ugyanúgy, ahogy Serdica esetében is a templom névadó
szentjének,Szófiánaknevétkaptaaváros).SőtSirmiummá-
sik vértanújának, Iraeneusnak a tisztelete is fennmaradt a
SzentErnyérőlelnevezettkáptalanban.Akétszenttiszteleté-
revonatkozóadatokfeldolgozásaésakapcsolódótelepülés-
történeti vagy egyházszervezeti összefüggések értelmezése
még vá rat ma gá ra.

Azelvégzendőfeladatokszámanemkevés.Függetlenül
attól,hogyalakosságtovábbélésénekvizsgálatáhozközvet-
lenülmennyire használhatók fel, néhány késő császárkori
tárgytípust is szükséges lenne megvizsgálni. Így például
szükségesmégabesimítottkerámiaésahagymafejesfibu-
lák tipokronológiai feldolgozása, illetve az elkezdettmun-
kák folytatása, a népvándorláskorban továbbélő tárgytípu-
soknak (pl. asztragalosz-mintás fülkanalak, kosaras és
piramis alakú függők) Barkóczi László által megkezdett
vizsgálatának folytatása, nyugat-pannoniai késő római te-
metőkfeltárásailletveazegyetlennagyobbszázalékbanfel-
tárt temető (Mursella)publikálása,valamintakelet-dunán-
túlikésőrómaitemetőkfeldolgozása.

ÍrásomatKézaival kezdtem, ésmagyar középkori vo-
natkozássalfejezembe.Afennmaradtrómaikoriföldrajzi
nevek közül nem volt szó a legáltalánosabban elterjedt
névről, aPannoniáról.Ugyan Illyricumot a 8. századvé-
génmégemlítik,deezNagyKárolyudvaránakközismert
földrajzi tudását jelzi,mintsemaz antik név fennmaradá-
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sát.NemcsakaPannonianévélte túl anépvándorláskort,
hanem –most nem részletezendő átalakulással – a Pan-
noniaSuperior és Inferior egykori tartománynevek is is-
mertek voltak.A rövid életűValeria, Savia, Prima ésSe-
cundamegjelölések azonban különböző időben eltűntek.

IsmerveaRaetiaésNoricumnevekszűkösközép-
korihasználatát,meglepő,hogyazugyancsaknem
neolatinnyelvterületreszorultPannoniáta11.szá-
zadbannemcsak ismerték,hanem„hivatalosan” is
használták.Péter,majdazőtkövetőkirályokokle-
veleikbencímüketanéprőlneveztékmeg(rex Un-
garorum).Azérmeken legalább I.Lászlóig (utána
megszünnek az olvasható éremfeliratok) mégis
Pannoniát tüntették fel az ország neveként. Füg-
getlenülattólavitától,amelyarrólszól:Pannonia
azegészországot,vagycsakegyrészétjelentette-e,
számunkra az az érdekes, hogymikéntmaradt is-
mertaPannonianév,kikközvetítették,ismertették
megaztÁrpádnépével.HaPannoniaa11.század-

ban– tehátmegalakulásától fogvaamagyarkirálysághi-
vatalos neve lett, akkormiért tűnt el a 12. század elején
vagykésőbb?Miokozza azoklevelek és apénzek eltérő
szóhasználatát?Aválasz azonban a késő római kontinui-
tástólfüggetlen,másiktörténet.
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