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GERMÁNSKE HROBY Z ČAKY A GBELIEC
Príspevok k osídleniu juhozápadného Slovenska
v dobe rímskej 1
J ÁN B EL J AK - T I T U S KOLN Í K

Germanic Graves from Čaka and Gbelce. Contribution to the Settlement of Southwestern Slovakia in the Roman Period.
The Quadi settlement in the Roman period B2 phase was spread eastwards to the lower river Hron and Ipeľ basins. In the
older Roman period it was the most east settlement zone of the Danube Teutons. Archaeological finds documenting the
Quadi presence on this territory in a half of the 2nd century AD are coming from sites situated on the lower river Hron basin.
Graves and excavated burial grounds from the Roman period have been proved here only sporadically. This fact increases
the relevance of the mentioned grave finds from Čaka and Gbelce, not only in studying of the lower river Hron microregion
in the Roman period, but also of the Limit forefront in a wider context. The both sites are an important evidence of a strong
Germanic enclave in the close vicinity of the north Pannonian Brigetio.
Alhtough the necropolises in Čaka and Gbelce are situated in the river Hron basin, they are 10-15 km distant from its flow
and more than 20 km one from another. With the both burial grounds the fact is important that in their vicinity congeneric
settlement sites were revealed, concerning their chronology and culture. The aim of this article is to present finds from the
both necropolises in connection with contemporary life and at the same time to define their chronology and their position
among the burial places of the Barbaricum in central Europe. The finds from Čaka and Gbelce are very important in the
context of settlement of the lower river Hron basin in the Roman period asd well as in the connection with known historical
events (the Marcomanic Wars) and consequent cultural changes in the north Pannonian limit forefront at the end of the older
Roman period. Among the graves finds from Čaka and Gbelce are artefacts that prove lively inter-regional Teutonic contacts
in the period around the Marcomanic Wars. These contacts can be observed northward with the region of the Przewor and
Wielbar cultural circles as well as northwestward with the space of the Polabian cultural circle. Intensive contacts also with
Roman provinces are documented by numerous Roman imports in grave equipment. During the Marcomanic Wars the
Quadi took also the central river Hron basin, central Ipeľ basin and the territory southward the Danubian bend near the
present-day town of Vác in northern Hungary. The so-called eastern Quadi enclave was established.
Key words: Teutoni, Roman period, Barbaricum, Marcomanic Wars, inter-regional contacts, necropolis.

Dolné Pohronie a južné Slovensko vôbec, malo
v dobe rímskej mimoriadny, nadregionálny význam. Svedčí o tom aj skutočnosť, že na tomto
území rímsky cisár Marcus Aurelius písal časť
svojho diela Ta eis heauton - prvú knihu Hovorov
k sebe samému (dielo vyšlo v roku 1976 v slovenčine pod názvom Myšlienky k sebe samému), kde
uvádza: „Písané v krajine Kvádov nad Granuou“
(nad Hronom).
Včasnodejinné osídlenie tohto územia máme
potvrdené viacerými sídliskovými aj hrobovými
nálezmi. Dosiaľ však dominujú predovšetkým
zdokumentované sídliská (Čaka, Šarovce, Štúrovo,
Štúrovo-Obid, Želiezovce). Hroby a preskúmané
pohrebiská z doby rímskej sú tu doložené iba sporadicky. Táto skutočnosť znásobuje význam predkladaných hrobových nálezov z Čaky a Gbeliec. Nielen
pre poznanie mikroregiónu dolného Pohronia
v dobe rímskej, ale i predpolia limitu v oveľa širších
súvislostiach. Obe lokality predstavujú dôležité
1

svedectvo silnej germánskej enklávy v blízkom
predpolí severopanónskeho Brigetia.
Pohrebiská Čaka a Gbelce ležia síce v povodí
Hrona, ale sú od jeho toku vzdialené 10-15 km. Vzájomne od seba sú vzdialené vyše 20 km (obr. 1). Pri
oboch pohrebiskách je dôležitá skutočnosť, že v ich
blízkosti boli zistené aj im chronologicky a kultúrne
príbuzné sídliská. Tento príspevok má za cieľ jednak
predstaviť a chronologicky zaradiť nálezový fond
z oboch pohrebísk vo väzbe na dobové reálie, jednak
načrtnúť postavenie pohrebísk v rámci stredoeurópskeho barbarika.
GERMÁNSKE POHREBISKO ČAKA
Lokalita Čaka (okr. Levice) je v odbornej literatúre známa predovšetkým vďaka výskumu mohyly
z neskorej doby bronzovej v polohe Kopec, ktorý sa
uskutočnil v rokoch (1950-1951). Ide o najmonumen-

Práca vznikla v rámci grantového projektu 2/6126/26 agentúry VEGA.
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tálnejšiu mohylu na Slovensku, s priemerom vyše
50 m a výškou asi 5 m (Točík/Paulík 1960), ktorej obsah sa stal podkladom na vyčlenenie čačianskej2 kultúry (Paulík 1963). Mohyla bola navŕšená na mieste
staršieho žiarového pohrebiska z konca eneolitu
(kultúra Kosihy-Čaka - Vladár 1966) a kostrového
pohrebiska zo strednej doby bronzovej (karpatská
mohylová kultúra). V dobe rímskej sa tu rozkladalo
žiarové germánske pohrebisko.
História výskumu

Obr. 1. Čaka a Gbelce. Situovanie lokalít v predpolí severopanónskeho limitu.

Pri revíznom archeologickom výskume kniežacej
mohyly z neskorej doby bronzovej v polohe Kopec
odkryl J. Paulík v roku 19603 aj dva kostrové hroby (1/60 a 5/60) zo strednej doby bronzovej a päť
žiarových hrobov z doby rímskej (obr. 3). Revízny
výskum bol zameraný na doskúmanie okrajových
častí plášťa mohyly z neskorej doby bronzovej
(skúmanej v rokoch 1950-1951 A. Točíkom) a jej
bezprostredného okolia. Poloha Kopec je situovaná
juhozápadne od obce Čaka, na svahu západného
návršia nad Bardoňovským potokom.
Na úpätí protiľahlého svahu v polohe Diely sa
rozprestiera rozsiahle germánske sídlisko z 2.-4.
stor. (obr. 2), ktoré v roku 1950 zisťovacím výskumom objavil A. Točík (1951, 158-160) a v roku 1961
tu vo výskume pokračoval J. Vladár (1962, 1966). Na
ďalšom protiľahlom svahu Pod Vinohradmi bol objavený v roku 2004 strieborný denár Hadriána (117138). Nálezy sú uložené v Archeologickom ústave
Slovenskej akadémie vied v Nitre a časť v Múzeu
medailí a mincovníctva v Kremnici.
Opis hrobov a nálezov
Hrob 1 (2/60) - žiarový, urnový, rozrušený (obr. 3: 2)
V hĺbke okolo 25 cm od povrchu sa nachádzali črepy
urny a zvyšky nedohorených ľudských kostí.
Nálezy:
- Fragmenty pochádzajúce z dolnej časti v ruke modelovanej urny, tvarovo nevýrazné; inv. č. 4/60.
- Malé množstvo úplne rozpadnutých prepálených
ľudských kostí, bližšie neurčiteľných; inv. č. 5/60.

Obr. 2. Čaka. Plán obce s vyznačením osady Diely (krúžok)
a pohrebiska Kopec (štvorec).

Hrob 2 (3/60) - žiarový, urnový, rozrušený (obr. 3: 3)
V hĺbke okolo 30 cm od povrchu boli zistené zvyšky
urny a prepálené ľudské kosti.
Nálezy:
- Atypické črepy z dolnej časti v ruke modelovanej
urny; inv. č. 6/60.
- Malé množstvo bližšie neurčiteľných prepálených
ľudských kostí; inv. č. 7/60.

2

V literatúre sa čačianska kultúra často uvádza aj ako čakanská kultúra.

3

Za poskytnutie nálezov pri spracúvaní publikácie vďačíme autorovi výskumu.
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Obr. 3. Čaka-Kopec. 1 - rozloženie hrobov z doby rímskej; 2 - pôdorys hrobu 2/60; 3 - pôdorys hrobu 3/60; 4 - pôdorys hrobu
6/60; 5 - pôdorys hrobu 7/60. Mierka: a - 1; b - 2-5.
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- Železný hrot oštepu; list s výrazne odsadeným stredovým rebierkom a tuľajkou kruhového prierezu,
zužujúcou sa smerom k listu, od ktorého je oddelená
plastickým prstencom, na konci tuľajky sa nachádza
priečny nit; rozmery: celková dĺ. 17,2 cm, dĺ. listu
9,7 cm, š. listu 3 cm, dĺ. tuľajky 7,5 cm; inv. č. 18/60
(obr. 5: 8).
- Železné oblúkovité nožnice s výrazne pravouhlo
odsadeným ostrím; celková dĺ. 19,2 cm; inv. č. 17/60
(obr. 5: 4).
- Deformované a poškodené bronzové vedro so železným držadlom, typ Eggers 39 alebo 40, v strednej časti
dna je vbitá signatúra podobná písmenu F; pr. 17,5 cm;
inv. č. 21/60, 22/60 (obr. 5: 6, 7, 9).
- Fragmenty silne deformovaného bronzového cedidla
neurčeného typu; inv. č. 14/60 (obr. 5: 5).
- Fragmenty roztaveného skla zelenkavého sfarbenia,
pravdepodobne misky s rebrami, typu E 182-183; inv.
č. 20/60 (obr. 5: 3).
- Fragment kosteného predmetu, pravdepodobne ihlice;
inv. č. 19/60 (obr. 5: 10).
- Hrudka živicovej smoly; inv. č. 13/60 (obr. 5: 2).
- Prepálené ľudské kosti; inv. č. 12/60.

Obr. 4. Čaka-Kopec. Pôdorys hrobu 4/60.

Hrob 3 (4/60) - žiarový, urnový (obr. 4)
V hĺbke okolo 35 cm od povrchu bola zistená poškodená urna (obr. 4: 1) obsahujúca nedohorené ľudské
kosti, ktoré boli pravdepodobne uložené v anatomickom usporiadaní: fragmenty lebky v hornej vrstvičke
a zlomok končatín v spodnej časti urny. Na kostičkách
ležala hrudka smoly (obr. 4: 9). Južne od dna urny sa
nachádzal ďalší inventár: železný dvojsečný meč (obr.
4: 2), držadlo vedra (obr. 4: 5) a pod ním nožnice (obr.
4: 4), pod mečom bola dolná deformovaná časť vedra
(obr. 4: 5) a pod nožnicami horná časť vedra (obr. 4: 5),
pod týmito predmetmi sa našli fragmenty bronzovej
cedidlovej súpravy (obr. 4: 6), pod ktorými na hromádke ležali roztavené kúsky skla (obr. 4: 7), železný
hrot oštepu (obr. 4: 3) a fragment kosteného predmetu,
pravdepodobne ihlice (obr. 5: 10).
Nálezy:
- V ruke modelovaná urna vázovitého tvaru, okraj odčleneného ústia bol poškodený orbou; telo je baňaté,
horizontálne zdobené piatimi obvodovými pásmi
trojitých rytých vlnoviek; dno je ploché; povrch hladký, čiernej farby; materiál s prímesou jemného piesku,
tvrdo vypálený; rozmery: v. 18 cm, pr. ústia 27 cm, max.
pr. 28,7 cm, pr. dna 11,8 cm; inv. č. 11/60 (obr. 5: 1).
- Železný dvojsečný meč so šikmo zrezaným hrotom,
rituálne deformovaný, šošovicovito-romboidného
prierezu; tŕň rukoväti pravouhlého prierezu je odsadený od čepele v pravom uhle a ukončený romboidným kovaním; rozmery: celková dĺ. 61,9 cm;
dĺ. tŕňa 11,5 cm; dĺ. čepele 50,4 cm; š. čepele 4,2-3,7 cm,
dĺ. hrotu čepele 6,8 cm; inv. č. 15/60 (obr. 5: 11).

Hrob 4 (6/60) - žiarový, urnový, rozrušený (obr. 3: 4)
V hĺbke 30 cm od povrchu bolo zistené zoskupenie
črepov urny zničenej orbou a nedohorené prepálené
ľudské kosti rozptýlené na ploche 35 x 30 cm. Medzi
nimi bol zlomok bronzového predmetu, zlomok kostenej ihlice, skla a „cudzie“ čriepky.
Nálezy:
- Atypické fragmenty urny vyhotovenej v ruke; inv. č.
31/60.
- Fragment bronzového predmetu, pravdepodobne
okraj cedidla alebo naberačky; inv. č. 32/60 (obr.
6: 3).
- Fragment roztaveného skleného predmetu s farebným
nádychom do zelena; inv. č. 34/60 (obr. 6: 2).
- Fragment kosteného predmetu s kruhovitým prierezom, pravdepodobne ihlice; dĺ. 0,6 cm; inv. č. 33/60
(obr. 6: 1).
- Cudzie črepy rôznych v ruke modelovaných nádob,
nevýrazné; inv. č. 31a/60.
- Prepálené ľudské kosti; inv. č. 30/60.
Hrob 5 (7/60) - žiarový, jamový, rozrušený (obr. 3: 5)
V hĺbke 30-40 cm od povrchu sa na ploche okolo
100 x 80 cm našlo zoskupenie prepálených ľudských
kostí a črepy nádob. V profile mala hrobová jama rovné
steny a kotlíkovité dno (obr. 3: 5).
Nálezy:
- Fragmenty keramiky, pochádzajúce z viacerých nádob vyhotovených v ruke; inv. č. 35/60.
- Prepálené ľudské kosti; inv. č. 36/60.

Analýza nálezov z Čaky
Ako sme uviedli vyššie, počas revízneho výskumu okolia mohyly z doby bronzovej bolo odkrytých aj päť žiarových hrobov z doby rímskej.
Našli sa na ploche 7 x 12 m (obr. 3: 1). Ďalšia plocha
s potenciálnym výskytom hrobov sa neodkrývala.
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Obr. 5. Čaka-Kopec. Inventár hrobu 4/60. 1 - urna; 2 - hrudka živicovej smoly; 3 - fragment skla; 4 - nožnice; 5 - cedidlo;
6, 7, 9 - vedro; 8 - hrot oštepu; 10 - fragment ihlice; 11 - meč (1 - keramika; 2 - živicová smola; 3 - sklo; 4, 6, 8, 11 - železo; 5, 7,
9 - bronz; 10 - kosť). Mierka: a - 1; b - 2-9, 11; c - 10.
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Zistené hroby teda pravdepodobne reprezentujú
iba nepatrnú časť pohrebiska. Okrem keramiky sú
v hroboch zastúpené najmä časti výzbroje a výstroja.
V hrobovom inventári sa relatívne často vyskytli aj
rímske importy - bronzové a sklené nádoby.
Možno sa oprávnene domnievať, že centrálna
časť pohrebiska z doby rímskej sa pôvodne roz
prestierala predovšetkým na ploche pôvodného
násypu mohyly. Všetky hroby zahĺbené do plášťa
mohyly boli v priebehu storočí prirodzeným znižovaním mohylového násypu i poľnohospodárskou
činnosťou rozrušené a zničené. Usudzujeme tak
z obdobnej archeologickej situácie na pohrebisku
v Očkove, kde sa zachovali iba hroby za obvodom
plášťa velatickej mohyly (Kolník 1956; Paulík/Kolník
1966, 23).
Súčasti výzbroje a výstroja
Meč
Obojsečný železný meč, s celkovou dĺžkou
61,9 cm, sa našiel v hrobe 3 (obr. 5: 11). Po kremácii
bojovníka bol rituálne deformovaný. Meč charakterizuje pomerne krátka (50,4 cm), v priereze pôvodne
romboidná čepeľ, ktorá sa smerom k hrotu mierne
zužuje (4,2-3,7 cm) a je zakončená stredne dlhým
(6,8 cm) ostro zrezaným hrotom. Dôležitým prvkom je ukončenie tŕňa rukoväte (dĺ. tŕňa 11,5 cm)
romboidným železným kovaním držadla.
Meč možno zaradiť k typu III/3 podľa triedenia
M. Biborského (1978, 66), resp. do VI. skupiny v jeho
novšej typológii (Biborski 1994, 97; 2004, 551). Meče
priraďované k typu gladius - s úzkymi čepeľami
a s dosť výrazne vyznačeným trojuholníkovitým
stredne dlhým hrotom - sú časté v rímskych provinciách, zriedkavejšie sa vyskytujú aj v stredoeurópskom barbariku. Exemplár z Čaky svojimi
rozmermi a proporciami zodpovedá typu Pompeje
(Ulbert 1969, 126, 127), od ktorého sa mierne odlišuje
profiláciou hrotu.
Podľa M. Biborského4 tvarovanie a technológia
výroby meča z Čaky naznačuje, že ide o rímsky
import. Proporciami a rozmermi je mu veľmi blízky
meč z Newsteadu, z jamy LVII (Bishop/Coulston 1993,
tab. 36: 2). Z územia rímskych provincií poznáme
viaceré analógie. Takéto meče sa našli napríklad
v Mainzi-Wiesbadene, vo Vindonisse i v koryte
Rýna pri Oosterbeeku v Holandsku. Najdôležitejší
je ale nález z eponymných Pompejí (Biborski 1994,
4

97, tam i ďalšia literatúra). V stredodunajskom
barbariku sa meče VI. skupiny Biborského vyskytli
v Bližkoviciach na južnej Morave (Tejral 1971, 51, tab.
12: 5) a v hrobe 13 v Sládkovičove na juhozápadnom
Slovensku (Kolník 1980, 133, tab. CXXXI: 13b).
Na území przeworskej kultúry sa analogický
meč našiel v hrobe „A“ na pohrebisku Kotla
v dolnom Sliezsku (Pescheck 1937, 268, obr. 1)
a v Orońsku na Mazovsku (Biborski 1978, 65, tab.
11: a). Sprievodnými nálezmi gladiov III. typu,
resp. VI. skupiny podľa Biborského, bývajú včasnejšie varianty štítových puklíc s tupým hrotom,
typu J. 7a (Godłowski 1992, 72, tab. 2: 1) a držadlá
štítov s poloblúkovitým prierezom a výrazne
klenutými obdĺžnikovitými koncovými plôškami
(Godłowski 1992, 72, tab. 2: 2). V hroboch przeworskej kultúry s uvedeným typom mečov paralelne
vystupujú súbory pozostávajúce z dvoch alebo až
troch železných hrotov kopijí a oštepov. Medzi
hrotmi nachádzajúcimi sa v jednom hrobe sa
pritom často prejavujú značné rozdiely v ich dĺžke, čo pravdepodobne znamená, že jeden z nich
predstavoval hrot kopije a druhý hrot oštepu
(Godłowski 1992, 80).
Meč z Čaky možno datovať na základe paralel
v barbariku do prvých desaťročí 2. stor. po Kr., teda
do stupňa B2 doby rímskej (Biborski 1978, 66; 1994,
97; 2004, 551; Kaczanowski 1992, 26). Skoršie datovanie - do poslednej štvrtiny 1. stor. po Kr., keďže
takto sú pevne datované meče z Pompejí (Ulbert
1969) - v prostredí barbarika sotva prichádza do
úvahy. Treba pripustiť, že osvedčená forma meča
sa udržala aj v 2. stor. po Kr.
Hrot oštepu
Železný hrot oštepu s listovitým ostrím, s dĺžkou
17,2 cm, sa našiel v hrobe 3 (obr. 5: 8). Má pomerne
tenký list, v priereze s jemne odčleneným rebierkom,
ide o Kaczanowského typ PL B4, resp. o Pietov typ 1
(Pieta 2005). Tuľajka sa zužuje smerom k listu (Kaczanowského typ T4) a v priereze má mierne elipsovitý
tvar (Kaczanowského typ PT 4). V najširšej časti tuľajky sa nachádza priečny nit. Najbližšie analógie tvoria
hroty Kaczanowského typu VI-1 alebo Pietovho typu
1 (Pieta 2005, 41, tab. 1: 1-5). Náš exemplár sa od týchto, už v neskorolaténskom kontexte bežných typov
odlišuje plastickým prstencom umiestneným medzi
tuľajkou a listom. Opakuje sa na konci staršej doby
rímskej. Proporciami sa hrotu z Čaky podobá hrot

Metalografickú analýzu meča urobil M. Biborski (IA UJ, Kraków). Za analýzu sme mu zaviazaní úprimnou vďakou. Vzorka bola odobratá z jednej strany čepele. Na priečnom reze čepele vystupuje štruktúra (perlit a ferit) zodpovedajúca tvrdej
oceli s obsahom uhlíka okolo 0,5-0,6%. Tvrdosť nameraná na ostrí meča je 146 HV a v strednej časti čepele 152 HV. Meč
bol pravdepodobne ukutý z jedného kusa rovnomerne kalenej tvrdej ocele. M. Biborski ho zaraďuje do skupiny A II svojej
technologickej klasifikácie mečov z doby rímskej (Biborski 2004). Prepálenie na hranici neumožnilo zistiť, v akom stupni bola
pôvodne čepeľ kalená.
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oštepu z Tarnowa v Sliezsku (hrob 19a), datovaný do
fázy B2a doby rímskej (Godłowski 1992, tab. 2: 5).
Podobné hroty, s plastickým prstencom odčleňujúcim listovité ostrie od tuľajky, sú známe zo Škandinávie (Järpås Kyrka a Frödinge-Alsta; Nicklasson
1997, 218, 230, tab. 13: a; 25: a). Tam sú však datované
do neskoršieho obdobia - do fázy C1b, čo súvisí
s ich odlišnými typologickými znakmi (Nicklasson
1997, 218). Spomínané prstence sa pomerne často
vyskytujú na tuľajkách so spätnými krídelkami
(Kaczanowského typy A, B, C), datovaných do
stupňov B1-B2 doby rímskej (Kaczanowski 1995, 75).
Hrot z Čaky možno vzhľadom na uvedené paralely
začleniť podľa nášho názoru do rozvinutého stupňa
B2, teda do fázy B2b doby rímskej (Kaczanowski 1995,
17, tab. VII, XX).
Nožnice
Súčasťou nálezového inventára hrobu 3 (4/60)
sú aj železné oblúkovité pružinové nožnice (obr.
5: 4). Patria k najbežnejšiemu typu nožníc, s takmer pravouhlo odsadenými základňami čepelí.
Priradiť ich môžeme k typu I, variantu a/b podľa
A. Knaackovej (1978, 18, 19, obr. 2a; 3a). Tento typ nie
je chronologicky citlivý a vyskytuje sa od neskorej
doby laténskej až do stupňa B2/C1 (prípadne C1)
doby rímskej (Knaack 1978, 21). V analyzovanom
hrobe vystupujú tieto nožnice spolu s mečom typu
Pompeje - Biborského skupiny VI, čo nám dovoľuje
ich začlenenie do stupňa B2.
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Importy z provincií
Bronzové nádoby
Výrazne deformované bronzové vedro so železným držadlom (obr. 5: 6, 7, 9) sa našlo vo výbave
hrobu 3 (4/60). Ide o vedro östlandského typu (typ
Eggers 39 alebo 40). Z vonkajšej strany je na dne
v strednej časti vyrytá signatúra podobná písmenu
F (obr. 5: 9). Vedro östlandského typu (lat. názov
oula alebo olla) patrilo ku každodenne používanému kuchynskému riadu v rímskom vojenskom
výstroji (Hilgers 1969, 112; Kunow 1983, 71, obr. 15,
tab. 3: 39, 40; Petrowszky 1993). V nálezovej kombinácii so súpravou naberačky a cedidla sa považuje
za súčasť nápojového servisu (Kunow 1983, 79).
Prevažný výskyt tohto typu nádob sa v barbariku
viaže k stupňu B2 (Eggers 1951, 163, obr. 19, tab.
5: 39; 6: 40, mapa 19; 1955, 202, obr. 2: 22; 6; Karasová 1998, 70).
Fragmenty bronzového cedidla pochádzajú
z hrobu 3 (4/60). Neumožňujú nám stanoviť, či išlo
o typ s veslovitým alebo palicovitým držadlom (typ
Eggers 159-162).
Torzo okraja ďalšej bronzovej nádoby, pravdepodobne cedidla alebo naberačky (obr. 6: 3), sa našlo
v hrobe 4 (6/60).

Kostené ihlice
Dva fragmenty pravdepodobne kostených ihlíc
(obr. 5: 10; 6: 1) sa našli v hrobe 3 (4/60) a v hrobe 4
(6/60). Obe ihlice mali tvar valcovitej tyčinky s kruhovým prierezom. Fragmentárny stav neumožňuje
ich bližšie typologické zaradenie.
Keramika
Terrina s vyčleneným hrdlom bola použitá ako
urna v hrobe 3. Baňaté telo mala zdobené štyrmi
trojnásobnými rytými vlnovkami vytvorenými
hrebeňovitým nástrojom (obr. 5: 1). Jej okraj bol
poškodený orbou. Na základe sprievodných hrobových nálezov ju môžeme datovať do stupňa B2.
Príbuzné paralely k tvaru i výzdobe sa vyskytujú
v sídliskových a hrobových nálezoch nielen z juhozápadného Slovenska (Kolník 1962, 378, obr. 130: 8;
1980, tab. LVI; CXLI: 33a; Turčan 1996, 114, obr. 3: 1,
8), ale aj v dolnorakúskom barbariku (Pollak 1980,
20, 117, 135, 192, tab. 9: 20; 135: 17-22) a na Morave
(Droberjar 1997, 30; typ výzdoby 370 - obr. 21; typ
formy 3101 - obr. 42).

Obr. 6. Čaka-Kopec. Inventár hrobu 6/60. 1 - fragment ihlice;
2 - fragment skla; 3 - fragment bronzového predmetu (1 - kosť;
2 - sklo; 3 - bronz).

Sklo
Zliatky prepáleného priesvitného skla s odtieňom do zelena boli nájdené v hrobe 3 (4/60). Možno
predpokladať, že pochádzajú z misky s rebierkami
typu Eggers 182-183 (obr. 5: 3). Takéto misky sa
datujú na koniec stupňa B1 a do stupňa B2 doby
rímskej (Eggers 1951, I, 178; II, tab. 14: 182, 183,
mapa 49).
V hrobe 4 (6/60) bol odkrytý atypický fragment
prepáleného neurčiteľného skleného predmetu
zelenkavej farby (obr. 6: 2).
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Zhodnotenie
Najbohatšiu a najsignifikantnejšiu hrobovú výbavu obsahoval hrob 3 (4/60). Bol to hrob germánskeho
bojovníka, zaradený do stupňa B2. Bližšie ho datujú
chronologicky citlivé nálezy - meč typu gladiusPompeje (skupina VI podľa Biborského) a hrot
oštepu (typ VI podľa Kaczanowského). Uvedený
hrob patrí medzi najstaršie dosiaľ známe uzavreté
nálezové celky v tejto oblasti. Datujeme ho na začiatok 2. stor. po Kr.
POHREBISKO GBELCE
Pohrebisko sa nachádzalo v polohe Tehelňa na
severovýchodnom okraji obce Gbelce (maďarsky
Köbölkút; okr. Nové Zámky). Bolo situované na
severozápadnom a západnom okraji sprašového
návršia „Szent Jancsidomb“. Jeho svahy boli exploatované v 20. stor. hliniskom tehelne. V západnej
a juhozápadnej časti hliniska tehelne sa v minulosti
sporadicky zachraňovali zvyšky žiarových hrobov
z doby rímskej.
Severne od lokality sa rozkladá nížina, cez ktorú
tečie potok Paríž, vytvárajúci neďaleko pohrebiska
močaristú zónu. Južne od pohrebiska, asi 700 až
1000 m sa v polohe Čapáš nachádza germánske
sídlisko (obr. 7).
História záchrany nálezov
Prvými nálezmi z tejto lokality sú pravdepodobne
predmety, ktoré v roku 1870 daroval miestny farár
Bencze do Magyar Nemzeti Múzea v Budapešti

Obr. 7. Gbelce. Plán obce s vyznačením osady Čapáš (krúžok)
a pohrebiska Tehelňa (štvorec).

(nálezy pod písmenom A). Za Slovenského štátu,
v rokoch 1939-1945, boli Gbelce na tzv. zabranom
území a patrili do Maďarska. V rokoch 1940-1942
tu údajne (podľa výpovedí miestnych obyvateľov)
krátkodobo pracovala skupina maďarských archeo
lógov. Obyvateľ Gbeliec K. Kučera odovzdal vtedy
prvé nálezy do múzea v Nových Zámkoch, avšak
pri bombardovaní mesta v roku 1945 boli zničené.
Podľa ich opisu nálezcom možno predpokladať, že
išlo prevažne o rôzne praveké nálezy. V zime roku
1955 zaregistroval terénny pracovník L. Kečkéš
(AÚ SAV) v profile hliniska tehelne dva rozrušené
kostrové hroby. Pri nasledovnej obhliadke náleziska boli však už odstránené, takže o ich kultúrnom
a časovom určení nie sú bližšie informácie. Na jar
roku 1956, kedy došlo v tehelni k rozšíreniu výroby a k rozsiahlejšej ťažbe hliny, miestny obyvateľ
A. Žitva nazbieral črepy kanelovanej keramiky,
nedohorené ľudské kosti a drobné zliatky skla
a bronzu z rozrušených hrobov z doby rímskej. Na
jeho podnet urobili Ľ. Kraskovská a M. Pichlerová
(SNM) na lokalite povrchový zber. Získali značné
množstvo keramických črepov, prepálených ľudských kostí, drobných bronzových a železných
zlomkov i zliatkov skla (nálezy pod písmenom B).
Usúdili, že pri odstraňovaní ornice pri ťažbe spraše
došlo k zničeniu pohrebiska a výskyt neporušených hrobov z doby rímskej nepovažovali za príliš
pravdepodobný. Preto ani neiniciovali záchranný
výskum (Pichlerová 1957, 799, 814-816).
Ďalšie keramické nálezy z rozrušených hrobov
získal J. Rajček (AÚ SAV) v roku 1956 (nálezy pod
písmenom C) a väčšie množstvo keramických črepov zhromaždil miestny obyvateľ Š. Kučera (nálezy
pod písmenom D). V roku 1957 získal povrchovým
zberom J. Kováč ďalšie keramické fragmenty (nálezy
pod písmenom E) a v roku 1958 zachránil Š. Ketner
neporušenú urnu (nálezy pod písmenom F). Od
robotníkov tehelne získal J. Rajček v tom istom
roku železný hrot kopije (nález pod písmenom G).
V roku 1961 sa podarilo T. Kolníkovi a M. Dušekovi
(AÚ SAV) získať nálezy zo štyroch rozrušených urnových hrobov. Tieto zachránil pri sledovaní ťažby
hliny žiak miestnej školy T. Lieskovský (nálezy
pod písmenom H). Koncom decembra v roku 1961
urobil obhliadku náleziska terénny technik Š. Blaho (AÚ SAV) a povrchovým zberom získal ďalšie
nálezy z rozrušených žiarových hrobov (nálezy
pod písmenom I). V roku 1962 preverili situáciu
na nálezisku T. Kolník, A. Habovštiak a A. Rajček
(AÚ SAV). Došli k záveru, že plocha, na ktorej sa
vyskytovali nálezy, teda i pohrebisko, je ťažbou
hliny nenávratne rozrušená a realizácia eventuálneho záchranného výskumu tu už nie je aktuálna.
Zberom získali niekoľko nálezov z rozrušených
hrobov (nálezy pod písmenom J).
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Nálezy sú uložené v Archeologickom ústave Slo
venskej akadémie vied v Nitre, v Ponitrianskom
múzeu v Nitre a v Poľnohospodárskom múzeu
v Nitre. Sídliskové nálezy z doby rímskej boli zistené
asi 700-1000 m južne od pohrebiska v polohe Gbelce-Čapáš (Křížek 1966, 113; Kuzmová/Roth 1988, 32,
č. 22) a Gbelce-Nová osada-Pri železnici (Kopecký/
Kuzma/Rajtár1990, 100).
Opis hrobov a nálezov
A. Nálezy z roku 1870
- Hlinená nádoba vázovitého tvaru, modelovaná v ruke; rozmery: v. 11,5 cm, pr. dna 5 cm.
- Sklené perly červené (7 ks), biele (4 ks), žlté (1 ks),
modré (1 ks).
- Hlinený praslen.
Poznámka: Nálezy nám nie sú známe z autopsie, podľa
záznamu v dokumentácii AÚ SAV v Nitre však usudzujeme, že by mohlo ísť o nálezy z doby rímskej.
B. Nálezy z roku 1956 (A. Žitva, M. Pichlerová, Ľ. Kraskovská)
- Zlomky v ruke modelovanej keramiky, prevažne pochádzajúce z nádob vázovitého tvaru a z hlbokých mís,
ktoré sú zdobené ozubeným kolieskom a hrebeňom
rytými koncentrickými oblúkmi, hustými bradavkami (nepravé barbotino), nepravidelnými jamkami,
hustými žliabkami a rebrami, oválnymi jamkami,
jemne presekávanými alebo podkovovite pretláčanými obvodovými lištami a ďalšími motívmi v rôznych
kombináciách; materiál je pomerne dobre vypálený,
s jemnou prímesou piesku; povrch je hladký, niekedy
tuhovaný. Zastúpené sú zlomky asi 35 nádob.
- Fragmenty germánskej keramiky vyhotovenej na
hrnčiarskom kruhu, pochádzajúce z nádob s výrazne
odsadeným dnom, pravdepodobne z prstencovitých
mís s horizontálne členenou hornou časťou; materiál
je sivej farby. Zastúpené sú zlomky asi 7 nádob.
- Fragmenty neurčiteľných železných predmetov.
- Drobné zlomky bronzového plechu, bližšie neurčiteľné, pochádzajúce pravdepodobne z nádob.
- Fragmenty zliatkov skla modrej a bielej farby, pravdepodobne z perál.
C. Nálezy z roku 1956 (J. Rajček)
- Fragmenty v ruke tvarovanej germánskej keramiky
vázovitého tvaru; materiál jemne plavený; povrch
tuhovaný leštený, zdobený meandrom vytvoreným
ozubeným kolieskom, rytými líniami a žliabkami.
- Zlomky v ruke vyhotovených nádob terrinovitého
tvaru, zdobené rytými oblúčikmi vyhotovenými
hrebeňom; materiál s prímesou piesku.
- Nezdobené zlomky hrncov s esovitým profilom;
materiál s prímesou piesku; povrch hladený.
- Fragmenty keramiky vyrobenej na kruhu; materiál
jemne plavený, šedohnedej farby.

Obr. 8. Gbelce-Tehelňa. Predmety zo železa. 1 - hrot kopije;
2 - botka. Mierka: a - 1; b - 2.

D. Nálezy z roku 1956 (K. Kučera)
Keramika vyhotovená v ruke:
- Horná časť hrncovitej nádoby s esovitým tvarom, zdo
bená rytými líniami usporiadanými do tvaru siete; po-
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Obr. 9. Gbelce-Tehelňa. Inventár hrobu 1/61. 1 - urna; 2, 3 - sklené koráliky; 4 - fragment bronzového predmetu; 5 - držadlo
drevenej skrinky (1 - keramika; 2, 3 - sklo; 4, 5 - bronz). Mierka: a - 1; b - 2-5.

vrch hladký, čiernej farby; materiál s prímesou jemného
piesku, tvrdo vypálený; pr. ústia 23 cm (obr. 14: 3).
- Fragment nádoby, zdobený zvislými rytými líniami;
povrch hladký, tuhovaný, čiernej farby; materiál s prímesou jemného piesku, dobre vypálený (obr. 18: 7).
- Fragment nádoby, zdobený vodorovnými jemnými
plastickými lištami; povrch hladký, lesklý, čiernej
farby; materiál s prímesou jemného piesku, dobre
vypálený (obr. 18: 3).
- Fragment nádoby, zdobený plastickou pseudobarbotínovou ornamentikou; povrch hladký, čiernej farby;
materiál s prímesou jemného piesku, dobre vypálený
(obr. 17: 7).
- Fragment nádoby, zdobený kanelovaním; povrch
hladký, čiernej farby; materiál s prímesou jemného
piesku, dobre vypálený (obr. 18: 2).
- Zlomky asi 140 nádob, prevažujú črepy z pomerne
dobre vypáleného materiálu, s povrchom hladeným
alebo lešteným. Sú to najmä zlomky terrín (6 ks),
váz (2 ks), vázovitých mís (5 ks), hlbokých mís
(19 ks) a hrncovitých nádob s dovnútra vtiahnutým
okrajom (4 ks). Fragmentov z hrubšieho materiálu,

s výraznejšou prímesou piesku, s nehladeným alebo
nekvalitne vypracovaným povrchom je veľmi málo
a predstavujú fragmenty esovite profilovaných hrn
cov zdobených ozubeným kolieskom, hrebeňom
rytými ryhami v tvare vlnoviek, oblúkov, vejárov,
mriežok či zvislých línií, nalepenými plastickými
výčnelkami, plastickými rebrami, vtláčanými žliabkami, pretláčanými jamkami, oválnymi odtlačkami
a odtlačkami trojuholníkovým kolkom; pomerne
často vystupuje trojuholníkovité usporiadanie výzdobných motívov.
Keramika vyrobená na hrnčiarskom kruhu:
- Zlomky asi 14 nádob, pravdepodobne všetky pochádzajú z vázovitých mís, jeden fragment má výrazné
horizontálne členenie v hornej časti a jeden je zdobený
vlnovkou nachýlenou doľava; všetky sú z jemne plaveného materiálu, iba výnimočne s prímesou piesku;
povrch majú sivej farby.
Rímskoprovinciálna keramika:
- Fragment ústia hrncovitej nádoby s okružím; povrch
hladký, sivej farby; materiál s prímesou jemného piesku, tvrdo vypálený; pr. ústia 20 cm (obr. 14: 4).
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Obr. 10. Gbelce-Tehelňa. Inventár hrobu 2/61. 1, 2 - oblúkovité ostrohy; 3 - nôž; 4 - pracka; 5 - fragment nádoby; 6 - spona;
7 - držadlo; 8 - fragment vedra (1-4, 7 - železo; 5, 6, 8 - bronz).
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Obr. 11. Gbelce-Tehelňa. Inventár hrobu 3/61. 1-3 - spony; 4 - fragment držadla; 5 - fragment noža (1, 2, 5 - železo; 3 - striebro;
4 - bronz).

- Drobné zlomky nedohorených ľudských kostí a drobné úlomky neurčiteľných železných predmetov.
E. Nálezy z roku 1957 (J. Kováč)
Keramika vyhotovená v ruke:
- Fragment nádoby zdobenej odtlačkami kolka v podobe dekomponovaného vajcovca; povrch drsný, sivej
farby; materiál s prímesou piesku, dobre vypálený
(obr. 17: 4).
- Fragment nádoby zdobenej vodorovnými i zvislými líniami vytvorenými pomocou ozubeného kolieska; povrch hladký, lesklý, čiernej farby; materiál
s prímesou jemného piesku, dobre vypálený (obr.
16: 13).
- Fragment nádoby zdobenej šikmým kanelovaním;
povrch hladký, čiernej farby; materiál s prímesou
jemného piesku, dobre vypálený (obr. 18: 4).

- Fragment nádoby zdobenej vodorovnou a zvislými
rytými líniami; povrch drsný, zvonka sivej a znútra
čiernej farby; materiál s prímesou piesku, dobre vypálený (obr. 17: 3).
- Fragment nádoby zdobenej šikmými rytými líniami;
povrch drsný, zvonka sivej a znútra čiernej farby;
materiál s prímesou piesku, tvrdo vypálený (obr.
19: 6).
- Horná časť hlbokej misy s von vyhnutým ústím,
priemer ktorého je väčší ako maximálny priemer tela.
Telo zdobené vodorovnou plastickou lištou a ornamentom, ktorý tvorí cikcakovitá línia vyhotovená
pomocou dvojitého ozubeného kolieska, ktorým je
vyhotovené aj zdobenie v tvare trojuholníkov pod
okrajom; povrch hladký, tuhovaný, čiernej farby;
materiál s prímesou jemného piesku, tvrdo vypálený;
pr. ústia 20 cm (obr. 14: 2).
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Obr. 12. Gbelce-Tehelňa. Inventár hrobu 4/61. 1 - urna; 2 - záves pošvy meča (1 - keramika; 2 - železo). Mierka: a - 1; b - 2.

- Fragment okraja nádoby, zdobený šikmým kanelovaním;
povrch hladký, tuhovaný, čiernej farby; materiál s prímesou jemného piesku, dobre vypálený (obr. 18: 1).
- Fragment nádoby, zdobený odtlačkami v tvare trojuholníkov; povrch hladký, čiernej farby; materiál s prímesou jemného piesku, dobre vypálený (obr. 18: 10).
- Fragment nádoby, zdobený ornamentom vytvoreným
pomocou ozubeného kolieska; povrch hladký, čiernej
farby; materiál s prímesou jemného piesku, dobre
vypálený (obr. 16: 2).
- Fragment nádoby, zdobený šikmými rytými líniami;
povrch hladký, čiernej farby; materiál s prímesou
jemného piesku, dobre vypálený (obr. 18: 8).
- Fragment nádoby, zdobený koncentrickými výsekmi
kružnice; povrch drsný, zvonka sivej a znútra čiernej
farby; materiál s prímesou piesku, dobre vypálený
(obr. 15: 4).
- Fragment nádoby, zdobený kolkom v tvare koncentrického oblúka; povrch drsný, čiernej farby; materiál
s prímesou piesku, dobre vypálený (obr. 15: 3).
- Fragment nádoby, zdobený ornamentom svastiky,
vytvoreným pomocou ozubeného kolieska; povrch
hladký, čiernej farby; materiál s prímesou jemného
piesku, dobre vypálený (obr. 16: 3).
- Fragment nádoby, zdobený ornamentom vytvoreným
pomocou ozubeného kolieska a dvomi vodorovnými
plastickými lištami; povrch hladký, čiernej farby;
materiál s prímesou jemného piesku, dobre vypálený
(obr. 16: 4).

- Fragment nádoby, zdobený ornamentom vsúvaných
trojuholníkov (tzv. vlčích zubov) a dvomi, rytými vodorovnými líniami; povrch drsný, sivej farby; materiál
s prímesou piesku, dobre vypálený (obr. 19: 1).
- Fragment nádoby, zdobený ornamentom rytých línií;
povrch drsný, zvonka sivej a znútra čiernej farby; materiál s prímesou piesku, dobre vypálený (obr. 19: 5).
- Fragment nádoby, zdobený viacnásobnou rytou vlnovkou a rytými koncentrickými výsekmi oblúkov;
povrch drsný, čiernej farby; materiál s prímesou
piesku, dobre vypálený (obr. 15: 6).
- Fragment nádoby, zdobený ornamentom vsúvaných
trojuholníkov (vlčích zubov) a rytou vodorovnou lí
niou; povrch drsný, čiernej farby; materiál s prímesou
piesku, dobre vypálený (obr. 19: 3).
- Fragment nádoby, zdobený zónou koncentrických
výsekov oblúkov; povrch drsný, zvonka sivej a znútra
čiernej farby; materiál s prímesou piesku, dobre vypálený (obr. 15: 6).
- Misa so zaokrúhleným telom a von vyhnutým
ústím, zdobená pásom tzv. vlčích zubov, zvislými
plnými uchami a dvomi vodorovnými rytými
líniami; povrch hladký, čiernej farby; materiál
s prímesou jemného piesku, tvrdo vypálený; pr.
ústia 26 cm (obr. 13: 2).
- Fragment nádoby, zdobený radom viacnásobnej
rytej vlnovky; povrch hladký, čiernej farby; materiál
s prímesou jemného piesku, dobre vypálený (obr.
19: 8).
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Obr. 13. Gbelce-Tehelňa. Výber keramických nálezov.
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Obr. 14. Gbelce-Tehelňa. Výber keramických nálezov.
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Obr. 15. Gbelce-Tehelňa. Výber keramických nálezov.
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- Fragment nádoby, zdobený vhladzovaním v tvare
šikmej siete; povrch drsný, sivej farby; materiál s prímesou piesku, dobre vypálený (obr. 19: 9).
- Fragment nádoby, zdobený viacnásobnou rytou
vlnovkou; povrch drsný, sivej farby; materiál s prímesou piesku, dobre vypálený (obr. 15: 1).
- Zlomky asi 13 nádob modelovaných v ruke, medzi
ktorými sú: fragment zdobený meandrom vyhotoveným pomocou trojitého ozubeného kolieska;
materiál jemný; povrch tuhovaný, leštený; fragment zdobený rytými nízkymi oblúčikmi; črep
zdobený vejárovitými oblúčikmi; 5 črepov vázovitých mís so zosilneným okrajom a okrajovou lištou
na podhrdlí, zdobených na maximálnej vydutine
vtlačenými jamkami alebo zvislými žliabkami;
zlomok nádoby zdobenej na rozhraní ostro lomeného hrdla a pliec výčnelkom napodobňujúcim
ucho a na pleciach zväzkami trojuholníkovite
usporiadaných rýh.
Keramika vyrobená na hrnčiarskom kruhu:
- Črep vázovitej misy, zdobený pásom vlnovky.
- Úlomok zdobený pásom prekrížených rýh v tvare
mriežky.
- Črep misy s výrazným vodorovným okrajom, z jemne
piesčitého materiálu.
F. Nálezy z roku 1958 (Š. Ketner)
Hrob 1 (1/58) - žiarový, urnový, porušený. Pri prevzatí
nálezu bola urna v dolnej polovici naplnená nedohorenými ľudskými kosťami, medzi ktorými sa našli zliatky
skla a zlomok kosteného hrebeňa. Stopa po železnom
predmete v podobe korózii v dolnej časti nádoby na
vonkajšej strane svedčí o tom, že časť nálezov bola
uložená i pri urne zvonka.
Nálezy:
- Urna vázovitého tvaru na dutej nôžke, zdobená
piatimi dvojitými oválnymi odtlačkami (Dellen) na
hrdle nádoby a dvomi vodorovnými rytými líniami
oddeľujúcimi hrdlo a nôžku nádoby od tela; povrch
hladký, čiernej farby; materiál s prímesou jemného
piesku, tvrdo vypálený; rozmery: v. 24 cm, pr. ústia
23 cm, max. pr. 26 cm, pr. dna 13,5 cm (obr. 13: 1).
- Tri zliatky sklených predmetov modrozelenej farby,
pravdepodobne z perál.
- Fragment kosteného trojvrstvového hrebeňa.
- Prepálené nedohorené ľudské kosti jedinca zomrelého pravdepodobne vo veku juvenis, medzi 14. a 20.
rokom života (analýza: M. Stloukal).
G. Nález zo zničeného hrobu z roku 1958
Železný hrot kopije, v tvare vavrínového listu, s výrazným rebierkom prebiehajúcim cez celú jeho dĺžku, dlhá
tuľajka sa zužuje smerom k listu (obr. 8: 1), v tuľajke
sú otvory pre priečny nit; rozmery: celková dĺ. 22 cm,
š. listu 3,5 cm, dĺ. tuľajky 11 cm. Nadväzuje na typ VIII
P. Kaczanowského (1995), resp. na typ 1 K. Pietu (2005,
41, tab. I: 1-5).
H. Nálezy z roku 1961 (T. Lieskovský)
Hrob 2 (1/61) - žiarový, urnový, narušený. Urna obsahovala nedohorené ľudské kostičky, časť bronzového
držadla, zlomok bronzového predmetu, tri sklené
perly, fragment neurčiteľného železného predmetu.
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Nálezy:
- Urna vázovitého tvaru ,vyhotovená v ruke, zdobená
pod hrdlom dvomi vodorovnými rytými líniami;
povrch hladký, tehlovohnedej, miestami čiernej farby,
so stopami pôvodného tuhového leštenia; materiál
s prímesou jemného piesku, tvrdo vypálený, hnedej
farby; rozmery: v. 21 cm, pr. ústia 20,5 cm, pr. dna
10,8 cm (obr. 9: 1).
- Prepálené, nedohorené ľudské kosti.
- Fragment železného predmetu.
- Bronzové držadlo drevenej skrinky, v tvare dvoch
delfínov - tvoria ho dve k sebe priviazané telá delfínov,
chvost delfína je zdobený vrúbkami, časť je odlomená,
v oválnom ušku vytvorenom späť ohnutým chvostom
delfína je skoba s pravouhlo zahnutými koncami, poukazujúca na pôvodnú hrúbku dosky (2,5 cm); rozmery:
pôvodná dĺ. kovania 9 cm, v. 3 cm (obr. 9: 5).
- Fragment bronzového predmetu s prierezom v tvare
„U”; rozmery: dĺ. 3,4 cm, pr. 0,5 cm (obr. 9: 4).
- Okrúhly sklený korálik svetlozelenej farby; pr. 1,9 cm
(obr. 9: 2).
- Okrúhly sklený korálik čiernej farby; pr. 1,7 cm (obr.
9: 3).
- Fragment oválneho skleného korálika bielej farby.
Hrob 3 (2/61) - žiarový, urnový, rozrušený. Podľa nálezcu na jednej hromádke s nedohorenými ľudskými
kosťami a črepmi sa našli: železné ostrohy, železná
pracka, železný nožík, zlomky bronzových nádob
a pravdepodobne aj bronzová spona. Črepy urny
a nedohorené ľudské kosti neboli odobraté. Nálezca
si nebol celkom istý, či bronzová spona patrí do inventára hrobu.
Nálezy:
- Dve železné oblúkovité ostrohy s gombíkmi, v strednej
časti stoličkovito rozšírené, ostrohy sú takmer identické (jedna je viac poškodená koróziou); rozmery:
rozpätie ramien 5,5 cm, v. bodca 3,3 cm (obr. 10: 1, 2).
- Železná pracka s pravouhlým rámom, obdĺžnikovým
upevňovacím kovaním a jednoduchým rovným
tŕňom; platničky kovania boli pôvodne spojené
s remeňom dvomi nitmi s polguľovitými hlavičkami
a rám bol k nemu pripevnený pomocou osky; ide
o typ G: 3 podľa Madydy-Legutko (1986); rozmery:
rám 1,7 x 2,9 cm, platnička 2,4 x 2,9 cm (obr. 10: 4).
- Bronzová kolienkovitá spona s vysokým zachycovačom, masívny liaty lučík strechovitého prierezu
sa lomí v pravom uhle, v rozšírenej hlavici lučíka je
otvor pre zapínacie zariadenie s vnútornou tetivou
a 13-závitovým vinutím na železnej oske, na pätke je
priečna ryha; ide o sponu V. skupiny 9. série podľa
Almgrena, variant typu 140/141; rozmery: dĺ. spony
3,2 cm, v. lučíka 1,3 cm (obr. 10: 6).
- Železný nôž s obojstranne pod pravým uhlom odčleneným tŕňom; celková dĺ. 11,7 cm (obr. 10: 3).
- Fragment železného oblúkovitého predmetu, asi držadla vedra, zdobený šikmými rytými líniami (obr. 10: 7).
- Fragment deformovaného bronzového vedra so
šikmým žliabkovaním (obr. 10: 8).
- Fragment dna bronzovej nádoby s koncentrickými
stopami výroby; rozmery: pr. pravdepodobne 10 cm
(obr. 10: 5).
- Fragment roztaveného bronzového predmetu.
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Obr. 16. Gbelce-Tehelňa. Výber keramických nálezov.
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Obr. 17. Gbelce-Tehelňa. Výber keramických nálezov.
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Obr. 18. Gbelce-Tehelňa. Výber keramických nálezov.
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Hrob 4 (3/61): žiarový, urnový, rozrušený. Podľa nálezcu
v jednej rozrušenej urne sa našli spolu dve železné
spony, jedna strieborná spona, zlomok železného noža,
zlomok držadla bronzovej nádoby, fragment železného predmetu. Črepy urny a nedohorené ľudské kosti
neboli odložené.
Nálezy:
- Dve železné, výrazne členené trúbkovité spony
s vnútornou tetivou a 12-závitovým dvojstranným
vinutím, trúbkovité hlavice zdobia ryté línie tvoriace
dva trojuholníky s dvoma očkami uloženými v ich
strede; pôvodne bola základňa hlavice zdobená
inkrustáciou filigránovými striebornými drôtmi,
po ktorých sa zachovali hlboké obvodové ryhy. Na
vrchole lučíka je trúbkovitý masívny uzlík zdobený
koncentrickými rytými líniami pôvodne zdobenými
filigránovým strieborným drôtom. Nôžka má vysoký
plný zachycovač a je ukončená šikmo nasadenou
masívnou valcovitou pätkou. Ihla sa ani v jednom
prípade nezachovala. Na lepšie zachovanej (menej
skorodovanej) spone možno sledovať výzdobu lučíka:
hlbokú ryhu po celej jeho dĺžke, dve ryhy v trúbkovito
rozšírenej časti, vytvárajúce trojuholníkovitý vzor (so
stopami po strieborných vložkách) a očkovité jamky.
Nie je vylúčené, že i horná plocha nôžky bola pôvodne
zdobená nejakou pripojenou náložkou. Ide o sponu
skupiny IV, typ 86 podľa Almgrena; rozmery: dĺ. 4 cm;
š. vinutia 2,4 cm (obr. 11: 1, 2).
- Strieborná spona s vonkajšou tetivou a dlhým 22-zá
vitovým vinutím ukrytým pod plášťom, závitové
vinutie má železnú osku, rozčlenené je na dve nesúmerné polovice - ľavá má 10 závitov a prechádza do
ihly, pravá má 12 závitov a vyúsťuje do otvoru v strede základne lučíka, kde je koniec nitovite roztepaný.
Zdá sa, že tu nejde o dodatočnú opravu, ale o pôvodné
originálne riešenie zapínacieho mechanizmu. Tetiva
je ukrytá v plášti, okrajové časti vinutia sú chránené
priečne zavinutými krídelkami plášťa vychádzajúceho
priamo zo základne lučíka. Strechovitý, strmo klenutý
lučík má na vrchole vystupujúci priečny hrebeň
so stopami roztaveného striebra (pravdepodobne
filigránového drôtika). Smerom k hrebeňu sa lučík
mierne zužuje. Výzdobu lučíka po okrajoch a v strede
tvoria línie tzv. tremolovaného vpichu a lomené ryhy
v tvare písmena V, s prstencovitými koncentrickými
krúžkami na vrchole. Horná plocha nôžky je zdobená na konci priečnymi líniami tzv. tremolovaného
vpichu a podobne ako lúčik ryhami v tvare V, s očkovitými krúžkami na vrchole. Nôžka má pomerne
vysoký plný zachycovač, v ktorom je zapnutá ihla.
Ide o sponu skupiny II (východná séria), variant typu
38-39c podľa Almgrena; rozmery: dĺ. 3,8 cm; š. vinutia
3 cm (obr. 11: 3).
- Fragment železného noža; dĺ. 8, 8 cm (obr. 11: 5).
- Fragment bronzového držadla veslovitého tvaru z cedidla; typ E 159-161 (obr. 11: 4).
- Fragment železného predmetu; zachovaná dĺ. 5,7 cm.
Hrob 5 (4/61): žiarový, urnový, rozrušený. V susedstve
črepov rekonštruovateľnej urny, našiel T. Lieskovský
železný záves pošvy meča, spolupatričnosť predmetov
však nie je celkom jednoznačná.
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Nálezy:
- Prepálené ľudské kosti.
- Urna vázovitého tvaru, vyhotovená v ruke, zdobená
na pleciach šikmo presekávanou lištou a pod ňou
skupinami malých jamiek, na maximálnej vydutine
je meandrový vzor vytvorený ozubeným kolieskom;
materiál s prímesou piesku, sivočiernej farby; povrch
hladký, lesklý; okraj chýba; rozmery: pravdepodobná
v. 18 cm, pr. d. 18 cm (obr. 12: 1).
- Železný záves pošvy meča; rozmery: dĺ. 12,6 cm, max.
š. 1,6 cm, hr. plechu 1,8 cm (obr. 12: 2).
I. Nálezy získané v roku 1961 (Š. Blaho)
Z rozrušených žiarových hrobov z doby rímskej pochádzajú:
- Zlomky nedohorených ľudských kostí.
- Dva fragmenty roztavených sklených predmetov
modrej a zelenej farby.
Keramika vyhotovená v ruke:
- Fragment nádoby, zdobený cikcakovitou a vodorovnou líniou vytvorenou pomocou dvojitého ozubeného kolieska; materiál s prímesou jemného piesku,
dobre vypálený; povrch hladký, tuhovaný, čiernej
farby (obr. 16: 7).
- Fragment nádoby, zdobený cikcakovitými, vodorovnými a zvislými líniami vytvorenými ozubeným
kolieskom; materiál s prímesou jemného piesku,
dobre vypálený; povrch hladký, tuhovaný, čiernej
farby (obr. 16: 6).
- Fragment nádoby zdobený pseudobarbotinovým ornamentom; materiál s prímesou jemného piesku, dobre
vypálený; povrch hladký, čiernej farby (obr. 17: 8).
- Fragment nádoby, zdobený šikmými líniami vytvorenými pomocou ozubeného kolieska; materiál
s prímesou jemného piesku, tvrdo vypálený, sivej
farby; povrch hladký, čiernej farby (obr. 16: 9).
- Fragment nádoby, zdobený kolkom v tvare rozety;
materiál s prímesou jemného piesku, dobre vypálený;
povrch hladký, čiernej farby (obr. 16: 11).
- Fragment nádoby, zdobený kolkom v tvare rozety;
materiál s prímesou jemného piesku, tvrdo vypálený,
sivej farby; povrch hladký, čiernej farby (obr. 16: 8).
- Fragment nádoby, zdobený vodorovnými líniami
vytvorenými pomocou ozubeného kolieska; materiál
s prímesou jemného piesku, dobre vypálený; povrch
hladký, čiernej farby (obr. 16: 5).
- Fragment nádoby, zdobený vodorovnými líniami
vytvorenými pomocou ozubeného kolieska; materiál
s prímesou jemného piesku, dobre vypálený; povrch
hladký, čiernej farby (obr. 16: 10).
- Fragment nádoby, zdobený vodorovnými líniami
vytvorenými pomocou ozubeného kolieska; materiál
s prímesou jemného piesku, dobre vypálený; povrch
hladký, čiernej farby (obr. 16: 12).
- Fragment nádoby, zdobený zvislými rytými líniami;
materiál s prímesou malých kamienkov, dobre vypálený; povrch drsný, čiernej farby (obr. 19: 6).
- Fragment nádoby, zdobený trojitou rytou vlnovkou;
materiál s prímesou piesku, dobre vypálený; povrch
drsný, sivej farby (obr. 15: 2).
- Fragment nádoby, zdobený vodorovnými rytými
líniami a rytými líniami v tvare šikmej siete; materiál
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Obr. 19. Gbelce-Tehelňa. Výber keramických nálezov.
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s prímesou jemného piesku, dobre vypálený; povrch
hladký, čiernej farby (obr. 19: 2).
- Fragment nádoby, zdobený vodorovnou líniou a vlnovkami vytvorenými pomocou ozubeného kolieska;
materiál s prímesou jemného piesku, dobre vypálený;
povrch hladký, tuhovaný, čiernej farby (obr. 16: 1).
- Fragment nádoby, zdobený niekoľkonásobnými rytými vlnovkami; materiál s prímesou jemného piesku,
dobre vypálený; povrch hladký, tuhovaný, čiernej
farby (obr. 15: 5).
- Fragment nádoby, zdobený vodorovnou a šikmými
rytými líniami; materiál s prímesou malých kamienkov,
dobre vypálený; povrch drsný, čiernej farby (obr. 18: 5).
Keramika vyrobená na hrnčiarskom kruhu:
- Fragment nádoby, zdobený kolkom v tvare polmesiaca; materiál s prímesou jemného piesku, dobre
vypálený; povrch drsný, sivej farby (obr. 19: 7).
- Dva črepy nádob zo sivého jemného materiálu.
J. Nálezy získané v roku 1962 (T. Kolník, A. Habovštiak,
A. Rajček)
- Železné kovanie - botka s postrannou štrbinou; dĺ.
3,4 cm (obr. 8: 2).
Keramika vyhotovená v ruke:
- Fragment nádoby, zdobený žliabkovaním; materiál
s prímesou jemného piesku, dobre vypálený; povrch
hladký, čiernej farby (obr. 18: 6).
- Fragment nádoby, zdobený vodorovnými líniami
vytvorenými pomocou ozubeného kolieska; materiál
s prímesou jemného piesku, tvrdo vypálený, sivej
farby; povrch hladký, čiernej farby (obr. 17: 5).
- Fragment nádoby, zdobený vlnovkou vytvorenou
pomocou ozubeného kolieska; materiál s prímesou
jemného piesku, dobre vypálený; povrch hladký,
čiernej farby (obr. 17: 2).
- Fragment nádoby, zdobený pseudobarbotinovým ornamentom; materiál s prímesou jemného piesku, dobre
vypálený; povrch hladký, čiernej farby (obr. 17: 6).
- Fragment nádoby, zdobený rytým ornamentom
v tvare šikmej siete; materiál s prímesou piesku, dobre
vypálený; povrch drsný, hnedej farby (obr. 19: 4).
- Fragment ústia nádoby, zdobený plastickými vodorovnými lištami a odtlačkami okrúhlym kolkom; materiál
s prímesou jemného piesku, dobre vypálený; povrch
hladký, lesklý, čiernej farby; pr. ústia 24 cm (obr. 14: 1).

Analýza nálezov
Z náhodne a sporadicky zachraňovaných nálezov
z pohrebiska Gbelce-Tehelňa pochádzajú súčasti
kroja reprezentované sponami, prackou, kostenými
ihlicami a sklenými korálikmi. Nepočetnú výzbroj
a výstroj v hroboch zastupujú: hrot kopije alebo oštepu, železná botka, železný záves pošvy meča, pár
železných ostrôh a železné nože. Rímske importy
reprezentujú fragmenty bronzových a sklených nádob, spony a okutie skrinky. Najpočetnejšiu skupinu
nálezov tvorí súbor typologicky rôznorodej ručne
lepenej hrubostennej germánskej keramiky pochádzajúcej väčšinou z rozrušených urien, prípadne aj
z pridaných (milodarových) nádob.

Obr. 20. Dolné Pohronie a Poiplie v staršej dobe rímskej.
Germánske osady (krúžok) a pohrebiská (krížik).

Spony
Zachránené boli štyri spony - jedna bronzová
a jedna strieborná spona germánskej proveniencie,
dve železné provinciálnorímske spony.
Spony II. skupiny Almgrena
Striebornú sponu z hrobu 4 (obr. 11: 3) možno
považovať za variant typu Almgren 38-39c - medzi
článok medzi typmi Almgren 28, 38 a mladším
typom 41. Najbližšie stojí k variantu A 38-39c
(Olędzki 1998, 69, 76, obr. 7: 1-9) II. skupiny východnej hlavnej série. Má dolnú vonkajšiu tetivu
a dlhé 22-závitové dvojstranné vinutie skryté
pod plášťom. Strechovitý asymetricky klenutý
lučík je ukončený vysokým priečnym rebierkom.
Je zdobený rovnako ako nôžka rytými „V“ líniami
a koncentrickými krúžkami. Nôžka má vysoký
plný zachycovač.
Pre sponu z Gbeliec je typický výrazný vysoký
stredový hrebeň (rebro) na konci lučíka, čo pripomína
ešte typy A 28, A 29 a najmä A 38, ktoré sú rozšírené
v severozápadnej germánskej oblasti, hlavne na Jütlande a v dolnom Polabí (mapa 8 - Cosack 1979, 29-48,
97, 98, tab. 50-56). Podobne profilované hrebene spôn
poznáme zo škandinávskych oblastí, ako sú naprí
klad Juellinge, Windelsvej, Vestløs, Ringe (Olędzki
1998, tab. 10: 7, 10-12). Spony variantov A 38-39c sú
datované hlavne do stupňa B2 (Cosack 1979) a vystupujú predovšetkým v oblasti riek Labe, Vesera a Rýn
v strednom a severnom Nemecku (obr. 21).
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Obr. 21. Výskyt spôn typu Almgren 38-39c v barbariku (podľa Cosack 1979, doplnené).

Trúbkovité spony IV. skupiny Almgrena
Dve železné jednodielné trúbkovité spony - variant typu A 86 - sa našli v hrobe 3/61 (obr. 11: 1,
2). Majú hornú vnútornú tetivu s 12-závitovým
vinutím. Trúbkovité hlavice boli zdobené rytými
líniami tvoriacimi dva trojuholníky s dvoma očkami
umiestnenými v ich strede. Pôvodne boli zdobené

inkrustáciou striebornými drôtmi. V hornom konci
lúčika sa nachádza trúbkovitý, kónický uzlík zdobený koncentrickými rytými líniami pôvodne in
krustovanými striebornými filigránovými drôtikmi
po obvode. Na nôžke spony sa pôvodne na plôške
nad zachycovačom pravdepodobne nachádzalo tiež
tauzovanie farebným kovom. Nôžka je ukončená
valcovitou pätkou a vysokým, mierne šikmým
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plným zachycovačom. Ihla sa ani v jednom prípade
nezachovala.
Spony uvedeného typu majú analógie predovšetkým na území rímskych provincií Panónia a Récia.
Sú typické pre druhú polovicu 2. stor. po Kr., ale
sporadicky sa vyskytujú aj na začiatku 3. stor. po
Kr. Rétske varianty spôn A 86 bývajú vyhotovené
z bronzu (Gschwind/Ortisi 2001, 403).
Najväčšiu podobnosť so sponami z Gbeliec má
železná trúbkovitá spona z lokality Fuchsberg pri
Günzenhausene v hornom Bavorsku. Bola objavená spolu s provinciálnou keramikou, okrem iného
s terrou sigillatou. P. Fasold (1987-1988, 193) priradil
túto sponu k typu Almgren 85. Na uvedenom pohre
bisku sa pochovávalo pravdepodobne v období
vlády cisára Traiana a jeho zánik sa predpokladá
v období Marka Aurélia, čo pravdepodobne súvisí
s udalosťami okolo markomanských vojen. P. Fasold
interpretuje spomínanú sponu ako súčasť kroja romanizovaného Germána/Germánky, čo podľa neho
naznačuje v osídlení Récie aj prítomnosť cudzích
etnických zložiek.
Spony typu A 86 nepatria k domácim typom v barbariku. Najpočetnejšie paralely k nálezom z Gbeliec
poznáme z Panónie (Patek 1942; Koščević 1980; Kovrig
1937, tab. VII; XXIX). Poznáme iba málo presných
analógii, ale podobné spony - varianty typu A 86 sú známe tiež z územia Slovenska. Železná spona
A 86 bola nájdená na lokalite Likavka, na území
púchovskej kultúry (Pieta 1997, 146). Zdobená je
striebornou sieťovou tauziou (nepublikované; za
informáciu ďakujeme K. Pietovi). Najbližšiu analógiu k nej poznáme zo Siscie-Siska (Koščević 1980,
25, 26, tab. XXII: 164, 165, 169; Kovrig 1937, 118, 54:
70, tab. VII: 70). Ďalšie paralely trúbkovitých spôn
typu A 86 v stredodounajskej oblasti sú z hrobu
94 z pohrebiska Abrahám (Kolník 1980, 43, tab.
XXX: 94 b1, b2). Obe spony boli vyhotovené zo
železa. Okrem nich sa v spomínanom hrobe našiel
fragment jednoduchého hrebeňa, okrajová časť
urny a dva atypické úlomky železa. Z tejto lokality
pochádza ešte jeden exemplár železnej trúbkovitej
spony typu A 86. Spona sa našla v hrobe 175 spolu
s dvomi železnými esovito profilovanými sponami
10. série V. skupiny Almgrena, s bronzovým nitom,
torzom dolnej časti urny a fragmentmi atypických
bronzových a železných predmetov (Kolník 1980,
62, 63, tab. L: 175: b, c1, c2), čo hovorí o datovaní na
záver stupňa B2.
V žiarovom hrobe z Vracova na južnej Morave
boli objavené dve bronzové spony typu A 26 spolu
s bronzovou trúbkovitou sponou s očkami (Tejral
1970b, 118, 170, 171, obr. 14: 5, 7). Rovnaký typ
značne korodovanej železnej provinciálnorímskej
trúbkovitej spony sa našiel aj v hrobe 75 v Bešeňove
(Kolník 1961, 234, 245, tab. XI: 75g). Je signifikantné,

81

že podobne ako hrob 72 z tejto lokality, v ktorom
boli dve železné trúbkovité spony (u Almgrena
nezastúpeného, provinciálnorímskeho pôvodu), aj
tento hrob obsahoval fragmenty bronzových nádob
- vedra (pravdepodobne typ Eggers 40), naberačky
a cedidla s veslovitou rukoväťou (pravdepodobne
typ Eggers 162), ako aj železný nožík s kostenými
ozdobnými črienkami, s veľkou pravdepodobnosťou provinciálneho pôvodu (Kolník 1961, 254, 255,
obr. 12: 1, 3). Jednoznačný rímskoprovinciálny kontext nálezov z oboch hrobov naznačuje aj bronzová
ozdobná platnička z cingula (Kolník 1961, 252, tab.
XI: 75j).
Z aspektu výzdobného motívu očiek na trúbkovitej hlavici je dôležitý aj nález z hrobu 32 zo Sládkovičova, kde sa v bohatom hrobovom inventári našla
aj bronzová trúbkovitá spona typu A 85-86 (Kolník
1980, 139, tab. CXXXVIII). Sprievodnými nálezmi
tam boli dva hlinené poháre, keramický rímsky
kantaros, súprava bronzového cedidla a naberačky
typu Eggers 162, bronzová spona typ Almgren 68,
bronzová spona variantu typu Almgren 77, bronzový prsteň, kúsky živice, fragment prepáleného
dreva (Kolník 1980, 139). Teda, opäť tu nachádzame
silné zastúpenie inventára rímskoprovinciálneho
pôvodu. Spona typu Almgren 86 bola nájdená tiež
v pravdepodobnom hrobovom súbore so Skerešova,
kde sa vyskytla spoločne s dvomi sponami Almgren
68 (nepublikované).
Z územia przeworskej kultúry v južnom Poľsku pochádza bronzová dvojdielna spona typu
A 86 z Popielówa (gm. Rybnik). Charakterizuje ju
výrazne rozšírená hlavica s priečnym zdobeným
rebierkom a nôžkou zdobenou šikmými žliabkami, s vysokým zachycovačom (Fajer/Foltyn 2004,
400, tab. 5: g; Godłowski 1977, 12). V súvislosti s przeworskou kultúrou treba spomenúť trúbkovité
spony typu A 71, na ktorých sa často vyskytuje
analogické zdobenie hlavice dvomi očkami. Takáto
spona sa našla napríklad na pohrebisku v Karwowie pri Sochaczewe (Nowakowski 1999, 279-281).
Spomínané spony vystupujú najmä v Škandinávii
a v przeworskej kultúre sa vyskytli iba sporadicky,
s datovaním do stupňa B2 (Nowakowski 1999, 287).
Napriek určitým príbuzným prvkom so sponami
typu Almgren 86 sa od týchto výrazne líšia profiláciou nôžky a vinutím ukrytým v puzdre. Vyrobené
sú prevažne z bronzu a striebra.
Opísané železné spony s Gbeliec môžeme na základe vyššie uvedených paralel priradiť k variantom
typu Almgren 86. Vyznačujú sa charakteristickým
tvarom, výzdobou i použitým materiálom (železo), spôsobom zdobenia (inkrustácia strieborným
drôtom), tvarom lúčika (trúbkovité priečne „rebro“ s podobnou výzdobou koncentrickými rytými
žliabkami pôvodne vyplnenými inkrustovaným
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strieborným drôtom). Masívna trúbkovitá hlavica
a trúbkovitý uzlík (priečne rebierko na lučíku) sa
v spodnej časti dotýkajú, ale nie sú úplne prepojené,
ako je to v prípade „klasických“ rétskych trúbkovitých spôn A 86. Tieto sa od našich nálezov odlišujú
aj použitým materiálom - sú z bronzu (Gschwind/
Ortisi 2001).
Ďalšie rozdiely sú zreteľné v profilácii nôžky
spôn. V nálezoch z Récie prevláda strechovito
profilovaná nôžka a v nálezoch zo stredodunajskej
oblasti výrazne plochá, nepravidelná obdĺžnikovitá
nôžka. Gombík je na rétskych sponách bikónický,
ukončený malým guľatým výčnelkom (Gschwind/
Ortisi 2001).
Domievame sa, že rétske varianty spôn s trúbkovitou hlavicou, typu Almgren 86, sú vývojovo
mladšie ako panónske exempláre, čo indikuje aj
spôsob profilácie lučíka. Tento pri rétskom variante
nadobudol už prepojenie trúbkovitých hlavíc a uzlíka do jedného celku, čo vyústilo do variantu spôn
typu Almgren 86 so šarnierovou konštrukciou. Ich
výskyt sa koncentruje v alpskej oblasti provincie Récia (Gschwind/Ortisi 2001, 406, 408; tab. 6: I-VI, 7: I-VI).
Spony Almgren 86 v rétskej oblasti sú datované do
druhej polovice 2. stor. po Kr. a na začiatok 3. stor.
po Kr. Trúbkovité spony z Gbeliec tvoria vývojový
medzičlánok medzi sponami typu Almgren 85
a Almgren 86. Potvrdzuje sa tak správnosť názoru
O. Almgrena, ktorý predpokladal prechod od typu
A 85 k A 86 na základe formy stredovej hlavice. Táto
je pri type A 85 ešte spojená so stredovým uzlíkom
na lučíku, ale pri type A 86 sú už obe „zrastené“
do jedného celku (Almgren 1923, 44, tab. IV: 85, 86).
Trúbkovité spony z Gbeliec stoja vývojovo medzi
týmito typmi, pričom profilácia stredového uzlíka,
výzdoba trúbkovitej hlavice a esovito prehnutý tvar
ich dovoľujú považovať za variant k typu A 86. Na
základe uvedených analógií a konfrontácie s inými
chronologicky dobre zaraditeľnými nálezmi datujeme variant trúbkovitých železných spôn typu A 86
z Gbeliec do pokročilého stupňa B2 s možnosťou
presahu do stupňa B2/C1 (do obdobia okolo stredu
2. stor. po Kr.).
Spona V. skupiny Almgrena, série 9
Bronzová dvojdielna kolienkovitá spona s hornou
vonkajšou tetivou a 13-závitovým symetrickým
vinutím na železnej osi, sa našla v hrobe 3 (2/61).
Patrí k typu 140 alebo 141 podľa Almgrena. Má
kolienkovito lomený rovnomerne hrubý lučík a vysoký zachycovač. Zriedkavé je konštrukčné riešenie
upevnenia špirály vinutia, ktoré je zapustené do
lučíka (obr. 10: 6).
Spony tohto typu majú početné analógie v polabskom kultúrnom okruhu a datované sú do sklonku

stupňa B2 doby rímskej (Gupte 1998, 208), prípadne
do prechodného stupňa B2/C1. Vystupujú však aj
v oblasti Porýnia, stredných Čiech a Jutlandie (Gupte
1998, 205, tab. 1). Na území Slovenska sa tieto spony
vyskytli na lokalitách Bešeňov (Kolník 1961, 246, 247,
tab. VII: 52a), Kostolná pri Dunaji (Kolník 1980, 114,
tab. CVI: 46c), Krásno (Kolník 1958, 382, obr. 1: 3, tab.
I: 7), Liptovská Mara (Pieta 1982a, tab. X: 12, 13).
Nálezy kolienkovitých spôn s dlhým vinutím, typu
A 138-141, pochádzajú z Nitry-Mikovho dvora. Boli
tu zistené aj polotovary, ktoré dokladajú, že tento
šperk, charakteristický najmä pre polabský germánsky okruh, bol „na východnej hranici rozšírenia
napodobňovaný domácimi majstrami“ (Pieta 1993,
77, 79, obr. 3: 2, 3). Na území przeworskej kultúry
v Poľsku sú tieto spony zriedkavé. Podobnú sponu
poznáme z hrobu 18 na pohrebisku Kamieńczyk.
Táto spona je však vyrobená zo železa, podobne
ako spona z Kostolnej pri Dunaji (Dąbrowska 1997,
14, tab. X: 18: 2).
Kovové časti opaskov-pracky
Z hrobu 3 (2/61) pochádza železná pracka s pravouhlým hraneným rámom, obdĺžnikovým upevňovacím kovaním a jednoduchým rovným tŕňom
(obr. 10: 4). Upevňovacia platnička bola pôvodne
spojená s remeňom dvomi nitmi s polguľovitými
hlavičkami a rám pracky bol pripojený oskou.
Pracka patrí v rámci typológie vypracovanej
R. Madydou-Legutko (1986, 46, 47, tab. 4) do jej
skupiny G, typu 16. Pracky typu G 16 sú rozšírené
na území przeworskej kultúry a v dolnom Polabí
(obr. 22). Datované sú do stupňov B2 a B2/C1 (C1a)
doby rímskej (Madyda-Legutko 1986, 48, 49, 223, 224,
mapa 34; Carnap-Bornheim 2002, 198-200, obr. 4).
V stredodunajskom barbariku je výskyt železných
i bronzových praciek tohto typu síce zriedkavejší,
ale aj tak je doložený takmer na každom rozsiahlejšie odkrývanom pohrebisku. Na juhozápadnom
Slovensku napríklad v Abraháme v hroboch 196,
215 (Kolník 1980, 69, 76, tab. LVI: 196d; LXI: 215d;
LXVI: 5, 10), v Bešeňove v hrobe 83 (Kolník 1961, 235,
tab. XII: 83g), v Čachticiach (Kolník/Paulík 1959, 100,
tab. VII: 10, 18, 19), v Kostolnej pri Dunaji v hroboch 53, 64 (Kolník 1980, 117, 120, 121, tab. CX: 53j;
CXV: 64g; CXVI: g), v Očkove (Kolník 1956, 262,
263, obr. 10: 7; 12: 10). Železné pracky tohto typu
považuje za charakteristický element przeworskej
kultúry v Pomoraví v dobe markomanských vojen
aj J. Tejral (1983, 101, obr. 17: 1, 4). Dôležitý je aj
sídliskový nález pracky z prostredia púchovskej
kultúry zo Slovenského Pravna (Pieta 1982a, 50, tab.
LIV: 4). Fragmentom kolienkovitej provinciálnej
spony je datovaný do druhej polovice 2. stor. po
Kr. - do stupňa B2/C1. Pracka z Gbeliec, nájdená
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Obr. 22. Výskyt praciek typu Madyda-Legutko G 16 v barbariku (podľa Madyda-Legutko 1986, doplnené).

v hrobe s ostrohami a s kolienkovitou barbarskou
sponou, dobre korešponduje so závermi C. von
Carnap-Bornheima (2002, 200 - v kontexte analýzy
železnej pracky príbuzného typu z „kráľovského“
hrobu z Mušova), že železné pracky typu G 16
(podľa Madydy-Legutko 1986) sa v stredoeurópskom
barbariku pomerne často vyskytujú v hroboch so
zbraňami, prípadne s jazdeckým výstrojom. C. von
Carnap-Bornheim si všíma najmä nález z hrobu
215 z Abraháma (Kolník 1980, 117, tab. LXI: 215),
v ktorom je pracka, spolu s dvomi oblúkovitými
ostrohami s gombíkom a sponou Almgren 110,
dobre datovaná do fázy B2b (Godłowski 1970, tab.
1: 27, 30; 18: 15). V kontexte analýzy železnej pracky
príbuzného typu uvádza C. von Carnap-Bornheim
(2002, 200) aj pracku z hrobu 53 z Kostolnej pri

Dunaji, ktorý podľa inventára (kopija, zlomok meča,
držadlo a puklice štítu) možno taktiež jednoznačne
považovať za hrob bojovníka a ktorý spona Almgren
181 datuje až do periódy C1a. Pohľad na mapu rozšírenia praciek G 16 (obr. 22) nabáda hľadať v ich
výskyte na našom území úzke kontakty s nadkarpatskými oblasťami v dobe pred markomanskými
vojnami a počas nich.
Výzbroj a výstroj
Hroty
Hrot železnej kopije bol náhodne objavený v roku
1958 (obr. 8: 1). Má list vavrínového tvaru s výrazne
odčleneným rebierkom prebiehajúcim cez celú jeho
dĺžku. Dlhá tuľajka sa zužuje smerom k listu (typ T4
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podľa Kaczanowského) a v priereze má tvar kruhu.
Podľa klasifikácie P. Kaczanowského možno hrot
priradiť k jeho typu VIII-1. Takéto hroty sa v przeworskej kultúre začali používať už v stupni B2,
ale častejšie sa vyskytujú vo fáze C1a doby rímskej
(Kaczanowski 1995, 18, 19, tab. IX; XX).
Z pohrebiska Gbelce-Tehelňa pochádza aj náhodný nález železného kovania hrotu pošvy (obr. 8: 2),
pravdepodobne botky kopije alebo oštepu. Botky
príbuzného tvaru sú v slovenských nálezoch doložené už od mladšej doby laténskej (Pieta 2005, 41,
42, tab. III: 7-23). Čiastočné poškodenie predmetu
sťažuje jeho bližšie typologicko-chronologické
zaradenie.
Kovanie pošvy meča
Z kovových súčastí pošvy meča sa zachoval iba
jediný železný záves (obr. 12: 2) nájdený v hrobe 5
(4/61). Slúžil na upevnenie meča s pošvou k remeňu.
Tento typ poznáme najmä z pohrebísk przeworskej
kultúry, ako sú napríklad Łajski - hrob 18 (Biborski
2000, 56, obr. 5: 1), Chmielów Piaskowy - hrob
20 (Godłowski/Wichman 1998, 119, tab. XXVI: 8).
Upevňovacie závesy tohto typu sú charakteristické
v przeworskej kultúre najmä pre stupeň C1a doby
rímskej (Kaczanowski 1992, 40). E. Droberjar (1999,
5, tab. 17: 5-8) predpokladá ich výskyt už v stupni
B2/C1, v horizonte nálezov charakteristických pre
dobu markomanských vojen.
Ostrohy
V hrobe 3 (2/1961) boli zastúpené dve železné
ostrohy s nízkymi stoličkovito rozšírenými stredovými časťami lučíkových ramien (obr. 10: 1, 2).
Ostrohy sú hybridnou formou medzi stoličkovitými a oblúkovitými ostrohami s gombíkmi. Reprezentujú typ E1/E2 podľa Ginalského, datovaný do
rozvinutého štádia fázy B2 doby rímskej (Ginalski
1991, 61).
Podobné varianty železných oblúkovitých ostrôh
s gombíkmi a stoličkovitých ostrôh poznáme z bohato vybaveného „kráľovského“ hrobu z Mušova, kde
boli ostrohy typu B8, B9, B10 a B11 (Peška/Tejral 2002,
529-532, tab. 50; 54). Napriek istým typologickým
podobnostiam vykazujú značné odlišnosti. Nálezy
z Mušova si vo väčšej miere uchovali „dedičstvo“
stoličkových ostrôh a krátke ramená majú menej
odčlenené ako nálezy z Gbeliec. Odlišnosti sú aj
vo veľkosti a profilácii bodca. Mušovské ostrohy
majú bodce nižšie a v priereze okrúhle, ostrohy
z Gbeliec majú vysoký bodec, v priereze s výraznými hranami. Spoločným prvkom je výzdoba
v podobe rýh na krčku bodca. Štýlová analýza dovoľuje predpokladať, že železné ostrohy z Gbeliec
sú typologicky mladšie ako exempláre z Mušova.
Majú už bližšie k oblúkovitým ostrohám, ale udr-

žujú aj znaky stoličkovitých ostrôh (štylizovaná
stolička v tvare presýpacích hodín ako základňa
bodca a strechovite hranených ramien). Hybridnú
formu medzi stoličkovitými a oblúkovitými ostrohami s gombíkmi môžeme datovať, ako vyplýva
z analýzy J. Tejrala (2002b, 169), na koniec stupňa
B2, resp. do periódy B2/C1 doby rímskej. Do stupňa B2 zaradil hybridnú formu ostrohy s nízkym
bodcom z Choruly aj K. Godłowski (1970, obr. 1: 20).
Takémuto datovaniu neodporuje ani výskyt bronzovej kolienkovej spony variantu Almgren 140-141
barbarského pôvodu.
Štyri železné ostrohy z hrobu v Mušove patria
formálne ku Ginalského typu E1, ale reprezentujú
typ so širokým a hraneným stredom ramien, ktorý
je náznakom tvaru stoličkovitých ostrôh (Jahn 1921,
64, 65, obr. 67), podobne ako je to na exemplári
z Baumgarten an der March (Rajtár 1998, 40). J. Tejral
datuje ostrohy z mušovského hrobu na koniec fázy
B2, ku koncu šesťdesiatych a do sedemdesiatych
rokov 2. stor. (Tejral 2002b, 171-174).
V stredodunajskej oblasti poznáme železné oblúkovité ostrohy s gombíkmi, ku ktorým sú ostrohy
z Gbeliec typologicky najbližšie, z nálezových
celkov z Abrahámu, Mušova a zo Štúrova-Obidskej
pusty (Rajtár 1998, 39, 40, obr. 16: 4). Spomínané
ostrohy zodpovedajú Ginalského typu E2 (Ginalski 1991, 61, obr. 11: 4-9). Pri sídliskovom náleze
zo Štúrova-Obidskej pusty je dôležité, že železná
oblúkovitá ostroha typu E2 s gombíkmi bola nájdená v germánskej chate 32/86 spolu so zlomkom
misky terry sigillaty typu Drag. 37, výrobku so
stredogalskej dielne majstra Cinnamusa v Lezoux
(Kuzmová/Roth 1988, 104, 105). Výrobky tejto dielne
sa najčastejšie vyskytujú v zánikových horizontoch z obdobia markomanských vojen v Panónii
(Kuzmová 1997, 19). Ostrohu J. Rajtár datuje do
obdobia okolo stredu 2. stor. a za najpravdepodobnejší považuje jej výskyt v jeho tretej štvrtine
(Rajtár 1998, 40).
Pár železných ostrôh z hrobu 215 z Abrahámu,
patrí ku Ginalského typu E5. Tieto ostrohy sa našli
spolu so železnou sponou variantu typu A 119
a fragmentmi bronzovej naberačky typu E 160.
T. Kolník datuje hrobový celok do záveru stupňa
B2 (Kolník 1980, 75, 76, tab. 61, 215). Z územia przeworskej kultúry je podobná (kombinácia stoličkovitých a oblúkovitých ostrôh) železná ostroha známa
okrem iného z hrobu 36 na pohrebisku Chmielów
Piaskowy (Godłowski/Wichman 1998, 33, tab. LIII:
36: 8). Odlišuje sa však kratším a osemnásobne
hraneným bodcom. Bronzová ostroha z Baumgarten
an der March, patrí približne ku Ginalského typu
E1. Pochádza z rozrušeného žiarového hrobu, kde
sa našla spolu so zlomkami bronzových nádob,
vedra typu E 44 a cedidlovej súpravy asi typu
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E  161. H. Adler (1976, 9-17, obr. 8) datuje spomínaný hrob ku koncu 2. stor. Ostrohu z Iže možno
podľa jej nálezových okolností priradiť k horizontu
markomanských vojen (Rajtár 1998, 40). Tvarovo je
zhodná s ostatnými typmi E6, odlišuje sa však vyhotovením v kombinácii bronzu a železa. Možno sa
prikloniť k názoru J. Rajtára, ktorý sa domnieva, že
oblúkovité ostrohy s gombíkmi boli v tom období
nadregionálnym typom. Podobne ako aj mnohé iné
druhy germánskych zbraní a výstroja nereprezentujú špecifický prejav jediného kultúrneho okruhu
(Rajtár 1998, 41).
Nôž
V hrobe 3 (2/1961) sa našiel železný nôž s obojstranne pravouhlo odsadeným tŕňom (obr. 10: 3).
Fragment železného noža pravdepodobne rovnakého typu sa našiel aj v hrobe 4 (obr. 11: 5). Ide
o najbežnejší typ noža v dobe rímskej, ktorý má
vzhľadom na účelovú dlho pretrvávajúcu formu
chronologicky minimálnu výpovednú hodnotu.
Bronzové nádoby
Na analyzovaných pohrebiskách sú zastúpené
dvomi exemplármi intencionálne deformovaných
bronzových vedier (jedno v Čake a jedno v Gbelciach) a fragmentmi troch bronzových cedidiel, resp.
súprav s naberačkou typu E 159-162.
Fragment bronzového vedra neurčiteľného typu
(obr. 10: 5) pochádza z Gbeliec z hrobu 3 (2/1961).
Sú na ňom sledovateľné stopy po zdobení zvislými kanelúrami (typ E 44-48). S touto nádobou
pravdepodobne súvisí aj fragment bronzového
dna a fragment železného oblúka (držadla?)
zdobeného šikmými rytými líniami. V hrobe 4
(3/61) na uvedenom pohrebisku sa našiel fragment
bronzového veslovitého držadla cedidla alebo
naberačky typu E 160-161 (obr. 11: 4). Cedidlá
s podobne profilovanými držadlami sú zastúpené najmä v stupni B2 a pokračujú v stupni B2/C1
(Eggers 1951, I, 174).
Sklo
Z tejto lokality sa povrchovým zberom už v roku
1958 získali tri pretavené sklené fragmenty modrozelenej farby, nájdené pravdepodobne v hrobe
1 (1/58). Zvyšné fragmenty pretavených sklených
predmetov modrej a zelenej farby boli v Gbelciach
nájdené náhodne v roku 1961.
Perly
Z hrobu 2 (1/1961) pochádzajú tri sklené perly.
Jednou je guľatá sklená perla jemnej zelenej farby
(obr. 9: 2), patriaca do typu 13-16 skupiny I podľa
Mączyńskej, druhá guľatá sklená perla čiernej farby
je zdobená osmičkovitými líniami (obr. 9: 3) a patrí
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do typu 266-271 skupiny XXII podľa Mączyńskej,
fragment tretej sklenej perly bol oválneho tvaru
bližšie neurčiteľného typu. Všetky uvedené sklené
perly sú datované na prelom staršej a mladšej doby
rímskej (Mączyńska 1977, 66). Okrem toho bolo už
v roku 1870 v Gbelciach (pravdepodobne na pohre
bisku) nájdených sedem sklených perál - štyri sú bielej farby, jedna je červená, jedna žltá a jedna modrá.
Bližšie údaje o nich sa nám nepodarilo získať.
Kovanie drevených skriniek
Bronzové držadlo drevenej skrinky v tvare dvoch
proti sebe obrátených delfínov sa našli v hrobe 2
(1/61) spolu s fragmentom bronzového predmetu,
upevňovacej skoby s prierezom v tvare písmena
„U“ (obr. 9: 4, 5). Ide o značne štylizované okutia
provinciálnej proveniencie (Gáspár/Ratimorská 1983,
5, 14, tab. I: 12, 14-12; IV).
Keramika
Z germánskeho pohrebiska v Gbelciach, podobne
ako z pohrebiska v Čake, je k dispozícii typologicky pomerne rôznorodý keramický materiál, žiaľ,
väčšinou vo fragmentárnom stave. Dominuje tu
predovšetkým keramika domácej produkcie, vyhotovená v ruke. Rímskoprovinciálne výrobky, ktoré
na paralelných kvádskych sídliskách vystupujú
v relatívne značnom počte, sú na pohrebiskách
zriedkavo zastúpené (obr. 14: 4). Pravdepodobne to
súviselo s rituálnymi zvyklostiami naddunajských
Germánov, ktorí vo funerálnej keramike uprednostňovali vlastnú domácu produkciu.
V hroboch sa vyskytujú rôzne druhy keramiky.
Zastúpené sú terriny, misy a vázovité nádoby, teda
tvary vhodné ako urny. Ide zvyčajne o tenkostenné
nádoby vyhotovené z hliny obsahujúcej prímesi
drobnozrnného piesku. Mali spravidla hladký
povrch čiernej, prípadne hnedej alebo tmavosivej
farby, ktorý bol často upravený leštením, zriedka
tuhovaním.
Terriny-misy
Jednou z najčastejšie sa vyskytujúcich foriem
urien na pohrebiskách sú misovité tvary. Bývajú
bohato zdobené ornamentom vyhotoveným pomocou ozubeného kolieska alebo rôznymi vtláčanými
motívmi. Zriedkavejšie sa objavuje aj plastická
výzdoba vo forme kanelúr alebo viacnásobných
plastických líšt.
Horná časť misy, s priemerom okraja väčším
ako maximálny priemer vydutiny a s ústím vytiahnutým do vonka bola nájdená na pohrebisku
Gbelce-Tehelňa (obr. 14: 2). Misy tohto typu majú
svoj pendant na germánskych osadách Čaka-Diely
a Šarovce-Tehelňa. Terrina s odčleneným okrajom
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bola nájdená v hrobe 3 (4/60) na pohrebisku Čaka.
Baňaté brucho mala zdobené piatimi trojitými
rytými vlnovkami (obr. 5: 1). Na základe rozboru
hrobového inventára ju môžeme datovať do fázy B2
staršej doby rímskej. Ďalšie urny vázovitého tvaru
boli nájdené na pohrebisku Gbelce.
Vázy
Keramika vázovitých tvarov vystupuje zvyčajne
na pohrebiskách. V osadách patrí k zriedkavejšie
zastúpeným formám. Najpozoruhodnejším nálezom je neporušená váza na dutej nôžke z hrobu
1/58 z pohrebiska Gbelce. Na hrdle bola zdobená
piatimi dvojicami vhĺbených oválov a dvomi obvodovými žliabkami odčleňujúcimi hrdlo, brucho
a nôžku nádoby (obr. 13: 1). Z pohrebiska pochádza
aj nádoba vázovitého tvaru, zdobená pod hrdlom
dvomi obvodovými líniami (obr. 9: 1) i váza zdobená
pod hrdlom prerušovanou rytou líniou a pod ňou
skupinami malých otlačkov. Na najväčšej vydutine
sa nachádzal meander vyhotovený pomocou ozubeného kolieska (obr. 12: 1). Tieto nádoby sú datované
na koniec 2. stor. po Kr.
Výzdoba kvádskej ručne zhotovenej funerálnej
keramiky sa čiastočne odlišuje od zdobenia väčšiny
keramiky zastúpenej v osadách. Je vyhotovené dôkladnejšie a zreteľná je aj snaha o väčšiu rozmanitosť
výzdobných prvkov. Zdobenie ručne formovanej
stolovej keramiky vykazuje analógie s keramikou
pochádzajúcou z územia juhozápadného Slovenska
a južnej Moravy. Vo výzdobe a tvarovej škále keramiky možno konštatovať určité väzby s polabským
kultúrnym okruhom.
Obľúbeným motívom výzdoby nádob bola rytá
hrebeňovitá výzdoba - vlnovky, nachádzajúce sa tiež
na iných formách nádob. Takýto výzdobný motív
bol použitý napríklad na fragmentoch nádob pochádzajúcich z pohrebiska Gbelce-Tehelňa (obr. 15: 1, 2,
4, 5, 7; 19: 8). Analógie k takémuto typu zdobenia
poznáme z juhozápadného Slovenska (Varsik 1998;
Hanuliak/Varsik 2005, 133-168), ako aj z južnej Moravy
(Blučina, chata VI - Droberjar 1997, tab. 15: 6; Hrušky,
chata I - Droberjar 1997, tab. 27: 1) či z dolnorakúskych
nálezísk (Pollak 1980, 196, tab. 26; 27).
Výzdoba funerálnej keramiky pomocou ozubeného kolieska je pre Kvádov typická v staršej dobe
rímskej (stupne B1 a B2). Pri použití ozubeného
kolieska alebo drevenej lišty so zárezmi sa vytvárali rôzne geometrické ornamenty. Táto výzdoba
je často kombinovaná s inými typmi ornamentu,
najčastejšie s jemne odčlenenými plastickými
lištami. Takúto výzdobu máme doloženú aj na
pohrebisku Gbelce-Tehelňa (obr. 14: 2; 16: 1-7, 10,
13). Uvedené keramické fragmenty majú výzdobu
ozubeným kolieskom v podobe vodorovných,
zvislých a šikmých línií. Z tohto pohrebiska

pochádzajú tiež fragmenty nádob zdobené cikcakovitou a vodorovnou líniou, zvislými líniami
vytvorenými pomocou ozubeného kolieska (obr.
16: 6) a horná časť hlbokej misy s von vyhnutým
ústím, s priemerom okraja väčším ako maximálny priemer brucha. Jej brucho zdobí vodorovná
plastická lišta a cikcakovitý ornament vyhotovený pomocou dvojitého ozubeného kolieska, pod
okrajom je výzdoba, ktorú tvoria trojuholníky
opäť vyhotovené ozubeným kolieskom (obr. 14: 2).
Ďalším výzdobným motívom vystupujúcim na
pohrebisku v Gbelciach je svastika a vlnovka
vytvorená ozubeným kolieskom (obr. 16: 3; 17: 2;
16: 1). Pozoruhodnou je tiež urna vázovitého tvaru zdobená zónovým ornamentom, ktorý tvorí
prerušovaná rytá línia, pod ňou je zoskupenie
malých odtlačkov a na najväčšej výduti meander
vytvorený ozubeným kolieskom (obr. 12: 1).
Paralely k vyššie uvedeným výzdobným technikám zastúpeným v nálezoch z Čaky a Gbeliec
sa pravidelne vyskytujú na časovo príbuzných
náleziskách na juhozápadnom Slovensku (Varsik
1998, 26-29, 38-40, 64-68, obr. 33), v Dolnom Rakúsku (Pollak 1980, 196) a na južnej Morave (Droberjar
1997, 65-91), teda na území považovanom za sídelnú
doménu kmeňa Kvádov.
Na pohrebisku Gbelce-Tehelňa boli zistené aj dva
fragmenty keramiky s kolkovanou výzdobou v tvare
rozetky (obr. 16: 8, 11). Analogický typ výzdoby bol
zistený v germánskej osade v Komjaticiach (Točík
1980, tab. 140: 5, 14, 15).
Obľúbenou u Germánov bola plastická výzdoba,
tzv. „pseudobarbotinová“. Väčšia kolekcia takto
zdobenej keramiky pochádza aj z Gbeliec-Tehelne
(obr. 17: 6-9), kde je zastúpená tiež keramika zdobená
tzv. vlčími zubami (vsúvanými trojuholníkmi; obr.
13: 2; 19: 1, 3) a keramika zdobená kanelovaním (obr.
18: 4, 9). Doložený je aj kolok v tvare koncentrického
oblúka, výseky koncentrických kružníc (obr. 15: 3,
6), kolok v motíve dekomponovaného vajcovca (obr.
17: 4), trojuholníkové vpichy (obr. 18: 10), šikmé žliabky (obr. 18: 1, 2, 5), plastické lišty (obr. 18: 3, 8).
Do neskorej doby rímskej môžeme datovať keramické fragmenty zdobené vtláčanými motívmi
v tvare polmesiaca (obr. 19: 7) a viacnásobnou rytou
vlnovkou (obr. 19: 8). Do staršej fázy sťahovania
národov už patrí črep s vhladeným mrežovitým
vzorom (obr. 19: 9).
Celková charakteristika hrobových nálezov
Za mužské možno považovať hroby 3 (2/61)
a 5 (4/61) - s bojovníckou výstrojou. Hrob 3 (2/61)
datujeme do stupňa B2-B2/C1. Do tohto obdobia
ho zaraďujú chronologicky citlivé predmety - pár
železných ostrôh (typ E1/E2 podľa Ginalského),
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Tabela 1. Čaka-Kopec a Gbelce-Tehelňa. Prehľad datovania
hrobov.
Datovanie
B2
B2/-B2-C1
C1a
Doba rímska

Hroby

Počet
hrobov

Čaka-Kopec: 3 (4/60)

1

Gbelce-Tehelňa: 1 (1/58), 2 (1/61),
3 (2/61), 4 (3/61)

4

Gbelce-Tehelňa: 5 (4/61)

1

Čaka-Kopec: 1 (2/60), 2 (3/60),
4 (6/60), 5 (7/60)

4

železná pracka (skupina G, typ 18 podľa Madydy-Legutko) a bronzová dvojdielna kolienkovitá
spona (V. skupina, 9. séria, typ 140 alebo 141 podľa
Almgrena). Bližšie chronologické zaradenie hrobu
5 (4/61) nám umožňuje železný záves pošvy meča.
Takéto typy závesov vystupujú na pohrebiskách
przeworskej kultúry v stupni C1a doby rímskej
(Kaczanowski 1992, 40).
Za ženské možno považovať hroby 2 (1/61) a 4
(3/61) z Gbeliec-Tehelne. Oba datujeme do rozvinutého štádia stupňa B2, prípadne do stupňa B2/C1
(do obdobia okolo polovice 2 stor. po Kr.). Hrob 2
(1/61) nám do tohto obdobia umožňuje datovať provinciálnorímske bronzové držadlo drevenej skrinky,
v tvare dvoch delfínov a hrob 4 (3/61) pár železných
trúbkovitých spôn (varianty A 86) a strieborná spona
(typ A 38-39c).
Pohrebný obrad
V dobe rímskej v kultúre Kvádov na území juhozápadného Slovenska dominoval žiarový pohrebný
rítus. Najcharakteristickejšou formou boli popolnicové hroby. Iba výnimočne sa objavili jamové
hroby. Inhumačný pohrebný rítus sa v staršom
období v stredodunajskom germánskom barbariku
vyskytoval buď v rámci žiarových pohrebísk (Abrahám, Sládkovičovo), alebo v malých skupinách
kniežacích hrobov (Vysoká pri Morave, Zohor,
Krakovany-Stráže).
Na germánskych pohrebiskách Čaka-Kopec
a Gbelce-Tehelňa bolo prevládajúcim pohrebným
rítom spaľovanie. Hoci tu nebolo zistené kostrové
pochovávanie, nemožno ho úplne vylúčiť. Urnovými boli hroby 1 (2/60), 2 (3/60), 3 (4/60), 4 (6/60) na
pohrebisku Čaka-Diely a 1 (1/58), 2 (1/61) a 5 (4/61)
5
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na pohrebisku Gbelce-Tehelňa. Hrob 5 (7/60) z Čaky
bol jamový a pri hroboch 3(2/61), 4 (3/61) z Gbeliec
môžeme vysloviť predpoklad, že boli urnové (nálezca však fragmenty urien nezozbieral). Dôkladnú
charakteristiku pohrebného rítu znižujú chýbajúce
antropologické rozbory, ako aj malý počet nám
známych hrobov vo vzťahu k predpokladanému
väčšiemu rozsahu oboch pohrebísk.
NÁLEZY Z ČAKY A GBELIEC
V KONTEXTE STREDOEURÓPSKEHO
BARBARIKA
Nálezy z Čaky a Gbeliec majú v kontexte sídliskového zázemia dolného Pohronia v dobe rímskej
a tiež vo väzbe na známe historické udalosti (markomanské vojny) a s nimi spojené kultúrne zmeny
v predpolí severopanónskeho limitu na konci staršej
doby rímskej mimoriadny význam.
Začiatky germánskeho/kvádskeho osídlenia na
území východne od rieky Váh začínajú až na prelome 1. a 2. stor. po Kr. Kvádi vyplnili sídliskové
vákuum, ktoré tu vzniklo v neskorej dobe laténskej
(LTD; Pieta 1993, 77). Sporadické staršie keltskodácke osídlenie je sledovateľné ešte v neskorých štádiách doby laténskej (LTD2) napríklad na lokalitách
Nitriansky Hrádok a Nitra-Mikov dvor (Pieta 1982b,
36-38). Výrazná koncentrácia kvádskeho osídlenia
v 1. stor. po Kr. je evidovaná na dolnej Morave
a v južnej časti Trnavskej pahorkatiny, t. j. v okolí
rieky Dudváh (Kolník 1977, 147, 163-168; Rajtár 1998,
20; Hüssen/Rajtár 1994, 217-232). Vo fáze B2 sa Kvádi
začínali presúvať na východ. Táto migračná vlna
vychádzala medzi rokmi 80-100/120 z centrálneho
územia bývalého Vanniovho kráľovstva, ktorého
južnú a východnú hranicu tvorili rieky Dunaj a Váh,
západnú hranicu pohorie Malých Karpát (Kolník
1971, 519-522). Je pravdepodobné, že v pohraničnej
východnej a severnej zóne tohto kráľovstva istý čas
pretrvávalo spomínané keltsko-dácke osídlenie.
Potvrdzujú to písomné pramene, ktoré hovoria
o susedstve Kvádov s Dákmi (Plínius Starší - Naturalis historia IV, 80, 815; Strabon - Geografia 7, 3,
1). Dodnes však nebolo doložené archeologickými
nálezmi.
Kvádske osídlenie v stupni B2 doby rímskej
(roky 80-160) sa rozšírilo východným smerom do

http://www.thelatinlibrary.com/pliny.nh4.html [80] Ab eo in plenum quidem omnes Scytharum sunt gentes, varie tamen litori adposita
tenuere, alias Getae, Daci Romanis dicti, alias Sarmatae, Graecis Sauromatae, eorumque Hamaxobli aut Aorsi, alias Scythae degeneres
et a servis orti aut Trogodytae, mox Alani et Rhoxolani; superiora autem inter Danuvium et Hercynium saltum usque ad Pannonica
hiberna Carnunti Germanorumque ibi confinium, campos et plana Iazyges Sarmatae, montes vero et saltus pulsi ab iis Daci ad Pathissum amnem, [81] a Maro, sive Duria est a Suebis regnoque Vanniano dirimens eos, aversa Basternae tenent aliique inde Germani.
grippa totum eum tractum ab Histro ad oceanum bis ad decies centenum milium passuum in longitudinem, quattuor milibus minus
CCCC in latitudinem, ad flumen Vistlam a desertis Sarmatiae prodidit. Scytharum nomen usquequaque transiit in Sarmatas atque
Germanos. nec aliis prisca illa duravit appellatio quam qui extremi gentium harum, ignotic prope ceteris mortalibus, degunt.
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dolného Pohronia a Poiplia. Bola to v staršej dobe
rímskej najvýchodnejšia sídelná zóna podunajských
Germánov. Archeologické nálezy, ktoré potvrdzujú
prítomnosť Kvádov na tomto území na začiatku
2. stor. po Kr., pochádzajú z osád na dolnom Pohroní. Zaregistrovali ich už J. Eisner (1933, 236),
H. Mitscha-Märheim (1924, 105, 108, 109), R. Pittioni
(Mitscha-Märheim/Pittioni 1934, 151, 152, 160, 161,
tab. 4: 2-6; 18: 9, 10) a najmä E. Beninger (1937, 44,
45, 131). K najlepšie prebádaným patria napríklad
Bíňa-Berek (Kuzmová 1997, 113, 114), Čaka-Diely
(Beljak 2004; Kolník 1962, 356; Točík 1951, 158-160),
Pohronský Ruskov (Kolník 1962, 356), ŠarovceTehelňa (Beljak 2003; Novotný/Kuzmová 1994,
107-117), Štúrovo-Vojenské cvičisko (Kolník 1962),
Štúrovo-Obid (Ožďáni 1985, 182-184; 1986, 177179), Želiezovce (Novotný 1984, 107-117), ako aj tu
analyzované pohrebiská Čaka-Kopec a Gbelce-Tehelňa. Archeologické objekty datované do stupňa
B2 boli potvrdené na osadách Čaka-Diely: objekt
5 - M 32-36/1950, chata 4/1961, jama 2/1961 (Beljak
2004, 108, 109), Štúrovo-Vojenské cvičisko: chaty I
a II/1956 (Kolník 1962, 358, 359).
V hrobových nálezoch z Čaky a Gbeliec máme
zastúpené predmety, ktoré potvrdzujú čulé interregionálne kontakty Germánov na sklonku staršej
doby rímskej. Tieto kontakty sú sledovateľné
jednak smerom na sever - s oblasťou przeworského a wielbarského kultúrneho okruhu, jednak
smerom na severozápad - s oblasťou polabského
kultúrneho okruhu. Intenzívne väzby zisťujeme
aj s rímskymi provinciami. Potvrdzujú ich početne zastúpené rímske importy v hrobových
inventároch.
Pozoruhodným z tohto pohľadu je hrob bojovníka
3/1961 z Gbeliec. Obsahoval nálezy s blízkymi analógiami v oblasti przeworskej kultúry (dve železné
ostrohy - hybridné deriváty oblúkových ostrôh,
železnú pracku s pravouhlým rámom), ako aj nálezy
s paralelami v Polabí (bronzovú kolienkovitú sponu
9. série V. skupiny Almgrena).
Podobne bol vybavený aj ženský hrob 4/1961
z Gbeliec. Z jeho inventára sa zachovali deriváty
železných spôn typu A 86, ktoré vychádzajú z prostredia podunajských provincií, ale aj strieborná
spona A 38-39c, častá v porýnsko-vezerskom a polabskom kultúrnom okruhu (obr. 21). Inventár oboch
hrobov dopĺňajú fragmenty rímskoprovinciálnych
bronzových nádob.
K železnému závesu pošvy meča, nájdenému
v hrobe 5/61, poznáme analógie v przeworskej
kultúre.
Uvedené nálezy jednoznačne potvrdzujú prienik
germánskych elementov jednak z dolného Polabia,

jednak z przeworskej kultúry do stredodunajskej
oblasti v stupni B2 a B2/C1 doby rímskej. Je niekoľko
interpretácií prítomnosti nálezov polabskej a przeworskej proveniencie v stredodunajskej oblasti.
Hľadá sa odpoveď na otázku, čo tento fenomén
predstavuje. Či ide iba o prísun predmetov materiálnej kultúry, alebo priamo o príchod ich nositeľov.
K. Godłowski upozorňuje na fakt, že niektoré typy
przeworských nálezov - hlavne v rozvinutom štádiu
stupňa B2 - vystupujú v stredodunajskej oblasti tak
početne, že prevažujú nad niektorými miestnymi
formami (Godłowski 1982, 59, 60). Medzi takéto
nálezy patria napríklad spony 8. série V. skupiny
Almgrena (s hrebeňom na hlavici). Ďalšími przeworskými nálezmi, ktoré vystupujú v kvádskomarkomanskom prostredí, sú napríklad spony
typov A 38-39, A 41, A 43 (Rajtár 2002, 355-364),
A 78, spony 10. série V. skupiny Almgrena, nákončia opaskov zakončené plochým okrúhlym terčom
- typ JI podľa Raddatza, ako aj jednodielne oválne
alebo polookrúhle pracky a dvojdielne štvorhranné
pracky, ostrohy typov E podľa Ginalského. Keramika je najčastejšie zastúpená neveľkými miskami
s vtiahnutým dnom typu VI/2, ako aj urnami II.
a V. skupiny podľa T. Liany (1970, 429-491; Olędzki
1996, 51, 52).
Prikláňame sa k názoru, že výskyt a nárast przeworských, wielbarských a polabských, teda v materiálnej kultúre v strednom Podunajsku cudzorodých
germánskych prvkov súvisí priamo s prienikom
germánskych bojovníckych družín do susedstva
panónskeho limitu z nadkarpatských oblastí v dobe
pred markomanskými vojnami a počas nich. Hroby
z Čaky a Gbeliec prinášajú dôležité nálezy k riešeniu tejto problematiky. Zároveň naznačujú posun
Kvádov smerom k Pohroniu. Dovoľujú predpokladať, že ho dosiahli začiatkom 2. stor. po Kr., teda
v priebehu stupňa B2.
Pri interpretácii výskytu zbraní však treba brať
do úvahy fakt, že na území stredoeurópskeho
barbarika dochádzalo k ich výraznej unifikácii.
K. Godłowski upozornil na to, že niektoré formy
nálezov, ako napríklad spony Almgrenovej skupiny V, série 8, prevládajú nad miestnymi typmi
(Godłowski 1982, 59, 60). Prikláňame sa k názoru
J. Tejrala, že výskyt spomínaných spôn v naddunajskej oblasti je výsledkom infiltrácie barbarov
zo severnej oblasti neobsadenej Germánie (Tejral
1998). Domnievame sa, že reálne treba počítať
s účasťou určitých menších oddielov príslušníkov uvedených kultúr v markomanských vojnách
v strednom Podunajsku (Tejral 1970a, 214; Olędzki
1992, 106; Willroth 1998). Nálezy z Čaky a Gbeliec
nás k tomu plne oprávňujú.
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Die germanischen Gräber aus Čaka und Gbelce
Ein Beitrag zur Besiedlung der südwestlichen Slowakei in der römischen Kaiserzeit

Ján Beljak - Titus Kolník
ZUSAMMENFASSUNG
Die frühgeschichtliche Besiedlung des unteren Flussgebiet
von Hron wird mit mehreren Siedlungs- und Grabsfunden
bestätigt. Bis jetzt aber dominieren vor allem die freigelegten Siedlungen (Čaka, Šarovce, Štúrovo, Štúrovo-Obid,
Želiezovce). Die Gräber und die untersuchten Gräberfelder
aus der römischen Kaiserzeit sind nur sporadisch belegt.
Auch deswegen stellen die beiden Fundstellen ein wichtiges
Zeugnis der starken germanischen Enklave im nahen Vorfeld
vom nordpannonischen Brigetio dar.
Die Gräberfelder Čaka und Gbelce liegen zwar im Flussgebiet von Hron, doch von seinem Stromlauf sind sie 10-15 km
entfernt; untereinander sind entfernt mehr als 20 km (Abb.
1). Bei beiden Gräberfeldern ist wichtig die Tatsache, dass
in ihrer Nähe auch chronologisch und kulturell verwandten
Siedlungen festgestellt worden sind (Abb. 2; 7).
Gräberfeld Čaka
Die Fundstelle Čaka, Flur Kopec (Kreis Nitra, Bez. Levice)
ist in der Fachliteratur vor allem dank der Grabung eines
Grabshügels aus der späten Bronzezeit bekannt. Der Grabhügel war südwestlich von der Gemeinde Čaka, auf dem
Abhang der westlichen Anhöhe, über dem Bach Bardoňovský
potok situiert. Er wurde auf dem Ort des früheren Brandgräberfelds aus Schlussphase des Äneolithikums (Kosihy-Čaka
-Kultur) und des Körpergräberfelds aus der Mittelbronzezeit

(Karpatenländische Hügelgräberkultur) aufgehügelt. In der
römischen Kaiserzeit erstreckte sich hier ein germanisches
Brandgräberfeld.
Während der Revisionsgrabung eines Fürstengrabhügels
aus der Spätbronzezeit in der Anlage Kopec wurden von
J. Paulík im Jahr 1960 auch die 5 Brandgräber aus der römischen Kaiserzeit entdeckt (Abb. 3). Sie wurden auf der
Fläche 7 x 12 m freigelegt (Abb. 3: 1). Die weitere Fläche mit
dem potentiellen Vorkommen der Gräber wurde nicht mehr
gegraben. Also die festgestellten Grabsfunde repräsentieren
wahrscheinlich nur einen geringfügigen Teil des Gräberfeldes. Man kann berechtigt annehmen, dass sich der Zentralteil
des Gräberfeldes aus der römischen Kaiserzeit ursprünglich
vor allem auf der Fläche von ursprünglicher Aufschüttung
des Grabshügels ausgedehnt hat. Alle im Grabhügelsmantel
eingetieften Gräber wurden im Verlauf der Jahrhunderte
durch naturgemäße Erniedrigung der Hügelsaufschüttung
und landwirtschaftliche Tätigkeit zerstört und vernichtet.
Eine ähnliche archäologische Situation ist auf dem Gräberfeld in Očkov bestätigt, wo nur die Gräber hinter dem
Umfang eines Velatice-Kultur Grabhügelsmantels erhalten
worden sind.
Auf gegenliegendem Abhangsfuß in der Anlage Diely
dehnt sich eine weiträumige germanische Siedlung aus
dem 2.-4. Jahrhundert aus (Abb. 2). Sie war während einer
Rettungsgrabung A. Točík im Jahr 1950 entdeckt und im
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Jahr 1961 setzte hier Ausgrabungen J. Vladár fort. Auf
dem weiteren gegenliegenden Abhang - Pod Vinohradmi
- wurde im Jahr 2004 ein silberner Denar Hadrians (117-138)
entdeckt.
Die reichste und signifikanteste Grabsausstattung enthielt
das Grab 3 (4/60). Es war Grab eines germanischen Kriegers aus der Stufe B2. Eine nähere Datierung ermöglichen
chronologisch empfindliche Funde - ein Schwert des gladius-Pompei Typ (nach Biborski die Gruppe VI) und eine
Speerspitze (der Typ VI nach Kaczanovski). Als Urne wurde eine Terrine benützt. Der bauchförmige Körper wurde
mit vier dreifachen Ritzwellenlinien verziert (Abb. 5: 1).
Die römischen Importe repräsentieren: eine deformierte
Bronzeeimer vom Typ Östland (Typ Eggers 39 oder 40), die
Fragmente des Bronzesiebes (Typ Eggers 159-162), ein Torso
des Randes eines weiteren Bronzegefäßes (wahrscheinlich
eines Siebes oder einer Kelle) und die verbrannten Glasschmelzen (Eggers 182-183). Das Grabinventar wird von
eiserner Schere, des Fragments einer Knochennadel und
von Urnenharz ergänzt. Das angeführte Grab gehört zu
den ältesten bis jetzt bekannten geschlossenen Fundkomplexen in diesem Gebiet. Es wird in die erste Hälfte des 2.
Jahrhunderts nach Chr. datiert.
Gräberfeld Gbelce
Das Gräberfeld befand sich in der Lage Tehelňa am nordöstlichen Rand der Gemeinde Gbelce (madjarisch Köbölkút;
Kreis Nitra, Bez. Nové Zámky). Es war am nordwestlichem
und westlichem Rand der Lößanhöhe Szent Jancidomb
situiert. Ihre Abhänge wurden im 20. Jahrhundert durch
die Lehmgrube einer Ziegelei exploatiert. Im westlichen
und südwestlichen Teil der Ziegeleilehmgrube wurden in
Vergangenheit sporadisch die Reste der Brandgräber aus
der römischen Kaiserzeit gerettet.
Nördlich von der Lokalität dehnt sich eine Niederung aus,
über die der Bach Paríž fließt und unweit vom Gräberfeld
eine Moorzone bildet. Die Siedlungsfunde aus der römischen
Kaiserzeit wurden ungefähr 700 bis 1000 m südlich vom
Gräberfeld in der Lage Gbelce-Čapáš und Gbelce-Nová
Osada-Pri železnici festgestellt.
Im Grab 3 (2/61) und Grab 5 (4/61) wurden Männer mit
der Kriegerausrüstung ausgestattet. Das Grab 3 (2/61)
datieren wir in die Stufe B2-B2/C1. In diesen Zeitabschnitt
wird es von chronologisch empfindlichen Gegenständen
eingereiht - ein Paar der Eisernsporen (Typ E1/E2 nach
Ginalski 1991), eine eiserne Gürtelschnalle (Gruppe G,
Typ 18 nach Madyda-Legutko 1986) und eine zweiteilige
bronzene Kniefibel von Gruppe V, Serie 9, Typ 140 oder
141 nach Almgren.
Die Gürtelschnalle aus Gbelce, gefundene im Grab mit
den Sporen und barbarischer Kniefibel, korrespondiert
sehr gut mit den Schlussfolgerungen von Carnap-Bornheim
(2002, 200 - im Kontext einer Analyse der eisernen Gürtelschnallen des verwandten Typs aus „königlichem“ Grab
aus Mušov), dass die eisernen Gürtelschnallen des Typs
G 16 (nach Madyda-Legutko 1986) im mitteleuropäischen
Barbarikum sehr oft in den Gräbern mit den Waffen, bzw.
mit der Reitersaustattung vorkommen. Er beachtet vor allem
den Fund aus dem Grab 215 in Abrahám, in dem sich eine
Gürtelschnalle zusammen mit den zwei Knopfsporen mit
und einer Fibel Almgren 110 befindet; diese ist gut in die
Phase B2b datiert. Ein Blick auf die Verbreitungskarte der
Gürtelschnallen G 16 ermuntert uns in ihrem Vorkommen
auf unserem Gebiet die engen Kontakte mit den Gebieten

nördlich der Karpaten in der Zeit vor und während der
Markomannenkriege zu suchen.
Die nähere chronologische Einreihung des Grabes 5 (4/61)
ermöglicht ein eiserner Schwertriemenhalter. Solche Schwertriemenhalter befinden sich auf den Gräberfeldern der Przeworsk-Kultur in der Stufe C1a der römischen Kaiserzeit.
Als Frauengräber kann man das Grab 2 (1/61) und das
Grab 4 (3/61) aus Gbelce-Tehelňa bezeichnen. Die beiden
sind ins entwickelte Stadium der Stufe B2, bzw. in die
Stufe B2/C1 (in die Zeit um die Mitte des 2. Jahrhunderts
nach Chr.) zu datieren. Das Grab 2 (1/61) wird in diese Zeit
aufgrund eines provinzialrömischen Bronzengriffs aus
einem Holzkästchen in Form der zwei Delphine und das
Grab 4(3/61) aufgrund eines Paars eiserner Trompetenfibeln
- Variant A 86 und einer silbernen Fibel des Types A 38/39c
datiert.
Keramik
Aus den germanischen Gräberfeldern in Čaka und
Gbelce steht das typologisch verhältnismäßig verschiedene
keramische Material zur Verfügung, meistens aber im fragmentarischen Zustand. Hier dominiert vor allem die handgemachte Keramik aus der einheimischen Produktion.
Die provinzialrömischen Erzeugnisse, die auf den
parallelen Siedlungen der Quaden in relativ großer Zahl
vorkommen, treten auf den Gräberfeldern nur selten auf
(Abb. 14: 4). Wahrscheinlich hing es mit den rituellen
Sitten der mitteldonauländischen Germanen zusammen,
die in der Funeralkeramik die eigene Keramikproduktion
bevorzugten.
In den Gräbern kommen verschiedene Gattungen der
Keramik vor. Es sind die Terrinen, Schüsseln und die vasenförmigen Gefäße vertreten, also die Formen, die als Urnen
verwendbar waren. Gewöhnlich handelt es sich um die
dünnwandigen Gefäße. Sie hatten zumeist die glatte Oberfläche schwarzer, bzw. brauner oder dunkelgrauer Farbe. Diese
wurde oft mit Polieren und nur selten mit Graphitierung
behandelt. Die Verzierung der quadischen handgemachten
Funeralkeramik unterscheidet sich teilweise von der Verzierung der in den Siedlungen vertretenen Keramik. Sie ist
solider gefertigt und deutlich ist auch die Bestrebung nach
größerer Manninfaltigkeit der Verzierungselemente. Diese
haben gute Parallelen in den Funden der Südwestslowakei
und Südmähren. In der Verzierung und Formenskala der
Keramik kann man auch gewisse Verbindungen mit dem
Elbkulturkreis konstatieren.
Bestattungsritus
Auf den germanischen Gräberfeldern Čaka-Kopec und
Gbelce-Tehelňa war die Verbrennung eine dominierende Art
der Bestattung. Die Vertretung der Körpergräber kann man
aber nicht vollkommen ausschließen. Zu den Urnengräber
auf dem Gräberfeld Čaka-Diely haben die Gräber 1 (2/60),
2 (3/60), 3 (4/60) und 4 (6/60) gehört, auf dem Gräberfeld
Gbelce-Tehelňa waren es die Gräber 1(1/58), 2 (1/61) und 5
(4/61). Das Grab 5 (7/60) in Čaka war ein Grubengrab und
bei den Gräbern 3 (2/61) und 4 (3/61) aus Gbelce können
wir die Voraussetzung äußern, dass sie Urnengräber waren. Die vollkommene Charakteristik des Bestattungsritus’
vermindern die fehlenden anthropologischen Analysen,
wie auch die kleine Anzahl der uns bekannten Gräber im
Bezug auf das angenommene größere Ausmaß der beiden
Gräberfelder.

GERMÁNSKE HROBY Z ČAKY A GBELIEC

Funde aus Čaka und Gbelce
im Kontext des mitteleuropäischen Barbarikums
Die Anfänge der germanischen/quadischen Besiedlung
auf dem Gebiet östlich vom Fluss Váh beginnen erst um die
Wende des 1. und 2. Jahrhunderts nach Chr. Die Quaden
füllten das Besiedlungsvakuum aus, das hier in der späten
Latènezeit entstanden ist (LTD). Die sporadische ältere
keltisch-dakische Besiedlung ist noch in den späten Stadien
der Latènezeit (LTD2) vertreten, z. B. auf den Fundstellen Nit
riansky Hrádok und Nitra-Mikov dvor. Die ausdrucksvolle
Konzentration der quadischen Besiedlung im 1. Jahrhundert
nach Chr. ist im unteren March - Moravatal und im Südteil
des Hügellands Trnavská pahorkatina, d. h. im Bereich des
Flusses Dudváh evidiert.
Die quadische Besiedlung in der Stufe B2 der römischen
Kaiserzeit (Jahre 80-160) verbreitete sich nach Osten ins Unterlaufsgebiet der Flüsse Hron und Ipeľ. Es war in der älteren
römischen Kaiserzeit die östlichste Besiedlungszone der
donauländischen Germanen. Die archäologischen Funde,
die die Anwesenheit der Quaden auf diesem Gebiet am
Anfang des 2. Jahrhunderts nach Chr. bestätigen, stammen
aus den auf dem Unterlaufgebiet Hron liegenden Siedlungen.
Zu den bestuntersuchten gehören z. B. die Fundstellen BíňaBerek, Čaka-Diely, Pohronský Ruskov, Šarovce-Tehelňa,
Štúrovo-Vojenské cvičisko, Želiezovce, wie auch die hier
vorliegenden Gräberfelder Čaka-Kopec und Gbelce-Tehelňa.
Die in Stufe B2 archäologisch datierbare Objekte wurden auf
den Siedlungen Čaka-Diely (Objekt 5-M32-36/1950, Hütte 4/1961, Grube 2/1961), Štúrovo-Vojenské cvičisko (Hütten
I und II/1956) belegt.
In den Grabfunden aus Čaka und Gbelce sind die Gegenstände vertreten, die lebhafte interregionale Kontakte der
Germanen am Ende der älteren römischen Kaiserzeit beweisen. Diese Kontakte sind in der Richtung nach Nord mit
dem Gebiet des Przeworsk- und Wielbark- Kulturkreises, in
der Richtung nach Nordwest mit dem Elbgebiet nachweisbar. Die intensiven Verbindungen stellen wir auch mit den
römischen Provinzen fest. Sie werden von den zahlreich
vertretenen römischen Importen bestätigt.
Beachtenswert vom diesen Gesichtspunkt ist das Grab
eines Kriegers 3/1961 aus Gbelce. Es enthielt die Funde
mit den nahen Analogien im Gebiet der Przeworsk-Kultur
- die zwei eisernen Sporen (die Mischformen der Knopfsporen) und eine eiserne Gürtelschnalle mit rechteckigem
Rahmen, wie auch die Funde mit den Parallelen im Elbgebiet - eine bronzene Kniefibel der 9. Serie, V. Gruppe
nach Almgren.
Ähnlich war auch das Frauengrab 4/1961 aus Gbelce
ausgestattet. Aus seinem Inventar wurden die Derivate
der eisernen Fibeln A 86 erhalten, die von der Umwelt
der donauländischen Provinzen ausgehen, aber auch die
silberne Fibel A 38-39c, die oft im Rhein-Veser- und elbgermanischen Kulturkreis vorkommen. Das Inventar der beiden Gräber wird von Fragmenten der provinzialrömischen
Bronzengefäße ergänzt. Zum eisernen Schwertriemenhalter,
Tabelle 1. Čaka-Kopec und Gbelce-Tehelňa. Eine Datierung
übersicht der Gräber.
Abb. 1. Čaka und Gbelce. Situierung der Lokalitäten im
Vorfeld des pannonischen Limes.
Abb. 2. Čaka. Plan der Ortsgemeinde mit Signatur des
Ortsteiles Diely (Kreis) und des Gräberfeldes Kopec
(Viereck).
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gefundenem im Grab 5/61, kennen wir die Analogien in der
Przeworsk-Kultur.
Die angeführten Funde bestätigen eindeutig den Durchbruch von germanischen Elementen einerseits aus unterem
Elbgebiet, anderseits aus der Przeworsk-Kultur in die mitteldonauländischen Regionen in der Stufe B2 und B2/C1
der römischen Kaiserzeit. Es gibt einige Interpretationen
der Anwesenheit der Funde von elbgermanischen- und
Przeworsk- Provenienz im mitteldonauländischen Raum.
Man wird die Antwort an die Frage gesucht, was stellt dieses
Phänomen vor - ob es sich nur um den Gegenständezufluss
handelt oder ob es direkt um den Einbruch ihrer Träger geht.
K. Godlowski macht aufmerksam, dass irgendeine Typen der
Przeworsk-Funde, vor allem in der entwickelten Stufe B2, im
mitteldonauländischen Gebiet so zahlreich vorkommen, dass
sie die lokalen Formen übertreffen. Zu diesen Funden gehören z. B. die Fibeln der 8. Serie, V. Gruppe nach Almgren (mit
dem Kamm auf dem Kopf). Die weiteren Przeworsk-Funde,
die im quadisch-markomanischen Milieu vorkommen, sind
z. B. die Fibeln der Typen A 38-39, A 41, A 43, A 78, die Fibel
der 10. Serie, V. Gruppe nach Almgren, die Gürtelbeschläge
mit flacher Ringcheibe (Typ JI nach Raddatz), wie auch die
einteiligen ovalen oder halbkreisförmigen Gürtelschnallen
und die zweiteiligen viereckigen Gürtelschnallen, die Sporen des Typ E nach Ginalski. Die Keramik wird am meisten
mit den Schalen mit eingezogenem Boden des Typ VI/2 und
mit den Urnen der II. und V. Gruppe nach T. Liana (1970)
vertreten.
Die Autoren interpretieren das Vorkommen und Anwachsen der Komponente von den Przeworsk-, Wielbark-Kultur
und elbgermanischen Kulturkreises, also in der Materialkultur im mitteldonauländischen Gebiet fremdartige germanische Elemente, als einen Durchbruch der germanischen
Kriegertruppen in die Nachbarschaft des pannonischen
Limes aus den nordgermanischen Gebieten in der Zeit vor
und während der Markomannischen Kriege. Die Gräber aus
Čaka und Gbelce bringen die wichtigen Funde zur Lösung
dieser Problematik. Zugleich deuten die Verschiebung der
Quaden in Richtung nach Hron-Gebiet an. Sie erlauben
vorauszusetzten, dass es von ihnen am Anfang des 2. Jahrhunderts nach Chr., also in der Stufe B2, erlangt wird. Bei
der Interpretation des Vorkommens der Waffen ist es nötig
das Faktum in Betracht zu nehmen, dass es auf dem Gebiet
des mitteleuropäischen Barbarikums zu ihrer ausdrucksvollen Unifikation gekommen ist. K. Godlowski machte
aufmerksam darauf, dass irgendeine Fundformen, wie
z. B. die Fibeln der 8. Serie, V. Gruppe nach Almgren, über
die Ortstypen überwiegend sind. Die Autoren neigen sich
zur Ansicht J. Tejral, dass das Vorkommen der angeführten
Fibeln im nördlichen Mitteldonaugebiet ein Ergebnis von
Infiltration der Barbaren aus dem nördlichen Gebieten der
unbesetzten Germanien ist. Real ist es mit Beteiligung der
gewissen kleineren Truppen der Angehörigen angeführter
Kulturen in den Markomannischen Kriegen im mittleren
Donaugebiet zu rechnen. Die Funde aus Čaka und Gbelce
berechtigen diese Vermutung völlig.
Abb. 3. Čaka-Kopec. 1 - Dislokation der Gräber aus der römischen Kaiserzeit; 2 - Grundriss des Grabs 2/60; 3 - Grundriss
des Grabs 3/60; 4 - Grundriss des Grabs 6/60; 5 - Grundriss
des Grabs 7/60. Maßstab: a - 1; b - 2-5.
Abb. 4. Čaka-Kopec. Grundriss des Grabs 4/60.
Abb. 5. Čaka-Kopec. Inventar des Grabs 4/60. 1 - Urne,
2 - Urnenharz; 3 - Glasfragment; 4 - Schere; 5 - Sieb; 6, 7,
9 - Eimer; 8 - Speerspitze; 10 - Fibelfragment; 11 - Schwert
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(1 - Keramik; 2 - Urnenharz; 3 - Glas; 4, 6, 8, 11 - Eisen; 5, 7,
9 - Bronze; 10 - Knochen). Maßstab: a - 1; b - 2-9, 11; c - 10.
Abb. 6. Čaka-Kopec. Inventar des Grabs 6/60. 1 - Fibelfragment; 2 - Glasfragment; 3 - Fragment des Bronzegegenstandes (1 - Knochen; 2 - Glas; 3 - Bronze).
Abb. 7. Gbelce. Plan der Ortsgemeinde mit Signatur des Ortsteil Čapáš (Kreis) und des Gräberfelds Tehelňa (Viereck).
Abb. 8. Gbelce-Tehelňa. Gegenstände aus Eisen. 1 - Lanzenspitze; 2 - Lanzenschuh. Maßstab: a - 1; b - 2.
Abb. 9. Gbelce-Tehelňa. Inventar des Grabs 1/61. 1 - Urne;
2, 3 - Glasperlen; 4 - Fragment des Bronzegegenstandes;
5 - Bronzegriff des Holzkästchens (1 - Keramik; 2, 3 - Glas;
4, 5 - Bronze). Maßstab: a - 1; b - 2-5.
Abb. 10. Gbelce-Tehelňa. Inventar des Grabs 2/61. 1, 2 - Knopfsporen; 3 - Messer; 4 - Gürtelschnalle; 5 - Gefäßfragment;
6 - Fibel; 7 - Griff; 8 - Eimerfragment (1-4, 7 - Eisen; 5, 6,
8 - Bronze).
Abb. 11. Gbelce-Tehelňa. Inventar des Grabs 3/61. 1-3 - Fibeln;
4 - Fragment des Griffes; 5 - Messerfragment (1, 2, 5 - Eisen;
3 - Silber; 4, 5 - Bronze).

Abb. 12. Gbelce-Tehelňa. Inventar des Grabs 4/61. 1 - Urne;
2 - Schwertriemenhalter (1 - Keramik; 2 - Eisen). Maßstab:
a - 1; b - 2.
Abb. 13. Gbelce-Tehelňa. Keramikauswahl. Maßstab: a - 1;
b - 2.
Abb. 14. Gbelce-Tehelňa. Keramikauswahl.
Abb. 15. Gbelce-Tehelňa. Keramikauswahl.
Abb. 16. Gbelce-Tehelňa. Keramikauswahl.
Abb. 17. Gbelce-Tehelňa. Keramikauswahl.
Abb. 18. Gbelce-Tehelňa. Keramikauswahl.
Abb. 19. Gbelce-Tehelňa. Keramikauswahl.
Abb. 20. Das untere Hron- und Ipeľ- Gebiet in der älteren
römischen Kaiserzeit. Die germanischen Siedlungen (Ring)
und Gräberfelder (Kreuz).
Abb. 21. Vorkommen von Fibeln des Types Almgren 38-39c
im Barbarikum (nach Cosack 1979, ergänzt).
Abb. 22. Vorkommen von Gürtelschnallen des Typen Madyda-Legutko G 16 im Barbarikum (nach Madyda-Legutko
1986, ergänzt).
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