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A RÓMAI BIRODALOM LIMESE
THE LIMES OF THE ROMAN EMPIRE

-  Visy Zsolt

A Római Birodalom a Földközi-tenger kör
nyékén minden irányban kiterjedő birodalom 
volt. Egy mediterrán, a tengerparti sávotfelöle- 
lő birodalom, amely a szárazföldi területeken 
csak akkor és csak úgy hatolt mélyebbre tartós 
hódítás formájában, amennyiben akár az At
lanti-óceán vagy a Fekete-tenger ezt lehetővé 
tette, akár pedig nagy folyamok lehetőséget

The Roman Empire was an empire that 
spread around the area of the Mediterranean 
Sea in every direction. It was a Mediterranean 
empire encompassing a strip along the 
seacoast that only penetrated further inland in 
the form of permanent conquest if and when 
either the Atlantic Ocean or the Black Sea made 
this possible or when great rivers provided

1. A Római Birodalom térképe 1. Map of the Roman Empire
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2. Rekonstruált 2. század eleji őrtorony a raetiai 
limesen Eining (Bajorország) közelében - Visy Zs. 
felvétele
2. Reconstructed early 2nd century watch tower 
from the Raetian limes near Eining (Bavaria) - photo 
by Zs. Visy

nyújtottak kommunikációs, katonai, kereske
delmi és egyéb útvonalak kialakítására. Szinte 
az egész központi európai térséget felölelte, és 
domborzati térképen jól látható, hogy a Föld
közi-tenger térségét körülölelő hegyláncok és 
folyamok hogyan és milyen módon befolyá
solták kiterjedésének alakulását. A tengere
ken és sivatagokon kívül nyugaton a Rajna és 
a Duna, keleten pedig az Eufrátesz az, amely 
igen hosszan határolta távoli provinciáit. Ahol 
nem adódott természetes akadály, mestersé
ges határvonalat létesítettek, de ezek vonalve
zetését is úgy alakították ki, hogy a feltétlenül 
megépítendő falak vagy sáncok hegygerince
ken, vízválasztókon haladjanak át.

A Római Birodalom hosszú fejlődés és több 
évszázados hódítás során alakult ki, létrejötte 
mégis Augustus császár (Kr. e. 31-Kr. u. 14) ál
lamférfiúi géniuszának köszönhető. Róma ha
talmi politikáját keménység és engedékeny
ség, a meghódítottakkal szemben tanúsított 
bölcs befogadás jellemezte. A római polgár
jog fokozatos terjedésével, majd általánossá 
válásával elvben mindenki előtt megnyílt 
a felemelkedés lehetősége, így egyre több 
tartományi előkelőség és katona került be a 
szenátusba, vagy lett akár császár. A Földközi
tenger körül három kontinensre kiterjedő, öt 
évszázadon keresztül diadalmas Római Biro-

3. A Hadrianus fal egy szakasza Housesteads kö
zelében - Visy Zs. felvétele 

3. A section of Hadrian's Wall near Housesteads - 
photo by Zs. Visy

the opportunity to develop communication, 
military, commercial and other routes. It 
encompassed essentially the entire central 
European region, and on relief maps it can be 
clearly seenhowthemountainrangesand rivers 
surrounding the region of the Mediterranean 
Sea influenced the manner in which it spread. 
Besides the seas and the deserts, the Rhine and 
the Danube in the west as well as the Euphrates 
in the east were rivers that bordered far off 
provinces for long stretches. Where there was

4. A legio VII Gemina erődjének kapuja Leonban 
(Spanyolország) - Visy Zs. felvétele

4. Gate of the fortress of the legio VII Gemina in 
León (Spain) - photo by Zs. Visy
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5. A legio II Italica északi kapuja Regensburgban 
- Visy Zs. felvétele

5. Northern gate of the fortress of the legio II Italica in 
Regensburg - photo by Zs. Visy

dalom a világ talán leghosszabb ideig fennálló 
birodalma volt, amely az antik műveltség to
vábbfejlesztésével és a kereszténység terjesz
tésével mindmáig ható erő maradt.

A hódítások végrehajtása és a meghó
dított területek megtartása a katonaság fel
adata volt. Az Augustus császár által igazi 
zsoldos-sereggé fejlesztett hadseregben a 
birodalom szabad születésű férfiai teljesí
tettek 20-25 éves katonai szolgálatot. Ez a 
légiókból, segédcsapatokból, flottából és 
különleges alakulatokból álló, mintegy 400 
ezer fős hadsereg csaknem kivétel nélkül a 
határ menti tartományokban állomásozott a 
császár fősége, illetve az általa néhány évre 
megbízott főtisztek parancsnoksága alatt. 
Lényeges változás csak a 3. század végén 
következett be a központi mozgó hadsereg 
felállításával. Ezután hamarosan ez lett a 
fontosabb katonai erő, így a határok mentén 
állomásoztatott hadsereg fokozatosan gyen-

no natural boundary, man-made borderlines 
were constructed, but the paths of these were 
also developed so that the walls or ditches to 
be built would travel along the ridges of hills or 
watershed divides.

The Roman Empire took shape through 
a long evolution and several centuries of 
conquest, but its establishment was due to the 
genius statesmanship of theemperor Augustus 
(B.C. 31-A.D. 14). Rome's imperial policy was 
characterized by firmness and permissiveness, 
the wise accommodation shown to those 
conquered. The gradual spread of Roman 
civil law and its becoming universal in theory 
opened the opportunity for advancement to 
everyone, so more and more of the provincial 
nobility and soldiers were admitted into the 
senate, or even became emperors. The Roman 
Empire that stretched over three continents 
around the Mediterranean Sea and was 
triumphant for five centuries was perhaps the 
longest lived empire the world has seen, whose 
impact through the further development of 
antique culture and the spread of Christianity 
survives all the way to the present day.

Making conquests and the retention of 
conquered territories was the job of the military. 
Free-born men of the empire served 20-25 
years in the military and it developed into a 
genuinely mercenary army under the emperor 
Augustus. This army of about 400 thousand 
men comprised of legions, auxiliary troops, 
fleets and special units was stationed almost 
without exception in the border provinces 
under the command of either the emperor or 
that of one of the generals commissioned by 
him for a few years. A significant change only 
took place at the end of the 3rd century with 
the formation of the central mobile army. Soon 
after, this became the more important military 
force, so the army stationed along the borders 
became a gradually weakening border patrol, 
into which foreigners were even admitted from 
the end of the 4,h century.

Since with the exception of a few special 
cases and cities the ancients did not have 
a system of police units (constabulary), the 
military kept the peace within the empire. This 
was so in the freshly conquered provinces as
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gülve határőrséggé változott, amelybe a 4. 
század végétől már idegeneket is bevettek.

Mivel az ókor néhány különleges esettől és 
várostól eltekintve nem ismerte a rendfenn
tartó alakulatok (rendőrség) rendszerét, a bi
rodalom rendjét a katonaság tartotta fönn. így 
volt ez a frissen meghódított provinciákban is. 
A katonai alakulatok eleinte a törzsi központok 
közelében, utak csomópontjainál és egyéb, 
stratégiailag fontos helyen állomásoztak, a 
külső határokat nem szállták meg, csupán a 
barbaricumba vezető utak, folyóvölgyek tor
kolatát, határ menti pontjait szállták meg.

A Kr. u. 1. század végétől fokozatosan 
kialakult a lineáris határvédelem, vagyis a 
csapatoknak a határvonalon vagy annak 
közvetlen közelében való állomásoztatása, a 
hódítások csökkenésével pedig megtörtént a 
korábban csak fából és földből épített tábo
rok kőerődítményekké való átépítése. Az így 
kialakult határ, a limes a sivatagokban gye- 
pű-jellegű volt, hegyes vidéken kihasználta a 
terepadottságokat, a nagyobb folyók pedig 
fontos közlekedési útvonal-jellegük mellett 
önként nyújtottak határjelző szerepet. Csak 
a legveszélyeztetettebb helyeken épült fal 
vagy sánc rövidebb-hosszabb szakaszokon. 
A katonák a határ mentén épített úton látták 
el őrszolgálatukat, építették a megfigyelő 
tornyokat. Békés időben a határ két oldalán

6. A legio I Italica kórháza (valetudinarium) a Novae-i 
(Svisto, Bulgária) legiotáborban - Visy Zs. felvétele

6. Hospital (valetudinarium) of the legio I Italica in 
the legionary fort of Novae (Svishtov, Bulgaria) - 
photo by Zs. Visy

well. At the beginning the military units were 
stationed near tribal centers, at road junctions 
and at other strategically significant locations, 
they did not occupy the external borders, only 
points along the border at the ends of roads and 
mouths of river valleys leading to Barbaricum.

Linear border defense, the stationing of 
troops along the border or in its immediate 
vicinity, began to develop gradually from the 
end of the 1st centu ry A.D., a nd wit h the decrease 
in conquests the forts that had earlier been built 
of only earth and wood were reconstructed 
into stone fortifications. The border that 
developed in this manner, the limes, had the 
character of march-land in deserts, utilized 
the terrain in mountainous areas, and major 
rivers in addition to their important character 
as transportation routes also automatically 
took over a border demarcation role. A wall 
or ditch was only built in sections of varying 
distances at the locations under the greatest 
threat.The soldiers performed their sentry duty 
on the road built along the border and they 
constructed observation towers. In times of 
peace the inhabitants living on either side of 
the border established extended commercial 
relationships with one another.

The military forts and fortresses were both 
barracks as well as administrative centers at the 
same time. Baths provided for the comfort of

7. Traianus Daciába vezető Duna-hídjának néhány 
megmaradt pillére Drobetanál - Visy Zs. felvétele

7. A few surviving piers of Trajan's bridge over 
the Danube leading to Dacia at Drobeta - 
photo by Zs. Visy
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8. Buciumi (Vármező, Románia) táborának mű
emlékileg helyreállított principiája - Visy Zs. 
felvétele

8. Historically restored principia from the fort of 
Buciumi (Romania) - photo by Zs. Visy

élők kiterjedt kereskedelmi kapcsolatot léte
sítettek egymással.

A katonaság táborai és erődjei egyben 
kaszárnyák, igazgatási központok is voltak. 
A katonák kényelméről fürdő gondoskodott, 
szolgálatukat a parancsnokságon, a műhe
lyekben, őrszolgálaton és építkezéseken lát
ták el. Különösen igaz ez a mintegy 6000 fős 
légiók táboraira nézve, ahol 20 éves szolgála
tot vállaló római polgárok voltak a katonák, 
parancsnokuk pedig szenátori rendbe tartozó 
előkelőség, akinek segédtisztjei szenátori és 
lovagrendi ifjak voltak. Az erődök két főutcá
jának a metszéspontjánál helyezkedett el a 
tábor fóruma (principia). Itt volt a táborszen
tély, az igazgatási helységek, a fegyverraktár 
és a gyülekezési terem. A főutca mellett áll
tak a tisztek házai, a fürdő, a gabonaraktárak, 
hátrább pedig a kórház, a műhelyek és a ba
rakkok. A cseréppel fedett kőépületek között 
kövezett és sóderborítású utcákon lehetett 
közlekedni. Az erőd magas védőfalait belül 
földtöltés, kívül árok övezte.

Az 500 vagy 1000 fős lovas vagy gyalogos 
segédcsapatok erődjei is az általánosan alkal
mazott tervek szerint épültek meg, természe
tesen alkalmazkodva a csapatok kisebb létszá
mához, fajtájához. A katonák többsége helyi 
sorozású szabad születésű bennszülött volt, 
akik a 25 éves szolgálat jutalmaként nyerték

9. Segédcsapat erődjének rekonstruált kapuja 
Banos de Bande-ban (Spanyolország) - Visy Zs. 
felvétele

9. Reconstructed gate from the forts of an auxiliary 
unit in Banos de Bande (Spain) - photo by Zs. Visy

the soldiers, and they saw to their duties at their 
headquarters, in workshops, on sentry duty and 
in construction projects-This was particularly true 
when considering the forts of the legio, which 
comprised about 6,000 men. Here the soldiers 
were Roman citizens that had accepted 20 years 
of serviceandthecommanders were the nobility 
of the patrician order, whose aides were youth 
of the patrician and equestrian orders. The fort's 
forum (principia) was located at the junction of 
the fortress's two main streets. This is where the 
shrine, the administrative chambers, the armory 
and the assembly hall were. The homes of the 
officers, the baths and the granaries stood along 
the main street, with the hospital, the workshops 
and the barracks further back. It was possible to 
travel along paved and gravel streets between 
the tile-roofed stone buildings. The tall walls 
of the fortress were surrounded by an earthen 
bank on the interior and a ditch on the exterior.

The forts of the 500 or 1,000-soldier cavalry 
or infantry auxiliary units were also constructed 
according to these universally accepted designs, 
naturally adapted to the smaller numbers in 
the unit and to their type. The majority of the 
soldiers were free-born native local conscripts, 
who received Roman citizenship as a reward 
for their 25 years of service. The commanders of 
the auxiliary units were nobles of the equestrian 
order at the beginning of their careers, who
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el a római polgárjogot A segédcsapatok pa
rancsnokai pályafutásuk elején álló lovagren
dű nemesek voltak, akik szenátortárasaikhoz 
hasonlóan 2-3 évet töltöttek egy-egy hely
őrségen. A lovascsapatok táborai mindig na
gyobbak, mivel az istállók jelentős helyet fog
laltak el. Érdekes, hogy a fürdők szinte kivétel 
nélkül az erődökön kívül épültek meg. A tábo
rok a 2. század derekáig fapalánknak támasz
kodó földtöltéssel rendelkeztek, barakkjaik és 
egyéb belső épületeik pedig gerendavázas 
építmények voltak. A kőbe való átépítés csak 
a 2. század utolsó negyedére vált általánossá. 
Ekkor épültek a falsíkból kiugró kapu- és sa
roktornyok, ekkor kövezték le a belső utcákat. 
Az erődöket egy vagy több V-formájú árok 
övezte, amelyeken a kapuknál híd vezetett át.

A helyőrségeket a katonák által épített 
és karbantartott út kötötte össze. A katonai 
út eredetileg a határ felé tartó hadiutat je 
lentette, idővel azonban - miként magának 
a limes szónak a jelentése is - egyre inkább 
az ugyancsak hadiútnak számító, de immár 
a birodalom határa vonalán haladó útra vo
natkoztatták. Ez az út a sánc vagy a határfo
lyók mentén haladt, esetenként több ágra 
szakadt. Hagyományos értelemben az erő
dök összeköttetését biztosító, azokat ideális 
nyomvonalon összekötő út volt, de ahol nem 
épülhetett meg közvetlenül a határ mentén, 
ott az őrjáratozó katonák egyszerű gyalogos 
utat alakíthattak ki. Egy másik változat az, 
hogy a nagy kanyarokat leíró határszakaszo
kon a kanyarulatot átvágó utak is épültek. Az 
utóbbira jó példa a Dunakanyar, ahol meg
épült a Dunát pontosan követő és a kanya
rulatot Aquincum - Tokod, illetve Aquincum 
- Brigetio között lerövidítő ága. A gondosan 
tervezett és kitűzött limes-útra is érvényes a 
római utakra jellemző igen hosszú, egyenes 
szakaszok megléte, amit különösen sík tere
pen, de esetenként hegyes vidéken is meg 
lehet figyelni. A vastag, köves alapozása és 
kavicsborítása még a középkorban is alkal
mas volt közlekedésre, nyomvonalát mai út
jaink is követik. A limes-út mentén mérföld
kövek álltak, amelyek a legiotáboroktól mért 
távolság jelölése mellett egyúttal császárok 
által jegyzett építési feliratok is voltak.

10. Qasr-Bsihr késő római kiserődje Jordániában
-VisyZs. felvétele

10. Late Roman fortlet of Qasr-Bshir in Jordan
- photo by Zs. Visy

similar to their patrician colleagues spent 2-3 
years at a garrison. The forts of equestrian 
units were always bigger, since the stables 
took up significant space. It is interesting that 
the baths were built outside the forts almost 
without exception. Until the middle of the 2nd 
century the forts had earthworks propped 
against wooden palisades and the barracks 
and other interior buildings were timber 
framed structures. Reconstruction in stone only 
became common in the final quarter of the 2nd 
century. This is when the gate and corner towers 
that projected from the plane of the wall were 
constructed and when the internal streets were 
paved. The fortresses were encircled by one or 
more V-shaped ditches, which were crossed by 
bridges at the gates.

The military garrisons were connected by 
a road that was constructed and maintained 
by the soldiers. This military road originally 
denoted the road to the border, but overtime - 
along with the meaning of the word limes itself 
- it related more and more to what was also a 
military road, but now one that ran along the 
borderline of the empire. This road ran alongside 
the earthwork or river borders and split into 
several branches in places. In the traditional 
understanding they were connecting roads 
ensuring contact between the fortresses along 
an ideal path, but where they could not be built 
directly along the border, the patrolling soldiers
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A limes mentén rendszeres őrjáratokat 
szerveztek, minden csapatnak megvolt az 
illetékességi területe. Az út mellé épített leg
korábbi fatornyok rendszere a birtanniai és 
germaniai leletek alapján Domitianus (81-96) 
idejére tehető, és több feltűnő megegyezés 
és hasonlóság alapján úgy tűnik, hogy a kí
nai Han-dinasztia által létesített határvédelmi 
rendszer tornyai jelentős hatást gyakoroltak 
kialakulásukra. Az 1. századból csak kevés fa
torony maradványa vált ismertté, a 2. század 
nevezetes emlékei a Commodus (180-192) 
kori őrtornyok és őrállomások építési feliratai. 
A legtöbb ismertortorony a 4 században, an
nak elején és derekán épült. A jellánc szerepét 
is betöltő tornyok egymástól mért távolsága 
általában 1-2 km, de vannak olyan szakaszok 
is, ahol ez csupán 500 méter. A korai fatornyok 
jobbára bejárata a kínai megoldással egyezően 
gyakran az 1. emeleten volt. A négyzetes, két 
vagy három emeletes fa- és kőtornyok emele
tén eleinte körbefutó erkély biztosította a sza
bad kilátást. Minden esetben árok övezte őket, 
aminek a belső oldalán olykor kerítést is meg 
lehet figyelni. A 4. század második felében, 
Valentinianus császár (364-375) alatt kezdtek 
egyre nagyobb tornyokat építeni. Nagyobb 
kiterjedésük miatt ezekben a födémet 1 vagy 
4 oszloppal támasztották alá. Ezekkel rokon a 
4-5. század fordulóján épült kiserődök sora, 
amelyeket korábbi, fölhagyott erődök valame
lyik sarkában építettek. A mind kisebb alap- 
területű, de legalább 3 emeletes kiserődök a

11. Qasr-Bsihr késő római kiserődjének a kapu 
architrávjába vésett építési felirata - Visy Zs. felvétele

11. Building inscription carved into the architrave 
of the gate at the late Roman fortlet of Qasr-Bshir 
- photo by Zs. Visy

developed walking paths. Another variation 
was that at sections of the border that followed 
large bends, roads that cut off these bends 
were also built. A good example of the latter is 
the Danube Bend area, where branches were 
constructed that precisely followed the Danube 
in addition to those that cut off the bend 
between Aquincum and Tokod and Aquincum 
and Brigetio. The quite long, straight sections 
characteristic of Roman roads is also prevalent in 
the carefully designed and surveyed limes roads. 
This can be seen in particular on level ground 
but even in hilly areas in certain cases. Its thick 
stone foundations and gravel pavement were 
still suitable for transportation in the Middle 
Ages and our present-day roads even follow 
its path. Milestones stood along the limes road, 
which besides indicating the distance measured 
to the legionary fortresses also had building 
inscriptions recorded by the emperors.

Regular patrols were organized along the 
limes and each unit had its area of jurisdiction. 
On the basis of finds from Britannia and 
Germania, the earliest system ofwooden towers 
built along the military roads can be placed 
during the reign of Domitian (81-96), and on 
the basis of several striking correspondences 
and similarities it seems that the towers of the 
border defense system constructed by the 
Chinese Han dynasty significantly influenced 
their design. Only a few wooden towers from 
the I s' century have been revealed, and the 
notable relics of the 2nd century are the building 
inscriptions of the watch towers and sentry 
posts from the time of Commodus (180-192). 
Most of the known watch towers are from the 
4th century, built at the beginning and middle of 
the century. The distance between the towers, 
which also served as a chain of markers, was 
generally 1-2 km, but there are also sections 
where they are only 500 meters apart. The 
entrance to most of the early wooden towers 
was on the 1st story above the ground floor, 
in conformity with the oriental and Chinese 
practice. At first an unobstructed view was 
ensured by a balcony around the upper stories 
of these square wooden and stone towers that 
rose two or three stories above ground level. 
They were always surrounded by a ditch, on the
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12. Késő római kísérőd romjai Mauternben (Ausz
tria) - Visy Zs. felvétele

12. Ruins of the late Roman fortlet in Mautern 
(Austria) - photo by Zs. Visy

katonaság lecsökkent létszámához igazodtak.
A katonaság vonzotta a civil lakosságot, a 

táborok, majd erődök körül pezsgő életű tele
pülések alakultak ki. Lakosai kézművesek, ke
reskedők, bennszülött földművesek, veteránok 
voltak. E települések a légiók mellett (canabae) 
idővel városi jelleget öltöttek, sőt városi ran
got is kaphattak, de a segédcsapatok erődjei 
melletti települések (vicus) is sokszor gazdag 
közösségeknek nyújtottak otthont. A légiók 
közelében, a katonai territóriumon kívül má
sik, városi település (municipium) is létrejöhe
tett. Ezek kezdettől fogva városi rangú telepü
lések voltak. A két polgári település lakossága 
eleinte jelentősen különbözött egymástól, de 
a 2. század végétől az ugyancsak városi rang
ra emelt canabae és a municipium a legtöbb 
esetben egységesen colonia rangra emelke
dett. A katonaság felvonulási területként és 
legelőként használt földjein, a római polgárjo
gú veteránok birtokain és a bennszülött falvak 
szántóin szorgos munka folyt. A helyben elő
állított, illetve az importált cikkeket részben a 
katonaság és a helyi lakosság vásárolta meg, 
de a felügyelt átkelőhelyeknél élénk kereske
dés folyt a túlparton élő barbár lakossággal is. 
Római kereskedők távoli vidékekre is eljuttat
ták a keresett kézművesipari termékeket.

A császárkori római állam e késő köztársa
ságkori hódításokon alapult, és sok évszáza
don keresztül sikerek és kudarcok közepette 
5 évszázadon át állt fönn nyugati felében, a

inner side of which a fence can also sometimes 
be observed. In the second half of the4'hcentury, 
under the emperor Valentinian (354-375), 
towers of ever increasing size began to be built. 
Due to their larger dimensions, their roofs were 
supported by 1 or 4 pillars. These are related to 
the series of fortlets constructed at the turn of 
the 5th century, which were constructed in one 
of the corners of an abandoned fortress. These 
fortlets rose at least 3 stories above ground but 
had anever decreasing ground plan conforming 
to the reduced numbers of soldiers.

The military attracted a civilian population 
and lively towns developed around the camps 
and later fortresses. Their inhabitants were 
craftsmen, merchants, native peasants and 
veterans. The settlements next to the legions 
(canabae) in time took on an urban character 
and were even able to achieve the rank of a city, 
but the towns next to fortresses of the auxiliary 
units (vicus) also often provided a home to an 
affluent community. Other urban settlements 
near the legions but outside the military 
territory (municipium) also were established. 
These had the rank of a city from the outset. At 
the outset, the inhabitants of the two types of 
civilian towns differed significantly from one 
another, but from the end of the 2nd century 
the canabae and the municipium that had both 
been given the rank of a city were in most cases 
raised directly to the rank of colonia. A great 
amount of work took place on the lands used by 
the military for marching areas and pastures, the 
estates of the veterans with Roman citizenship 
and the cultivated fields of the native villages. 
The goods produced locally or imported were 
in part purchased by the military and the local 
inhabitants, but lively trade also took place at 
the guarded river crossings with the barbarian 
population living on the opposite banks. Roman 
merchants even reached far off lands with their 
sought after handicrafts.

The Roman state in the imperial period 
was based upon the late Republican period 
conquests, and amidst successes and failures 
it survived for 5 centuries in the west and 
through the Eastern Roman Empire lasted in 
the eastern parts up until the Turkish conquest 
of Byzantium in 1453. This is an enormous
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keleti részeken létrejött Keletrómai Birodalom 
azonban 1453-ig, Bizáncnak a törökök általi 
elfoglalásáig. Hatalmas idő ez, és az antik vi
szonyok közepette hihetetlenül nagy teljesít
ménynek számít. Ebben nagy szerepe volt a 
magasan képzett és jól felszerelt hadseregnek, 
de azért mégis tévedés lenne azt hinni, hogy 
a Római Birodalom egyfajta rendőrállamként 
fegyveres kényszerrel őrizte meg hatalmát 
belső és külső ellenfeleivel, ellenségeivel 
szemben. Nem feledve a hadsereg szerepét rá 
kell mutatni a Római Birodalomban mindvé
gig hatékonyan működő birodalomszervező 
és diplomáciai erőre, ügyességre. A központi 
hatalom a feltétlen alattvalói hűség és a ke
mény adózás megkövetelésén túl jelentős 
önkormányzatiságot biztosított, a meghódolt 
népek, törzsek tagjai pedig társadalmi rang
juk, vagyoni helyzetük és katonai szolgálatot 
vállaló készségük mértéke alapján néhány 
generáció alatt jogilag és társadalmilag teljes 
mértékben integrálódhattak. Nem véletlen, 
hogy még a nehéz harcokban meghódított 
népek is kiegyeztek sorsukkal, és inkább akar
tak a birodalom magasabb civilizációs szintjén 
és nagyobb biztonságában élni, mint a hatá
rokon kívülre szorulni. Ez biztosította az igazi 
társadalmi és birodalmi kohéziót. A Római Bi
rodalom külpolitikája is csak részben alapozott 
a fegyverekre. Legalább ilyen szerep jutott a 
diplomáciának, a szomszédos népekkel kötött 
szerződéseknek. Jellemző, hogy a háborúk 
nagy része azért tört ki, mert újabb és újabb 
népek szerették volna kierőszakolni maguk
nak a birodalomba való bejutást, fölvételt. Az, 
hogy ez a helyzet nem tartott örökké, termé
szetes, a belső viszályok mellett idővel egyre 
súlyosabb helyzet alakult ki a határoknál a 
Rajna és a Duna mentén, valamint Szíriában. A 
kegyelemdöfést a hunok érkezése adta meg, 
az előlük szinte ész nélkül menekülő barbár 
népek előbb bebocsátást kértek a Római Biro
dalomtól, majd átgázoltak rajta. Az 5. század 
ennek megfelelően a lehanyatlás időszaka, 
sorra olvadtak le és alakultak át barbár király
ságokká az egykori tartományok, majd bekö
vetkezett Itália elfoglalása és az utolsó császár, 
a gyermek Romulus Augustulus leváltása egy 
germán fejedelem, Odoaker által 476-ban.

amount of time, and amidst the conditions 
of ancient times figures as an unbelievably 
great achievement. The highly trained and 
well equipped army had a large role in this, 
but it would be a mistake to believe that the 
Roman Empire preserved its power as a kind of 
police state through strength of arms against 
its internal and external opponents and 
enemies. Not forgetting the role of the army, it 
is necessary to draw attention to the imperial 
organizational and diplomatic strength and 
ability that operated efficiently from beginning 
to end throughout the Roman Empire. Beyond 
centralized authority, unconditional loyalty and 
harsh taxation, it also ensured significant self- 
governance, and on the basis of the willingness 
of the members of the conquered peoples and 
tribes to assume social rank, financial standing 
and military service, they could be completely 
legally and socially integrated in just a few 
generations. It is no accident that the nations 
conquered through hard battles came to terms 
with their fate and desired instead to live at the 
empire's higher level of civilization and greater 
security than to be forced outside its borders. 
This is what ensured the genuine social and 
imperial cohesion. The foreign policy of the 
Roman Empire was also only based in part on 
its strength of arms. At least as great a role was 
given to diplomacy and treaties signed with the 
neighboring peoples. It was characteristic that 
a great portion of the wars broke out because 
more and more nations wanted to force their 
way into the empire and be accepted. The fact 
that this situation did not last forever is natural, 
in addition to the internal strife, over time the 
situation became more serious along the Rhine 
and Danube rivers and in Syria. The arrival 
of the Huns provided the coup de grace, the 
barbarian peoples fleeing almost mindlessly 
before them first asked for admission into 
the Roman Empire and then rode roughshod 
over it. In accordance with this, the 5th century 
was a period of decline, the former provinces 
dwindled and became barbarian kingdoms 
one after another, and then the occupation 
of Italy ensued and the deposition of the last 
emperor, the child Romulus Augustulus by a 
Germanic king, Odoaker, in 476.
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PANNONIA LIMESE MAGYARORSZÁGON 
THE PANNONIAN LIMES IN HUNGARY

-  Visy Zsolt

A Római Birodalom Augustus császár 
(Kr. e. 31-Kr. u. 14) uralkodása idején a 
Kárpát-medencében a Dunáig terjesztet
te ki a hatalmát, az itt létrehozott tarto 
mány neve az egyik illyr törzsi csoportról a 
Pannonia nevet kapta. Ezzel megszerezték 
a Duna folyót teljes hosszában, és ez azért 
volt fontos, mert utak hiányában a folyó 
nyújtotta a legkényelmesebb és leggyor
sabb útvonalat kelet-nyugat irányban,

13. Pannonia a Tabula Peutingeriana ábrázolá
sában. A késő római térkép bizánci másolatban 
maradt fönn.

13. Pannonia as depicted in the Tabula 
Peutingeriana. This late Roman map survived 
through a Byzantine copy.

During the reign of the emperor Augustus 
(B.C. 31-A.D. 14) the Roman Empire extended 
its rule in the Carpathian Basin to the Danube, 
and the province established here took the 
name of Pannonia from one of the Illyrian tri
bes. With this they secured the entire length of 
the Danube River, which was important beca
use due to the lack of roads the river provided 
the most convenient and fastest route in the 
east-west direction. This was of the greatest 
interest to the military and later to merchants 
as well. Already in the time of Augustus Roman 
power ensured its control over the opposite 
bank with military campaigns, to the north 
against the Marcomanni and the Quadi, and 
to the east first against the Dacians and later 
in the time ofTiberius (A.D. 14-37) against the 
Sarmatian Iazyges.

In the beginning the Pannonian army 
was stationed in the interior areas of the 
province and only began to advance to 
the outer border, next to the Danube, at 
the middle of the 1s' century. The settling 
of the units along the line of the limes was 
completed during the time of Trajan (A.D. 
98-117), and the establishment of the 
provincial order of battle was completed at 
the beginning of the reign of Hadrian (A.D. 
117-138). According to this 4 legio and on 
average 30 auxiliary units occupied the line 
of the Danube stretching from present- 
day Klosterneuburg to Belgrade. Of these, 
two permanent legio fortresses and 24-25 
auxiliary forts, numerous temporary camps, 
many late Roman fortifications and about 
200 towers, fortlets and fortified river ports 
that have been excavated or whose location 
is known fall within the some 420 km section 
within Hungary. The distance between 
the fortifications was 10-30 km, and that 
between the watchtowers - particularly in
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ami a hadseregnek, de később a kereske
dőknek is a legfőbb érdeke volt. A római 
hatalom már Augustus korában hadjárat
okkal biztosította fennhatóságát a túlpar
ton is, északon a markomannokkal és a 
kvádokkal szemben, keletre pedig előbb a 
dákok, majd aTiberius (Kr. u. 14-37) idején 
beköltöző szarmata jazigokkal szemben.

Kezdetben a pannoniai hadsereg a 
tartom ány belső területein állomásozott, 
és csak az I. század derekán kezdett fe lvo
nulni a külső határ, a Duna mellé. A csa
patoknak a limes vonalára való telepítése 
Traianus korában (Kr. u. 98-117) fejező
dött be, a tartom ányi hadrend kialakítá
sa pedig Hadrianus uralkodásának (Kr. u. 
117-138) az elején fejeződött be. Eszerint 
4 legio és átlagosan 30 segédcsapat száll
ta meg a mai Klosterneuburgtól Belgrádig 
terjedő Duna-vonalat. Ebből Magyaror
szágra m integy 420 km-es szakaszon két 
állandó /eg/otábor és 24-25 segédcsa- 
pattábor, számos időszakos tábor, több 
későrómai erődítmény, és m integy 200 
ismert helyű vagy feltárt torony, kiserőd, 
hídfőállás esik. Az erődítm ények egym ás
tól való távolsága 10-30 km, az őrtornyo-

14. Pannonia térképe (Sebők L. - Visy Zs.) 

14. Map of Pannonia (L Sebők - Zs. Visy)

late Roman times - was 1-2 km and in cases 
just 500 m, but always within viewing range.

The Ripa Pannonica, the system of 
fortifications developed along the Danube 
borderline in the 1st and 2nd centuries A.D., 
resulted in a balanced linear occupation for 
the most part. The encampments of both the 
legions and the auxiliary units, which in time 
were developed into fortifications, can be 
found in the immediate area of the Danube, 
on the border of the province that was also the 
border of the Roman Empire. The linear border 
defense system that was prevalent throughout 
the empire shows differences of varying 
degrees according to local conditions and 
strategic requirements, and a river border, a 
ripa, represented a stronger tendency towards 
the actual occupation of this borderline. This 
characterizes the defensive system of Pannonia 
as well as that of the later two and then three 
Pannonian border provinces.

It is natural that the characteristics of the 
terrain were carefully considered not only when 
developing the border defense on a provincial 
level, but also when choosing the sites of the 
individual fortifications. The diagonal roads 
that led to the Danube did not end at the river 
in most cases, but continued into Barbaricum 
on the far bank. The rivers flowing into the 
Danube on both sides provided natural and 
quite good opportunities for transportation. 
Research long ago noted that the earliest 
concentrations of troops were established at 
these locations on the banks of the Danube 
and the early forts were constructed at the 
more important river crossings.

The greatest proportion of the auxiliary 
units was placed on the banks of the Danube 
during the times of Vespasian and Domitian 
(A.D. 69-96). This is when the earliest legionary 
fortress was built at Aquincum, and in most 
cases the construction of palisade forts for the 
auxiliary units can be placed in this period.The 
full occupation of the border, which became 
permanent, occurred during the reign of 
Trajan.This was when, around the year 100, the 
legionary fortress of Brigetio was established. 
In all of the other known cases this is also 
when the auxiliary castella were established,
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ké - különösen a késő római korban - 1-2 
km, esetenként 500 m, de m indenképpen 
a látótávolság határain belüli.

A ripa Pannonica, vagyis a dunai határ 
mentén a Kr. u. 1-2. században kiépített 
erődrendszer nagyjából arányos lineá
ris megszállást eredményezett. Mind a 
légiók, mind pedig a segédcsapatok idő
vel erődítményekké kiépített táborai a 
Duna közvetlen közelében, a tartomány, 
és egyben a Római Birodalom határán ta
lálhatók. A birodalom egésze szempontjá
ból érvényes lineáris határvédelem  a helyi 
sajátságoknak és a stratégiai követelm é
nyeknek megfelelően kisebb-nagyobb 
eltéréseket mutat, a folyami határ, a ripa, 
erősebb késztetést jelentett e határvo
nal tényleges megszállására. Ez jellemzi 
Pannonia, illetve a később két, majd há
rom pannoniai határtartom ány védelm i 
rendszerét.

Természetes, hogy a terep adta saját
ságokat nemcsak a határvédelem provin
cia szintű kialakításakor, hanem az egyes 
erődítmények helyének megválasztásá
nál is gondosan mérlegelték. A diagoná- 
lis utak, amelyek a Duna felé vezettek, a 
legtöbb esetben nem értek véget a fo- 
lyónál, hanem a túlsó parton folytatódtak 
a barbaricumban. Természetes és igen jó 
közlekedési lehetőséget biztosítottak a 
mindkét oldalról a Dunába torkolló folyók. 
A kutatás már régen felfigyelt arra, hogy 
a legkorábbi csapatkoncentráció az ilyen 
helyeken jött létre a Duna partján, a korai 
táborok a fontosabb átkelőknél létesültek.

A segédcsapatok nagyobb hányada 
Vespasianus és Domitianus korában (Kr. u. 
69-96) került a Duna partjára. Ekkor épült 
Aquincum legkorábbi legio tábora, de a 
segédcsapatok palánktáborai építése is a 
legtöbb esetben erre az időszakra tehető. 
A teljes, és a továbbiakban állandóvá váló 
határmegszállás Traianus uralkodása idején 
következett be. Ekkor létesült, 100 körül a 
brigetioi legiotábor. Az összes további is
mert esetben ekkor alapították az auxiliaris 
castellumokat, így óvatos becslés szerint ek
kor, legkésőbb Hadrianus uralkodásának az

so by conservative estimates it is by this time, 
or at the latest by the beginning of the reign 
of Hadrian, that the border defense system 
of the two Pannonian provinces had been 
established and survived without significant 
changes for two centuries.

The early military forts with a few exceptions 
were palisade forts. In many cases it has even 
been possible to determine the structure of 
the palisade wall. Where the traces of a single 
or double row of posts indicating this have not 
been found, it has been possible to conclude 
that they erected the wall that supported the 
earthworks from the outside with sod bricks. 
Palisade forts were constructed after the time 
ofTrajanas well.

In recent years we have learned of 
numerous other forts in the area of Brigetio in 
both the territory of Pannonia and in barbarian 
land.The number oftemporary earthwork forts 
(camps) identified so far in the area of Brigetio 
stands at 34, but recently Roman camps

15. A Duna Pest és Tolna megyében a 18. században

15. The Danube in Pest and Tolna counties in the 
18lh century
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elején kialakult a két Pannonia mintegy két 
évszázadon lényegi változtatás nélkül fenn
álló határvédelmi rendszere.

A korai katonai táborok néhány kivételtől 
eltekintve palánktáborok voltak.Több esetben 
meg lehetett állapítani a palánkfal szerkezetét 
is. Ahol erre utaló egy- vagy kétsoros cölöpsor 
nyoma nem került elő, arra lehet következtet
ni, hogy gyeptéglából emelték a földsáncot 
kívülről megtámasztó falat. Palánktábort még 
Traianus kora után is építettek.

Az utóbbi években számos újabb tábort 
ismertünk meg Brigetio környékén mind 
pannoniai, mind pedig barbár területen. A 
Brigetio környékén eddig azonosított idő
szakos földtáborok (menettábor) száma 34, 
de a közelmúltban Horvátkimle közelében 
és másutt is sikerült felfedezni római tábor
árkokat. Ezeknek a táboroknak a datálása 
a terepbejárásokon gyűjtött vagy ásatáson 
szerzett leletek megismeréséig igen bizony
talan, de a szlovákiai ásatási eredmények 
alapján feltehető, hogy a brigetioi táborok 
többségükben a markomann háborúk ide
jén (Kr. u. 167-180) keletkeztek.

A Pannonia magyar határszakaszán 
épült legiotáborok már az 1. század végén 
kőből épültek, az auxiliaris táborok azon
ban nem. A nagyobb mértékben azonban 
csak Hadrianus idején megkezdett folya
mat a markomann háború idején megtor
pant, és sok esetben csak Commodus ide
jén ment végbe, vagy fejeződött be.

Az így kialakult középső császárkori 
erődrendszer mintegy 200 éven át állt fönn. 
Az auxiliaris táborok nagyjából egyenle
tesen elhelyezve alkalmasak voltak a két 
Pannonia (Kr. u. 106-tól az addig egységes 
tartomány nyugati fele Pannonia superior, 
keleti fele Aquincum székhellyel Pannonia 
inferior) folyami határának a védelmére.

A késő római reformok az erődítmény- 
rendszerre is nagy hatással voltak. Az 
egyik következmény a lineáris védelem 
ről a mélységben való védekezésre való 
áttérés volt, amelyben a mozgó hadsereg 
és támaszpontjaik mellett nagy szerepet 
kaptak az újonnan épített erődítmények, 
az erődített városok és szükség esetén

16. 1. századi palánktábor Táp közelében - PLT - 
O. Braasch felvétele

16. I s' century palisade fort nearTáp - PLT- photo 
by O. Braasch

have also been discovered near Horvátkimle 
and elsewhere. The dating of these camps is 
quite uncertain until we acquire knowledge 
from finds collected during field walks or 
excavations, but on the basis of the results of 
Slovakian excavations it may be presumed 
that the majority of the camps around Brigetio 
come from the time of the Marcomannic Wars 
(A.D. 167-180).

The legionary fortresses built in the 
Hungarian section of Pannonia's border were 
constructed from stone by the end of the 1st 
century, but the auxiliary forts were not. This 
process, which only began to a great extent 
during the time of Hadrian, came to a standstill 
during the Marcomannic Wars and in many 
cases only took place or was completed during 
the time of Commodus.

The middle imperial period system of fortifi
cations that had developed in this manner 
stood for about 200 years.The auxiliary forts that 
were evenly distributed for the most part were 
sufficient for the defense of the river border 
of the two Pannonian provinces (in 106 what 
had been a single province was divided into 
Pannonia Superior in the west and Pannonia 
Inferior, with their capitals at Carnuntum, in the 
west and Aquincum, in the east).

The late Roman reforms had a great 
impact on the system of fortifications as well. 
One of the demands was the conversion from 
a linear system of defense to the defenders 
coming out from the interior. For this, in
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17. Intercisa (Dunaújváros) castellum alaprajza a 
feltárások alapján

mobilizálható milícia jellegű egységeik. 
Az erődöket igazi védekezésre, ostromok 
kivédésére tették alkalmassá, ami a vé 
dőfalak megerősítésével, de még inkább 
messze kiugró sarok- és oldaltornyok 
építésével járt. Emiatt a korábbi, a fal kö
zelében húzott védőárkot betemették, és 
távolabb ástak újat, amelyek már a mesz- 
sze kiugró tornyokat is védték. Az erődök 
korábbi laktanya jellege fokozatosan meg
szűnt, idővel civilek befogadására is alkal
masak lettek. Ennek a leglátványosabb 
része az volt, hogy elhordták a védőfalak 
belső oldaláról az aggért, hogy a helyén 
folyamatos helyiségsort építsenek.

17. Ground plan of the castellum of Intercisa 
(Dunaújváros) on the basis of the excavations

addition to a mobile army and its bases of 
support, a large role was played by the new 
fortifications in the inner territory of the 
province, by fortified towns and militia-type 
units that could be mobilized when needed. 
The fortresses were adapted for genuine 
defense and to withstand siege, which 
included the reinforcement of the protective 
walls and even more so the construction of 
strongly protruding corner and wall towers. 
Due to this, the earlier ditches that ran close 
to the walls were filled in and new ones were 
dug further out that protected the strongly 
protruding towers. The earlier character of the 
fortresses as a barracks was gradually lost and
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A ripa Pannonica ekkor már három 
pannoniai határtartomány feladata volt, 
mivel Diocletianus közigazgatási reform
ja a korábbiak északi és déli részre való 
bontásával négy pannoniai tartományt 
eredményezett, és ebből háromnak volt 
Duna-határa. A meglévő erődök átalakí
tása folyamatosan történt Diocletianus, I. 
Constantinus és II. Constantius (337-361) 
alatt, a pontos korhatározás és az építke
zések tipológiai jellemzői azonban még 
további vizsgálatot igényelnek. Az utolsó 
jelentős katonai építkezésre Valentinianus 
korában került sor. A halála utáni évek
re keltezett kampány, amelynek során a 
belső pannoniai erődök patkó- és legyező 
alakú tornyait hatalmas kerek tornyokkal 
váltották föl, a határ-menti erődítmények
ben egyetlen kivételtől eltekintve nem 
fordul elő, ami a ripa Panonica erődjeire 
fordított anyagi ráfordítások és ezáltal a 
limitaneus egységekre fordított figyelem 
vészes csökkenésére utal.

A késő római korban új erődítmények is 
épültek. Ezek részben a korábbi táborformát 
követő szabályos négyszögű építmények, 
mint a Budapest-Március 15. téri vagy a 
tokodi erőd, részben azonban magaslati erő
dítmények, amelyek a korábbi elvvel szakítva 
alaprajzukkal messzemenően alkalmazkod
tak a terepalakulatokhoz. Ilyen a pilismaród

18. Az aquincumi legitábor déli kapuja a mű
emléki helyreállítás után - PLT - Visy Zs. felvétele 
(1973)

18. The southern gate of the Aquincum legionary 
fortress following historic restoration - PLT - photo 
by Zs. Visy (1973)

in time they were adapted to accommodate 
civilians as well. The most visible element of 
this was that they removed the agger from 
the interior side of the defensive walls so 
that a continuous row of buildings could be 
constructed in its place.

The Ripa Pannonica was by this time the 
duty of three Pannonian border provinces, since 
Diocletian's administrative reform resulted 
in the splitting of the earlier provinces into 
northern and southern sections, resulting in 
four Pannonian provinces, three of which had a 
border on the Danube. The modification of the 
existing fortresses continued under Diocletian, 
Constantine I and Constantius II (337-361), 
but for precise dating and identification of the 
typological characteristics of the construction 
further research is required.The final significant 
period of military construction took place in 
the time of Valentinian. During the campaign 
that is dated to the years after his death, the 
horseshoe and fan shaped towers of the 
fortresses of inner Pannonia were replaced with 
huge round towers. With only one exception 
this trend did not extend to the fortifications 
on the frontier, which indicates a dangerous 
reduction in the financial expenditures for the 
fortresses of the Ripa Pannonica and thereby in 
the attention paid to the limitaneus units.

In the late Roman period newfortifications 
were also built. These were in part regular

19. Aquincum polgárvárosának (municipium, 
majd colonia) műemlékileg helyreállított egyik 
részlete - PLT - Visy Zs. felvétele (1973)

19. One section of the historically restored civilian 
town of Aquincum (a municipium, then later a 
colonia) - PLT - photo by Zs. Visy (1973)
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20. Notitia dignitatum -  Valeria (részlet) - A No
titia Dignitatum  koraközépkorban készült má
solatának egyik oldalán kis méretű, udvaros 
épületek láthatók, amelyek kivétel nélkül korábbi 
//'mes-erődítmények nevét viselik.

20. Notitia Dignitatum -  Valeria (detail) - On one 
side of this early medieval copy of the Notitia 
Dignitatum  small scale buildings with courtyards 
can be seen, which without exception bear the 
names of earlier limes fortifications.

vagy az Esztergom-hideglelőkereszti erőd. 
Ezek az erődök a védelmi elv még követ
kezetesebb alkalmazására utalnak, amikor 
már nemcsak az épített védműveket, ha
nem a számukra kedvező terepalakulatokat 
is igyekeztek kihasználni az ellenséges tá
madások kivédésére. Építésük legkorábban 
a tetrarchia korára tehető, de valószínűbb 
Constantinus kora.

A ripa Panonica legutolsó építési kor
szaka Valentinianus halála után követke
zett be, amikor 10-30 m oldalhosszúságú, 
toronyszerű erődöket em eltek részben 
önállóan, részben pedig a m eglévő erő
dök területén. Ez a tény világosan utal

quadrangular structures following the earlier 
form of the forts, such as the forts at Március 
15 Square in Budapest or at Tokod, but in 
other cases were elevated structures that 
broke with the earlier principles in having 
ground plans that were considerably adapted 
to the features of the terrain like at Pilismarót 
near Esztergom. The defensive principle of 
these forts indicate a more logical utilization 
of the site, where now they not only made an 
effort to take advantage of the constructed 
defensive works in defending against enemy 
attacks, but also use the favorable natural 
features. The construction of these can be 
placed during the Tetrarchy at the earliest, 
but it is more likely that they are from the 
time of Constantine.

The final construction period of the 
Ripa Pannonica occurred after the death of 
Valentinian, when tower-like fortlets with 
walls 10-30 m long were erected, sometimes 
independently and sometimes within the 
territory of the existing forts. This fact clearly 
indicates that when they were built there 
were not enough soldiers in the forts to 
ensure the proper defense of forts that had 
walls extending several hundred meters. 
These fortlets were probably not constructed 
immediately after the death of Valens, but 
instead only at the turn of the 5,h century 
according to the evidence of the excavation 
results from Intercisa and Lussonium.

We only know of a few watch towers 
from the 1st century, while more are known 
from the 2nd century. The burgi from the time 
of Commodus are frequently mentioned in 
research, indicated by building inscriptions 
with nearly identical text. The towers built on 
the edge of the high river bank at Intercisa may 
have been this type of burgus.

It is only the late Roman towers, and within 
this period those from the time of Constantius 
II and Valentinian, that lend themselves to 
more thorough analysis. At the Danube Bend 
they were constructed from stone without 
exception, while in the more southerly border 
section, in the area of Intercisa and Annamatia 
they were made of wood. The towers, which 
generally had 10 meter long walls, were
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arra, hogy építésükkor már nem volt olyan 
létszámú katonaság az erődökben, amely 
kellő védelmet tudott volna biztosítani a 
több száz méter hosszúságú erődfalakkal 
rendelkező táboroknak. A kiserődök való
színűleg nem közvetlenül a Valens halála 
utáni időben épültek, hanem az intercisai és 
a lussoniumi ásatási eredmények tanúsága 
szerint csak az 5. század fordulóján.

Az 1. századból csak néhány, a 2. század
ból már több őrtornyot ismerünk. A kutatás 
rendre megemlékezik a Commodus-kori 
butusokról, amelyekre a csaknem teljesen 
azonos szövegű építési feliratok utalnak. 
Az intercisai magaspart szélén épített tor
nyok ilyen burgusok lehettek.

Alaposabb elemzésre csak a későrómai, 
azonbelülall.ConstantiusésValentinianus- 
kori tornyok alkalmasak. A Dunakanyarban 
kivétel nélkül kőből épültek, a délebbi 
határszakaszon, Intercisa és Annamatia 
környékén fából. A nagyjából 10 méter 
oldalélű tornyot az esetek többségében 
négyzetes árok, Intercisa környékén és 
egyebütt kettős négyzetes árok övezte, 
kivételesen azonban kör alakú árokkal is 
találkozunk.

A rombikus árokkal övezett tornyok önál
ló típust alkotnak, valószínű keltezésük az 
lntercisa-10 torony alapján tetrarchia kora. 
Hasonlóképpen összetartoznak a négyze
tes kettős árokkal övezett, minden valószí
nűség szerint Valentinianus-kori tornyok, 
amelyek elsősorban az Intercisa-Lussonium 
közötti szakaszon fordulnak elő.

A pannoniai késő római határvédelem  
egyik jellegzetessége a Duna partjain épí
tett hídfőállások sora. Hasonló ép ítm é
nyeket a Rajna-vidékről ismer a kutatás. 
Jelen leg 14 ilyen létesítm ényt ismerünk 
vagy gyanítunk Pannonia prima és Valeria 
határvonalán. Pannonia secunda határa 
mentén csupán a Dunától kissé távolabb 
fekvő bácsi hídfőállás ismert. Létesítésü
ket és használatukat az alföldi nagy sánc
rendszer feltételezett használati idejére, a 
324-378 közötti időre lehet keltezni.

A Duna mint vízi út mellett megépült a //- 
mes-út is. A régészeti adatok alapján ma már

encircled in most cases by a square ditch, while 
in the area of Intercisa and some other places 
they had square double ditches, and on rare 
occasions one finds round ditches.

Towers surrounded by rhombus-shaped 
ditches comprise a separate type, and their 
probable dating is from the time of the 
Tetrarchy on the basis of the lntercisa-10 tower. 
Similarly the towers surrounded by square 
double ditches, which are in all likelihood 
from the Valentinian era, belong together and 
are found primarily in the section between 
Intercisa and Lussonium.

One characteristic feature of late Roman 
border defense in Pannonia is the series of 
fortified river ports built on the banks of the 
Danube. Research has also identified similar 
structures in the Rhine Valley. We presently 
know of or suspect 14 structures of this 
type on the borderline in Pannonia Prima 
and Valeria. Along the border of Pannonia 
Secunda only the bridgehead in Bács that 
lies a bit further from the Danube is known. 
Their construction and employment can be 
dated to the presumed period when the large 
system of ditches on the Great Hungarian 
Plain was in use, between 324 and 378.

A limes road was also constructed next to 
the waterway of the Danube. Today, on the 
basis of archaeological data we can follow its 
path in some places for 30-40 km. Because

21. Leányfalu, késő római őrtorony négy belső 
oszloppal, műemléki helyreállítás után - PLT - 
Visy Zs. felvétele (1973)

21. Leányfalu, late Roman watch tower with four 
internal pillars, following historic restoration - 
PLT - photo by Zs. Visy (1973)
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esetenként 30-40 km hosszan tudjuk kö
vetni nyomvonalát. Mivel egyes szakaszo
kon a Duna többször megváltoztatta med
rét a római kor óta, és mivel az elmúlt két 
évszázad szabályozásai néhány kanyart át
vágtak, csak ezek figyelembe vételével le
het az út és a Duna viszonyát vizsgálni.

Az ismert szakaszok alapján elm ondha
tó, hogy a katonai mérnökök olyan közel 
vezették az utat a Dunához, amennyire az 
áradási és a terepviszonyok csak m egen
gedték, a mocsaras területeket elkerülték 
vagy töltést építettek az út alá, mint példá
ul Szekszárd területén. Az is m egfigyelhe
tő, hogy az utak nagyon hosszú nyílegye
nes szakaszokkal rendelkeznek. Ezek az 
esetenként 10-20 km hosszú szakaszok az 
út nyomvonalának gondos mérnöki kitű
zésére vallanak.

A limes-út mellett mérföldköveket ál
lítottak, a távolságot a Vindobonától, 
Carnuntumtól, Brigetiótól és Aquincumtól 
számított mérföldekben adták meg. Az ere

22. Visegrád-Sibrik domb, a domb formájához 
igazodó formájú későrómai erőd - PLT - Szabó M. 
felvétele

in certain sections the Danube has changed 
its channel several times since the Roman 
era and because some bends have been cut 
off in the river regulation projects of the last 
two centuries, the relationship between the 
road and the Danube can only be examined 
with this in mind.

On the basis of the known sections it can 
be stated that the military engineers ran the 
road as close to the Danube as the conditions 
of the terrain and flooding allowed. Marshy 
areas were avoided or an embankment was 
constructed for the road, such as in the area 
of Szekszárd. These sections, which in some 
cases are 10-20 km long, indicate careful 
engineering surveys of the path of the road.

Milestones were erected along the 
limes road, providing the distance in miles 
from Vindobona, Carnuntum, Brigetio and 
Aquincum. The milestones that have been 
found in their original locations provide great 
assistance in reconstructing the path of the 
road and the data on distances.

22. Visegrád-Sibrik domb, late Roman fort whose 
form is adapted to the shape of the hill - PLT - photo 
by M. Szabó



deti helyükön talált mérföldkövek nagy se
gítséget nyújtanak az út nyomvonalának és 
a távolságadatoknak a rekonstruálásában.

Pannonia határvidéke természetesen 
nemcsak a katonák lakhelye, az erődít
mények rendszere és a hadicselekmények 
színhelye volt, hanem az egész provincia 
életére ható gazdasági és kulturális terület, 
a bennszülött lakosság és a romanizáció 
elemeit hordozó külső katonai és polgári 
elemek gyümölcsöző találkozási helye. A 
katonai építkezés, a hadsereg ellátása élénk 
gazdasági kapcsolatokat alakított ki e két 
elem között, és a zsold, valamint az elbo
csátási jutalom révén jelentős vásárlóerőt 
képviselő katonák és veteránok vonzották 
a közelebbi és tágabb környék lakóit. A ki
szolgált katonák legnagyobb része korábbi 
állomáshelye közelében telepedett le, kel
ta, illyr vagy egyéb provinciális csoportból 
származó asszonyával római módra épített 
kőházban élt, gyermekei és unokái már a 
római szokások szerint éltek, dolgoztak 
vagy katonáskodtak, temetkeztek. Brigetio 
és Aquincum a legiotáborai közelében egy, 
a canabaetól független város alapítására is 
sor került, amelyek municipium, idővel pe
dig colonia rangot kaptak.

A római limes, és azon belül Pannonia li
mese világtörténeti jelentőségű létesítmény, 
ami évszázadokon keresztül fennálló léte
sítményként nemcsak a hadászati, hanem a 
társadalmi és történeti viszonyokat is mesz- 
szemenően befolyásolta Európában. A bar
bár fenyegetés miatt erősen felduzzasztott 
Duna-menti hadsereg a Kr.u. 3. századtól az 
egész birodalom sorsát kezébe vette az ál
tala hatalomra segített császárok révén, és 
ugyancsak itt roppant össze a Nyugat-római 
Birodalom a hunok csapásai alatt az5. század
ban. Pannonia külső határvonala Ausztrián, 
Szlovákián, Magyarországon, Horvátorszá
gon és Szerbián keresztül halad, így ezeknek 
az országoknak közös kulturális öröksége, 
közös felelőssége is. A közös felelősség és 
gondoskodás megnyilvánul a hagyományos 
kutatási együttműködésben, újabban pedig 
a világörökségként nevezhető helyszín pá
lyázati előkészítésének az egyeztetésében.

The frontier of Pannonia was naturally not 
only a site of soldiers' residences, a system of 
fortifications and military engagements, but 
also was an economic and cultural area that 
had an effect on the life of the entire province. 
It was the fruitful meeting point of the native 
inhabitants and the external military and 
civilian elements that brought Romanization. 
Military construction and the supply of the army 
brought about a lively economic relationship 
between these two elements, and through the 
soldiers'pay as well as their discharge bonuses 
thesoldiersand veterans represented significant 
purchasing power that attracted the residents 
of the immediate and wider surroundings. The 
greatest proportion of retired soldiers settled 
near where they had been stationed and lived 
in stone houses constructed in the Roman 
manner with their wives who were from Celtic, 
Illyrian or some other provincial tribe. Their 
children and grandchildren then lived, worked, 
served in the military and were buried according 
to Roman customs. Near the legionary forts of 
Brigetio and Aquincum, separate cities were 
also founded independent of the canabae, and 
these were given the rank of municipium and in 
time of colonia.

The development of the Roman limes, and 
within this the limes of Pannonia, was a project 
with significance to world history, and its 
survival as an institution for centuries had a far- 
reaching impact on not only the strategic, but 
also on the social and historical relationships 
within Europe. The powerful swelling of the 
ranks of the Danube army due to the barbarian 
threat from the 3rd century A.D. took the fate 
of the entire empire in its hands through the 
emperors it brought to power, and it was here 
also that the Western Roman Empire collapsed 
under the blows of the Huns in the 5th century. 
The external border of Pannonia runs through 
Austria, Slovakia, Hungary, Croatia and 
Serbia, so it is the common cultural heritage 
of all these countries, as well as their mutual 
responsibility. This mutual responsibility 
and care manifests itself in the tradition of 
cooperation in research and more recently in 
the agreements on preparing its application 
for being a proposed World Heritage site.
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KATONAI TABO RO K AQUIN CUMBAN 
MILITARY FORTS AT AQUINCUM

-  Beszédes József

23. Az óbudai (aquincumi) katonai táborok elhe
lyezkedése

23. The locations of the military forts of Óbuda 
(Aquincum)

Óbuda, - az antik Aquincum - területén 
több katonai létesítmény (legiotábor, segéd- 
csapattábor, őrtorony) épült ki a római uralom 
évszázadai során. A kiemelt katonai jelenlét a 
terület földrajzi adottságaival magyarázható. 
Az itteni dunai gázlók, folyami átkelőhelyek 
nélkülözhetetlenné tették a Pannóniában fo
kozatosan berendezkedő rómaiak számára a 
terület szoros katonai felügyeletét. Nem vé
letlen, hogy a Kr. u. 1. században egy lovas-, 
és egy gyalogos segédcsapattábor kiépítése 
mellett egy legiotábor is létesült Aquincum
ban, sőt Pannonia Inferior tartomány helytartói 
székhelyét is itt rendezték be a 2. század elején.

Many military structures (legionary 
forts, auxiliary forts and watch towers) were 
constructed within the territory of Óbuda 
- Aquincum in antiquity - during the 
centuries of Roman rule. The pronounced 
military presence can be explained by the 
geographical conditions of the area. The 
shallows and fords on the Danube here 
made it indispensable for the strict military 
control of the area by the Romans who 
were progressively settling in Pannonia. It is 
not by accident that in the 1st century A.D. 
a legionary fort was built in Aquincum in 
addition to the development of fortresses 
for a cavalry and an infantry auxiliary unit, 
even the seat of the proconsul for the 
province of Pannonia Inferior was placed 
here at the beginning of the 2nd century. 
Aquincum did not lose its prominent 
military/administrative role in the late 
Roman period either, the military leader of 
the province of Valeria was headquartered 
here until the end of Roman rule.

The earliest known military fort in 
Óbuda was constructed during the reign 
of the emperor Vespasian in 73 A.D. for a 
cavalry auxiliary unit. The remains of this 
fort were uncovered to the south of the 
Buda-side landing of the Árpád Bridge 
during the course of the construction of the 
Aquincum Thermal Hotel (present name: 
Ramada Plaza Budapest) in the 1980s. It 
can be considered a rare stroke of luck 
that the fort's stone building inscription 
is known, the first minor fragment was 
found in 1937 and more pieces came to 
light in 1981. Thanks to this inscription 
that had been above the fort's northern 
gateway we known that the construction 
work took place under the procurator- 
ship of C. Calpetanus Rantius Quirinalis
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Kiemelkedő katonai-közigazgatási szerepét 
Aquincum a késő római korban sem vesztette 
el, Valeria tartomány katonai vezetője itt szé
kelt a római uralom végéig.

A legkorábbi ismert óbudai katonai tábort 
Vespasianus császár uralkodása alatt, Kr. u. 73- 
ban építették egy lovas segédcsapat számá
ra. E tábor maradványait az Árpád híd budai 
hídfőjétől délre, az Aquincumi Thermál Hotel 
(mai nevén: Ramada Plaza Budapest) építé
se során tárták fel az 1980-as években. Ritka 
szerencsének mondható, hogy ismert a tábor 
kőből faragott építési felirata, amelynek első 
kisebb töredéke 1937-ben vált ismertté, újabb 
darabjai pedig 1981-ben kerültek napvilágra. 
Az eredetileg a tábor északi kapubejárója fö
lött elhelyezett feliratnak köszönhetően tud
juk, hogy az építési munkálatok C. Calpetanus 
Rantius Quirinalis Valerius Festus helytartósága 
alatt folytak, és hogy a tábort az ala I Tungrorum 
Frontoniana nevű lovasegység építette.

Az óbudai segédcsapattábor megépítése 
nem volt elszigetelt akció, hanem egy köz
pontilag előre megtervezett és megszervezett

Valerius Festus and that the fort was built 
by the cavalry unit under the name ala I 
Tungrorum Frontoniana.

The construction of the fort of the 
auxiliary unit at Óbuda was not an isolated 
project, but instead was part of a program 
of fortification with centralized planning and 
organization, during the course of which the 
military units that earlier had been stationed 
in the interior of the province (particularly 
cavalry units) were aligned along the river 
border of the Danube. The fort at Óbuda 
was constructed for the most part at the 
same time, in the 70s and 80s, as the forts of 
the auxiliary units at Dunabogdány (Cirpi), 
Albertfalva, Dunaújváros (Intercisa) and 
Baracs (Annamatia). The Roman Empire's 
linear border defense system in Pannonia, 
which over time was strengthened with 
more and more military forts and watch 
towers, proved more or less effective all the 
way to the late imperial period.

In its first period the fort of the auxiliary 
unit at Óbuda had a palisade structure,

24. A lovas segédcsapattábor feltárt épületeinek 
alaprajza

24. Ground plan of the excavated buildings from 
the fort of the cavalry auxiliary unit
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25. A 2-3. századi legiotábor alaprajza

25. Ground plan of the 2nd-3,d century legionary fort

erődépítési program keretébe illeszkedett, 
melynek során a dunai folyami határ mentén 
sorakoztatták fel a korábban a tartomány belső 
területein állomásoztatott katonai csapatokat 
(főként lovas egységeket). Az óbudai táborral 
nagyjából egyidőben a 70-es, 80-as években 
épült ki a dunai limes mentén többek között 
a dunabogdányi (Cirpi), az albertfalvi, a du
naújvárosi (Intercisi) és a baracsi (Annamatia) 
segédcsapat tábor is. A Római Birodalom idő
vel egyre több katonai táborral, őrtoronnyal 
megerősített pannoniai lineáris határvédelmi 
rendszere egészen a késői császárkorig többé- 
kevésbé működőképesnek bizonyult.

Az óbudai segédcsapat tábor első peri
ódusában palánkszerkezetű volt, amelynek 
kőbe történő átépítésére a Kr. u. 2. század 
első felében került sor. A kőtábor kiterjedése 
140x180/200 méter lehetett, belső épületeiről, 
védműveiről csak kevés információval rendel
kezünk. Erődfala 1,1 méter szélességű volt, a 
feltárások tanúsága szerint bizonyos távolsá
gokban belső támpillérekkel volt megerősítve. 
Az északi táborkaput négyzetes alaprajzú, kül
ső oldalaikon kváderkő borítású kaputornyok 
fogták közre. A kapunyílás valamivel több mint 
7 méter széles volt, így feltételezhető, hogy 
középen osztópillérrel látták el. Előkerültek a 
tábort keresztülszelő, egymásra merőleges két 
főút, a via principális és a via decumana részle
tei is. Az utak ismeretében lokalizálhatóvá vált

which was reconstructed in stone in 
the first half of the 2nd century A.D. The 
extent of the stone fort may have been 
140x180/200 meters, but we have only 
scanty information about its internal 
structures and defensive works. The fort 
walls were 1.1 meters thick and according 
to evidence from the excavations this 
was reinforced with interior buttresses at 
certain intervals. The northern gate of the 
fort had a square ground plan and it was 
flanked by ashlar-clad gate towers on the 
exterior side.The gateway was slightly more 
than 7 meters wide, so it can be presumed 
that it was provided with dividing columns 
in the middle. Sections of the two main 
roads that crossed the fort perpendicular 
to one another, the via principalis and the 
via decumana have also been discovered. 
Knowing the roads made it possible to 
locate the central administrative building of 
the fort, the principia. Only minor sections 
of the troop barracks that served to house 
the soldiers have been found, and from 
these only their orientation could be clearly 
determined, not their precise dimensions.

Research suggests that there is another 
1st century fort of an auxiliary unit 900 
meters to the north of the fort of the 
cavalry auxiliary unit. However, only a 
section of a north-south running moat from 
this fort is known, on the basis of which 
neither its extent nor its precise location 
can be determined. This fort, presumably 
constructed for an infantry unit, was no 
longer used at the beginning of the 2nd 
century A.D. as its site was already occupied 
then by high-quality residences.

Between these two forts, not long after 
the construction of the cavalry fort, a new, 
much bigger army base was built. This 
military fort constructed during the reign 
of the emperor Domitian in 89 A.D. was 
established toaccommodate a legiooi about 
6,000 soldiers, which was the most combat- 
ready and highest-level organizational unit 
in the Roman army.

The early legionary fort was constructed 
of palisades, whose precise extent and
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26. Bronz légionárius sisak a legiotábor területéről 

26. Bronze legionary helmet from the area of the 
legionary fort

a tábor központi hivatali épülete, a principia. A 
katonaság elhelyezésére szolgáló legénységi 
barakkokból csak kisebb részletek kerültek elő, 
amelyekből a pontos méret nem, csak a tájolá
suk volt egyértelműen megállapítható.

A lovas segédcsapattábortól mintegy 900 
méterrel északra egy másik 1. századi segéd- 
csapattábort is valószínűsít a tudomány, de a 
táborból csak egy észak-déli irányú vizesárok 
szakasza ismert, amely alapján sem a tábor 
kiterjedése, sem pontos elhelyezkedése nem 
adható meg. A feltehetően gyalogos egység 
számára létesült tábort a Kr. u. 2. század elején 
már nem használták, helyét igényes kivitelű 
lakóházak foglalták el.

A két segédcsapat tábor között, nem sokkal 
a lovas segédcsapat tábor megépítése után, 
egy újabb, jóval nagyobb katonai bázis létesült. 
Ez a Kr. u. 89-ben, Domitianus császár uralkodá
sa alatt megépített katonai tábor a római had
sereg legütőképesebb és legmagasabb szintű 
szervezeti egységét alkotó, nagyjából 6000 főt 
számláló legio befogadásának céljából létesült.

A korai legiotábor palánkkonstrukció- 
jú erőd volt, amelynek pontos kiterjedését,

the distribution of its internal structures 
is still not known. It cannot even be ruled 
out that not just one, but several palisade 
forts or palisade forts reinforced with stone 
stood here for brief periods of time. These 
questions can only be clarified through 
further archaeological excavations.

At the beginning of the 2nd century 
A.D. the early palisade legionary fort was 
reconstructed in stone. The reconstruction 
did not occur along the lines of the earlier 
walls, the new fort was instead erected 
slightly to the west. Except for a few brief 
breaks its permanent garrison was the legio 
II adiutrix unit, which had been established 
in 69 A.D. through the enlistment of 
servicemen into the naval fleet.

This stone fort with internal towers and 
dimensions of 476x570 meters was enclosed 
by 1.4 meter thick walls with one gate on 
each side. Although the location of all four 
fort gates is known, only the full ground 
plans of two of them, the eastern and the 
southern, have been successfully excavated.

The eastern gate of the fort (porta 
praetoria) can be seen at 7 Kórház Street.The 
form of the piecemeal reconstruction of this 
gate that went through several remodelings 
reflects its condition dated to the second half 
of the 3,d century. Octagonal multi-storied 
gate towers flanked this tripartite gateway.

27. A 2-3. századi legiotábor keleti kapujának re
konstruált képe

27. Reconstructed view of the eastern gate of the 
2nd—3,d century legionary fort
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belső épületeinek kiosztását még ma sem 
ismerjük. Sőt nem zárható ki az sem, hogy 
nem egy, hanem több, rövid ideig fennálló 
palánkkonstrukciós, vagy kővel megerősített 
palánktábor állt fenn. E kérdések tisztázására 
csak további régészeti feltárások segítségé
vel kerülhet sor.

A Kr. u. 2. század elején a palánkszerkezetű 
korai legiotábort kőbe építették át. Az átépí
tés nem a korábbi falak nyomvonalán történt, 
hanem kissé nyugatabbra húzták fel az új tá
bort. Állandó helyőrsége kisebb megszakítá
soktól eltekintve a legio II adiutrix csapat volt, 
amelyet még Kr. u. 69-ben hoztak létre flotta
katonák besorozása révén.

A 476x570 méter kiterjedésű kőtábort bel
ső tornyokkal ellátott, 1,4 méter vastag falak 
vették körül, a falakon oldalanként egy-egy ka
puval. Noha mind a négy táborkapu elhelyez
kedése ismert, közülük csak kettőt, a keletit és a 
délit sikerült teljes alaprajzában feltárni.

A keleti táborkapu (portapraetoria) a Kór
ház utca 7. szám alatt tekinthető meg. Rész
leteiben helyreállított formája a több átépí
tésen keresztülesett kapu 3. század 2. felére 
keltezhető állapotát idézi. A háromosztatú 
kaput nyolcszögletű, emeletes kaputor
nyok vették közre. A középső kapunyílás a 
kocsiforgalmat szolgálta, míg a két szélsőn a 
gyalogos közlekedés bonyolódott.

A Kr. u. 2. században megépített, kettős nyí
lású déli táborkaput (porta principalis dextra) 
négyszögletes alaprajzú kaputornyok fogták 
közre. A kapuzat a Kr. u. 260-as évek barbár 
pusztításai folytán megsérült, újjáépítését kö
vetően csak a nyugati kapunyílás maradt hasz
nálatban. E táborkapu maradványai az észak
déli főút egy szakaszával a Flórián téri aluljáró 
déli részén tekinthetők meg.

Az ásatásoknak köszönhetően jól ismerjük 
a kőtábor több épületének pontos alaprajzát 
és belső épülettömbjeinek kiosztását, amely 
a kisebb-nagyobb átépítések ellenére is a 3-4. 
század fordulójáig lényegében azonos maradt.

A tábor oszlopsorral szegélyezett, egymást 
derékszögben metsző két főútjának metszés
pontjában állt a legiotábor legfontosabb hiva
tali építménye, a principia. Itt őrizték a hadijel
vényeket, a csapatzászlókat, a tábori pénztárat,

28. A 2-3. századi legiotábor feltárt és bemutatott 
déli kapuja és annak körzete madártávlatból 

28. Bird's eye view of the excavated and exhibited 
southern gate of the 2nd-3,d century legionary fort 
and its surroundings

The central opening of the gateway served 
carriage traffic, while the two outside bays 
were for pedestrian traffic.

The double wing southern gate of the 
fort constructed in the 2nd century A.D. 
(porta principalis dextra) was flanked by 
two gate towers with square ground plans. 
The gateway was damaged during the 
barbarian attacks of the 260s and after its 
reconstruction only the western bay of the 
gate remained in use. The remains of this 
fort gate with a section of the main north- 
south road can be seen in the southern 
section of the Flórián Square underpass.

Due to the excavations we are quite 
familiar with the precise ground plans of 
several of the stone fort's buildings and the 
division of the interior blocks of houses, 
which in essence remained the same until 
the turn of the 4th century despite their 
being remodeled to varying degrees.

At the intersection of the fort's two 
main roads, which crossed each other at 
right angles and were framed with rows of 
columns, stood the legionary fort's most 
important official structure, the principia. 
This is where they guarded their battle 
insignia, the regimental standards and the 
fort's cash box, but administrative chambers 
were also included in this rectangular 
architectural block with a columned 
courtyard in the middle.
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de hivatali helyiségeket is berendeztek ebben 
a négyzetes alaprajzú, középen oszlopos ud
varral ellátott épülettömbben.

Ugyancsak a központi részén helyezkedett 
el a katonai fürdő, amely egyben a tábor leg
nagyobb épületkomplexuma is volt. Egy innen 
előkerült, a fürdő újjáépítéséről megemlékező, 
Kr. u. 268-ból származó oltárfelirat alapján is
merjük a fürdő antik nevét is: thermae maiores. 
A fürdő hideg és melegvizes medencéivel, 
izzasztókamráival, tornacsarnokával remek 
lehetőséget kínált a katonák és tisztjeik fizikai 
erőnlétének megőrzéséhez, egyben felfrissülé
sükhöz. A még romjaiban is impozáns méretű 
épületegyüttes maradványai a Flórián téren ki
épített Fürdő Múzeumban látogathatók.

A principiátói nyugatra lévő épülettömb
ben építették ki a legio parancsnokának lakó
házát, míg helyettesének és a többi főtisztnek 
az észak-déli főút nyugati oldalán felhúzott 
kényelmes házak szolgáltak lakhelyül. Közü
lük a legio parancsnokhelyettesének (tribunus 
laticlavius) padlófűtéssel, falfestményekkel és 
díszes belső udvarral ellátott lakóházát ismerjük 
részletesebben. Feltárása során igazi szenzá
cióval szolgált az egyik keleti istenség, M/thras 
szentélye, amelyet a lakóházon belül alakítottak 
ki. A szentélyből előkerült számos Mithrasnak 
dedikált oltárkő, valamint a kultuszhoz kap
csolódó falfestmények az Aquincumi Múzeum 
gyűjteményében nyertek elhelyezést.

A hosszúkás téglalap alaprajzú legény
ségi barakkok a keleti és nyugati erődfal

29. A késő római legiotábor alaprajza

29. Ground plan of the late Roman legionary fort

The soldiers' baths were also located in 
this central section, which at the same time 
was the fort's largest building complex. 
On the basis of an altar inscription from 
268 A.D. found here commemorating 
the reconstruction of the baths, we also 
know the name of the baths in antiquity, 
the thermae maiores. The baths with their 
cold and warm water pools, sweat rooms 
and gymnasium provided an excellent 
opportunity for recreation and for the 
soldiers and officers to preserve their 
physical fitness. The remains of this building 
complex, which is of imposing size even 
when in ruins, can be visited at the Bath 
Museum constructed on Flórián Square.

In the block to the west of the 
principia were the residences of the legion 
commander, while the comfortable houses 
erected on the west side of the main road 
running north-south served as residences 
for his deputy and the other main officers. 
Of these we have detailed knowledge 
of the residence of the legion's deputy 
commander (tribunus laticlavius), which 
had under-floor heating, frescoes and an 
ornate inner courtyard. During the course 
of its excavation a genuine sensation was 
caused by the find of a shrine of one of 
the eastern deities, Mithras, which had 
been constructed within the residence. 
Numerous altar stones dedicated to Mithras 
from the shrine and frescoes related to the 
cult were placed in the collections of the 
Aquincum Museum.

The long rectangular troop barracks 
stood next to the eastern and western 
fort walls as well as on the western side of 
the north-south running main road. The 
blocks between these were occupied by 
outbuildings, warehouses, workshops and 
a military hospital.

The stone fort constructed at the 
beginning of the 2nd century - when 
considering its dimensions and the 
distribution of its buildings - remained 
essentially unchanged until the be
ginning of the 4th century. Flowever at 
this time, during the reign of the emperor
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mellett, valamint az észak-déli főút nyugati 
oldalán álltak. A köztes tömböket gazdasá
gi épületek, raktárak, műhelyek és egy ka
tonai kórház foglalta el.

A 2. század elején kiépült kőtábor - ki
terjedését és épülettömbjeinek beosztását 
tekintve - lényegében változatlan maradt 
egészen a 4. század elejéig. Ekkor azonban 
I. Constantinus császár uralkodása alatt 
egy teljesen új tábor létesült közvetlenül a 
Duna partjára, a korábbi legiotábor keleti 
szomszédságában.

Az új legiotábor északi és déli oldalán 
teljes hosszában új falat kapott, míg nyugati 
fala a korábbi (2-3. századi legiotábor) keleti 
falát magában foglalva és azt meghosszab
bítva épült ki. Az így 720x300 méter kiter
jedésű, elnyújtott téglalap alakú erőd falai 
a kor hadmérnöki előírásainak megfelelő
en mintegy 3 méter vastagságban épültek 
meg, nyugati és déli szakaszát patkó alakú 
oldaltornyokkal erősítették meg. A déli fal
szakaszt meglehetősen egyedi módon húz
ták föl, a fal ugyanis nem egyenes vonalban 
haladt, hanem az egyes oldaltornyok között 
befelé hajló ívet képezett.

Az erőd vastag falának építéséhez szá
mos korábbi kőemléket (sírköveket, oltáro
kat) használtak fel, építőanyagként alkal
mazva azokat. A tábor délnyugati sarkában 
építették ki a két patkó alakú torony által 
közrefogott déli kaput. Az erőd új észak-dé
li irányú főútja mellől raktár- és kaszárnya
épületek kerültek elő.

A 4. század végén további átalakítások, 
átépítések váltak szükségessé. Ekkor a késő 
római erőd északi részét felhagyták, a ka
tonai tábort a déli területre szűkítették le, 
kialakítva egy 300x300 méter kiterjedésű 
kisebb erődöt. Az új építkezések nem hagy
ták figyelmen kívül a régebbi (2-3. századi) 
legiotábor területét sem. Itt a korábbi ka
tonai fürdőt, újabb helyiségekkel és fürdő
traktussal kiegészítve díszes palotává alakí
tották át, ahol a tartomány katonai vezetője, 
a dux rendezte be hivatalát.

A leszűkített kisebb méretű tábor még so
káig fennállt, megélte a magyar honfoglalást, 
majd az új királyi szálláshely része lett.

Constantine I, an entirely new fort was 
constructed directly on the bank of the 
Danube, neighboring the earlier legionary 
fort to the east.

The new legionary fort was given new 
wallsfortheentirelengthofitsnorthernand 
southern sides, while its western wall was 
constructed by integrating and extending 
the earlier (2nd—3rd century legionary fort's) 
eastern wall. The walls of this resulting 
720x300 meter long rectangular fortress 
was constructed with about 3 meter thick 
walls in accordance with the military 
engineering specifications of the period, 
and its western and southern sections 
were fortified w ith horseshoe-shaped 
wall towers. The southern section of wall 
was erected in a rather unique manner, 
since the wall did not run in a straight 
line but made a concave arc between the 
individual towers.

Numerous earlier stone elements 
(gravestones and altars) were utilized as 
building materials in the construction of 
the fortress's thick walls. The southern 
gate was constructed in the southwestern 
corner of the fort, flanked by the two 
horseshoe-shaped towers. Warehouse and 
barracks buildings were found alongside 
the fortress's new main road running in the 
north-south direction.

Further remodeling and reconstruction 
became necessary at the end of the 4th 
century. At this time the northern section 
of the late Roman fortress was abandoned 
and the military fort was compressed 
into the southern area, forming a 
smaller 300x300 meter fortress. The new 
construction projects did not ignore the 
area of the older (2nd-3,d century) legionary 
fort either. Here the earlier soldiers' baths 
were remodeled into an ornate palace with 
new rooms and bath wings where offices 
of the military leader of the province, the 
dux, were placed.

The smaller, reduced fort remained 
standing for a long time, surviving to see 
the Hungarian Conquest in 896. Later it 
became a part of the new royal seat.
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AZ AQUINCUMI POLGÁRVÁROS 
THE CIVILIAN TOWN OF AQUINCUM

-  Láng Orsolya

Aquincum hármas településkomplexuma 
Pannonia provincia legrégebben kutatott 
területei közé tartozik. A folyamatos érdeklő
dést a sokáig felszínen is látszó emlékek kö
zül elsősorban a Solymárvölgy torkolatában 
(a mai Szentendrei út és az esztergomi vasút 
kereszteződésében) található polgári telepü-

30. Az aquincumi település-együttes topográfiai 
helyzete (BTM Aquincumi Múzeuma)

30. The topographical layout of the settlement 
complex of Aquincum (BHM Aquincum Museum)

Aquincum's triple settlement complex is 
amongst the areas of the province of Pannonia 
thathasbeenresearchedforthelongestperiod 
of time. Amongst the remains that for many 
years were visible on the surface, continuous 
interest has been primarily sparked by the 
ruins of the civilian town found at the mouth 
of the Solymárvölgy Valley (at the present- 
day intersection of Szentendre Road and the 
railway to Esztergom), certain sections of 
which (e.g. the amphitheater and aqueducts) 
were on the surface essentially throughout 
the last millennia. Following the sources and 
travel accounts from the Middle Ages and the 
Modern era, the first scholarly investigations 
began in the middle of the 19th century and 
continue to the present day. As a result of 
the excavations, the Aquincum Museum 
was established between 1894 and 96, and 
since then has been continuously renewed 
and expanded. During the course of the 
excavations walls fortifying the quadrangular

31. Az aquincumi polgárváros alaprajza (BTM 
Aquincumi Múzeuma)

31. Plan of the Aquincum civilian town (BHM 
Aquincum Museum)
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lés (polgárváros) romjai váltották ki, amely
nek egyes részei (pl. amfiteátrum, vízvezeték) 
szinte mindvégig a felszínen voltak az elmúlt 
évezredekben. A közép- és újkori források, 
útleírások után az első tudományos igényű 
kutatások a 19. század közepén indultak meg 
és a mai napig tartanak. A feltárások ered
ményeképpen épülhetett fel 1894-96 között 
az Aquincumi Múzeum, amely azóta is folya
matosan megújul, bővül. A feltárások során 
sikerült azonosítani a város falakkal határolt 
négyszögét, amely kb. 30 ha-nyi területet vett 
körbe, lakóinak száma a város fénykorában (3. 
század első fele) 10-15.000 fő lehetett. A te
lepülésnek jelenleg kb. a felét ismerjük alapo
san, nyugati része még kutatásra vár.

A település első régészeti nyomai a Kr. u. 
1. század második felére - utolsó harmadára 
keltezhetők, létrejöttében stratégiai és föld
rajzi szempontok egyaránt szerepet játszot
tak. A település ugyanis fontos útvonalak 
kereszteződésében jött létre: egyfelől itt ha
ladt észak felé a katonai táborokat összekötő 
észak-déli út (egy időszakban limes-út), más
felől a Solymárvölgyön át, Pannonia észak- 
nyugati része felől érkező - de valószínűleg 
az őskor óta használt - északnyugat-délke
leti irányú, diagonális útvonal kelet-nyugati 
irányban itt éri el a Dunát. Ezek az útvonalak 
meghatározó elemei a modern úthálózatnak 
is. A dunai átkelővel is rendelkező útkereszte
ződés ráadásul kisebb kiemelkedésen fekszik, 
így sokáig áradásoktól mentes terület is volt. 
A Kr. u. 1. század utolsó harmadában létesí
tett aquincumi legiotábor közelsége szintén 
telepítő tényező lehetett: kelta őslakosok, 
veteránok, kereskedők telepedhettek itt meg 
családjaikkal. A város legkorábbi periódusai
ról viszonylag keveset tudunk, mivel csak né
hány ponton volt lehetőség a későbbi épüle
tek alatt nagyobb mélységekben kutatni.

A kezdetben falusias település feltehetően 
a kelet-nyugati, Solymárvölgy felől érkező út 
mentén alakulhatott ki, földbe mélyített házak
kal, gerendavázas épületekkel. Lakói elsősor
ban háziiparral, mezőgazdasággal foglalkoztak. 
A feltárások tanúsága szerint sokat megőriztek 
a_kelta hagyományokból (veremház-formák) 
ugyanakkor a leletek már romanizált életmód-

shaped town, which encompasses an area of 
about 30 ha, has been successfully identified. 
The number of inhabitants may have been 
10-15 thousand during the golden age of the 
city (the first half of the 3,d century). Currently 
we have a thorough knowledge of about half 
of the town, while the western section still 
awaits excavation.

The first archaeological traces of the town 
can be dated to the second half or final third 
of the 1st century A.D., and both strategic and 
geographic considerations played a role in its 
foundation.The town was, after all, established 
at the intersection of important overland 
routes: on the one hand the north-south road 
connecting the military forts ran here (at one 
time the limes road) and on the other the 
northwest-southeast running diagonal road 
along the Solymárvölgy Valley arriving from 
the northwestern part of Pannonia - but in all 
likelihood used since prehistoric times - arrives 
to the Danube here running east-west. These 
routes are essential elements of the modern 
road network as well. In addition, this junction, 
which also has a Danube crossing, lies on a 
minor rise, so for a long time it was protected 
from floods. The proximity of the legionary 
fort of Aquincum established in the final third 
of the 1st century A.D. may also have been a 
factor in its foundation, native Celts, veterans 
and merchants were able to settle here with 
their families. We know relatively little about 
the earliest period of the city, since it has only 
been possible in a few places to investigate at 
greater depths under the later buildings.

In the beginning a village-like settlement 
containing pit dwellings and timber framed 
buildings may have presumably formed 
along the east-west road arriving from the 
Solymárvölgy Valley. Its inhabitants were 
primarily occupied with handicrafts and 
agriculture. According to evidence from 
excavations they preserved many Celtic 
traditions (the forms of the pit dwellings), 
while at the same time the finds attest to a 
romanized way of life (amphorae, glass and 
terra sigillata vessels, etc.).

At the beginning of the 2nd century the 
province of Pannonia was divided in two (106
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ról tanúskodnak (amphorák, üveg és terra 
sigillata edények, stb.).

A 2. század elején sok került Pannonia pro
vincia kettéosztására (Kr. u. 106) és Aquincum 
Pannonia Inferior provincia székhelye lett. A 
rangemelkedés erős lökést adhatott a polgári 
település fejlődésének is. A katonai táborok 
kiépítésével ugyanis hangsúlyosabbá vált az 
észak-déli főútvonal (C utca, mai Szentendrei 
út) ami a településen belül is hangsúlyeltoló
dást eredményezett. A veremházak lassan el
tűntek, helyüket fakonstrukciós, illetve tisztán 
vályogfalú, rövid időn (10 éven) belül pedig 
kőalapozású, vályog felmenő fallal rendel
kező konstrukciók vették át. Traianus császár 
uralkodása alatt készülhetett el - az elsősor
ban a tábort, de „mellékesen" a polgárvárost 
is kiszolgáló - észak-déli irányú vízvezeték, 
amely a mai Római strand területéről táplál
kozott. A mészkőből épült, íveken nyugvó 
magasvezeték évszázadokra meghatározó 
tájképi eleme lett a területnek. A vízvezeték
hez és a főútvonalakhoz illeszkedve ekkor 
tűzhették ki a város első utcahálózatát.

Kr. u. 124 is mérföldkő volt a város éle
tében: ekkor emelkedik önálló önkormány
zattal rendelkező, városi rangra a település 
(municipium). Aquincum immár valóban 
városias jelleget ölt: a vízvezetékhez kapcso
lódóan elkészült a város csatornahálózata is: 
levélerezet-szerűen kialakított hálózat főcsa
tornái a főútvonalak alatt futottak, az egyes 
középületekhez, kisebb utcákhoz, sikátorok
hoz pedig leágazások tartoztak. A csatorna 
végül a Dunába ömlött. A rendszer ma is mű
ködőképes, gond nélkül vízteleníti a romterü
letet egy-egy nagyobb eső után. Ugyanekkor 
indul meg a városfalak építése: a mély, V - ala
kú vizesárkokkal, több méter magas falakból 
és belső körüljáró-rendszerekből álló védelmi 
konstrukció elemei a település északi, déli és 
nyugati oldalán jól ismertek, a keleti oldalon 
csak az elmúlt években sikerült azonosítani a 
vizesárok egy részletét. A főutak vonalában a 
falakat kapukkal törték át: az északi kapu zó
nájában ma helyreállítva látható a fal egy sza
kasza és az itt a településre belépő vízvezeték 
részlete. Észak felé, a falon kívül ekkor épülhe
tett meg az amfiteátrum is.

32. A vízvezeték rekonstruált szakasza a 
polgárvárostól délre (BTM Aquincumi Múzeuma)

32. Reconstructed segment of the aqueduct, 
south of the civilian town. (BHM Aquincum 
Museum)

A.D.) and Aquincum became the capital of the 
province of Pannonia Inferior. This increase in 
rank may have provided a strong impetus for 
the development of the civilian town as well. 
With the development of the military forts 
the main north-south running route (Road C, 
present-day Szentendrei Road) became more 
prominent, which also resulted in a shift in 
emphasis in the town. The pit houses slowly 
disappeared, replaced by structures with 
wooden frames or adobe walls, and within a 
short time (10 years) by buildings with stone 
foundations supporting adobe walls. The 
north-south running aqueducts fed from the 
area of the present-day Római Baths - which 
primarily served thefort, but also"incidentally" 
the civilian city - may have been completed 
during the reign of the emperor Trajan. The 
raised conduits resting on arches made of 
limestone became defining elements of the 
landscape in the area for centuries. This may 
be when the city's first network of streets was 
laid out, conforming to the aqueducts and 
the main roads.

124 A.D. was also a milestone in the life of 
the town, this was when the settlement was 
raised to the rank of city (municipium) with 
an independent local government. By this 
time Aquincum genuinely took on an urban 
character, and the sewer system was also 
completed in connection with the aqueducts. 
This system resembled the venation of a leaf 
with its mains running under the primary roads
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33. A polgárvárosi amfiteátrum (légifotó, BTM 
Aquincumi Múzeuma)

33. The civilian amphitheater (aerial photo, (BHM 
Aquincum Museum)

Ebben az időszakban a már rögzült insula- 
rendszeren belül még elég laza a beépítés, 
nagyobb, üres térségekkel is számolhatunk. 
Az épületek nagyrészt már kőből épülnek, és 
ekkor készül el a legtöbb ma ismert középület: 
a Nagy Közfürdő és a vele szomszédos Fortuna 
Augusta szentély, kis udvarral. A forum három 
oldalán falakkal határolt nyitott, belső térrel 
rendelkező tömbje közepén a capitoliumi tri
ásznak szentelt pódiumtemplom állt, oltárral. 
A főútvonalak közül az észak-déli (C utca) ekkor 
még a ma láthatónál több méterrel szélesebb 
volt, nyugati oldalát boltsor szegélyzete, kelet 
felé pedig oszlopsoros árkád.

A város egyes negyedeiről is több infor
mációnk van már ebből az korszakból. A ke
let-nyugati főút (D utca) északi oldalán meg
jelennek az iparosok ún. hosszúházai, amelyek 
rövidebb oldalukkal nyíltak az utca felé, árká
dos boltokkal, műhelyekkel, míg hátul a lakó
részleg kapott helyet. A városrész alapvetően 
iparos-kereskedőnegyeddé válik. A C utca déli

and branches coming from the individual 
public buildings, smaller streets and alleys. 
Finally the sewer discharged into the Danube. 
The system functions even today, it drains the 
archaeological site with no problem after each 
major rain. The construction of the town walls 
began at this same time. The elements of the 
defensive system comprised of several meter 
tall walls with deep V-shaped ditches and an 
internal system of walkways are well known 
on the northern, southern and western sides, 
while on the eastern side only a section of the 
ditch has been identified in recent years. The 
walls were broken up with gates at the axes of 
the main road. A section of the wall as well as a 
portion of the aqueducts entering the town can 
now be seen restored in the area of the northern 
gate. The amphitheater may have been built at 
this time to the north, outside the walls.

In this period the urban development was 
still rather spotty within the already established 
system of insulae, the lots were not entirely 
built up and there were large vacant areas. 
The buildings were now made primarily of 
stone and the majority of the public buildings 
known today were completed, including the 
multi-chambered complex of the Great Public 
Baths constructed entirely of limestone and the 
neighboring shrine to Fortuna Augusta with a 
small courtyard. A podium temple devoted to 
the Capitoline Triad stood with its altar in the 
middle of the forum, which was surrounded 
by walls on three sides and had an open inner 
area. Of the main roadways, the north-south 
road (Road C) was still several meters wider 
than what is now visible, and it was bordered 
by a row of shops on the western side and an 
arcade with rows of columns on the east.

We also have more information about the 
individual quarters of the city from this period. 
The so-called strip buildings of the craftsmen 
appear on the northern side of the east-west 
main road (Road D), whose shorter sides 
opened towards the road with arcaded stores 
and workshops, while the living quarters were 
towards the back. This section of the town 
became essentially a district of craftsmen and 
merchants. A small pottery workshop was 
built south of the Great Public Baths, just next
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részén kisebb fazekasműhely épül a Nagy Köz
fürdőtől délre és feltehetően állnak már az E 
utca iparos házai is. Kelet felé a Kettős fürdőnek 
is van 2. századi periódusa. A város déli határán 
jobban megfigyelhető volt az ekkor még szel
lősebb beépítés: az ekkor már álló Symphorus 
mithraeum, a Tűzoltószékház, az ún. Festőház 
telkén és környékén még számolhatunk na
gyobb, beépítetlen területekkel.

A romkert mai képe a Kr. u. 3. század ele
je- első feli állapotot tükrözi: a város virágko
rában ugyanis a markomann háborúk utáni 
gazdasági fellendülés és a 194-ben bekövet
kezett colonia rangra emelés nyomán nagy 
építési hullám indult el, ami lakosságszám 
növekedéssel is párosult. A prosperáló város 
képe megváltozott: az eddigi lazább, szellő
sebb szerkezet helyét a sűrűn, legtöbbször 
„fésűsen" elrendezett, szűk sikátorokkal elvá
lasztott beépítés váltja fel, amely minden he
lyet kihasznált, az épületeket - ahol tudták - 
megnagyobbították. A már korábban kitűzött 
insula-rendszeren azonban alapvető változá
sokat már nem lehetett végrehajtani (kisebb 
tájolásbeli változtatásokra azonban sor kerül
hetett, pl. a Symphorus mithraeum esetében) 
így az utcák beszűkítésére is rákényszerültek 
(C utca, B utca, XXIX. és Harmadik Közfürdő 
közötti utca) illetve a város a falakon kívü
li terület is „kimerészkedett". A városfalakat 
egyébként az ekkor beköszöntő hosszabb, 
békés időszakban több helyen visszabontot-

34. A polgárvárosi forum falának rekonstruált 
részlete (BTM Aquincumi Múzeuma)

34. Reconstructed part of the wall of the forum 
in the Aquincum civilian town (BHM Aquincum 
Museum)

to Road C and presumably the craftsmen's 
houses already stood on Street E. To the east 
the Double Baths also had a 2nd century period. 
At the southern border of the city the sparser 
development of this time can be more clearly 
seen. On the lots and in the surroundings of 
the already standing Symphorus Mithraeum, 
the Fire Brigade Headquarters and the so- 
called Painter's House there were still major 
undeveloped areas.

The current appearance of the archaeo
logical park reflects the conditions from the 
beginning and first half of the 3[d century A.D. A 
major wave of construction began in thegolden 
age of the city in the wake of the economic 
boom following the Marcomannic Wars and 
its promotion to the rank of colonia, which was 
also paired with an increase in population. The 
appearance of the prosperous city changed, 
the more scattered, sparser urban structure 
was replaced by a dense "comb-like" style of 
development with structures separated by 
narrow alleyways using every bit of space, and 
existing buildings-where it was possible-were 
expanded. However, fundamental changes to 
the previously established system of insulae 
could not be made (although minor changes 
in orientation did occur, for example in the case 
of the Symphorus Mithraeum), so it was also

35. A tűzoltólaktanya rekonstrukciós rajza (Kardos 
A. rajza, Hajnóczi Gy. nyomán, BTM Aquincumi 
Múzeuma)

35. Reconstruction drawing of the Fire Brigade 
Headquarter's building (drawing of A. Kardos 
after Gy. Hajnóczi, (BHM Aquincum Museum)
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36. Birkózókat ábrázoló mozaikpadló az ún. 
Nagy Lakóház magánfürdőjéből (lézerszkenneres 
felmérés - Piline Kft.)

36. Mosaic pavement with wrestlers in the private 
bath-house of the Great Mansion (laser scanner 
survey - Piline Ltd.)

ták, védműveire ráépítkeztek. A déli város
falon kívül nagyméretű épületkomplexum 
készült, valószínűleg fogadó (deversorium). A 
fellendülő kereskedelmi tevékenység jeleként 
ismét hangsúlyossá válik a Dunához lefutó 
kelet-nyugati irányú főút, amely egyben a ter
jeszkedés irányát is megszabta.

Végleges formát öltöttek a középületek 
(fürdőépületek: Nagy Közfürdő, Harmadik és 
a Kettős fürdő) a forum pódiumtemploma 
új funkciót kap: a császárkultusz szentélyévé 
válik. Kialakul a magisztrátusi negyed a maga 
fényűző lakóházaival (Dirké mozaikos ház) 
és több épület összeolvadásából létrejött a

necessary to narrow the streets (Road C, Street 
B, the street between building nr.XXIX and the 
Third Public Baths) and the city "ventured out" 
to the areas outside the walls. For that matter, 
the town walls were taken down in many 
places and the defensive works were built upon 
due to the long period of peace beginning at 
that time. A large-scale building complex was 
constructed outside the southern town wall, 
which was most likely an inn (deversorium). As 
a sign of the prospering commercial activity 
the east-west main road leading down to 
the Danube became prominent again, and 
determined the direction of expansion.
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polgárváros legfényűzőbb épületegyüttese, 
a szinteltolásos Nagy Lakóház peristyliumos 
udvarral, gazdagon díszített étkezőhelyiség
gel (triclinium) és saját fürdőszárnnyal (Birkózó 
mozaikos fürdő). A város szakrális létesítmé
nyei közül a Fortuna Augusta szentély kis kert
jében bronz császárszobrot állítanak, állt már 
az egyik polgármester (M. Aurelius Victorinus) 
által emelt Mithras szentély, és átépítik az ún. 
Symphorus mithraeumot.

A szerényebb lakóházak között, a kőalapo
zású, de agyagtégla felmenő falakkal épített, 
iparosok és kereskedők által lakott hosszúhá
zak is elnyerik ma látható formájukat az észak
keleti és a déli régióban és további hosszúhá
zakkal építik be a város déli szélét is.

A város lakosságáról is több adatunk van 
ebből az időszakból. A korábbi, őslakos ele
mekből, és elsősorban nyugati provinciákból 
származó kiszolgált katonákból és családtag
jaikból álló alaplakossághoz ekkor már egy 
szélesebb kereskedőréteg is csatlakozott, 
közöttük sok keleti származású emberrel: a 
feliratos és tárgyi leletanyag tanúsága szerint 
észak-afrikaiak, közel - keletiek (pl. szírek) je 
lentek meg Aquincumban, de sok keleti szár
mazású katona is került ide.

A sokféle származású, kultúrájú lakosság 
változást hozhatott a város mindennapi éle
tébe: új étkezési szokások, másfajta mezőgaz
dasági termények jelentek meg (pl. cseresz
nye, barack) de új kultuszok is gyökeret vertek 
Aquincumban.

A város virágkora kb. a Kr. u. 3. század kö
zepéig tarthatott, amikor is az egyre sűrűbbé 
váló barbár portyázások, az instabil belpoli
tikai helyzet és ezzel együtt járó gazdasági 
hanyatlás miatt a visszaesés jelei mutat
koztak a város életében. Egy-egy nagyobb 
építkezéstől eltekintve (pl. a macellum) 
jobbára csak kisebb javítgatásokat hajtanak 
végre az épületeken, a leletanyagból ítélve 
(visszaesik az éremforgalom is) ínségesebb 
idők köszöntöttek a polgári településre is. 
Szórványosan figyelhetünk csak meg az 
épületeken belül padlómegújításokat, vagy 
új - rosszabb minőségű - falak felhúzását. 
Kisebb - szintén alacsonyabb nívójú - bolt
helyiséget is kialakítanak a város északkele-

The public buildings took on their final 
forms (the bathhouses: the Great Public Baths, 
theThird Baths and the Double Baths) and the 
podium temple of the forum received a new 
function, becoming a shrine to the cult of the 
emperor. The magisterial district developed 
with its luxurious residences (Dirke Mosaic 
House) and the most magnificent building 
complex of the civilian city - the Great 
Mansion with its peristyle courtyard, richly 
decorated dining room (triclinium) and its 
own bath wing (Wrestler Mosaic Bath) - was 
created through merging several buildings. 
Amongst the sacred structures of the city, 
a bronze statue of the emperor was erected 
in the small garden of the shrine to Fortuna 
Augusta, the shrine of Mithras constructed by 
one of the mayors (M. Aurelius Victorinus) was 
already standing and the so-called Symphorus 
Mithraeum was remodeled.

Of the more modest residences, the strip 
buildings in the northeastern and southern 
regions constructed with stone foundations 
and adobe walls that were inhabited by 
craftsmen and merchants also attained the 
forms that can be seen today, and more strip 
houses were constructed along the southern 
edge of the town as well.

We also have more data on the population 
of the city from this period. At this time a 
broader class of merchants joined the earlier 
base population made up of elements of native 
inhabitants and retired soldiers primarily from 
the western provinces and their families.These 
merchants included many people with eastern 
origins, and according to the evidence from 
inscriptions and material finds North Africans 
and Middle Easterners (e.g. Syrians) appeared 
in Aquincum and many soldiers from the east 
also landed up here.

The diverse origins and cultures of the 
population brought changes to the everyday 
life of the city, new eating habits and 
agricultural produce appeared (e.g. cherries 
and peaches) and new religious cults took 
root in Aquincum.

This golden age may have lasted until 
about the middle of the 3rd century A.D., 
when indications of deterioration appear
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37. A polgárvárosi macellum rekonstrukciós 
rajza (Kardos Á. rajza, Hajnóczi Gy. nyomán, BTM 
Aquincumi Múzeuma)

37. Reconstruction drawing of the macellum in 
the civilian town (drawing of Á. Kardos, after Gy. 
Hajnóczi, BHM Aquincum Museum)

ti régiójában, a XXIX. épület keleti oldalán. A 
korszakról bővebbet sajnos a régészeti lelet
anyag alapján egyelőre nem lehet monda
ni: ennek oka, hogy részben az erózió miatt, 
részben pedig a középkori „kőbányászat", és 
az első ásatások kezdetlegesebb technikája 
miatt a késői rétegek nagyrészt nyomtala
nul megsemmisültek a polgárváros keleti 
felében. Reményeink szerint a régészeti re
zervátumként őrzött nyugati oldalon majd 
több adat lesz kinyerhető a település késői 
történetére vonatkozóan.

A város legutolsó római kori időszaká
ról (Kr. u. 3. század vége - 4. század) sajnos 
szinte semmit sem tudunk, a fent már em
lített okok miatt. A 307. év után már nem 
ismerünk név szerinti tisztségviselőket a 
városból, és mivel a 4. század emlékanya
ga szinte teljesen hiányzik a polgárváros 
keleti feléből, illetve szórványos bete- 
metkezés került csak elő innen - ebben 
az időszakban, a bizonytalan hadi helyzet 
miatt a lakosság távolabb húzódhatott a 
veszélyesebb Duna vonaltól. Valószínűnek 
látszik, hogy a vízvezeték pillérközeit elfa
lazva egy új keleti városfalat alakítottak ki, 
maga a település a jobban védhető nyuga
ti oldalra szorult vissza és végül a 4. század 
vége-5. század eleji időszakban fokozato
san elnéptelenedett. Az egyébként igen 
izgalmas korszakról többet csak további 
ásatások után lehet majd mondani.

in the life of the city due to the ever more 
frequent barbarian raids, the instable internal 
political situation and the economic decline 
accompanying these factors. For the most 
part, except for a few larger construction 
projects (e.g. the macellum), only minor 
repairs were performed on the buildings, 
and judging from the find material (even the 
circulation of money decreased) harder times 
fell on the civilian town. Only sporadically 
can we observe renovations to the pavement 
within the buildings or the erection of new - 
lower quality - walls. Smaller - and also of a 
lower standard - shop premises developed in 
the northeastern region, on the eastern side of 
building nr. XXIX. Unfortunately, more cannot 
be stated about this period on the basis of the 
archaeological finds. The reason for this is due 
in part to erosion, in part to "stone quarrying" 
in the Middle Ages as well the to the more 
primitive techniques of the first excavations, 
which for the most part destroyed the later 
strata without a trace in the eastern half of 
the civilian city. It is our hope that more data 
related to the later history of the town can be 
obtained in the future from the western side, 
which is being conserved as an archaeological 
reservation area.

Unfortunately, we know essentially 
nothing about the city's final Roman era 
period (end of the 3rd century - 4th century 
A.D.) due to the reasons already stated 
above. After the year 307 we no longer know 
the names of the city officials. Also, remains 
from the 4,h century are almost entirely 
lacking from the eastern half of the civilian 
city and scattered burials were discovered 
here, so during this period the population 
may have moved further from the more 
dangerous banks of the Danube due to the 
uncertain military situation. It seems likely 
that the spans of the aqueducts were walled 
off to form a new eastern town wall and the 
settlement drew back into its more defensible 
western side, then was gradually deserted at 
the end of the 4,h century and the beginning 
of the 5th century. More can only be stated 
about this otherwise quite dramatic period 
following further excavations.
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MENETTÁBOROK BRIGETIO KÖRNYÉKÉN 
MILITARY CAMPS IN THE AREA OF BRIGETIO

-  Visy Zsolt

A légirégészeti kutatások számos rövid 
ideig használt földtábor nyomára bukkantak 
Brigetio környékén. A levegőből csak a tábo
rok árka látszik, semmi más. Római voltukhoz 
nem férhet kétség, mert alakjuk szabályos 
téglalap, sarkaik pedig szabályosan lekerekí
tett formát mutatnak. Ilyen alakzatok esetén 
nyilvánvaló a római eredet. A táborok földraj
zi azonosítása után végzett terepbejárások 
minden esetben negatív eredménnyel jártak, 
lelet mindmáig nem került elő területükről. 
Könnyen lehet, sőt valószínű, hogy az eddig 
azonosított 33 tábornál is több van, hiszen az 
utóbbi években végzett alaposabb kutatásai 
14-gyel növelték a 2003-ig csak 18 tábor szá
mát. A 34. tábort évtizedekkel ezelőtt régé
szeti módszerekkel sikerült felfedezni a legio

38. Időszakos táborok Brigetio környékén. A 
térképet 0. Braasch és Szabó M. légifelvételei 
alapján Szabó M. készítette

Aerial research has come across the traces 
of numerous earthwork forts utilized for short 
periods of time in the area of Brigetio. Only the 
ditches of these camps are visible from the air, 
nothing else. Their Roman origin cannot be 
doubted, because they are regular rectangles 
and their corners show a smoothly rounded 
form. In the case offorms like these their Roman 
genesis is evident. The field walks performed 
following the geographical identification of 
the camps produced negative results in every 
case, and no finds have been discovered from 
their sites to the present day. It is possible, 
even probable that there are more than the 33 
camps that have been identified so far, since 
during the more thorough investigations in 
recent years the number of known camps,

38. Temporary camps round Brigetio. On the 
basis of aerial photographs of 0. Braasch and M. 
Szabó the map was made by M. Szabó
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erődjétől keletre a Dunaparton, ez azonban 
nem biztos, hogy a légifelvételekkel azonosí
tott táborok típusába tartozik.

Elsősorban a talált táborok nagy száma 
okozott meglepetést és bizonyos fejtörést, 
mivel legiotáborok körzetében néhány ilyen 
tábor felbukkanása természetes. A táborok 
nagy számának különleges oka lehet, és felte
hetően egy szűk időintervallumban. Ugyan
akkor egészen biztos, hogy csak rövid ideig 
használták őket, mert különben a terepbejá
rások és a felszíni vizsgálatok nem jártak volna 
negatív eredménnyel.

Táborokrövid időre való létesítésénekalap- 
vetően két oka lehet. Az egyik az, hogy gya
korlótáborokként építették volna meg őket, 
ami akár a tábor kitűzésének és létesítésének, 
akár pedig az ostromnak és a védekezésnek a 
gyakorlását jelentette. Abban az esetben, ha 
nem ilyen nagy számban kerültek volna elő, 
és ha nem lenne megfigyelhető bizonyos sza
bályszerűség, rendezettség elhelyezkedésük
ben és egymáshoz való viszonyukban, talán 
lehetne gondolni erre, de így nem. A szlovák 
régészek által a Duna északi partján megfi
gyelt hasonló táborok esetén természetesen 
teljességgel kizárható a gyakorlótábori hasz
nálat, hiszen azok már Pannonia provincián 
kívül épültek. A Duna mindkét partjára kiterje
dő, jelentős katonai aktivitás jól meghatároz
ható elemeivel állunk tehát szemben, amelyek 
csak egy vagy több hadjárathoz, háborúhoz 
köthetően értelmezhetők.

A táborok a római katonai táboroknál meg
szokott módon, szabályos téglalap formában 
épültek. Méretüket az egyedül látható árkok 
alapján pontosan meg lehet határozni azzal 
a megszorítással, hogy a ma már elsimult és a 
légifelvételeken sem látható sáncok az árkok-

which was 18 in 2003, has grown by 14. The 
34,h camp was discovered decades earlier 
through archaeological methods to the east 
of the legionary fortress on the bank of the 
Danube, but it is not certain that this belongs 
to the same category as the camps identified 
through aerial photographs.

The large number of camps that have 
been discovered have provided a surprise and 
provoked a certain amount of thought, since 
the discovery of a few camps of this type in the 
environs of a legionary fort is natural. There may 
be a specific reason for the large number of 
camps and presumably they are from a narrow 
period of time. At the same time, it is entirely 
certain that they were only used for a short time, 
because otherwise the field walks and surface 
investigations would have produced results.

The brief period of existence for the camps 
may fundamentally have two explanations. The 
first is that they may have been constructed 
as training camps, which could either mean 
training for the surveying and construction 
of camps or for their siege and defense. If 
they had not been discovered in such great 
numbers and if a certain regularity and order 
had not been observed in their positioning 
and their relationships with one another, then 
it would have been possible to consider this, 
but in this case this is not so. In the case of 
similar camps studied by Slovak archaeologists 
on the northern bank of the Danube, their use 
as training camps can naturally be eliminated, 
since they were constructed outside the pro
vince of Pannonia. So we are facing elements 
of clearly definable significant military activity 
extending to both sides of the Danube, which 
can only be interpreted as being connected to 
one or more military campaigns or wars.

39. Brigetio VI-VII tábor. A kisebb, 95x140 m 
kiterjedésű tábor valószínűleg cohors, a na
gyobb, teljes egészében nem látható, 235x360 
m kiterjedésnél nagyobb tábor talán legio 
számára készült - PLT - O. Braasch felvétele

39. Brigetio camps VI-VII. The smaller, 95x140 m 
camp was probably for a cohors, and the larger, 
not fully visible 235x360 m camp may have 
been for a legio - PLT - photo by 0. Braasch
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40. Brigetio XIX tábor, amely 125x185 méteres 
nagyságával leginkább egy cohors equitata-nak, 
részben lovasított cohorsnak felel meg - PLT - 0. 
Braasch felvétele

40. Brigetio camp XIX, whose dimensions of 125x185 
meters would have been suitable for a cohors equi
tata or a partially mounted cohors -  PLT - photo by 
0. Braasch

nál több méterrel beljebb voltak, így a táborok 
valós mérete a számítottnál valamivel kisebb 
volt. Feltűnő, hogy a táborok tájolása néhány 
kivételtől eltekintve a mellékégtájak szerint 
történt úgy, hogy a hosszabb oldal a legtöbb 
esetben északkelet-délnyugati irányba mutat.

A táborok több csoportot alkotnak. Leg
nyugatabbra a nagyigmándi út nyugati olda
lán lévő csoport rajzolódik ki 6 táborral, ezek 
közül kettő oldalélével érintkezik egymással. 
A legnagyobb csoport a Szőnyből Mocsára 
vezető út két oldalán van, bár ezek közül négy 
egyforma távolságban a nagyigmándi úttól 
is. A mocsai út biztosan használatban volt a 
római korban is, hiszen ez nem más, mint a 
Brigetio municipiumbó\ dél felé kivezető főút. 
Ebben a csoportban 16 tábor található. Önál
ló csoportosulást alkot a XXV-XXVII tábor, kö
zülük kettő közvetlenül egymás mellett van. 
A mocsai úttól keletre egy kisebb és egy na-

The camps were constructed in the form of 
regular rectangles, in the customary manner 
for Roman military camps. Their size can be 
precisely determined on the basis of the lone 
visible ditches, with the stipulation that the 
ramparts that have been smoothed down 
and are not even visible on aerial photographs 
were several meters further in from the ditches, 
so the actual size of the camps was somewhat 
smaller than calculated. It is conspicuous that 
the camps, with a few exceptions, are oriented 
according to the intermediate points of the 
compass, so that the longer sides in most cases 
run in a northeast-southwest direction.

The camps make up several groups. 6 
camps are outlined in the group furthest to 
the west on the western side of the road to 
Nagyigmánd, and the sides of two of these 
are contiguous with one another. The largest 
group is on both sides of the road leading from 
Szőny to Mocsa, although four of these are just 
as close to the road to Nagyigmánd as well. The 
road to Mocsa was definitely in use during the 
Roman era, since it is none other than the main 
road leading out of the municipium of Brigetio to 
the south. 16 camps can be found in this group. 
An independent grouping is made up of camps 
XXV-XXVII, and two of these are immediately 
next to one another. To the east of the road to 
Mocsa one smaller and one larger camp are atop 
one another, but their orientation and the line 
of one of their ditches completely correspond. 
In this second case, a rather large camp, which 
was made for an ala of 1,000 soldiers or even 
possibly a unit of a legion, is located next to 
and oriented in the same direction as one large 
enough for a cohors. The third group is found to 
the east of the legionary fort and is comprised 
of 11 camps. The orientation of these camps 
is northeast-southwest for the most part, but 
differences in orientation are larger compared 
to the other groups. 5 camps on the side 
towards the legionary fortress comprise an 
independent sub-group, and four of these 
make up two pairs covering one another. In 
one pair the orientation is identical, while in 
the other the direction of the ditches covering 
one another differs by almost 45°. This is also 
the group where in two other cases it can be
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gyobb tábor egymás fölött van, de tájolásuk és 
egy árkuk vonala teljesen megegyezik. A másik 
esetben egy cohorsnak megfelelő méretű tábor 
mellett azonos tájolásban egy igen nagy tábor 
helyezkedik el, amelyik egy 1000 fős alának, 
esetleg egy legio részlegének készült. A har
madik csoport a legio erődjétől keletre találha
tó és 11 táborból áll. Ezeknek a táboroknak a 
tájolása is többnyire északkelet-délnyugat, de 
a többi csoporthoz képest nagyobbak a tájo
lási eltérések. Önálló alcsoportot alkot 5 tábor 
a legiotábor felé eső oldalon, ezek közül négy 
párosával átfedi egymást. Az egyik párban azo
nos a tájolás, a másikban viszont majdnem 45° 
az eltérés az egymást átfedő árkok irányában. 
Ez az a csoport, ahol még két esetben figyel
hető meg az, hogy egy korábbi tábor helyén 
később egy másik tábort létesítettek.

A több esetben megfigyelhető átfedés azt 
bizonyítja, hogy nagyon sok idő nem telhetett 
el a későbbi árkának a kiásásáig, mivel egy ki
vétellel minden esetben szinte teljesen azonos 
az árkok iránya. Hosszabb idő, több emberöltő 
múltán ez bizonyosan nem történt volna meg.

A mérhető táborok 500 vagy 1000 fős 
segédcsapatoknak, a/aknak és cofiorsoknak 
készülhettek, a néhány kis tábor numerus- 
castellum lehetett. Ezekben a csapatokban 
mintegy 100 katona szolgált. Több nagy tábor 
is van, ezek valószínűleg 1000 fős lovascsapat
oknak (ala milliaria) készültek. Mivel egyetlen 
tábor területén sem lehetett találni építési 
törmeléket, a katonák sátrakban lakhattak. Ez 
természetes és érthető, ha figyelembe vesz- 
szük ideiglenes jellegüket.

A táborok, amelyeknek a száma később 
még valószínűleg még gyarapodni fog, min
den bizonnyal egy olyan több éves hábo
rúhoz köthető, amelyik Pannonia limesének 
északi előterében folyt, és amelyhez jelentős 
csapatösszevonást hajtottak végre Brigetio 
térségében. Erre utalnak a Duna bal partján 
azonosított táborok is. Egyetlen ilyen hábo
rúról tudunk, és ez a 167-180 között zajló 
markomann háború volt. A háború barbár 
betöréssel, a Duna-menti tartományok lero- 
hanásával kezdődött, majd több római ellen- 
támadással folytatódott, amelyeket Marcus 
Aurelius (161-180) császár személyesen irá-

41. Brigetio Vili—XI tábor. A 6,5 ha nagyságú Vili tábor 
ala milliaria, vagyis ezer fős lovascsapat, a 33-3,5 ha 
nagyságú IX és X tábor ala vagy cohors milliaria, a 
mintegy 1 ha nagyságú XI tábor feltehetően cohors 
számára készült - PLT - O. Braasch felvétele

41. Brigetio camps Vili—XI The 6.5 ha camp Vili was 
for an ala milliaria, or thousand soldier cavalry unit, 
the 33-3.5 ha camps IX and X were for an ala or co
hors milliaria, and the about 1 ha camp XI probably 
was for a cohors -  PLT - photo by 0. Braasch

observed that a second camp was established 
on the site of an earlier camp.

The overlap observable in several cases 
shows that not a great deal of time could have 
passed before the digging of the later ditch, 
since with one exception the direction of the 
ditches in every case is essentially identical. 
Over a longer time or several generations this 
certainly would not have occurred.

The camps that can be measured were 
made for 500 or 1,000 soldier auxiliary units, 
such as an ala or a cohors, and the few small 
camps may have been numerus-castella. 
About 100 soldiers served in these units. 
There are also several large camps, which were 
probably made for 1,000 soldier cavalry units 
(ala milliaria). Since it was not possible to find 
construction debris in the territory of any of 
the camps the soldiers may have lived in tents. 
This is natural and understandable, if one takes 
into account their temporary character.
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42. Marcus Aurelius császár életnagyságot 
meghaladó méretű bronzszobrának a feje a 
dunaszekcsői castellumból - Janus Pannonius 
Múzeum, Pécs

42. Head from a larger than life size bronze 
statue of the emperor Marcus Aurelius from the 
castellum at Dunaszekcső - Janus Pannonius 
Museum, Pécs

nyitott. Felmerül a forrásokban két új tarto
mány, Marcomannia és Sarmatia létrehozása. 
Lehet, hogy volt ilyen szándék, az azonban tény, 
hogy Marcus Aurelius Vindobonában 180-ban 
bekövetkezett halálakor egy negyven ezres 
hadsereg állomásozott a germánok területén, 
aminek nevezetes bizonyítéka a trencsényi 
várhegy tövében talált sziklafelirat, ami a legio 
II adiutrix ottani telelését bizonyítja. Ezeknek 
a támadó hadmozdulatoknak elsősorban 
Carnuntum (Deutsch Altenburg) és Brigetio 
(Szőny) légiós támaszpontjai lehettek a kiindu
ló pontjai, és mi sem természetesebb, hogy a 
máshonnan idevezényelt csapatok ezek kör
nyékén gyülekeztek, és építették meg maguk
nak rövid életű menettáboraikat. Ezek kerültek 
elő Brigetio környékén, és ezeknek a nyomait 
találták meg a Duna bal partján, és valószínű, 
hogy idővel Carnuntum körzetében is hasonló 
nagyságrendben kerülnek majd elő táborok. A 
markomann háború idejére való keltezést nem 
csak a kizárásos módszer, hanem régészeti 
lelet is alátámasztja, a Szlovákia egyik táborá
ban végzett ásatás során ugyanis Commodus 
császár (180-192) egy pénze került elő. Mivel 
jogos a feltételezés, hogy az összes tábor en
nek a háborúnak az idején létesült, ez a lelet a 
Pannonia földjén talált táborokra is vonatkozik. 
A későbbi kutatások minden bizonnyal igazol
ni fogják ezt a feltevést.

The camps, whose numbers will probably 
increase over time, can be connected in all 
certainty with a war lasting many years that 
took place in the northern foreground of the 
Pannonian limes and that included a significant 
concentration of troops brought together 
in the area of Brigetio. This is also indicated 
by the camps identified on the left bank of 
the Danube. We know of a single war of this 
type, the Marcommanic Wars that took place 
between 167 and 180. This war began with a 
barbarian incursion and the storming of the 
provinces along the Danube, and continued 
with Roman counterattacks, which were 
personally led by the emperor Marcus Aurelius 
(161-180). The establishment of two new 
provinces, Marcomannia and Sarmatia comes 
up in the sources. It is possible that this was 
the intention, but it is a fact that at the time of 
Marcus Aurelius's death at Vindobona in 180, 
an army forty thousand strong was stationed 
in the territory of the Germanic tribes. The 
noted evidence of this is the rock-inscription 
found at the base of the castle hill of Trencin, 
which proves that the legio II adiutrix spent 
the winter there. The starting points for this 
offensive movement of troops may have 
primarily been the bases of operation for the 
legions at Carnuntum (Deutsch Altenburg) and 
Brigetio (Szőny), and what could have been 
more natural than for the troops detached here 
from elsewhere to congregate and build their 
temporary camps in the surroundings of these 
forts. These have turned up in the environs 
of Brigetio and their traces have been found 
on the left bank of the Danube. It is probable 
that in time camps will be discovered around 
Carnuntum in similar numbers. Their dating 
to the period of the Marcomannic Wars is not 
only supported by the process of elimination, 
but also by archaeological finds, since during 
an excavation performed on one of the camps 
in Slovakia a coin of the emperor Commodus 
(180-192) was discovered. Since the theory 
that all of these camps were established during 
the time of this war is justifiable, this find also 
pertains to the camps found in the territory 
of Pannonia. Later research will in all certainty 
verify this assumption.
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BRIGETIO (KOMAROM/SZONY): 
TÁBOR- VÁROS A DUNA MELLETT 
BRIGETIO (KOMÁROM/SZŐNY): 
FORTRESS/CITY NEXT TO THE DANUBE

-  B orhy László -  B ortus D á v id  -  C zo jlik  Z o ltá n  

-  Rupnik László -  Számadó Emese

Pannonia tartomány Magyarországra eső ré
szének Aquincum mellett a másik, legnagyobb 
kiterjedésű településrendszere a régészeti le
letekben bővelkedő Brigetio, a mai Komárom/ 
Szőny. Aquincumma\ nemcsak a településrend
szer mérete és jelentősége, vagy a dunai határ
vonalon való elhelyezkedése szempontjából 
vethetjük össze, hanem hármas tagozódású 
településszerkezetük is hasonló volt az ókorban.

Besides Aquincum, the second largest 
system of settlements in the Hungarian section 
of the province of Pannonia is Brigetio, present- 
day Komárom/Szőny, which abounds with 
archaeological finds. It is not only comparable 
with Aquincum in the size and significance of 
its system of settlements or from the point of 
view that it was located along the Danube 
border, but its tripartite settlement structure

43. Brigetio topographiája Barkóczi László nyo
mán: castra legionis, canabae és a municipium  el
helyezkedése a temetőkkel és a fazekastelepekkel 
(Barkóczi L: Brigetio. Dissertationes Pannonicae 
11.22. Budapest 1944-1951)

43. The topography of Brigetio, after László Barkóczi: 
the locations of the castra legionis, canabae and 
municipium with the cemeteries and pottery 
workshops (L. Barkóczi: Brigetio. Dissertationes 
Pannonicae 11.22. Budapest 1944-1951 )
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44. A Brigetio legiotáboráról és környékéről 
rendelkezésre álló légifelvételek a lap 
ján készített fotótérkép az ELTE BTK Ókori 
Régészeti Tanszéke és a Klapka György 
Múzeum által a katonai táborban és a tábor
városban folytatott feltárások helyszíneivel 
(Fotók: ELTE BTK Régészettudományi Intézet, 
A rcheom etriai és Régészetmódszertani Tan
szék, Budapest, Czajlik Zoltán, 2008 .06 .16. és 
2009. 06. 14., Rupnik László összeállítása)

A településrendszer fejlődése szempontjá
ból ugyanis itt is meghatározó jelentőségű 
volt a legiotábor (castra legionis), amely kö
rül - katonai területen - kialakult egy városias 
struktúrával és közigazgatással rendelkező 
ún. táborváros (canabae legionis). A katonai 
jellegű komplexumtól mintegy 4 km-rel nyu
gatra a romanizált őslakosság telepedett meg 
a később városi rangot is elnyert polgárváros 
(municipium majd colonia) területén. Ami 
azonban Brigetiót Aquincumtól leginkább 
megkülönbözteti, az a terület kutatástörténe
te, hiszen míg utóbbi területén 1778 óta foly
nak régészeti feltárások, addig Brigetio római 
kori múltjának emlékei 1927-ig csak a földmű
velés és a Budapest-Szőny közötti vasútvonal 
építése során véletlenszerűen láttak napvilá-

44. Photographic map compiled on the basis of the 
available aerial photographs of the legionary fortress 
of Brigetio and its surroundings, with the sites of the 
excavations carried out at in the military fortress 
and the canabae by the Eötvös Loránd University 
Department of Ancient Archaeology and the Klap
ka György Museum (Photographs: Eötvös Loránd 
University Institute of Archaeological Sciences, 
Department of Archaeometry and Archaeological 
Methodology, Budapest, Zoltán Czajlik, 16.06.2008. 
and 14.06.2009., compiled by László Rupnik)

was also similar in ancient times. Here also 
the legionary fortress (castra legionis) had key 
significance in the development of the system 
of settlements, and around this fortress - on 
military territory - was formed a so-called 
military town (canabae legionis) with an 
urban structure and administration. About 4 
km to the west of this military complex , the 
Romanized native inhabitants settled in the 
territory of a civilian town that later earned the 
rank of city (municipium then later colonia). 
However, what distinguishes Brigetio most 
from Aquincum is its history of research, since 
while archaeological excavations have been 
carried out since 1778 at the latter location, 
the Roman remains of Brigetio only came to
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45. A régészeti célú légifelvételek és Barkóczi 
László topográfiai eredményei alapján a tábor
ról és katonává rosról készített térkép (ELTE BTK 
Régészettudományi Intézet, Archeometriai és 
Régészetmódszertani Tanszék, Budapest, Rupnik 
László összeállítása)

got. Az 1927. év mindenképpen fordulópon
tot jelent Brigetio múltjának kutatásában, 
hiszen ekkortól indultak meg - a Magyar Tu
dományos Akadémia Gróf Vigyázó Sándor és 
Ferenc Alapítványának anyagi támogatásával 
- a második világháború végéig több-keve
sebb rendszerességgel folyó régészeti feltárá
sok. A Barkóczi László, B. Bónis Éva, Paulovics 
István, Póczy Klára, Radnóti Aladár vezeté
sével, illetve részvételével zajló kutatások a 
katonai tábort és a táborvárost érintették, 
a hozzájuk tartozó temetőket is beleértve. A 
polgárváros és temetőinek területén Barkóczi 
László végzett főleg topográfiai jellegű kuta
tásokat, és ezek alapján ugyanő készítette el 
1944-1951-ben Brigetióról írt, a ma is folyó 
kutatások számára nélkülözhetetlen kiinduló- 
és támpontul szolgáló disszertációját.

A modern értelemben vett, rendszeres és

45. Map of the fortress and the military town 
based on archaeological aerial photographs and 
László Barkóczi's topographic results (Eötvös Loránd 
University Institute of Archaeological Sciences, 
Department of Archaeometry and Archaeological 
Methodology, Budapest, compiled by László Rupnik)

light by chance in 1927 during the course of 
farming activities and the construction of the 
railway line between Budapest and Szőny. In 
any case, the year 1927 represents a turning 
point in the research into Brigetio's past, since 
this is when archaeological excavations began 
- with the financial support of the Count 
Sándor and Ferenc Vigyázó Foundation of the 
Flungarian Academy of Sciences - that more- 
or-less continued regularly until the end of 
the Second World War. The investigations that 
took place with the leadership or participation 
of László Barkóczi, Éva B. Bonis, István 
Paulovics, Klára Póczy and Aladár Radnóti 
concerned the military fortress and town, 
including their cemeteries. László Barkóczi 
carried out primarily surveys on the territory 
of the civilian town and its cemeteries, and on 
the basis of this he completed his dissertation
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46. Komárom/Szőny-Vásártér területe légi
felvételen (Fotó: ELTE BTK Régészettudományi 
Intézet, Archeometriai és Régészetmódszertani 
Tanszék, Budapest, Czajlik Zoltán, 2009.06.14.)

46. The area of the Market Square at Komárom/ 
Szőny on an aerial photograph (Photograph: 
Eötvös Loránd University Institute of Archaeolo
gical Sciences, Department of Archaeometry and 
Archaeological Methodology, Budapest, Zoltán 
Czajlik, 14.06.2009.)

folyamatos régészeti feltárások csaknem fél év
századnyi szünet után 1992-ben indultak újra a 
Komáromi Városi Önkormányzat kezdeménye
zésére és anyagi támogatásával, egy az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Ókori Régészeti 
Tanszékével kötött kutatási-együttműködési 
szerződés keretében. A komplex módszerekkel 
folyó kutatások (tervásatás, megelőző feltárás, ré
gészeti megfigyelés, terepbejárás, légifelderítés) 
érintik mindhárom ókori településrészt: a castra 
legionis területén a nagy elődök nyomán halad
va a táborfal, az árkok és az utak vonalára, a tábor 
vízellátására és belső épületeinek rendszerére 
vonatkozó ismereteket sikerült 1998-től kezdő
dően tovább pontosítanunk és kiegészítenünk, 
a canabae településrendszerét - és a tágabb 
értelemben vett ager Brigetionensist - illetően 
1998-tól zajló terepbejárásokkal, nagy felületű 
megelőző feltárásokkal és légifelderítésekkel 
(2008, 2009) sikerült alapvetően új információ
kat nyernünk, míg az 1992-ben, azaz csaknem 
20 évvel ezelőtt a szőnyi Vásártéren megindult 
tervásatásoknak a polgárváros utca- és insula- 
rendszerére, a városi lakóházak szerkezetére, 
mennyezet- és falfestményeire, fűtés- és csator
narendszerére vonatkozóan az első pontos, és 
évről-évre bővülő információkat köszönhetjük. 
Az elért eredményeknek köszönhető az is, hogy

written on Brigetio between 1944 and 1951. 
This work still serves as an indispensible 
point of departure and of reference for the 
investigations continuing to the present day.

Regular and continuous archaeological 
excavations as understood in the modern 
sense began again in 1992, after a break of 
nearly a half a century, at the initiative and 
with the financial support of the Komárom 
Municipal Government within the context 
of a research/cooperation agreement signed 
with the Ancient Archaeology Department of 
Eötvös Loránd University. The research using 
complex methods (planned excavations, 
preventive excavations, archaeological 
observation, field surveys and aerial 
reconnaissance) concerns all three ancient 
settlement sections: starting in 1998 at the 
site of the castra legionis and continuing 
in the wake of our great predecessors, our 
knowledge on the fortress wall, the lines of 
the ditches and roads, the water supply of 
the fortress and the lay-out of its internal 
structures has been increased and refined. 
In regards to the settlement pattern of 
the canabae - and the ager Brigetionensis 
understood in the broader sense - we 
have been able to gain fundamentally 
new information since 1998 through field 
surveys, large-scale preventive excavations 
and aerial reconnaissance (2008, 2009). We 
thank the planned excavations on Market 
Square in Szőny that began in 1992, nearly 
20 years ago, for the first - and ever since 
continuously increasing amount of - precise 
information on the civilian city's system of 
streets and insulae, the structures of the urban 
residences, ceiling and wall paintings as well 
as the heating and sewage systems. It is also 
thanks to these results that the collection 
of finds excavated from Brigetio has earned 
a place in the Klapka György Museum in 
Komárom that was founded in 1996.

Fortress
The first military fort in the territory the 

Romans took from the native Azalus tribe 
was established on the bank of the Danube
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a Brigetióban feltárt leletanyag az 1996-ban ala
pított komáromi Klapka György Múzeumban 
nyert elhelyezést.

Tábor
Az őslakos Azalus törzstől a rómaiak által 

kisajátított területen jött létre a Kr. u. 1. század 
folyamán a Duna partján az első katonai tábor, 
amelynek fa-föld-konstrukciójú védművei kö
zött egy egyelőre még azonosítatlan segéd
csapat állomásozott. Az állandó tábor építését 
kevéssel Kr. u. 100 előtt, Traianus császár ural
kodása idején a legio XIII gemina, a legio XIV 
gemina és a legio XV Apollinaris idevezényelt 
vexillatioja kezdte el építeni. Első garnisonja 
a 100/101 körül a svájci Vindonissa bői elve
zényelt legio XI Claudia volt. Ezt az egységet a 
legioXXX Ulpia v/ctr/xváltotta Kr. u. 105-ben, és 
mintegy tíz éves itt állomásozást követően ke
rült a helyére a legio I adiutrix, amely befejezte 
az 540x430 m nagyságú, kettős árokkal körül
vett tábor építését. Elhelyezkedését illetően a 
Vág folyó germán származású kvádok (Quadi) 
által lakott túlparti torkolata volt meghatározó: 
többek között ennek ellenőrzésére hozták létre 
a„birodalmi Duna-parton "Brigetio legiotáborát, 
a túlsó („barbaricumi") oldalon pedig a fo
lyótorkolatot - és a Római Birodalomba való 
átkelést - kontroll alatt tartó Celamantia (ma: 
Iza-Leányvár, Szlovákia) táborát. ATraianus csá
szár idejében felépített brigetiói tábor kiterjedt 
úthálózat révén kapcsolatban állt a pannoniai 
Duna-vonalon elhelyezkedő másik három 
legiotáborral: Aquincummal, Carnuntumma\ és 
Wndobonával,valamintatartománybelsejében 
elhelyezkedő településekkel, pl. Savaridva\.

A legiotáborból, amely a mai Szőnytől ke
letre, többnyire beépítetlen, mezőgazdasági 
művelés alatt álló területeken, részben az ún. 
MOLAJ lakótelep és a MÓL Nyrt. területén he
lyezkedik el, régészeti ásatások során feltárták 
az északi és a déli táborkaput (porta praetoria 
és porta decumana), a tábor központi részé
ben elhelyezkedő, és a tábor adminisztratív 
központjának tekinthető principiat, valamint a 
kb. 180 cm (6 római láb) vastagságú táborfal 
védműveinek egy részét. A tábor belsejében 
feltárt épületekből padlófűtésrendszerek, ke-

47. Brigetio polgárvárosában, Komárom/Szőny- 
Vásártér területén feltárt lakó- és gazdasági épü
letek, utcák rendszere (ELTE BTK Régészettudo
mányi Intézet, Ókori Régészeti Tanszék, Budapest, 
Borhy László - Dobosi Linda, 2011. július)

47. Residential and outbuildings and the street 
network in the civilian city of Brigetio excavat
ed in Komárom/Szőny, Market Square (Eötvös 
Loránd University Institute of Archaeological Sci
ences, Department of Ancient Archaeology, Bu
dapest, László Borhy - Linda Dobosi, Ju ly 2011)

during the 1s' century A.D., where a yet to be 
identified auxiliary unit was stationed within 
its defensive works made of earth and wood. 
The construction of the permanent fortress 
was begun slightly before 100 A.D., during 
the reign of Emperor Trajan, by vexillationes 
of the legio XIII gemina, the legio XIV gemina 
and the Iegio XV Apollinaris posted here. Its 
first garrison, in around 100-101, was the legio 
XI Claudia detached here from Vindonissa in 
Switzerland.This unit was relieved by the legio 
XXX Ulpia victrix in 105 A.D., and following 
their stationing here for about 10 years, they 
were replaced by the legio I adiutrix, which 
completed the construction of the 540x430 m
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48. Római kori pince a brigetiói polgárváros 
egyik lakóépületében (fotó: ELTE BTK
Régészettudományi Intézet, Ókori Régészeti 
Tanszék, Budapest, Borhy László)

48. Roman Period cellar from one of the residen
tial buildings in the civilian city of Brigetio 
(photograph: Eötvös Loránd University Institute of 
Archaeological Sciences, Department of Ancient 
Archaeology, Budapest, László Borhy)

nyérsütő kemencék kerültek napvilágra az 
1930-as és 1940-es években. Ezt a képet pon
tosították az 1998 óta időről időre a tábor te
rületén folyó megelőző feltárások, amelyek so
rán a tábor vízellátását szolgáló vízvezetéket, a 
tábor keleti falának egy rövid szakaszát, illetve 
a terrazzopadlóval és padlófűtésrendszerekkel 
ellátott belső épületek sorát sikerült lokalizál
nunk. 2008 és 2009 folyamán Czajlik Zoltán 
végzett légifelderítést Brigetio légterében. Az 
ekkor készült felvételeken a tábor területét 
átszelő Budapest-Bécs vasúttól északra eső 
részen megfigyelhetők a tábor belső útjai, és 
feltehetőleg barakkokhoz tartozó falak, és egy 
apszisos záródású épület falai jelentkeznek. 
Látszik a tábor kettős árka, a Duna felé néző tá
borkapu, valamint az innét a Duna felé vezető 
út indítása és a tábor árka mentén kívül haladó 
út vonala. A tábortól keletre pedig elszórtan 
villaépületek nyomai jelentkeznek, amelyek lé
tét az 1992. évi feltárások is megerősítik.

Táborváros
Akárcsak mindenütt másutt a Római Biro

dalomban, Brigetio legiotáborát is körülvette 
egy városi jellegű, városi ranggal azonban -

fortress surrounded by a double ditch. In 
regards to the location, the mouth of the Vág 
River on the opposite bank inhabited by the 
Germanic Quadi was the determining factor. 
Amongst others, the legionary fortress of 
Brigetio on the "imperial side of the Danube" 
and the fort of Celamantia (today Iza-Leányvár, 
Slovakia) controlling the river mouth - and 
therefore passage into the Roman Empire - 
on the opposite shore (in Barbaricum) were 
established to monitor this area. Through the 
network of roads extending from the fortress 
constructed during the time of Emperor 
Trajan, Brigetio stood in contact with the other 
three legionary fortresses on the Danube 
in Pannonia, Aquincum, Carnuntum and 
Vindobona, as well as with the towns located 
in the interior of the province such as Savaria.

During the course of archaeological 
excavations, the northern and southern 
gates of the legionary fortress (the porta 
praetoria and the porta decumana) and the 
principia that was located in its heart and 
can be considered its administrative center, 
as well as a section of the defensive works of 
the 180 cm (6 Roman foot) thick fortress wall 
have been discovered to the east of present- 
day Szőny, on lands that for the most part 
are not developed and are under agricultural 
cultivation, but also contain the so-called 
MOLAJ housing estate and the premises of 
MOL Co. Of the excavated buildings in the 
interior of the fortress, systems of under
floor heating and bread-baking ovens came 
to light in the 1930s and 1940s. This picture 
has been more refined by excavations on the 
site of the fortress that have continued from 
time to time since 1998, during the course of 
which the aqueducts providing water to the 
fortress, a brief section of the eastern wall and 
interior buildings with terrazzo flooring and 
under-floor heating systems were successfully 
located. Zoltán Czajlik carried out aerial 
surveys of Brigetio in 2008 and 2009. In the 
photographs taken at this time, the internal 
roads of the fortress can be seen in the area 
to the north of the Budapest-Vienna railway 
line that cuts through the site, and walls that 
presumably belong to the barracks appear,
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minthogy katonai territóriumon létesült - nem 
rendelkező település, a hadsereget kiszolgáló 
kézművesek és iparosok, valamint a katonák - 
sokáig törvényesen el nem ismert - családtag
jai által lakott ún. táborváros (canabaelegionis), 
amely nagyjából a mai „Molaj" városrész te
rülete alatt húzódik. A canabae kiterjedése a 
római kori temetők (Mercator-, Caecilia-, Cel
lás- és Gerhát-temető) elhelyezkedése alapján 
viszonylag pontosan lehatárolható. Az egykori 
római településrész területén végzett építkezé
sek, mezőgazdasági- és földmunkák, régészeti 
kutatások - legutóbb pedig leletmentések - so
rán falfestményekkel gazdagon díszített, padló- 
fűtéses lakóházak kerültek felszínre. A canabae 
déli zónájában valószínűleg szentélykörzet, 
ezen belül is luppiter Dolichenus és Mithras is
tenek kultuszhelye helyezkedett el. Egy felirat, 
amelyet Apollo és Hygieia tiszteletére állítottak, 
feltehetőleg Apollo Grannusnak a közelben álló 
templomára utalhat, amelyet oszlopcsarnok
kal (porticus) díszítettek, és egy gyógyforrással 
(fonsSalutis) is összeköttetésben állt. A canabae 
más részein kerámia- és tégla-égetőműhelyek 
maradványai kerültek elő (Gerhát-fazekastelep, 
Kurucdombi fazekastelep).

Az 1998 óta végzett terepbejárásoknak és 
megelőző feltárásoknak, valamint a fentebb 
említett 2008. évi légifelderítésnek köszönhe
tően lényegesen bővültek az ismereteink a tá
borváros szerkezetét illetően. Az ún. Pannonia 
dűlőben a canabae viszonylag nagy területe 
látszik. Összességében el lehet mondani, hogy 
egy kevéssé rendezett városkép jelentkezik, 
ahol az épületek az utakhoz igazodnak. Az 
utak - amelyek felületét egy 2011. júniusában a 
canabae ban folytatott feltárás során tett megfi
gyelés alapján keményre döngölt sóder borítot
ta - alapvetően északnyugat-délkeleti irányúak 
és a limesutat kötik össze a Savaria felé kivezető 
úttal. A rendezetlenségre jellemző, hogy van út
szakasz, amely egy ponton három, sugárirányú 
ágra válik szét, de látható íves vonalú - igaz ki
sebb szélességű - utca is. A táborvárosi épüle
tek között számos típust meg lehet figyelni: van 
példa átriumos és rövid fronttal az utcára néző, 
befelé hosszabb többosztatú épületre.

A legiotábortól nyugatra helyezkedett el a 
katonai amphitheatrum, amelynek maradványai

as do the walls of an apsidal building. The 
fortress's double ditch and the gate facing 
the Danube, as well as the beginning of the 
road leading to the Danube and its path 
running outside the fortress's ditch are visible. 
To the east of the fort the scattered traces of 
villas have appeared, whose existence was 
confirmed by excavations in 1992.

Military Town
Just as nearly everywhere else in the 

Roman Empire, the legionary fortress of 
Brigetio was surrounded by a settlement 
with an urban character that did not have 
the rank of city because it was established on 
military territory. This so-called military town 
(canabae legionis) inhabited by craftsmen 
and artisans that served the army as well as 
the families of the soldiers - who for a long 
time were not recognized legally - today 
for the most part stretches under the site of 
the present-day "Molaj" district of the city. 
The extent of this canabae can be relatively 
precisely determined on the basis of the 
Roman era cemeteries (the Mercator, Caecilia,

49. Az Andromeda és Pégasos állócsillagpárt 
ábrázoló mennyezetfestmény az 1. insula I. épü
letének 1. helyiségéből (fotó: Klapka György 
Múzeum, Komárom, Török Csaba; restaurálta: 
Harsányi Eszter és Kurovszky Zsófia)

49. Painted ceiling depicting theconstellationsof 
Andromeda and Pegasus from Room 1, Building 
I of Insula number 1 (photograph: Klapka György 
Museum, Komárom, Csaba Török; restoration: 
Eszter Harsányi and Zsófia Kurovszky)
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az angol utazó, R. Pococke leírásai alapján a 18. 
században még jól kivehetők voltak.

A táborváros történetének a végére vonat
kozóan elmondhatjuk, hogy a késő római kor
ban felhagyták ezt a területet, és a megszűnt 
településrész területét ekkortól temetőként 
használták.

Város
Brigetio településrészei közül sokáig a ka

tonai tábortól mintegy 4 km távolságra, nyu
gatra fekvő város pontos fekvése, topográfiája 
és belső szerkezete volt a legkevésbé ismert. A 
polgári településről korábban annyit lehetett 
tudni, hogy a késő Severus-korban megkapta 
a municipium, majd pedig a colonia rangot. Ki
terjedésére vonatkozóan azonban csak az egy
kori városfal feltételezett vonulata, valamint a 
canabae és a városi rangú település között hú
zódó temetők kiterjedése alapján lehetett bizo
nyos következtetéseket levonni.

A városszerkezetről megtudtuk, hogy az a fő 
égtájakhoz tájolt, szabályos elvek szerint, egy
mással párhuzamos és egymásra derékszöget 
bezáró, Septimius Severus uralkodása idején

50. Ezüsttálcán csemegéket kínáló szolgálóalakot 
ábrázoló falfestmény Brigetio polgárvárosából 
(lelőhely: Komárom/Szőny-Vásártér, III. épület; fotó: 
Klapka György Múzeum, Komárom, Borhy László; 
restaurálta: Harsányi Eszter és Kurovszky Zsófia)

50. Wall painting depicting figures of servants 
offering delicacies on silver platters from the civilian 
city of Brigetio (archaeological site: Market Square 
of Komárom/Szőny, Building III; photograph: Klapka 
György Museum, Komárom, László Borhy; restoration: 
Eszter Harsányi and Zsófia Kurovszky)

Cellás és Gerhát cemeteries). During the 
course of construction, agricultural and 
earth moving work on the site of the former 
Roman settlement, as well as archaeological 
investigations - most recently rescue exca
vations - residences with under-floor heating, 
richly decorated with wall paintings have 
been brought to light. A shrine district was 
probably located in the southern section of 
the canabae, which included sites for the cults 
to the gods luppiter Dolichenus and Mithras. 
An inscription that was erected in honor of 
Apollo and Hygieia may indicate a temple of 
Apollo Grannus that stood nearby, which was 
decorated with a colonnaded porch (porticus) 
and was connected to a medicinal spring 
(fons Salutis). Remains of pottery workshops 
and brick factories have been discovered in 
other parts of the canabae (the Gerhát and 
Kurucdomb pottery workshops).

Due to the field surveys and preventive 
excavations performed since 1998, as well as 
the aerial survey of 2008 mentioned above, 
our knowledge of the structure of the town 
has broadened significantly. A relatively large 
area of the canabae is visible in the area called 
Pannonia dűlő. All in all, it can be stated that 
a hardly ordered town layout appears, where 
the buildings are aligned to the roads. The 
roads - whose surfaces were covered with 
a hard layer of tamped gravel on the basis 
of observations made during excavations in 
the canabae - essentially ran in a northwest- 
southeast direction and connected the limes 
road with the road leading out towards 
Savaria. Its unregulated character is shown 
by the presence of a road section that at one 
point forks off into three radiating branches, 
and also curving streets - which however 
are narrower - can be seen. Numerous types 
of buildings can be observed in the town, 
including those with an atrium and buildings 
with a short street façade that stretch back 
with several rooms.

The military amphitheatrum was located 
to the west of the legionary fortress, and its 
remains were still clearly discernable in the 18th 
century according to the descriptions of the 
English traveler R. Pococke.
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51. Csatorna részlete a katonai tábor területén 
(2010, megelőző feltárás; fotó: Klapka György 
Múzeum, Komárom, Bózsa Anikó)

51. Detail of a sewer in the area of the military 
fortress (2010, preventive excavation; photograph: 
Klapka György Museum, Komárom, Anikó Bózsa)

kőlapokkal burkolt, 3 m (= 10 római láb) szé
les utcák által határolt insulákból épül fel. Ed
dig egy insulát sikerült kelet-nyugati irányban 
lehatárolnunk: szélessége 50 m, észak-déli 
kiterjedése jelenleg még nem ismert. Rendel
kezünk viszont adatokkal egyrészt az insulák 
belső szerkezetére vonatkozóan: egy insulán 
belül két, egymással párhuzamos elrendezé
sű városi lakóház található, amelyeket kb. 80 
cm széles sikátor választ el egymástól. A há
zak Antoninus-kori kőperiódusát megelőzően 
sikerült a későbbiekével megegyező tájolású 
vályogépületek falait is megfogni, amelyek 
már a késő Flavius-korban létrejöhettek. Az 
eddig feltárt kőalapozású, felmenő falaikat 
illetően azonban 1x1,5 római láb (30x45 cm) 
méretű vályogtéglákból épített házak lakó
traktusa a padlófűtésrendszerekkel ellátott, és 
színvonalas mennyezet- (rajtuk: Andromeda 
és a Ló csillagkép; Luna; Perseus), illetve oldal
falfestményekkel (rajtuk: kandeláberek; falra 
feszített állatbőrök és ételeket kínáló szolgálók; 
Bacchikus alakok) gazdagon díszített épületek 
északi részében található, délről pedig egy-egy 
bejáraton át megközelíthető udvar, továbbá 
gazdasági épületek kapcsolódnak hozzájuk. 
Vannak adataink a polgárváros területén zajló 
iparoséletre is: az ún. 1. insulát nyugatról ha
tároló kövezett utca „túlsó" oldalán, azaz egy 
újabb insula szélén egy pékség maradványai 
kerültek elő. Ugyanígy, az ún. 1. insulát keletről 
határoló kövezett utcától keletre, egy további,

In relation to the end of the history 
of this military town, we can state that it 
was abandoned in the Late Roman Period 
and from this point the site of the former 
settlement was used as a cemetery.

City
For a long time the precise location, 

topography and internal structure of the 
city lying about 4 km to the west of the 
military fortress was the least understood 
of the sections of the settlement of Brigetio. 
Earlier all that was known about the civilian 
settlement was that in the Severan period it 
received the rank of municipium and then of 
colonia. However, in relation to its size, it was 
only possible to draw inferences on the basis 
of the hypothetical line of its walls and the 
extent of the cemeteries stretching between 
the canabae and the city.

Regarding the urban structure we know 
that it was built up of insulae bounded by 
3 m (10 Roman foot) wide streets that were 
oriented to the cardinal directions according to 
well-established principles. These ran parallel 
to one another or met at right angles, and 
they were paved with stone slabs during the 
reign of Septimius Severus. So far it has been 
possible to measure one insula in the east- 
west direction; it was 50 m wide, but its north- 
south dimension is still not known. However, 
we do have information about one section 
of the internal structure of the insulae. Within 
one insula there are two urban residences in 
a parallel arrangement, separated from one 
another by an alleyway that was about 80 
cm wide. The walls of adobe buildings from 
before the stone structures of the Antonine 
Period were successfully uncovered. These 
were oriented in the same manner as the later 
houses, and may have been constructed in the 
late Flavian Period. The walls that have been 
excavated so far in the residential sections 
found in the northern parts of the highly 
decorated buildings had stone foundations 
and were constructed of adobe bricks of 1 xl .5 
Roman feet (30x45 cm). They were equipped 
with under-floor heating systemsand had high-
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52. Római kori kút feltárása a canabae területén 
(2007, megelőző feltárás; fotó: Klapka György 
Múzeum, Komárom, Bartus Dávid)

52. Excavation of a Roman Period well in the area 
of the canabae (2007, preventive excavation; 
photograph: Klapka György Museum, Komárom, 
Dávid Bartus)

azaz harmadik insula területén egy Severus- 
kori lakóház korábbi, Antoninus-kori periódu
sában üvegműves műhely kemencéit, nyers
anyagait, hulladékait hoztuk napvilágra.

Az 1992 óta a római város területén zajló 
ásatások eredményeinek fényében már sejt
hető, hogy mikor hagyták el a lakói. A legké
sőbbi rétegek ugyanis mind késő Severus-kori 
(Severus Alexander) vagy III. Gordianus uralko
dására keltezhető érmekkel zárulnak. Az égett 
rétegek, és a belőlük előkerülő fegyverleletek 
arra utalnak, hogy valamilyen erőszakos cselek
mény következtében Brigetio municipiumának 
központjában megszűnt az élet: az épületek el
pusztultak, azokat lakóik elhagyták. Bár vannak 
nyomai a szórványos újramegtelepedésnek, a 
rombadőlt épületek kő- és téglaanyagának új
rahasznosításával összetákolt épületek haszná
latba vételének, a 3. század utolsó negyedére, 
Aurelianus és Probus császár korára tehető hely
reállítás csak kísérletnek tekinthető: a római kori 
várost a lakói hamarosan végleg elhagyták. Az 
élet talán a katonai táborban folyt tovább, ame
lyet I. Valentinianus császár idején megújítottak. 
Ugyanennek a császárnak a nevéhez fűződik 
Brigetio nevének utolsó említése az ókori latin 
nyelvű irodalomban: Ammianus Marcellinus 
történeti művében leírja, hogy I. Valentinianus 
Brigetio táborában - a Duna túlsó partján élő 
kvád törzsek követeivel 375. novemberében 
folytatott tárgyalások során - lelte a halálát.

quality paintings on theirceilings (depicting the 
constellation of Andromeda and Pegasus, Luna 
and Perseus) and walls (depicting candelabra, 
servants painted on the wall offering animal 
pelts and food and Bacchanalian figures). To 
the south there were courtyards accessible by 
one entrance each and further outbuildings 
connected to them. We also have information 
about the life of craftsmen in the territory of the 
civilian city. On the opposite side of the paved 
street bordering the so-called Insula 1, on the 
side of another insula, the remains of a bakery 
have been discovered. Similarly, to the east of 
the paved street bordering Insula 1 on the east, 
on the site of a third insula, the furnaces, raw 
materials and waste from an earlier, Antonine 
Period glass-maker's workshop came to light at 
a residence from the Severan dynasty.

In light of the results of the excavations that 
have been carried out since 1992 on the site of 
the Roman city, it can now be hypothesized 
when it was abandoned by its inhabitants. The 
latest layersallclosewithcoinsthatcanbedated 
to the late Severan dynasty (Severus Alexander) 
or the reign of Gordian III. The burned layers 
and the weapons discovered in these suggest 
that life ceased at the center of the municipium 
of Brigetio as a result of some kind of act of 
violence: the buildings fell into ruin and were 
abandoned by their residents. While there are 
scattered traces of resettlement and the use of 
buildings pieced together through the reuse 
of the stone and bricks from the destroyed 
buildings, the city's rehabilitation during the 
times of the emperors Aurelian and Probus 
in the last quarter of the 3rd century can be 
considered an experiment and the inhabitants 
of the Roman city soon abandoned it for good. 
Life perhaps continued longer in the military 
fortress, which was renovated during the time 
of Emperor Valentinján I. The final mention of 
the name of Brigetio in ancient Latin literature 
is connected to the name of this same 
emperor. Ammianus Marcellinus describes in 
his historical work that Valentinján I - during 
the course of negotiations taking place in 
November of 375 with the Quadi tribes living 
on the opposite side of the Danube - died in 
the fortress of Brigetio.
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INTERCISA
INTERCISA

-  Visy Zsolt

Pannonia meghódítása után még évtizede
kig a tartomány belső területein állomásozott a 
hadsereg, és csak a Kr. u. 1. sz. derekán kezdte 
megszállni a külső határ, a Duna vonalát. En
nek során került sor Intercisa megszállására, 
megalapítására is legkésőbb a Flavius-korban, 
Vespasianus császár uralkodása (Kr. u. 69-79) 
idején. Erre utal a település római nevének jelen
tése is, a 'közbevágott'értelmű helynév ugyanis 
minden bizonnyal két, már meglévő katonai 
tábor között létesített újabb táborhelyre utal. 
A szó latin eredetű, nem kelta, noha a későbbi 
feliratok szerint számos bennszülött kelta nevű 
egyén élt itt. Intercisa helyének kiválasztásakor 
stratégiai szempontok érvényesültek, hiszen a 
Duna fölé emelkedő magas partról jól megfi
gyelés alatt lehetett tartani az alföldi oldalt.

A legkorábbi palánktábor a későbbi kőtá
bortól délebbre állt. V-keresztmetszetű árka a 
késő római temető alatt került elő. A hozzátar
tozó polgári település a közeli, Papszigetnek 
nevezett magaslaton volt. Mivel az északabbra 
fekvő későbbi palánktábor Traianus koránál 
(98-117) korábbra nem keltezhető, nem csak 
a legkorábbi ismert csapat, az ala Asturum II 
állomásozhatott a déli táborban, hanem az

53. Intercisa erődjének virtuális rekonstrukciója - 
terv: Visy Zs. - kidolgozás: Pazirik Kft.

53. Virtual reconstruction o fthe fort of Intercisa - 
design: Zs. Visy - modeling: Pazirik Kft.

For decades following the conquest of 
Pannonia the army was stationed in the interior 
ofthe province, and it was only after the middle 
ofthe 151 century A.D. that they began to occupy 
the external border, the line of the Danube. 
During the course of this, the foundation and 
occupation of Intercisa was at the latest during 
the Flavian era in the reign of the emperor 
Vespasian (69-79 A.D.J.This is indicated by the 
meaning of the settlement's Roman name, 
"interrupted" and this in all likelihood suggests 
that it was a newly established fort site between 
two existing military forts. The word is of Latin, 
not Celtic, origin, although according to later 
inscriptions numerous individuals with native 
Celtic names lived here. Strategic considerations 
predominated in the selection of the site of 
Intercisa, since the plains on the opposite side 
could be well monitored from the high bank 
rising above the Danube here.

The earliest palisade fort stood to the south 
of the later stone fort. Its ditch with a V-shaped 
cross section landed up below the late Roman 
cemetery. The associated civilian town was on 
the nearby rise called Papsziget. Since the later 
palisade fort lying to the north cannot be dated 
to earlier than the time of Trajan (98-117), it 
may not only have been the earliest known 
unit, the ala Asturum II that was stationed at 
the southern fort, but also the ala I Augusta 
Ituraeorum sagittariorum, the ala I Britannica and 
possibly also the ala I Tungrorum Frontoniana 
that left in 118/119. At this time they may have 
transferred the fort to the northeastern corner 
of the Pentele plateau. If it was not the Tunger 
unit, then it may have been the ala I Thracum 
veterana sagittaria that built the fort, but by the 
time of Antoninus Pius (138-161) the ala Icivium 
Romanorum resided here. At this point we begin 
to know more about this fort. On the western 
side a timber wall set between two rows of piles
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ala I Augusta Ituraeorum sagittariorum, az ala I 
Britannica, és esetleg 118/119-ben távozó ala I 
Tungrorum Frontoniana is. Ekkor helyezhettékát 
a tábort a pentelei fennsík északkeleti sarkába. 
Ha nem a tunger csapat, akkor az ala I Thracum 
veterana sagittaria lehetett a tábor építője, de 
Antoninus Pius korától (138-161) már az ala I 
civium Romanorum tartózkodott itt. Ezt a tá
bort már jobban ismerjük. A nyugati oldalon 
kettős cölöpsor közé fektetett gerendafal és a 
mögé felhalmozott föld alkotta a védművet. A 
földet a fal külső oldalán ásott árokból szerez
ték. A déli kapunál kissé beszűkült ez az árok, 
de nem szakadt meg, hogy a nagyobb esőzé
sek vízmennyiségét is biztonsággal levezesse 
a Dunába. Az árkon fahíd vezetett a táborba, 
amelynek a bejárati része azonban nem került 
elő. Az azonban biztos, hogy a tábor falát itt 
gyeptéglák alkották, amit csak helyenként erő
síthettek meg gerendák. A palánktábor árka a 
fennsík keleti, szakadékos szélén is előkerült. 
Mivel egyenesen halad tovább, kézenfekvő, 
hogy a táborból egy jelentős szélességű sáv a 
Dunába szakadt. A tábor belső épületei közül 
csak a táborforum, a principia egyes részeit is
merjük. A faszerkezetű épület oszlopainak nyo
ma több helyen előkerült a később a helyén 
kőből felépített principia alatt.

A 167-180 között zajló markomann háború 
Intercisát is keményes sújtotta. Közvetlen harci 
cselekményekről nincs adat, de a feltárások azt

54. Intercisa erődjében a déli kapu és kaputorony 
feltárása 1975-ben. Alul a korábbi palánktábor 
árka látszik - Visy Zs. felvétele

54. Excavation of the southern gate and gate tower 
of the fort of Intercisa in 1975. Below the ditch of 
the earlier palisade fort is visible - photo by Zs. Visy

and the earth mound set behind this comprised 
the defensive works. The earth was taken from 
the ditch dug on the exterior side of the wall. 
At the southern gate this ditch narrowed but 
still continued, so that the water from large 
amounts of rainfall would be safely led down 
to the Danube. A wooden bridge led across the 
ditch to the fort, whose entryway however has 
not been discovered. It is certain though that 
here the fort wall was made of bricks of sod that 
were only strengthened with timbers in certain 
places. The ditch of the palisade fort has also 
come to light on the steep eastern edge of the 
plateau. Since this ditch continues on straight, 
it is evident that a significantly wide strip of the 
fort hasfallen off into the Danube. Of the internal 
structures of the fort, we only know of certain 
parts of the fort's forum, the principia. The traces 
of the columns of this wooden-framed building 
came to light in several places below the stone 
principia that was later erected on its site.

The Marcomannic Wars between 167 and 
180 also struck Intercisa hard. We have no data 
on direct action in battle, but the excavations 
show that there was significant destruction 
here.The garrison was also changed, and in 176 
a thousand soldier infantry unit that had been 
freshly assembled in Syria, the cohors I milliaria 
Hemesenorum replaced what had always been 
five hundred soldier cavalry unit. With thisa new 
period began in the life of the town, the soldiers

55. Intercisa erődjének délkeleti saroktornya 1972- 
ben. Alul a palánktábor egyenes továbbhaladó 
árka látszik - Visy Zs. felvétele

55. Southeastern cornertower of the fort of Intercisa 
in 1972. Below the ditch of the palisade fort that 
continues on straight is visible - photo by Zs. Visy
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mutatják, hogy itt is jelentős pusztításokra került 
sor. A helyőrség cseréjére is sor került, és 176-ban 
az eddig kivétel nélkül ötszáz fős lovascsapato
kat egy Szíriában frissen felállított ezerfős gya
logoscsapat, a cohors I milliaria Hemesenorum 
váltotta föl. Ezzel egy új időszak kezdődött a 
település életében, az szíriai, kisázsiai katonai és 
polgári lakosság fellendítette Intercisa életét, de 
egyben kissé orientális jelleget is adott neki. Bár 
egyes leletek arra utalnak, hogy a kőerőd építé
se már korábban, a nagy háború előtt megkez
dődött, folytatására és befejezésére csak 180 
után kerülhetett sor. Az átmenetiséget az bizo
nyítja, hogy a déli kapu nyílásába először egy fa
torony került, amelyet csak később, valószínűleg 
185-ben cseréltek le kettős kőtoronnyal övezett 
kapura. A csaknem másfél méter széles védőfa
lat a palánktábor védőárkának a külső szélébe 
alapozták, az új védőárok pedig 3 m mély volt. 
Az ebből kitermelt földből a fal belső oldalán 
körös-körül töltést emeltek. Az erőd belső útja
inak vonala nem változott meg, de a főutakat 
nagy kőlapokkal, a mellékutakat pedig vastag 
kavicsozással borították. Az utak szélén kővel és

and civilian residents from Syria and Asia Minor 
made life flourish in Intercisa and provided 
it with a slightly oriental character. While 
certain finds indicate that the construction of 
the stone fort began before the great war, its 
continuation and completion could only have 
taken place after 180. Its transitional character 
is evidenced by the fact that at first a wooden 
tower was placed at the southern gateway, 
which was only later, probably in 185, replaced 
with a gate flanked by double stone towers.The 
foundations of the nearly meter and a half wide 
defensive wall were on the external edge of 
the palisade fort's defensive ditch, and the new 
ditch was 3 m deep. Using the earth excavated 
from this, a rampart was erected all around the 
inner side of the wall. The paths of the fort's 
interior roads did not change, but the main 
roads were paved in stone slabs and the side 
roads with a thick layer of gravel. At the sides 
of the roads, rain gutters were constructed from 
stone and brick, and these led the water to the 
Danube along the path of the road running on 
the longitudinal axis of the fort.

56. Intercisa erődjének déli kapuja a műemléki 56. The southern gate of the fort of Intercisa after 
helyreállítás után - Visy Zs. felvétele conservation - photo by Zs. Visy



57. Intercisa castellum, a principia bos/7/cojának a 
feltárása 1974-ben, az egykor ott felállított két csá
szárszobor bázisának a talpkövével. A harmadik a 
másik szelvényben, a táborszentély bejáratának 
másik oldalán került elő - Visy Zs. felvétele

57. Intercisa castellum, the excavation of the 
basilica of the principia in 1974, with the pedestals 
of the bases of the two statues of the emperor 
once erected there. The third was discovered 
in the other segment, on the other side of the 
entrance to the fort shrine - photo by Zs. Visy

téglával vízelvezető folyókákat létesítettek, ezek 
vizét pedig az erőd hossztengelyében haladó út 
vonalában a Dunába vezették.

A belső udvaros principia egyik sarkába cisz
ternát építettek. Az udvarba a nagy csarnokból 
lehetett belépni, ezzel szemközt pedig egy ki
sebb csarnok helyezkedett el, ahol a gyűléseket 
tartották. Innen nyílt a táborszentély, bejárata 
két oldalán császárszobrokkal, jobbra és balra 
pedig a csapat fűthető irodahelyiségei. A csapat 
parancsnoka mindig egy lovagrendű ifjú volt, 
aki néhány évet töltött állomáshelyén. Ő és csa
ládja a principia mellett épült palotában lakott, 
amely egy középső, oszlopokkal szegélyezett 
tér köré rendeződött. A gabonaraktár a másik 
oldalon épülhetett meg, de sem ezt, sem pedig 
a legénységi szállásokat és istállókat nem ismer
jük alaposan. A különböző épületek megismert 
részletei azonban arra utalnak, hogy az erőd te
rülete sűrűn be volt építve.

Az enyhén kiugró kaputornyokkal, sarok
tornyokkal rendelkező erőd a 3. század derekán 
bekövetkezett barbártámadásoksorán leégett, 
a helyőrség felmorzsolódott. A limes védelmét 
csak a század utolsó éveiben sikerült megerősí
teni. Az erőd még magasabb, kiugró tornyokat 
kapott, az árok még kijjebb került. A megma-

In one corner of the courtyard of the 
principia, they constructed a cistern. It was 
possible to enter the courtyard through the 
great hall, and across from this was a smaller 
hall (basilica), where they held meetings. From 
here the fort's shrine opened with statues of 
the emperor on both sides of its entrance and 
to the right and left the heated offices of the 
unit. The unit commander was always a young 
man from the equestrian order who spent a 
few years at the post. He and his family lived in 
the palace built next to the principia, which was 
arranged around a central courtyard bordered 
by columns. The granary may have been 
constructed on the other side, but we do not 
have a thorough knowledge of either this or the 
troop barracks and stables.The known details of 
the various buildings do however indicate that 
the site of the fort was built up densely.

This fort with slightly protruding gate towers 
and corner towers burned down during the 
course of the barbarian attacks in the middle of 
the 3rd century, and the garrison crumbled. The 
defense of the limes was only strengthened in 
the final years of the century. The fort was given 
tallerprotrudingtowersandtheditchwasplaced 
further out. The rampart on the inner side of the 
now taller walls was removed, replaced by a row 
of buildings. Since the density of construction 
in the inner area did not change, it may be 
presumed that more civilians were allowed to 
move into the fort. This is indicated by finds of 
women's jewelry and personal belongings as 
well. The fort was in use at least to the end of the 
4th century and maybe longer, because so far 
traces of a fortlet that would have taken over its 
role have not yet been discovered.

A civilian town, vicus, also developed around 
the fort at Intercisa, where the retired soldiers 
that had been rewarded with Roman citizenship 
and their families, as well as merchants and 
craftsmen lived. According to evidence from 
inscribed gravestones the Celtic Eravisci living in 
the area moved here in ever greater numbers. 
The earliest settlement developed on the banks 
of the Danube, then gradually surrounded the 
fort that in time was built to the north. The 
settlement's densest section extended along 
both sides of the limes road leading out of the
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58. A basilicában talált két talpkő előtt lelt 
bronzszobortöredék, amely Septimius Severus 
(193-211) vagy fia, Caracalla (egyeduralkodóként 
211-217) császárt ábrázolja - Visy Zs. felvétele

58. The bronze statue fragments found in front 
of the two pedestals discovered in the basilica, 
which depict either the emperor Septimus 
Severus (193-211) or his son Caracalla (sole 
emperor 211-217) - photo by Zs.Visy

gasított falak belső oldaláról eltávolították a 
földtöltést, helyükre házsor került. Minthogy a 
belső terület beépítettsége nem változott, fel
tehető, hogy egyre több civil kapott engedélyt 
az erődbe való beköltözésre. Erre utalnak a női 
ékszerek és használati tárgyak is. Az erőd leg
alább a 4. század végéig volt használatban, de 
az is lehet, hogy tovább, mert eddig még nem 
került elő olyan kísérőd nyoma, amely átvette 
volna az erőd szerepét.

A tábor körül Intercisában is kialakult egy 
polgári település, ahol a kiszolgált és római 
polgárjoggal jutalmazott katonák és család
juk, kereskedők, iparosok éltek. A feliratos sír
kövek tanúsága szerint a környéken élő kelta 
eraviszkuszok közül is egyre többen költöztek 
ide. A legkorábbi település a Duna partján ala
kult ki, majd fokozatosan körülölelte az idővel 
északabbra megépített tábort, a legsűrűbben 
az erődből dél felé kivezető limes-út két oldalára 
terjedt ki. A korai időszakban a házak földből és 
fából épültek, a kisebbeket földbe mélyítették, 
a vályogtéglákhoz és a vert falú épületekhez 
szükséges földmennyiséget a település közvet
len környezetében ásott, kiterjedt gödrökből 
szerezték be. Ez az építési mód később is meg
maradt, bár a 2-3. század fordulójától kezdve 
egyre több kő-, illetve kőalapozású házat épí
tettek. Az alapokat mindkét esetben földbe

59. A katonai vicusból dél felé kivezető limes út 
keleti oldalán feltárt, 260 táján leégett és 1974-ben 
feltárt nagy épület egyik helyiségében talált díszes 
utazókocsi egyik füles bronzverete, amelyekre a 
kocsiszekrény volt felfüggesztve - Visy Zs. felvétele

59. One of the bronze fittings with two rings from 
an ornate carriage, which suspended the frame of 
the carriage. This was found in one of the rooms 
of a large building excavated in 1974 along the 
eastern side of the limes road leading out of the 
military vicus to the south that burned down 
around 260 - photo by Zs.Visy

fort to the south. In the early period the houses 
were constructed of earth and wood, with 
the smallest being pit dwellings. The material 
necessary for the adobe bricks and walls of 
beaten earth was taken from extensive pits 
dug in the immediate surroundings of the 
vicus. This method of construction remained 
later as well, although starting from the turn 
of the 3rd century more and more buildings 
made of stone or with stone foundations were 
erected. The foundations for both of these were 
made of stones set in earth, but the walls were 
constructed from stones set in mortar or adobe 
bricks reinforced with a wooden frame. The 
floors were earthen or rarely paved with flooring 
bricks.The rooms with water and the pools were 
given terrazzo paving. The roofs were usually
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60. A vicus déli szélén 1976-ban talált luppiter 
szobor - Visy Zs. felvétele 

60. Statue of luppiter found in 1976 on the 
southern edge of the vicus - photo by Zs. Visy

rakott kövek alkották, felmenő falaik azonban 
vagy habarcskötésű kövekből, vagy faszerke
zettel megerősített vályogtéglákból rakták. A 
padlókat lesározták, ritkábban padlótéglával 
burkolták. A vizes helyiségeket és a medencéket 
terrazzó burkolattal látták el. A tetőkre szalma, 
a gazdagabb házaknál fegu/aborítás került. A 
fűtést a castellum északi oldalán épített fürdő 
meleg helyiségeiben hypocaustummal, az pa
dozategészén téglaoszlopokra rakott padlótég
lákkal oldották meg, a lakószobákban azonban 
csak fűtőcsatornákat építettek. A fűtőcsatornák 
tűzhelyei, kemencéi a szomszédos helyiségben, 
mai szóhasználat szerint a konyhában voltak, 
és egyszersmind főzésre is szolgáltak. A házak 
közelében lösztalajból kivájt sütőkemencék, 
kisebb-nagyobb tűzhelyek kerültek elő. A gaz
dagabb lakóépületek bevakolt falaira mintás 
festés, stukkódíszítés került. A katonai vicus szé
lén műhelyek sorakoztak. Eddig több fazekas 
kemence, egy üveggyártásra szolgáló kemence, 
számos, a katonaság igényeit kielégítő kismé
retű bronzfeldolgozásra szánt kemence, több 
kút és különböző áztató medencék kerültek elő, 
amelyek jól példázzák, hogy a település lakossá
ga a mezőgazdasági munka mellett változatos 
gazdasági tevékenységet folytatott. Bár felirat
okból és plasztikai ábrázolásokból biztosra lehet 
venni, hogy több istenségnek volt temploma 
Intercisában, eddig még egyetlen szentély sem 
került elő. A vicus szélén, a késő római nyugati 
temető közelében feltárt apszisos csarnoképület 
minden bizonnyal ókeresztény templom volt.

61. Áttört művű bronz kardhüvely-koptató
Intercisából - Visy Zs. felvétele

61. Open work bronze sword scabbard tip from
Intercisa - photo by Zs. Visy

made of thatch, but richer houses had imbrex 
and tegula tile roofs. The heating of the warm 
rooms of the baths built at the northern side 
of the castellum was with a hypocaust, and the 
floor was made entirely of flooring bricks placed 
on brick columns, while living chambers simply 
had heating flues. The fireplaces and stoves for 
the heating flues were in the next chamber, in 
modern parlance the kitchen, and served for 
cooking as well. Baking ovens carved out of the 
loess soil and stoves of various sizes have been 
discovered near the houses. Painting patterns 
and stucco ornamentation were placed on 
the plastered walls of the richer residences. So 
far several potter's kilns, a furnace for making 
glass, numerous furnaces for working small 
bronze items to serve the needs of the military, 
several wells and various retting pits have been 
discovered, which are good examples of how 
the inhabitants performed diverse economic 
activities in addition to agricultural work. 
Although from inscriptions and sculptural 
figures it is certain that there were temples to 
many gods in Intercisa, so far not a single shrine 
has been found. On the edge of the civilian 
settlement around the fort, the vicus, a building 
with a nave and apse excavated near the late 
Roman western cemetery was in all certainty an 
early Christian church.

Intercisa's largest cemetery with several 
thousand graves developed along the road 
leading out to the south. According to the 
excavations, people were buried here starting
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62. Mithras istent és a kultikus bikaölést ábrázoló, 
egykor az istenség szentélyének kultuszképeként 
alkalmazott dombormű Intercisából - Visy Zs. 
felvétele

62. Relieffrom Intercisa depicting the god Mithras 
and the ritual slaying of a bull (tauroctony), once 
used as an icon in the shrine to the god - photo 
by Zs. Visy

Intercisa legnagyobb, több ezer siros teme
tője a dél felé kivezető út mentén alakult ki, a 
feltárások szerint a korai időszaktól kezdve az 
5. századig temetkeztek ide kezdetben ham- 
vasztásos, később szinte kizárólagosan csont
vázas rítussal. A hamvasztásos sírok egy része 
urnás, a másik szabályos, de középen mélyebb
re ásott, átégett falú sírgödröt mutat. Ezeknél 
a halottak elhamvasztása helyben történt meg 
(bustum). A késő római korban a téglákból ösz- 
szerótt sír volt a legáltalánosabb, de a gazda
gabbak kőlapokból építtettek maguknak ko
porsót. Néhány kőszarkofág is előkerült. Ezeket 
a 3. században még felirattal és faragványokkal 
ellátva az út mentén kialakított sírkertben ál
lították föl, később azonban az egyre jobban 
elharapózó sírrablások miatt a föld alá tették. A 
4. század derekától kezdve egyre több esetben 
készültek fülkés és soklépcsős sírok, amelyek 
betelepülő barbárokra vallanak.

in the early period to the 5th century, and at 
first they were cremated, but later they were 
interred whole almost without exception. Some 
of the graves for those that were cremated had 
burial urns, while the others were grave pits 
that were deeper in the middle and had fired 
walls. The cremation of the dead took place 
above these pits (bustum). In the late Roman 
period, graves made from brick were most 
common, but the more affluents had coffins 
made for the deceased from stone slabs. A few 
stone sarcophagi have also turned up. In the 3,d 
century these were still erected, adorned with 
inscriptions and carvings, in the graveyard that 
developed along the road, but later they were 
placed underground due to the ever more 
frequent looting of graves. Starting from the 
middle of the 4th century greater numbers of 
niche graves were constructed, which indicate 
immigrating barbarians.
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LUSSONIUM
LUSSONIUM

-  Visy Zsolt

A dunakömlödi Bottyánsánc régóta is
mert római lelőhely, amelyet a 19. század 
végén a tudós esperes, Wosinsky Mór azo
nosított Lussoniummal. A feliratok, érmek 
és más fontos leletek lelőhelyeként ismert 
római erődítm ény maradványait azon
ban lefedték a Rákóczi-szabadságharc 
idején emelt palánk sáncai. A római erőd 
néhány még álló falát megfigyelte gróf 
Luigi Marsigli, a török ellenes felszabadító 
háborúk hadmérnöke a 17. század végén, 
felmérést azonban nem készített róluk.

A Sáncdombon nevezetes leletek kerül
tek elő, a legfontosabb az 1817-ben talált 
háromszögletű bronzjelvény, a luppiter 
Dolichenus tábla. A település katonai je l
legére, csapat jelenlétére utal többek kö-

Bottyánsánc in Dunakömlőd is a Roman 
archaeological site that has been known 
of for a long time, which was identified as 
Lussonium by the learned archdeacon Mór 
Wosinsky at the end of the 19th century. The 
remains of this Roman fortification known 
as a site for inscriptions, coins and other 
important finds was, however, covered by 
palisade ramparts erected during Rákóczi's 
War for Independence (1703-1711). Count 
Luigi Marsigli, a military engineer during the 
wars of liberation against the Turks at the 
end of the 17th century, noticed a few walls 
that were still standing from the Roman fort, 
but he did not perform a survey on them.

Notable finds were discovered on the hill 
of the ramparts, the most important being

63. Dunakömlőd az I. katonai felmérés XIII/28. 63. Dunakömlőd on section XIII/28 of the first 
szelvényén (1782-1785) military survey (1782-1785)
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64. A Cülsus számára kiadott katonai diploma I. 
lemeze restaurálás után - Visy Zs. felvétele

64. The first plate of the military diploma issued 
to Culsus in 157 following restoration - photo by 
Zs.Visy

zött Oplus Laepocus Flavius-kori sírköve. 
Sok lelet jutott a szekszárdi múzeumba 
is. Mindezek közül Wosinsky Mór többet 
leírt és leközölt az 1896-ban megjelent 
megyei monográfiájában. Egy római kato
nai diplomapár 1969-ben való előkerülése 
nyomán megindultak a feltárások, amelyek 
1987-től fogva folyamatosan tartanak.

A több antik forrásból is ismert 
Lussonium helyét az Itinerarium Antonini 
néven ismert, a tetrarchia idején vég le 
gesített útikönyv m érföldadataiból lehe
tett meghatározni. Az Itinerarium  szerint 
Ripa Alta-tól 18 mérföldre van Lussonium, 
onnan pedig 24 mérföldre Intercisa. 
Ezek a távolságok - 26,6, illetve 35,5 km 
- jól m egfelelnek a Tolna-Dunakömlőd- 
Dunapentele távolságnak. A helynév leg
első em lítése a 2. században élt földrajztu
dós Ptolem aiosnak köszönhető. Feliratos 
emlékek alapján lehet következtetni az 
erőd 2-3. századi helyőrségére, a késő ró-

the triangular bronze emblem, the luppiter 
Dolichenus plaque. The military nature of 
the settlement and the presence of troops 
are suggested by the Flavian era gravestone 
of Oplus Laepocus, among others. Many 
finds have found their way to the Szekszárd 
Museum as well. Mór Wosinsky reported 
about and described many of these in 
his monograph on the county that was 
published in 1896. Excavations began in the 
wake of the discovery of a pair of Roman 
military diplomas in 1969, and have been 
ongoing continuously since 1987.

Thesiteof Lussonium, which was known 
from several antique sources, was able to 
be determ ined from the mileage data in 
the travel book known as the Itinerarium  
Antonini com pleted during the time of the 
Tetrarchy. According to the Itinerarium, 
Lussonium was 18 miles from Ripa Alta, and 
24 miles from Intercisa. These distances - 
26.6 and 35.5 km - correspond well to the 
distances between Tolna, Dunakömlőd 
and Dunapentele (Dunaújváros). The first 
mention of this place name is from the 
geographer Ptolemy, who lived in the 2nd 
century. On the basis of inscriptions it is 
possible to deduce the fortress's garrisons 
in the 2nd-3rd centuries, and the names of 
the military units stationed here in the 
late Roman period have been preserved 
in the Notitia dignitatum, whose latest 
entries were made in the first decades of 
the 5th century.

Bottyánsánc today is an extremely 
narrow hill whose plateau is about 
220x30-50 m. Quite a bit is missing from 
its eastern side, since until the middle 
of the 19th century the Danube flowed 
along the foot of the hill. Four defensive 
ditches stretched in the foreground of the 
late Roman fort's northern wall, and in 
the third finds from the 1st century were 
discovered. Remains and finds from the 
early palisade fort were also discovered on 
the south side. In the southwestern corner 
a large building emerged, and in its lowest 
strata the remains of a timber-framed 
military barracks came to light. Vertical
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mai korban itt állomásozó katonai egysé
gek nevét pedig a Notitia dignitatum  őriz
te meg számunkra, am elybe a legkésőbbi 
bejegyzéseket az 5. század első évtizedei
ben tették meg.

A Bottyán-sánc manapság egy rend
kívül keskeny domb, amelynek fennsíkja 
m integy 220x30-50 m kiterjedésű. Keleti 
oldalából igen sok hiányzik, m ivel a múlt 
század derekáig a Duna a domb lábát 
mosta. A későrómai erőd északi falának 
előterében négy védőárok húzódott, a Ill- 
ban 1. századi leletek kerültek elő. A korai 
palánktábor maradványai és leletei a déli 
oldalon is előkerültek. A délnyugati sarok
ban nagyméretű épület bontakozott ki, 
aminek az alsó rétegeiben egy gerenda
vázas katonai barakk maradványai kerül
tek elő. A vízszintesen lefektetett geren
dákba szabályos távolságban függőleges 
faoszlopokat állítottak, az így kialakított 
vázszerkezetet pedig vályogtéglával tö l
tötték ki. A barakkot legalább egyszer 
megújították, ekkor a falak irányát kissé 
megváltoztatták. Rétegeiben olyan lele
tek kerültek elő, amelyek más lussoniumi 
leletekkel együtt azt bizonyítják, hogy ezt 
a fontos dunai átkelőhelyet az 1. század 
derekán az elsők között szállta meg a ró
mai katonáság, és a leletek alapján még a 
2. század elején is itt tartózkodott. A fel
tárt északi és déli védőárok alapján a pa
lánktábor É-D-i irányú kiterjedése 260 m

65. Az északi védőárok feltárás közben (1987) - 
Visy Zs. felvétele

65. The northern defensive ditch during 
excavation (1987) - photo by Zs. Visy

posts were placed at regular intervals into 
beams that were laid horizontally, and this 
framework was filled in with adobe bricks. 
The barracks were renovated at least one 
time, when the orientation of the walls 
was slightly altered. W ithin its strata finds 
were discovered that along w ith other 
finds from Lussonium show that this 
im portant crossing of the Danube was 
first occupied by the Roman army at the 
middle of the 1s'century, and on the basis 
of these finds they were still here at the 
beginning of the 2nd century. On the basis 
of the excavated northern and southern 
defensive ditches, the north-south 
dimension of the palisade fort was 260 
m. Its w idth is unknown due to riverbank 
landslides. The garrison of the palisade 
fort was the cohors I Alpinorum peditata, 
and their stationing at Lussonium can be 
placed during the time of Domitian on the 
basis of data from the regimental history.

The cohors I Alpinorum peditata probably 
was stationed here until the reorganization 
following the Marcomannic Wars. At that 
time the cohors IAlpinorum equitata became 
the garrison at Lussonium. This is not only 
attested to by inscriptions, but also by the 
stamped bricks found during the course of 
the excavations. This infantry troop, which 
also had a cavalry unit, formed a significant 
military force, and its duties were to watch 
over a section of the border that was about 
20 km and to control the river crossing. The 
middle imperial period stone fortress was 
not however constructed on the site of the 
palisade fort, but on the basis of the finds 
that have come to light it was close by. 
The triangular bronze emblem decorated 
with the figure of luppiter Dolichenus was 
made in the first decades of the 3rd century. 
From similar finds it can be determined 
that it had a socket on its bottom where 
a wooden rod was inserted so it could be 
used as an emblem for processions. At this 
time, a house decorated with a fresco stood 
near the northern gate in the territory of 
the fort. The finds discovered here and 
elsewhere, the stamped bricks of the
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66. Lovas mécses töredéke. A mécses az állat szü- 
gyéhez volt tapasztva - Visy Zs. felvétele

66. Fragment of a lamp with horse. The lamp was 
fastened to the horse's chest. - photo by Zs. Visy

volt. Szélessége a partomlás miatt isme
retlen. A palánktábor helyőrsége a cohors 
I Alpinorum peditata volt, Lussoniumba 
való helyezése a csapattörténeti adatok 
alapján Dom itianus idejére tehető.

A cohors I Alpinorum peditata valószínű
leg a markomann háburúk utáni újjászer
vezésig állomásozott itt. Ekkor a cohors I 
Alpinorum equitata lett Lussonium hely
őrsége. Ezt nem csak feliratai bizonyítják, 
hanem az ásatások során előkerült téglabé
lyegek is. Ez a lovas egységgel is rendelkező 
gyalogos csapat jelentős katonai erőt alko
tott, feladata a határ mintegy 20 km-es sza
kaszának a felügyelete, a folyami átkelőhely 
ellenőrzése. A középső császárkori kőerőd 
azonban nem a palánktábor helyén épült, 
bár az előkerült leletek alapján a közel
ben. A 3. század első évtizedeiben készült 
a luppiter Dolichenus alakjával díszített, 
háromszög alakú bronzjelvény. Hasonló 
leletekből lehet tudni, hogy ezek alján egy 
köpűs rész is volt, amibe farúdat illesztettek, 
hogy körmeneti jelvényként használhassák. 
Az erőd területén ekkoriban egy freskóval 
díszített ház állt az északi kapu közelében. 
Az itt és másutt előkerült leletek, a cohors 
I Alpinorum equitata bélyeges téglái, im
portált terra sigillata edények, amphora és 
hombár, egyszerű kerámia és mécsesek bi
zonyítják a katonai jelenlétet.

67. Monumentális bronz császárszobor lába - 
Visy Zs. felvétele

67. Foot of a monumental bronze statue of an 
emperor - photo by Zs. Visy

cohors I Alpinorum equitata, imported terra 
sigillata vessels, amphorae and tankards, 
simple ceramics and lamps are evidence of 
the military presence.

The auxiliary units erected statues of 
the reigning emperor or emperors at the

68. A Bottyánsánc a római erőd konzervált 
maradványaival - P LT 29760 - Szabó M. felvétele

68. Bottyánsánc Hill with the conserved remains of 
the Roman fort - PLT 29760 - photo by M. Szabó

62



A segédcsapatok a principia területén, 
az udvarban vagy a basilicában állították 
föl az éppen uralkodó,császár vagy császá
rok szobrait. Ezek előtt tették le ünnepi al
kalmakkor és m inden januárban a kötele
ző katonai esküt. Lussoniumban két ilyen 
császárszobor része került elő. Az egyik 
egy életnagyságot meghaladó nagyságú 
bronz császárszobor lába, am ely combkö- 
zéptájon, a tunica aljánál tört el. felületét 
indákkal, lótuszvirággal, akantusz levél
lel és rozettákkal díszítették. Igaz ugyan, 
hogy nem lehet pontosan meghatározni 
az itt ábrázolt császárt, de a régészeti ku
tatások azt mutatják, hogy a legnagyobb 
valószínűséggel Caracalla (Kr. u. 211-217), 
esetleg Marcus AureMus (161-180) vagy 
Septim ius Severus (193-211) tiszteletére 
állította a csapát a kivételes minőségű 
bronzszobrot.

A csapat egy további feliratos em lé
ke egy császárbázis, ami vagy itt, vagy 
a közelben lappangó erődben felállítva

time in the area of the principia, in the 
courtyard or in the basilica. Before these 
they swore their m andatory soldier's oath 
on festive occasions and every January. At 
Lussonium two parts of this kind of statue 
of the emperor have come to light. One is 
the leg from a larger than life size bronze 
statue of the emperor, which broke off 
about them iddleoftheth igh, at the bottom 
of the tunica. Its surface was decorated 
w ith vines, lotus flowers, acanthus leaves 
and rosettes. While it is true that it is 
not possible to precisely determ ine the 
emperor depicted here, archaeological 
research shows that the unit erected this 
bronze statue of outstanding quality most 
probably in honor of Caracalla (211-217 
A.D.) or possibly Marcus Aurelius (161- 
ISO) or Septimus Severus (193-211).

Another inscribed relic of the unit is the 
base of a statue of an emperor, upon which 
stood a statue of the emperor Volusianus 
that was erected either here or in the

69. Az erőd déli kapuja a helyreállítás után - Visy 69. The southern gate of the fort after restoration 
Zs. felvétele - photo by Zs. Visy



70. Vassisak és vas pajzsdudor - Visy Zs. felvétele

Volusianus császár szobrát tartotta. Noha 
nem került elő a párja, a felirat szövegé
ből kiderül, hogy a fiatal császár apjának, 
Trebonianus Gallusnak is hasonló, é let
nagyságot meghaladó léptékű bronz
szobrot állítottak Kr. u. 252-ben a helyőr
ség nevében.

Az ezután következő egy-két évtized
ben Lussonium rendkívül sokat szenvedett 
a barbár betörésektől, és az a tény, hogy az 
alpesi cohorsró\ többet nem hallunk, azt 
valószínűsíti, hogy ez a csapat is fölm or
zsolódott a harcok során. A helyreállítás a 
3. század utolsó negyedében következett 
be. Az ekkor épült kőerőd a Bottyánsánc 
formájához alkalmazkodik. Ennek É-D-i 
irányú kiterjedése 249 m, jelenlegi széles
sége 30-50 m. Két kapuja volt, meglétük 
azt bizonyítja, hogy a római kor óta nem 
om lott le nagyon sok a sáncdombból a 
19. század derekáig közvetlenül a domb 
lábánál folyó Dunába. A 4. században a 
cuneus equitum Constantianorum, majd a 
legio II adiutrix egy különítm énye alkotta 
Lussonium helyőrségét. Három árka volt

70. Iron helmet and shield boss - photo by Zs. Visy

nearby undiscovered fortress. While its 
pair has not been found, from the text of 
the inscription it is clear that another larger 
than life size bronze statue, of the young 
emperor's father Trebonianus Gallus, was 
erected in the name of the garrison in 252 
A.D., too.

In the decade or two following this 
Lussonium suffered an extraordinary 
amount from barbarian incursions, and the 
fact that we do not hear any more about 
the alpine cohors makes it probable that 
the unit broke up during the course of the 
battles. Rehabilitation took place in the last 
quarter of the 3,d century. The stone fort 
constructed at this time conformed to the 
shape of the Bottyánsánc hill. Its north- 
south length was 249 m and its current 
width is 30-50 m. It had two gates, and 
their existence shows that from the Roman 
period to the middle of the 19lh century not 
too much of the hill had collapsed down 
directly into the Danube that flowed at 
its foot. In the 4Ih century the garrison at 
Lussonium was comprised of the cuneus
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71. Besimított díszű fazék kosárfüllel -Visy Zs. felvétele 
71. Pot with smoothed decorations and a basket 
handle - photo by Zs. Visy

az erődnek. A belső kettős árok az erődbe 
vezető út sávjában megszakad, bizonyít
va, hogy az erődnek ezen a helyen volt az 
északi bejárata. Az út az erőd belsejében 
előkerült, a kaputornyok alapjait azonban 
az újkorban teljesen kibányászták.

Az északnyugati sarokban lévő, részle
gesen föltárt épület több helyiséggel ren
delkezett, amelyek közül a legnagyobb 
fűtőcsatornával volt ellátva. A kemence 
(praefurnium) a délkeleti sarokban került 
elő, az épület déli oldalát pedig faosz
lopos tornác kísérte. A fűtött helyiség 
részben megmaradt agyaggal tapasztott, 
illetve terrazzo padlójáról és az épület 
környékéről számos 4. századi érme, vala
mint későrómai bélyeges téglatöredékek 
kerültek elő. Az épület pusztulása után 
részben mellette, részben romjain egy 
cölöpvázas épületet emeltek, amely az 5. 
század első felére keltezhető.

Ettől a lakóépülettől délre épületsor 
indul az erődfal belső oldalán. Az egysze
rű falazási technika és a vékony fal alap
ján ez raktárépület lehetett. Erre utal az a 
két hatalmas, agyaggal kitapasztott falú, 
méhkqj alakú gabonatáro ló gödör, am e
lyek közvetlenül ennek az épületnek az 
előterében kerültek elő. A gabonatároló 
gödrökből igen változatos leletanyag ke
rült elő, a megszenesedett gabona mag
vakon kívül sarló és kasza, malomkő pár, 
cserép- és üvegedények, ólommázas mé-

equitum Constantianorum, and then a 
detachment of the legio II adiutrix. The 
fortress had three ditches.The double inner 
ditch is interrupted along the path of the 
road leading to the fortress, showing that 
this is where its northern entrance was. 
The road has been discovered within the 
fortress, but the foundations of the gate 
towers were completely removed during 
the Modern era.

A partially excavated building in the 
northwestern corner had several rooms, 
the largest of which was equipped with a 
heating flue.The furnace (praefurnium) was 
found in the southeastern corner and there 
was a portico with wooden columns on 
the southern side of the building. From the 
partially surviving clay and terrazzo floor of 
the heated room and from the environs of 
the building, numerous 4th century coins as 
well as fragments of late Roman stamped 
bricks have been discovered. Following the 
destruction of this building, a post-framed 
building that can be dated to the first half 
of the 5th century was erected in part next 
to it and in part on its ruins.

A row of buildings begins to the south 
of this residence along the inner side of the 
fort wall. On the basis of its walls being thin 
and having a simple structure, this may 
have been a storehouse.This is indicated by 
the two huge beehive shaped grain storage 
pits with walls plastered in clay that were 
discovered in the immediate foreground 
of the building. Quite varied finds came 
to light from these grain storage pits. In 
addition to charred grain seeds, a sickle 
and scythe, a pair of millstones, tile and 
glass vessels, lead-glazed lamps and even 
a helmet and shield boss were discovered. 
Recently these finds, which can be dated 
to the end of the 4th and the beginning 
of the 5th centuries, were enriched by a 
Christogram helmet ornament.

Gate towers stood on the two sides 
of the stone fortress's southern gate. The 
exterior wall surfaces of the towers is in 
the same plane as the exterior surface 
of the fort wall, which although this is a
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72. Az északi kapu konzervált és kiegészített fala 
a formájukban rekonstruált kaputornyokkal - Visy 
Zs. felvétele

72. The conserved and reconstructed wall of the 
northern gate with the reconstructed forms of the 
gate towers - photo by Zs. Visy

csesek, de sisak és pajzsdudor is. Újabban 
egy Krisztus-monogramos sisakdísz gaz
dagítja a 4. század végére és az 5. század 
elejére keltezhető leletanyagot.

A kőerőd déli kapujának két oldalán 
kaputornyok álltak. A tornyok külső fal
síkja egybeesik az erődfal külső síkjával, 
ami ugyan 2. századra jellem ző megoldás, 
ebben az esetben azonban valószínűbb a 
későbbi, 3. századi építés. A kaputornyok 
között áthaladó út kőzúzalékkal és tégla
törmelékkel volt burkolva, amin egy töre
dékes mérföldkő feküdt. A fal belső olda
lán egy tornácos kőépület, barakk áll.

A 4. század végén az erődöt lebontot
ták, a kőfalú barakkot megszüntették, és a 
déli kapu belső oldalán egy önálló tornyot 
építettek. A 10x9 m nagyságú torony alap
falai 2, tó kiserődök a római katonai ép íté 
szet legkésőbbi emlékei Pannóniában, és 
alig 20 évig lehettek használatban azJj.. 
század e le ién . A tartom ány föladása után 
az Alföldről betelepülő germán- szármája 
népesség ezt a kiserődöt is birtokba vette. 
Erre utal a közvetlen közelében megtalált 
kora-népvándorláskori sírok és leleteik.

Az erőd körül előkerültek a katonai 
vicus épületei, amelyek a leletek alapján 
a 2-4. században voltak használatban. A 
település tem etője az erődde]_^zemközti 
dombon található.

73. A 4/5. század fordulóján épült torony helyreál
lítás után - Visy Zs. felvétele

73. The tower built at the turn of the 5'h century 
following restoration - photo by Zs. Visy

solution characteristic of the 2nd century 
it is more likely that this is a later 3rd 
century construction. The road running 
through the gate towers was paved with 
broken stone and brick, upon which laid a 
fragm entary milestone. A stone building 
w ith a portico and a barracks stand on the 
inner side of the wall.

At the end of the 4th century the 
fort was demolished, the stone-walled 
barracks was abandoned and an inde
pendent tower was constructed on the 
inner side of the southern gate. The 
foundation walls of this 10x9 m tower 
are 2.3 m thick, which indicates a height 
of at least 4 stories. The fortlets of this 
type are the last monuments of Roman 
m ilitary construction in Pannonia, and 
may have been used for only about 20 
years at the beginning of the 5th century. 
Following the surrender of the province, 
the Germ anic and Sarmatian population 
coming in from the Great Hungarian 
Plain took possession of this fortlet. 
This is indicated by the early Migration 
Period graves and finds discovered in its 
immediate surroundings.

Around the fortress, the buildings of 
the m ilitary vicus have com e to light, 
and according to the finds these were 
in use from the 2nd-4th centuries. The 
settlem ent's cem etery is on the hill 
opposite the fortress.

66



AZ ANTONINUS FAL
THE ANTONINE WALL

-  Visy Zsolt

Britannia provinciát Claudius császár 
(41-54) hódította meg 43-ban, de a har
cok még évtizedekig tartottak, mire az 
északi területek is behódoltak. Domitianus 
(81-96) idején Agricola több éven át már 
Skócia északi részein hadakozott, amikor 
85-ben a császár a dunai provinciákban, 
Pannonia és Moesia határvidékén kirob
bant dák háború miatt visszavonta a ka
tonai erőket a Newcastle-Carlisle (Tyne-

The emperor Claudius (41-54) conquered 
the province of Britannia in the year 43, but 
battles lasted for decades before the northern 
territories also surrendered. During the time of 
Domitian (81 -96), Agricola had fought for years 
in the northern parts of Scotland when in 85 
the emperor withdrew the military forces to the 
Newcastle - Carlisle (Tyne - Solway) line due to 
the Dacian War that broke out on the frontier of 
the Danubian provinces, Pannonia and Moesia.

74. A Hadrianus Fal térképe - D. Breeze 74. Map of Hadrian's Wall - D. Breeze
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75. Az Antoninus Pius által bekebelezett terület 
- D. Breeze

75. The area annexed by Antoninus Pius - 
D. Breeze

Solway) vonalra. A harcok során kiépült 
katonai vonalak, utak és tornyok a Római 
Birodalom határvédelm i rendszerfejlő
désének fontos állomásai voltak. A vég 
legesült határvonalon Hadrianus császár 
(117-138) rendelte el 122-ben a fal és a 
hozzá tartozó katonai létesítmények (út,

The military lines, roads and towers developed 
over the course of the battles were important 
stages in the development Roman Empire's 
system of border defense. Along the ultimate 
borderline, the emperor Hadrian (117-138) 
ordered the construction of a wall and a unified 
system of associated military structures (a road,

7'6. Az Antoninus Fal - D. Breezy 76. The Antonine Wall - D. Breeze
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77. Az Antoninus Falat északról határoló skót 
felföld hegyei - Visy Zs. felvétele

77. The mountains of the Scottish highlands 
bordering the Antonine Wall to the north - photo 
by Zs.Visy

erődök, kiserődök, őrtornyok) egységes 
rendszerben való megépítését, hogy - a 
Historia Augustaban olvasható életraj
za szerint -,,a rómaiakat és a barbárokat

forts, fortlets and watch towers) in 122, so as to 
"separate the Romans and the barbarians from 
one another"as can be read in his biography in 
the Historia Augusta. Jbe wide, tall 117 km long 
stone wall stretching from sea to sea was the 
most monumental structure in Britannia and 
the Roman Empire.

However, only a few years passed and his 
successor Antoninus Pius (138-161) again 
attempted to occupy the northern, Scottish 
areas that had been partially occupied sixty 
years earlier. The advance was successful and 
in 142 the sources are already speaking of 
victory. At this same time the construction of 
the protective wall for the area annexed, the 
Antonine Wall, began at present-day Glasgow. 
Since there are estuaries that stretch deep into 
the land on either side, (the Firth of Forth and 
the Firth of Clyde), the man-made obstacle 
only had to be constructed for 60 km. The

78. Az Antoninus Fal Seabegs Wood közelében - 
Visy Zs. felvétele

78. The Antonine Wall near Seabegs Wood - 
photo by Zs. Visy



79. Az Antoninus Fal árka J a r  Hill közelében - Visy 
Zs. felvétele

elválassza egymástól". A 117 km hosszú, 
tengertől tengerig húzódó széles és ma
gas kőfal Britannia és a Római Birodalom 
legm onum entálisabb építménye.

Alig telt el azonban néhány év, és 
utódja, Antoninus Pius (138-161) ismétel
ten megkísérelte elfoglalni a hatvan évvel 
korábban részben már elfoglalt észak
skóciai területeket. Az előrenyomulás 
sikeres volt, 142-ben már a győzelemről 
szólnak a források. Ugyanekkor megkez
dődött a bekebelezett területet védő fal, 
az Antoninus Fal építése a mai Glasgow 
magasságában. M ivel mindkét oldalról 
egy-egy tölcsértorkolat nyúlik be mélyen 
a szárazföldbe, a Firth és Clyde öböl, itt 
csak 60 km hosszan kellett megépíteni a 
mesterséges akadályt. A Quintus Lollius 
Urbicus helytartó által irányított munká
ban a három britanniai legio és számos

79. The ditch of the Antonine wall near Bar Hill — 
photo by Zs. Visy

soldiers of the three legions of Britannia and 
numerous auxiliary units participated in the 
work directed by the governor Quintus Lollius 
Urbicus. The units and their companies were 
responsible for the construction of 3-4.6 mile 
(about 5.5-8.5 km) sections, which is attested 
to by many building inscriptions (distance 
slabs). Originally they may have planned for 
this to be a stone wall as well, but there is only 
a little bit of evidence of this at the eastern 
end of the wall. The 15 foot wide (4.3 m) and 
originally at least 10 foot (3 m) tall wall landed 
up being a sod wall lying on a thin stone 
foundation, which was only replaced by a mud 
wall in the eastern section. A deep, wide ditch 
followed the wall on its external, northern 
side. On the southern side of the wall ran an 
18 foot (5.5 m) wide military road. Originally 
they only planned on building 6 forts along 
the wall, or one every 10-12 kilometers, but
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80. Az Antoninus Fal árka Watling Lodge-nál, 
Falkirk közelében - Visy Zs. felvétele 

80. The ditch of the Antonine Wall at Watling 
Lodge near Falkirk - photo by Zs.Visy

segédcsapat katonái vettek részt. A csa
patok és egységeik 3-4,6 mérföld (m int
egy 5,5-8,5 km) hosszú szakaszok meg
építéséért voltak felelősek, amiről több 
építési felirat (distance slab) tanúskodik. 
Eredetileg ugyan lehet, hogy ezt is kőfal
ként tervezték meg, de erre csak a fal ke
leti végén van némi bizonyíték. A 15 láb 
(4,3 m) széles és eredetileg legalább 10 
láb (3 m) magas fal vékony kőalapozáson 
nyugvó gyeptégla fal lett, amit csak a ke
leti részen vált föl agyagfal. A falat a külső, 
északi oldalon széles és mély árok követte. 
A fal déli oldalán egy 18 láb (5,5 m) széles

82/a. Farkasvermek Rough Castle előterében - 
Visy Zs. felvétele

82/a. Defensive pits in the foreground of Rough 
Castle - photo by Zs. Visy

81. Az Antoninus Fal-hoz közvetlenül csatlakozó 
Rough Castle erőd - Visy Zs. felvétele

81. The Rough Castle fort directly linked to the 
Antonine Wall - photo by Zs. Visy

soon they raised this number to at least 19, 
17 of which are known. As a result of this, 
there was a fortification every 3 km. In the 
sections between forts, at a distance of about 
2 km, fortlets were erected, but only 10 of 
these have come to light. Near the fortlets 
small man-made terraces were also built on 
the inner side of the wall, which were used 
for signal fires like similar sites excavated 
on the western, desert sections of the Great 
Wall of China. The fortresses and fortlets were 
constructed of sod and earth except for their 
more important buildings (principia, baths).

This strategically practical change how-

82/b. Kinneil kiserődje Bo'ness közelében - Visy 
Zs. felvétele

82/b. Fortlet of Kinneil near Bo'ness - photo by 
Zs. Visy
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katonai út haladt. Eredetileg csak 6 erődöt 
terveztek megépíteni a fal mentén, vagyis 
10-12 kilométerenként egyet, de ham aro
san legalább 19-re növelték ezek számát, 
amiből 17 ismert. Ennek következtében 
minden 3 km-re ju tott egy erődítmény. 
Az erődök közti szakaszokon mintegy 2 
km-es távolságban kiserődöket emeltek, 
ezek közül azonban csak 10 vált ismertté. 
A kiserődök közelében kis mesterséges 
teraszokat is em eltek a fal belső oldalán, 
amelyek éppen úgy tűzzel való vészjelzés
re szolgáltak, mint a Kínai Nagyfal nyuga
ti, sivatagi részén feltárt hasonló helyek. 
Az erődöket és a kiserődöket a fontosabb 
épületeiktől (principia, fürdő) gyeptéglá
ból, földből építették.

A stratégiailag célszerű változtatás 
azonban nem volt hosszú életű. Nem tud 
juk, milyen háborús konfliktusokat váltott 
ki a határnak a skót felföld déli lábáig való 
előretolása, az is lehet, hogy a m eghódí
tott területet nem sikerült megfelelően 
pacifikálni, esetleg a kommunikációs vo 
nalak fenntartása okozott nehézségeket, 
m indenesetre tény, hogy a hatalmas m un
kával és erőfeszítéssel létrehozott védvo
nalat még maga Antoninus Pius császár 
föladta, és visszavonta a csapatokat a 
Hadrianus falhoz. Erre nézve egy 158-ban 
készült építési felirat a bizonyíték, amely a 
Hadrianus Fal menti erődök ismételt hasz
nálatba vételéről tanúskodik.

Az Antoninus Fal csak rövid ideig al
kotta Britannia északi határát, de egyben 
a Római Birodalom legészakibb határa 
is volt, tanúsítva a római hatalom szinte 
m inden cél elérésére való képességét. Az 
Antoninus Fal és erődítményrendszere a 
szerencsés körülmények folytán igen jó á l
lapotban megmaradt, helyenként hosszú 
kilométereken szinte érintetlen állapotá
ban bejárható, követhető. Nem véletlen 
tehát, hogy az Egyesült Királyság világ- 
örökségi helyszínnek javasolta. A sikeres 
pályázat eredm ényeként az Antoninus 
Fal 2008-tól a Frontiers o f Roman Empire 
lenevezésű m ultinacionális világörökségi 
helyszín része lett.

83. A bearsdeni erőd katonai fürdője - Visy Zs.
felvétele
83. The military baths of the Bearsden fortress -
photo by Zs.Visy

ever was not long lived. We do not know 
what kind of wartim e conflicts were set off 
by pushing the border to the southern foot 
of the Scottish highlands. It is possible that 
they were not able to sufficiently pacify the 
conquered territory or maybe maintaining 
the lines of communication caused prob
lems, but in any case the fact is that 
this defensive line established through 
enormous work and effort was abandoned 
by the emperor Antoninus Pius himself and 
the troops were w ithdrawn to Hadrian's 
Wall. As regards this, a building inscription 
made in 158 is proof that attests to the fact 
that the forts along Hadrian's Wall were 
again being used.

The Antonine Wall only formed the 
northern border of Britannia for a short 
time, but it was at the same time the 
northernmost border of the Roman 
Empire, manifesting the ability of the 
Roman power to achieve nearly every 
one of its goals. The Antonine Wall and 
its system of fortifications has survived in 
rather good condition due to favorable 
circumstances, it can be surveyed and 
followed for many kilometers in places. So 
it is no accident that the United Kingdom 
nominated it as a World Heritage site. As a 
result of the successful proposal, from 2008 
the Antonine Wall became a part of the 
multinational World Heritage site entitled 
the Frontiers o f the Roman Empire.
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ŐRSZEMEK A DUNA MENTÉN 
SENTINELS ALONG THE DANUBE

-  Szabó M áté

A római határvédelmi rendszer magyar- 
országi szakasza a Duna mentén épült ki. A 
folyó egyben volt birodalmi határ, és fontos 
kereskedelmi út. A határ őrzésével megbízott 
csapatok táborait láncként felfűzve találjuk a 
Duna partján, a köztük levő kapcsolatot azon
ban nem csak a határként szolgáló vízi út, ha
nem a szárazföldön futó, úgynevezett limes- 
út is biztosította. Az út mentén a határt és a 
közlekedést ellenőrző őrtoronylánc állt.

Pannonia határvédelmi rendszerében 
a legnagyobb számban őrtornyokkal talál
kozhatunk, de nem szabad elfelejteni, hogy

84. A limes út töltése Mosonmagyaróvár közelében 
(23593, PLT-Szabó M.)

84. The embankment of the limes road near 
Mosonmagyaróvár (23593, PLT - M. Szabó)

The Hungarian section of the Roman 
Frontier defense system was developed along 
the Danube. The river was both the imperial 
border and an important trade route. The 
forts of the troops charged with the duty of 
protecting the frontier can be found strung 
together like a chain on the banks of the 
Danube, but communication between them 
was provided not only by the water route 
(ripa) that served as the border, but also by 
the so-called limes road running inland. 
Along this road was a chain of watch towers 
that controlled the border and its traffic.

Within the frontier defense system of 
Pannonia, we find watch towers in the 
greatest numbers, but we should not forget 
that what we see may have formed the 
elements of the Ripa Pannonica at differing 
times. Their role was monitoring and quickly 
relaying information, but they also provided 
protection in the case of minor attacks.

If we sort the watch towers known 
through research chronologically, we find 
data not only related to their number and 
density, but also about their structure. In 
the early period we find smaller towers 
made mainly from wood, which were 
predominantly surrounded by round 
ditches. We know of these kinds of towers 
from numerous parts of the Empire, so 
important conclusions can be reached 
even on the basis of an aerial photograph 
or a geophyisical survey. A significant 
transformation of this defensive system 
took place in the 4th century, when watch 
towers were built or rebuilt in much greater 
numbers. Their defensive systems show a 
change in the strategic situation as well. 
The towers were made of wood or stone 
and they were of larger size, so a greater 
number of defenders served in them. The
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85. ANN 6-os őrtorony kettős árka és a 
limes-út nyom ai légi fe lvéte len  (32100, PLT 
- Szabó M.)

85. Traces of the limes road and the double 
ditches of the ANN 6 watch tower on an aerial 
photograph (32100, PLT - M. Szabó)

amit látunk, az különböző időszakokban 
alkothatta a Ripa Pannonica elemeit. Szere
pük a megfigyelés és a gyors információto
vábbítás volt, de kisebb támadások esetén 
védelmet is nyújthattak.

Ha a kutatások során megismert őrtor
nyokat kronológiailag szétválogatjuk, nem 
csupán számukra és sűrűségükre, de szerke
zetükre vonatkozóan is adatokhoz jutunk. A 
korai időszakban kisebb, főként fából épült 
tornyokat találunk, melyeket döntően kör ala
kú árok övezett. A Birodalom számos részéről 
ismerünk ilyen tornyokat, így egy légi felvétel, 
vagy egy geofizikai felmérés alapján is fontos 
következtetéseket lehet levonni. A védelmi 
rendszer igazi átalakítására a 4. században ke
rült sor, ekkor sokkal nagyobb számban épí
tettek, vagy építettek újjá őrtornyokat. Védel
mi rendszerük tanúskodik a stratégiai helyzet 
változásáról is. A tornyokat fából vagy kőből 
emelték, méretük nagyobb lett, melyben 
több védő teljesített szolgálatot. A tornyokat

towers most often were enclosed by deep 
double ditches that had a square ground 
plan with rounded corners.

In the final third of the 4<h century, 
during and following the reign of Emperor 
Valentinian, even more substantial buildings 
were erected in certain sections. These tower 
structures with sides nearly 20 meters long 
are more comparable to keeps from the 
Middle Ages, and a larger garrison could 
have even withstood a serious siege in them 
(the remains of this kind of fortification can 
be seen in Leányfalu).

The watch towers followed the path of the 
limes road. This road that usually ran parallel 
to the Danube handled significant military 
and commercial traffic, just like the river. 
It provided communication between the 
individual forts and the units serving on the 
limes could inspect the integrity of the border 
as well as maintain undisturbed trade along 
its path. The troops defending the frontier
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legtöbbször kettős, lekerekített sarkú, négy
zet alaprajzú, mély árok vette körül.

A 4. század utolsó harmadában, 
Valentinianus császár uralkodása idején és 
ezt követően ennél komolyabb épületeket is 
emeltek egyes szakaszokon. Ezeket a közel 
20 méter oldalhosszúságú toronyépülete
ket sokkal inkább a középkor lakótornyaihoz 
hasonlíthatjuk, melyben nagyobb helyőrség 
akár komolyabb ostromot is kiállhatott (ilyen 
védmű maradványait láthatjuk Leányfalun is).

Az őrtornyok a limes-út vonalát követték. 
A Dunával legtöbbször párhuzamosan futó 
út - a folyóhoz hasonlóan - jelentős katonai 
és kereskedelmi forgalmat bonyolított. Bizto
sította a kapcsolatot az egyes táborok között, 
a limesen szolgáló egységek ennek vonalá
ban ellenőrizhették a határ sértetlenségét, 
a kereskedelem zavartalan folyását. Építésé
vel a határt védő csapatok voltak megbízva, 
irányításukat és a tervezést hadmérnökök 
végezték. A római mérnökök rendkívül gya
korlatiasan végezték munkájukat, így az utak 
vonalvezetésén kívül építési technikájuk, ki
vitelezésük is példaértékű, sőt hosszú évszá
zadokig szinte megismételhetetlen volt. A 
provincia feladása után, egyes helyeken még 
a középkor folyamán is ezek voltak a fő ütő
erei a közlekedésnek, kereskedelemnek, sőt 
ennek nyomait napjainkban is felfedezhetjük 
modern útjainkban, vagy követhetjük a leve
gőből (például a 6-os számú országút sok he
lyen őrzi az egykori római út nyomvonalát).

Az építkezés során először alapárkot és víz
elvezető árkot ástak, majd különböző módon 
készítették el az út szerkezetét. A települések, 
táborok között főként kavicsos, kőtörmelé
kes burkolata volt, míg fontosabb helyeken, 
nagyvárosokban akár kőlapokkal is fedhet
ték, ahogy ez Óbudán, az egykori tartományi 
székhelyen (Aquincum) is megfigyelhető. Sze
rencsés esetben a feltárások során az útépíté
sek, javítások, vagy akár a szekerek kerekeinek 
nyomai is jól megfigyelhetők.

Az utak mentén a távolságot mérföldkö
vek jelezték. A meghatározott távolságokon 
álló oszlopokra a távolságadaton kívül az épít
kezésre és az éppen uralkodó császárra vo
natkozó adatokat is megtaláljuk, így egy-egy

were charged with its construction, and this 
work was planned and directed by military 
engineers. The Roman engineers performed 
their work in an extraordinary practical 
manner, so in addition to the surveying of 
its path, the construction techniques and 
their employment were also exemplary, and 
were essentially unable to be duplicated for 
many centuries. Following the surrender of 
the province, in certain areas these were the 
main arteries of transportation and trade 
throughout the Middle Ages, and their paths 
can even be detected in our modern roads or 
be followed from the air (for example, Route 
6 preserves the path of the former Roman 
road in many places).

During the course of construction they 
first dug a foundation trench and a drainage 
ditch, then they prepared the structure 
of the road in various ways. Between the 
towns and the forts it primarily had a 
covering of gravel or broken stone, while 
in more important places and in large 
cities it may even have been paved with 
stone slabs, as can be observed in Óbuda 
(Aquincum), the former provincial capital. 
In some fortunate cases the traces of road 
construction and repair or even the tracks 
from the wheels of the wagons are clearly 
discernable during excavations.

Milestones indicated distances along the 
roads. In addition to the information about 
distances on these posts erected at specific 
intervals, we also find data related to the 
construction and the reigning emperor 
at the time, so each of these finds have 
particular significance.

When we are fortunate, the roads and 
watch towers of the system of frontier 
defense are most easily identified during the 
course of aerial archaeological research. The 
plowed up strip of the road that is sometimes 
more than ten meters wide can be discerned 
and followed for kilometers. In extraordinary 
cases we can also make out the line of the 
ditch or ditches bordering the road. When 
a road is successfully identified, then the 
possibility of identifying the watch towers 
built next to it opens up as well.
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86. Szisztematikus fémdetektoros kutatás egy 86. Systematicexaminationswithmetaldetectors 
őrtoronynál (PTE) at a watch tower (PTE)

ilyen lelet különleges jelentőségűnek számít.
Ha a szerencse mellénk szegődik, legköny- 

nyebben légirégészeti kutatás során azono
síthatjuk a határvédelmi rendszer útjait, és őr
tornyait. Az utak szétszántott sávja akár több 
tíz méter szélességben megfigyelhető, kilo
métereken keresztül követhető. Különleges 
esetekben az utat határoló árok, vagy árkok 
vonalát is észrevehetjük. Ha sikerült azonosí
tani egy utat, lehetőségünk nyílik a melléjük 
épített őrtornyok azonosítására is.

Legtöbbször a 4. századra jellemző 
védművek nyomait figyelhetjük meg. A fő
ként kettős árokkal határolt objektumok 
nagyjából 50 méter átmérőjűek. A jól terve
zett és szervezett építkezésekre utal, hogy 
őrtoronylánc elemei közel azonos távolságra 
épültek egymástól, így egy-egy ismert lelő
hely iránymutatóul szolgál továbbiak megta
lálásához. Ezeken kívül a stratégiailag fontos 
helyeket is megerődítették a határ mentén,

Most often it is thetracesofthedefensive 
works characteristic of the 4th century 
that can be observed. The structures that 
are mostly surrounded by a double ditch 
are about 50 meters in diameter. Their 
well planned and organized construction 
is indicated by the fact that the elements 
of this chain of watch towers were built 
at almost identical distances from one 
another, so each known site serves as a 
guide for finding the others. In addition to 
this, the strategically significant sites along 
the border were also fortified, so the traces 
of watch towers can be found at stream 
fords, good lookout points and at the 
mouths of rivers flowing into the Danube.

Unfortunately most times only the 
ditches are visible from the air, since the 
watch towers - particularly if they were 
made of wood - left behind very few 
construction materials, and these are

76



87. A friss vetésben heverő római téglatöredékek 
őrtoronyra utalnak (PTE)

87. Roman brick fragments lying in a freshly 
planted field indicate a watch tower (PTE)

így őrtornyok nyomait találhatjuk patakok 
átkelőhelyeinél, jó kilátópontokon, vagy a 
Dunába ömlő vizek torkolatánál is.

Legtöbbször sajnos csak az árkokat 
láthatjuk a levegőből, hiszen az őrtorony 
- főleg, ha fából épült - kevés építőanya
got hagyott maga után, mely nehezen 
azonosítható. A felvételeket számítógépes 
programok segítségével térképre lehet il
leszteni, és térinformatikai rendszerben 
feldolgozni. Az így nyert adatokkal pontos 
képet kaphatunk a lelőhely szerkezetéről, 
a koordináták alapján pedig jelentősen 
könnyítjük a lelőhelyek terepi azonosítá
sát, hiszen egy GPS (műholdas helym egha
tározó rendszer) segítségével egyszerűen 
rátalálunk a keresett helyszínre.

Amilyen könnyen azonosíthatók a ró
mai utak, vagy az őrtornyok a levegőből, 
annál nehezebb „szóra bírni" őket. A tér
képre illesztett légi felvételek, és a GPS se
gítségével könnyen rálelünk a helyszínekre, 
a lelőhelyek azonban méretükből, és hasz
nálatuk intenzitásából következően kevés 
lelettel kecsegtet. Szerencsés esetben, ki
tartó keresgélés után egy-egy római tégla 
vagy kerámia töredékével, szisztematikus 
fémdetektoros kutatással néhány érmével, 
vagy egy-egy használati, viseleti tárgy tö
redékével távozhatunk a helyszínről. Ilyen 
jellegű kutatásuk mégis számos rendkívül 
fontos adatot adhat. Az építési anyag a le-

88. A limes-út metszete Kisapostag határában - 
Visy Zs. felvétele

88. The cross section of the limes road at the 
border of Kisapostag - photo by Zs. Visy

difficult to identify. The images can be 
integrated into maps and entered into 
geographic information systems with 
the aid of computer programs. The data 
gained in this manner can provide us with 
a precise picture of the structure of the 
archaeological site, and on the basis of 
the coordinates it is significantly easier 
to identify the sites on the ground, since 
with the aid of a GPS (satellite global 
positioning system) device it is easy to 
find the desired site.

As easy it is to identify the Roman roads 
or watch towers from the air, it is more 
difficult to make these sites comprehensible. 
Through the aid of the aerial photographs 
integrated into maps and GPS we can easily 
find the sites, but as a result of their size and 
the intensity of their utilization, the prospects 
for archaeological finds are slim. In favorable 
cases after a patient search we may leave 
the site with a fragment of a Roman brick 
or a piece of pottery, or with a few coins or 
fragmentsofpersonalitemsaftera systematic 
examination with a metal detector. However, 
this kind of research can provide a great deal 
of outstandingly important information. 
Construction materials bear witness to the 
structure of the site and the finds to the 
period when it was built and used.

The limes road provides less hope for 
the researchers. W hat can be seen clearly
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lőhely szerkezetéről, a leletek pedig az épí
tés és a használat idejéről tanúskodnak.

A limes-út még kevesebb reményt ad a 
kutatónak. Amit a levegőből jól láthatunk, a 
felszínen legtöbbször rejtve marad, esetleg 
néhány kő és a kavicsborítás szemei jelzik 
egykori helyét. Ilyenkor hosszú kilométere
ket járhatunk be, mely során főleg a nyom
vonalat azonosíthatjuk, s csupán különleges 
esetekben találhatunk egy-egy leletet, mely 
az útvonal szerkezetére, vagy korára utalhat.

A Duna magyarországi szakasza mentén 
járva, utazva sokszor bele sem gondolunk, 
hogy csupán karnyújtásnyira, vagy akár a lá
bunk alatt hevernek a római emlékek. A Ripa 
Pannonica szárazföldi ütőere a limes-út volt, 
mellette pedig számolatlanul sorakoztak a 
Birodalom biztonságára ügyelő őrtornyok. 
Jelentőségük akkor a határ őrzésében és 
a kereskedelem ellenőrzésében nyilvánult 
meg, a határvédelmi rendszer világörökségi 
nevezése során pedig a Ripa Pannonica foly
tonosságát fogják jelezni.

from the air most often remains hidden 
on the ground, with possibly a few stones 
and bits of gravel from the road surface 
indicating its former location. In these 
cases we can survey it for kilometers, 
during which time we primarily identify its 
path, and only rarely can we discover a find 
that may indicate the structure or age of 
the roadway.

Travelling along the Hungarian portion 
of the Danube oftentimes we don't even 
consider the fact that Roman relics lie below 
our feet or just an arm's length away. The 
limes road was the land artery of the Ripa 
Pannonica and innumerable watch towers 
looking out for the safety of the Empire 
were lined up next to it.Their significance at 
that time manifested itself in the protection 
of the border and the monitoring of trade, 
and during the course of the nomination 
of the frontier defense system to the World 
Heritage they will indicate the perpetuity of 
the Ripa Pannonica.

89. Római őrtorony elméleti rekonstrukciója 89. Hypothetical reconstruction of a watch tower 
(Pazirik Kft.) (Pazirik Kft.)
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r o m a i  k o r i  ő r t o r n y o k
PEST MEGYÉBEN ÉS BUDAPESTEN
ROMAN AGE WATCH TOWERS 
IN PEST COUNTY AND BUDAPEST

-  Vorgo Gábor

A római katonai alakulatok a Flavius-kortól 
(69-96) állomásoztak a Duna mentén. Az ek
kor felépített katonai táborok még fa-föld 
szerkezetű sáncok voltak. Bár régészeti bizo
nyítékunk nincs rá, de valószínű, hogy már 
ekkor is épültek őrtornyok. A legelső biztos 
forrásunk a Traianus-oszlop, amelynek a dák 
háborút (101-102) bemutató reliefjei Duna- 
parti őrtornyokat ábrázolnak. (90. kép) A ko
rai, 1 -2. századi őrtornyok megtalálását nehe
zíti az is, hogy fából épülvén felszíni nyomuk 
nem maradt mára. Ilyen fa őrtornyok árkait 
Pilismarótról ismerjük. Ezek mellett - ahogy a 
Traianus-oszlop ábrázolásán is látható - már 
kőből is építettek őrtornyokat.

Az 1. században kialakult határvédel
mi rendszer töretlenül élt tovább a 2-3.

Roman military units were stationed 
along the Danube from the Flavian period 
(69-96). The military forts erected at that 
time were still constructed from timber 
and earth. While we do not have any 
archaeological proof, it is probable that they 
were also already building watch towers at 
this time. Our first reliable source is Trajan's 
Column, whose reliefs depicting the Dacian 
Wars (101-102) shows watch towers on the 
banks of the Danube. (Figure 90) Identifying 
the early, 15t-2nd century watch towers is 
difficult because they were made from wood 
and no traces of them have survived on the 
surface to the present day. We know of the 
ditches of some wooden watch towers from 
Pilismarót. In addition watch towers from

90. A Traianus-oszlopon ábrázolt őrtornyok 90. Watch towers depicted on Trajan's Column
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században is. Természetesen folyamato
san zajlottak építkezések a limesen, de a 
rendszer alapelvei nem változtak. Ebben a 
században, a markomann háborúk (166— 
180) utáni helyreállításokkal egyidőben, 
Commodus császársága (180-192) idején 
számos őrtornyot emeltek. Ezeknek azon
ban csak építési feliratait ismerjük. A közel 
egységes szövegű feliratokból több mint 
húszat ismerünk, de mindegyik szórvány, 
vagy másodlagosan, késő római épületek
be falazva, vagy sírokban került elő. A feltárt 
őrtornyok leletei általában későbbiek (eset
leg a Visegrád-Várkert-dűlőben és Óbudán, 
a Lajos u. 71-85. sz. alatt feltárt őrtorony 
datálható erre a korszakra), így egyelőre a 
régészet adós marad az építési feliratokhoz 
tartozó őrtornyok azonosításával.

A római hadviselés a 4. században alakult 
át. A hadsereg nagyobb részéből mozgó csa
patokat szerveztek. Idővel lecsökkent a hatá
ron állomásozó katonaság létszáma, és többé 
nem volt képes minden korábbi tábort meg
tölteni. Ezért új típusú épületeket és számos új 
őrtornyot emeltek. A megye és Budapest te
rületén ismert 40 őrtoronyból legalább 28 eb
ben az időszakban, közelebbről Valentinianus 
uralkodása (364-375) alatt épült.

Az egyik új típusú épület négyzetes alap
rajza az őrtornyokéhoz áll közel, de alapte
rületük nagyobb (a korábbi 5-10 m-es ol
dalhossz helyett 18 m), és emiatt négy belső 
pillér tartja a födémet. A kerítőárok mellett 
kő kerítőfal is épült a tornyok köré. Ez az épü
lettípus - a saroktornyok hiánya ellenére is - 
inkább kis erődnek tartható, amelyben nem 
felváltott őrségek teljesítettek szolgálatot, 
hanem állandó (max. 20 fős) legénységgel 
látták el őket. Ilyen típusú kísérődből ötöt 
ismerünk Magyarország területéről, és ebből 
négy Pest megye területére esik. A Budapest, 
Római parti egészen új felfedezés, csak 2010- 
ben került elő. Kettő, a visegrád-lepencei és 
a leányfalusi (91-92. kép) látogatható.

Az ugyanekkor épült őrtornyok többsége 
azonban 10x10 m-es alapterületű, ritkán egy 
belső pillérrel, mint amilyen a szintén bemuta
tott visegrád-kőbányai őrtorony. Ennek építé
si feliratát is ismerjük, társai korát az építésnél

91. A leányfalui őrtorony romjai (Fotó: Redő Ferenc) 

91. The ruins of the watch tower in Leányfalu 
(Photo: Ferenc Redő)

stone were already constructed as it can be 
seen in the depictions on Trajan's Column.

The system of frontier defense that 
developed in the 1st century survived without 
a break in the 2nd and 3rd centuries as well. Of 
course construction on the limes took place 
continuously, but the principles of the system 
had not changed. In this century, at the same 
time as the reconstruction following the 
Marcomannic Wars (166-180), numerous 
watch towers were erected during the reign of 
Emperor Commodus (180-192). However, we 
only know of these from building inscriptions. 
More than twenty of these inscriptions with 
nearly identical texts are known, but all of 
them are stray finds or were discovered in 
secondary contexts, such as the walls of Late 
Roman buildings or in graves. The finds from 
excavated watch towers are generally later (the 
watch towers excavated in Visegrád-Várkert- 
dűlő and at 71-85 Lajos Street in Óbuda can 
be possibly dated to this period), so for the 
time being archaeology lags behind in the 
identification of the watch towers that had 
building inscriptions.

Roman military strategy was transformed 
in the 4th century. Mobile units were 
organized from the majority of the army. 
It follows the number of soldiers stationed 
on the border declined and they were not 
able to fill all of the earlier forts. Therefore 
new types of buildings and numerous new 
watch towers were erected. Of the 40 known
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92. A leányfalui őrtorony rekonstrukciója (Fotó: 
Redő Ferenc)
92. Reconstruction of the watch tower in 
Leányfalu (Photo: Ferenc Redő)

felhasznált téglákba bélyegzett katonai tiszt
ségviselők nevei segítenek meghatározni.

Az őrtornyok viszonylag sűrűn, 1-1,5 
km távolságban ismertek Visegrádon. 
Dunabogdány és Budapest között a távolság 
a duplájára nő, mintegy 3 km. Ennek oka ket
tős: a Duna folyása itt egyenes, nem kanyarog, 
és a hegylábak sem nyúlnak a folyópartig, 
tehát a látótávolság nagyobb. Ugyanakkor 
Esztergom és Pilismarót között, ahol a Duna 
folyása szintén egyenes, az őrtornyok közötti 
távolság mégis csak 500-750 m körül mozog. 
Itt nyilván a túlpart lakói, a kvádok ellenőr
zése megkövetelte egy-egy betörés lehető 
leggyorsabb észlelését és híradását a táborok 
irányába. Dunabogdány és Budapest között 
a túlparton a Szentendrei-sziget ezt a gyors 
észlelést amúgy sem engedte meg, ugyan
akkor egyben ütközőzónát is jelentett, hiszen 
a markomann háborúkat lezáró béke után 
„senki földjének" tekintették.

A 4. századi limes másik új típusú épülete 
a kikötőerőd. Ezek a Duna mindkét partján, 
részben a birodalom területén kívül épültek. 
Egy központi, téglalap alaprajzú toronyból 
állnak. Ezek középvonalában kisebb sarok
tornyokkal ellátott kerítőfal övezte a Duna 
felé a kikötőt. (93. kép) Ilyenek álltak Szobon, 
Verőcén, Kisorosziban, Tahitótfaluban, Duna
keszin, Szigetmonostor-Horányban is. Sze
repük feltehetően kettős volt: a Barbaricum 
felé irányuló katonai akciók utánpótlásának

watch towers in the territory of the county 
and of Budapest at least 28 were built in this 
period, or more precisely during the reign 
ofValentinian (364-375).

The square ground plan of one of the new 
types of buildings is similar to that of the watch 
towers, but it had a larger area (18 m long sides 
instead of the earlier 5-10 m sides), and due 
to this four internal pillars held up the upper 
floors. In addition to the encircling ditches, 
stone enclosure walls were also built around 
the towers.This type of structure - even despite 
the lack of corner towers - can be considered a 
fortlet, not served by changing sentries but by 
a permanent crew (max. 20 soldiers). We know 
five of this type of fortlet in the territory of 
Hungary, and there are four of them within Pest 
County.The one on the Római part in Budapest 
is a very recent discovery, only discovered in 
2010. Two of these, in Visegrád-Lepence and 
in Leányfalu (Figures 91-92) can be visited.

However, the majority of the watch towers 
constructed at this same time have a ground 
area of 10x10 m, rarely with one internal pillar, 
as in the Visegrád-Kőbánya watch tower, 
which is also open to visitors. We also know 
the building inscription of this tower, and 
the names of the military officers stamped 
on the bricks used in its construction help 
determining the ages of the similar towers.

The watch towers were placed at relatively 
close distances, 1-1.5 km at Visegrád. This 
distance doubles to about 3 km between 
Dunabogdány and Budapest. There are two 
reasons for this: the channel of the Danube 
here is straight, without bends, and the 
bases of the hills do not stretch down to the 
riverbanks, so their range of vision is greater. 
At the same time, between Esztergom and 
PilismáröFwhere the channel of the Danube 
is also straight, the distance between watch 
towers is ranges between just 500-700 m. It 
is obvious that the monitoring of a possible 
incursion of the inhabitants living on the 
opposite side of the Danube, the Quadi, 
required the quickest detection and signaling 
to the forts. Between Dunabogdány and 
Budapest, Szentendre Island would not 
have made this quick observation of the far
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biztosítása, de békeidőben a kereskedelem 
lebonyolításában is szerepet játszhattak. Kö
zülük egy, a dunakeszi látogatható.

A hanyatló birodalom utolsó nagy építke
zései nem jártak sikerrel. A dunakeszi kikötő
erődöt építése után 10-20 évvel elhagyták és 
430 után a tartomány hun uralom alá kerülé
sével az őrtornyok is elvesztették szerepüket.

A dunai limes világörökségi nevezésének 
előkészítése során azt kellett tapasztalnunk, 
hogy a római kor emlékei tovább pusztul
tak. Ez történt például a szentendrei Hunka- 
domb őrtornyával, ennek helyére lakóház 
épült. Vannak fontos helyszínek, amelyek 
helyét - megfelelő helyszínrajz hiányában 
- nem tudjuk megállapítani. Ezek közül ki
fejezetten szomorú, a szintén Szentendrén, 
a Dera-patak torkolatánál a két világháború 
között feltárt őrtorony esete. Az épület kü
lönleges, egy korábbi őrtoronyhoz szárnyfa
lakat építettek a Duna felé, kisebb saroktor
nyokkal. Ezzel alaprajza a kikötőerődökéhez 
vált hasonlatossá. Újbóli előkerülését csak 
egy szerencsés véletlentől várhatjuk.

Számos lelőhely értelmezése is kérdésessé 
vált. A Szentendrei-szigeten őrtoronyként szá
mon tartott öt lelőhely inkább középkori épü
letek maradványait takarhatja. Budapesten is 
sok esetben sikerült bizonyítani, hogy téve
sen gondoltunk római őrtornyokra, de pozi
tív eset is előfordul: a korábban feltételezett 
káposztásmegyeri őrtorony esetében sikerült 
alátámasztani a rom egykori létezését, és a víz 
alatti régészeti kutatások újra azonosították a 
19. század óta elfelejtett romot Szigetújfalun.

A Pest megye és Budapest területén is
mert mintegy negyven őrtoronyból tizen
négy felelt meg a nevezés követelményeinek. 
Ebből hármat - Tahitótfaluban és Kisoroszi
ban (valamint az albertfalvai tábort) - azért 
kellett kihagynunk a nevezésből, mert az ön- 
kormányzatok és a tulajdonosok ellenezték 
a világörökségi nevezést. Ezzel a szomorú 
véleménnyel szemben azonban sokkal fon
tosabb, hogy a települések többsége - Szob, 
Visegrád, Dunabogdány, Verőce, Leányfa
lu, Szentendre, Szigetmonostor, Dunakeszi, 
Göd, Budakalász, Budapest (l„ II., III., V. és 
XXII. kerület), Százhalombatta és Szigetújfalu

bank possible anyways, and the island also 
represented a buffer zone, since following the 
peace treaty after the Marcomannic Wars it 
was considered "no-man's land”.

The second new type of building of the 4,h 
century limes was the fortified river port. These 
were constructed on both sides of the Danube, 
so in part outside the territory of the Empire. 
They are comprised of a central tower with 
a rectangular ground plan. Walls with small 
corner towers extending from the centerline 
of the tower towards the Danube enclosed 
the port. (Figure 93) Such fortifications are 
known in Szob, Verőce, Kisoroszi, Tahitótfalu, 
Dunakeszi and Szigetmonostor-Horány. They 
presumably had a double role: to ensure supp
lies and reinforcements for military actions into 
Barbaricum, and in peacetime they may have 
played a role in the conduct of trade. Of these, 
the one in Dunakeszi is open to visitors.

The final large construction projects of 
the declining empire were not successful. 
The fortified river port at Dunakeszi was 
abandoned 10-20 years after its construction 
and after AD 430, when the province fell under 
the control of the Huns, the watch towers also 
lost their purpose.

93. A kikötőerődök alaprajza

93. Ground plan of the fortified river ports
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- támogatta a nevezést, és így reményked
hetünk abban, hogy a jövőben megállítható 
múltunk emlékeinek további pusztulása, és 
újabb emlékek válhatnak bemutathatóvá 
a nagyközönség számára is.

94. A Pest megyei és budapesti őrtornyok (négyzet 
jelöli a táborokat, pirossal a látogatható őrtornyok) 

94. The watch towers of Pest County and Budapest 
(squares indicate the forts and the watch towers 
that are open to visitors are in red)

During the course of the preparations for 
the World Heritage nomination of the Danube 
limes, we became aware of the fact that the 
Roman remains had deteriorated further. This 
is the case, for example, with the watch tower 
on Hunka Hill in Szentendre, where a house 
was built. There are important sites whose 
location cannot be determined due to the lack 
of a suitable site map. A particularly sad case is 
the watch tower that was excavated between 
the two World Wars that is also in Szentendre, 
at the mouth of the Dera Stream. This structure 
is unusual, wing walls with small corner towers 
towards the Danube were attached to an earlier 
watch tower. Due to this its ground plan was 
similar to that of a fortified river port. We must 
wait for a fortunate event to rediscover it.

The interpretation of numerous archaeo
logical sites has become uncertain. Five sites 
on Szentendre Island considered to be watch 
towers may instead be the remains of medieval 
buildings. In Budapest as well, in many cases it 
has been shown that sites were erroneously 
thought to be Roman age watch towers, but 
there have also been positive identifications. 
In the case of the previously presumed watch 
tower in Káposztásmegyer, the existence 
of ruins was successfully confirmed, and 
underwater archaeological investigations re
identified ruins in Szigetújfalu that had been 
forgotten since the 19th century.

Of the some forty known watch towers 
within the territory of Pest County and Buda
pest, fourteen met the requirements for 
nomination. Of these, three - in Tahitótfalu and 
Kisoroszi (as well as the fort in Albertfalva) - had 
to be left out from the proposal because the 
local governments and the owners rejected to 
their the World Heritage nomination. However, 
in the face of this unfortunate opinion, it is much 
more important that most of the towns - Szob, 
Visegrád, Dunabogdány, Verőce, Leányfalu, 
Szentendre, Szigetmonostor, Dunakeszi, Göd, 
Budakalász, Budapest (1st, 2nd, 3rd, 5'h and 22nd 
districts), Százhalombatta and Szigetújfalu - 
supported the nomination, so we can hope that 
in the future we will be able to stop the further 
deterioration of these monuments and more of 
them will be exhibited to the general public.
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ALI SCA ÉS ALTINUM
G e o f iz ik a i  k u t a t á s o k  a  t o l n a i  é s  b a r a n y a i

LIM ES SZAKASZON
ALISCA AND ALTINUM
GEOPHYISICAL INVESTIGATIONS OF THE SECTIONS 
OF THE LIMES IN BARANYA AND TOLNA COUNTIES

-  Lóki Róbert

A limes magyarországi szakaszának 
déli, kevéssé kutatott részén két erőd 
geofizikai kutatását végeztük el a Danube 
limes projekt keretében Szekszárd és 
Mohács térségében.

Az őcsényi, Aliscaként azonosítható 
táborról a közelmúltban sikerült értékel
hető légifelvételeket is készíteni, ezek jól 
kiegészítik a m agnetométeres felmérés 
által adott képet.

A geofizikai felmérés képén egy több
szörösen körülárkolt, ÉNy-DK-i tájolású

95. Alisca helye a második katonai felmérésen 

95. Site of Alisca in the second military survey

Within the context of the Danube Limes 
Project, geophysical investigations were 
carried out on two forts in the southern, 
less well researched section of the limes 
in Hungary, in the area of Szekszárd and 
Mohács.

Aerial photographs that can be analyzed 
were successfully made recently of the fort in 
Őcsény, which can be identified as Alisca, and 
these complement the image provided by 
the magnetometric survey.

In the image from the geophysical survey, 
the eastern part of an auxiliary fort oriented 
to the northwest-southeast and surrounded 
by several ditches can be clearly discerned. 
The fort is surrounded by three ditches on 
the eastern and southern sides, while on the 
northern side there is just one ditch due to 
the proximity of the riverbank.The right-hand 
side gate of the fort can also be identified 
on the eastern side. In the survey image it is 
not the gate, but its location that was walled 
off with a U-shaped tower in the 4th century 
that is visible. Starting from the gate, a dark 
line indicates the fortress wall. The strip of 
the via principalis connecting the side gates 
can be followed in the middle between the 
traces of the fort's buildings. The praetoria 
façade of the fort facing the enemy lies to 
the north of this, while the better protected 
back retentura section is to the south. The via 
praetoria running from the main gate to the 
headquarters building (principia) coincides 
with the extended line of the present-day dirt 
road leading to the fort and the estimated
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segédcsapat-tábor keleti része tisztán ki
vehető. Az erődöt a keleti és a déli oldalán 
három árok veszi körül, az északi oldalon 
a part közelsége miatt azonban csak egy 
árkot húztak. A keleti oldalon a tábor 
jobboldali kapuja is azonosítható. A m éré
si képen nem is a kapu, hanem annak„U " 
alakú toronnyal a 4. században elfalazott 
helye látszik. A kaputól kiindulva sötét sáv 
jelzi az erőd falát. Az oldalsó kapukat ösz- 
szekötő via principalis sávja az erőd épüle
teinek nyomai közt középütt vehető ki. A 
tábor ellenség felé néző praetoria frontja 
ettől északra fekszik, míg a hátsó, védet
tebb retentura rész délre esik. A főkaputól 
a parancsnoki épület (principia) felé vivő 
via praetoria az erődhöz vezető mai földút 
meghosszabbított vonalával és a principia 
sejthető középtengelyével esik egybe. Az 
erőd északi kapuját teljesen elbontották, 
helyét elplanírozták.

A principia a felmért terület DNy-i ré
szére esik, teljes felmérését a fás, cserjés 
növényzet akadályozta. A principia  belső 
udvara egyértelm űen azonosítható. A déli 
részén látható sötét folt ciszternára vagy 
kútra utalhat. Ezt a feltehetőleg oszlop
sorral szegélyezett belső udvart három 
oldalról helyiségsor övezte, a csapat szen
télyét és kincstárát is magában foglaló 
helyiség a bejárattal szemben található. A 
principia előterében egy, a via principiat is 
magában foglaló fedett csarnok, a basilica 
sejlik fel.

Közvetlenül a principia mögött a 
légifelvétel egy „L" alakú, támpillérekkel 
m egerősített falat mutat, ami gabonatá
roló (horreum) lehetett. A tábor barakk- 
épületei közül a két legjobban kirajzolódó 
a tábor DK-i negyedében található. Egy- 
egy ilyen barakképület 10 hálóteremből 
(contubernium ) állt, m indegyikben 8-8 
katona lakott. A barakképületek végén a 
század tisztjeinek nagyobb méretű körle
tei kaptak helyet. A keletebbi barakk É-i 
végén ez a szélesebb helyiség, a centurio 
lakrésze is kivehető.

A tábor egyetlen látszódó tornya a déli, 
m elyet a közelmúltban készült légifelvétel

central axis of the principia. The northern gate 
of the fortress was completely demolished 
and its site was leveled off.

The principia lies in the southwestern 
section of the surveyed area, and its full survey 
was impeded by the woody, overgrown 
vegetation. The inner courtyard of the 
principia is clearly identifiable. The dark spot 
visible in its southern section may indicate a 
cistern or a well. This inner courtyard, which 
was presumably bordered with a colonnade, 
was surrounded by buildings on three sides, 
with the chamber containing both the unit's 
shrine and treasury found opposite the 
entrance. In the foreground of the principia 
the roofed colonnade, the basilica, that also 
covers the via principia appears.

The aerial photograph shows an L-shaped 
wall reinforced with buttresses directly 
behind the principia, which may have been 
a granary (horreum). Of the fort's barracks, 
the two that are most clearly discernable are 
found in the southeastern quarter of the fort. 
Each barracks building such as these had 10

96. A geofizikai mérés és a hozzáillesztett hamis 
színes légifelvétel Alisca táboráról (Geofizika: Ber
ták Gábor, fotó: Szabó Máté)

96. The geophysical survey of the fort of Alisca 
and the colorized aerial photograph integrated 
into it (Geophysicist: Gábor Berták, photo: Máté 
Szabó)
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97. Altinum helye a második katonai felmérésen

szépen kirajzol. A toronynak több ép íté 
si fázisa volt. Az első fázis a trapéz alakú, 
beugró saroktorony, am ely a 2-3. szá
zadi táborok tipikus toronytípusa. Ezt a 
tornyot a 4. században átépítettek, a fa l
hoz legközelebbi árkot betöm ve, legye
ző alakban nyíló, a faltól messze kiugró 
védm űvet hozva létre, am elyről egy eset
leges ostrom esetén a védők a közeli fa l
szakaszokat tűz alatt tarthatták.

A kutatás eredm ényeként kirajzoló
dott tábor a cohors I Noricorum equitata  
2. százázad végére, 3. századra keltezhe
tő, szabályos, beugró tornyokkal épült 
kőerődje. Ugyanakkor a pannoniai limes 
4. század közepére keltezhető átép ítésé 
nek nyomai is jól m egfigyelhetőek a le-

97. Site of Altinum in the second military survey

sleeping quarters with 8 soldiers living in 
each. At the end of the barracks the officers of 
the company were provided with larger areas. 
At the northern end of the eastern barracks 
this wider chamber, the centurio's quarters is 
discernable.

The only visible tower of the fort is the 
southern one, which is clearly outlined in 
the aerial photographs taken recently. This 
tower had several periods of construction. In 
the first phase it was an internal trapezoidal 
corner tower, which is the characteristic type 
from 2nd-3rd century forts. This tower was 
remodeled in the 4,h century; by filling in the 
nearest ditch it was made into a defensive 
structure that opened in a fan shape and 
protruded far out from the wall, from which
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lőhelyen. A Constantinus-dinasztia ural
kodására keltezhető periódust a legyező 
alakú torony és az elfalazott oldalsó kapu 
képviseli. Ezt a későrómai erődöt a legio 
II adiutrix  egy csapata szállta meg.

A másik felm ért erőd Altinum  erődje 
Kölked határában, m elynek pontos a lap 
rajza, kiterjedése eddig szintén ism eret
len volt a kutatás előtt. A felmérési kép 
egy ovális forma, nagym éretű erődöt raj
zolt ki. Az erőd védőárkai a déli, délkeleti 
oldalon, valam int a nyugati, négyzetes, 
kiugró tornyokkal védett kapu előtt raj
zolódnak ki. Ezt a kaput később egy patkó 
alakú toronnyal elfalazhatták, hasonlóan 
a déli oldalon fe ltételezhető kapuhoz.

Az erőd keleti részét a Duna elmosta. 
Az erőd felm ért részén, a nyugati kapu
tól egyenlő távolságban, szimmetrikusan 
elhelyezkedve két nagym éretű tornyot 
sikerült azonosítani. A kissé trapéz a la 
kú, szinte teljesen kiugró, íves záródású, 
nagym éretű tornyokhoz hasonló, bár 
in k á b b „U " alakú tornyokat Arrabona és 
Ulcisia Castra kései erődjeiben tártak fel 
korábban.

Az erőd déli részén, ahol a fal ívesen 
a nyugati kapu felé kezd kanyarodni, egy 
legyező alakú torony rajzolódott ki. Vele 
átellenben, a felmérési kép ÉNy-i szegle
tében a párja is sejthető, de sajnos itt a 
m agnetom éter által adott képet valam i
lyen szennyeződés zavarta meg. Ez a to 
rony érdekes jelenség, hiszen közelebbről 
vizsgálva látszik, hogy egy trapéz alakú 
belső részből, és az ehhez csatlakozó na
gyobb, legyező alakú részből áll. Ilyen át
épített tornyokat a limes táborok sarkain 
dokum entáltak eddig, ez pedig a felm ért 
későrómai erődben köztes toronyként áll. 
A dolog lehetséges m agyarázatát az erőd 
korábbi építési periódusaiban találhatjuk 
meg. E szerint az ovális erőd elődjeként 
egy klasszikus, négyzetes tábor állhatott 
itt, m elynek saroktornyát először legyező 
formára építették át, majd ezt a tábort 
tovább bővítve alakították ki az ovális 
erődform át, a legyező alakú tornyot be 
lefoglalva a későbbi erőd rendszerébe.

during a possible siege the defenders would 
be able to cover the nearby wall sections.

This fort, whose shape has been deter
mined as a result of the research, was a stone 
fort built with symmetrical internal towers 
constructed by the cohors INoricorum equitata 
and can be dated to the end of the 2nd century 
or the 3,d century. At the same time the traces 
of the remodeling of the Pannonian limes 
that can be dated to the middle of the 4th 
century can also be clearly seen at the site. 
The period that can be dated to the reign of 
the Constantinian dynasty is represented by 
the fan-shaped tower and the walled off side 
gate. The garrison of this Late Roman fort was 
one unit of the legio II adiutrix.

The other fort surveyed was the fort 
of Altinum, whose exact ground plan and 
extent had also been unknown before this 
research. The survey image outlined a large 
fort with an oval shape. The fort's defensive 
ditches can be distinguished on the southern 
and southeastern sides as well as in front 
of the western gate that was defended by 
protruding square towers. This gate was later 
walled off with a horseshoe-shaped tower, 
similar to the gate that can be assumed on 
the southern side.

The Danube has washed away the eastern 
section of the fort. In the section of the fort 
that was surveyed two large towers were 
successfully identified that were located 
symmetrically at equal distances from the 
western gate. Towers similar to these large, 
slightly trapezoidal towers that project almost 
their entire volume and have curved ends 
had been excavated earlier in the late forts of 
Arrabona and Ulcisia Castra, although these 
had more of a U-shape.

In the southern section of the fort, 
where the wall begins to curve in an arc 
towards the western gate, a fan-shaped 
tower took shape. Its pair can be presumed 
to have been on the opposite side from 
this, in the northwestern corner of the 
survey image, but unfortunately some 
sort of contemination disturbed the image 
made by the magnetometer here. This 
tower is an interesting case, since when
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1. Legyező alakú torony/Fan-shaped tower
2. "U "alakú tornyok/U ” shaped towers
3. Kör alakú torony/Round shaped tower

50 m

98. Altinum erődjének felmérési képe (Geofizika: 
Szabó Vera)

98. Survey image of the fortress of Altinum 
(Geophysicist: Vera Szabó)

A déli falat megszakító, megközelítőleg 
kör alakú, kissé halványabban jelentkező 
toronynál az erőd falának vonala kissé 
megtörik. Ez a törés magyarázható azzal a 
későrómai erőd-építészetben m egfigyel
hető módszerrel, hogy először a tornyok 
helyét tűzik ki, majd a felépült tornyokat 
kötik össze falakkal, ennek eredm énye
ként a fal vonala helyenként m egtörhet. 
Az erőd belsejében a m agnetom éteres 
felmérés alapján két nagyobb épületet, 
vagy épületegyüttest sikerült azonosítani. 
Az egyik a nyugati kapu mögött, a másik 
az erőd DNy-i részén rajzolódott ki. A fel
mért terület északi részén m egfigyelhető 
széles, íves nyomok egy, a római erődöt 
megelőzően itt állt bronzkori földvárhoz 
tartozhattak. Erre a bronzkori lelőhelyre 
utaló leletanyag az egész római erőd te 
rületén gyűjthető.

A kutatás során előkerü lt m onum en
tális erőd ép ítésének történeti hátte ré 
ben a 4. század végén, 5. század elején 
utolsó virágzását élő tartom ányi szék
hely, Sop ianae állhat. A nagym éretű 
köikedi erőd és m egszálló csapata, a 
cuneus equitum Fortensium  Valeria p ro 
v incia székhelyének védelm ében  játsz 
hatott kulcsszerepet.

examined more closely it can be seen that it 
is comprised of a trapezoidal inner section 
with a bigger, fan-shaped section attached 
to it. This type of remodeled tower had 
been documented at the corners of limes 
forts, but in the Late Roman fort surveyed 
here it stands as an intermediate tower. A 
possible explanation for this is that we may 
have discovered an earlier construction 
period of the fort. According to this, a 
classic square fort may have stood here 
as the predecessor of the oval one, and its 
corner towers were first remodeled into 
a fan shape, then the fort was developed 
into an oval shape through its further 
enlargement, integrating the fan-shaped 
tower into the system of the later fort.

The line of the fortress wall angles 
slightly at the nearly round tower that 
interrupts the southern wall, which is 
slightly less distinct in the image. This 
angle can be explained by a Late Roman 
fort construction method in which they 
first determined the location of the towers, 
then joined the constructed towers with 
walls. As a result of this the line of the wall 
may break in an angle in certain places. 
On the basis of the magnetometric survey, 
two major buildings or building complexes 
were identified in the interior of thefort.The 
first is apparent behind the western gate 
and the other in the southwestern section 
of the fort. Wide, curved marks observed in 
the northern section of the surveyed area 
and these may have belonged to a Bronze 
Age fortification that stood here before the 
Roman fort. Finds indicating this Bronze 
Age archaeological site can be collected 
throughout the area of the Roman fort.

The provincial capital of Sopianae, which 
went through a final heyday at the end of the 
4,h and the beginning of the 5th century, may 
have been in the historical background of the 
construction of the monumental fort that 
came to light during these investigations. This 
large fort in Kölked and the unit stationed 
here, the cuneus equitum Fortensium may have 
played a key role in the defense of Valeria's 
provincial capital.
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ELET A HADSEREG ÁRNYÉKÁBAN 
LIFE IN THE SHADOW OF THE ARMY

-  Szabó M áté

A római határvédelmi rendszer nem csu
pán a katonaságról szól. Habár elsőként az erő
dök, az őrtoronylánc, vagy az ezeket összekötő 
limes-út jut róla eszünkbe, az aquincumi rom
kertben sétálva mégis inkább a római polgárok 
életéről ábrándozunk sokszor elfelejtve, hogy 
ez is ugyanaz a határzóna, s hogy ezeknek a 
településeknek a léte, felemelkedése vagy ha
nyatlása a katonaságtól, valamint a Birodalom 
és a folyó túlpartján élő „barbárok" közti kap
csolat szeszélyétől függött.

Ahol a római hadsereg megvetette a lábát, 
ott megjelentek az őket kiszolgáló civilek (ka-

99. Annamatia vicusa légifelvételen (39567, PLT - 
Szabó M.)

99. The vicus of Annamatia in an aerial photograph 
(39567, PLT-M. Szabó)

The Roman system of frontier defense is 
not only about the military. Although the first 
things to come to mind are the fortresses and 
forts, the chain of watch towers and the limes 
road that linked all of these, when we stroll 
through the archaeological park of Aquincum 
we imagine the lives of the Roman citizens, 
often forgetting that this is a frontier zone just 
the same and the existence of these towns, 
their rise and fall, depended on the military as 
well as the tone of the relationship between 
the Empire and the "barbarians" living on the 
far bank of the river.

Wherever the Roman army gained a foot
hold, civilians appeared to provide services for 
it (families of soldiers, craftsmen, etc.), as did a 
commercial network based upon the soldiers' 
pay, often stretching across the border. There
fore, the development of the Ripa Pannonica did 
not only create a unified system of defense, but 
also brought rise to organically related civilian 
towns and settlements in the border zone.

The size, structure and quality of the towns 
faithfully reflect the situation of the army 
and the province and the role they played 
in the Roman Empire. At the same time, we 
can discover fundamental differences in the 
towns, depending on the military forts they 
surrounded and the units stationed there. 
Settlements that officially functioned as cities 
0municipium and colonia) were located next to 
the legionary forts, but not in their immediate 
proximity. Spontaneously organized military 
towns (canabae) to serve the legionary 
fortresses arose directly next to them, and the 
fort of the auxiliary units were surrounded by a 
vicus that was dependent upon them.

In recent years the Culture 2000 and Central 
Europe Danube-Limes programs have provided 
significant results about the individual sites 
- primarily through so-called non-invasive
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tonák családja, kézművesek, stb.), valamint a 
zsoldra épülő és a határon is túlnyúló kereske
delmi hálózat is. A Ripa Pannonica lineáris kiépí
tése tehát nem csupán egy egységes védelmi 
rendszert hozott létre, hanem a hozzá szervesen 
kapcsolódó polgári települések is megjelentek a 
határzónában.

A települések mérete, szerkezete és színvo
nala hűen tükrözi a hadsereg és a tartomány 
helyzetét, a Római Birodalomban betöltött 
szerepét. Ugyanakkor a katonai táborokhoz és 
az ott állomásozó csapatokhoz igazodóan alap
vető különbségeket fedezhetünk fel az azokat 
övező településekben. A legiotáborok mellett, 
de nem közvetlen közelükben kaptak helyet a 
hivatalosan is városként m ű kö d j települések 
(municipium, colonia). A legiotáborok közvet
len közelében, azok kiszolgálására jöttek létre a 
spontán szerveződő katonavárosok (canabae), a 
segédcsapatok erődítéseit pedig a hozzájuk iga
zodó település, a vicus övezte.

Az utóbbi években a Culture2000és a Central 
Europe Danube-Limes programok - elsősor
ban az úgynevezett roncsolásmentes régészeti 
módszereknek, főként a légirégészeti kutatás
nak köszönhetően - jelentős eredményeket 
szolgáltattak egyes lelőhelyekről.

A légirégészet módszertanából adódóan 
apró részletekig menően nyerhetünk betekin
tést a régészeti lelőhelyekbe, így a római határ 
menti településekbe is. A gabonatáblákon je
lentkező színek és formák árulkodnak a jelensé
gek egykori anyagáról (kőépület, gerendavázas 
épület, gödörház, stb.), a kirajzolódó szerkezet 
pedig a funkcióról (épület, árok, gödör, stb.) és 
akár a korról is mesél. A kusza, egymást metsző 
rajzolat alapján ugyanakkor ritkán dönthető el, 
hogy milyen belső kronológiával számolhatunk 
a lelőhelyen.

A légi felvételeken keresztül megismert lelő
helyek közül most három, szerkezetében eltérő, 
ezáltal a római kori településtípusokat jól szem
léltető helyszín bemutatására kerül sor.

Annamatia vicusa
Annamatia segédcsapattábora a mai Baracs 

közigazgatási területén fekszik a Duna partján. 
Míg az erőd jelentős részét elmosta a folyó, a

archaeological methods, mostly aerial archaeo
logical research.

The methods of aerial archaeology allow us 
to examine the archaeological sites, including 
the Roman border towns, down to the finest 
details. The colors and shapes appearing in the 
grain fields let us know about the materials 
once used for these features (stone or timber 
framed buildings, pit dwellings, etc.), and the 
structure that is outlined lets us know about 
their function (building, ditch, pit, etc.) and 
possibly even about their age. However, at the 
same time the internal chronology at the sites 
can rarely be determined on the basis of the 
jumbled outlines crossing one another.

Through aerial photographs we will now 
present three sites with differing structures 
that clearly illustrate different types of Roman 
settlements.

The Vicus of Annamatia
The auxiliary fort of Annamatia lies on the 

bank of the Danube within the administrative 
territory of the present-day town of Baracs. 
While the river has washed away a significant 
portion of the fort, the vicus in its environs is

100. Annamatia vicusa térképre szerkesztve (PLT - 
Szabó M.)
100. The vicus of Annamatia integrated into a map 
(PLT-M. Szabó)
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környezetében fekvő vicus nagyrészt érintet
lenül, kutathatóan öleli körbe a tábort. A légi 
felvételek tanúsága szerint igen nagy területen, 
kiszerkesztve mintegy 60 hektáron figyelhetők 
meg, vagy sejthetők régészeti jelenségek. A te
lepülés jellegéből adódóan ez természetesen 
nem jelent ekkora városias környezetet, sokkal 
inkább egy szűkebb, szerkezettel rendelkező 
települést és az azt övező temetőket, gazdasági 
területel^îakarja. A képeken ugyanakkor felfe
dezhetők vicus átalakulása is. Erre utalnak a sza
bálytalanabb, de telepnyomot jelző jelenségek 
(árkok, gödörházak, stb.), melyek a legkorábbi 
periódushoz tartozhattak, majd a rendezettebb, 
utcaszerkezethez igazodó fa- és kőépületek, 
melyek mellett kezdetlegesebb lakóalkalma
tosságok is láthatók. Az átalakulás hátterében a 
tartomány gazdasági helyzete áll, így csekély le
let alapján is lehetnek feltételezéseink egy belső 
kronológia felállításához.

101. Brigetio canabae egy részlete légifelvételen 
(29297, PLT-Szabó M.)

101. A section of the canabae of Brigetio in an 
aerial photograph (29297, PLT - M. Szabó)

undisturbed for the most part and open to 
investigations. According to the evidence of 
aerial photographs,archaeologicalphenomena 
can be observed or hypothesized over a quite 
large area of about 60 hectares. Given the 
character of the settlement, this does not 
mean an urban environment of this size, but 
instead covers a confined, structured town and 
its surrounding cemeteries and agricultural 
areas. At the same time, the metamorphosis of 
the vicus can also be discovered through the 
images. This is pointed to by the more irregular 
phenomena that still indicate evidence of 
settlement (ditches, pit houses, etc.) and are 
from the earliest period, and then the more 
orderly wooden and stone structures that are 
aligned with the street network, alongside 
which elementary residential conveniences 
are also visible. The economic situation in the 
province lies behind the transformation, and 
so hypotheses towards an internal chronology 
can be made even on the basis of scanty finds.

Brigetio, Canabae Legionis
The appearance of a much more significant 

settlement was outlined in the aerial 
photographs of the parcels of land surrounding 
the legionary fortress in Komárom-Szőny 
(Brigetio). A large portion of the sporadically 
researched military town found here (canabae) 
is built upon even today, part of it is below 
an oil refinery, but despite this 27 hectares of 
its structure have been discovered in recent 
years. It was possible to make a mosaic of 
aerial photographs based upon the systematic 
research of these cultivated parcels of land, 
and so the body of knowledge about this 
military town grew significantly. The structure, 
street network and stone buildings of the town 
are outlined in the images like ground plans. 
The roads are clearly aligned with the military 
fortress and the jumbled agglomeration of 
buildings along these tells of the bustling 
life of the town. An important result of this 
modeling is that it was possible to more 
precisely locate the site of the military town's 
amphitheater. According to the observations 
it is located next to the junction of the road
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Brigetio, Canabae Legionis
Ennél sokkal jelentősebb település képe 

rajzolódott ki a légi felvételeken a Komárom- 
szőnyi (Brigetio) legiotábort övező parcellá
kon. Az itt található, szórványosan kutatott 
katonaváros (canabae) nagy része jelenleg 
is beépített területen, részben az olajfino
mító alatt található, ennek ellenére mintegy 
27 hektáron fedte fel szerkezetét az utóbbi 
években. Ezekről a mezőgazdasági műve
lés alatt álló parcellákról a szisztematikus 
kutatás alapján egy légifotó mozaikot le
hetett készíteni, s így jelentősen nőtt isme
retanyagunk a katonavárosról. A képeken a 
város szerkezete, utcahálózata és kőépüle
tei rajzolódnak ki alaprajzszerűen. Az utak 
jól láthatóan igazodnak a katonai tábor
hoz, ezek mentén pedig az épületek kusza 
halmaza árulkodik a város pezsgő életéről. 
A modellezésnek köszönhető fontos ered
mény, hogy a katonavárosi amphiteatrum 
helyét is sikerült pontosabban lokalizálni. 
A megfigyelések szerint a tábort nyugat

102. Brigetio canabae térképre szerkesztve (PLT,
Szabó M.)

exiting the fortress to the west and the street 
intersecting it at a right angle, which are both 
visible in the aerial photographs. Structures 
that have been reconstructed or intersect one 
another can also be observed in the town on 
the basis of the aerial photographs. This bears 
witness to the continuous changes in the 
town and also foreshadows the difficulties 
in clarifying questions of chronology. What 
can be presumed is that the more significant 
construction projects, the large number of 
stone buildings, in all likelihood are connected 
with the prosperity - seen throughout the 
entire province - during the Severan dynasty 
at the beginning of the 3rd century, but the 
details await further processing.

Tokod, Late Roman Villa
While the previous two examples fit nicely 

into the general illustration of settlement 
patterns, the site at Tokod can be considered 
anomalous. The neighborhood of the 
Late Roman fort in Tokod, which has been

102. The canabae of Brigetio integrated into a map 
(PLT -M . Szabó)
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felé elhagyó út, és az ehhez merőlegesen 
becsatlakozó utca - mely légi felvételen 
látható - kereszteződése mellett foglalt 
helyet. A légi felvételek alapján a városban 
megfigyelhetők átépítések, és egymást 
metsző jelenségek is, melyek a folyamatos 
változásról tanúskodnak, s egyben a krono
lógiai kérdések nehézkes tisztázását is elő
revetítik. Ami sejthető, hogy a jelentősebb 
építkezések, a nagyszámú kőépület minden 
bizonnyal a 3. század elején - az egész tar
tományban - megfigyelhető Severus-kori 
fellendüléshez kapcsolódik, de részleteket 
a további feldolgozástól várhatunk.

Tokod, késő 
római villagazdaság
Míg az előző két példa szépen illeszke

dik az általános települési képhez, a tokodi 
lelőhely rendhagyónak tekinthető. A rom
kertként helyreállított tokodi késő római 
erőd környezete a régészeti kutatásokból 
ismert, jelentős település állt itt. A légi 
felvételek ugyanakkor e település letűnt 
maradványait, s a helyükön egy nagy kiter
jedésű, kerítéssel övezett, több épületből 
álló villagazdaságot mutatnak. További ér
dekesség, hogy a képeken kirajzolódó épü
letek a későrómia erőd közelében vannak, 
és egy szondázó ásatásnak köszönhetően 
az egykorúságot is feltételezhetjük. Ezek 
az adatok tám pontot nyújtanak a korábbi 
település életére vonatkozóan is, hiszen az 
egymást metsző vonalak tanúsága szerint 
a jelenségek nem létezhettek egy időben. 
Sajnos amennyire beszédesek a légi felvé
telek a lelőhely szerkezetét illetően, annyi
ra keveset árulnak el arról a történelmi hát
térről, mely ilyen kapcsolatot hozott létre 
az erőd és a polgári életet szimbolizáló vil
lagazdaság között.

A mintaként kiragadott lelőhelyekről 
nyerhető adatok jól szemléltetik, hogy mi
lyen kiterjedt és pezsgő élet volt a Római 
Birodalom határán. Ennek megismerését 
segítik a kutatások, megőrzése azonban kö
zös feladatunk, melyre a küszöbön álló vi- 
lágörökségi nevezés adhatja meg a keretet.

transformed into an archaeological park, is 
known through archaeological research and a 
significant town stood here. At the same time, 
the aerial photographs show the lost remains 
of this town, where there is an extensive villa 
comprised of several buildings and enclosed 
by a fence. A further point of interest is that 
the buildings outlined in the images are in the 
vicinity of the Late Roman fort, and thanks to 
a trial excavation it can be hypothesized that 
they were contemporary. This information 
provides a point of departure in relation to 
the life of the earlier settlement as well, since 
according to the evidence from their traces 
crossing each other, the phenomena could not 
have existed at the same time. Unfortunately, 
as telling as the aerial photographs are as 
regards the lay-out of the archaeological 
site, they give up little about the historical 
background that produced a relationship 
like this between the fort and the villa that 
symbolizes civilian life.

The data that can be gained from these 
archaeological sites selected as models 
clearly illustrate how extensive and bustling 
life was on the frontier of the Roman Empire. 
Research aids in understanding this, but the 
preservation of these sites is a common duty, 
the framework for which may be provided by 
the title of World Heritage Site which it is on 
the threshold of receiving.

103. A tokodi villagazdaság légifelvételen (33180, 
PLT - Szabó M.)

103. The Roman villa at Tokod in an aerial 
photograph (33180, PLT - M. Szabó)
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AGÖNYŰI ÚTÁLLOMÁS
THE ROAD STATION AT GÖNYÜ

-  Bíró Szilvia

A legújabb kutatások szerint nemcsak ka
tonai táborok, őrtornyok és más katonai létesít
ményállhatott a limesút mentén. A katonák nem 
csak az ellenséges betörésektől védték a Római 
Birodalmat, hanem felügyelték a kereskedelmet 
és vigyázták az utazók és a futárok biztonságát 
is. Bizonyos távolságokban, ahol a lakott tele
pülések vagy táborok nagyobb távolságra he
lyezkedtek el, útállomások is létesültek. Hasonló 
lehetett a Gönyűtől nyugatra, a mai E.ON Erőmű 
szomszédságában 2007-ben feltárt útállomás is. 
A feltárást Bíró Szilvia vezetésével a győri Xántus 
János Múzeum munkatársai végezték.

A terület Arrabona (Győr) és Ad Statuas 
(Ács) segédcsapati táborok között helyezke
dik ~el, viszonylag lapos, vizenyős területen. 
Bár a lelőhely erősen lepusztult a folyamatos 
szántás és az erózió miatt, azonban mód nyílt 
a komplexum teljes feltárására.

A terület központjában egy 17x21 méteres 
épület került elő, amelynek négy helyisége a be
járat körül helyezkedett el, az épület hátsó részét 
pedig egy udvar foglalta el, amelyet bizonyos 
időszakokban szintén kisebb helyiségek vettek 
körbe. Az épület bejáratát a limes-útról lekanya
rodva kisebb kavicsozott úton lehetett elérni.

104. A Gönyű mellett feltárt római kori útállomás 
rekonstrukciója (Készítette: Pazirik Kft)

104. Reconstruction of the Roman road station 
excavated next to Gönyű (Made by: Pazirik Kft)

According to the most recent research, 
not only forts, watch towers and other 
military structures may have stood along 
the limes road. The soldiers did not only 
protect the Roman Empire from enemy 
incursions, but also supervised commerce 
and kept an eye on the safety of travelers and 
messengers. At certain intervals, where the 
inhabited settlements or forts were located 
at longer distances from each an other, road 
stations were erected. These may have been 
similar to the road station excavated in 2007 
to the west of Gönyű in the neighborhood 
of the present-day E.ON Power Plant. This 
excavation was performed by archeologists 
of the Xántus János Museum in Győr under 
the direction of Szilvia Bíró.

The site is located between the auxiliary 
forts of Arrabona (Győr) and Ad Statuas (Ács), 
in a relatively low-lying drainage area. While 
the archaeological site has been significantly 
destroyed by constant agricultural activity 
and erosion, it was possible to excavate the 
whole complex.

A 17x21 meter building came to light at 
the middle of the site, whose four rooms were 
located around the entry. The backend of the 
building enclosed a courtyard, which also 
was surrounded by smaller rooms at certain 
times. The entrance to the building could 
be accessed by a minor graveled road that 
branched off from the limes road.

The building was surrounded by an 
enormous ditch whose main purpose was 
for drainage. Since at that time the Danube 
may have run a couple hundred meters from 
the building, it can be presumed that the 
inhabitants had trouble with water many 
times. They must have constantly cleared 
the ditch, which had a depth of average 1.5 
meters; the vast number of ceramics, animal
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Az épületet egy hatalmas árok vette körbe, 
amelynek fő feladata a vízelvezetés volt. Mivel 
a Duna akkor is pár száz méterre folyhatott az 
épülettől, ezért feltételezhető, hogy a lakóknak 
többször meggyűlt a bajuk a vízzel. Az átlagosan 
1,5 méter mély árkot folyamatosan tisztíthatták, 
mivel a feltárása során előkerült rengeteg kerá
mia, állatcsont és tégíatöredék már az épület 
pusztulásakor töltődhetett bele.

A kerítőárok és az épület közötti részen ka
vicsozás került elő, amely arra enged következ
tetni, hogy a limesút felőli részen - tehát ame
lyik irányból a vendégek várhatóak - kisebb 
„parkolót" alakítottak ki, amelyet laposabb 
kövekkel és használaton kívüli téglákkal tette 
esősebb időben is járhatóvá.

Az épület falai kőalapozásra épültek vá
lyogtéglákból, a tetőfedést pedig cserepek
kel (tegulák és imbrexek rendszere) oldották 
meg. Utóbbiak közül több mint 100-on bé
lyeg is található, amelyek tanúsága szerint az 
épület felépítésében vagy átalakításában a

105. Légifelvétel az útállomásról (Fotó: Rákóczi 
Gábor)

bones and brick fragments may have filled it 
in only after the building were abandoned.

In the area between the enclosing ditch 
and the building a layer of graveled surface 
was discovered, which supposed to be a small 
"parking lot" in the area towards the limes 
road - the direction where the guests would 
arrive from - which through the use of flat 
rocks and unused bricks would have made it 
suitable for vehicles in rainy weather.

The walls of the building were constructed 
of adobe bricks upon stone foundations and 
the roofing was made of tiles (the imbrex and 
tegula system). More than 100 stamped tegulae 
came to light and according to the evidence 
from these, the legionaries of Brigetio (present- 
day Komárom-Szőny) assisted in the erection or 
reconstruction of the building.

One of the building's four rooms has been 
identified conclusively as the kitchen, for in 
its corner the cooking stove was discovered 
in its original location. Moreover around this

105. Aerial photograph of the road station (Photo: 
Gábor Rákóczi)
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106. Panorámafelvétel a kőalapozású épületről 
(Fotó: Molnár Attila)

Brigetioban (ma Komárom-Szőny) állomáso
zó légionáriusok is segédkeztek.

Az épület négy helyisége közül egyet 
biztosan sikerült azonosítani, mégpedig a 
konyhát, amelynek sarkában eredeti helyén 
megtaláltuk a főzésre szolgáló kemencét. A 
feltárás során is ezen helyiség környékéről 
került elő a legtöbb kerámia leletanyag, ame
lyek között sok, csak konyhai használatban 
elterjedt típus is előfordult. A többi helyiség 
esetében csak feltételezhetjük, hogy az egyik 
az étkező, a másik a tulajdonos lakószobája, 
illetve vendégszobák lehettek.

Az udvar területén több átépítéssel is le
het számolni, amelynek során esetleg istálló
ként vagy vendégheiyekként is használhat
ták a területet.

A magas talajvizet azonban a maguk hasz
nára is fordították, mivel a kerítőárok mellett 
több kutat is ástak. Ezekből nemcsak a haszná
lat során beleesett korsók és edények kerültek 
elő, hanem két esetben a kút faszerkezete is 
megmaradt. A kútbelsőt használaton kívüli hor
dókból alakították ki, ezek közül egy mintegy 80 
cm magas részletet sikerült egyben kiemelni és 
konzerválni. Az árok mellett egy eltemetett ku
tya is előkerült, aki valószínűleg házi kedvenc 
lehetett a fogadóban.

A lelőhelyen a legkorábbi épületet a Kr. 
u. 1. század végén emelhették, ennek csak 
cölöpszerkezetes alapja került elő. Az előbb 
említett komolyabb épületet pedig 20-30 
évvel később építhették. Az előkerült érmek, 
ruhakapcsoló tűk (fibulák) és kerámiatöredé
kek alapján az útállomás fénykorát Marcus 
Aurelius uralkodása alatt (Kr. u. 168-180)

106. Panoramic image of the building with stone 
foundations (Photo: Attila Molnár)

chamber most of ceramic finds were discovered 
during the excavation, many of them were types 
widely used onlyfor cooking. In the cases of the 
other rooms we can only speculate that one was 
the dining room, and the others served as the 
chamber of the owner or guest rooms.

Several reconstruction were observed in the 
area of the courtyard which might relate to a 
certain change in its function, e.g. stable, guest 
rooms, storage room etc.

They used the high ground water level to 
their advantage as well, since several wells 
located next to the encircling ditch. Not 
only jugs and vessels came to light that fell 
in during their use, but in two cases also the 
wooden structure of the well survived. The 
inside of the wells were formed by barrels 
that were no longer used for their original 
purpose, and luckily one of about 80 cm high 
fragment could be successfully unearthed 
and conserved. A grave of a buried dog was 
also found next to the ditch, which may have 
been a house pet at the inn.

The earliest building at the site may have 
been erected at the end of the 1st century 
A.D., but only the posthole lines of this 
wooden building were discovered. The more 
significant building mentioned earlier may 
have been constructed 20-30 years later. 
Based on coins, brooches (fibulae) and ceramic 
fragments, the heyday of the road station may 
have been during the reign of Marcus Aurelius 
(168-180 A.D.), then in the 230s the building 
was abandoned. The wood from a barrel 
removed from one of the wells offered a more 
precise determination of its abandonment.
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élhette, majd 230-as években örökre el
hagyják az épületet. Az épület felhagyásá
nak pontosabb meghatározásában az egyik 
kútból kiemelt hordó faanyaga segített. A fa 
évgyűrűinek vizsgálata során kiderült, hogy 
az egyik kút hordóbéléséhez felhasznált fát a 
Kr. u. 220-as években vágták ki. Mivel ebben 
a kútban szinte semmilyen leletanyagot nem 
tártak fel, arra lehetett következtetni, hogy a 
kút maga nem volt használatban, vagy csak 
nagyon rövid ideig használták. A két adatot 
összekapcsolva: a kút megépítését követően 
nem sokkal felhagyták azt, és ezzel magát 
az épületet is. Az épület felhagyásának oka 
a legvalószínűbben a környezeti hatások
ban kereshető. A feltárás során barbár betö
rés vagy bármilyen más erőszakos támadás 
nyoma nem került elő. A Kr. u. 2. sz. folyamán 
azonban a klíma melegedni kezdett, amely a 
2-3. század fordulójára vízszint-emelkedéssel 
is járt. Könnyen elképzelhető, hogy a 3. sz. ele
jére a Duna és így a környező talajvíz szintje is

In examining the growth rings of the wood 
(dendrochronological investigation) it came 
to light that the material used for the barrel 
was from a tree that was cut down in the 220s 
A.D. Since almost no finds were discovered 
in this well, it was possible to conclude that 
it had not been used or was only used for a 
very short time. By combining the two pieces 
of data, not long after the well was made it 
was abandoned, and so was the building. The 
reason for abandoning the building is most 
likely due to environmental reasons. During 
the course of the excavation no traces of a 
barbarian raid or any aggressive attack were 
found. However, during the the 2nd century 
A.D. the climate began to warm, which was 
accompanied by a rise of water level at the turn 
of the 3rd century. It can be easily imagined that 
at the beginning of the 3,d century the level of 
the Danube and therefore the ground water 
rose to the extent that the area of the road 
station became uninhabitable.

107. Átnézeti fotó az útállomásról, előtérben az 
épület körüli parkoló kavicsozása (Fotó: Molnár 
Attila)

107. Overall photo of the road station, with the 
graveled surface of the parking area around the 
building in the foreground (Photo: Attila Molnár)
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annyira megemelkedettk, hogy az útállomás 
területe lakhatatlanná vált.

A feltárás során előkerült növényi maradvá
nyok és állatcsontok is meghatározásra kerültek, 
amelyek a korabeli étkezési szokásokba enged
tek bepillantást. A majdnem 1800 éves kása- és 
kenyérmaradványok viszonylag unikálisnak 
számítanak. Az állatcsontok közül a juh és/vagy 
kecske bizonyult a leggyakoribb haszonállat
nak, azonban ezek mellett jelentős mennyiségű 
ló-, illetve kutyacsontok is azonosításra kerültek, 
előbbiek a közlekedéshez, utóbbiak pedig a 
helyhez kapcsolódnak.

Az útállomáson (mutatio) elsősorban lo
vakat lehetett váltani, de bizonyára volt lehe
tőség a lepihenésre is. Valószínűleg az állami 
futárok mellett a limesúton közlekedők is 
igénybe vehették. Hasonló, azaz egy hátsó 
nagyobb udvarrészből és az út felé eső kisebb 
helyiségekből álló épületek a Borostyánkőút 
Salja (Zalalövő) és Carnuntura-(Bad-Deutsch 
Altenburg) közötti szakaszán, illetve Sárvár és 
Bátaszék mellett is előkerültek.

A Gönyűn feltárt útállomás Arrabonától 10, 
Ad Statuastól pedig 5 római mérföldre található. 
Érdekessége, hogy mindkét irányban ismerjük a 
legközelebbi fekvő őrtornyot, amelyek 2-2 mér
földre találhatók az útállomástól.

Az épület kőalapozásai ma is a föld alatt 
találhatók, reméljük, egyszer lesz lehetőség a 
bemutatásukra.

108. A legépebben megmaradt kúthordóbélés 
(Fotó: Molnár Attila)

108. The best preserved barrel lining of a well 
(Photo: Attila Molnár)

The botanical remains and animal bones 
discovered during the excavation were also 
analyzed, which allowed a peek into the 
contemporary dining customs. The nearly 
1,800 year old remains of porridge and bread 
are considered relatively unique. Amongst 
the animal bones, sheep and goats proved 
to be the most common livestock, but in 
addition to these significant numbers of 
horse and dog bones were also identified, 
the former for transportation and the later 
connected to the site.

The road station (mutatio) was primarily 
for changing horses, but also offered the 
opportunity to rest. In addition to the state 
messengers, probably also travelers on the limes 
road could stop here. Similar buildings, with a 
larger courtyard at the back and smaller rooms 
in the front, have been found in the section of 
the Amber Road between Sállá (Zalalövő) and 
Carnuntum (Bad-Deutsch Altenburg), as well as 
next to Sárvár and Bátaszék.

The road station excavated at Gönyű was 
10 Roman miles from Arrabona and 5 from Ad 
Statuas. Luckily the nearest watch towers in both 
directions are known, and were 2 kilometers far 
from the road station.

The stone foundations of the building are 
under the surface even today and we hope that 
there will be the opportunity to represent them 
to the publicin the future.

109. Marcus Aurelius-érem a gönyűi útállomásról 
(Fotó: Molnár Attila)

109. Coin of Marcus Aurelius from the road station 
at Gönyű (Photo: Attila Molnár)
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BARBÁROK FÖLDJÉN
- RÓMAI ERŐDÖK ÉS ŐRTORNYOK A DUNA BAL PARTJÁN
IN THE LAND OF BARBARIANS
- ROMAN FORTRESSES AND WATCH TOWERS ON THE 

LEFT BANK OF THE DANUBE

-  M ráv Zsolt

Kr. u. 9-ben, a teutoburgi erdőben elszen
vedett katasztrofális vereség véget vetett a 
világmindenség meghódítását és az óceáno
kat célul tűző római terjeszkedésnek. Az idős 
Augustus császár Róma erőforrásait mérlegel
ve azt hagyta örökül utódaira, hogy tartsák 
meg a Birodalmat akkori határai között, amely 
Európában a Rajna és a Duna folyókat jelen
tette. Néhány időlegesen elfoglalt, folyón túli 
területet leszámítva négy évszázadig valóban 
erre a két folyóra épült a Római Birodalom 
északi határának védelme. Róma befolyása 
azonban nem ért véget a határoknál, hanem 
kiterjedt a szomszédos vazallus népekre is. 
Megfékezésükre túszok szedése, problémás 
törzsi vezetők meggyilkolása és a béke meg

n ő . A szarmaták szállásterületét körülölelő, ró
mai segítséggel felépített Csörsz-árok egy helyre
állított szakasza a debreceni Nagyerdőben

110. A rebuilt section of the Devil's Dyke that 
encircled the lands occupied by the Sarmatians 
and was constructed with the help of the Romans, 
in the Nagyerdő area of Debrecen.

The catastrophic defeat suffered at 
the Teutoburg Forest in 9 A.D. brought 
an end to the spread of Rome aimed at 
universal conquest and reaching the 
oceans. Considering the resources of 
Rome, the elderly emperor Augustus left 
it to his successors to maintain the Empire 
between its borders at that time, which 
in Europe meant the Rhine and Danube 
rivers. Besides a few temporarily occupied 
areas across these rivers, the defense of 
the northern border of the Roman Empire 
was genuinely based on them for four 
centuries. However, the influence of Rome 
did not end at the borders, it extended to 
the neighboring vassal peoples as well. 
To subdue them, in addition to taking 
hostages, murdering problematic tribal 
leaders and purchasing peace, they also 
utilized opportunities to turn tribes against 
one another or even to exterminate them. 
Rome had another tool for deterrence, the 
professional army, which by the end of the 
1st century was for the most part aligned 
along the borders.

For a long time the occupation of the 
Roman side of these border rivers and the 
demonstration ofthearm y's presence there 
proved sufficient. However the experience 
from the German-Sarmatian wars 
conducted by Marcus Aurelius between 
167 and 180 resulted in a new border 
defense strategy. At the end of the wars 
tw enty thousand Roman soldiers occupied 
the territories of each of the defeated 
Germanic tribes. At Laugracio, a victory
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111. A Gellértheggyel szemben felépült erőd 
(castellum contra Teutonum) alaprajza

111. Ground plan of the fortress constructed across 
from Gellért Hill (castellum contra Teutonum)

vásárlása mellett éltek a népek egymásnak 
ugrasztásával vagy akár kiirtásával. Rómának 
volt egy másik elrettentő eszköze is, a hivatá
sos hadserege, amely az 1. század végére már 
jórészt a határok mentén sorakozott fel.

Sokáig valóban elégségesnek bizonyult a 
határfolyók római oldalának megszállása és ott 
a hadsereg jelenlétének demonstrálása. Marcus 
Aurelius 167 és 180 között lezajlott germán
szarmata háborúinak tapasztalatai azonban új 
határvédelmi stratégiát eredményeztek. A há
ború végén a legyőzött germán törzsek területét 
húsz-húszezer római katona tartotta megszállva. 
Laugaricióban, a trencsényi várhegy sziklájába 
egy győzelmi feliratot véstek, amely 855 katona 
helyi állomásozásáról tudósít. Táboruk ugyan 
még nem került elő, de régészeti feltárások és 
légifelvételek alapján egyre több olyan felvonu
lási utal< mentén létrehozott átmeneti tábor vá
lik ismertté, amelyeket ehhez a háborúhoz köt
hetünk. A háborút lezáró béke megkötése után 
a megszálló hadsereg táborait jórészt kiürítet
ték, de a hadjáratok kiindulási pontjául szolgáló 
katonai támaszpontokkal szemben, a Duna túl
partján nemcsak megtartottak néhány hídfőál
lást, hanem azokat kőbe építve véglegesítették. 
Egy segédcsapat castelluma került elő Brigetio

inscription was chiseled into a boulder 
in the Trencin castle hill, and reports on 
the stationing of 855 soldiers there. Their 
camp has not yet been found, but on 
the basis of archaeological excavations 
and aerial photographs more and more 
tem porary camps constructed along 
routes for deploym ent have come to light 
that can be tied to this war. Following the 
signing of the peace treaty that concluded 
the war, the majority of the camps of the 
occupying army were evacuated, but on 
the far bank of the Danube across from 
military bases that served as starting 
points for military expeditions some 
bridgeheads were not only retained, but 
solidified by constructing them in stone. 
A castellum of an auxiliary unit has been 
found across from the legionary fort of 
Brigetio (Komárom) at present-day Iza/ 
Leányvár, and for a long time one has also 
been presumed to have been across from 
Aquincum. Until the end of the 3,d century 
no new fortresses were constructed 
in Barbaricum. However, in 294 late 
Roman annals reported that Diocletian 
had ordered the construction of large 
fortresses on the riverbanks across from 
Bononia (Banostor, Serbia) and Aquincum, 
which was considered an event of imperial 
significance. Of the fortresses described as 
being located in Barbaricum, w eon ly  know 
of the triangular fortress, named Castellum 
Onagrinum after a type of Roman siege 
machinery (onager=\N\\d ass), found at 
Begec across from Bononia on the basis 
of an aerial photograph. Its task was the 
defense of the nearby imperial city of 
Sirmium. The location and remains of the 
Aquincum structure have not yet been 
identified, though.

As a result of the succession of wars, 
the Sarmatians came under Roman 
protection in the 30s or 40s of the 4th 
century at the latest. During the reigns of 
Constantine the Great (306-337) and his 
son Constantius II (337-361), the 1,260 
km long system of earthworks bordering 
the occupied lands to the north and east
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(Komárom) legiotáborával átellenben, a mai Iza/ 
Leányváron, és ilyet feltételeznek régóta Aquin
cuminál szemben is. A 3. század végéig újabb 
barbaricumi erődök építésére már nem került 
sor. 294-ben azonban egy késő római évkönyv 
birodalmi jelentőségű eseményként számolt be 
arról, hogy Diocletianus a Bononiával (Banostor 
Szerbiában) és az Aquincummal szembeni 
partszakaszon, egy-egy nagyméretű erőd épí
tését rendelte el. A barbaricumi fekvésűnek 
leírt erődök közül egy légifelvétel alapján csak 
a Bononiával szemben, Begecsnél található del
toid alakú erődöt ismerjük, amelyet egy római 
hadigéptípusról (onager=vadszamár) castellum 
Onagrinumnak neveztek. Feladata a közeli csá
szárváros, Sirmium védelme volt. Az aquincumi 
építkezés helyét és maradványait azonban máig 
nem sikerült azonosítani.

A sorozatos háborúk eredményeképpen 
a szarmaták a 4. század 30-as, 40-es éveiben 
római védnökség alá kerültek. Nagy Konstan-

on the Great Hungarian Plain, colloquially 
referred to as the Csörsz Ditch or Devil's 
Dyke, was constructed. The earthworks 
beginning at present-day Dunakeszi to the 
north of Aquincum were intended to be a 
clearly visible borderline, whose strength 
did not lie in the depth of the ditches or 
the height of the ramparts, but in the fact 
that the Roman Empire guaranteed their 
inviolability. Anyone who crossed this with 
hostile intentions could count on starting 
a conflict w ith not only the Sarmatians, 
but also w ith Rome. In 332 A.D. the Goths 
experienced this, and were defeated by 
Constantine the Great in Sarmatian lands. 
At this time in Budapest (at present- 
day Márcus 15 Square), at the best ford 
on the Danube in the Carpathian Basin, 
directly across from Gellért Hill - known 
to the Romans as mons Teutanus - they 
constructed an 84x86 meter fortress with

112. A Dunakeszin feltárt kikötőerőd rekonstruk
ciója. Az erőd falának közel 2 méter magasságban 
megőrződött maradványai egy kiállítás kíséreté
ben megtekinthetők Dunakeszin, a Dunasor 30. 
ház alagsorában (www.dunakeszierod-fortlet.org)

112. Reconstruction of the fortified river port ex
cavated at Dunakeszi. The nearly 2 meter tall con
served walls of the fortress can be seen in Dunakeszi 
as part of an exhibit in the basement of the house at 
30 Dunasor Street (www.dunakeszierod-fortlet.org)
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tin (306-337) és fia, II. Constantius (337-361) 
uralkodása alatt történt a szállásterületüket, 
a magyar Alföldet észak és kelet felől hatá
roló, a népmondákban Csörsz-ároknak neve
zett, 1260 km hosszú sáncrendszer kiépítése. 
Az Aquincumtól északra, a mai Dunakeszi 
közelében kiinduló sáncokat jól látható ha
tárvonalnak szánták, amelynek ereje nem 
árkának mélységében vagy a földtöltésének 
magasságában rejlett, hanem abban, hogy 
sérthetetlenségét a Római Birodalom garan
tálta. Aki azt ellenséges szándékkal átlépte, 
számíthatott arra, hogy nemcsak a szarma
tákkal, hanem Rómával is konfliktusba kerül. 
Kr. u. 332-ben megtapasztalhatták ezt a go
tok, akik fölött Nagy Konstantin a szarmaták 
földjén aratott diadalt. Budapesten, a Gellért
heggyel, a rómaiak mons Teutanusával pon
tosan szemben, a Kárpát-medence legjobb 
dunai átkelőjénél (a mai Március 15. téren) 
ekkor létesítenek egy 84x86 méter nagyságú, 
U alakú oldal- és legyező alakú saroktornyok
kal ellátott erődöt, amelynek falait közel 3,5 
méter vastagságúra építették.

Az „erődépítő'' császár, I. Valentinianus 
(364-375) pedig grandiózus tervet dolgozott 
ki a pannoniai tartományok mélységében ta
golt védelme érdekében, amelybe a Duna szi
geteit és a barbárok földjeit is be akarta von
ni. A Duna teljes ellenőrzése céljából a folyó 
túlpartján és a szigeteken - „megcsonkítva a 
barbárok határvidékét" - sorban épültek a fo
lyami hadihajók védett kikötésére alkalmas 
kiserődök. E típuserődök jellegzetessége a 
nagyméretű központi torony, valamint az eb
ből kiinduló szárnyfalak végére épült egy-egy 
négyzet alaprajzú saroktorony, amelyekből 
belső udvart képezve két hosszabb fal futott 
egészen a Duna víztükréig. A folyó felé a kis
erődök zártak voltak, kapujuk egy Dunába 
nyúló fakonstrukciójú mólóra nyílott.

A császár stratégiai célja az alföldi sánc belső 
vonalának előretolása és a Dunakanyar előteré
ben, a két sánc közé eső területen egy közvetlen 
római katonai ellenőrzés alatt álló zóna kialakí
tása volt. Ez a zóna Hatvanig biztosan kiterjed, 
mivel itt, a Zagyva mellett egy római kísérőd 
maradványai kerültek elő. A koholt jogcím alap
ján a kvád királyságból kisajátított területen

U-shaped wall towers and fan-shaped 
corner towers whose walls were nearly 3.5 
meters thick.

The emperor Valentinian I (364-375) 
"the fort builder" developed grandiose 
plans in the interest of protecting the 
Pannonian provinces at numerous levels, 
which would have included the islands 
of the Danube as well as Barbarian lands. 
For the full control of the Danube, small 
fortresses on the far bank of the river 
and on its islands that were sufficient 
for the protected harboring of river war 
boats were constructed one after another 
"carving up the barbarian frontier". This type

113. A Göd mellett fekvő, Birodalom történetét is 
befolyásoló befejezetlen erödépítkezés régészeti 
kutatása. A katonák még csak az erőd alaprajzát rak
ták le az egykori felszínre, amikor lemészárolták őket 
a királyuk meggyilkolásán feldühödött kvádok.

113. The archaeological research into the unfin
ished fortress construction project lying next to 
Göd, which impacted the history of the Empire. The 
soldiers had only laid the ground plan of the fort 
down on the former ground level when they were 
butchered by the Quadi who were furious over the 
murder of their king.
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373-banegy nagyszabású erődített támaszpont 
kiépítésébe fogtak, amely Göd közelében, egy 
közelmúltban felfedezett I. Valentinianus-kori 
erődépítkezéssel azonosítható. Az erőd régé
szeti kutatásából tudjuk, hogy a kör alakú oldal
tornyokkal tervezett, 450x300 méter nagyságú, 
ovális alaprajzú erőd végül sohasem készült el, 
építése a rögzített alaprajzi kitűzés stádiumá
ban megakadt. A kvádok ugyanis tiltakoztak 
az erőd létrehozása ellen, majd királyuk orvul 
történt meggyilkolása után lerohanták a pro
vinciákat. A rómaiak büntetőhadjáratát követő 
béketárgyalásokon a kvádok makacs tiltako
zása miatt a hirtelenharagú császár gutaütést 
kapott és meghalt. A halálát követő időszakban 
a defenzívába szoruló birodalmi határvédelem 
már nem tudta megvalósítani I. Valentinianus 
nagyszabású terveit, sőt hamarosan a bal parti 
erődöket is kiürítették. Ez volt annak a folyamat
nak a kezdete, amely végül a Nyugatrómai Biro
dalom bukásához vezetett.

114. A Dunakeszi kikötőerőd falának maradvá
nyai a feltáráskor és helyreállítás után (Fotó: Mráv 
Zsolt, Kovács Olivér).

114. The walls of the Dunakeszi fortified port 
during the excavation and after the conservation 
(Photo: Zsolt Mráv, Olivér Kovács)

of fortification characteristically consisted 
of a large central tower, two square 
corner towers constructed at the ends of 
flanking walls emerging from the central 
section and then two long walls extending 
from these to the surface of the Danube 
creating an internal courtyard. These small 
fortresses were closed off to the river, their 
gates opened onto a wooden pier reaching 
out into the Danube.

The emperor's strategic objective was 
to move the interior line of the ditches 
on the plains forward and to develop a 
zone under direct Roman military control 
in the foreground of the Danube Bend 
in the area between the two lines of 
earthworks. This zone certainly extended 
to Hatvan, since the remains of a Roman 
fortlet were discovered there next to the 
Zagyva River. On the basis of a trumped 
up title, the construction of a large 
fortified base on land appropriated from 
the Quadian kingdom began in 373, 
which can be identified as a recently 
discovered fortress construction project 
from the time of Valentinján I near Göd. 
From archaeological investigations into it 
we know that this 450x300 meter fortress 
w ith an oval ground plan and planned 
round wall towers was never completed, 
its construction came to a halt at the 
stage of marking out the established 
ground plan. The Quadi protested against 
the construction of the fortress, and 
then after their king was treacherously 
murdered they overran the province. In 
the peace negotiations following the 
Romans' m ilitary reprisals, the quick
tem pered em peror had an apoplectic fit 
due to the stubborn protests of the Quadi 
and died. In the period follow ing the death 
of Valentinian I, the imperial border forces 
were put on the defensive and it was not 
possible to realize his grandiose plans, 
and soon afterwards the fortifications on 
the left bank were abandoned as well. 
This was the beginning of the process that 
in the end led to the fall of the Western 
Roman Empire.

103



RÓMAI ERŐD A DUNAKANYARBAN
- Visegrád-Gizellamajor
ROMAN FORTLETATTHE DANUBE BEND
- Visegrád-Gizellamajor

-  G róf P é te r-G ró h  D ánie l

A római erődítményeknek az európai 
várépítészet kialakulására gyakorolt ha
tásáról a mai napig nincs egységes állás
pont. Egyes helyeken (Köln, Sopron stb.) 
a középkori városszerkezet létrejöttében 
a még álló római városfalak meghatározó 
szerepet játszottak. A római, bizánci négy 
tornyos erőd, a quadriburgium  Al-Duna 
vidéki típusait Procopius bizánci történet
író lustinianus (527-565) császár korának 
építkezéseiről szóló „Épületekről..." (De 
aedificiis) c. művében sorolja fel. A négy
tornyos, többé-kevésbé szabályos alapraj
zú várak feltételezett római-bizánci alapját

115. Az erőd dunai homlokzata a főkapuval 
(Hornyák László számítógépes rekonstrukciója)

There is no unified position to the 
present day on the influence Roman 
fortifications had on the development of 
European castle architecture. In certain 
places (Cologne, Sopron, etc.) Roman town 
walls that were still standing played a crucial 
role in the developm ent of their medieval 
urban structure.The Lower Danubien types 
of the Roman and Byzantine four-towered 
fortlet, the quadriburgium, is detailed 
by the Byzantine historian Procopius 
in his work entitled "On Buildings" (De 
Aedificiis) about architecture in the time

115. The Danube façade of the fort with 
its main gate (Computer reconstruction by 
László Hornyák)
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116. Az erőd alaprajza (Hornyák László rajza)

a Közel-Keleten találhatjuk meg, ahol az 
5-8. századi arab erődítményekben éltek 
tovább az antik előzmények. A római épí
tésűnek gondolt egyes építm ények eseté
ben csak a legújabb régészeti kutatások 
mutatták ki későbbi eredetűket.

A quadriburgium  típusú gizellamajori 
erőd ennek okán és a dunakanyari limes 
védelm i rendszerében betöltött fontos 
szerepe, valam it a pannonjai viszonylat
ban igen jó állapotban fennm aradt falai 
miatt is érdeklődésre tarthat számot.

A 4. század első felének végén II. 
Constantius uralkodása idején épült 
négy saroktornyos építm ény alapterü lete

116. Ground plan of the fort (Drawing by László 
Hornyák)

of the Emperor Justinian (527-565). The 
hypothesized Roman-Byzantine basis of 
these four-towered fortlets that had a more 
or less regular ground plan can be found 
in the Middle East, where the antecedents 
from antiquity lived on in 5,h-8th century 
Arab fortifications. Only the most recent 
archaeological research has shown the 
later origins of certain structures thought 
to have been of Roman construction.

The quadriburgium style fortlet at 
Gizellamajor commands a great deal of 
interest as a result of this, as well as due to its 
important role in the limes defensive system
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50x50 m-es négyzetbe foglalható. A lap
rajzának szerkesztése érintőkörös m ód
szerrel történt. A Duna menti árterületből 
kiem elkedő domb lábánál épült a fő ég 
tájakhoz tájolt szabályos alaprajzú erőd 
160 cm széles és 1-2,5 m magasságban 
m egm aradt falai opus incertum  techniká
val épültek. A főfalakhoz félnyeregtetős 
épületek csatlakoztak, a sarkokhoz négy, 
legyező alakú saroktorony kapcsolódott. 
Ez a toronytípus belső tipológiai fejlődés 
eredm énye, csak a késő római időszak
ban fordul elő.

Az erődöt É-ról a Duna, Ny-ról egy patak 
természetes medre, míg a D-i és K-i olda
lon, a részben feltárt V alakú 6 m széles, 3 
m mély védőárok (fossa) biztosította a vé
delmét. A falak arányrendszerét figyelembe 
véve a zárófalak magassága 6 m, a tornyoké 
tetőszerkezet nélkül kb. 9 m volt.

A nyugati szárny 22,5 m-es helyisége 
mérete, a jól k iépített padlófűtés rend
szer alapján a római katonák egyszerű 
berendezésű legénységi szállása lehe
tett, ezt az itt talált 30 darab elszórt ap 
rópénz is megerősíti. Az erőd több helyi
ségéből is kerültek elő kisebb-nagyobb 
m ennyiségben növényi leletek, többsé
gében búza, rozs, lencse és árpa szemek, 
továbbá 1 db szőlő mag, am ely Visegrád 
legkorábbi szőlészeti emléke. Ez egy 
unikális szőlőfajta, a római mezőgazda- 
sági szakirodalom ból is ismert „apiana" 
szőlő magja, am ely a ma is különleges
ségnek számító sárga m uskotály fajtához 
hasonló. Az erőd különböző helyiségei
ben nagyszámú őrlőkő, egy kőmozsár, 
valam int 2 sütő-főző kem ence került 
elő. A feltárás során talált leletek (fém 
tárgyak, keráma-, üvegedénytöredékek, 
viseleti díszek több száz bronz pénz) a 
m indennapi élet tartozékai.

Az északnyugati saroktoronyban, 
tártuk fel az erőd talán legérdekesebb 
építm ényét padlófűtéses (hypocaustum) 
fürdőt. A kiváló állapotban m egm aradt 
rendszer fő részei a padlót tartó tég la
oszlopok, az ólom csöves vízvezetékkel 
e llátott két terrazzo burkolatú fürdő-

at the Danube Bend and the fact that its 
walls that survived in quite good condition 
for Pannonia.

The ground plan of this structure with 
four corner towers built at the end of the 
first half of the 4th century during the reign 
of Constantius II is contained within a 50x50 
m square. The laying out of its ground 
plan was made using the tangents of the 
circle that the fortlet enclosed. This fortlet 
oriented to the cardinal directions with a 
regular ground plan was built at the foot of 
a hill rising from the Danube flood plain. Its 
surviving walls are 160 cm thick and 1-2.5 
m tall and were constructed with the opus 
incertum technique. Shed-roofed buildings 
abutted the main walls and four fan-shaped 
towers were connected to the corners. This 
style of tower was the result of an internal 
typological development and only occurred 
in the Late Roman Period.

The protection of the fort was ensured by 
the Danube to the north, the natural channel 
of a stream to the west, and a 6 m wide 3 m 
deep defensive ditch (fossa) with a V-shape 
to the south and east. Taking into account 
the system of proportions for walls, the 
height of the outer walls were 6 m and the 
towers were about 9 m without their roofs.

On the basis of the size of the 22.5 m 
room of the western wing and its well- 
constructed under-floor heating system it 
may have been a simply furnished troop 
barracks, which is also supported by the 30 
scattered coins found here. Botanical finds 
were also discovered in varying amounts in 
the other rooms of the fort, for the most part 
grains of wheat, rye, barley and lentils, as 
well as one grape seed, which is the earliest 
relic of viticulture in Visegrád. This is a seed 
from a unique species of grape, the "apiana" 
that is also known from Roman agricultural 
literature and is similar to the Yellow Muscat 
variety that is still considered special today. 
A large number of grinding stones, a stone 
mortar and two baking/cooking stoves have 
been discovered in the various chambers 
of the fortlet. The finds discovered during 
the excavation (metal objects, fragments
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kád, valam int a falak mentén körben, 70 
cm magasságig épen maradt egymásra 
rakott, üreges téglák (tubuli). A fürdőt 
kőalapozású, fából épült fűtőházból 
(praefurnium) fűtötték, am elyet kívülről 
építettek a torony falához. Felmerül a 
kérdés, hogy ennyire nem tartottak el
lenséges tám adástól vagy ostrom idején 
nem használták a létesítm ényt? A torony 
északi felében, a fürdő előterében levő 
terem is padlófűtéses volt. A m aradvá
nyok alapján rekonstruálni lehetett a 
hypocaustum  padlójának építési elvét. 
E szerint m inden négy kb. 70 cm ma
gas, téglából felfalazott tartóoszlopra 
egy nagy négyzetes téglalap került. Ezt 
habarcsos-terrazzós réteggel lefedték, 
majd még egy sor, hasonló, nagym éretű 
téglával lezárták. Erre került az újabb le 
sim ított terrazzo padló. A kettős szigete
léssel elérték, hogy fűtéskor a padló tú l
ságosan ne m elegedjék át.

A gizellamajori erődben ostrom, ill. 
veszély esetén 150-200 katona szolgál
hatott. Családtagjaik és a környék polgári 
lakossága az erőd környékén kisebb lé
lekszámú településen élt, csak ellenséges 
támadás esetén húzódtak be az erődbe. 
A katonákat és a település lakóit az erőd 
m ellett feltárt tem etőben helyezték örök 
nyugalomra. A 226 feltárt sírból - két kő
ből falazott sírkamra, tégla- és kősírok,

117. Az erőd délkeleti saroktornya (Gróh Dániel 
fotója)

117. The southeastern corner tower of the fort 
(Photo by Dániel Gróh)

of ceramics and glassware, personal 
adornments and several hundred bronze 
coins) are the accessories of everyday life.

The fortlet's perhaps most interesting 
structure was uncovered in the northwestern 
corner tower: a bath with under-floor heating 
(hypocaustum). The main parts of this system 
that has survived in outstanding condition 
are the brick columns that held up the floor, 
the two terrazzo clad bathtubs equipped 
with lead water pipes and the well preserved 
hollow bricks (tubuli) stacked upon one 
another to a height of 70 cm around the base 
of the wal I.The bath was heated from a furnace 
room (praefurnium) made of wood with a 
stone foundation, which was constructed on 
the tower's exterior wall. In relation to this, 
the question arises as to whether they were 
unconcerned with enemy attacks or whether 
they just did not use this amenity when 
under siege. The hall at the entrance to the 
bath in the northern half of the tower also 
had under-floor heating. It was possible to 
reconstruct the architectural principles of the 
hypocaustum floor on the basis of the remains. 
According to this, a large square brick tile was 
placed on four supporting columns that were 
made of bricks stacked to a height of about 
70 cm. This was then covered with a layer of 
mortar and terrazzo, then topped with a layer 
of similar large brick tiles. On top of this was 
placed another smoothed terrazzo floor. The 
double insulation prevented the floor from 
becoming too hot.

150-200 soldiers could be stationed 
at the Gizellamajor fortlet in the case of 
siege or other danger. Their families and 
the civilian inhabitants in the area lived in a 
settlement with a small population around 
the fortlet and only retreated into the fortlet 
during enemy attack. The soldiers and the 
residents of the town were laid to rest in the 
cemetery that has been excavated next to 
the fortlet. Personal adornments, more than 
40 intact glass bottles and cups, clay vessels 
and coins have been discovered in the 226 
excavated graves that include two burial 
vaults walled in stone, brick and stone 
tombs and simple burials.
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118. Az erőd északkeletről (Hornyák László szá
mítógépes rekonstrukciója)

valam int egyszerű földbe ásott tem etke
zések - viseleti díszek, több mint 40 ép 
üvegpalack és pohár, agyagedények és 
érmek kerültek elő.

Az erőd stratégiai helyzetének m eg
értéséhez érdemes lesétálni a Duna 
partra. A római hírközlés szempontjából 
hátrányt je lentett, hogy Pilismarótról (Ad 
Herculem ) a folyó kanyarulata és a he 
gyek miatt nem látható a visegrádi sza
kasz. A Sibrik-dombról sem figyelhették 
meg a Gizellam ajortól Esztergom felé 
eső erődítm ényeket. Gizellam ajor az a 
hely, ahonnét jól belátható a Pilism arót- 
kishegyi erődtől a Visegrád-Sibrik-dombi 
táborig terjedő partszakasz, innét lehe
tett füst- és fényjelzéseket továbbítani 
m indkét irányba.

Azerőd utolsófelújítása I. Valen-tinianus 
uralkodása alatt (364-375) történt, az 5. 
század első évtizedeire elvesztette katonai 
jelentőségét. A hun korban szórványosan 
itt tartózkodó népesség leletanyagából 
(ezüst, ún. nomád tükör töredéke, nyílhe
gyek stb.) kiemelkedik az az arany ékköves 
berakású gyűrűfej, amely rangos személy 
tulajdona lehetett. Az építményt a 6. szá
zadtól a 20. századig nem használták.

118. The fort from the northeast (Computer re
construction by László Hornyák)

To understand the strategic position of 
the fortlet it is worthwhile to stroll down 
to the Danube. From the consideration 
of Roman communication it was a 
disadvantage that the Visegrád section of 
the river was not visible from Pilismarót 
(Ad Herculem) due to the bends in the river 
and the hills. From Sibrik Hill it was not 
possible either to monitor the fortifications 
lying in the direction of Esztergom from 
Gizellamajor. Gizellamajor is the location 
where the section of the riverbank from the 
Pilismarót-Kishegy fort to the Visegrád- 
Sibrik-domb fort can be clearly seen, and 
from here smoke and light signals could be 
relayed in both directions.

The final renovation of the fortlet oc
curred during the reign of Valentinian I 
(364-375), and it lost its military significance 
in the first decades of the 5,h century. A gold 
setting for a gemstone from a ring stands out 
from the other finds that belonged to the 
scattered population here during the Hun 
Period (fragments of silver, so-called nomad 
mirrors, arrowheads, etc.), due to the fact that 
this may have been the property of a high- 
ranking individual. The structure was not 
used from the 6th to the 20lh century.
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A RÓMAI BIRODALOM HATÁRA MI NT 
EGYSÉGES VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍN 
THE FRONTIERS OF THE ROMAN EMPIRE 
AS A UNIFIED WORLD HERITAGE SITE

-  Visy Z so lt

A Római Birodalom határai mintegy 
6000 km hosszan húzódtak Európában az 
Atlanti óceán partja, a Rajna és a Duna men
tén, Britanniában a Hadrianus- és a rövid 
életű Antoninus-fal, Felső-Germaniában és 
Raetiában, valamint Daciaban hegyek gerin
cén és néhány kisebb folyó vonalában, Ázsiá
ban a Fekete tenger partvidéke, az Eufratesz 
mentén, majd a jordániai sivatagon át az 
Akabai öbölig húzódott a határvonal hatal
mas keleti íve. A limes egyik leghosszabb 
és legegységesebb szakasza Afrikában volt, 
ahol a Nilus völgyétől eltekintve a határ siva-

The borders of the Roman Empire 
stretched for about 6,000 km along an 
enormous eastern arc from the shore of the 
Atlantic Ocean in Europe, along the Rhine and 
Danube rivers, in Britannia along Hadrian's 
Wall and for a short time the Antonine Wall, 
in Upper Germania and Raetia and along the 
ridges of mountains and a few minor rivers in 
Dacia, and in Asia around the sea coast of the 
Black Sea, along the Euphrates River and then 
through the Jordanian desert to the Gulf of 
Aqaba. One of the longest and most uniform 
sections of the limes was in Africa, where

119. Mile castle („mérfölderőd) a Hadrianus falon 119. Mile Castle on Hadrian's Wall - Photo by 
- Visy Zs. felvétele Zs. Visy
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120. Latrina a Housesteads-i erőd délkeleti 
sarkában - Visy Zs. felvétele

tagi területen húzódott, és érte el az Atlanti 
óceánt. A határokat mindenütt a természeti, 
földrajzi és éghajlati adottságoknak megfe
lelően alakították ki, mesterséges vonal, ba
rikád kiépítésére csak néhány esetben került 
sor, amikor a természeti adottságok nem 
nyújtottak kellő biztonságot és védelmet. A 
tengerek, a sivatagok és a folyók, valamint 
a járhatatlan hegyek megfelelő védelmet 
nyújtottak, így nem véletlen, hogy hosz- 
szabb szakaszon csak Britanniában, Felső 
Germánjában és Raetiában épült fal, sánc 
vagy palánkkerítés, másutt pedig rövidebb 
szakaszokon csak akkor, ha a topográfiai 
helyzet megkívánta, mint például néhány 
völgy, hegynyereg esetében.

A határ antik elnevezése nem egységes. 
A legáltalánosabb limes szó eredetileg meg
erősített katonai utat jelentett, ami egyaránt 
vezethetett az ellenség felé, vagy haladhatott 
(ez inkább későbbi fejlődés eredménye) a ha
tár mentén. A római szerzők szóhasználatában

120. Latrine in the southeastern corner of the 
Housesteads Fort - Photo by Zs. Visy

besides in the Nile Valley the border ran 
through desert areas and reached the Atlantic 
Ocean. Everywhere the borders were formed 
in accordance with the natural, geographic 
and climactic conditions, and a man-made 
line or the construction of a barricade only 
took place in a few cases, when the natural 
conditions did not provide sufficient security 
or protection. The seas, deserts and rivers as 
well as the impassable mountains provided 
sufficient protection, so it is no accident that 
walls, ditches or palisades were only built for 
long stretches in Britannia, Upper Germania 
and Raetia, while they were built for short 
sections elsewhere only if the conditions of 
the terrain demanded it, such as in the case 
of a few valleys or mountain passes.

The labeling of the border in antiquity 
was not uniform. The most general term, 
limes, originally meant a fortified military 
road, which either could have led towards the 
enemy or (as the result of a further evolution
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121. A saalburgi erőd száz évvel ezelőtt rekonst
ruált kapuja - Visy Zs. felvétele

121. The gate of the Saalburg fort reconstructed one 
hundred years ago - Photo by Zs. Visy

megfigyelhető, hogy a császárkor folyamán 
előre haladva egyre jobban terjedt 'birodalmi 
határ'jelentése. Emellett azonban a finomabb 
szóhasználat megkülönböztette a tengerparti 
határt (óra maritima) és a folyami határt (ripa). 
Minthogy Pannonia határa mindvégig a Duna 
mentén halad, és mivel római forrás is hasz
nálta erre a határra nézve a ripa szót, a magyar 
//meskutatásban egyre általánosabbá válik e 
provincia határa a jelleget pontosan kifejező 
ripa szó az általánosabb limes helyett. Ebben az 
értelemben alkalmazza a magyar világörökségi 
nevezési pályázat is a Ripa Pannonica kifejezést.

122. Légionáriusok és auxiliaris katonák, Kent 
1989 - Visy Zs. felvétele

122. Legionaries and auxiliary soldiers, Kent 1989 
- Photo by Zs.Visy

of its meaning) ran along the border. It can 
be noticed that its meaning as an 'imperial 
border' became more wide spread in its 
usage by Roman authors over time during the 
imperial period. However, in addition more 
precise terminology distinguished between 
this, a sea borders (ora maritima) and a river 
border (ripa). As the border of Pannonia runs 
entirely along the Danube, and since Roman 
sources utilized the term ripa concerning 
this border, the use of this term that more 
precisely expresses the nature of the border 
in this province is becoming more and more 
common as opposed to the more general 
term limes in Hungarian limes research. It is 
with this understanding that the Hungarian 
World Heritage nomination for inscription 
also employs the phrase Ripa Pannonica.

The individual sites of the monumental 
system of Roman border defenseare not only 
important sources for scholarly information, 
but also valued witnesses to the past. The 
excavated and conserved remains of walls, 
roads and earthworks represent historical 
value and an even more conscious societal 
demand for their preservation is emerging. 
The Roman era monuments appearing in 
archaeological parks or - particularly in 
populated areas - as islands of the past 
between modern buildings, rise up to 
remind modern man about the deep well of

123. Centurio-vezette légionáriusok, Kent 1989 - 
Visy Zs. felvétele

123. Legionaries led by a centurion, Kent 1989 - 
Photo by Zs. Visy
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A római határvédelem monumentális 
rendszerének egyes helyszínei nemcsak a 
tudomány értékes forrásai, hanem a múlt 
megbecsült tanúi is. A feltárt és konzervált 
falmaradványok, utak, sáncok műemléki 
értéket képviselnek, megőrzésükre egyre 
tudatosabb társadalmi igény jelentkezik. 
A régészeti parkokban vagy - különösen 
lakott területen - modern épületek között 
szigetszerűen megjelenő római kori műem
lékek mementóként magasodnak a modern 
ember elé, emlékeztetve a múlt mélységes 
kútjára és arra a korra, amikor egy latinul 
beszélő világbirodalom katonái álltak őrt a 
határok mentén. Szakemberek és szakmai 
szervezetek vállvetve igyekeznek ezeket az 
egyre több helyen láthatóvá, érthetővé és 
élvezhetővé változtatott romokat egységes 
vonalra felfűzve minél nagyobb egységben, 
összefüggéseiben tárni az érdeklődők elé.

124. Signifer és légionáriusok, Kent 1989 - 
Visy Zs. felvétele

124. Signifer and legionaries, Kent 1989 - Photo 
by Zs. Visy

the past and about a time when the soldiers 
of a vast Latin speaking empire stood guard 
along its borders. Experts and professional 
organizations are striving together to 
display these sites, which are able to be 
visited, understood and appreciated in an 
ever increasing number of locations, so that 
those interested see the ruins in the context 
of their greater whole, strung together in a 
unified line.

The robust, stately walls of these military 
structures, which were erected as a well 
thought out system according to strategic 
demands and have defied the rigors of 
2,000 years, are the relics of a culture that 
is long gone but still has an impact on 
the cultures of Europe and the world. It is 
therefore no accident that one of its most 
spectacular sections, Hadrian's Wall in 
Britain, was one of the first sites inscribed 
on the World Heritage List in 1987. The 
Hungarian initiative in 2000 to recognize 
the entire limes of the Roman Empire as part 
of the World Heritage, in a manner similar to 
the Great Wall of China, provided the matter 
with a renewed impetus.The World Heritage 
site entitled Frontiers of the Roman Empire 
was born in 2005 in the spirit of this idea, 
which first incorporated the 550 km long 
overland section of the limes in Germany, 
the Upper German and Raetian Limes, and 
then the Antonine Wall in Scotland.

The member states of UNESCO adopted 
the Convention Concerning the Protection 
of the World Cultural and Natural Heritage 
in 1972, and since then nearly 1,000 sites, 
including eight from Hungary, have been 
considered worthy of the World Heritage 
title. Among other sites, building complexes 
can be nominated which through their 
architectural features and their unified 
character or integration into the landscape 
haveoutstandinghistoricand scientific value, 
are masterpieces of human creative genius, 
bear exceptional testimony to a civilization 
that is living or that has disappeared or are 
outstanding architectural or technological 
examples of a significant stage in human 
history. One of the points in the operational
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A jól átgondolt rendszerben, a stratégiai kö
vetelményeknek megfelelően épített katonai 
létesítmények 2000 év viszontagságaival daco
lóvaskos, büszke falai egy rég letűnt, de Európa 
és a világ kultúráját máig hatása alatt tartó kul
túra emlékei. Nem véletlen tehát, hogy egyik 
leglátványosabb szakasza, a britanniai Hadria
nus Fal az elsők között került föl a világörökségi 
listára 1987-ben. Új lendületet adott az ügynek 
2000-ben az a magyar kezdeményezés, hogy 
a Római Birodalom egész limesét a kínai Nagy 
Falhoz hasonlóan egyetlen egységben kellene 
világörökséggé nyilvánítani. E gondolat jegyé
ben született meg a Római Birodalom határai 
(Frontiers of the Roman Empire) nevű világ
örökségi helyszín 2005-ben, amelynek előbb 
a németországi limes 550 km hosszú szárazföl
di szakasza, a felső-germániai és raetiai limes, 
majd a skóciai Antoninus Fal is része lett.

Az UNESCO tagállamai 1972-ben elfogad
ták a világ kulturális és természeti örökségeinek 
védelmét szolgáló egyezményt, és azóta csak
nem 1000, köztük nyolc magyarországi hely
színt érdemesített a Bizottság a világörökség 
címre. Egyebek mellett olyan épületcsoportok 
nevezhetők a kitüntető címre, amelyek építé
szeti sajátságaik és azok egységes volta vagy a 
tájban való helyzetük révén kiemelkedő törté
nelmi és tudományos értékkel rendelkeznek, 
az emberi teremtő géniusz méltó képviselői, 
egy élő vagy eltűnt civilizáció kivételes tanúi, 
az emberi történelem valamely fontos lépcső
fokának építészetileg vagy technológiailag 
kiemelkedő példái. Az eljárási szabályok egyik 
pontja arra bátorít, hogy az azonos történel
mi-kulturális csoporthoz tartozó egységeket 
sorozatként nevezzék az országok, és ha azok 
több mai ország területére terjednek ki, együtt 
tegyék ezt. A Római Birodalom limese, és azon 
belül Pannonia magyarországi határszakasza 
megfelel ezeknek a feltételeknek.

2002-től kezdve felgyorsultak a közös ne
vezést célzó nemzetközi szakmai előkészítő 
munkálatok és egyeztetések. Az European 
Association of Archaeologists (EAA) 2002- 
ben, Thessalonikiben tartott kongresszusán 
kerekasztal megbeszélésre került sor, ame
lyen több ország kutatói a közös nevezés 
előkészítésével és kidolgozásával kapcsola-

guidelines encourages states to propose 
sites that belong to the same historical/ 
cultural group as a serial nomination, and if 
these extend into the territories of more than 
one present-day country, to do so jointly. The 
limes of the Roman Empire, and within this 
the Hungarian section of Pannonia's borders 
meet these conditions.

The preliminary international expert work 
and agreements aimed at a joint nomination 
picked up pace starting in 2002. At the 
European Association of Archaeologists 
(EAA) conference at Thessaloniki in 2002 
there was a roundtable discussion where 
researchers from several countries surveyed 
the tasks related to the preparation and 
drafting the joint nomination. The list of tasks 
to be performed included scientific research 
(aerial archaeological and geophysical 
research, field walks and when necessary 
excavations), precise topographical surveys 
supported by GIS data (satellite-based 
geographic positioning), the preparation of 
maps and the establishment of an integrated 
limes database, which in conjunction with 
other research presume close international 
cooperation. The historic property condition 
surveys as well as the requirements and 
opportunities for increasing their numbers 
needed to be planned, in addition to 
determining the relationships between the 
limes archaeological sites and the sites to be 
nominated. For the harmonized, but by the

125. A koblenzi tanácskozás résztvevői 2004-ben 
-Visy Zs. felvétele
125. Participants at the Koblenz conference in 
2004 - Photo by Zs. Visy
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tos feladatokat tekintették át. A tennivalók 
sorában elengedhetetlenek a tudományos 
kutatások (légirégészeti és geofizikai kutatá
sok, terepbejárás, szükség szerint ásatás), a 
GIS-adatokkal (műhold-alapú földrajzi hely
meghatározás) támogatott pontos topográ
fiai felmérések, térképek készítése, integrált 
//mes-adatbank felállítása, amely az egyéb 
kutatásokkal egyetemben szoros nemzetközi 
együttműködést feltételez. Meg kell tervezni 
a műemléki helyszínek állapotfelmérésének 
és számuk növelésének feltételeit, lehetősé
geit, a limes régészeti helyszíneinek és a ne
vezendő helyszíneknek az egymáshoz való 
viszonyát. Az országonként készítendő, de 
végeredményben közös világörökségi ne
vezéshez a turizmus, a természetvédelem, a 
gazdaság érdekeivel, céljaival és terveivel való 
egyeztetés alapján össze kell állítani a neve
zendő helyszínek listáját és kezelési tervét.

A thessaloniki kezdeményezés nyomán 
2003. áprilisában megbeszélésre került sor Po
zsonyban, amelynek a célja a pályázat menet- 
rendjéneka kidolgozása volt. Ugyanekkor meg
alakult a Pozsonyi Csoport (Bratislava Group) 
amely az EAA munkacsoportja (Working Party 
on the Creation Research Frameworks for the 
European Frontiers of the Roman Empire). 
A 2004-ben Koblenzben tartott konferencia 
résztvevői nyilatkozatban határozták meg a 
római limes egységes világörökségi nevezési 
feltételeit (Koblenz Declaration).

Az európai területek római határvona
lán manapság 10 ország osztozik: Egyesült 
Királyság, Hollandia, Németország, Ausztria, 
Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Szer
bia, Románia, Bulgária. Az egyeztetések és 
számos program 2005-2008 között a Kultúra 
2000 pályázat keretein belül EU-támogatással 
valósult meg a résztvevő országok: Egyesült 
Királyság, Németország, Ausztria, Szlovákia, 
Magyarország és Lengyelország szakembe
reinek a részvételével. Ennek során kutatások 
folytak a limes mentén, szakmai adatbázisok, 
nemzetközi honlap, kiadványok, kiállítások, fil
mek készültek A 2008-ban indult újabb 3 éves 
pályázati programban (Central European Prog
ram) Németország, Ausztria, Szlovákia és Len
gyelország folytatja a munkát, és a pályázati

126. A pécsi konferencia résztvevői 2007-ben - 
Visy Zs. felvétele

126. Participants at the Pécs conference in 2007 
- Photo by Zs.Visy

countries separately to be presented World 
Heritage nominations, a list of the sites 
to be nominated and their management 
plans needed to be compiled on the basis 
of creating harmony between the interests, 
objectives and plans for tourism, nature 
conservation and economics.

In the wake of theThessaloniki initiative, 
a discussion was held in April of 2003 in 
Bratislava, whose goal was to work out the 
schedule for the proposal. At this same 
time the Bratislava Group was formed, 
which was the EAA Working Party on the 
Creation Research Frameworks for the 
European Frontiers of the Roman Empire. 
The participants in the conference held at 
Koblenz in 2004 determined the unified 
World Heritage nomination requirements 
for the Roman limes in a declaration 
(Koblenz Declaration).

The European areas of the Roman 
borderline are now divided between 10 
countries: the United Kingdom, Holland, 
Germany, Austria, Slovakia, Hungary, 
Croatia, Serbia, Romania and Bulgaria. 
The negotiations and numerous programs 
between 2005 and 2008 were realized 
with EU support through the framework of 
Culture 2000 grants, with the involvement 
experts from the participating countries 
of the United Kingdom, Germany, Austria, 
Slovakia, Hungary and Poland. During the 
course of this, research was performed
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Zs. felvétele

127. Members of the Tulin conference in 2010 —
Photo by Zs.Visy

idő végéig Szlovákia és Magyarország elkészíti 
a területén áthaladó római birodalmi határra 
vonatkozó világörökségi nevezési pályázatot. 
A pályázatnak három magyar partnere van. 
A PTE Régészet Tanszéken kialakított munka- 
csoport az ugyancsak ott megalapított Pécsi 
Légirégészeti Téka révén szisztematikus terep- 
kutatásokat végzett a lehetséges mintegy más
félszáz helyszínen a Duna mentén. A kutatások 
során újabb légifelvételek készültek, egyes he
lyeken geofizikai (talajradar, talajmágnesség 
mérés) felmérések készültek, a terepbejárások 
során jelentős felszíni leletanyag begyűjtésére 
került sor, valamint minden helyszín pontos 
koordinátáinak a rögzítésére is sor került. A 
kutatócsoport a régebbi adatok, szakirodalom, 
valamint az újabb kutatások alapján elkészítet
te a helyszínek szakmai leírását. A nemzetközi 
pályázat vezető partnere, a Kulturális Örökség
védelmi Hivatal az örökségvédelmi vizsgálato
kat és a helyszínek tulajdonosaival, kezelőivel, 
az önkormányzatokkal és minden érdekelt 
szervezettel való egyeztetéseket folytatta le, 
valamint elkészíti a több mint 120 egyedi hely
színt tartalmazó pályázat kezelési tervét. A 
harmadik magyar partner, a paksi önkormány
zat mintaértékű kutatásokat, bemutatási és 
kezelési terveket készített a dunakömlődi 
Bottyán-sáncon feltárás alatt álló római erőd, 
Lussonium számára. Mindezek alapján 2011 
végéig, a pályázat határidejére elkészül a Ripa 
Pannonica magyarországi szakaszára kimun
kált világörökségi nevezési pályázat.

along the limes and professional databases, 
international web sites, publications, 
exhibitions and films were prepared. 
Germany, Austria, Slovakia, Hungary and 
Poland are continuing the work within 
another 3 year grant program (the Central 
European Program) begun in 2008, and 
by the end of the grant period Slovakia 
and Hungary will have prepared the 
World Heritage nomination proposal 
related to the border of the Roman Empire 
running through their area. The grant has 
three Hungarian partners. The working 
group formed in the University of Pécs's 
Department of Archaeology has performed 
systematic ground surveys on the some 
one hundred and fifty possible sites along 
the Danube, through the Pécs Aerial 
Archaeology Collection also established 
at the university. During the course of the 
research, newaerialphotographsweretaken, 
geophysical surveys (ground penetrating 
radar and terrestrial magnetic surveys) were 
performed at certain sites, significant surface 
finds were collected during field walks and 
the precise coordinates were recorded for 
every site. The research group prepared the 
expert descriptions of the sites on the basis 
of prior data and professional literature 
as well as the more recent research. The 
leading partner of the international grant, 
the National Office of Cultural Heritage 
conducted the heritage preservation 
examinations and the negotiations with 
the owners and managers of the sites, the 
local governments and all other interested 
organizations, and is also preparing the 
management plan for the more than 120 
individual sites contained in the proposal. 
The third Hungarian partner, the municipal 
government of Paks performed exemplary 
research and also prepared exhibition and 
management plans for Lussonium, the 
Roman fort under excavation at Bottyánsánc 
Hill in Dunakömlőd. On the basis of all 
of this, the World Heritage nomination 
proposal for the Ripa Pannonica in Hungary 
will be completed by the end of 2011, the 
deadline for the application.
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