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Bevezetés 
 
 
 
 
A disszertáció témája, célkitőzései, térbeli és idıbeli keretei  
 
 

Az értekezés tárgyát két római császárkori fibulatípus, a csuklós tőszerkezető kora 
császárkori Aucissa fibulák és a Kr. u. 2-3. századi emailos fibulák használatának és 
elterjedésének vizsgálata képezi Pannonia provincia területén. E leszőkített témaválasztás 
részben a pannoniai fibulakutatás mai helyzetének következménye. Míg Pannonia provincia 
fibuláiról több mint fél évszázada római birodalmi viszonylatban is úttörı, nagy jelentıségő, 
rendszerezı monográfiák születtek, napjainkban hiányzik az újabb leletanyagnak a mai 
követelményeknek megfelelı, feldolgozása. Egy ilyen összefoglaló munkát ma elsısorban a 
pannoniai városok, villák, vicusok, castellumok leletanyagának közöletlen volta nehezíti meg. 
Ebben a kutatási helyzetben az egyes fibulatípusok célzott, teljes körő felgyőjtése és 
monografikus feldolgozása tőnik célszerőnek.  

A fibulák elemzése nem pusztán viselet- és technikatörténeti eredményeket hozhat, 
hanem közvetett módon adatokat szolgáltat bizonyos település-, gazdaság- és 
társadalomtörténeti kérdések elemzéséhez. Az elmúlt évtizedekben a fibulák feldolgozása 
területén a római provinciális kutatásban jelentıs haladás tapasztalható, egyes országokban 
meghatározó jelentıségő települések (Augst, Dangstetten) és nagyobb területi egységek 
(Meseta, Gaule Méridionale) leletanyagának feldolgozását végezték el. A pannoniai és más 
provinciákból származó fibulák folyamatos közlése a jövıben várhatóan elısegítheti majd a 
római birodalom provinciáiból származó fibulák összehasonlító elemzését. 

 
 

Forrásanyag 
 
Bár törekedtem a teljes adatgyőjtésre, ezt az anyag hozzáférhetısége és közlési 

hiányosságai nem minden esetben tették lehetıvé. Dolgozatomban a régi leletanyagra 
támaszkodva és az újabb hiteles ásatások anyagából kiindulva igyekeztem az Aucissa és 
emailos fibulák a lehetı legteljesebb feldolgozását elvégezni.  

A katalógusba Pannonia provincia területérıl 23 lelıhelyrıl 184 Aucissa fibulát és 52 
lelıhelyrıl 493 emailos fibulát vettem fel. A szarmata barbaricumból 34 lelıhelyrıl 196 db 
emailos fibulát sikerült összegyőjteni, a katalógust Vaday A. (2003) idıközben megjelent 
mővének adataival egészíthettem ki. A szarmata barbaricumból mindössze 3 Aucissa fibulára 
találtam utalást, s ezek közül is az egyik adat bizonytalan. A Dunától északra fekvı, 
Pannoniával szomszédos barbaricumból 11 lelıhelyrıl 19 Aucissa fibulát sikerült 
összegyőjteni.  
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Alkalmazott módszerek 
 

Az összeállított katalógus alapján elvégeztem a Kárpát-medencei Aucissa és emailos 
fibulák formai felosztását. A feldolgozás során azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a birodalmi 
mérető összehasonlítás igénye szükségessé teszi a pannoniai fibuláknak más tartományok 
leleteivel való összevetését. Ehhez minden egyes csoport, típus, altípus és variáns esetében 
kritikai észrevételekkel kiegészítve elkészítettem a korábbi fontosabb formai besorolásokkal 
kimutatható egyezéseket (K. Exner, E. Ettlinger, E. Riha, S. Rieckhof, M. Feugère, R. Erice 
Lacabe). 

E részletekbe menı tipológiai rendszer idırendi értékelését a kevés számú, más 
keltezhetı leletet is tartalmazó együttesek teszik lehetıvé. Az Aucissa és emailos fibulák 
idırendjének alapja a kisszámú pénzzel keltezett vagy a jól megfigyelt rétegbıl elıkerült lelet. 
Ezért elengedhetetlen a fibulák mellett elıkerült kísérıleletek idırendjének meghatározása, 
amely helyenként más fibulatípusok, edények, díszítmények idırendjének a vizsgálatát is 
szükségessé teszi. 

Az Aucissa és emailos fibulák viselettörténeti vizsgálatát csak a hitelesen feltárt és 
dokumentált sírok esetében elemezhetjük. Értelemszerően esnek ki ebbıl az anyagból a 
teleprıl származó vagy a szórványként múzeumba került példányok. 

A tipokronológiai vizsgálattal párhuzamosan végeztem az Aucissa és emailos fibulák 
elterjedésének elemzését. Az egyes típusokat térképre vittem és ezáltal kerestem választ arra, 
hogy az elterjedés különbözı súlypontjai a népesség vagy katonaság mozgásával, a 
társadalom rétegzıdésével, a kereskedelmi terjesztéssel vagy mőhelyek elhelyezkedésével 
hozhatók-e kapcsolatba.  
 
 
 
 
 

I. Aucissa fibulák 
 
 

Az Aucissa-fibulák a kéttagú, csuklós tőszerkezető fibulák csoportjába tartoznak. 
Technikai újítást jelent, hogy a fibulatest és a tő többé már nem egy darabból készült, mint az 
egytagú rugós fibuláknál, hanem külön öntötték a rendszerint bronz, ritkán vas, vagy ezüst 
fibulatestet, s külön kovácsolták a bronz, vagy vas tőt. A kettı összekapcsolását szolgálta a 
bronz, vagy vas tengely. 

Az Aucissa fibulák (Almgren 242) a korai császárkor egyik legnagyobb számú és 
változatosságú, nagy elterjedéső fibulacsoportját képezik. Többségük Augustus és Tiberius 
császárok korára keltezhetı, de használták a Kr. e. I. század utolsó negyedétıl a Kr. u. I. 
század végéig, sıt egyes helyeken még a II. század elején is (Ettlinger 1973; Demetz 1999).  
 A legelterjedtebb nézet szerint az Aucissa fibulák itáliai eredetőek, gyártásuk 
feltehetıen egy észak-itáliai mőhelyben kezdıdött a késı-köztársaságkorban, de a legnagyobb 
mennyiségben a Kr. u. I. században készítették. Az Aucissa-fibulákat Caesar és Augustus 
császár korában elsısorban katonák viselték, ezért a római hódítással nagy területen terjedtek 
el, s az Augustus-Claudius kor vezérleletének tekinthetık. 
 Az Aucissa fibulákat elıször 1897-ben O. Almgren (242. típus) különítette el, az 
“Aucissa“ elnevezést 1901-ben E. Ritterling vezette be a szakirodalomba a halterni anyag 
közlése során. Az Aucissa fibulák mindössze 1 %-án mintegy 20 féle név fordul elı. 
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Az újabb feldolgozások az Aucissa fibulákat más-más típusszámmal jelölik, aszerint, 
hogy az adott lelıhelyen miként következnek az elemzett fibulák sorrendjében. Az egyes 
feldolgozások az “Almgren 242“ típust alapvetıen nem érintették és egységesen használták az 
Aucissa megjelölést is: Patek C1 (1942); Lerat II,1,B (1956, 1979); Böhme 8 (1972); Ettlinger 
29 (1973); Rieckhoff 11 (1975); Jobst 1 (1975); Riha 5.2 (1979); Hattatt Aucissa (1982); 
Feugère 22b2 (1985); Faudet III 18 (1992); Erice Lacabe 20 (1995); Mariné Isidro 10 (2001). 

Bár az Aucissa fibulák a Kr. u. I. század folyamán legios táborokban és civil 
településeken Britannia és az Eufrátesz közötti hatalmas területen megtalálhatók, e típust 
mindeddig összefoglaló, önálló monográfia nem tárgyalta. Egy számos kutató által hiányolt 
Aucissa monográfia lehetıvé tenné a hiteles tipológiai és kronológiai sorrend kialakítását, 
valamint a helyi mőhelyek pontosabb meghatározását. 
 Magam a nemzetközi gyakorlatnak megfelelıen megırizve az almgreni 
típusmegjelölést neveztem el a Pannoniában elıforduló altípusokat (A 242.1, 2, 3, 4, 5, 6). Az 
altípuson belüli változatok közti különbséget a kengyel keresztmetszetének változása, a 
hosszanti, ill. a keresztbordák kialakítása, a kengyelvégi gomb kiképzése és a finomabb 
díszítések jelentik. 

A formai felosztás során létrehozott csoportosításban a következı sorrendet 
használtam. Az O. Almgren által használt “242. típust” hat altípusra osztottam fel. Az 
altípusok kronológiai sorrend szerint következnek egymás után. Az egyes altípusokat A 
242.1, A 242.2,  A 242.3, A 242.4, A 242.5, A 242.6 megjelöléssel különítettem el egymástól. 
 
Almgren 242.1. altípus 
A hüvelycsuklós ívfibulák e csoportja a legkorábbi Aucissa-változat. Jellemzı rá a 
tengelyhüvely felett kiszélesedı, tőtartó felé elkeskenyedı lapos, szalagszerően kiképzett 
kengyel, amely felülnézetbıl háromszög formájú. A tőtartó felett  rövid, egyenes, általában D 
alakú keresztmetszető a kengyel. Ezek a fibulák elsı sorban a tartomány legkorábban 
megszállt részein, és inkább a déli régióban, a hódítók szálláshelyein:  a katonai táborokban 
kerültek elı (Siscia, Carnuntum, Poetovio). 
 

Almgren242.2altípus                                                                                                                                            
Az Aucissa fibula klasszikus formája. A fibula tőjét tartó tengelyt a hüvely két végén 
elhelyezett gomb rögzíti. A fibula kengyele félkörös ívő, a keresztmetszete D, vagy majdnem 
teljes kör alakú, felszínén vagy  kiemelkedı, vagy laposabb borda fut középen hosszában. A 
legkorábbi italiai terra sigillatákkal egy rétegbıl származik az Augustus kori legióstáborokban 
(Vindonissa, Haltern, Oberhausen). Az Aucissa fibuláknak ezen altípusához tartozó 
példányok terjedtek el a legszélesebb körben a Római Birodalom központi területein és 
Pannoniában is ez a leggyakoribb altípus. Egyes példányaik eljutottak a szomszédos 
barbaricumba a Duna mentén (Dévény, Staré Hradiško), használatuk az Augustus kor elejétıl 
a Kr. u. I. sz. közepéig, egyes esetekben (pl. Augst, Courroux 118. sír: Traianus éremmel 
együtt ) az I. sz. vége ill. a II. sz. elejéig adatolható. 

 
Almgren 242.3. altípus  
A 242.3. altípus kisebb mérető példányokból áll, a kengyel formája a tőszerkezet fölött erısen 
összeszőkül. Ezt az altípust valószínőleg a dalmát tengerparton, vagy még inkább 
Pannoniában, a Siscia—Emona—Salona közti régióban gyártották. A fibulákat a Claudius-
Flavius-kor  közti idıszakban használhatták (Siscia, Hrtkovci,  Emona, Novi Banovci).  
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Almgren 242.4. altípus  
Az Aucissa fibulák e csoportjának kengyelét hosszában 1- 5 párhuzamos áttörés díszíti A 
frissen meghódított területek korai legióstáboraiban az A 242.2. csoporttal együtt fordul elı. 
Az altípus a kora Augustus-korban tőnik fel, a Claudius-korban terjed el, s a Kr. u. I. sz. II. 
felére, legkésıbb a II. sz. közepéig ki is kerül a használatból (Giubiasco, Vindonissa). 
Pannonia leletanyagában: Carnuntum, Siscia, Brigetio, Emona.  
 
Almgren 242.5. altípus 
Az A 242.5. altípusba sorolt fibulák kengyelét már nem díszíti áttörés, felületén apró 
gyöngyökbıl álló sor. Ezen altípus fı elterjedési területe a nyugati provinciákban figyelhetı 
meg (Augst, Vitudurum), Pannoniában ritkán fordul elı (Siscia, Carnuntum, Emona). 
Keltezésük a Kr. u. I. sz. elsı felére tehetı. 
 
Almgren 242.6. altípus 
Az A 242.6. altípus a legkésıbbi Aucissa-változat, amely a legkisebb mérető példányokat 
foglalja magába. A fibula kengyelének íve lapos, keresztmetszete négyszög alakú, gyakran 
középen hullámvonal fut. Ebbe az altípusba tartozó példányok nagy számban ismertek a 
nyugati provinciákból és Pannoniában is gyakori (Arrabona, Mursella, Brigetio, Carnuntum, 
Emona, Poetovio,  Siscia). Az A-242.6. altípus viselete a Kr. u. I. sz. közepétıl a II. sz. elsı 
harmadáig keltezhetı. 
 
 
Eredmények 
 

Amint azt a Rajna-vidéki példák is mutatják, az Aucissa fibulák elterjedése 
kapcsolatba hozható a katonaság megjelenésével, ilyen módon e fibula elterjedése utalhat az 
adott terület katonai birtokbavételének folyamatára. Pannoniában az Aucissa-fibulák korai 
típusai az Augustus kori hódítás idıszakához köthetık. Ilyen fibulák kezdetben a térséget 
Itáliával összekötı radiális utak: Carnuntum irányába a borostyán út mentén, a Poetovio-
Aquincum és Poetovio-Sirmium útvonalon, majd a limes mentén létesített erıdítményekben 
és a veterán településeken figyelhetık meg. A legkorábbi Aucissa fibulák a Dráva-Száva 
völgyének fontosabb lelıhelyein, a megszálló katonaság egykori szálláshelyein fordulnak elı. 
Ezeken a lelıhelyeken más kora császárkori leletanyag, korai amphorák és az Augustus kori 
sigillaták és fémedények is kimutathatók. 
 Az Aucissa fibulák magas száma azonban Emonában arra utal, hogy itt nagyobb 
számú katonaság tartózkodhatott, s tudjuk, hogy Pannoniában elsıként Emonában telepítettek 
le kiszolgált katonákat. Siscia a Száva és a Kulpa összefolyásánál fontos stratégiai ponton 
helyezkedett el, ahol Augustus korától kezdve számolhatunk katonai táborral. A számos 
Aucissa fibula között mind a korai, mind késıbbi típusok elıfordulnak, s a A242.3. altípus 
helyi gyártásával is számolhatunk. A Mursa térségében talált Aucissa fibulák és a késı 
Augustus-Tiberius kori sigillaták is felvetik a korai római katonai jelenlét lehetıségét, amit a 
vizi átkelıhely védelme indokolt. A Dráva-Száva közti Duna szakasz limes menti ırhelyein 
számos esetben kerültek elı Aucissa fibulák, amelyek elsısorban katonai összefüggésben 
értelmezhetık (Burgenae, Rittium, Teutoburgium). 

Az Aquileiaból északra a borostyán út mentén nyomuló római hadsereg egyik elsı 
legios tábora a szervezıdı Pannonia területén Poetovio volt. Az itt elıkerült Aucissa fibulák 
többsége a korai altípusokhoz tartozik (A242.1, A242.2), és csupán egy példány képviseli a 
legkésıbbi altípust (A242.6). Salla területén a római foglalás idején ideiglenes katonai bázis 
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állt, ahol az egy altípushoz tartozó (A242.2) Aucissa fibulák és az Augustus-kori terra 
sigillatak rövid ideig tartó kora császárkori katonai jelenlétrıl árulkodnak. Savaria-ban az 
Aucissa fibulákat a foglaláskori eseményekhez vagy a veteránok letelepítéséhez köthetjük. A 
carnuntumi  Aucissa fibulák és terra sigillaták, amphorák a Kr. u. 6-ban Tiberius vezette 
Maroboduus elleni hadjárathoz köthetık. (A242.1,2,3 altípusok). Mindmáig azonban nem 
sikerült a korai, Augustus-Tiberius-kori tábor nyomára bukkanni (Carnuntum I.), s az eddig 
feltárt tábor legkorábbi rétege a pénz- és kerámialeletek alapján Claudius-kori.  

Több Aucissa fibula került elı Mursella municipium területérıl, ahol a kora katonai 
tábor nyomait légifotózással, derítették fel. Arrabona  auxiliaris castelluma területérıl szintén 
ismerünk Aucissa fibulákat korai kerámiával, terra sigillatával és sírkövekkel együtt, eddig 
csak a Kr. u. 25-30 táján megépült claudius kori tábort sikerült megfigyelni, amelyben az ala 
Pannoniorum állomásozhatott. A Brigetioból származó fibulák közül három sorolható a 
korai, Claudius-Flavius kori típusok (A 242.2-4), és három az 1. sz. közepére-második felére 
keltezhetı típusok közé. Az Aucissa fibulák eddigi hiánya Aquincumban leginkább kutatási 
hiányosságnak tekinthetı, hiszen korai castellumokra vonatkozóan rendelkezünk adatokkal 
(Viziváros, Bem tér). Aquincumban Kr. u. 45-50 körül mutatható ki az ala I. Hispanorum.  

Áttekintve az összegyőjtött Aucissa fibulák lelıhelyenkénti elıfordulását Pannonia 
provincia területén megállapítható, hogy ezek a kis leletek Pannonia korai történetének 
vizsgálata során a katonai jelenlét és az idırend vizsgálata tekintetében nem elhanyagolható 
szerepet játszanak. A szarmata barbaricumba került elenyészı Aucissa fibula ritka típus. A 
Pannoniától északra fekvı barbaricumban talált Aucissa fibulák kora római katonai jelenléttel 
hozhatók összefüggésbe. (Dévény, Stare Hradisko).  

 
 
 
 
 

II. Emailos fibulák 
 
 
 

Itáliában csak a katonák köpenyéhez használtak fibulát, ám miután a Római 
Birodalom része lett a kelta szállásterület, ahol a férfiak és nık viseletéhez hozzátartozott a 
kapcsolótő, az újonnan kialakult római provinciákban is a bennszülött gyökerő és római 
alkotórészek ötvözésével jelentek meg az új fibulatípusok, köztük az emailos fibulák is. 
Tömeggyártásukra is a provinciákban került sor.  

Mivel az O. Almgren által bevezetett, emailos fibulákra vonatkozó felosztást az eltelt 
100 év alatt G. Collingwood, K. Exner, Patek E., E. Ettlinger, E. Riha, J. D. Bateson, A. 
Böhme, W. Jobst, M. Feugère, R. Erice Lacabe tovább finomította, az ı csoportosításukat 
célszerő volt egymással megfeleltetni. Az almgreni számozáshoz ennél a tárgycsoportnál nem 
ragaszkodtam, mert nem vezethetı vissza egy ısformára, továbbá sem szerkezetében, sem 
formájában nem mutat olyan egységes képet, mint az Aucissa fibulák. 

A felosztás alapelve a szerkezeti és formai eltérések számbavétele volt. A fibulák 
szerkezete, azaz a tő rögzítési módja szerint három megoldás figyelhetı meg. Az elsı  római 
technikai újítás: hüvelycsuklós tőszerkezet, keskeny, hosszú tőtartóval. Továbbfejlesztett 
változata lapfibulák szabadon álló szorítópofás csuklós tőszerkezete magas tőtartóval. A 
lapfibulák egyes formáinál ezzel párhuzamosan újból megjelenik a kelta rugószerkezet. 
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A kengyel két fıformája az ívelıdı (I.), és a lap, vagy korong (II.), ezek a legnagyobb  
tipológiai egységek, a csoportok. A csoportokat a tőszerkezet és a kengyel különbségei 
alapján alcsoportokra (A,B,C,D), az alcsoportokat típusokra (1.2. stb.) osztottam. A típusok 
elkülönítését az alcsoportra jellemzı kengyelforma eltérı részletei alapján végeztem el. A 
típusokat altípusokra (a,b,c. stb.), azokat változatokra (1.2. stb.) bontottam. 

Az emailos fibulákat általában a Kr. sz. I. sz. közepétıl a III. sz.-ig szokás keltezni, 
virágkoruk a II. sz.-ra tehetı. 

 
Az I. csoportba az ívfibulák tartoznak, melyeknek a kengyele az Aucissa fibuláknál 

kialakított, erısen ívelıdı formától a kétszeresen megtört, tagolt formáig változik.  
 
 Az IA alcsoport az egy szimmetriatengelyő emailos fibuláké, egy olyan átmeneti 
alcsoport, melynek fejlıdése két szakaszból áll. A korábbi szakaszban a kengyel 
robusztusabb, formájában ırzi az ívfibulák alakját, s csak jelzés-szerően emailozott. Elsı 
tagjai az ívfibulák egy szimmetriatengellyel, hüvelycsuklós tőszerkezettel, a Kr. u. I. sz. 
közepe elıtt már megjelentek. Az I. sz. folyamán tőntek fel a tagolt kengyelő fibulák, 
amelyek lassan kiszorították elıdeiket, mivel a kengyel kialakítása szélesebb, díszítésre 
alkalmasabb lett, miközben a hüvelycsuklós tőszerkezetet tovább alkalmazták. A késıbbi 
szakaszban a kengyel elkeskenyedett, laposan tagolttá vált, és több színő, nagyobb felületre 
kiterjedı emailozást kapott, megjelent a szorítópofás csuklós tőszerkezet. A közepes 
mennyiségő pannoniai csoport (71 db) több, mint a fele Rajna vidékrıl származtatható, 21 %-
a galliai eredető. Aránylag magas, 20 % a párhuzam nélküli példányok jelenléte. A 
barbaricumi 8 fibula közül az IA/14b, 16b változat párhuzam nélküli. 
 
 Az IB alcsoportot a tagolt kengyelő ívfibulák alkotják két szimmetriatengellyel, 
szorítópofás tőszerkezettel. A legtöbbször geometrikus formát öltı kengyelő fibulák Kr. sz. I. 
sz. végén tőntek fel. Virágkoruk a Kr. u. II. sz. A Kr. u. II. sz. utolsó harmadában az emailos 
ívfibulák megritkultak, kiszorították ıket a lap-, korongfibulák. A kis létszámú, 57 darabos 
pannoniai csoport 30 %-a általános birodalmi forma. 20 % Britanniából eredeztethetı, 25 % 
galliai mőhelyekbıl származik és 25% egyelıre párhuzam nélküli. 

 
A II. csoportot a sokféle alakot öltı lap-, és korongfibulák alkotják, amelyeknél 

általános a szorítópofás csuklós tőszerkezet, és újra megjelenik a rugós-húros tőszerkezet.  
 
A IIA alcsoportba a korongfibulák tartoznak, a szorítópofás csuklós tőszerkezet a Kr. 

u. I.--II. sz.-i emailos lap- és korongfibulák sajátsága maradt. Az új forma és a tőszerkezet 
kombinálásával lehetıség nyílt a nagyobb emailos felületek több szimmetriatengely mentén 
történı komponálására. A korongfibula fejlıdésének utolsó lépcsıfoka, a sakktábla-, és 
millefiorimintás alakzat, a Kr. u. II. sz. végétıl a III. sz. elsı harmadáig volt használatban. A 
pannoniai, és barbaricumi csoport egyenlı számú, kb. felük a Rajna-vidékrıl való, egy ötödük 
Galliaból ill. Britanniából, eredeztethetı, egy negyedük általános birodalmi forma. 

 
A IIB alcsoportba tartoznak a lapfibulák. A korongfibulákkal egy idıben megjelenı 

forma a rombusz alakú alaplap, amelyet sokféleképp borítottak emaillal. Ezt követıen feltőnt 
a sokszög, ovális és sokféleképpen ívelıdı forma, s ezek kombinációja. A pannoniai, 114 
tagú csoport egynegyede általános birodalmi forma. Egy ötödük a Rajna-vidéken készült, egy 
harmaduk britanniai eredetet mutat, az egy negyedük párhuzam nélküli, elemeik külön-külön 
megfigyelhetık másutt, de együtt csak itt fordulnak elı. Lelıhelyük Carnuntum, Brigetio és 
környéke.  Az 50 darabos barbaricumi csoport néhány tagja (IIB/1c4, 6, 8) párhuzam nélküli. 
Itt is nyomon követhetı a britanniai eredető termékek 20% körüli részaránya, de vannak a 
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Rajna-vidékhez, Galliához köthetı, 10-10 % körüli részarányú csoportok. A fibulák zöme 
általános birodalmi forma. Egy esetben (IIB13) felmerül a brigetioi, helyben készítés 
lehetısége. 

 
Pannoniában az állatalakos lapfibuláknak különösen gazdag a formakincse (IIC 

alcsoport). Többségük szorítópofás csuklós tőszerkezettel készült, de elıfordult a rugós-húros 
tőszerkezet is. A nagy létszámú csoport (115 db) egy része az általános, birodalmi elterjedést 
mutatja (IIC/1a1, 2, 1a4, 2a, 4, 9a, 10a, 11). Harmaduk galliai importként különíthetı el 
(IIC/1c, e, 5b, 8a-b,), mindössze két változat: IIC/1d1 és 9c1 származik a Rajna-vidékrıl, egy 
változat Britanniából (IIC/1d1). Magas számuk miatt felmerül a helyben készítés lehetısége a 
IIC/2b, 5a altípusoknál. Egybevágó egy zurndorfi és egy ismeretlen lelıhelyő kutyafibula, ezt 
a tényt szintén a helyi gyártás kritériumának tekintjük. Egyszerősített (IIC/2c), vagy éppen 
egyedien igényes kidolgozású (IIC/9b, IIC/12c9) példányok szintén a helyi gyártás melleti 
érvként hozhatók fel. A barbaricumi 3 példány közül az egyik (IIC/10b) pannoniai 
gyártmányúnak tekinthetı, a IIC/1a1 és IIC/2a változatok általános birodalmi formákra 
vezethetı vissza.  

 
 A lapfibulák életkép-kompozíciós témájú példányai a IID alcsoport. Megjelenésével új 
ábrázolási stílus alakult ki. Ugyan a felületet továbbra is teljes egészében email borította, 
azonban elrendezése túllépett a geometrikus formán, feltőnt az állat-, emberábrázolás. 
Tőszerkezete szorítópofás csuklós és kívül húros rugós megoldású. A mindössze 8 tagú 
pannoniai csoportból egy általános, birodalmi formaként értelmezhetı (IID/6), egy a Rajna-
vidékrıl eredeztethetı (IID1), egy galliai eredető (IID/8), kettı (IID/2,7) pannoniai, helyi 
gyártmányú.  
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