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ELŐSZÓ

A Central Europe Program által támogatott három éves nemzetközi Danube Limes Világörökségi projektum keretében 
lehetőség nyílt Magyarország számára, hogy 2008 és 2011 között elkészítse a Római Birodalom Magyarország területén 
áthaladó határának világörökségi nevezési pályázatát. A munkát alapvetően két magyar projektpartner, a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal és a Pécsi Tudományegyetem Régészet Tanszéke végezte, míg a harmadik hazai partner, Paks 
város önkormányzata egy világörökségi helyszín kezelési és fejlesztési lehetőségeit mutatta be Lussonium római erődjén 
kulturális turisztikai fejlesztésével.
A nevezési pályázat szakmai alapját és leírását a PTE Régészet Tanszéken létrehozott kutatócsoport végezte alulírott 
vezetésével. A kutatócsoport állandó tagjai Lóki Róbert és Szabó Máté régészek, valamint Priskin Anna projekt mene
dzser volt, de mellettük rendszeresen dolgoztak mind a terepmunkálatokban, mind pedig a dokumentáción további 
régészhallgatók, munkatársak. A kutatócsoport elsődleges feladata a terepi kutatások elvégzése volt, ami a lehetséges 
lelőhelyek és helyszínek bejárását, térképezését, leletek és ismeretek gyűjtését jelentette, amelyben jelentős szerepet játszott 
a műszeres leletgyűjtés. A terepi kutatásokhoz kapcsolódnak a rendszeres légirégészeti kutatások. A Pécsi Légirégészeti 
Téka által végzett kutatásokat O ttó Braasch és Szabó Máté végezte. Esetenként szükségessé váltak geofizikai kutatások 
és víz alatti régészeti kutatások is. Az előbbieket az ELTE TTK  és az Echtelion Bt., az utóbbiakat Tóth János Attila 
búvárrégész csapata végezte. A nevezendő lelőhelyek elsődleges kiválasztása és terepi, irodalmi kutatása után a lelőhelyek 
egységes elvek szerinti leírása történt meg, amely a kutatócsoport közös munkájának eredményeként a megfelelő képi 
dokumentációval együtt (fénykép, rajz, térkép) bekerült a nevezési dokumentációba.
A kutatócsoport az újabb kutatási eredmények felhasználásával kiadványokat is készített. Elkészült a Ripa Pannonica 
limesét bemutató 20 tablós vándorkiállítás újabb kiadása, „A római limes Magyarországon” c. könyv bővített kiadása, 
valamint egy Lussoniumot és Intercisát bemutató füzet. A kutatócsoport szerkesztésben megjelent „A rómaiak a Dunánál,, 
c. kétnyelvű könyv, amelyben számos magyar régész közreműködésével a nevezetesebb helyszínek ismertetése történt 
meg. A legfontosabb azonban az, hogy a kutatócsoport eredményei beépülve a 121 helyszínt tartalmazó magyar világ
örökségi pályázati nevezés anyagába hozzájárulnak a nagyvállalkozás sikeréhez, a magyarországi limes, a Ripa Pannonica 
világörökségi helyszínként való, remélhetőleg mielőbb bekövetkező bejegyzéséhez.
A munka nem készülhetett volna el a támogatások nélkül. A legfontosabb a Central Europe Program, de nyomban 
utána a Pécsi Tudományegyetemet illeti a köszönet, amelyik anyagi részvállalásával és munkájával, a kutatócsoport 
számára hely és infrastruktúra biztosításával megteremtette a megfelelő munkafeltételeket. Ebben nagy segítségünkre 
volt a Bölcsészettudományi Kar és a Műszaki Kar, amiért ezen a helyen is köszönetét mondunk.
A siker azonban mégis a programban tevékenykedő munkatársaknak köszönhető. Első helyen Priskin Annát illeti meg 
a dicséret és a köszönet, aki projektmenedzserként, de szakemberként is egyaránt kiváló munkát végzett. Az olykor 
szövevényes elszámolási rendszerben tökéletesen kiismerte magát Gyulasi Andrea, aki a program gazdasági ügyeit tar
totta kézben. Munkáját nem lehet elegge megköszönni. Löki Róbertét és Szabó Mátét a régészeti szakanyag gondos 
feldolgozásáért illeti köszönet. Örömmel állapítható meg, hogy a nevezési anyag adminisztratív hátterén dolgozó, illetve 
a kezelési tervet készítő KÖH-munkatársakkal folyamatos és kiváló kapcsolat alakult ki, amely lehetővé tette a harmo
nikus munkavégzést. Köszönet érte!
A jelen kötet a pécsi kutatócsoport nagy munkájának csak egy kis részét mutatja be, de remélhetőleg alkalmas lesz arra, 
hogy megfelelő módon érzékeltesse a munka egészét.
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FOREWORD

The three-year-long International Danube Limes UNESCO World Heritage Project, funded by the Central Europe 
Program, provided an opportunity fór Hungary to prepare the World Heritage Site nomination documentation fór the 
Hungárián section of the frontier of the Román Empire. The work was carried out mostly by two Hungárián project 
partners, the National Office of Cultural Heritage and the Department of Archaeology, University of Pécs, while the 
third partner, the City Councilof Paks demonstrated the management and development possibilities of a World Heritage 
property through the cultural and touristic development of the Román fórt of Lussonium.
The professional basis of the nomination documentation was created by the research team of the Department of 
Archaeology, University o f Pécs under the leadership of the current author. The permanent members of the team were 
Róbert Lóki and Máté Szabó archaeologists and Anna Priskin project manager, bút a number of archaeology students 
and other colleagues participated regularly both in the fieldwork and the subsequent documentation. The primary task 
of the research group was to carry out fieldwork: the survey and mapping of possible World Heritage Sites and the 
collection of finds and information, in which a significant role was played by survey with metál detectors. Fieldwork was 
accompanied by systematic aerial reconnaissance. The research of the Aerial Archaeological Archive of Pécs was carried 
out by Ottó Braasch and Máté Szabó. In certain cases geophysical prospection and underwater archaeological research 
were necessary as well. The first was conducted by the Faculty of Science, Eötvös Loránd University and Echtelion LP, 
the latter was carried out by Attila J. Tóth and his team of underwater archaeologists. The primary selection of the sites 
to be nominated, field research and library work were followed by the deseription of the sites according to uniform 
principles, which, as a result o f the joint work of the research team, is included in the nomination document together 
with appropriate illustrations (photos, drawings, maps).
The research group alsó prepared other publications making use of the most recent research results, among others the 
new edition o f the travelling exhibition presenting the Ripa Pannonica on 20 large-scale posters, an enlarged edition of 
the book “A római limes Magyarországon” (“The Román limes in Hungary”), and two brochures deseribing Lussonium 
and Intercisa. The bilingual book “A rómaiak a Dunánál” — “Romans on the Danube” was edited by the research team 
and contains articles on the most well-known sites by numerous Hungárián colleagues. Most importantly, however, 
the results of the research team are included in the nomination documentation of the Hungárián World Heritage Site 
application that contains the 121 sites and will contribute to the success of the task: the inseription of the Hungárián 
limes, the Ripa Pannonica in the list of World Heritage Sites hopefully as soon as possible.
This work could nőt have been completed without proper funding. The most important in this respect is the Central 
Europe Programme, bút immediately after it we have to thank the University of Pécs whose financial contribution and 
work, and the provision of offices and infrastructure fór the research team created the necessary conditions fór our work. 
In this the Faculty of Humanities and the Faculty of Engineering were of great help fór which we are greatly indebted. 
Nevertheless, the success is the result of the work of the colleagues participating in the programme. First of all Anna 
Priskin deserves our gratitude who did a great job both as a project manager and as an archaeologist. Andrea Gyulasi, 
who was in charge of the financial aspects of the programme, proved to be fully competent in the labyrinth of accounting 
systems. We cannot thank enough fór her work. We are greatly indebted to Róbert Lóki and Máté Szabó fór the careful 
processing and analysis of the archaeological matériái. We can conclude with pleasure that a continuous and fruitful 
relationship was built with the colleagues of the National Office of Culture Heritage, who worked on the administrative 
background of the nomination document and prepared the management plán, which enabled a harmonious work process. 
We thank them all fór this. This volume presents only a small part of the many tasks carried out by the research team 
of Pécs, bút will hopefully be able to represent properly the full scope of our work.
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A DANUBE LIMES UNESCO WORLD 
HERITAGE PROGRAM______________

Priskin Anna

Projektmenedzsment és kommunikáció — célok és 
eredmények

Az egykori Római Birodalom határvédelmi rendsze
rének megóvása és a jövő nemzedékek számára tör
ténő bemutatása már sok-sok éve áll a kutatók és az 
örökségvédelmi szakemberek célkitűzései között. A 
Danube Limes UNESCO World Heritage elnevezésű 
program ezen célok megvalósításának egyik eszköze 
volt, és 2008. október 1. és 2011. december 31. között 
zajlott hét partner részvételével. A nemzetközi szintű 
projektmunkában Magyarország, Ausztria, Szlovákia, 
Németország és Lengyelország vett részt. A munka 
szoros előzményének a 2005-2008 között bonyolított 

„Frontiers of the Román Empire” — Culture 2000 prog
ram tekinthető. Ezen program megvalósított projekt
céljai11' biztos kiindulási alapot jelentettek a későbbi 
Danube Limes Projektnek.
A Pécsi Tudományegyetem BTK Régészet Tanszé
kéről Visy Zsolt professzor és Szabó Máté, a Pécsi 
Légirégészeti Téka szakmai referense már a Culture 
2000 programban is tevékenyen részt vett, megala
pozva ezzel a további tudományos munkát, amely a 
Ripa Pannonica világörökségi nevezéséhez szükséges 
régészeti kutatások elvégzését jelentette. A korábban 
kétfős csapat a Danube Limes programban további 
három személlyel bővült, így a szakmai m unkát Visy 
Zsolt, Szabó Máté és Lóki Róbert végezte, míg jelen 
cikk szerzője a projektmenedzseri feladatokat látta el. 
Gyulasi Andrea volt a projekt pénzügyi vezetője.
A nemzetközi projektpartnereket121 felsorakoztató 
konzorciumi munkának számos — a Danube Limes 
UNESCO World Heritage pályázati anyagban lefek
tetett -  elvégzendő feladata és kitűzött célja volt131:

1. „I. Web-portál létrehozása, amely biztosítja a nyilvános hozzáférést 
az összes európai határhoz. II. Kiállítás-sorozat a római határokról. 
III. A római határok dokumentációjának fejlesztése. IV. A római kato
nai létesítmények védelmére, megőrzésére, kezelésére, bemutatására és 
értelmezésére vonatkozó iránymutatások kidolgozása.” Dávid J. Breeze

-  Sonja Jilek: Frontiers o f the Román Empire. The European dimension 
o f  a World Heritage Site, Historic Scotland, Edinburgh, 2008. 7.

2. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Budapest (Lead Partner); 
Pamiatkovy úrad SR, Bratislava (PP2), Institut fúr Österreichische 
Geschichtsforschung, Wien (PP3), Deutsche Limeskommission, Bad 
Homburg (PP4), Osrodek Badan nad Antykiem Europy Pld.-Wsch. 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (PP5), Pécsi Tudományegye
tem, Pécs (PP6), Paks Város Önkormányzata, Paks (PP7).

3. Pályázati dokumentáció -  European Territorial Cooperation Ojective 
Central Europe Programme: „Nomination o f  the Central European 
part o f the Román Danube Limes within the international U N ESC O

THE DANUBE LIMES UNESCO 
WORLD HERITAGE PROGRAM

Anna Priskin

Project management and communication — aims and 
résül ts

The protection of the frontier defence system of the Román 
Empire and its presentation to future generations has been 
among the aims of scholars and heritage experts fór many 
years. The Danube Limes UNESCO World Heritage 
Programme was one of the means to achieve these aims 
and was conducted with the participation of seven partners 
between 1 October2008 and 31 December 2011. Hungary, 
Austria, Slovakia, Germany and Poland participated in the 
international project work. The “Frontiers of the Román 
Empire” — Culture 2000 Programme was the immediate 
antecedent of this work, carried out between 2005 and 
2008. The accomplished project aims of that programme'1' 
provided a secure starting point fór the later Danube Limes 
Project.
From the University of Pécs, Department of Archaeology 
Professor Zsolt Visy and Máté Szabó, in charge o f the 
Aerial Archaeological Archive of Pécs, actively participated 
in the Culture 2000 Programme and created the basis fór 
later scientific work, the scientific research on the Ripa 
Pannonica necessary fór the World Heritage nomination. 
The former team of two was enlarged with three more 
persons in the Danube Limes Programme, as Zsolt Visy, 
Máté Szabó and Róbert Lóki conducted scientific work, 
whereas the author of the present article worked as project 
manager. Andrea Gyulasi was the financial leader of the 
project.
The work o f the consortium that included seven 
international project partners'1 2 3' had many tasks to 
accomplish and aims to achieve that had been Iáid down

1. “I. Creation ot a web-portal which provides publicly accessible 
information on all the European frontiers. II. A series o f exhibitions 
on Román frontiers. III. The improvement o f documentation on 
Román frontiers. IV. The formuládon o f  guide-lines fór the protection, 
preservation, management, presentation and interpretation o f Román 
miiitary sites.” Dávid J. Breeze -  Sonja Jilek; Frontiers o f the Román 
Empire. The European dimension o f  a World Heritage Site, Historic 
Scotland, Edinburgh, 2008. 7.

2. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Budapest -  National Office 
o f  Cultural Heritage (Lead Partner); Pamiatkovy úrad SR  -  The 
Monument Board o f  the Slovak Republic, Bratislava (PP2), Institut fúr 
Österreichische Geschichtsforschung -  Research Institute o f Austrian 
History, Wien (PP3), Deutsche Limeskommission -  Germán'Limes 
Commission, Bad Homburg (PP4), Os'rodek Badan nad Antykiem 
Europy Pld.-Wsch. Uniwersytetu Warszawskiego -  Antiquity o f 
Southeastern Europe Research Center, Warsaw University, Warszawa 
(PP5), Pécsi Tudományegyetem -  University o f  Pécs (PP6), Paks Város 
önkormányzata — City Council o f  Paks (PP7).



a) A magyar és szlovák nyom tatott nevezési do
kum entum  elkészítése, amely tartalmazza a 
védettséget élvező területek teljes leírását és a 
kezelési tervet a jövő örökségének védelmére, 
és a fenntartható hasznosításra vonatkozóan (a 
felelős munkatársak képzésével együtt).

b) A helyi, országos és határon átívelő hatóságok/ 
nyilvánosság/szakértők rendszeres bevonása az 
UNESCO nevezés elkészítésébe.

c) A vonatkozó területek (magterületek és puffer 
zónák) meghatározása és térképezése, amelyek 
jórészt alaposan ismertek, de helyenként to 
vábbi kutatásokra is szükség van (légirégészet, 
geofizikai módszerek, terepi kutatás).

d) A kezelési terv kidolgozása és a világörökségi 
helyszín meghatározása közös szabványokat 
kíván, amelyek figyelembe veszik, hogy a vi
lágörökségi helyszín egy folyami határ része, 
és újabb területek (NL, BE, DE, AT, CR, SR, 
RO, BG) nevezései követhetik.

e) Jó gyakorlatok összegyűjtése és bemutatása a 
kiválasztott helyszínek dokum entációjában/ 
térképezésében, védésében, bemutatásában és 
kezelésében.

f) A nyilvánosság hozzáférésének javítása a világ
örökségi helyszínekhez Magyarországon és Szlo
vákiában (látogatói létesítmények, tájékoztató 
táblák)

A projekt időtartam a alatt több szakmai találkozót 
szerveztek, ahol az egyes eredményekről és a megva
lósítandó célokról folytattak megbeszélést a partne
rek, további három tudományos workshopon olyan 
szakemberek is jelen voltak, akik a „Római Birodalom 
határai” világörökségi helyszín egyes szakaszainak ne
vezési anyagát készítették el sikeresen, illetve részt 
vesznek adott helyszínek (Hadrianus-fal, Antoninus- 
fal, felső-germániai és raetiai limesszakasz) kezelésében, 
további kutatásában. Ezen szakemberek tanácsokkal, 
ötletekkel, jó gyakorlattal voltak a DL projektpart
nerek segítségére, m ind a magyar, m ind a szlovákiai 
limesszakasz nevezési munkálataiban.

World Heritage Framework „Frontiers o f the Román Empire”

in the project proposal of the Danube Limes UNESCO 
World Heritage Programme131:

a) The printed application documents in Hungary 
and Slovakia, which include a comprehensive 
description o f the protected areas and 
the m anagem ent plán how to protect and 
sustainably utilise the heritage in the future 
(including training o f the responsible staff).

b) A systematic involvement of the local, national 
andcross-border authorities/public/experts intő 
the preparation o f the UNESCO nomination.

c) The definition and mapping of the relevant 
areas (core and buffer zones), which are mostly 
well known, bút in parts still need additional 
research (aerial archaeology, geophysical 
methods, fieldwork).

d) The development of the management plán and 
the definition o f World Heritage Site requires 
common standards respecting that the W HS is 
a section o f a river Limes and the nominations 
o f other sections (NL, BE, DE, AT, CR, SR, 
RO, BG) may follow.

e) Collect and dem onstrate best practice in 
documenting/mapping, preserving, presenting 
and managing selected sites.

f) Improve the public access to the future W HS 
in H ungary and Slovakia (access facilities, 
signposting info-panels).

Many meetings were organized during the execution 
period of the project, when project partners discussed 
certain results and the aims still to be achieved. Three 
further scientific workshops were organized with the 
participation o f those experts who prepared the suc- 
cessful nom ination documents o f other properties of 
the “Frontiers of the Román Empire” World Heritage 
Site and/or work on the management o f and research 
on these sites (Hadrianus Wall, Antonine Wall, Up- 
per Germanian-Raetian Limes). These experts helped 
the Danube Limes project partners with their advice, 
ideas and best practices in the nom ination procedure 
o f both the Hungárián and Slovakian limes sites.
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3. Project proposal -  European Territorial Cooperation Ojective Central 
Europe Programme: „Nomination o f the Central European part of 
the Román Danube Limes within the international U N ESC O  World 
Heritage Framework „Frontiers o f  the Román Empire”
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1. A Danube Limes Projekt nyitóértekezlete, Becs, 2008. 
november 4-5. (Sonja Jilek)

1. Opening workshop of the Danube Limes Project, Vienna, 
4-5 November, 2008 (Sonja Jilek)

2. A Danube Limes Projekt nyitóértekezlete, Bécs, 2008. 
november 4-5. (Szabó Máté)

2. Opening workshop of the Danube Limes Project, Vienna, 
4-5 November, 2008 (Máté Szabó)

3. „Mapping of Core and Buffer Zones” projekt workshop, 
Túlin, 2010. április 6-7. (Szabó Máté) 3

3. Project workshop “Mapping of Core and Buffer Zones”, 
Túlin, 6-7 April, 2010 (Máté Szabó)

6. „Protection strategies, presentation and management 
principles” projekt workshop, Pozsony, 2010. november 18- 
19. (Lubica Pinciková)

6. Project workshop “Protection strategies, presentation and 
management principles”, Bratislava, 18-19 November, 2010 
(Lubica Pinciková)

4. „Mapping of Core and Buffer Zones” projekt workshop, 
Túlin, 2010. április 6-7. (Szabó Máté)

4. Project workshop “Mapping of Core and Buffer Zones”, 
Túlin, 6-7 April, 2010 (Máté Szabó)

5. „Protection strategies, presentation and management 
principles” projekt workshop, Pozsony, 2010. november 18- 
19. (Lubica Pinciková)

5. Project workshop “Protection strategies, presentation and 
management principles”, Bratislava, 18-19 November, 2010 
(Lubica Pinciková)
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Ez utóbbi workshopok időrendben a következők voltak:

1. „ The definition and the nomination criteria o f river 
frontiers’ Bécs, 2008. november 4-5.

2. „Mapping ofCore and Buffer Zones”
Túlin, 2010. április 6-7.

3. „Protection strategies, presentation and management 
principles" Pozsony, 2010. november 18-19.

A partnerekkel munkaértekezletek, megbeszélések for
májában történő kommunikáció mellett nagy figyelmet 
fordítottunk az egyes célcsoportok tájékoztatásra is. A 
Danube Limes Program érintettjeinek köre igen széles 
spektrumon mozgott, s ez által informálásuk is többféle 
módon történt:

a) nemzeti és regionális szintű örökségvédelmi intéz
mények - szóbeli terjesztés/disszemináció

b) a térbeli tervezés döntéshozói nemzeti, regionális 
és helyi szinten, továbbá az egyes földtulajdonosok

— információs rendezvények
c) a kultúra, kultúrtájak iránt érdeklődő helyi és or

szágos nyilvánosság — nyomtatott sajtó, honlap 
(www.danube-limes.eu), információs rendezvé
nyek, kiállítás

d) turisták — honlap, nyomtatott kiadványok, kiállítás
e) kkv (a turizmusból és a kapcsolódó szolgálta

tásokból élők) — nyomtatott sajtó, információs 
rendezvények

f) kutatók (régészek, történészek és további tu 
dományágak) — konferencia előadások, poszter 
bemutatók

g) múzeumok, oktatási intézmények, tanárok, diákok
-  honlap, nyomtatott sajtó, kiállítás.

Konferenciák

A nyilvánossággal való folyamatos kommunikáció fő
ként a vezető partner feladata volt, azonban a PTE Ré
gészet Tanszékének kutatócsoportja is többféle módon 
vállalt ebben szerepet. A kutatócsoport tagjai egyrészt 
előadásokat tartottak a kutatómunkáról a KOH által 
szervezett tájékoztatókon, másrészt több nemzetközi és 
hazai tudományos konferencián is részt vettek. A meg
lévő régészeti adatok az újabb kutatási eredményekkel 
kiegészülve a korábbinál átfogóbb képet adnak a Ripa 
Pannonica lelőhelyeiről, helyszíneiről. A prezentációk 
nemcsak ezen eredményeket mutatták be, hanem hasznos 
információkkal szolgáltak egyrészt az egykori Római Biro
dalom határvédelmi rendszerének kutatásával foglalkozó

A Danube Limes Program Régészeti Kutatásai 2008-2011 Között 

Tbese workshops were in chronological order:

1. “The definition and the nomination criteria o f river
frontiers” Vienna, 4-5 November, 2008.

2. “Mapping ofCore and Buffer Zones’
Túlin, 6-7 April, 2010.

3. “Protection strategies, presentation and management
principles” Bratislava, 18-19 November, 2010.

Beside the communication with the partners accomplished 
via project meetings and workshops, we paid great 
attention to providing information fór the target groups. 
The stakeholders of the Danube Limes Programme came 
from extremely varied backgrounds, thus their orientation 
was realized in several ways:

a) m onument preservation institutions on the 
national and régiónál level — dissemination

b) spatial planners including policy makers on the 
national, régiónál and local level — information 
events

c) local and national public interested in culture 
and cul tural landscapes — press campaign, website, 
information events, exhibition

d) tourists — website, press campaign, exhibition
e) SME (tourism and related service providers) — 

press campaign and information events,
f) scientists (archaeologists, historians and other 

disciplines) — congress presentations
g) museums, education, teachers, students -  website, 

press campaign, exhibition.

Conferences

The continuous communication with the public was the 
task of the Lead Partner, bút the research team of the 
Department ofArchaeology, University ofPécs alsó played 
a role in several ways. On the one hand the members of 
the research team held presentations about their scientific 
research at the meetings of the National Office of Cultural 
Heritage, on the other they participated in several national 
and international conferences. The existing archaeological 
data, complemented with the new results, now provide 
a much more comprehensive picture of the sites of the 
Ripa Pannonica. The talks served nőt only the presentation 
of the results, bút provided important information both 
to experts researching the frontier system of the Román

http://www.danube-limes.eu
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szakembereknek, másrészt azoknak is, akik a Római Bi
rodalom határai egységes világörökségi helyszín valamely 
szakaszának jövőbeni világörökségi nevezésének előké
szítésén dolgoznak (Horvátország, Bulgária, Románia).

• Szabó Máté: „New possibilities fór aerial archaeology 
along the river bordér called „Ripa Pannonica” — 

„Kulturelles Érbe und Neue Technologien’VInterna- 
tional Congress „Cultural Heritage and New Tech
nologies”, Bécs, 2008. november 3-5.

• Visy Zsolt: „Somé notes on the development ofthe mi- 
litary roadnetwork o f Román Empire”- XXIst Interna
tional Limes Congress, Newcastle, 2009. augusztus 
8-14.

• Visy Zsolt: „Megjegyzések a limes út történeti fejlődé
séhez a Római Birodalomban”-  VII. Erdélyi Magyar 
Régészeti Konferencia, Sepsiszentgyörgy, 2009. nov
ember 6-8.

• Szabó Máté: „Pannónia és Dacia határvédelmének 
kutatása”Yéxtíxl Római Koros Régészek Konferenciája, 
Komárom, 2009. november 20-22.

• Visy Zsolt: „Római kori örökségünk Baranyában” — 
Közös Európai kulturális örökségünk konferencia, 
Pécs, 2009. november 26.

• Visy Zsolt: „A Ripa Pannonica későrómai védőrendsze
re a Duna-kanyarban” - Dunakeszi, 2009. szeptember 
19. és Leányfalu, 2010. február 19.

• Visy Zsolt: „A Római Birodalom limese. Erdélyi vonat
kozások” - IV. Csíkfalvi Csűrszemináriumok, Csík
falva, 2010. július 17.

• Priskin Anna: „ The Ripa Pannonica as a potentional 
World Heritage site” (poszter bemutató) -16  Annual 
Meeting of European Association of Archaeologists, 
Hága, 2010. szeptember 1-5.

• Szabó Máté: „Aerial survey in the research o f the
th

Román Frontier Defence in Hungary” - 16 Annual 
Meeting of European Association of Archaeologists, 
Hága, 2010. szeptember 1-5.

• Szabó Máté -  Visy Zsolt -  Pánczél Szilamér: „Aerial 
archaeological investigation on the Eastern limes o f 
Dacia in 2007-2009” - Annual Meeting of Aerial 
Archaeological Research Group, Bukarest, 2010. 
szeptember 15-18.

• Zsolt Visy: „Dérpannonische Limes unddas europáische 
Danube Limes Programm” - Magyar Kulturális Kör
kép Fórum, Pécs, 2010. szeptember 24.

• Máté Szabó: „Report about the selected sites in Hungary 
including core and buffer zones. - Protection strategies, 
presentation andmanagementprinciples”- Danube Limes 
projekt workshop, Pozsony, 2010. november 18-19.

Empire, and to those who work on the preparation of a
future nomination of a section of the Frontiers of Román
Empire World Heritage Site (Croatia, Bulgária, Románia).

• Máté Szabó : New possibilities fór aerial archaeology 
along the river bordér called „Ripa Pannonica”

. — “Kulturelles Érbe und neue Technologien”/ 
International Congress “Cultural Heritage and New 
Technologies”, Vienna, 3-5 November, 2008.

• Zsolt Visy: „Somé notes on the development o f the 
military road network o f Román Empire” — XXIst 
International Limes Congress, Newcastle, 8-14 
August, 2009.

• Zsolt Visy: „Megjegyzések a limes ú t történeti 
fejlődéséhez a Római Birodalomban” — VII. Erdélyi 
Magyar Régészeti Konferencia, Sfántu Gheorghe, 6-8 
November, 2009.

• Máté Szabó: „Pannónia és Dacia határvédelmének 
kutatása”. Fiatal Római Koros Régészek IV. 
Konferenciája, Komárom, 20-22 November, 2009.

• Zsolt Visy: „Római kori örökségünk Baranyában " — 
Közös Európai kulturális örökségünk konferencia, 
Pécs, 26 November, 2009.

• Zsolt Visy: „A Ripa Pannonica későrómai védőrendszere 
a Duna-kanyarban”. Dunakeszi, 19 September, 2009 
and Leányfalu, 19 February, 2010.

• Zsolt Visy: „A Római Birodalom limese - Erdélyi 
vonatkozások”. IV. Csíkfalvi Csűrszemináriumok, 
Várgata, 17 July, 2010.

• Anna Priskin: „ The Ripa Pannonica as a potentional 
World Heritage site” (poster presentation). 16th Annual 
Meeting of European Association of Archaeologists, 
The Hague, 1-5 September, 2010.

• Máté Szabó: „Aerialsurvey in the research o f the Román 
Frontier Defence in Hungary”. 16th Annual Meeting 
of European Association o f Archaeologists, The 
Hague, 1-5 September, 2010.

• Máté Szabó — Zsolt Visy — Szilamér Pánczél: „Aerial 
archaeological investigation on the Eastern limes o f 
Dacia in 2007-2009”. Annual Meeting o f Aerial 
Archaeological Research Group, Bucharest, 15-18 
September, 2010.

• Zsolt Visy: „Dérpannonische Limes und das europáische 
Danube Limes Programm". Magyar Kulturális Körkép 
Fórum, Pécs, 24 September, 2010.

• Máté Szabó: „Report about the selected sites in Hungary 
including core and buffer zones. “Protection strategies, 
presentation and management principles” Danube 
Limes Project Meeting, Bratislava, 18-19 November, 
2010.



• Lóki Róbert: „Az el nem költött zsold — Detektoros 
kutatás a Ripa Pannonica őrtornyaiban” - Fiatal Ró
mai Koros Régészek V. Konferenciája, Pécs, 2010. 
november 26-28.

• Zsolt Visy: „ The Romans along the Danube in Hungary. 
The Ripa Pannonica as futurepart ofthe transnational 
World Heritage Site Frontiers o f Román Empire ” -14 
Danube Shipping Conference. Budapest, 2010. dec
ember 1.

• Zsolt Visy -  Máté Szabó -  Szilamér Pánczél: 
„Searching fó r the limes” - Conference on Limes 
Dacicus Orientalis. Marosvásárhely, 2010. decem
ber 3-5.

• Visy Zsolt: „A római limes magyarországi szakasza, a 
Ripa Pannonica jelentősége és a nevezendő helyszínek 
kijelölésének folyamata (tentatív lista, tudományos ku
tatás)”- Nemzeti szintű tájékoztatás a világörökségi 
nevezésről (National stakeholder meeting), Budapest, 
2011. január 13.

• Visy Zsolt: „A római limes magyarországi szakasza, a 
Ripa Pannonica jelentősége” - Danube Limes konfe
rencia, Paks, 2011. június 9-11.

• Priskin Anna: „Danube Limes UNESCO World 
Heritage Site. A  PTE Régészet Tanszék szerepvállalása 
a Ripa Pannonica világörökségi nevezésének elkészíté
sében”- Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 2011. nov
ember 23.

7. XXI. Nemzetközi Limes Kongresszus, Newcastle, 2008. 
augusztus 8-14. (Szabó Máté)

7. XXIth International Limes Congress, Newcastle, 8-14 
August, 2008 (Máté Szabó)

• Róbert Lóki: „Az el nem költött zsold — Detektoros 
kutatás a Ripa Pannonica őrtornyaiban”. Fiatal 
Római Koros Régészek V. Konferenciája, Pécs, 26- 
28 November, 2010.

• Zsolt Visy: „ The Romans along the Danube in Hungary. 
The Ripa Pannonica asfuture part ofthe transnational 
World Heritage Site Frontiers o f Román Empire”. 
I4 t 1̂ Danube Shipping Conference. Budapest, 1 
December, 2010.

• Zsolt Visy — Máté Szabó — Szilamér Pánczél: 
„Searching fó r the limes”. Conference on Limes 
Dacicus Orientalis. Tárgu Murej, 3-5 December, 
2010.

• Zsolt Visy: „A római limes magyarországi szakasza, a 
Ripa Pannonica jelentősége és a nevezendő helyszínek 
kijelölésének folyamata - Tentatív lista, tudományos 
kutatás”. National stakeholder meeting), Budapest, 
13 January, 2011.

• Zsolt Visy: „A római limes magyarországi szakasza, 
a Ripa Pannonica jelentősége”. Danube Limes 
Conference, Paks, 9-11 June, 2011.

• Anna Priskin: „Danube Limes UNESCO World 
Heritage Site”. A PTE Régészet Tanszék szerepvállalása 
a Ripa Pannonica világörökségi nevezésének 
elkészítésében. Pécs, University of Pécs, 23 November, 
2011.
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8. Az Európai Régészek Szövetségének 16. éves találkozója, 
Hága, 2010. szeptember, 1-5. (Szabó Máté)

8. 161*1 Annual Meeting of the European Association of
Archaeologists, The Hague, 15 September, 2010 (Máté Szabó)
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9. IV. Csíkfalvi Csűrszemináriumok, Csíkfalva, 2010. július
17. (Gémes Katalin)

9. IV. Csíkfalvi Csűrszemináriumok, Vargata, 17th July, 2010 
(Katalin Gémes)

12. Danube Limes nemzeti szintű tájékoztatás a világörökségi 
nevezésről, Budapest, 2011. május 30. (KÖH)

12. Danube Limes Involvement of National Stakeholder 
Conference, 30 May, 2011 (Courtesy of KÖH)

10. Danube Limes Projekt értekezlet, Paks-Tengelic, 2009. 
november 19-20. (KÖH)

10. Danube Limes Project Meeting, Paks-I'engelic, 19-20 
November, 2009 (Courtesy of KÖH)

13. Danube Limes nemzetközi szintű tájékoztatás 
a világörökségi nevezésről, Budapest, 2011. szeptember 6. 
(KÖH)

13. Danube Limes Involvement of International Stakeholder 
Conference, Budapest, 6 September, 2011 (Courtesy of 
KÖH)

11. Danube Limes projekt megbeszélés, Dunaszekcső-Lugio 
2010. július 16. (LugioTV) 11

11. Danube Limes Project Meeting, Dunaszekcső-Lugio, 
16 July, 2010 (Lugio TV)

14. Danube Limes nemzetközi szintű tájékoztatás 
a világörökségi nevezésről, Budapest, 2011. szeptember 6. 
(KÖH)

14. Danube Limes Involvement of International Stakeholder 
Conference, Budapest, 6 September, 2011 (Courtesy of 
KÖH)
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15. A PTE Régészet Tanszék Danube Limes kutatócsoportjának kiadványai

15. Publications of the Danube Limes research team of the Department of Archaeology, University of Pécs

Kiadványok

A nyom tatott és elektronikus sajtóban megjelent 
cikkek mellett önálló nyom tatott kiadványok meg
jelentetésére is lehetőséget nyújtott a Danube Limes 
Program. Ezek főként a vezető partner által kerültek 
terjesztésre ismertető füzetek, brosúrák formájában. A 
PTE kutatócsoportja a Ripa Pannonica helyszínismer
tető sorozatában „Altinum”, „Alisca” és az „Őrszemek 
a Dunánál” című kiadványokat, továbbá Visy Zsolt 

„Lussonium” és „Intercisa” helyszínek ismertető füze
teit készítette el.
A PTE Régészet Tanszékén önálló kiadványként a 
„Rómaiak a D unánál” és a „Római Birodalom határai” 
című könyvek, illetve a jelen cikket tartalmazó tudo
mányos összefoglaló kötet jelentek meg.

Publications

T he D anube Limes Program m e provided an 
opportunity  to publish nőt only several articles in 
printed and electronic média, bú t alsó to publish 
separate printed works. These were booklets and 
brochures dissem inated by the Lead Partner. The 
research team of University of Pécs prepared brochures 
titled “Altinum ”, “Alisca”, and “Sentinels along the 
D anube”, and Zsolt Visy compiled the booklets 
describing “Lussonium” and “Intercisa .
As the separate publications o f the D epartm ent of 
Archaeology o f University o f Pécs the books titled 
“Romans on the Danube” and “Frontiers of the Román 
Em pire”, furtherm ore the scientific review of this 
volume have been published.
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PANNÓNIA LIMESE ÉS A 
DANUBE LIMES PROGRAM

18. Limes kiállítás és történelem óra, Szentes (Béres Mária)

18. Limes Exhibition and history lesson in Szentes (Mária 
Béres)

16. A limes kiállítás megnyitója Komáromban. (Klapka György 
Múzeum)

16. Opening ceremony of the Limes Exhibition in Komárom 
(Courtesy of Klapka György Múzeum)

17. A limes kiállítás Gönyűn (Lakatos Attila)

17. Limes Exhibition in Gönyű (Attila Lakatos)

21. Limes kiállítás és történelem óra, Orosháza (Rózsa Zoltán)

21. Limes Exhibition and history lesson in Orosháza (Zoltán 
Rózsa)

19. Kiállítás megnyitó Almásfüzitőn (Bekéné Magyar Melinda)

19. Opening ceremony in Almásfüzitő (Melinda Bekéné 
Magyar)

20. Kiállítás megnyitó Dunaszekcsőn (Lugio TV)

20. Opening ceremony in Dunaszekcső (Lugio TV)
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22. Kiállításmegnyitó Sopronban (Gömöri János) 

22. Opening ceremony in Sopron (János Gömöri)

Kiállítások

A szakmai érdeklődők, kutatók tájékoztatása mellett to
vábbi csoportokat céloztunk meg (lásd célcsoportok c, d, 
g.) a Római Birodalom határai című kiállítással. A húsz 
tablón a Római Birodalom kiépülését, közigazgatásának 
és katonaságának megszervezését, illetve Pannónia pro
vincia foglalását és a tartomány életének számos szegmen
sét, rövid történetét ismerhették meg az érdeklődők. Cé
lunk az volt, hogy minél több, a Ripa Pannonica mentén 
fekvő mai településhez eljutassuk ezt a kiállítást, s az egyes 
helyszíneken tartott kiállításmegnyitókon további előadá
sok keretében számoltunk be a PTE kutatócsoportjának 
munkájáról, illetve a világörökségi nevezés előkészítésé
nek aktuális helyzetéről. Örömteli volt számunkra, hogy 
nemcsak az egykori Pannónia provincia területére jutott 
el a tablókiállítás, hanem a Dél-Alföldre is. A „Római 
Birodalom határai” tablókiállítás helyszínei: Dunaújváros, 
Esztergom, Visegrád, Komárom, Győr, Szentes, Pécs, 
Dunabogdány, Ercsi, Orosháza, Adony, Sopron, Gönyű, 
Almásfüzitő, Bezenye, Szob, Dunakeszi, Dunaszekcső.
A Danube Limes Program lezárását követően összefog
lalva a három éves munka eredményeit kijelenthetjük,

Exhibitions

With the exhibition “Frontiers of the Román Empire” other 
target groups beyond professionals and scholars were aimed 
at (see target groups c, d, g). The visitors could get acquainted 
with the development of the Román Empire, the organi- 
zation of Román administration and army, fiirthermore 
the occupation of Pannónia and several segments of life in, 
and the history of, this province through twenty large-scale 
posters. Our aim was to make accessible this exhibition to the 
population of as many as possible setdements along the Ripa 
Pannonica. During the opening ceremonies at these venues, 
we held presentations about the work of the research team 
of the University of Pécs and the State of the preparations fór 
the nomination as World Heritage Site. We were especially 
delighted that the exhibition was displayed nőt only in the 
area of the former Pannónia, bút in the Southern part of 
the Great Hungárián Piain as well. The exhibition venues 
of the “Frontiers of the Román Empire” exhibition were: 
Dunaújváros, Esztergom, Visegrád, Komárom, Győr, Szentes, 
Pécs, Dunabogdány, Ercsi, Orosháza, Adony, Sopron, Gönyű, 
Almásfüzitő, Bezenye, Szob, Dunakeszi, Dunaszekcső.
To sum up the results of the activities of the pást three
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hogy a szerteágazó, többrétű konzorciumi munkának 
köszönhetően a pályázati anyagban lefektetett projekt
célok megvalósultak. A sikeresség részben a hatékony 
közös munkának, a projektmenedzsmentnek és nem 
utolsó sorban a Ripa Pannonica világörökségi nevezésé
ben érintett célcsoportok hatékony közreműködésének 
köszönhető. A Ripa Pannonica nevezési dokumentációja 
(a Ripa Pannonica helyszíneinek listája és a kezelési terv) 
elkészült, a közös munka a végéhez ért, tennivaló azonban 
marad még bőven. Az egyik legfontosabb feladat a kezelő 
szerv létrehozása, amelynek feladata lesz a Ripa Pannonica 
világörökségi helyszín gondozása és fejlesztése (turisztikai, 
gazdasági). Az elkészült nevezési anyagnak az UNESCO 
Világörökségi Bizottsága elé való beterjesztése csak ezen 
szervezet létrejötte után lehetséges, amelyre 2013 elején 
kerülhet sor.

years, at the end of the Danube Limes Programme, we can 
establish that the project aims set in the project proposal 
have been accomplished thanks to the wide-ranging and 
multifaceted work of the consortium. The basis of the 
success was active collaboration, efficient project manage- 
ment and, last bút nőt least, the valuable contributions of 
the target groups involved in the World Heritage nomina- 
tion of the Ripa Pannonica. The nomination document of 
the Ripa Pannonica (the üst of nominated sites and the 
Management Plán) have been prepared and the work of 
the consortium has concluded, bút there is still a lót to 
do. One of the most important tasks is the establishment 
of an organization whose task will be the management 
and economic and touristic development of the World 
Heritage property. Only then will be the presentation of 
the complete Nomination Document to the UNESCO 
World Heritage Committee possible, probably in the 
first half of 2013.
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A RÓMAI BIRODALOM HATÁRAI 
(FRONTIERS OF THE ROM ÁN EMPIRE) 
VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍN________

Visy Zsolt

A Ripa Pannonica, Pannónia provincia és a Római Bi
rodalom külső határa, a Kárpát-medencében található a 
Duna mentén, és ma Ausztria, Szlovákia, Magyarország, 
Horvátország és Szerbia területéhez tartozik. Fő jellem
zője, hogy mivel a Duna alkotta a fizikai határt, nem 
volt szükség mesterséges akadály, például egy fal vagy 
egy sánc építésére. Emiatt az ilyen típusú határ megfelelő 
latin neve nem limes, hanem ripa (bár tágabb értelemben 
az egész római határvonalat is lehet limesnek nevezni). 
A nagyobb határfolyók a Rajna és a Duna Európában, 
valamint az Euphratés keleten.
A legfontosabb különbség a folyami és szárazföldi hatar 
között az épített akadály hiánya az előzőnél. A többi ob
jektum, mint a limes-út, az erődök, kiserődök, tornyok és 
civil települések hasonló módon fejlődtek. Van azonban 
még egy kis különbség. A folyami határ több száz méteres 
szélességére és a szigetekre való tekintettel a romai katonai 
vezetés sokszor állásokat építtetett ki a szigeteken és a 
szemközti parton is. Ezek az ellenerődök és kikötőerő
dök mindig szoros kapcsolatban álltak a szemközti parti 
erőddel és együtt alkották a teljes határvédelmi rendszert. 
A Ripa Pannonica magyarországi lelőhelyei a Duna jobb 
partján fekszenek egy 415 km hosszú szakaszon, a limes
én mentén. A nagyobb szigeteken és a Duna bal partján 
fekvő katonai létesítmények is jelölt lelőhelyek, mivel hoz
zátartoznak a Ripa Pannonica határvédelmi rendszeréhez. 
A Koblenz-i Nyilatkozat szerint minden katonai létesít
mény -  erődök, kiserődök, tornyok, a limes-éxt, valamint 
a kapcsolódó civil települések, canabaek, az erődök vicusú 
és a két város: Brigetio és Aquincum — belefoglalható az 
Kr. u. 2. századi, Traianus és Septimius Severus közötti 
időszak határvédelmi rendszerébe. A Koblenz-i Nyilatkozat 
szerint az ezt megelőző, illetve követő évszázadok katonai 
lelőhelyeit is lehet nevezni, amennyiben erre a vonalra 
esnek, és mivel Pannónia külső határa mindig is a Duna 
mentén húzódott a római korban, az Kr. e. 1. század utolsó 
évtizedétől a Kr. u. 5. század harmadik évtizedéig, minden 
látható, ellenőrzött és megőrzött katonai lelőhely felkerült 
a várományosi listára.

FRONTIERS OF TH E ROMÁN 
EMPIRE WORLD HERITAGE SITE

Zsolt Visy

The Ripa Pannonica, the outer frontier of Pannónia and 
of the Román Empire, lies in the Carpathian Basin along 
the Danube, and belongs to Austria, Slovakia, Hungary, 
Croatia and Serbia. Its main characteristics is that the 
Danube being the physical obstacle, no artificial obstacle 
like a wall or an earthwork had to be built. That is why 
the proper Latin name of this type of frontier is ripa 
and nőt limes (though in a broader sense the whole 
Román frontier can alsó be named limes). The bigger 
river frontiers are the Rhine and Danube frontiers in 
Europe and the Euphratés frontier in the East.
The main difference in the structure of river and land 
frontiers is the lack of a built barrier in the former case. 
The other features like the limes road, forts, fortlets, towers 
and civil settlements developed in a similar way. However, 
there is another slight difference. Taking intő account the 
width of the river barrier, sometimes hundred of meters 
and the islands, the Román military administration built 
posts on the islands and the opposite bank of the rivers as 
well. These counter forts and fortified ports are always in 
close connection with a fórt on the other side, and form 
together the full frontier system.
The sites of the Ripa Pannonica in Hungary lie on the right 
side of the Danube in a totál length of 415 km along the 
limes road. The military sites lying on the large islands and 
the left bank of the Danube are to be nominated as well, 
since they belong to the frontier system of the Ripa Pan
nonica. According to the Koblenz declaration all military 
sites —forts, fortlets, towers, the limes road, furthermore 
the connected civil settlements like canabae, vici of the 
forts and the two towns: Brigetio and Aquincum — can 
be incorporated intő the frontier line in the 2nd century 
AD, from Traianus to Septimius Severus. According to 
the Koblenz declaration military sites of earlier or later 
centuries which lie on this line can be nominated as well, 
and regarding that the outer frontier of Pannónia was 
always along the Danube during the Román éra from 
the last decade of the lst century BC until the third 
decade of the 5th century AD, all visible, confirmed and 
conserved military sites are included in the tentative list.



A kiemelkedő egyetemes érték igazolása

Elfogadásra került egy kezdeményezés, amely az egész 
Kr. u. 2. századi római limest egy egységes világörökségi 
helyszínné tenné. Három szakaszát már be is jegyezték: a 
Hadrianus-falat (1987), a felső-germániai és raetiai limest 
(2005) és a Antoninus-falat (2008). A Ripa Pannonica 
a Frontiers of the Román Empire világörökségi helyszín 
folytatásaként kerül nevezésre, amelynek keretébe töké
letesen illeszkedik.
A teljes római limes kiemelkedő egyetemes értéke már 
megállapításra került, az egyes szakaszok ehhez kapcso
lódnak. Minden egyes nevezett szakasznak demonstrálni 
kell az eredetiségét és egységességét, azonban nem kell 
demonstrálni külön-külön a kiemelkedő egyetemes ér
téküket, és kapcsolódniuk kell a már létező nevezéshez.

Teljesített feltételek

II. FELTÉTEL
A Ripa Pannonica egy fontos bizonyítéka az emberi érté
kek kölcsönös cseréjének a Kr. u. 1. és 5. század közötti 
római uralom alatt álló Duna-mente térségében, a mai 
Magyarország területén. Ezt a lineáris védelmi rendszert 
teljes és mintaszerű módon fejlesztették ki a Kr. u. 2. 
században Pannóniában, és a pannoniai feliratokból arról 
is tudunk, hogy e század nyolcvanas éveinek elején új 
őrtorony típus építését vezették be. A Kr. u. 4. századtól 
pedig a legfejlettebb őrtorony rendszert építették ki a 
Római Birodalom Ripa Pannonica néven ismert folyami 
határa mentén. Az erődök melletti polgári települések és 
a két municipium  a kulturális értékeknek a katonák és a 
bennszülött lakosság továbbá a különböző provinciákból 
vagy a barbaricumból betelepült civil lakosság közötti 
cseréjének jelentős helyszínei voltak. III.

III. FELTÉTEL
A Ripa Pannonica a Római Birodalom határainak egyik 
legfontosabb szakasza, és így Magyarországon a római 
civilizáció kivételes bizonyítéka. A Pannónia provinciák 
(Pannónia Superior és Pannónia Inferior a Kr. u. 2. és 
3. században, majd négy részre osztva a Kr. u. 4. és 5. 
században) és a további dunai provinciák hadseregei és 
kormányzói adták Kr. u. 69-ben és 153-ban, majd Kr. u. 
378-ig több alkalommal is a Római Birodalom császá
rát. Ez arra utal, hogy a katonai és civil lakosság közötti, 
hasonlóképpen a más népekkel, a szarmatákkal vagy ger
mán törzsekkel való kapcsolat a Római Birodalom törté
nelmének és politikájának egyik fő meghatározója volt.

Justification o f O utstanding Universal Value

The initiative has been accepted to create a unique World 
Heritage Site from the whole Román limes at the time of 
the 2nd century AD. Three properties have already been 
inscribed: Hadban Wall (1987), the Upper Germán and 
Raetian Limes (2005) and the Antonine Wall (2008). 
The Ripa Pannonica is pút forward as an extension of the 
Frontiers of Román Empire World Heritage Site, intő 
whose frames is fits very well.
The outstanding universal value of the whole Román 
limes has been established, and the individual sections 
are related to this. Each nominated section should dem- 
onstrate authenticity and integrity, bút they nőt need to 
demonstrate outstanding value in their own right and 
must add to the existing nomination.

Criteria met

CRITERION II.
The Ripa Pannonica exhibits an important interchange 
of humán values during the Román rule from the lst to 
the 5th century AD along the Danube in Hungary. The 
linear defence developed fully and exemplary in Pannónia 
in the 2nd century AD, and we are alsó informed from 
Pannonian inscriptions about a new type of watch tower 
built in the eighties of the same century. From the 4th 
century AD the most developed structure of watch towers 
built on a river frontier in the Román Empire is known 
from the Ripa Pannonica. The civil settlements around the 
forts and the two municipia represent important places 
fór the interchange of cultural values between soldiers 
and the indigenous population, or between them and 
civil settlers from different provinces and alsó from the 
Barbaricum.

CRITERION III.
The Ripa Pannonica represents one of the most important 
sections of the frontiers of the Román Empire, thus it 
is an exceptional testimony to Román civilization in 
Hungary. The armies and governors of the Pannonian 
provinces (Pannónia Superior and Inferior in the 2nd 
and 3rd centuries AD, and then divided intő four in the 
4th and 5th centuries AD) together with other Danube 
provinces gave emperors fór the Román Empire in 69 and 
193 AD, and numeours other times up to 378 AD. This 
indicates that the interactions between soldiers and civil- 
ians and between them and other peoples like Sarmatian 
and Germán tribes greatly determined the politics and

A D aniiké Limes I'rogram Régészeti Kutatásai 2 0 0 8 -2 0 1 1 K özött



'The D anube Limes Project Archaeological Research Between 2008-2011

Pannónia a különböző népek és nemzetek olvasztótégelye 
volt, és szarmata, germán, dák vagy egyéb származású 
romanizált törzsi vezetők Pannóniában vagy egyéb római 
területeken letelepedhettek és olykor katonai vezetők 
vagy császárok is kerültek ki közülük.

IV. FELTÉTEL
A Ripa Pannonica a római katonai építészet és határvédel
mi rendszer műszaki fejlődésének kiemelkedő példája. A 
kiválóan megtervezett és telepített pannoniai határ a Bi
rodalomnak ezt az évszázadokon keresztül veszélyeztetett 
részét hatékonyan volt képes védeni. Kivételes bizonyí
téka a római katonai hagyományoknak és annak a ru
galmasságnak, amellyel a rómaiak a helyi adottságokhoz 
tudtak idomulni. A régészeti kutatások szerint a katonai 
építészet és útépítés szerkezeti megoldásai tanúsítják a 
római hadsereg pannoniai mérnökeinek és építészeinek 
magas fokú szakmai képzettségét.

Eredetiség és/vagy egységesség

A Ripa Pannonica magyarországi szakasza közel 415 km 
hosszan a Duna vonalát követve nyúlik el. Sok középkori 
és modern település helyezkedik el itt, amely részben elfe
di, részben zavarja a római maradványokat, de ugyanak
kor a kutatásukhoz is hozzájárult. Sok olyan ásatás és más 
földmunka történt a Ripa Pannonica katonai területein, 
amely hozzájárulhat a felterjesztett terület teljességéhez. 
A légirégészet és a területfelmérések segítségével a hadi 
utak hosszú szakaszait sikerült azonosítani. A felterjesz
tett területnek mind az ásatással megkutatott, mind a 
még kiásatlan elemei igazolást nyertek — azok kivételével, 
amelyek már korábbi építkezések során elpusztultak — és 
jó állapotban vannak megőrizve. Az erődök, őrtornyok 
és civil települések sora a hadi út mentén kiteszi a Ripa 
Pannonica teljes konstrukcióját, és bár vannak a korábbi 
ismerethiányra visszavezethető okból hiányzó részek, a 
teljességet semmi nem rontotta le. Az azonosított marad
ványok felügyelet és védelem alatt állnak, a konzerválási 
tervek a Velencei Karta alapján készültek, és a néhány, 
ritkaságnak számító rekonstruált elem az ütköző zóna 

területére fog esni.

history of the Román Empire. Pannónia was a melting 
pót fór different peoples and nations, and Romanized 
chieftains of Sarmatian, Germán, Dácián or other tribes 
could settle down in Pannónia and in other Román ter- 
ritories and could later become generals or even emperors.

CRITERION IV.
The Ripa Pannonica represents an outstanding example 
of the technological development of Román military 
architecture and frontier defence. The structurally well- 
designed and strategically located military sites of the 
Pannonian frontier were able to protect effectively this 
often endangered sector of the Empire through centu- 
ries. It bears an exceptional testimony to the military 
traditions of Romé and the flexibility through which 
they could make use of every local feature. According 
to the archaeological investigations the technique and 
structure of the military sites and roads demonstrate the 
outstanding skills of the architects and engineers of the 
army in Pannónia.

Statements o f authenticity and/or integrity

The Hungárián section of the Ripa Pannonica lies fór 
more than 415 km along the line of the Danube. There 
are a lót of medieval and modern settlements here, which 
partly cover or disturb the Román remains, bút alsó 
have initiated their investigation. Many excavations and 
other fieldwork have been carried out at the military sites 
along the Ripa Pannonica, and all could contribute to the 
integrity of this property. Through aerial reconnaissance 
and field surveys long sections of the military road could 
be identified. Both the excavated and the unexcavated 
elements of the nominated area have been confirmed and 

— except fór the sites destroyed by previous construction 
works — are in a good State of preservation. The chain 
of forts, towers and civil settlements along the military 
road form the whole structure of the Ripa Pannonica, 
and although there are a few gaps in the chain due to 
previous lack of information, nothing is corrupting its 
integrity. The identified remains are under protection, 
the conservation works have been made according to 
the Venice Charter, and the few reconstructions will be 
located in the buffer zone.



Összehasonlítás hasonló helyszínekkel

A Ripa Pannonica folyami határ volt. Ilyen határt a Római 
Birodalomban többfelé alakítottak ki, de ezideig még 
egyikük sem került felvételre mint a Római Birodalom 
Határai Világörökségi Helyszín része. Az eddig felvett 
három határszakasz mindegyike szárazföldi határ, amely 
falat foglalt magában. A folyami határnál a fizikai akadályt 
maga a folyó jelentette mint természetes határ, ezért falra 
nem volt szükség. Ettől eltekintve minden alapvető vonás 
megegyezett. Lineáris védelmi rendszerükben közös volt 
a hadi út, amely a határ mentén futott és összekötötte 
az egyes katonai létesítményeket, továbbá az erődöket 
és egyéb katonai építményeket a civil településekkel. 
Mindemellett azonban számos dologban különböztek 
is. Ez elsősorban a stratégiai tervezésből eredt, amely a 
védműveket minden estben a földrajzi körülmények
hez és a fenyegetettség fokához illeszkedve alakította. A 
Ripa Pannonica számos olyan sajátos vonással rendelkezik, 
amely egyedülállóvá teszi. Az, hogy itt előnyösebb volt a 
légiókat határvonal mentén elrendezni, olyan megoldás, 
amely az eddig felvett határszakaszok egyikénél sem va
lósult meg. Másik megkülönböztető vonás az őrtornyok 
rendszerének változatossága. Mivel a limes-út egyenes 
vonalban épült, néhány helyen a kanyargó folyótól távo
labb került. Az ilyen szakaszokon az őrtornyok vagy az út 
vagy a folyó mellé épültek. Commodus császár idejétől 
az utóbbi vált általánossá. A szigetek szintén problémát 
jelentettek a hadsereg számára, a hatékonyabb védelem 
érdekében így a szigeteken is építettek őrtornyokat. A Kr. 
u. 4. századtól négy torony építése vált általánossá, — egy 
a parton, egy-egy sziget mindkét oldalán és egy a túl
parton. Ezek és más különlegességek egyrészről a Római 
Birodalom katonai állomáshelyeinek és katonai provin
ciáinak egységes tervezési alapelveit mutatják, másrészről 
viszont azt is igazolják, hogy ezeket az alapelveket nagy 
felkészültséggel alakították a helyi adottságokhoz. Ezek a 
jellemző vonások kiemelik a Ripa Pannonica jelentőségét 
és világörökségi értékeit.

Comparison with other similar properties

The Ripa Pannonica was a river frontién Such frontiers 
were developed in diíferent parts of the Román Empire, 
bút nőne of them has been inscribed in the World Herit- 
age List of the Frontiers of the Román Empire. All three 
properties inscribed belong to the category of land prop- 
erty and include a wall as well. The physical barrier of river 
frontiers is the river itself, a natural barrier line, thus no 
wall was needed. Apart from this, all other features are 
the same. They share in their system of linear defence the 
military road, which runs along the frontier and connects 
the military sites with each other and the forts and other 
military sites with the civil settlements. However, there 
are several differences as well. These originate primarily 
from strategic planning, which in all cases adapted the 
defence structures to the geographic circumstances and 
the level of threat. The Ripa Pannonica has several special 
features that make it unique. Here it was more advanta- 
geous to station the legions along the frontier line, and 
this is a solution that was nőt used at any of the already 
inscribed properties. Another peculiarity is the diversity 
of the system of watch towers. As the limes road was built 
along a straight line, in somé places it moved away from 
the curving river. In such sections the towers could be 
built along either the road or the river. From the time of 
Emperor Commodus the latter became common. Islands 
alsó caused problems to the army, and fór the sake of a 
more effective defence system watch towers were built on 
them as well. From the 4th century AD it became usual 
to build a row of four towers in such cases — one on the 
river bank, one on each side of the island and one on 
the other side of the river. These and other peculiarities 
demonstrate at the same time the unified principles of 
the planning of the military sites and military provinces 
of the Román Empire on the one hand, and the ability 
to adjust them to local circumstances on the other. These 
features underline the significance and World Heritage 
values of the Ripa Pannonica.
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A Rí PA PANNONICA 
JELENTŐSÉGE ÉS EGYETEMES 
VILÁGÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEI

Visy Zsolt

A Római Birodalom pannoniai limesének, az antikvitás
ban Ripa Pannonica-nzk nevezett határszakasznak a je
lentős része Magyarország területén található. A mintegy 
415 km hosszú határ mindvégig a Duna vonalával esik 
egybe, ami jellegét, formáját és objektumainak körét is 
meghatározza. A két legioúbon és a számos segédcsapat- 
erődítményt a limes-út  kötötte össze, az út, illetve bizo
nyos szakaszokon a Duna-parton, sőt esetenként a Duna 
bal partján is kisebb erődítmények, őr- és jelzőtornyok 

sorakoztak.
Az első nagy pusztulás a természet erőinek tudható be. A 
tetők megsérülése, majd beszakadása után felgyorsult a 
pusztulás, az épületek összeomlása, a szél, a víz és a fagy 
hatására bekövetkező állagromlás. Hozzájárult ehhez a 
Ripa Pannonica alapvető sajátsága, hogy a határt maga a 
Duna alkotta. A nagy folyam a maga állandó mozgásaival, 
áradásaival, az ezek hatására bekövetkező mederváltozá
saival számos part menti erődítményt, tornyot mosott el, 
pusztított el. A romboló hatást további tényezők fokoz
ták. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy Visegrádtól a 
Duna folyásiránya megváltozik, és a nagyjából észak-déli 
futású folyóvölgy fölé magasodó löszpartra épített erő
döket időről időre alámossa a nyugat felé oldalazó folyó. 
A Ripa Pannonica állapota nagyméretű változáson ment 
keresztül a tartomány Kr. u. 5. század elején való fel
adásától napjainkig eltelt másfél évezrednyi idő alatt. A 
kiürült építményekbe a régészeti ásatások tanúsága szerint 
szinte mindenütt az Alföldről és máshonnan érkező irá
ni és germán népek települtek be, akik több generáción 
keresztül használták az egyre romosabbá váló épületeket, 
mígnem sorsukra hagyták őket. A Kr. u. 7-8. században 
itt élő avarok is még szívesen telepedtek meg a római 
települések, //wct-objektumok közelében, ám már nem 
használták őket. Ebben eltérő, nomadizáló életmódjuk 
is megakadályozta őket. Ugyanez vonatkozik a magyar 
honfoglalókra is, de amint az a magyar krónikákban ol
vasható, rendre vonzódtak a római romos építményekhez. 
Aquincum erődjét vagy katonai amphitheatrumit ismé
telten használatba vették. Nem tudjuk, hogy ekkoriban 
milyen állapotban voltak a római városok és katonai erő
dök építményei, de mivel az eltelt 5-600 év alatt egyetlen 
olyan nép sem élt Pannónia e területén, amelyik kőépít
ményeket épített, a romos épületeket csak a természetes

THE SIGNIFICANCE AND 
UNIVERSAL WORLD HERITAGE 
VALUE OF TH E RIPA PANNONICA

Zsolt Visy

A significant portion of the Román Empires Pannonian 
limes section, referred to as the Ripa Pannonica in antiquity, 
can be found in the territory of Hungary. The entire bordér 
of over 415 km runs along the line of the Danube, which 
determined its character, form and rangé of structures. The 
two legionary fortresses and the numerous fortifications fór 
auxiliary troops were connected by the limes road. Minor 
fortifications, watch towers and signal stations were set along 
the road, or in certain sections on the bank of the Danube 
and in somé cases even on the leit bank of the river as well. 
The first major round of its deterioration can be attributed 
to the forces of natúré. After roofs were damaged and then 
feli in, the deterioration, the collapse of the buildings and 
the decline in their condition due to the effects of wind, 
water and frost accelerated. Contributing to this was the 
fündamental characteristic of the Ripa Pannonica, the fact 
that the Danube itself formed the bordér. The great river 
with its constant movement and floods, as well as its changes 
in course due to these forces, washed away and destroyed 
numerous fortifications and towers along its banks. The 
destruction was aggravated by additional factors. One of 
the most important ones is that from Visegrád the Danube 
changes its direction and the roughly north-south running 
river, whose channel slowly shifts to the west, undermines 
from time to time the forts built on the top of the loess bank. 
The condition of the Ripa Pannonica has gone through vast 
changes during the millennium and a half that has passed 
between the abandonment of the province at the beginning 
of the 5th century AD and the present day. According to the 
evidence from excavations, Iranian and Germanic peoples 
arriving from the Great Hungárián Piain and elsewhere 
settled in these empty structures nearly everywhere, and they 
utilized the deteriorating buildings fór several generations 
until finally they left them to their fate. Even the Avars 
who lived here in the 7th-8th century AD gladly settled 
near the Román settlements and limes structures, although 
they did nőt utilize them. Their differing, nomadic lifestyle 
kept them from doing so. This is alsó true of the conquering 
Hungarians, bút as can be read in the Hungárián chronicles 
they were regularly drawn to the Román ruins. The fortress 
of Aquincum and its military amphitheatre were repeatedly 
utilized. We do nőt know what condition the Román towns 
and the structures of the military fortifications were in at



károsodás érte. Abból a tényből, hogy a 18. században 
még több helyen egy-két emelet magasságban álltak a 
római épületek falai, arra lehet következtetni, hogy az 
Árpád-korban és a középkor folyamán még sokfelé fel
ismerhető római települések, városok, erődök álltak. A 
nagyméretű pusztulás a kőépítészet fokozatos elterjedé
sével következett be, amit az is elősegített, hogy a római 
/ű^er-erődítmények a legtöbbször kőszegény vidéken 
álltak, ahová a rómaiak is messzi bányákból szállították 
az építőanyagot. A pusztítás a 18. századtól kezdve roha
mosan felgyorsult. Ekkor ugyanis a jobbágyok körében is 
kezdett terjedni a kőépítészet, az ugyanez idő tájt a Duna- 
völgyébe betelepített sváb lakosság pedig magával hozott 
kőépítészeti hagyományait követve újabb lökést adott a 
római építmények elbontásának és a kőanyag másodla
gos felhasználásának. A 19. században, különösen annak 
második felében Magyarországon is megindult a műtárgy
kereskedelem, élelmes emberek pedig száz- és ezerszámra 
fosztottak ki római sírokat, épületmaradványokat a remélt 
kincsekért, amit aztán olcsó pénzért továbbadtak a hazai 
és nemzetközi műtárgy-kereskedelem haszonélvezőinek. 
A helyzet ugyanekkor, részben éppen a fosztogatások 
következtében kezdett megváltozni. Számos múzeum 
alapítására került sor, lelkes amatőrök százai dolgoztak 
országszerte a régészeti lelőhelyek érdekében, a régészeti 
leletek megmentéséért. A 19-20. század fordulóján indul
tak meg a nagyobb régészeti kutatások a római limes hazai 
lelőhelyein, és azóta is töretlenül tartanak. Az aquincumi 
polgárváros feltárása és régészeti parkként való kialakí
tása megteremtette a modern hazai régészeti műemlék
szemléletet, és az 1881-ben hozott műemléki törvényre, 
majd más törvényi és rendeleti jogi bázisra támaszkodva 
napjainkra jól kiérlelt, de még mindig tökéletesíthető és 
tökéletesítendő keretet biztosít a műemlékek számára. Ró
mai katonai objektumok falai csak ritkán maradtak meg 
a felszín fölé magasodva, de igen sok esetben a feltárás 
láthatóvá teszi őket. Ennek ellenére kisebb-nagyobb ki
egészítésben részesülnek részben az időjárás, a fagyveszély 
miatt, részben pedig didaktikai, esztétikai okokból.
A tudományos és örökségvédelmi törekvéseknek és mun
kálatoknak napjainkra számos szép eredménye született, 
amelyeket nagyjából három területi egységre lehet oszta
ni. Az északi szakaszon viszonylag kevés lelőhelyen került 
sor nagyobb méretű feltárásra, látható vagy műemléki 
helyreállításban részesített emlék csak kevés van. Ezek 
Esztergom környékén kezdenek megjelenni, elsőként 
a tokodi késő római tábor teljes védfalának konzervált 
keretében. A középső szakasz a Duna-kanyar nagyobb 
számban feltárt és nagyobb számban láthatóvá tett, illetve 
konzervált emlékével kiemelkedő csoportot alkot, de még

that time, bút since no peoples who built using stone lived 
in this area of Pannónia in the 5-600 years that had passed, 
the ruined buildings had only been affected by natural 
deterioration. Since in the 18th century the walls of Román 
buildings still stood one or two stories high in several places, 
it can be inferred that in the Árpád Period and throughout 
the Middle Ages identifiable Román settlements, cities 
and forts remained in many places. Large scale destruction 
resulted from the gradual spread of stone construction, and 
the fact that the Román limes fortifications stood fór the 
most part in areas poor in stone, where the Romans had 
to transport the building materials from distant quarries, 
contributed to this as well. The destruction quickly 
accelerated starting from the 18th century. It was at this 
time that stone construction began to spread amongst 
the serfs as well, and the Swabian settlers coming to the 
Danube Valley during this same period brought with them 
traditions of building in stone that provided an even greater 
impetus to demolish the Román structures to re-use their 
stone matériái. In the 19th century, and in particular its 
second half, trade in antiquities began, and shrewd people 
plundered hundreds and thousands of Román graves and 
building ruins fór the sought after treasures, which they then 
sold fór little money on to Hungárián and international 
antiquities traders.
At the same time the situation began to undergo a change, 
in part directly as a result of the looting. Numerous 
museums were founded and hundreds of enthusiastic 
amateurs throughout the country acted in the interest of 
the archaeological sites, fór the reseue of archaeological 
finds. At the turn of the 20th century major archaeological 
research intő the Román limes sites in Hungary began, and 
have continued without stop since then. The excavation of 
the civilian town of Aquincum and its development intő an 
archaeological park formed the modern Hungárián attitűdé 
towards archaeological monuments. Founded upon the legal 
basis of the historic monuments law of 1881 and later laws 
and decrees, today there is a well-considered framework, 
which — although it can and should be further perfected — 
ensures the preservation of historic monuments. The walls 
of Román military structures rarely survived rising above 
the surface, bút in many cases excavations have made these 
remains visible. Despite this, the remains have alsó been 
supplemented to differing degrees in part due to weathering 
and the danger of frost damage and in part fór educational 
or aesthetic reasons.
To this day, scientific and cultural heritage management 
work and efforts have achieved numerous positive results, 
which can be divided intő three régiónál units. In the 
northern section major excavations have been carried out
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ebből is kiválik Budapest területe, ahol a polgárváros és 
a legiotabor, a katonaváros és más katonai létesítmények 
megmaradt és konzervált építészeti emlékei a legnagyobb 
számban tekinthetők meg. A középső szakaszhoz sorol
ható még Dunaújváros és Dunakömlőd, ahol az erődök 
és néhány más katonai objektum maradványait sikerült 
a látogatók számára bemutatni. A harmadik szakasz a 
Paksról délre az országhatárig terjedő szakasz, ahol sajnos 
még feltárások is csak ritkán voltak.
A Ripa Pannonica emlékeit, beleértve a limes-utat is, a 
régészeti kutatás nagy számban azonosította légifotókon 
és terepbejárással, így feltárás nélkül is felismerhetők. 
Jelenlétükre felszíni nyomok utalnak. Ezek olykor több 
méteres szintkülönbséget mutató sáncárkok, többnyire 
azonban csak a felszínen jelentkező törmelék és az ott 
begyűjthető régészeti leletek utalnak az egykori római 
katonai objektumra.
A Ripa Pannonica a Római Birodalom több ezer kilométer 
hosszú határának egyik szakasza, amely mint a kiemel
kedő egyetemes értéket képező egész részé természete
sen nemcsak részesül az egyetemes értékben, hanem a 
maga sajátságaival hozzá is járul annak elmélyítéséhez és 
fokozásához.
Történeti szempontból nézve a Ripa Pannonica és az ott 
állomásozó hadsereg, amely a birodalom legnagyobb had
seregét kitevő dunai hadsereg főerejét alkotta, kivételes 
jelentőségre tett szert. Ez a hadsereg vívta ki a trónt Kr. u. 
69-ben Vespasianusnak, Kr. u. 193-ban pedig Septimius 
Severusnak. Mindkét császár dinasztiát alapított, így a 
nemzetségek uralma sokáig biztosított Pannónia száma
ra különleges figyelmet. Hasonló kivételes megbecsülés
nek örvendett térségünk a későbbi illyricumi császárok 
alatt, beleértve Diocletianust, a Constantinus- vagy a 
Valentinianus-dinasztiát. Sorsdöntő eseményekre, csaták
ra került sor Pannónia földjén, amelyek nemcsak a tarto
mány, hanem az egész birodalom sorsat is befolyásolták, 
eldöntötték. Pannóniában és Pannóniából kiindulva győ
zedelmeskedett Marcus Aurelius a germánok fölött a Kr. u. 
170-es években. Több esetben itt csaptak össze a nyugati 
és a keleti birodalmi erők, Kr. u. 258-ban Ingenuus és 
Gallienus, Kr. u. 314-ban Licinius es Constantinus, Kr. 
u. 351-ben Magnentius és II Constaninus. A tetrarchia 
idején az egyik pannoniai város, Sirmium, császári szék
hely lett, kivételes helyzetét hosszú évtizedekre megőrizte. 
A Ripa Pannonica több egyedi elemmel gazdagítja a római 
limes világörökségi helyszín egyetemes jelentőségét. Azon 
túl, hogy ez az első folyami //wítt-szakasz a világörökségi 
nevezések sorában, kiemelhető az, hogy itt sikerült ed
dig a legalaposabban kutatni és a nevezésbe is bevonni 
a limes-utat. A vizsgált és térképezett útszakaszok azt is

at relatively few archaeological sites, and there are only a 
few remains that can be visited or that have undergone a 
historic rehabilitation. These are beginning to appear in the 
area around Esztergom, first as the conservation of the entire 
defensive wall of the Laté Román fórt in Tokod. The Central 
section is comprised of the group of remains at the Danube 
Bend that have been excavated and exhibited or conserved 
to a greater extern. The area of Budapest stands out here, 
where the surviving and conserved architectural remains of 
the civilian town, legionary fortress and military town of 
Aquincum as well as other military structures can be seen 
in the greatest numbers. Dunaújváros and Dunakömlőd 
can alsó be included in this Central section, where the 
remains of forts and a few other military structures have 
been successfúlly exhibited fór visitors. The third section 
stretches south from Paks to the bordér, where unfortunately 
even excavations have been rare.
The remains of the Ripa Pannonica, including the limes 
road, have been identified in great numbers through aerial 
archaeology and field survey, so they can be recognised 
without excavation. Surface traces indicate their presence. 
These include ramparts and ditches that present changes in 
ground level of several meters, bút fór the most part it is 
only debris on the surface and archaeological finds that can 
be collected there that indicate the former Román military 
structures.
The Ripa Pannonica is a section of the several thousand mile 
frontier of the Román Empire, which as a part of a whole 
exhibiting outstanding universal value naturally does nőt 
only share in this universal value, bút contributes to its 
broadening and enhancement through its own particular 
features.
From a historical standpoint the Ripa Pannonica and the 
armies stationed there, which made up the main strength 
of the Danubian army — the empire’s largest military force — 
acquired extraordinary significance. This army obtained the 
throne fór Vespasian in 69 AD and fór Septimius Severus in 
193 AD Both of these emperors founded dynasties and so 
the reign of their families ensured that particular attention 
was paid to Pannónia fór a long time. Our area enjoyed a 
similarly exceptional appreciation under the later Illyrian 
emperors, including Diocletian as well as the Constantinian 
and Valentinian dynasties. Crucial events and battles took 
piacé in the Iand of Pannónia, which influenced and 
determined the fate of nőt only the province, bút of the 
entire Empire. Marcus Aurelius defeated the Germanic 
tribes in Pannónia and foraying out from Pannónia in the 
170s AD O n many occasions it was here that the forces 
of the western and eastern empire clashed: Ingenuus and 
Gallienus in 258 AD, Licinius and Constandne in 314 AD
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megmutatták, Hogy a limes-utat a római útépítés klasszi
kus hagyományai szerint építették, nyomvonalát pontos 
geodéziai felméréssel tűzték ki. Ennek következtében 
5-10, sőt 20 km-es nyílegyenes szakaszokra tagolódik a 
római katonai út.
A Ripa Pannonica egyik kiemelkedő sajátsága az, hogy 
vonalán négy évszázad története és határvédelme vizsgál
ható, tanulmányozható és csodálható. A Duna alkotta az 
augustusi hódítástól kezdve az Kr. u. 5. század harmincas 
éveiben bekövetkezett kiürítésig a tartomány és a biroda
lom határát, így rendkívül alkalmas arra, hogy a római 
határvédelem hosszú történeti fejlődését reprezentálja. A 
folyami limes különböző katonai létesítményei a Kr. u. 1. 
század derekától kezdve folyamatosan épültek ki. A ré
gészeti kutatások rendre kimutatták a határvédelemben 
és a katonai doktrínában időről-időre bekövetkezett vál
tozásokat. Ezek egyszerre tükrözik a Római Birodalom 
mindenkori erejét és azokat a hangsúlyeltolódásokat, ame
lyeket a hadseregszervezetben és a védelmi stratégiában 
bekövetkezett változások idéztek elő. Az erődök földből és 
fából, majd kőből való megépítése, a késő római korban 
a védekezés fokozott kényszere miatt emelt különleges 
méretű és formájú védművek, esetenként új erődítmények 
építése feltárások és a régészeti kutatások, konzerválási 
munkálatok révén lehetővé teszik, hogy a katonai építészet 
egyes fázisait és azok kiemelkedő jelentőségű emlékeit egy 
és ugyanazon helyszínen követhessük nyomon.
Az egyetemes értékek új elemét mutatják a hídfőállások 
vagy kikötőerődök, amelyek a folyami határnak abból a 
jellegzetes római felfogásából származnak, hogy Róma a 
Dunát teljes szélességében, annak túlsó partjával együtt 
saját tulajdonának tekintette. Erre nézve már a Kr. u. 2. 
századi markomann háborúk idejéből rendelkezünk ada
tokkal, a Kr. u. 4. században azonban az addig elsősorban 
a legiotáborokkal átellenben emelt erődökön kívül az arra 
alkalmas helyeken újabb erődök, hídfőállások is épültek. 
Ugyancsak első ízben kerül sor a Római Limes világörök- 
ségi pályázatok sorában, hogy legiotíbor is bekerüljön a 
nevezésbe. A jelen nevezés nyomban két ilyen helyszínt 
is felmutat. Mindkettő mellett római város is létesült, és 
mindkét helyszínen, igaz, különböző mértékben, fontos 
ásatások folytak és folynak a köztük lévő összefüggések 
bemutatására. E polgárvárosok bemutatása azzal a külön
legességgel is jár, ami fokozza a Ripa Pannonica egyete
mes jelentőségét, hogy rávilágít a római területrendezés 
és városalapítás fontos elvi kérdéseire. E polgárvárosok 
ugyanis nem azonosak a legioúhorok körül szokás szerint 
kialakult polgári településsel, a canabaewal, amelyek itt is 
létrejöttek, hanem azoktól függetlenül, a katonai territó
riumon kívül, az erődöktől legalább két római mérföld

and Magnentius and Constantius II in 351 AD During the 
time of the Tetrarchy a Pannonian city, Sirmium, became 
an imperial seat and retained its special position fór several 
decades.
The Ripa Pannonica enriches the universal value of the 
Román limes World Heritage Site with many unique 
elements. In addition to it being the first riverine limes 
section in the nominations fór the World Heritage, it 
should alsó be pointed out that it is here where the limes 
road has been the most thoroughly researched and included 
in the nomination up to this point. The road sections that 
have been examined and mapped alsó show that the limes 
road was built according to the classic traditions of Román 
road construction, and its path has been determined with 
precise geodesic measurements. As a consequence, the 
Román military road is divided intő 5-10 or even 20 km 
long absolutely straight sections.
A prominent characteristic of the Ripa Pannonica is that four 
centuries of history and frontier defence can be examined, 
studied and marvelled at along its course. The Danube 
formed the bordér of the province and the Empire starting 
from its conquest by Augustus until the 430s AD when it 
was abandoned, so it has an outstanding ability to represent 
the long historical development of Román frontier defence. 
The various military structures on the riverine limes were 
built gradually starting from the middle of the lst century 
AD Archaeological research has shown the changes that 
had occurred in frontier defence and military doctrine from 
time to time. These reflect both the prevailing strength of 
the Román Empire as well as the shifts in emphasis that 
had been brought about by the ensuing changes in military 
organization and defensive strategy. The construction of 
fortifications first in earth and wood, and then in stone, of 
defensive works with special size and form erected due to 
the need fór increased protection in the Laté Román Period, 
as well as of new fortifications make it possible through 
archaeological research and conservation work to track the 
phases of military architecture and their monuments of 
outstanding significance at a single location.
New elements of universal value are represented by the 
bridgeheads or fortifíed river ports, which arise from the 
characteristic Román notion of the river frontier, where 
Romé considered the entire breadth of the Danube along 
with its far shore to be its property. We have information 
on this from as early as the period of the Marcomannic 
Wars in the 2nd century AD In the 4th century AD, in 
addition to the fortifications erected primarily across from 
the legionary fortresses, new forts and bridgeheads were 
constructed at river crossings.
This is alsó the first time in the course of Román limes World
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távolságra épültek meg. Az egy külön érdekesség és a 
történeti fejlődés eredménye, hogy idővel ezek a polgári 
települések jogilag egyesültek, amint azt Aquincum ese
tében megnyugtatóan ki lehetett mutatni. A két canabae 
és a két polgárváros gazdagon díszített lakó és középületei, 
templomai és szentélyei, valamint egyéb leletei a római 
határvidék társadalmának életszínvonalára és szokásaira, 
összetételére és romanizációjára vonatkozóan nyújt kivé
teles adatokat.
A segédcsapatok mellett kialakult polgári települések so
rából Intercisa polgári települése magasan kiemelkedik 
nagyságával és gazdagságával, ami különleges és egyete
mes jelentőségű, hiszen azt bizonyítja, hogy a városi jog 
megadása nélkül is létrejöhetett városokat jelentőségben 
messze felülmúló település, amennyiben a helyi viszonyok 
a lakosság összetétele és a település-földrajzi körülmények 
kedvező feltételeket teremtettek.
Végezetül kiemelkedő jelentőségűek azok a toronysze
rű erődök, amelyek a római határvédelem legkésőbbi 
pannoniai időszakában épületek a Kr. u. 4-5. század 
fordulóján. A részben a meglévő erődök egyik sarkának 
elkerítésével kialakított, részben azok helyére újonnan 
épített erődök igen magas falakkal rendelkeztek. Mind
ez arra utal, hogy ebben az időben a katonaság létszáma 
erősen megcsappant, és a megmaradt katonaság is jobban 
védhető, több emeletes erődökben, vaskos tornyokban 
húzódott meg. Ezek az erődök nemcsak különleges for
májukkal és szerkezetükkel, hanem azzal is szolgálják a 
Ripa Pannonica egyetemes értékét, hogy bizonyíthatóan 
ezek az erődök adták a késő római lakosság és az egyre 
nagyobb számban betelepülő határon túli népek közti 
kapcsolat, egybeolvadás terét.

Heritage proposals that legionary fortresses are alsó included 
in the nomination. Two sites of this type show up in the 
present nomination. Next to both of these a Román city was 
established and important excavations have been carried out 
and are ongoing at both sites — although to differing degrees 

— to exhibit the connections between them. The exhibition of 
these civilian towns is alsó accompanied by a special feature 
that augments the universal value of the Ripa Pannonica, in 
that they throw light on important theoretical questions 
about Román régiónál and urban planning. These civilian 
cities are nőt the same as the civilian settlements or canabae 
that commonly developed around legionary fortresses 
and that sprung up here as well. These examples were 
independent and were built outside military territory, at least 
two Román miles from the fortresses. It is a particular point 
of interest and a result of historical development that in time 
these civilian setdements were legally united, which in the 
case of Aquincum can be convincingly demonstrated. The 
richly decorated residential and public buildings, temples 
and shrines, as well as other finds ffom the two canabae 
and the two civilian cities provide us with extraordinary 
information related to the standard of living and customs 
as well as the composition and Romanization of the Román 
frontier society.
The civilian town of Intercisa (Dunaújváros) stands out 
prominendy from the list of civilian towns that developed 
next to auxiliary forts due to its size and wealth. It has 
extraordinary and universal value since it shows that 
towns without the rights of cities could develop that 
clearly significantly outstripped those invested with these 
rights, as long as the local situation, the composition of 
the inhabitants and the towns geographical circumstances 
created favourable conditions.
Finally, the tower-like fortifications that were built in the last 
period of the Román frontier defence in Pannónia, at the 
tűm of the 5th century AD, have outstanding archaeological 
significance. Somé of these forts with quite high walls were 
formed by enclosing one corner of an existing fórt, while 
others were newly built structures on an existing site. All 
of this suggests that at this time the numbers in the army 
had decreased considerably and the remaining soldiers took 
refuge in more easily defended, multi-storied forts and stout 
towers. These forts do nőt only add to the universal value 
of the Ripa Pannonica through their specific forms and 
structures, bút alsó by the fact that they provided the Laté 
Román inhabitants and the peoples from across the bordér 
that were setding in the area in increasing numbers with a 
space to make connections and merge with one another.

31



The D anube Limes Project Archaeological Research Between 2008-2011

A RIPA PANNONICA 
KUTATÁSTÖRTÉNETE141____________

Visy Zsolt

HISTORY OF RESEARCH ON THE 
RIPA PANNONICA141__________ -

Zsolt Visy

A Ripa Pannonica legkorábbi ábrázolásai az ókorból szár
maznak. Az egyetlen, bizánci másolatban ránk maradt 
ókori térkép, aTabula Peutingeriana egyik lapján a Duna 
mentén Pannónia //w«-erődítményei láthatók. A távol
ságadattal szereplő helynevek az Itinerarium Antonini és 
más epigráfiai forrásokkal együtt nagymértékben hoz
zájárultak a //Vwcí-erődítmények névmeghatározásához. 
Bár nem térképi ábrázolásokkal, hanem kis képekkel 
jelölve, a Notitia Dignitatum egyik lapja a dux Valériáé

4. Vonatkozó- irodalom: Bibliográfia II., A Ripa Pannonica magyarországi 
szakaszának bibliográfiája
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23. A Ripa Pannonica részlete a Tabuk Peutingerianan

23. Detail of the Ripa Pannonica in the Tabula 
Peutingeriana

The earliest depictions of the Ripa Pannonica are from 
antiquity. On one page of the Tabula Peutingeriana, the 
only map from antiquity that has survived to this day 
in the form of a Byzantine copy, the fortifications of the 
Pannonian limes along the Danube can be seen. The piacé 
names with data on distances along with the Itinerarium 
Antonini and other epigraphic sources have contributed 
a great deal to the determination of the names of the 
limes fortifications.
While nőt indicated by cartographic depictions bút with 
small pictures, one of the pages of the Notitia Dignitatum 
provides the names of the forts under the control of 
the dux Valériáé, making this an important resource fór 
research.
The remains of the population of the Román Period have 
been coming to light in this area fór an incalculable 
amount of time as a result of various excavations and even 
scattered on the surface. Certain architectural remains 
have never been covered over by earth, and these ruins 
as well as other traces that can be clearly recognized in 
places on the surface have always awakened a mysterious 
curiosity in the later inhabitants of the region. On the basis 
of numerous observations it is certain that the territories 
of the Román settlements and their surroundings were 
still inhabited by the population found here at the end 
of the 9th century, the period of the Hungárián conquest. 
However, there is no evidence that these people were the 
later descendants of the Román provinciái population, 
although naturally it cannot be ruled out that there were 
somé amongst them.
The earliest reference to Román remains is from the 
12th century, the time of Béla III. This is when the royal 
notary Anonymus, who as his name suggests has nőt been 
identified to this day, wrote the first historical work that 
survives, the Gesta Hungarorum. Amongst other things 
he wrote that Attila, the king of the Huns, “... erected 
a royal seat fór himself next to the Danube above the 
thermal springs; he restored all the old buildings he found 
there and it was all surrounded by a quite strong wall. This 
is now called Budavár in the Hungárián language, while 
the Germans call it Ecilburg”, then later, “Chief Árpád 
and every leader along with all the knights of Hungary

4. Relevant literature: Bibliography II., Bibliography o f  the Hungárián 
section o f  the Ripa Pannonica
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felügyelete alá tartozó erődöket ugyancsak névmegjelölés
sel adja meg, amelyek a kutatás ugyancsak fontos forrásai.

A római kori lakosság hagyatéka szinte beláthatatlan 
idő óta kerül napfényre ezen a területen akár különbö
ző földmunkálatok eredményeként, akár pedig felszíni 
szórványként. Egyes építészeti maradványokat soha sem 
takart el teljesen a föld, és ezek a romok, valamint a 
helyenként a felszínen is világosan felismerhető nyomok 
mindig rejtélyes kíváncsiságot ébresztettek a terület ké
sőbbi lakóiban. Számos megfigyelés alapján biztos, hogy 
a római települések és környékük területét a 9. század 
végén, a honfoglalás idején, az itt talált népesség részben 
még lakta, arra azonban mindeddig semmilyen bizonyí
ték nincs, hogy ezek a római provinciális lakosság kései 
leszármazottai lennének, noha természetesen nem zárható 
ki, hogy ilyenek is voltak köztük.
A római maradványok legkorábbi említése a 12. századból

entered Attila’s royal city. There they saw the royal palaces
— somé in ruins to the ground, others nőt — and above 
these all marveled at the stone buildings” (translated to 
English from the Hungárián translation of Dezső Pais). 
These buildings refer to the buildings of Aquincum that 
were still standing. This example -  and quite a few others

— clearly shows that the remains of Pannónia still stood in 
part and fór the most part were known in Hungary during 
the course of the Middle Ages. However, it can alsó be 
ascertained that precise knowledge of the long-gone éra 
was extremely scanty. It is no surprise that the actual 
extent, significance and names of the former settlements 
remained a mystery, or, as often was the case, were prone 
to unhistorical speculation.
As in other European countries, significant changes 
could be observed in Hungary during the Renaissance. 
The humanists of the 15th and I6th centuries provide 
information about numerous archaeological remains. 
Antonio Bonfini refers to the ruins of the latinae gentis 
colonia in Szőny (Brigetio) in connection with his 
description o f King Matthias’s palace in Tata. István 
Brodarics writes the following about (Duna)pentele 
(today Dunaújváros) in connection with Lajos II’s march 
towards Mohács in 1526, “...(the king) went along the 
Danube to Pentele, a piacé that just as we stated about 
Osijek preserves the remains of somé ancient Román 
colony” (translated to English from the Hungárián 
translation of Péter Kulcsár). Numerous references related 
to Dácián and Pannonian andquities can alsó be found 
in the work of Miklós Istvánfly.
Brigetio was known and recorded as an ancient Román 
town in the Middle Ages as well, since its partially ruined 
bút still standing walls drew attention at several places. 
A. Bonfini mentions them first after his description of 
Tata, “non procul hinc a Danubii ripa, Romanorum 
legionis vestigia pleraque supersunt, quae adhuc prae 
loci amoenitate, et feracitate soli, latinae gentis coloniam 
vocant” (nőt far from here on the bank of the Danube 
plentiful remains of the Romans’ légion stand, which 
due to its pleasant locadon and the fertility of the 
land is called the colony of the Latin people) (Bonfini, 
1771, IV/7, 648.). W. Lazius was the first to clarify that 
Arrabona was to be found at Győr and Brigetio to the 
east of Komárom, where ruins were even visible, “quo 
ex loco superioribus annis, dum muniendi Comari castri 
gratia nova propugnacula extruerent, et undique ex ruinis 
proximis lapides et saxa adportarent, strenuus quondam 
et magnificus vir, faelicis (sic) memóriáé, Leonhartus 
A’Vels, supremus militiae tűm per Pannonias magister, 
in praesenti monumenta quaedam nobis Viennam
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25. Aquincum és Brigetio L. Marsigli egyik térképlapján

25. Aquincum and Brigetio on one of the map plates of L. Marsigli

származik, III. Béla korából. Ekkoriban irta a név szerint 
mindmáig ismeretlen királyi jegyző, Anonymus, az első 
ránk maradt történeti munkát, a Gesta Hungarorumot. 
Többek között azt írja, hogy Attila, a hunok királya, „... 
királyi székhelyet állított magának a Duna mellett a hé
vizek fölött: minden régi épületet, amit ott talált, meg- 
ujíttatott, és az egészet igen erős fallal vetette körül. Ezt 
magyar nyelven most Budavárnak mondjak, a németek 
pedig Ecilburgnak hívják”, majd lentebb: „...Árpád vezér 
meg minden főembere, Magyarország valamennyi vité
zével együtt, bevonult Attila király városába. O tt láttak 
a királyi palotákat - egyeseket földig romban, masokat 
nem -, és fölötte csodálták mindazt a kőépületet (Pais 
Dezső fordítása). Ezek az épületek Aquincum még álló 
épületeire vonatoznak. Ez a példa — es jó néhány más — 
jól bizonyítja, hogy Pannónia emlékei részben még álltak 
és jórészt ismertek voltak Magyarországon a középkor 
folyamán. Az is megállapítható azonban, hogy a rég letűnt

transmisit ex aliis verő quae ob magnitudinem ferri 
non poterant, rhapsodias est impartitus... Sane locum 
adhuc hódié Hungarii a ponté Bontuda appellant, ubi 
Bregetionis illius celeberrimi vestigia extant, et ruinae” 
(Lazius, 1578, XII, 1128 sqq.) (...from the piacé where in 
recent years, when new defensive works were constructed 
fór the reinforcement of Komárom Castle and fór this 
purpose stones and rocks were transported from all of 
the nearby ruins, at that time the hard-working and 
magnificent mán, the well-remembered Leonhartus 
A’Vels, the commanding officer of the army stationed 
in Pannónia at the time, personally sent to us in Vienna 
certain remains, and from others, which due to their size 
could nőt be transported, donated (valuable) fragments... 
The Hungarians to this day refer to this piacé after the 
Bontuda [Bonchida] Bridge, where the quite famous 
vestiges and ruins of Bregetio stand). Lazius’s map alsó 
contains numerous references to the Román antiquities
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26. A lirnes-út és őrtornyok Dunapetele és Dunaföldvár között L. Marsigli egyik térképlapján

26. The limes road and watch towers between Dunapenteie and Dunaföldvár on one of the map plates of L. Marsigli

kor pontos ismerete rendkívül hiányos volt, nem meglepő 
tehát, hogy az egykori települések tényleges kiterjedé
se, jelentősége, valamint nevük többnyire homályban 
maradt, vagy, ami gyakran előfordult, történelmietlen 
spekulációknak esett áldozatául.
Amiként más európai országban, Magyarországon is lé
nyeges változás figyelhető meg a reneszánsz idején. A 15. 
és 161. századi humanisták számos régészeti maradványról 
tájékoztatnak. Antonio Bonfini Mátyás király tatai palo
tájának leírása kapcsán megemlékezik a szőnyi (Brigetio) 
latinae gentis colonia romjairól. Brodarics István így ír 
(Duna)penteléről II. Lajos Mohács felé vonulása kap
csán: „...(a király) a Duna mentén Pentelére ment, amely 
hely csakúgy, mint Eszékről mondtuk, valami régi római 
gyarmat maradványait őrzi” (Kulcsár Péter fordítása).

of Hungary, including those along the limes, marking the 
limes fortifications of Brigetio, Potenciana (= Campona), 
Altinium (Tolna, in piacé of Alta Ripa). He was familiar 
with and provided on his map, although incorrectly, the 
divisions of Pannónia intő two and four parts as well 
{Hungáriáé descriptio, after 1570).
One of the most commonly cited authors is without 
doubt Count Luigi Marsigli, who at the turn of the 18th 
century during the campaign of liberation against the 
Turks received the task of surveying the military structures. 
However, since he was strongly interested in the remains 
from Román times, at the same time he depicted and 
recorded numerous Román settlements, fortifications 
and earthworks. In 1726 he published the results of his 
work in several volumes, which since then have served
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27. J. Milles, Hs. 15.774: Brigetio légiósában a limes-úttal és a katonaváros amfiteátrumával. A leányvári castellum a Duna északi partján -  
Kubitschek, i.m., 88, Abb. 2.

27. J. Miiles, Hs. 15.774: The legionary fortress of Brigetio with the limes road and the amphitheatrum of the military town. The castellum 
of Leányvár on the north bank of the Danube - Kubitschek, op. cit., 88, Abb. 2.

Istvánffy Miklós művében is számos daciai és pannoniai 
régiségekre vonatkozó utalás található.
Brigetiot mint régi római települést a középkorban is 
ismerték, számon tartották, hiszen több pontján még álló 
romos falak hívták fel magukra a figyelmet. Első ízben
A. Bonfini említi Tata leírása után: „non procul hinc a 
Danubii ripa, Romanorum legionis vestigia pleraque 
supersunt, quae adhuc prae loci amoenitate, et feracitate 
soli, latinae gentis coloniam vocant” (nem messze in
nen a Duna partján a rómaiak légiójának bőséges ma
radványa áll, amelyet a hely kellemes fekvése és a fold 
termékenysége miatt a latin nép coloniájának neveznek) 
(Bonfini, 1771, IV/7, 648.). W. Lazius tisztázta elsőként, 
hogy Arrabona Győr helyén, Brigetio pedig Komárom
tól keletre keresendő, ahol romok is látszanak, „quo ex 
loco superioribus annis, dum muniendi Comari castri 
gratia nova propugnacula extruerent, et undique ex ruinis 
proximis lapides et saxa adportarent, strenuus quondam 
et magnificus vir, faelicis (sic) memóriáé, Leonhartus 
A’Vels, supremus militiae tűm per Pannonias magister, 
in praesenti monumenta quaedam nobis Viennam 
transmisit ex aliis verő quae ob magnitudinem ferri 
non poterant, rhapsodias est impartitus... Sane locum 
adhuc hódié Hungarii a ponté Bontuda appellant, ubi

as the basis fór quite a bit of scholarly research on limes 
fortifications. He recorded the legionary fortresses and 
aqueducts of Brigetio and Aquincum just as he did with 
the limes road and the towers standing along it in the 
vicinity of Dunapentele (Dunaújváros).
All of these Román monuments have without exception 
been found and identified through recent research, even 
though the traces of somé of them are hardly visible on 
the surface.
Hungárián limes research owes a great deal to Germán 
and English travel sketches and travel diaries from 
the I6 th  to 18th centuries. The limes road — or at 
least its path -  preserved its significance during the 
Middle Ages and later as the most important overland 
artery between Europe and Asia Minor. From the 
former descriptions and sketches of varying accuracy 
it appears that at that time one was able to observe 
standing walls and clearly outlined systems of ditches 
in many places, which later unfortunately feli victim to 
stone quarrying and intensive agricultural cultivation 
fór the most part. The descriptions that are the best 
and preserve the most archaeological data originated 
from the pens of Johannes Beza, Hans Dernschwam, 
Eduard Brown, Richard Pococke and Jeremiás Milles.
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Bregetionis illius celeberrimi vestigia extant, et ruinae” 5 
(Lazius, 1578, XII, 1128 sk.) (...ahonnan az utóbbi t
években, miközben Komárom várának megerősítésére t
új védműveket építettek, és amely célból mindenhonnan 5
a közeli romokból köveket és szikladarabokat szállítottak, : 
az akkor szorgos és nagyszerű férfi, a boldog emlékezetű i 
Leonhartus A’Vels, az akkoriban Pannóniában állomásozó ( 
hadsereg főparancsnoka, bizonyos emlékeket személyesen 1
küldött nekünk Bécsbe, másokból pedig, amelyeket nagy
ságuk miatt nem lehetett szállítani, (értékes) töredékeket l 
ajándékozott... Ezt a helyet a magyarok mind a mai napig 1 
a Bontuda [Bonchida] hídjáról nevezik el, ahol magának (
a felettébb híres Bregetionak a nyomai és romjai állnak). 1
Lazius térképe is számos utalást tartalmaz magyarországi, ; 
köztük limes-menti római régiségekre, bejelölve Brigetio, 
Potenciana (=Campona), Altinium (Tolna, vagyis Alta 
Ripa helyett) //wr-erődítményeket. Ismerte és megadta 1 
térképén, meglehet tévesen, Pannónia kettős és négyes 
felosztását is {Hungáriáé descriptio, 1570 után).
Az egyik leggyakrabban idézett régi szerző kétségtelenül 
gróf Luigi Marsigli, aki a 17-18. század fordulóján, a 
török ellenes felszabadító hadjárat idején azt a feladatot 
kapta, hogy mérje fel a katonai létesítményeket. Mi
vel azonban erősen érdeklődött a római kor emlékei 
iránt, egyidejűleg számos római települést, erődítményt 
és sáncot is lerajzolt, feljegyzett. 1726-ban tette közzé 
több kötetben munkája eredményeit, amelyek azóta is 
jó néhány limes-e.rődítmény tudományos kutatásának az 
alapjául szolgálnak. Brigetio és Aquincum /eg/ötaborait

i 28. Matrica erődje az első katonai felmérés XII1/22. 
térképszelvényén

4 28. The fórt of Matrica on plate XIII/22 of the first military
survey

és vízvezetékeit éppúgy megörökítette, mint a limes-utat 
a mellette lévő tornyokkal Dunapentele közelében.
Mindezen római emlékeket - habár a felszínen némelyik
nek már alig látszik nyoma - az újabb kutatások kivétel 
nélkül megtalálták és igazolták.
A magyar limeskutatás igen sokat köszönhet a 16-18. szá
zadi német és angol útirajzoknak, úti beszámolóknak. A 
limes-út — vagy legalábbis annak nyomvonala — a középkor 
idején és később is megőrizve jelentőségét az Európa és 
Kisazsia közötti szárazföldi közlekedés legfontosabb ütőere 
volt. Az egykori leírásokból és a többé-kevésbé pontos váz
latokból kitűnik, hogy akkoriban még sokfelé felmenő fala
kat és jól kirajzolódó árokrendszereket lehetett megfigyelni, 
melyek később sajnos legnagyobbrészt a kőbányászásnak 
és az intenzív földművelésnek estek áldozatul. A legjobb és
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Since it seems that L. Marsigli was nőt familiar with 
the work of W. Lazius, R. Pococke believed that he was 
the first to recognize the remains of Brigetio next to 
Szőny: “It has been commonly thought that Bregetio was 
at Gran, bút in considering the distances, and from the 
inscriptions found at Zeny a leage below Comorra, we 
discovered that this was the site of Bregetio” (Pococke 
II/2, 245 = Kubitschek 1929, 40).
The castellum of Crumerum, a Román archaeological site 
that has been known of fór a long time, is on Sánchegy 
Hill rising above the Danube at Nyergesújfalu. R. Pococke 
characterized it in the following manner: “This hill was 
fortified by those who were in the rebellion of Hungary, 
and they were all cut to pieces here. We saw about the 
ruins of the fórt several Román bricks, and in other part 
foundations of thick walls, which seemed to be Román.” 
(Pococke 1745,11,2, p.246 = Kubitschek 1929, 42). 
Research owes a great deal to numerous Hungárián 
geographical and topographical descriptions. The work of 
Mátyás Bél in the 18th century is quite significant in this 
respect. He recorded quite a few archaeological remains 
as well in connection with sketching the landscape and 
describing the inhabitants and their customs. Fór his 
work he utilized the maps of Sámuel Mikoviny, whose 
activities opened a new éra in Hungárián cartography 
in the first half of the 18th century. He drafted series of 
various maps, including amongst others the first county 
maps, fór the works of Mátyás Bél. He alsó indicated 
quite a few Román archaeological sites on these. Among 
other things Bél provided interesting descriptions of 
the Román aqueducts that lead to Brigetio (Szőny/ 
Komárom). Important data is alsó found in the works of 
Sámuel Timon and Stephanus Salagius (István Szalágyi), 
which are from the end of the 18th century. From the 
pen of this latter author came one of the first Hungárián 
archaeological articles in 1780, which is written on a 
milestone found in Buda.
The first military survey of the Habsburg Empire at the 
end of the 18th century, the so-called maps of Joseph 
II, represented a significant new step forward in this 
development. Numerous archaeological remains can 
be found on these map plates, including many of the 
visible or likely traces along the Román limes. The officers 
performing the surveys marked quite a few earthworks 
(“Schantze”), old walls (“altes Gemauer”) and ruins 
(“rudera”). It is well known that during the Napoleonic 
Wars new earthworks were erected atop the Román 
fortifications of Matrica (Százhalombatta-Dunafüred). 
Because of this it is very important that the map naturally 
depicts the castellum of Matrica without these later



a legtöbb régészeti adatot megőrző leírások Johannes Beza, 
Hans Dernschwam, Eduard Brown, Richard Pococke és 
Jeremiás Milles tollából származnak.
Mivel úgy tűnik, hogy L. Marsigli nem ismerte W. Lazius 
művét, R. Pococke úgy gondolta, hogy ő ismerte fel 
elsőként, hogy a Szőny melletti romok Brigetio marad
ványai: „It has been commonly thought that Bregetio was 
at Gran, bút in considering the distances, and from the 
inscriptions found at Zeny a leage below Comorra, we 
discovered that this was the site of Bregetio” (Pococke 
II/2, 245. = Kubitschek 1929, 40).
Nyergesújfaluban a Duna fölé magasodó Sánchegyen van 
Crumerum castelluma., régóta ismert római lelőhely. Ezt 
a következőképpen jellemezte R. Pococke: „This hill was 
fortified by those who were in the rebellion of Hungary, 
and they were all cut to pieces here. We saw about the 
ruins of the fórt several Román bricks, and in other part 
foundations of thick walls, which seemed to be Román.” 
(Pococke 1745,11,2, p.246 = Kubitschek 1929, 42). 
Nagyon sokat köszönhet a kutatás a számos magyar föld
rajzi és topográfiai leírásnak. így igen jelentős Bél Mátyás 
munkássága a 18. században, aki a táj megrajzolása, a 
népesség és annak szokásai kapcsán igen sok régészeti nyo
mot is feljegyzett. Műveihez Mikoviny Sámuel térképeit 
használta, akinek a tevékenységével új korszak kezdődött

29. A limes-út Érd és Kisapostag között Mikoviny Sámuel ►
Fejér megyét ábrázoló térképén

29. The limes road between Érd and Kisapostag on Sámuel ►
Mikoviny’s map depicting Fejér County

a magyar térképészetben a 18. század első felében. Külön
böző térképek sorozatait rajzolta, többek között az első 
megyetérképeket Bél Mátyás művei számára. Ezeken jó 
néhány római lelőhelyet is megjelölt. Bél többek között 
érdekes leírással szolgált a Brigetióba (Szőny/Komárom) 
vezető római vízvezetékről. Fontos adatokat talál a kutató 
Timon Sámuel vagy Stephanus Salagius (Szalágyi István) 
műveiben is, amelyek a 18. század végéről származnak. Ez 
utóbbi szerző tollából való az egyik legkorábbi magyar- 
országi régészeti közlemény 1780-ból, amely egy Budán 
előkerült mérföldkövet ismertet.
Újabb nagy előrelépést jelent a fejlődésben a 18. század 
végén a Habsburg monarchia első katonai felmérése, az 
ún. II. József-féle térképek. Ezeken a térképlapokon már 
számos régészeti emlék található, köztük sok a látható 
vagy gyanítható nyom a római limes mentén. A felméré
seket végző tisztek igen sok sáncot („Schantze”), régi falat 
(„altes Gemauer”) vagy romot („rudera”) jelöltek meg. 
Ismeretes, hogy a napóleoni háborúk idején új sáncot

40

A D anube Lim es Program Régészeti K utatásai 2 0 0 8 -2 0 1 1  K özött



ih e  D antibe Lim es Project Archaeological Research Between 2 0 0 8 -2 0 1 1

emeltek Matrica (Százhalombatta-Dunafüred) római 
erődítményének maradványai fölé. Éppen ezért nagyon 
fontos, hogy ez a térkép még természetesen ezek nélkül 
a későbbi sáncok nélkül ábrázolja Matrica castellumzt, 
ráadásul igen tisztán és pontosan.
Majdnem ugyanilyen fontos a Zöwf’r-létesítmények kuta
tásában a második katonai felmérés is, amelyre 1806 és 
1869 között került sor. Ezeken a lapokon is jó néhány 
római erőd és őrtorony fedezhető fel: Tatától északra 
a brigetiói vízvezeték egy szakasza, még északabbra 
Odiavum (Almásfüzitő) erődje, a Csepel-sziget északi 
részén pedig egy talán római kísérőd.
Érden a ma Római utcának nevezett, jórészt a felszínbe 
mélyen bevágódó árokban kapaszkodott fel a limes-út 
a fennsík tetejére. A római út nyomvonalát régebben a 
felszínen is könnyen fel lehetett ismerni, ez manapság már 
csak helyenként lehetséges. Éegkorábbi ismert ábrázolása 
Mikoviny Sámueltől származik.
A csaknem nyílegyenesen jelölt régi út Érdtől Kisaposta- 
gig húzódik. Felirata: Via Regia lapidibus strata per regem 
Ladislaum facta. Későbbi, pontos fölmérésen alapuló 
ábrázolása 1814-ban készült, amikor Chiapo [Csapó] 
Benjámin, Fejér megye hites földmérője felmérte nyo
mait Érd és Pentele között. Térképe a „Planum exhibens 
faciem viae Romanae et modernae penes Danubium 
decurrentis nec non planum libellationis elaboratum 
címet viseli (Csapó, OL Térképtár, S-12, Div. XIII No. 
424). A térkép első része az Érd-százhalombattai szakaszt 
ábrázolja, a második pedig a Penteléig terjedő szakaszt. 
A vízügyi felmérések a 18. században kezdődtek meg. 
Ezek pontosan megörökítették a limeskutatás számára 
fontos, a folyamszabályozásokat megelőző állapotot, va
lamint a part közelében látható római őrtornyok közül 
többet is.
Vertics Ferenc 1794-ben egy birtokvita kapcsán pontos 
térképet készített Bölcske, Dunaföldvár és Madocsa vi
tatott határrészéről, és ennek során a budai országutat is 
fölmérte a kömlődi határtól északra egészen a Radicsi 
szőlőkig. Az utat via Regia-ként aposztrofálja, tehat va
lószínűleg tisztában volt római eredetével.

earthworks, in fact quite clearly and precisely.
Almost as important fór the research on limes structures 
was the second military survey as well, which took 
piacé between 1806 and 1869. Quite a few Román 
fortifications and watch towers can be discovered on 
these plates, including a section of Brigetio’s aqueducts 
to the north ofTata, the fórt of Odiavum (Almásfüzitő) 
further to the north and on the northern section of Csepel 
Island what is perhaps a Román fortlet.
In Érd the limes road climbed up to the top of the plateau 
fór the most part along a ditch that cuts deeply intő the 
surface where the present-day Római Street runs. The 
path of the Román road could be easily recognized in 
the pást, bút today this is possible only in certain places. 
Its earliest known depiction is from Sámuel Mikoviny. 
The nearly dead-straight ancient road stretched from 
Érd to Kisapostag. The text: Via Regia lapidibus strata 
per regem Ladislaum facta. A later depiction based on a 
precise survey was made in 1814, when Benjámin Chiapo 
[Csapó], the official land surveyor o f Fejér County 
surveyed its traces between Érd and Pentele. Its map 
is titled the “Planum exhibens faciem viae Romanae et 
modernae penes Danubium decurrentis nec non planum 
libellationis elaboratum” (Csapó, OL Térképtár, S-12, 
Div. XIII No. 424). The first part of the map depicts the 
Érd-Százhalombatta section and the second the section 
extending to Pentele.
Water management surveys began in the 18th century. 
These precisely recorded the conditions prior to river 
regulation, which is important fór limes research, as well 
as several of the Román watch towers that were visible 
near the banks.
Ferenc Vertics had a precise map made of a questioned 
bordér area in Bölcske, Dunaföldvár and Madocsa in 
1794 in connection with an estate dispute. During the 
course of this the highway to Buda was alsó surveyed 
from the bordér of Kömlőd to the north all the way to 
the Radicsi Vineyards. He called the road via Regia, so 
he was probably aware of its Román origins. 
Bölcske-Leányvár and the tower that has been presumed

30. A limes-út Érd és Kisapostag között Csa Dániel térképén

30. The limes road between Érd and Kisapostag on Dániel Csapó’s map



A D anube Lim es Program Régészeti K utatásai 2 0 0 8 -2 0 1 1  K özött

31. Solva - 11 és 34 burgusok Pilismarót és Szob határában a Duna Komárom és Vác közötti szakaszát ábrázoló térképen

31. Burgi Solva - 11 and 34 on the bordér of Pilismarót and Szob on a map depicting the section of the Danube between Komárom and Vác

Bölcske-Leányvár és az ott sejthető torony régóta ismert 
a szakirodalomban (Annamatia - 7). Már az I. katonai 
fölmérésen félreismerhetetlenül római burgusként ábrá
zolták a sáncárokkal övezett építményt „Leány-Vár oder 
alt. SCH. Leány” felirattal.
A sokáig lappangó Vertics-féle térkép még ennél is tisz
tábban és pontosabban ábrázolja az egykori római torony 
védőárkát. A térképhez fűzött magyarázatban a következő 
olvasható erről: „Diverticulum LeányVár Sántza dictum”. 
A régi hely- és dűlőnevek is igen fontos támpontot nyúj
tanak a kutatásnak. A Földvár- vagy Leányvár-elnevezés, 
továbbá a Leshegy (Strázsahalom), Belátóhegy stb. ne
vek az esetek nagy részében római katonai létesítményre 
utalnak. Sokat mondóak az olyan helynevek is, mint 
Ottevény (épített út), vagy Pénzhányás. Az utóbbi el
nevezések mindmáig élnek a nép ajkán, kihasználásuk 
alapvető fontosságú a régészeti kutatás számára.
Ám nemcsak a régi vagy még élő földrajzi nevek ismerete 
lehet fontos, hanem egyéb hagyományoké is. A népi 
mesélőkedv sokszor legendás körítéssel övezte a valóságot. 
Ezekben az esetekben ki kell hámozni az elbeszélésből 
a valós magot. Egy történetben arról értesülünk, hogy 
Mátyás király egy ízben egy arany kacsát bocsátott Tatán 
a vízvezeték alagútjába, majd Pannónia várába (Brigetio) 
lovagolva kifogta. Ennek az elbeszélésnek a valóságtartal
ma természetesen igen kérdéses, az azonban tény, hogy 
a brigetiói aquaeductus maradványai még a 18. század
ban is megfigyelhetők voltak, amint arról Luigi Marsigli, 
Mikoviny Sámuel vagy Bél Mátyás műveiből értesülünk.

to be there have been known in the professional literature 
fór a long time (Annamatia -  7). Already in the first 
military survey the structure enclosed with ditches was 
unmistakably depicted as a Román burgus, with the 
caption “Leány-Vár oder alt. SCH. Leány”.
The Vertics map that was lost fór a long time depicts the 
defensive ditches of the former Román tower even more 
clearly and precisely. In the annotation attached to the 
map the following can be read about this, “Diverticulum 
Leány Vár Sántza dictum”.
Old piacé and field names alsó provide important 
evidence fór research. Names such as Földvár (earthwork 
fórt) or Leányvár (virgin’s [fairy’s] fórt) as well as names 
such as Leshegy (Strázsahalom) and Belátóhegy (all 
roughly meaning “lookout hill”) in most cases suggest 
Román military structures. Piacé names such as Öttevény 
(constructed road) or Pénzhányás (scattering of money) 
are alsó quite teliing. These latter names survive to this day 
in the vernacular and their utilization is of fundamental 
importance to archaeological research.
However, nőt only the knowledge of old or still used piacé 
names is important, bút that of other traditions as well. 
Főik tales often created mythological embellishments 
around reality. In these cases it is important to find the 
truthful core of the narratives. In one of these stories we 
are told that King Matthias once sent a golden duck intő 
the tűnnél of the aqueduct in Tata, and then caught it 
from the water after riding intő the castle of Pannónia 
(Brigetio). The truthfulness o f the story is obviously
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32. A limes-út és őrtornyok Vertics Ferenc térképén a Bölcske, Dunaföldvár és Madocsa határrészéről készült térképen

32. The limes road and watch towers on Ferenc Vertics’s map depicting the disputed bordér area of Bölcske, Dunaföldvár and Madocsa

Egy másik elbeszélés szerint egy olyan pincére bukkantak 
a múlt század végén Intereisában, amelynek a bejáratánál 
két huszár állt. A kérdéses helyen mind a mai napig nem 
volt régészeti feltárás, de nincs kizárva, hogy egy Mithras- 
szentélyről van szó, ahol a két Dadophor-szobor valóban 

állhat az ajtó két oldalán.
Az első magyarországi régészeti tanulmányok a 18. szá
zad végén jelentek meg, akkor még természetesen latin 
nyelven. Nem tekinthető véletlennek, hogy ezek a tanul
mányok római emlékekkel foglalkoztak, hiszen a régészet 
ebben az időben alig jelentett bármivel is többet, mint 
éppen ezt. A Nagyszombatról 1777-ben Budára költözte- 
tett egyetem tudós professzora, Schönwisner István, már 
a következő évben, 1778-ban tudományos közleményben 
ismertette a legiovibor fürdőjének frissen föltárt marad
ványait. E szép teljesítményt az koronázta meg, hogy a 
fürdő egy részét védőépülettel ellátva Magyarország első 
műemlékeként a helyszínen megóvták és látogathatóvá 
tették. így tehát a magyar műemlékvédelem is ennek a 
fürdőnek a helyreállításával kezdődik, amelynek újabb 
részleteit a Flórián téri felüljáró alatt sikerült feltárni, 
megóvni és egyúttal a régi és új feltárások falmaradva- 
nyait összekapcsolni. Schönwisner Istvánnak azonban 
nemcsak a Flórián téri fürdő feldolgozását, hanem jó 
néhány más művet is köszönhetünk. A legfontosabb 
ezek közül Commentarius geographicusa, amelyben az 

egykori limes-út vonalát írta le.
Sokatmondó tény, hogy a másik két korai régészeti mun
ka egy-egy római mérföldkövet ír le, amelyek Budánál,

questionable; it is a fact, however, that the remains of 
the aquaeductus of Brigetio were still visible in the 18th 
century, as described in the works of Luigi Marsigli, 
Sámuel Mikoviny or Mátyás Bél. According to another 
story a cellar was found in Intercisa around the end of 
the 19th century with two hussars flanking the entrance. 
The area in question has nőt been excavated yet, bút it is 
conceivable that we are dealing with a Mithras sanctuary 
in which the two Dadophor statues can indeed fiánk the 
entrance door.
The first Hungárián archaeological studies appeared at 
the end of the 18th century, at that time still written in 
Latin. It is nőt a coincidence that they focused on Román 
remains, since at that time archaeology was hardly more 
than that. István Schönwisner, the learned professor from 
the university that moved fromTrnava to Buda in 1777, 
had already by the next year, in 1778, presented in a 
scholarly publication the freshly excavated remains of 
the baths from the legionary fortress at Aquincum. This 
achievement was crowned by the provision of a protective 
structure over one portion of the baths, preserving the site 
and making it open to visitors as Hungary’s first historic 
monument. Therefore, Hungárián historic preservation 
alsó began with the restoration of these baths, another 
portion of which was successfully excavated and preserved 
under the overpass at Flórián Square, uniting the wall 
remains of the old and the new excavations. We owe István 
Schönwisner nőt only the publication of the excavations 
of the bath, bút numerous other works as well. The most
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33. Annamatia -  7 őrtorony Bölcske határában az első katonai felmérés XI1I/27. térképszelvényén 

33. Tower Annamatia -  7 in the vicinty of Bölcske on plate XIII/27 of the first military survey

illetve Eszéknél kerültek elő. E művek szerzői Szalágyi 
(Salagius) István és Katanchich Péter voltak 1780-ban és 
1782-ben. Mindkét szerző tollából számos más tudomá
nyos munka is származik, amelyek elsősorban az antik 
geográfia témáival foglalkoznak. Bállá Antal Pest megye 
római műemlékeiről írt 1802-ben, köztük természetesen 
néhány /iw«-objektűmről is. Több tudományágnak is 
mindmáig használt fontos forrása Fényes Eleknek a Ma
gyarországot ismertető, hat kötetes statisztikai történeti 
munkája, amelyben természetesen igen sok római emlék 
leírásával találkozhatunk. Pontos adatokkal, olykor lele
tek fölsorolásával gazdagította a szerző a limes vidékéről 
és a tartomány belső területeiről szerzett korábbi gyér 
ismereteket. Ez a mű is a reformkorban felvirágzó kul
turális élet gyümölcse, amelynek két nagy mérföldköve 
a Nemzeti Múzeum 1802-ben történt alapítása az idő
sebb Széchényi gróf, valamint az Akadémia 1825-ben 
való alapítása az ifjabb Széchenyi gróf áldozatkészsége és 
adománya révén.
A római emlékek teljes értékű kutatása csak az 1848- 
49-es forradalom és szabadságharc után vette kezdetét 
Magyarországon. Nem véletlen, hogy az a két kutató, 
Rómer Flóris és Orbán Balázs, akik a régi korok emlékei 
után kutatva fáradhatatlanul járták Magyarország fal
vak, nagy hazafiak voltak: egyiküket tömlöcbe vetették 
Kufsteinben a szabadságharcban való részvételéért, míg 
a másik szabadcsapatot szervezett Törökországban, és 
idővel hazatérve a Székelyföld kutatásának szentelte éle
tét. Eközben természetesen Dacia északkeleti limesének

important among these is his Commentarius geographicus, 
in which he depicted the route of the former limes road. 
It is a teliing fact that the two other early archaeological 
works each deseribe a Román milestone that had been 
found at Buda and Osijek. The authors of these works 
were István Szalágyi (Salagius) and Péter Katanchich in 
1780 and 1782, respectively. Both authors penned several 
other scientific works as well, mostly on the topic of 
ancient geography. Antal Bállá wrote about the Román 
remains, among them alsó a few limes features, of Pest 
County in 1802. Elek Fényes’ six-volume statistical- 
historical book deseribing Hungary is still an important 
source fór several disciplines, and contains the deseription 
of numerous Román remains as well. The author enriched 
the previously obtained and rather scarce knowledge on 
the limes region and the interior areas of the province with 
exact data and sometimes lists of finds. This work is the 
result of a flourishing cultural life of the Reformation éra, 
alsó represented by two other landmarks: the foundation 
of the Hungárián National Museum by the elder Count 
Széchenyi in 1802 and the foundation of the Hungárián 
Academy of Sciences in 1825 through the sacrifice and 
donations of the younger Count Széchenyi.
The fully developed research on Román remains in 
Hungary commenced only after the 1848-49 revolution 
and war of independence. It is nőt a coincidence that 
the two scholars, Flóris Rómer and Balázs Orbán, who 
strenuously travelled the country and visited the villages 
of the country, looking fór the remains of the pást, were



igen sok lelőhelyét és leletét leírta. A bencés Rómer 1 
Flóris előbb Győrben, majd Budán tanított, ahol az 1 
egyetem egyik professzora lett. Megalapította a Magyar ' 
Régészeti Reformbizottságot, és m int a Nemzeti M ú
zeum Erem- és Régiségtárának vezetője előmozdította < 
a régészeti leletek gyűjtését, őrzését és közreadását. Az : 
utóbbi céljára 1868-ban megindította az Archaeologiai 
Értesítőt (az Archaeologiai Közlemények ugyan koráb- i 
bán indult, de nem folyóirat volt, hanem alkalmanként 
megjelenő tanulmánygyűjtemény). Maga Rómer is igen 
sokat dolgozott, publikált. 1862-ben nagy feltűnést 
keltő dolgozatot írt néhány magyarországi római erő
dítményről. Az epigráfiai (felirattani) kutatások kezdete 
is az ő tevékenységéhez fűződik. Utazási beszámolóit 
és vázlatait tartalmazó jegyzetfüzetei mind a mai napig 
megőrizték jelentőségüket.
1867 után megváltozott a politikai helyzet. A mind 
erőteljesebb polgári átalakulás a régészetre is nagy ha
tással volt. 1881-ben szavazta meg a parlament az el
ső - lényegét tekintve mindmáig érvényes -  műemléki 
törvényt. Aquincumban megkezdődtek a tudományos 
feltárások és ekkoriban jöttek létre vidéken sorra a 
helytörténeti egyletek és a múzeumok, amelyek egyre 
nagyobb mértékben magukra vállalták a helyi kutatá
sokat. A kibontakozó magyar limeskutatás szorosan 
együttműködött az ilyen irányú osztrák törekvésekkel, 
és alapvetően a Theodor Mommsen-féle epigráfiai iskola 
hatása alatt állott. A német limeskutatás, mindenekelőtt 
a Reichslimeskommission módszerei a későbbiekben is 
nagy hatással voltak a hasonló magyar kutatásra. Rómer 
Flóris nyomába lépve Hampel József, Torma Károly és 
niások közöltek értékes adatokat a pannoniai és a daciai 
limesről. Fröhlich Róbert a századvég egyik legrangosabb 
kutatója volt, a Sirmium (Sremska Mitrovica) környéki 
limes-szakasz némelyik lelőhelyén végzett kutatásai még 
ntanapság is irányadóak. Téglás Gábor fáradhatatlanul 
gyűjtötte az adatokat Dacia limesének lelőhelyeiről.
Az aquincumi ásatások első nagy időszaka Kuzsinszky 
Bálint tevékenységének idejére esik, aki előbb ásatásai 
révén meg teremtette az önálló aquincumi gyűjteményt, 
majd el is helyezte azt az 1894-96-ban épített polgár
városi múzeumban. Időközben hatalmas gyűjteménnyé 
terebélyesedett a Nemzeti Múzeum Érem- és Régiség
tára, római vonatkozásban elsősorban a Szőnyről és 
a Dunapenteléről származó leletek révén. Már régtől 
fogva gazdag római lelőhelyként ismerték mindkét 
helyet sajnos a műkereskedők is. A további rablások 
megfékezésére határozta el a Nemzeti Múzeum, hogy 
legalább az egyik lelőhelyen, Dunapentelén, szakszerű 
ásatásokat indít. E munkákat Hekler Antal és Mahler
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both great patriots. One was imprisoned in Kufstein 
because of his participation in the war of independence, 
while the other organized a volunteer military unit in 
Turkey and after his return devoted his life to the study 
of Székely Land. During that he naturally described many 
sites and finds of the northeastern limes of Dacia province. 
The Benedictine Flóris Rómer taught first in Győr, then 
in Buda, where he became a professor at the university. 
He was the founder the Hungárián Archaeological 
Reform Committee, and as the keeper of the Numismatic 
and Antiquities Collection of the Hungárián National 
Museum, he promoted the collection, conservation and 
publication of archaeological finds. To fulfil the last 
purpose he established the journal Archaeologiai Értesítő 
(although Archaeologiai Közlemények was established 
earlier, it was nőt a proper periodical, bút an occasionally 
published collection of studies). Rómer himself worked 
and published a lót. In 1862 he wrote an article on a few 
Román forts in Hungary that received critical acclaim. 
The beginning of epigraphic research is alsó connected 
to his activities. His notes containing travel diaries and 
sketches have preserved their significance until this day. 
After 1867 the political situation changed. Increasing 
social transformations had an impact on archaeology as 
well. In 1880 the Parliament accepted the first law on 
the protection of monuments that in its contents is valid 
until this day. The first scientific excavations started in 
Aquincum and a series of local historical associations and 
museums were founded in the countryside that took on 
to an increasing extent the burden of local research. The 
developing Hungárián limes research was closely linked 
with the Austrian efforts in this direction as well, and 
was mostly under the influence of Theodor Mommsen’s 
epigraphic school. The methods of Germán limes research, 
especially of the Reichlimeskomission alsó had a great 
influence on similar Hungárián research. In the footsteps 
of Flóris Rómer József Hampel, Károly Torma and others 
published significant new data on the Pannonian and 
Dácián limes. Róbert Fröhlich was one of the best scholars 
of the end of the century, and his research on somé of 
the sites of the limes section near Sirmium (Sremska 
Mitrovice) provides a standard until today. Gábor Téglás 
tirelessly collected data on the sites of the limes of Dacia. 
The first great period of excavations at Aquincum fali 
to the time of Bálint Kuzsinszky’s activities, who first 
established the independent Aquincum collection 
through his excavations and then found a piacé fór it in 
the museum constructed in 1894-96 in the civil town. 
In the meanwhile, the Numismatic and Antiquities 
Collection of the National Museum grew significantly



A D anube Lim es Program Régészeti K utatásai 2 0 0 8 -2 0 1 1 K özött

34. Mahler Ede 1908-as ásatása Intercisa segédcsapartáborában (Magyar Nemzeti Múzeum) 

34. Ede Mahlers excavation in the auxiliary fórt oflntercisa (Hungárián National Museum)

Ede vezették, akik gazdag emlékanyagot eredményező 
ásatásokat végeztek a castellum és a déli temetők területén. 
Az 1. világháború és következményei bénító hatással 
voltak a magyar limeskutatásra. Ezeket a húszas évek
ben a rendkívül rossz gazdasági helyzet is akadályozta. A 
brigetiói (Ószőny), a budapesti Eskü téri és más ásatások 
viszont már újabb föllendülés tanúi, amely a húszas évek 
végére és a harmincas évekre esik. Ezek a negyvenes évek 
első felében ismét kiegészültek az erdélyi régészeti kutatá
sokkal. A korszak vezető — a római korszakkal foglalkozó 

-  régészei a kiterjedt ásatási tapasztalatokkal rendelkező 
Nagy Lajos és Paulovics István, majd Radnóti Aladár 
voltak. A vezető szerep, és egyben a magyar provinciális 
régészetkutatás első nagy korszaka azonban Alföldi And
rás nevéhez kapcsolódik, aki egyrészt saját tudományos 
tevékenységével, másrészt pedig egyetemi tanárként az 
általa alapított Dissertationes Pannonicae című sorozattal 
(amelynek szinte minden köteténél jótékonyan bábásko
dott) rendkívül sokat tett a magyarországi római, és azon 
belül a limeskutatásért. Ebben a sorozatban jelent meg 
Gráf András tollából az első és mind a mai napig legjobb

larger, in terms of Román finds primarily through the 
finds from Szőnyand Dunapentele. Unfortunately, both 
places had been known as rich Román sites fór a long 
time by antiquities traders as well. To prevent further 
looting, the National Museum started professional 
excavations at least at one of the sites, at Dunapentele. 
These works were carried out by Antal Hekler and Ede 
Mahler, collecting a rich find matériái in the area of the 
castellum and the Southern cemeteries.
World War I and its aftermath had a crippling effect 
on Hungárián limes research, which were alsó hindered 
by the extraordinarily bad economic situation in the 
twenties. O n the other hand, excavations at Brigetio, on 
Eskü Square in Budapest and other sites were evidence 
of a new upswing in the laté twenties and thirties. In the 
first half of the forties these were complemented with 
new archaeological research in Transylvania. The leading 
archaeologists of this time -  specializing in the Román 
Period — were Lajos Nagy and István Paulovics, who had 
extensive field experience, and later Aladár Radnóti. The 
leading role and at the same time the first great period of

46



összefoglalás Pannónia topográfiájáról, ahol természete- [
sen a limes-utat és a Zwztfí-erődítményeket is röviden és / 
jól, a harmincas évek ismereteinek megfelelően, leírta. í
Az ötvenes években újabb kutatások kezdődtek, amelyek í 
többnyire különböző beruházásokhoz, építkezésekhez t
kapcsolódóan folytak. A hatvanas évek legnagyobb ásatás- ;
sorozatára Dunaújvárosban került sor, a hetvenes években 1 
pedig Aquincumban, de jelentős kutatásokra került sor 1 
Lébény-Barátföldpusztán, Ács-Vaspusztán és néhány to- ]
vábbi helyen is. Ekkor végezte Soproni Sándor a Dunaka- i 
nyár római katonai emlékeinek a feltérképezését, és nem 1
sokkal később megkezdődött Lussonium kutatása. Az i 
újabb kutatási eredményeket előbb Mócsy András, majd i
egy gyűjteményes kötetben - amely a Magyarországon 
megrendezett XI. /iw«-kongresszus alkalmából készült 

- több szerző foglalta össze 1976-ban. Később a Régésze
ti Kézikönyv több kötetében foglalták össze a kutatók 
szisztematikus kutatásaik eredményét. A nyolcvanas évek 
végén jelent meg Visy Zsolt tollából a Ripa Pannonica 
első monografikus bemutatása. Az utóbbi 20 évben is
mét fellendültek a kutatások, a kiemelkedő helyszínek 
Győr, Szőny-Brigetio, Almásfüzitő, Visegrád, Szentendre, 
Nagytétény, Százhalombatta és Baracs. A monográfiák 
és tanulmányok mellett összefoglaló munkák is szület
tek, a Ripa Pannonica teljességre törekvő monográfiája 
2000-ben, valamint a 2003-ban ismét Magyarországon 
megrendezett limes-kongresszus számára készített összeál
lítás. A //wer-topográfia, a korábbi adatok pontosítása és 
kiegészítése a világörökségi pályázat kutatási munkálatai 
tévén újabb adatokkal gazdagodott.
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provinciái research in Hungary is connected to András 
Alföldi’s name. His contributions to Román archaeology 
and especially limes research, both through his own 
scientific work and, as a university lecturer, through 
the foundation of the Dissertationess Pannonicae series 
and the editorship of almost all its volumes, cannot 
be overstated. The first and up to the present day the 
best gazetteer of Pannonian sites by András Gráf was 
published in this series, in which he naturally described 
the limes road and limes fortifications succinctly and 
well, in accordance with the information available in 
the thirties.
After World War II the organization of museums and 
m onum ent protection went through a significant 
transformation. The number of archaeologists working 
in local museums increased, just like the number of 
excavations preceding construction works. Among the 
many smaller and larger excavations carried out along the 
limes it is again Aquincum and Intercisa (Dunapentele/ 
Dunaújváros) that stand out, where excavations preceding 
and parallel to constructions revealed large areas of the 
military establishments and their vicinity.
In the fifties new research projects were launched, 
connected mostly to various investments and 
constructions. The largest excavations in the thirties 
were carried out at Dunaújváros, and in the seventies 
in Aquincum, bút significant research was conducted at 
Lébény-Barátföldpuszta, Ács-Vaspuszta and a few other 
sites as well. Sándor Soproni surveyed at this time the 
Román military remains of the Danube Bend, and soon 
afterwards research at Lussonium alsó commenced. The 
new results were first summarized by András Mócsy, 
then by numerous authors in the proceedings of the 
1 lth  Limes Congress in 1976. Later on, the results of 
systematic research were reviewed in the series Handbook 
of Archaeology. The first monograph on the Ripa 
Pannonica by Zsolt Visy was published in the laté eighties. 
Research gained momentum again in the pást 20 years, at 
outstanding sites like Győr, Szőny-Brigetio, Almásfüzitő, 
Visegrád, Szentendre, Nagytétény, Százhalombatta 
and Baracs. Beside monographs and shorter studies, 
synthesizing works have alsó been published. A new, 
full monograph of the Ripa Pannonica in Hungary was 
published in 2000, and a review can be found in the 
compendium volume of the Limes Congress of 2003, 
hosted in Hungary. The survey of the limes alsó became 
more complete through the control and amendment of 
earlier data through the research project of the World 
Heritage Site nomination project.
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A  R IP A  P A N N O N I C A  I N  H U N G Á R IA  

A D A T B Á Z IS  L É T R E H O Z Á S A  ÉS 

M Ű K Ö D É S E '51

T H E  C R E A T IO N  A N D  U S E  O F  T H E  

R IP A  P A N N O N I C A  IN  H U N G Á R I A  

D A T A B A S E '51

Szabó Máté Máté Szabó

A Ripa Pannonica régészeti adatainak számítógépes 
rögzítése és rendszerezése nem most kezdődött. A 
régészeti szakirodalom, terepi felmérés és más mód 
szerek — légirégészet, katonai és polgári légi felvételek 
elemzése, egykori térképek vizsgálata, stb. — alapján 
Visy Zsolt összegezte először a limes magyarorsza 
gi lelőhelyeit. Az összegyűjtött információkat a kor 
színvonalának megfelelő lyukkarton rendszerbe ki 
vánta foglalni. A technika fejlődésével egy DOS alapú, 
majd a DEPÓ módszerre épülő adatbázis követte a 

korábbi munkát.
A Culture 2000 program lehetőséget nyújtott egy, 
az igényeknek megfelelő adatbázis létrehozására.1 
A CE Danube Limes WHS program keretén belül 
az elkészült rendszer továbbfejlesztésére, valamint a 
PTE-Pécsi Légirégészeti Téka honlapjába integrálás 
ra is sor került amellett, hogy immár a legfrissebb 
tudományos eredményeket is tartalmazza.
A technikai fejlődést szem előtt tartva az alapok 
helyes megválasztásával és a rendszer kialakításé 
val kívántuk kitolni használhatóságának időhatá 
tát. Ennek megfelelően került hangsúly a fejleszt 
hetőségre. A tervezés eredményeként az adatbá 
zissal szembeni kívánalmakat pontokba foglaltuk.

The digital storage and organization of archaeological data 
on the Ripa Pannonica have a considerable history. The 
sites of the limes in Hungary were first collected by Zsolt 
Visy based on the archaeological literature, field surveys 
and additional methods — aerial archaeology, analysis of 
military and civilian aerial photos, study of early maps, 
etc. According to the technological level of the time, the 
collected information was meant to be stored on punch 
cards. With the development of technology, this work 
was replaced first by a DOS-based database, and then by 
another one based on the DEPÓ method. The Culture 
2000 program provided an opportunity to create a new 
database suitable fór our current demands.161 This system 
was then further developed within the framework of the 
CE Danube Limes WHS program, and was integrated 
intő the website of the Aerial Archaeological Archive 
of Pécs as well, and now contains all the latest research 
results.171
We tried to increase the usability of the system through 
choosing correct basic principles and creating a system 
keeping technological development in mind. Accordingly, 
great emphasis was placed on the possibility of later 
developments. As a result of the planning process we 
listed the expectations towards the database.

A rendszer legyen:
L egységes
2. elérhető
3. egyszerű
4. olcsó.

The system should be:
1. uniform
2. accessible
3. simple
4. cheap.

Az adatbázissal szembeni elvárások és a pontokba 
foglalt alapelvek nyomán született döntés egy Inter 
neten elérhető, szerver-kliens rendszer létrehozása 
mellett. Alapnak Visy Zsolt többszörösen kipróbált 
adatbázis szerkezetét tekintettük. A rendszer adat 
mélysége azzal a kitétellel le lett csökkentve, hogy 
ha a későbbiekben igény van rá, könnyen fejleszt 
hető és bővíthető legyen. Az elkészült adatbázis a 
különböző internetes böngészőkön használható (pl..

Based on the expectations and basic principles we 
decided fór a web-based server-client system. The basis 
was provided by Zsolt Visy’s already proven database 
structure. The deepness of the system was reduced with 
the condition that it can be easily developed and expanded 
if a demand arises in the future. The completed database 
can be used with various internet browsers (e.g. Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Opera, etc.), and is accessible 
through the webpage of the Aerial Archaeological Archive

5. http://plt.btk.pte.hu/ripa Dannonica_in_hungaria
6. A rendszert a Pécsi Tudományegyetem (PTE-BTK) és a í ag\ar u oma 

nyos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató ntczete 

SzTAKl) hozta létre
7. A rendszer fejlesztését a Pazirik Informatikai Kft. végezte

5. http://plt.btk.pte.hu/ripa_pannonica_in_hungaria
6. The system was created by the University o f Pécs (PTE-BTK) and the Com

puter and Automation Research Institute of the Hungárián Academy of 
Sciences (MTA-SzTAKI)

7. The improvements were carried out by Pazirik Ltd.

http://plt.btk.pte.hu/ripa
http://plt.btk.pte.hu/ripa_pannonica_in_hungaria


Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, stb.), a 
fejlesztésnek megfelelően a Pécsi Légirégészeti Téka 
honlapján keresztül érhető el (h ttp://p lt.b tk.p te.hu/ 
ripa_pannonica_in_hungaria).
Már a program tervezésekor felmerült a hozzáférési jogo
sultság kérdése, ugyanis az internetes hozzáférés nagyon 
tág teret adott volna a jogosulatlan és nem hozzáértő 
beavatkozásoknak. A korlátozások szakértői szintenként 
lettek meghatározva attól függően, hogy kinek milyen 
mélységében szükséges használni az adatbázist.
A jogosultsági szintek meghatározásával sikerült elérni, 
hogy a felhasználók csak a számukra szükséges informá
ciókhoz jussanak hozzá. A Ripa Pannonica komplexitása 
viszont nem tette lehetővé a területi, vagy más módú 
korlátozásokat, így egy „szakember” jogosultságú személy 
a mások által feltöltött adatokhoz is hozzáférhet, módo
síthatja azokat. Ez önmagában nem tekinthető hibának, 
hiszen a jóindulatú javításokra teremtettünk ezzel lehe
tőséget, azonban teret enged a véletlen, vagy rosszindu
latú beavatkozásoknak is. Feltételezzük, hogy alapvetően 
nem ez fogja jellemezni a közérdekű adatok kezelését, 
de ennek kezelésére egy védelem is beépítésre került. Az 
adatbázisban történő változásokról egy naplófájl készül, 
mely szerveren tárolódik, és egy meghatározott e-mail 
címre küldi az adatokat. Ez tartalmazza, hogy mikor, mit 
változtattak a rendszerben, és ami a legfontosabb, hogy a 
felhasználó személyére vonatkozó adatok is megjelennek. 
Igaz, hogy a hibát már csak javítani lehet, megelőzni nem, 
de a felelősségre vonás lehetősége adott.
Bejelentkezés után, jogosultsági szintnek megfelelően 
találkozik menüpontokkal és lehetőségekkel a felhasználó. 
Az adatok felvitele több lépcsős. Egy főlappal találko
zunk először, melyre a lelőhelyeket jellemző, legfonto
sabb adatok kerülhetnek fel. A feltételezett lelőhelyek 
regisztrálására is adott a lehetőség. Második lépésként 
a lelőhely kutatásával kapcsolatos információkat tárol
hatjuk el. Viszonylag részletes, a leletek elhelyezésére 
vonatkozó adatok is felkerülhetnek, valamint többszöri 
és eltérő kutatási módokat is elkülöníthetünk. Harmadik 
lépésként rögzíthetők a lelőhelyre vonatkozó részletesebb 
információk. Erre természetesen csak ténylegesen ismert 
lelőhelyek esetén van mód. Periódusoknak megfelelően 
bonthatjuk és részletezhetjük az információkat. Sok, a 
lelőhelyekhez járulékosan kapcsolódó, de a kutatás szem
pontjából mégis értékes adatot csak „igen/nem” formában 
jelölhetünk (pl.: ismert-e fürdő az adott lelőhelyen). A 
korlátozott adatbeviteli lehetőség mellett ugyanakkor az 
adatbázis bővítése is tervbe van véve, a fejlesztés a CLIR 
keretén belül valósulhat meg.
Az egyes lelőhelyekhez és a kutatási adatokhoz feltölthetők

of Pécs in accordance with its development (http://plt. btk. 
pte. hu/ripa_pannonica_in_hungaria).
The issue of access rights was raised already at the stage 
of planning the program, since open access through the 
Internet would have made possible unauthorized and 
unprofessional intervendons. The complexity of the Ripa 
Pannonica, however, did nőt allow any kind of régiónál 
or other limitations, thus a person with “professional” 
access rights can access and modify the data uploaded by 
others. This in itself is nőt a fault, since it makes possible 
benevolent corrections, bút it alsó allows accidental or 
malicious intervendons. We assume that this will nőt be 
characteristic fór the use of public data, bút to handle the 
possibility somé form of defensive measures had to be 
taken. Changes in the database are recorded in a lóg fiié, 
stored on the server and sent to a specific email address. 
It contains when and what was changed in the system 
and, most importantly, data regarding the person of the 
user are alsó shown. Although this way mistakes can 
only be corrected, bút nőt prevented, the possibility of 
subsequent impeachment is given.
After logging in, the users find various menü points and 
possibilities according to their level of access. The data 
can be entered in multiple steps. In the main page we 
can add the most basic and important data of a site. 
Possible sites can alsó be registered. In the second step 
we can record information on the research at the site. 
Fairly detailed information e.g. concerning the location 
of the finds can alsó be uploaded, and we can distinguish 
between multiple and different research methods as well. 
As the third step more detailed information regarding 
the site can be recorded. This is obviously possible only 
in the case of actually known sites. The information can 
be organized and detailed according to periods. Much 
information, only tangential to the site bút important 
fór research, can only be added in a “yes/no” form (e.g. if 
a site contains a bath). Although the possibility fór data 
entry is limited, the further development of the database 
is already planned, and can be implemented within the 
framework of the CLIR project.
It is possible to upload files with data connected to 
the sites and research, which may contain images or 
excavation documentation. This provides an opportunity 
to publish certain information that cannot be detailed 
in the database. It is, however, important to know that 
persons with authorization to access the database can 
download these files as well!
Beside data concerning the sites, bibliographical 
information can alsó be recorded in the database. These 
can be uploaded individually, forming a “library” attached
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fájlok is, melyek képeket, vagy akár ásatási dokumentációt 
is tartalmazhatnak. Ezzel biztosított a lehetőség egyes, az 
adatbázisban nem részletezhető információk közléséhez. 
Fontos azonban tudni, hogy a feltöltött állományokat az 
adatbázishoz jogosultan hozzáférő személyek letölthetik! 
A lelőhelyre vonatkozó adatokon kívül szakirodalmi in
formáció is rögzíthető a rendszerben. Ezek önállóan is 
feltölthetők, mintegy „könyvtárat” alkotva az adatbázis
hoz, de hozzárendelhetők az egyes lelőhelyekhez is, így 
megkönnyítve a kutatók munkáját.
Az adatbázis feltöltési módszerének megfelelően került 
kialakításra az összetett lekérdezési rendszer. A keresőben 
nem szükséges minden mezőt kitölteni, hogy eredményes 
legyen a keresés, és ez a bibliográfiai adatokra is vonatko
zik. Az eredmények térképi és szöveges megjelenítésére 
is mód nyílik, valamint egy nyomtatási modul is készült. 
A CE Danube Limes WHS projekt keretében az adatbázis 
feltöltése is megtörtént. A legújabb kutatási adatoknak 
köszönhetően a római határvédelmi rendszer magyaror
szági szakasza 2011 végére egy, a szakma számára nagy
fokú segítséget jelentő egységes, könnyen elérhető rend
szerbe lett integrálva, mely a használat során jelentkező 
igényeknek megfelelően további fejlesztésre is lehetőséget 
ad.

to the database, bút can alsó be connected to a specific 
site as well, helping the work of the researchers.
A complex query system was created in accordance with 
the entry method of the database. Nőt all fields have to 
be filled in the query page fór the search to be successful, 
and this concerns bibliographical data as well. The results 
can be displayed both as text and on maps, and a print 
function has alsó been added.
The entry of the data has been completed within the 
framework of the CE Danube Limes W HS project. 
Thanks to the addition o f the results o f the most recent 
research, by 2011 data on the Hungárián section of the 
Román frontier defence system have been integrated 
intő a uniform and easily accessible system that can 
provide immense help fór professionals and which can 
be developed in the future according the emerging needs 
of the users.
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A világörökségi nevezéshez kapcsolódóan a PTE kutató- 
csoportja a nevezendő, nem beépített helyszíneket végig
járta. A bejárt lelőhelyeket, pontosítván a korábbi térképi 
ábrázolásokat, műholdas helymeghatározás segítségével 
bemértük. Ebben a fejezetben azok a //w«-lelőhelyek 
szerepelnek, amelyeken a PTE kutatócsoportja terep- 
bejárást, helyszíni vizsgálatot végzett. A lelőhelyleírások 
alapját Yisy Zsolt, „A .ripa Pannonica Magyarországon 
c. könyvének katalógusa adja, amihez az újabb kutatások 
pontosításokkal, leletekkel szolgáltak.

Gerulata -  4 őrtorony
Bezenye

Bezenye határában, a Büdöskúti-dűlőben található őr
torony, a Carnuntum és Ad Flexum között közvetlen 
kapcsolatot biztosító út közelében, enyhén kiemelkedő 
hátságon fekszik. A tornyot 1961-ben Pusztai Rezső tár
ta fel. A négyzetes építmény külső mérete 6,95x7,2 m, 
belmérete 3,75x4 m. Falvastagsága 1,45-1,75 m között 
változik, sarkain 0,5-1 m-re kiugró támpilléreket sikerült 
azonosítani. A torony bejárata a keleti oldalán volt. A 
támpillérek feltehetően a felső szint fa gyilokjárójának 
alátamasztására szolgáltak. Az előkerült bélyeges téglák, 
elsősorban a légió Xgemina téglái alapján a torony a Kr. 
u- 2. századra keltezhető. A feltárás során a torony árkait 
nem érintették, de a későbbi légi felvételek alapján egyér
telmű, hogy a tornyot téglalapalakú kettős árok övezte. Az 
árkok által közrefogott területek mérete hozzávetőlegesen
70x55, illetve 35x27 m. A torony egy egykori lokátor 
állomás mögött, egy szántóföldön fekszik, letere semmi 
látható nyom nem utal.

Limes-út
Mosonmagyaróvár

Mosonmagyaróvártól ÉNy-ra, a Lajta és a 150. sz. műút 
között a limes-út a modern országuttal párhuzamosán,

8- Vonatkozó irodalom: Bibliográfia II.. A Ripa Pannonica magyarországi 

szakaszának bibliográfiája

In connection with the nomination as World Heritage 
Site, the research group of Pécs University surveyed all the 
nominated sites in nőt built-up areas. The surveyed sites 
were measured with GPS to improve earlier localizations 
and mappings. This chapter contains all the limes sites 
surveyed or visited by the research team of Pécs Univer
sity. The site descriptions are based on the catalogue of 
Zsolt Visy’s book “A ripa Pannonica Magyarországon”, 
complemented with additional information and finds 
from recent research.

The watch tower, located in the vicinity of Bezenye, in an 
area called Büdöskúti-dűlő, lies on a low elevation 200 
m from the road providing a direct connection between 
Carnuntum and Ad Flexum. The tower was excavated

8. Relevant literature: Bibliography II., Bibliography o f  the Hungárián
section o f the Ripa Pannonica

35. Gerulata -  4 őrtorony árkai a levegőből (PLT 31482, 
Szabó Máté)

35. The ditches of Gerulata -  4 watch tower front the air 
(PLT 31482, Máté Szabó)

Gerulata — 4 watch tower
Bezenye
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tőle 170 méter távolságra, mintegy 1800 m hosszan halad, 
a levegőből jól láthatóan. Ezután elágazik, egyenesen 
tovább haladó ága egyesül a modern országúttal, ÉNy-i 
irányban még mintegy 1700 méteren keresztül követhe
tő. Az út kavicsozásának szórványos nyomai a felszínen 
megfigyelhetők, az országút felől közeledve az út egykori 
nyomvonalának enyhe kiemelkedése messziről felsejlik.

36. Ad Flexum -  4 maradványai a bányató szélén (Szabó Máté)

36. Remains of Ad Flexum -  4 on the shore of the quarry laké 
(Máté Szabó)

Ad Flexum -  4 kikötőerőd?
Mosonmagyaróvár -  Máriakálnok

Az egykori máriakálnoki kavicsbánya területén, Moson
magyaróvár keleti részén sóderbányászás közben az 1930- 
as években előkerült római épület. Fekvése és a bányászat 
során megfigyelt falak alapján kikötőerőd lehetett. Pusz
tai Rezső három falszakaszát feltárta. A másodlagosan fel
használt sírkövek alapján a későrómai korban épülhetett. 
A sóderbánya helyén ma horgásztó található, melyben az 
épület nyugati falszakaszának egy kb. 2 m hosszúságú 

tömbje szabadon áll, a bányató kristálytiszta 
vízében pedig a mélybe futó falcsonkok 

is kivehetők.

o
Jelmagyarázat /

■  légió tábor
■  segédcsapat

MSP

• llmes-út / limes-road

by Rezső Pusztai in 1961. The exteriőr dimensions of 
the square structure were 6.95x7.2 m and its interior 
dimensions were 3.75x4 m. The thickness of the walls 
varies between 1.45—1.75 m, and buttresses protrud- 
ing 0.5-1 m were successfully identified at the corners. 
The entrance to the tower was on the eastern side. The 
buttresses probably served as support fór the wooden 
chemin de ronde of the upper story. Based on the stamped 
bricks found at the site, primarily the bricks of the légió 
Xgemina, the tower can be dated to the 2nd century AD. 
The ditches of the tower were outside the excavated area, 
bút later aerial photos determined that the tower was 
encircled by a rectangular double ditch. The size of the 
area surrounded by the ditches is ca. 70x55 m and 35x27 
m. The tower lies just behind a former locator station, in 
a field, without any visible traces.
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Limes road
Mosonmagyaróvár

To the northwest of Mosonmagyaróvár, between the 
Lajta (Leitha) River and Route 150, the limes road runs 
fór about 1,800 m parallel to the modern highway at 
a distance of 170 m, and is clearly visible from the air. 
After this it forks, with the branch that continues to run 
straight joining the modern highway, while in a north- 
westerly direction it can be followed fór another 1,700 
meters. The scattered traces of the gravel bed of the road 
can be observed on the surface, and approaching from 
the modern road the slight elevation of the former course 
of the road can be discerned from the distance.

Ad Flexum — 4 bridgehead?
Mosonmagyaróvár -  Máriakálnok

A Román building found in the 1930s in the territory of 
the former pebble quarry of Máriakálnok, in the eastern 
part of Mosonmagyaróvár. Based on its position and the 
walls observed during quarrying it could have been a 
bridgehead. Rezső Pusztai excavated three sections of its 
wall. Based on the reused grave stones it may have been 
built in the Laté Román Period. Today in the piacé of the 
quarry there is a fishing pond, in which a 2-metre-long
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Limes-út
Mosonmagyaróvár, István-major

Mosonmagyaróvár és Horvátkimle között, a Mosoni- 
Duna által leírt hurkok határolta területen, az István-ma- 
jornál (ma Szent István hotel) az utóbbi években készült 
légi felvételek a limes-utat egyértelműen mutatják. Az 
út ezen a szakaszon egy kisebb töltésen halad nyílegye
nesen, kavicsozása, töltése a terepen is azonosítható. Az 
út vonalát csak a 20. sz. elején épült kastély parkjának 
bejárata szakítja meg, az útnak ez a rövid szakasza a kastély 
építésekor valószínűleg megsemmisült. A művelés alatt 
álló parcellákon követhető két szakasz együttes hossza 

mintegy 1,5 km.

Quadrata tábor

A barátföldpusztai romok régóta ismeretesek, azonosí
tásuk, felmérésük már a 19. században megtörtént. Az 
erőd területén ásatás először csak 1937-ben volt. Az erőd 
építéstörténetét, pontos kiterjedését az 1964-1974 közti 
ásatások határozták meg. A Kr. u. 1. század végére, a 2. 
szazad elejére keltezhetően egy palánktabor állt a későbbi 
kőerőd helyén, de ennek az erődnek csak nehány belső 
épületét sikerült azonosítani, valamint a déli vallumi.t. Ez 
alapján a tábor szélessége 105 m volt. Ezt az első tábort 
a cohors II  Alpinorum equitata építette ki, a tábor belső 
földsáncát és a via sagularist azonban már feltehetőleg a 
cohors I l i i  voluntariorum civium Romanorum fejezte be. 
A belső saroktornyos kőerőd a Kr. u. 2. sz. végén épült, 
kissé kiugró kaputornyai a Kr. u. 3. sz. elején végzett 
átalakítás képét mutatják. Az ásatások bélyeges téglái 
alapján megállapítható, hogy a markomann háborúk 
után az erőd megszálló csapata újra a cohors IIAlpinorum, 
mely a Kr. u. 4. sz.-ig állomásozott Quadratában, amikor 
is a Notitia Dignitatum szerint az equites M auri szállta 
meg az erődöt. Az erőd feladása a Kr. u. 5- sz. harmadik 

évtizedére tehető.
A kőerőd kiterjedése 115x 113 m. Az eredetileg négyzetes 
alaprajzú belső saroktornyos erőd tornyait a Kr. u. 3. sz. 
első felében kissé trapéz alakúra építették át, és feltehe
tőleg ezzel egy időben félkör alakú, kiugró toronyrésszel 
bővítették. A Kr. u. 4. sz. első felére keltezhető átépítés 
során a saroktornyokat — több más erődhöz hasonlatosan 

~ legyező alakúvá építették át. A kőerődöt övezö fossa 4,5 

m széles és 2,6 m mély volt.
Az erőd körül kialakult a katonai vicus, amelyet eddig légi 
felvételek révén ismerünk. Az erőd területének nagy része

section o f the western wall o f the building stands freely, 
and in the clear water of the pit wall stubs in the deep 
are clearly visible.

Between Mosonmagyaróvár and Horvátkimle, in an area 
encircled by the meanders o f the Moson Danube branch, 
near the István farm (today Szent István Hotel), the limes 
road is clearly shown in aerial photographs taken in recent 
years. The road in this section runs straight as an arrow 
on a small embankment, and its embankment and gravel 
bed can be identified on the ground. The path of the road 
is only broken by the entryway to the park of a palace 
constructed at the beginning of the 20th century, and this 
short section of the road was probably destroyed during 
the construction of the palace. The combined length of 
the two sections that can be traced through the cultivated 
plots is about 1.5 km.

37. Római töltésűt nyoma István-major térségében (PLT 
38843, Szabó Máté)

37. Traces of the Román causeway in the vicinity of István- 
major (PLT 38843, Máté Szabó)

Quadrata fórt
Lébény

The ruins at Barátföldpuszta have been known fór a long 
time, and their identification and survey were carried 
out already in the 19th century. The first excavation in 
the area of the fórt took piacé in 1937. The history of

Limes road
Mosonmagyaróvár, István-major
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38. Quadrata nyomai a levegőből (PLT 32878, Szabó Máté) 

38. Traces of Quadrata írom the air (PLT 32878, Máté Szabó)

nem áll művelés alatt, csupán az erőd északi frontjának egy 
keskeny sávját szántják. A tábor területének nagy része a 
barátföldpusztai épületek mögötti fás, bokros részre esik. 
Az erődtől délre, a bokros terület és a puszta épületei által 

határolt parcellán szétszóródott törmelék az 
erődöt körül vevő polgári település, a 

vicus nyomait jelzi.
sj s r

o
Jelmagyarázat / Legend
■  legiotábor / legionary förtress
■  segédcsapat tábor / auxiliary tort ®  C
■  későrómai erőd / laté Román fórt
■ időszakos tábor / temporary camp 

kiserőd / tortlet
■ őrtorony / watch tower 

útállomás / way statíon
■ limAK-út /  lim on-m arl

. \ / ^
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the construction of the fórt and its exact extension were 
determined during the excavations between 1964 and 
1974. A palisade fórt datable to the end of the lst or the 
beginning of the 2nd century AD stood on the site of the 
later stone fórt, bút only a few of its interior buildings, 
as well as its Southern vallum were successfully identified. 
On the basis of this, the width of the fórt was 105 m. The 
first fórt was built by the cohors I I  Alpinorum equitata, 
while the internál earthen rampart and the via sagularis 
were probably completed by the cohors I l i i  voluntariorum 
civium Romanorum. The stone fórt with interior corner 
towers was constructed at the end of the 2nd century 
AD, and its slightly protruding gate towers indicate a re- 
modelling performed at the beginning of the 3rd century 
AD. Based on the stamped bricks from the excavation it 
can be established that after the Marcomannic Wars the 
cohors IIAlpinorum  was again garrisoned in the fórt until 
the 4th century AD, when — according to the Notitia 
Dignitatum — the equites M am i occupied the fórt. The 
time the fórt was abandoned can be placed in the third 
decade of the 5th century AD.
The dimensions of the stone fórt were 115x113 m. The 
towers of the fórt, which originally were square internál 
towers on the corners, were reconstructed in a slightly 
trapezoidal form in the first half of the 3rd century AD, 
and presumably at the same time were expanded with 
semicircular protruding tower sections. During the 
course of the remodelling datable to the first half of the 
4th century AD the corner towers were reconstructed in 
a fan shape — similarly to several other forts. Tht  fossa sur- 
rounding the stone fórt was 4.5 m wide and 2.6 m deep. 
A military vicus, known so far through aerial photographs, 
developed around the fórt. Most of the area of the fórt is 
nőt under cultivation, only a narrow strip on the northern 
facade of the fórt is ploughed. Most of the area of the fórt 
lies in a wooded and bushy area behind the buildings of 
Barátföldpuszta. The scattered debris south of the fórt, 
in the plot between the bushy area and the buildings, are 
the traces of the civil settlement, the vicus, of the fórt.

oí®

d»v

V 1

cA
.A®'

■ ^ Jm

A®
Ö ■ —. a' ví®-

cM b p  i



The D anit be Lim es Project Archaeological Research Between 2 008-2011

Quadrata — 1 őrtorony
Öttevény

Az 1-es műút DNy-i oldalán egy 2008-ban készült légi 
felvételen azonosítható őrtorony, a 139. kilométerkő
től 600 m-re Mosonmagyaróvár irányában. Kisméretű, 
lekerekített sarkú, 30x30 m-es árokkal övezett őrto
rony. Az országút menti szántásban a torony helyén 
a terepbejárás során három Kr. u. 4. századi érmét 

sikerült gyűjteni.

nr. 1668

39. I. Valentinianus érméje Quadrata -  1 őrtorony területéről 
(PTE)

39. Valentinian I s coin írom the area of Quadrata -  1 vvatcl 
tower (PTE)

Quadrata I-es tábor
Öttevény

Quadrata tábora és Öttevény között félúton, az 1 
m űúttól ÉK-re, Sándorházapusztánál, az ártér föle 
magasodó partoldalnál egy római időszakos tábor 
sarkát sikerült azonosítani az utóbbi évek szisztéma 
tikus légi felderítésének eredményeként. A lekerekíte
sarkú tábor ÉK-DNy irányú árka 78 m, az ÉNy-DK 
irányú árok 68 m hosszan követhető. A tábor nagy 
részét a folyó elmosta, az árteret szegélyező bokro 
fás partoldal m entén a tábor megmaradt sarka ma 

mezőgazdasági művelés alatt áll.

Quadrata -  3 őrtorony
Abda

Az őrtorony Abda északi szélén, közvetlenül a Híd 
utca házainak közelében, egy kiemelkedő kisebb hal 
mon fekszik, alig 50 m-re a község legszélső házaitól. 
Egy 1961-ben készült légifotón mintegy 25x25 m 
kiterjedésű világos foltként azonosítható a lelőhely, 
melynek szántott felszínén római építési törmelék is 

megfigyelhető.

Quadrata -  1 watch tower
Öttevény

The watch tower was identified on an aerial photo 
taken in 2008 on the southwestern side o f Route 
1, 600 m from 139th km m arker towards M oson
magyaróvár. It is small, with rounded corners and is 
enclosed by a 30x30 m ditch. In the ploughed field 
along the road, in the area o f the watch tower, three 
coins dated to the 4th century AD could be collected.

Quadrata I camp
Öttevény

As a result o f the systematic aerial reconnaissance of 
recent years the corner o f a Román temporary camp 
was successfully identified on the bank rising above 
the floodplain near Sándorházapuszta, to the north- 
east of Route 1, halfway between the Quadrata fórt 
and Öttevény. The ditch o f this camp with rounded 
corners can be followed fór 78 m running in a north- 
east-southwest direction and fór 68 m in a northwest- 
southeast direction. The river has washed away a major 
portion o f the camp, and the preserved corner along 
the bushy and wooded bank o f the floodplain is today 
under cultivation.

nr. 1653

40. II. Claudius érme Quadrata I. területéről (PTE)

40. Claudius II’s coin from the area of Quadrata I (PTE)

Q uadrata -  3 watch tower
Abda

The watch tower is located on the northern edge of 
Abda, in the immediate vicinity o f the houses o f Híd 
Streeet, on a smaller mound. It can be identified on 
an aerial photograph taken in 1961 as a light spot of 
about 25x25 m. Román architectural debris can alsó 
be observed on the ploughed surface.



Limes-út .
Öttevény — Abda

A limes-út Öttevény és Abda határában a modern or
szágúitól ÉK-re halad. Jelenleg két szakasza azonosítható 
a terepen és a levegőből. Az első Öttevény határában, 
Öttevénytől az öttevényi kavicsbányáig követhető. Ennek 
meghosszabbításaként az abdai bányatótól K-re, Abda 
község É-i szélén, QVA 3 őrtoronytól az út enyhén ki
emelkedő töltése és kavicsozása a Rábca partjáig követ
hető. Ezt az abdai útszakaszt a TSZ gépállomás beépített

41. A limes-út és QVA 3 őrtorony nyoma archív légi felvételen 
(Hl 9327)

41. Traces of the limes road and QVA 3 watch tower in an 
archive aerial photo (Hl 9327)

területe szakítja meg. Az első, öttevényi szakasz hossza 1,6 
km, az Abda határában mérhető szakasz 1,4 km. Az Ist- 
ván-majornál futó úthoz hasonló, töltés jellegű út enyhén 
kiemelkedő háta Abdától E-ra ma is felsejlik, Öttevény 
irányába haladva a mezőgazdaság eróziója miatt az út

• M  .
•x \

azonosítása megnehezül.
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Limes road
Öttevény — Abda

In the vicinity of Öttevény and Abda, the limes road 
runs NE of the modern road. At present, two sections 
can be identified on the ground and from the air. The 
first can be traced in the vicinity of Öttevény, from Ö t
tevény to the Öttevény pebble quarry. As its extension 
the slightly elevated embankment and gravel bed can 
be traced to the east of the water-filled quarry of Abda, 
along the northern edge of the viliágé, from QVA 3 
watch tower to the bank of the Rábca River. This road 
section is broken by the built-up area of the machine 
station of the local agricultural cooperative. The length 
of the first section near Öttevény is 1.6 km, the section 
in the vicinity of Abda is ca. 1.4 km long. Similarly to 
the road section near István-major, the slightly elevated 
back of the embankment-like road can be suspected to 
the north of Abda. Towards Öttevény the identification 
of the road is more difficult due to the erosion caused 
by agriculture.
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Arrabona — 2 watch tower
Györszentiván

The site, located to the east of Győr, in the area called 
Esztergető, has been known since the 1960s. Research 
assumed the presence of a Román watch tower here based 
on the surface finds. The ditches of this tower lying in 
a wooded area can be identified in an aerial photograph 
taken in the winter of 2010. O n the basis of finds discov- 
ered on the surface, the date of the tower may be placed 
to the 2nd-3rd centuries AD. Since the 1960s the area 
of the tower has been overgrown by trees, bút behind 
the fence of the nearby composting facility the ditches 
of the watch tower can still be perceived in the forest.

Arrabona — 4 watch tower
Györszentiván

The watch tower is located in the vicinity of Györszentiván, 
near the former Vének Inn, opposite the Vének ferry. It 
lies in the N W  corner of the plot on the eastern side of
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A rrabona — 2 őrtorony
Györszentiván

Győrtől keletre, az Esztergető nevű határreszen az 
1960-as évek óta ismert lelőhely. A felszínen gyűjtött 
leletek és a megfigyelt építési törmelék alapján római 
őrtoronyra következtetett a kutatás. Az erdős területen 
fekvő torony árkai egy 2010 telén készült légi felvételen 
azonosíthatók. A felszínen talált leletek alapján a torony 
kora a Kr. u. 2-3. századra tehető. Az 1960-as évek óta 
a tornyot erdő nőtte be, a közeli komposztáló üzem 
kerítése mögött azonban az őrtorony arkai az erdőben 

járva ma is kivehetőek.

Arrabona — 4 őrtorony
Györszentiván

Györszentiván határában, a volt Véneki csárda köze 
lében fekvő őrtorony, a Véneki-réwel átellenben. Az 
erdészházhoz vezető út keleti oldalán fekvő parcella 
ÉNy-i sarkában fekvő torony. A lelőhely az 1930 as 
évek óta ismert, egy 1950-es években készült felvételen a 
torony alaprajza is megfigyelhető. A kb. 115 m átmérőjű 
árokkal övezett épületnek a fotón azonosítható mére 
te 25 m. A szántásban kő és tegula töredékek jelzik a 
ma már csupán kisebb halomként letező torony helyé , 
de ezek alapján nem lehet pontosan meghatározni a 
korát. A légifotón megfigyelt lelőhely közelében egy 
másik, közeli dombról is ismertek római leletek, így 
az is elképzelhető, hogy nem egyidejűleg, de két római 

őrtorony is állt ezen határrészen.

Arrabona — 7 őrtorony
Gönyü

Gönyűtöl keletre, a Proletár-dűlőben 1975-ben, Szőnyi 
Eszter által feltárt őrtorony. A lekerekített sarkú, négyze 
tes alaprajzú torony alapozása maradt meg, kiterjedése 
15x15 m. Szabálytalan, ovális árok övezte, melynek tá
volsága a torony falától nem egyenletes. Az árok mérete 
23x27 m. A dűlő északi részén, az ártér fölé kimagasodó 
dombon fekvő toronyból egykoron a Cuha-ér torkolata 
is jól belátható lehetett, de ma már csak a szántásban 
szétszóródott törmelék utal a feltárásból ismert római 

őrtorony létére.

42. Arrabona -  2 őrtorony dombja (Szabó Máté)

42. The hill of Arrabona -  2 watch tower (Máté Szabó)

the road leading to the forester’s cabin. The site has been 
known since the 1930s, and the plán of the tower can be 
observed in a photograph taken in the 1950s. The size of 
the building enclosed by a ditch with a diameter of about 
115 m, was 25 m, as determined on the photo. The piacé 
of the tower — today existing only as a low mound — is 
indicated by stone and tegula fragments, bút based on 
these its date cannot be precisely determined. Near this 
site, detected on an aerial photo, Román finds have been 
found on another, nearby hill as well, thus it is possible 
that, although nőt simultaneously, two watch towers 
stood in this area.

Arrabona -  7 watch tower
Gönyü

In 1975 Eszter Szőnyi excavated a watch tower located to 
the east of Gönyű, in the area called Proletár-dűlő. Only 
the foundations of the square shaped tower with rounded 
corners remained; its dimensions were 15x15 m. It was 
surrounded by an irregular óval ditch, whose distance 
from the walls of the tower was nőt uniform. The dimen
sions of the ditch were 23x27 m. From the watch tower 
that stood on the top of a hill in the northern part of the 
field, the mouth of the Cuha Stream could once be seen 
as well, bút today only scattered debris in the ploughed 
field indicate the existence of the excavated watch tower.
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A rrabona— 10 őrtorony
Nagyszentjános

Arrabona — 10 watch tower
Nagyszentjános

A vaspusztai elágazótól Ny-ra 500 méterre, a megyehatár 
közelében, az 1-es főúttól E-ra mintegy 70 m-el, egy 
1951-es légifotón azonosítható torony. A mára erdővel 
borított torony árkai és a torony kiemelkedése egy 2010 
telén készült légi felvételen is kirajzolódik. A légi felvé
telek alapján a külső árka mintegy 70x70 m kiterjedésű 
területet övez. A sűrű aljnövényzettel borított, nehezen 
járható erdős területen a torony dombja egyértelműen 
azonosítható még ma is, igaz megközelítése nehézkes.

This watch tower can be identified in an aerial photo- 
graph from 1951 ca. 70 m north of Route 1, 500 m to 
the west of the junction to Vaspuszta, near the county 
bordér. The ditches and mound of the tower that are 
now covered by a forest were discernable in an aerial 
photograph taken in the winter of 2010. O n the basis 
o f the aerial photographs the external ditch enclosed 
an area of about 70x70 m. In the hardly passable area 
covered with wood and thick undergrowth the mound 
can be identified up to this day, although it is very dif- 
ficult to access.

Ad Statuas fórt
Ács

In the western part of the administrative area of the vil
iágé o f Ács, on the bank rising above the Danube lies the 
auxiliary fórt. Research identified it in the first half of 
the 20th century, and its chronology and extension were 
determined during the excavations in 1948 and 1970-72. 
Today only the Southern ditch of the palisade fórt that 
can be dated to the reign of Trajan can be identified, 
along the line of the principia of the later fórt. During 
the reign of Hadrian this palisade fórt was rebuilt to the 
south, further from the Danube, due to erosion. Research 
identified the unit that had built the fórt as the cohors I  
Thracum equitata. The fórt that was destroyed during the 
course of the Marcomannic Wars was reconstructed in 
stone. The defence of the 106 x 112 m fórt with internál 
corner towers was ensured with protruding gate towers 
and a 4 m wide ditch. Although the river has washed away 
the northern portion of the fórt, the ruins of the porta 
praetoria appear out of the Danube even today during 
times of low water levels. The fórt was remodelled in the 
4th century AD and by filling in the ditch, horseshoe- 
shaped towers that were 9.5 m wide and protruded 11.4 
m were erected on the corners. In piacé of the fossa that 
had been fiiled in, a new, deeper and wider ditch was dug 
further away. At the same time, the side gates of the fórt 
were walled up. According to the evidence from the finds 
they were still doing construction on the fórt during the

já á/ r »í » v .  i

43. Ad Statuas nyomai a Duna partfalában (Varga Gábor)

43. Traces of Ad Statuas in the high bank of the Danube (Gábor 
Varga)

Ad Statuas erőd
Ács

Ács község nyugati határrészén, a Duna fölé magasodó 
partoldalon fekvő auxiliáris tábor. A kutatás a 20. sz. első 
felében azonosította a tábort, kronológiáját, kiterjedé
sét az 1948-as és az 1970-72-es ásatások során sikerült 
tisztázni.
Az első, Traianus uralkodására keltezhető palánktábornak 
ma már csak a déli árka azonosítható a későbbi tábor 

principiájinuk vonalábán. Ezt a palánktábort 
Hadrianus uralkodása alatt délebbre, az 

erózió miatt a Dunától távolabb 
építették újra. A tábort építő

Jelmagyarázat / Legend
■  legiotábor / legionary fortress
■  segédcsapat tábor / auxiliary fórt

■  későrómai erőd / laté Román fórt

kísérőd / fortlet 
Őrtorony / watch tower 
útállomés / way station 

• llmes-út / limes-road 
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csapatot a cohors I  Thracum equitataként azonosította 
a kutatás. A markomann háborúk folyamán elpusz
tult tábort kőből építették újra. A belső saroktornyos, 
106x112 m-es kiterjedésű tábornak a védelmét kiugró 
kaputornyokkal és egy 4 m széles árokkal biztosították. 
Az erőd északi részét a folyó elmosta, a porta praetoria 
romjai alacsony vízállásnál azonban ma is előtűnnek a 
Dunában. A Kr. u. 4. században az erődöt átépítették, az 
árkát betömve kiugró, a falsíktól 11,4 m-re kinyúló, 9,5 
m széles patkó alakú tornyokat emeltek a sarkain. A betö
mött fossa helyett távolabb új, mélyebb és szélesebb árkot 
ástak. Ezzel egy időben a tábor oldalsó kapuit elfalaztak. 
A leletek tanulsága szerint a Valentinianus-dinasztia alatt 
még építkeztek az erődben. A Kr. u. 5. sz. elejére a falai 
között barbárok telepedtek meg, így biztosra vehető, hogy 
ekkorra az erőd már elvesztette jelentőségét. A Duna fölé 
magasodó partfal feletti platót fiatal erdő borítja, a római 
erődről csak a Duna partján és a partfalban megfigyelhető 

kövek tanúskodnak.

Ad Mures erőd
Ács

Ácstól északra, a szőlőkben a Bumbum-kút nevű határré 
szén, a Concó-pataktól Ny-ra, a magasparton fekvő római 
segédcsapattábor. A lelőhely régóta ismert, azonosítása Ad 
Mures-szel már 1874-ben megtörtént. Az erődben eddig 
csak kisebb ásatások folytak 1948-ban, 1966-72 között 
és 1989-ben. Az erőd méreteit egy 1954-es légi felvétel 
alapján sikerült meghatározni. Kiterjedése 130x175 m, 
az erőd ÉK-i részét a Duna eróziója elpusztította.
Az ásatások során a DK-i saroknál egy patkó alakú 
későrómai torony került elő, ez alapján bizonyos, hogy

Faragott kő töredéke Brigetio Zfj/otáborának területén 
(Szabó Máté)

áá. Fragment of a hewn stone from the area of the legionary 
fortress of Brigetio (Máté Szabó)

nr. 974

45. A légió Xgemina PA bélyeges téglája Ad Mures területéről 
(Pazirik Kft.)

45. Stamped brick ot the légió Xgemina PA from the area of Ad 
Mures (Pazirik Ltd.)

Valentinian Dynasty. At the beginning of the 5th century 
AD barbarians settled within the walls of the fórt, so it 
can be concluded that by this time the fórt had lost its 
significance. The plateau above the bank rising above the 
Danube is covered by a young forest, and only stones on 
the bank of the river and from the wall of the high bank 
testify to the existence of the Román fórt.

Ad Mures fórt
Ács

The auxiliary fórt can be found to the north of Ács, in 
the vineyards of the area called Bumbum-kút, to the 
west of the Concó Stream, on its high bank. The site has 
been known fór a long time, and it was identified with 
Ad Mures already in 1874. Only smaller excavations 
have been carried out within the fórt in 1948, between 
1966 and 1972 and in 1989. The dimensions o f the 
fórt could be determ ined on the basis o f an aerial 
photograph from 1954, and were 130x175 m. Its
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az erődöt a Kr. u. 4. században szokásos módon átépí
tették. Légi felvételek és terepi megfigyelések alapján az 
erődtől délre és keletre mintegy 200 m-re eltávolodva az 
erődtől a vicus nyomai, valamint a közvetlenül az erőd 
déli oldalánál elhaladó limes-út is azonosítható. A tábor 
keleti része felett manapság egy tanya áll, az emelletti 
parcella felszínén szóródó leletek utalnak a római erődre. 
A terepbejárás során egy LÉG X GE PF feliratú téglát 
sikerült innen begyűjteni. Ennek a dák háborúk után 
Vindobonában állomásozó légiónak főként a Duna fel
sőbb szakaszai mentéről ismertek bélyeges téglái. A tábor 
északi része bokros, erdős terület. Az erőd ÉK-i sarkánál 
egy erodálódott, lassan feltöltődő sekély árokban az erőd 
falát is sikerült lefotózni.

northeastern section has been destroyed due to erosion 
by the Danube.
During the course o f the excavations a horseshoe- 
shaped Laté Román tower was discovered in its south- 
eastern corner, and on the basis of this it is certain that 
the fórt was remodelled in the customary manner in 
the 4th century AD. Based on aerial photographs and 
surface observations the traces o f the vicus could be 
identified about 200 m from the fórt to the south and 
the east, as well as the limes road that ran directly along 
the Southern side of the fórt. Today a farm stands on 
the top of the eastern part o f the fórt, and finds from 
the area of the neighbouring plot indicate its presence. 
During field survey we could collect a brick with the 
inscription LÉG X GE PF. So far the stamped bricks 
o f this légion that was garrisoned in Vindobona after 
the Dácián wars have been known from the upper 
sections of the Danube. The northern part o f the fórt 
is covered by bushes and trees. In the northeast corner 
of the fórt, within an eroded, filled-up, shallow ditch 
we could photograph the remains of the wall of the 
fórt as well.

nr. 975

46. VINCENTIA bélyeges tégla Brigetioból (Pazirik Kft.)

46. VINCENTIA stamped brick from Brigetio (Pazirik Ltd.)

Brigetio legiotábor
Komárom

Brigetio legionary fortress
Komárom

A Komáromtól keletre elterülő nagy kiterjedésű romme
zőt már a középkor folyamán azonosították Brigetioval, 
az első kutatásra a 19. században került sor.
A területen először -  a későbbi legiotábonó\ K-re -  egy 
alavkhor állt, melynek szerepét a Traianus uralkodása 

alatt létesített castra legionis vette át. A négy 
pannoniai legiotábor egyikeként a légió 

I  adiutrix állomáshelye volt. A
%  
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The large field of ruins to the east of Komárom was iden
tified with Brigetio already in the Middle Ages. The first 
research at the site was carried out in the 19th century. 
An ala fórt stood on the site first — to the east of the later 
legionary fortress -  whose role was taken over by the 
castra legionis established during the reign of Trajan. As 
one of the four legionary fortresses in Pannónia, it was 
the garrison fór légió I  adiutrix. The legionary fortress
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47. Brigetio /íg/ötábora légi felvételen (PLT 31416, Szabó
Máté)

47. The legionary fortress of Brigetio in an aerial photo (PLT 
31416, Máté Szabó)

legiotábor a Vág folyó torkolatától keletre mintegy 2800 
m-rel helyezkedik el, területének egy részét napjainkra 
beépítették, a vasút és a Duna közötti területen a tábor 
praetentura frontja még szabadon van.
A tábor déli része a 40-es évek elején épült be. A terű 
létére épített olajfinomítót védő légvédelmi ütegállást a 
castra délkeleti sarkában alakították ki, ennek helyén egy 
barakképület maradványait tárták fel. A DNy-i részen 
lakóházak épültek. A ’30-as években mód nyílt az erőd 
D-i kapujának feltárására, és a tábor vallum rendszerének 
vizsgálatára. Az 540x430 m kiterjedésű, 1,8 m-es falvas- 
tagságú tábort kettős árok övezte, a védelmét félkör alak" 
oldal- és saroktornyok biztosították. Jelenleg a vasúttó 
É-ra eső része mezőgazdasági művelés alatt áll. A felszínen 
rengeteg kő, habarcs, tegula és kerámiatöredék hever.

Brigetio canabae
Komárom

A /edzőtáborhoz köthető polgári település nagy része a 
tábortól délre, délnyugatra terült el. Egy részén az olaj 
finomító áll, melynek területén a földmunkák során 
mai napig kerülnek elő régészeti jelenségek. A finomító 
és a Szőny közötti mezőgazdasági művelés alatt álló te 
rületen a légifelvételek alapján a canabae utcaszerkezete 
jól kirajzolódik, a város déli hatara viszonylagos pon 
tossággal lehatárolható. A légifotókon megfigyelhető az 
egykori település több utcája, mely ívesen kanyarodva 
követi a táborsarok ívét. A szőnyi Szabadság utca és az

was located about 2,800 m to the east o f the mouth of 
the Vág (Váh) River. A portion of the site has been built 
upon in the present day, bút its praetentura side between 
the railway and the Danube is still open.
The Southern section of the fortress was constructed 
upon in the 1940s. The anti-aircraft battery protecting 
the oil refinery built on the site was constructed in the 
southeastern corner of the castra, where the remains of a 
barracks were excavated. Residential houses were built on 
the southwestern section. In the 1930s the opportunity 
árosé fór the excavation of the Southern gate of the fortress 
and the examination o f its vallum system. The 540x430 
m fortress with 1.8 m thick walls was surrounded by a 
double ditch and its defence was ensured by semi-circular 
interval and corner towers. At present the area north 
of the railway is under agricultural cultivation. A large 
amount o f stones, mortar, tegula and ceramic fragments 
can be found on the surface.

48. Régészeti maradványok Brigetioban (Szabó Máté) 

48. Archaeological remains in Brigetio (Máté Szabó)

Brigetio canabae
Komárom

Most of the civilian town connected to the legionary fortress 
was located to its south and east. An oil refinery stands on 
part of its site, and archaeological finds are discovered to the 
present day during the course of work involving excavation 
on its land. The Street network of the canabae is clearly dis- 
cernable in the area under agricultural cultivation between 
the refinery and Szőny, and the Southern bordér of the city 
can be relatively clearly determined on the basis of aerial 
photographs. In these photos the streets of the former town 
can alsó be observed, which curve following the arch of the
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49. Brigetio XII és XXXIII-as menettáborok légi felvételen (PLT 14941, Ottó Braasch)

49. Brigetio XII and XXXIII marching camps in an aerial photo (PLT 14941, Ottó Braasch)

olajfinomító betonkerítése között a szántóföldön törme
lék, tegula, edénytöredékek déli irányba ritkuló szóródása 
jelzi a polgári település kiterjedését.

Brigetio, menettáborok

A légi felderítések során eddig ismerté vált 34 tábor több
sége mezőgazdasági művelés alatt álló területen fekszik 
napjainkban. Méretük, formájuk és pontos helyük a tér
képi feldolgozás segítségével meghatározható. A bejárható 
lelőhelyeken semmilyen szemmel látható nyoma nincs az 
egykori római jelenlétnek, bizonyító értékkel bíró leletet 
sem sikerült gyűjteni róluk. Ugyanakkor a párhuzamok 
alapján többségük minden bizonnyal a markomann há

borúkhoz köthető.
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corner of the fórt. Between Szabadság Street in Szőny and 
the concrete fence of the refinery the scattering of debris, 
tegula and ceramic fragments, that become scarcer to the 
south, indicate the extension of the civil settlement.

Brigetio marching camps

Today, most of the 34 marching camps detected so-far 
through aerial reconnaissance are located in areas under ag- 
ricultural cultivation. Their size, shape and exact location 
can be determined through the geographic processing of 
the available data. No visible traces of the former Román 
presence could be detected at the accessible sites, and dat- 
able finds could nőt be collected either. At the same time, 
based on their parallels most of them can most certainly be 
connected to the Marcomannic Wars.
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Odiavum — 4 őrtorony
Neszmély

A Kalin-hegyi őrtorony első kutatását 1954-ben végez
ték, majd 1997-ben újabb ásatás volt a területen. Az 
eredmények alapján az őrtorony a Kr. u. 4. században 
épülhetett. Napjainkban a bokros-fás területen fekvő 
lelőhelyet gyalogosan lehet megközelíteni.

Odiavum -  5 őrtorony
Neszmély

A légi felvételekről ismertté vált őrtorony árka, és kis 
kiemelkedése ma is megfigyelhető a Duna fölé magasodó 
löszparton. Az őrtornyot ovális árok övezi, melynek északi 
szakasza a folyó pusztító munkájának esett áldozatul. A 
helyszín bokros-fás terület, leletet nem gyűjthettünk róla.

Crumerum erőd
Nyergesújfalu

A Nyergesújfalu fölé magasodó dombon fekvő egykori 
római tábor egy részét elmosta a Duna. A légi felvételen 
azonosítható maradványok alapján nagyjából 105x110 
méter alapterületűnek ismerjük. A 18. században a stra 
tégiai fontosságú helyen újabb erődítést emeltek, mely 
a római lelőhelyet döntően elfedi, s terepen is ennek 

maradványait lehet megfigyelni.

Crumerum tábora a Duna feletti magaslatra épült (Szabó
Máté)

The fórt of Crumerum builr on the elevation above the 
Danube (Máté Szabó)

Odiavum -  4 watch tower
Neszmély

The first research on the watch tower on Kálin Hill was carried 
out in 1954, and in 1997 new excavations were conducted 
at the site. On the basis of the finds it was constructed in 
the 4th century AD. The hilltop can only be reached on foot 
and it is overgrown with bushes.

51. Odiavum -  5 dombja légi felvételen (PLT 38677, Szabó 
Máté)

51. The hill of Odiavum -  5 in an aerial photo (PLT 38677, 
Máté Szabó)

Odiavum -  5 watch tower
Neszmély

The ditch and the slight elevation of the watch tower 
discovered through aerial reconnaissance can still be ob- 
served on the loess ridge rising above the Danube. The 
tower was surrounded by an óval ditch whose northern 
section feli victim to the destructive forces of the river. 
The site is covered by trees and bushes, thus no finds 
could be collected.

Crum erum  fórt
Nyergesújfalu

Part of the Román fórt lying on the top of a hill rising 
above Nyergesújfalu was washed away by the Danube. 
Its dimensions are about 105x110 m based on the traces 
identifiable in an aerial photo. The Román fórt is in part 
covered by earthworks constructed at the beginning of 
the 18th century, and during the survey we could observe 
only the remains of the latter.
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52. Római töltésűt nyomai belvizes időben, Nyergesújfalu-Tát 
között (Szabó Máté)

52. Traces of the Román causeway between Nyergesújfalu and 
Tát at high ground water level (Szabó Máté)

Limes-út
Nyergesújfalu — Tokod

Táttól délre, a táti Öreg-ároktól keletre a limes út elágazása 
egy 19 51 -es felvételen tisztán kirajzolódik. Az EK-i irány
ba haladó ága Solva, a K-DK felé haladó út a későrómai 
erőd érintésével Aquincum irányába haladhatott. Ennek 
az ágnak Tát határában egy kisebb része azonosítható és 
bejárható ma is, aTokod-Tokodaltáró közti műút kanya
rulata és az Öreg-árok között. A télvíz idejére eső bejárás 
során az út sávja hosszan kirajzolódó szárazulatként volt 
követhető a terepen. A másik út a szénosztályozó építé
sekor elpusztult, de a Tokod-Erzsébet aknánál folytatott 
leletmentések során szerkezetét sikerült felmérni. Az út 
maga egy 5,5 m széles és 10-15 cm vastag köves-kavicsos 
alapozáson nyugvó 20-25 cm-es sóderréteg, ezen pedig 
egy 3,2 m széles kikövezett járófelület volt.

Limes road
Nyergesújfalu — Tokod

To the south ofTát and to the east of the Öreg Ditch, 
the fork in the limes road is clearly discernable in an im
age from 1951. The branch running in a northeasterly 
direction may have led to Solva and the road running 
to the east-southeast may have led in the direction of 
Aquincum, passing by the Laté Román fórt at Tokod. A 
small section of this branch in the vicinity ofTát can be 
identified and surveyed even today, between the bend 
of the paved road between Tokod és Tokodaltáró and 
the Öreg Ditch. The other road was destroyed when 
the coal sorter was constructed, bút during the course 
of the rescue excavation at the Tokod-Erzsébet pit it was 
possible to document its structure. The road itself was a 
20-25 cm layer of gravel lyingon a 5.5 m wideand 10-15 
cm deep foundation of rocks and pebbles, which was all 
covered by a 3.2 m wide paved road surface.

53. A tokodi későrómai erőd gabonatárolója (Szabó Máté)

53. The granary of the Laté Román fórt of Tokod (Szabó Máté)

Tokod későrómai erőd

A Tokodtól ÉK-re, a Várberek nevű határrészben fekvő 
későrómai erőd. Az 1960-as években részben

feltárták. A 122x140x115x142 m kitér-
A  \ ' f

jedésű erőd alaprajza kissé szabály
talan. Az erőd építését az előre
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Tokod Laté Román fórt

This Laté Román fórt is located in the area called Várberek, 
to the northeast of Tokod. It was partyally excavated in 
the 1960s. The ground plán of the 122x 140x 115x 142 m 
fórt is slightly irregular. The construction of the fórt may 
have been adapted to the towers tlrat had been erected
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54. Tokod műemlékileg helyreállított későrómai erődje (PL'I
24235, Szabó Máté)

54. The historically reconstructed Laté Román tort 
(Pl-T 24235, Máté Szabó)

megépített tornyokhoz igazíthatták, ezzel magyarázhat 
a falaknak a tornyoknál kissé megtörő vonalvezete 
Az erőd védelmét „U” alakú oldal- és patkóalakú sa
roktornyokkal, és egy 7 m széles, 3-3,5 m mély ár 
biztosították, egyetlen kapuját téglalap alakú, kiugró tor 
nyok keretezik. Belsejében egy nagyméretű horr 
tártak fel. A Valentinianus-korra datálható erőd nem 
a limes fő védelmi vonalában épült, hanem attól ' 
beljebb, feltehetőleg a limest védő csapatok utánpot asi 
bázisaként szolgált. .
Az erődtől Ny-ra egy nagyméretű villagazdaság fe szi 
melynek alaprajza a légi felvételeken pontosan ki j 
lódik. A főépület — ásatási adatok alapján — a Kr. u. 
századra keltezhető.
A feltárt erőd falait renoválták, műemlékként szaba 
megtekinthető. A szomszédos parcellán a villagazdasag 
felszínéről néhány érmet sikerült begyűjteni.

previously, which would explain the break in the lines 
of the walls at the towers.
The defence of the fórt was ensured with U-shaped interval 
towers and horseshoe-shaped corner towers and a 7 m 
wide and 3-3.5 m deep ditch. Its single gate was framed 
by rectangular protruding towers. A large horreum was 
excavated in its interior. The fórt, which can be dated to the 
time of Valentinian, was nőt built on the main defensive 
line of the limes, bút slightly fúrther in, and presumably 
served as a reserve base fór the units protecting the limes. 
To the west of the fórt lies a large villa estate, whose ground 
plán is precisely discernable on aerial photographs. The 
main building can be dated to the 4th century AD based 
on the excavation data.
The walls of the excavated fórt were renovated as a monu- 
ment and are open to visitors. In the neighbouring plot a 
few coins could be collected from the area of the villa estate.

55. Solva -  1 őrtorony geofizikai felmérése (Echtelion Bt.)

55. Geophysical survey of Solva -  1 watch tower (Echtelion Bt.)

Solva — 1 watch tower
Esztergom

The watch tower can be found on the northwestern edge 
of Esztergom, in the area called Szentgyörgymező. This 
tower was excavated by Sándor Soproni in 1966, and the 
exact location of its ditches was successfully identified 
through geophysical survey in 2010. The dimensions 
of the tower were 7.2x72 m, and its walls were 1.1 m 
thick. The ditch was 3.5 m wide and its corners were 
rounded. Since the time of the excavation a modern road 
has been built on the northwestern section of the ditch of 
the tower. A new residential community has been built 
near the tower, and due to the expansion of the city the 
localization of the site was especially important so that



Solva — 1 őrtorony
Esztergom

Esztergom ÉNy-i szélén, a város határában a 
Szentgyörgymezőn található torony. A tornyot 1966- 
ban Soproni Sándor tárta fel, árkainak pontos helyét 
2010-ben geofizikai méréssel sikerült azonosítani. A to
rony mérete 7,2x7,2 m, falvastagsága 1,1 m. Árka 3,5 
m széles, az árkok sarka lekerekített. Az ásatás óta eltelt 
időben a torony árkának ÉNy-i részére modern út épült. 
A torony közelében újonnan épült lakópark húzódik, a 
város terjeszkedése miatt a lelőhely bemérése különösen 
fontos volt, hogy a közeljövőben sor kerülhessen a föld 
alatt elfedett, ám bizonyíthatóan létező római őrtorony 
megóvására.

Solva — 8 őrtorony
Esztergom

Esztergomtól keletre, a Búbánatvölgynél a Dunába 
torkolló patak torkolatától nyugatra, annak közelében 
fekvő őrtorony, melyet már az 1. világháború előtt fel
tártak. Felmenő falai 0,7 m magasságban megmaradtak. 
A torony alapozási mélysége 10-40 cm között változik. 
Belmérete 7,15x7,15 m, a falak vastagsága 1 m, a bejárat 
a torony déli oldalán található. A Kr. u. 4. században 
épült, Valentinianus idején is használatban volt. A torony 
konzervált maradványai jelenleg egy magánház udvarán 
állnak.

Hideglelőskereszt későrómai erőd
Esztergom

A Búbánatvölgytől keletre, a Hideglelőskeresztnél fekvő 
későrómai, szabálytalan alaprajzú erőd. Északi részét a 
kőbányászat elpusztította, az erőd eredetileg háromszög 
alaprajzú lehetett. DNy-i oldalán három, keleti oldalán 
kettő, harmadrészt kiugró tornya 
azonosítható. Az erőd falvastagsága 1,05 m, a DNy-i 

fal 102 m, a keleti fal mérhető hossza 90 m.
A tornyok belmérete 4,35x4,8 m. Az 

erőd a Kr. u. 4. sz. utolsó harmadára 
keltezhető. Az erőd körvonala a
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the conservation of the underground, bút demonstrably 
existing Román watch tower would be possible in the 
future.
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Solva — 8 watch tower
Esztergom

This watch tower, located to the east of Esztergom, to 
the west of, bút near to, the mouth of a stream at the 
Búbánatvölgy, was excavated before the First World War. 
Its upright walls have survived to a height of 0.7 m. The 
depth of the foundations fluctuates between 10 and 40 
cm. The interior dimensions of the tower are 7.15x7.15 
m, the walls are 1 m thick and the entrance is on the 
Southern side. It was constructed in the 4th century AD. 
At present, the conserved remains of the tower stand in 
the yard of a priváté house.

56. Kilátás a hideglelőskereszti táborból nyugati irányban 
(Szabó Máté)

56. View to the west from the fórt of Hideglelőskereszt (Máté 
Szabó)

Hideglelőskereszt Laté Román fórt
Esztergom

The Laté Román fórt with an irregular ground plán 
can be found to the east o f Búbánatvölgy, near 
Hideglelőskereszt. Its northern part has been de- 
stroyed by rock quarrying, bút it majf have originally 
had a triangular ground plán. Oh. the southwestern
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hideglelőskereszti kilátótól délre a terepen kivehető, irt
ott még a római falak is kibukkannak az aljnövényzetből. 
A néhai erődnek a kőfejtéstől megmenekült maradványa 
dunai panorámájával napjaink kedvelt kirándulóhelyévé 

vált.

Solva — 9 őrtorony
Pilismarót

A Hideglelőskereszttől keletre, mintegy 800 m-re, a 
limes-út É-i oldalán, egy kisebb platón fekvő őrtorony, 
a Visegrádi úttól kb. 30-35 méternyire található. A to
rony mérete 10x10 m lehetett, északi és nyugati oldala 
leszakadt, déli falának romjait Soproni Sándor mérte fel. 
A torony helye ma is egyértelműen azonosítható, de a 
Párkány-úttól É-ra a Duna fölé magasodó kis fennsíkon 
már csak néhány kő őrzi a torony nyomat.

Limes-út Visegrádi-hegység
Esztergom -  Pilismarót

A limes-út ezen szakasza a Duna fölé magasodó hegy vo 
nulatát követve, teraszos kialakítással, párkányútként fut. 
A Búbánatvölgy házait elhagyva nyomvonala azonosítha 
tó, de ez napjainkra löszmélyúttá mélyült. Keleti irányba 
távolodva a Búbánatvölgytől a párkányút jól követhető, 
Hideglelőskereszt táborát érintve, a domborzati viszony 
hoz igazodva halad tovább, Pilismarót-Basaharcnál érve 
H a l l  -es műutat. Egy helyütt, a Lázkereszti kőbányá 
nál a nyomvonala megszakad, itt a római út az újkori

57. A római párkányút maradványai Hideglelőskereszt térsége 
ben (Szabó Máté)

57. The remains of the Román ledge road in the vicinity of

deglclőskereszt (Máté Szabó)

side there are three and on the eastern side there are 
two towers that can be identified, protruding a third 
o f their size from the pláne o f the wall. The walls of 
the fórt are 1.05 m thick, the southeastern wall is 102 
m long and the measurable length o f the eastern wall 
is 90 m. The interior dimensions o f the towers were 
4.35x4.8 m. The fórt can be dated to the last third 
o f the 4th century AD. A preserved part o f the fórt 
that had escaped quarrying has become a favourite 
touristic venue today due its panorama of the Danube.

Solva -  9 watch tower
Pilismarót

The watch tower can be found 800 m to the east of 
Hideglelőskereszt, on the northern side of the limes 
road, ca. 30-35 m from Visegrádi Road. The size of 
the tower was 10x10 m. Its northern and western 
side feli victim to a landslide, while the ruins o f the 
Southern wall were surveyed by Sándor Soproni. The 
location o f the tower can be identified until this day, 
bút only a few stones remain on the small plateau 
rising above the Danube north of the road to Párkány 
as the traces o f the tower.

Limes road Visegrád Mountains
Esztergom — Pilismarót

The limes road in this section runs along the rangé 
of hills rising above the Danube and forms a terrace 
or a ledge.
Its path can be identified after leaving the houses 
o f Búbánatvölgy, bút today has become a road sunk 
intő the loess soil. Leaving Búbánatvölgy towards the 
east the limes road can be clearly followed on a ledge, 
passing the fórt at Hideglelőskereszt and continues 
on, adapting to the terrain and arrives to Route 11 at 
Pilismarót-Basaharc. The path is broken in one piacé, 
at the Lázkereszt quarry, where the Román road feli 
victim to modern rock quarrying. In the preserved 
sections the original stones are sdll visible, and in 
places the road is used as a tourist trail.
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kőbányászat áldozatául esett. Az út megmaradt szakaszain 
az eredeti kövezés nyomai is látszódnak, helyenként tu
ristaútként is használatos.

Solva — 10 őrtorony
Pilismarót

Közvetlenül a Dunaparton, a 11-es főút 56,8 km-nél, 
annál a pontnál, ahol az országút a Dunától távolod
ni kezd, található őrtorony. Északi felét a Duna elmos
ta. A torony mérhető falvastagsága 1-1,1 m, belvilága 
7,1 m. Az előkerült bélyeges téglák alapján a torony a 
Valentinianus-korban épült. A torony déli részeinek meg
maradt impozáns falazata a Duna alacsonyabb vízállásai
nál a főút és a Duna közti erdős árterületen megfigyelhető.
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59. Solva -  10 őrtorony falmaradványa a Duna parton (Szabó 
Máté)

59. Wall remain of Solva -  10 watch tower on the Danube bank 
(Máté Szabó)

58. Solva -  11 őrtorony romjai (Szabó Máté)

Solva — 10 watch tower
Pilismarót

The watch tower is located immediately on the Danube 
bank, at 56.8 km along Route 11, at the point where the 
road turns away from the Danube. The river has washed 
away its northern half. The measurable thickness of the 
tower’s walls was 1-1.1 m and its internál dimension was 
7.1 m. The tower was constructed during the time of 
Valentinian based on a stamped brick from the site. The 
commanding walls of the Southern part of the tower can 
still be observed during low water levels in the wooded 
floodplain between the road and the Danube.

58. Ruins of Solva -  11 watch tower (Máté Szabó)
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Solva — 11 őrtorony
Pilismarót

A Pilismaróti kompátkelőtől nyugatra, közvetlenül a Du
na partján álló torony felmenő falai a 18. században még 
álltak, egy 19. századi leírás szerint az álló falak magassága 
2-4 m között volt. A torony mára nagyrészt elpusztult, 

de déli felét 1978-ban feltárták. A déli, 1 m 
vastagságú fala 9,8 m hosszúságú volt. A 

tornyot övező négyzetes árok a faltól 
8 m távolságra futott. A torony>st\w\
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Solva — 11 watch tower
Pilismarót

The upright walls of the watch tower located to the west 
of the Pilismarót ferry were still standing in the 18th 
century and according to a deseription from the 19th 
century the height of the upright walls was 2-4 m. Most 
of the tower has been destroyed bút the Southern half was 
excavated in 1978. The Southern wall was 1 m thick and 
9.8 m long. The square ditch surrounding the tower ran 
8 m from the wall. The entrance to the tower was on the 
Southern side. An earlier tower surjűtínded by a round
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bejárata a déli oldalon volt. A négyzetes, a belyeges téglái 
alapján a Kr. u. 4. sz. utolsó harmadára tehető burgus 
helyén az ásatások tanúsága szerint egy kör alakú árokkal 
övezett korábbi, a Kr. u. 1. sz. végére keltezhető, valamint 
egy ezt követő Kr. u. 2. századi torony is állt.
A torony déli fala méteres magasságban megmaradt, teljes 
hosszában alacsony vízállásnál ma is látható. A Duna felé 
futó falaknak csak rövid szakasza maradt meg.

Solva -  13 őrtorony
Pilismarót

A szobi révtől keletre, 200 m-re, közvetlenül a Duna 
partján álló őrtorony. Csak a déli fala maradt meg 10 m 
hosszan, a me gmaradt fal vastagsága 1 m. Bejárata a déli 
oldalon volt, az ajtónyílás szélessége 97 cm. A faltól 8 m 
távolságban húzódott a lekerekített sarkú, négyzetes védő
árka. Bélyeges téglái alapján építése a Kr. u. 4. sz. utolsó 
harmadára tehető. Az ártér partoldalában a torony kőfala 
egy helyütt kibukkan, a folyam eróziója által nagyrészt 
elpusztított torony építőkövei a fövenyen szóródtak szét.

Solva — 14 őrtorony
Pilismarót

A 7,5x7,5 méteres belvilágú, 1,1 m-es falvastagságú, 
1980-ban feltárt torony a Duna pártján, a Solva 13 as 
toronytól 500 m-re keletre található. A burgust a leletek 
a Valentinianus-korra keltezik, de a torony alatt egy ko 
rábbi torony árkainak a maradványai is előkerültek. Ez 
a korábbi torony a Kr. u. 1. sz. végén, Kr. u. 2. sz. elejen 
épülhetett. A szomszédos toronyhoz hasonlóan nagyrészt 
elpusztult, ártéri maradványai alacsony vízállásnál válnak

felismerhetővé.

Solva -  18 őrtorony
Pilismarót

A pilismaróti kikötő öböl bejáratától É-ra fekvő tornyot 
1966-ban Soproni Sándor tárta fel. 8,6x8,6 m kiterjedésű, 
falvastagsága 0,96 m. Árka 28x28 m-es kiterjedésű. Építé
se a Valentinianus-korra keltezhető. Az őrtorony dombja 
a rajta álló magányos fával már messziről jól kivehető, 
a terület jelenleg nem áll mezőgazdasági művelés alatt.

60. Solva -  13 őrtorony alapfalai a Duna-gát mellett (Szabó 
Máté)

60. Foundation walls of Solva -  13 watch tower near the 
Danube dam (Máté Szabó)

ditch datable to the end of the lst century AD and a 2nd 
century AD tower that followed this stood on the site of 
the tower. The last one can be dated to the 4th century 
AD based on the stamped bricks found at the site.
The Southern wall of the tower has been preserved to a 
height of a meter, and can still be seen in its entire length 
at low water levels. Only a short section of the walls run- 
ning towards the Danube have been preserved.

Solva — 13 watch tower
Pilismarót

The watch tower stands 200 m to the east of the ferry at 
Szob, immediately on the Danube bank. Only the South
ern wall of the watch tower has survived, which was 10 
m long and 1 m thick. Its entrance was on the Southern 
side and the opening fór the door was 97 cm. The square 
defensive ditch with rounded corners ran 8 m from the 
wall. Based on the stamped bricks its construction can 
be placed to the last third of the 4th century AD. The 
stone wall of the tower appears in one piacé in the high 
bank of the floodplain, and the building stones of the 
tower that had been destroyed almost completely by the 
erosion of the river are scattered on the shore.

Solva -  14 watch tower
Pilismarót

The watch tower, excavated in 1980, stands on the 
Danube bank, 500 m to the east of Solva 13 watch tower. 
Its interior dimensions were 7.5x7.5 meters and the walls



61. Solva -  18 őrtorony dombja (Szabó Máté)

61. The hill of Solva -  18 watch tower (Máté Szabó)

Solva 19 — kísérőd
Pilismarót

A Malompatak torkolatától É-ra, mintegy 260 m-re egy, a 
szokásos tornyoknál nagyobb méretű kiserődöt tártak föl 
1959-ben. A torony mérete 12,35x12,25 m, falvastagsága 
1,4 m. A torony közepén talált négyzetes pillér az emeleti 
födémet tartotta. A keleti oldalon egy kisebb udvar, benne 
egy négyhelyiséges lakóépület volt, egyebütt egy kerítés 
övezte, amitől további 10,5-13,4 m távolságra húzódott a 
déli oldalon átjáró számára egy helyen megszakított négy
zetes, lekerekített sarkú fossa, amelynek belső oldalába 
később egy agyagtapasztásos fonott kerítést építettek. Az 
északi oldalon két edényégető kemencét sikerült feltárni, 
amelyekben a leletek tanúsága szerint besimított kerámiát 
készítettek. Az előkerült érmek és bélyeges téglák alapján 
a kísérőd Valentinianus-kori, de még a Kr. u. 5. sz. elején 
is használatban volt. A kísérőd romjait napjainkra benőtte 
az erdő, az épület megmaradt falai és árkai a növénytakaró 
ellenére azonban felismerhetők.
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were 1.1 m thick. Finds date the burgus to the Valentinian 
period, bút below the tower the remains of the ditches 
of another tower were discovered as well. This earlier 
tower may have been constructed at the end of the lst 
or the beginning of the 2nd century AD. Similarly to 
the neighbouring watch tower, it is mostly destroyed, 
and its remains are visible in the floodplain during low 
water levels.
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Solva -  18 watch tower
Pilismarót

This tower, located to the north of the entrance to the port 
of Pilismarót, was excavated by Sándor Soproni in 1966. Its 
dimensions were 8.6x8.6 m and it had 0.96 m thick walls. 
The dimensions of its ditch were 28x28 m. Its construction 
can be dated to the Valeninian period. The hill of the watch 
tower with a lonely tree on the top is visible already from 
the distance, and the area is at present nőt under agricultural 
cultivation.

Solva — 19 fortlet
Pilismarót

Ca. 260 m to the north of the mouth of the Malompatak 
Stream, a fortlet larger than the usual towers was excavated 
in 1959. The dimensions of the tower are 12.35x12.25 m, 
and its walls are 1.4 m thick. The square pillar found in the 
middle of the tower supported the floor of the upper story. 
On the eastern side there was a small courtyard contain- 
ing a residential building with four rooms. In the other 
part it was encircled by a fence, from which at a distance 
of 10.5-13.4 m ran a square fossa with rounded corners 
and a break on the Southern side fór the entrance. Later a 
wattle-and-daub fence was built intő its internál side. On 
the northern side two pottery kilns could be excavated, in 
which, according to the testimony of the finds, burnished 
vessels had been manufactured. Based on the coins and 
stamped bricks the fortlet belongs to the Valentinian pe
riod, bút was still in use during the beginning of the 5th
century AD. Today the ruins of the 
a wood, bút despite the vegetation 
ditches of the building can still be

-----
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Ad Herculem későrómai erőd
Pilismarót

Ad Herculem Laté Román fórt
Pilismarót

A Pilismarót belterületén emelkedő dombon fekvő 
későrómai erődöt elsőként Finály Gábor kutatta a 20. 
század elején. A szabálytalan alakú erőd 340x133 méter 
kiterjedésű. Pontos építési ideje nem ismert, a feltárási 
eredmények alapján a Kr. u. 5. század elején még hasz

nálatban lehetett.
Az erődítés területét kaszáló és erdő fedi, északi fala és 
egyes maradványai azonban felfedezhetők egy terepbe

járás során.

The Laté Román fórt that lies on a hill within the town 
of Pilismarót was first investigated by Gábor Finály at 
the beginning of the 20th century. It has an irregular 
shape with dimensions o f 340x133 m. The exact date 
of its construction is unknown, bút it was still in use in 
the first decades of the 5th century AD.
The area of the fórt today is covered by a meadow and 
a forest, bút the northern wall and somé other remains 
could be discovered during field survey.

62. Ad Herculem dombja a levegőből (PL1 24193, Szabó Máté)

62. [he hill of Ad Herculem from the air (Pld 24193, Máté Szabó)
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Limes-út
Erd-Százhalombatta

Az út egyik szakaszát Százhalombatta északi része és Erd- 
Ofalu között jelenleg is dűlőútként használják. A térképek 
is „római útként” tüntetik fel. A dűlő út mentén az egy
kori római út tájidegen kövei ma is megfigyelhetők. Az 
1950-es években készült légi felvételeken az út mellett az 
őrtornyok láncolata is sejthető, de ezek terepi azonosítása 
nem sikerült.
A dűlőút mentén helyenként a római út nagyobb kövei a 
szántás szélében megfigyelhetők, ezek a tájidegen kövek 
élesen elütnek a földút kátyúinak foltozására, tömedéke
lésére használt modern sittől. Néhol az út keleti oldalán 
kiemelkedő kisebb fűvel, bokrokkal borított felszín alatt 
fut a római út, melynek nyomvonala nyílegyenesen halad 
Matrica táborának irányába, helyenként elkülönülve a 
kisebb íveket leíró földúttól.

63. Matrica tábora az újkori erődön belül (Szabó Máté)

63. The fórt of Matrica inside the modern fortification (Máté 
Szabó)

Matrica erőd
Százhalombatta

Százhalombatta — Dunafüred városrésztől délre fekvő, 
régóta ismert erőd. Az ásatások alapján ismertek az észak- 
nyugati és a délkeleti saroktornyok, a porta praetoria és a 
principia. Kiterjedése 152x 155 m. Legkorábbi periódusa, 
a palánktábor a Kr. u. 2. sz. első felére keltezhető, ezt 
a markomann háborúk után építették át kőerőddé. A 
lekerekített sarkú erőd saroktornyai beugróak, négyzete
sek, kaputornyai enyhén kiugrók. A késő római korban 
legyező alakú tornyokkal építették át, újabb, távolabbi 
árkot húzva köré. Az erőd területe füves, szabadon álló

Limes road
Érd — Százhalombatta

A  section of the road between the northern part of Százh
alombatta and Érd-Ófalu is still used as a dirt road. The 
maps alsó represent it as “Román road”. Along the dirt 
road, the stones of the former Román road, which are 
foreign to this landseape, can still be observed. On an 
aerial photo taken in the 1950s, the chain ofwatch tow- 
ers can alsó be discerned beside the road, bút they were 
impossible to find on the ground. Along the dirt road 
the larger stones of the Román road can be observed at 
the edges of the ploughed fields; these are foreign to this 
landseape and can be clearly distinguished from the mod
ern debris used to fill the potholes in the road. In somé 
places the Román road runs under the slight elevation 
on the eastern side of the modern road, covered by grass 
and bushes, and its course runs straight in the direction 
of the fórt of Matrica, diverging in places from the more 
winding modern dirt road.

Matrica fórt
Százhalom batta

The fórt, located to the south o f the city part called 
Százhalombatta-Dunafüred, has been known fór a long 
time. The northwestern and southeastern corner towers, 
the porta praetoria and the principia are known thanks to 
the excavations. The fórt had a ground area of 155x152 
m. The first fórt, constructed of earth and wood, was es- 
tablished in the first half of the 2nd century AD and was 
rebuilt in stone probably after the Marcomannic Wars. 
The corners of the fórt were rounded, the interior towers 
were square, and the gate towers protruded slightly. In the 
Laté Román period it was remodelled with fan-shaped 
corner towers and a new ditch further away. The area of 
the fórt is a grassy, free standing area. Its northern edge 
is covered by early modern earthworks, and weekend 
garden plots line up along its western side. In the military 
vicus parts of the bathhouse were excavated; they have 
been conserved under a protective building and are open 
to visitors. The cemetery is located on the Southern and 
western side of the vicus, where significant excavations 
were carried out.
Its early garrison was the cohors I  Alpinorum equitata, 
followed by the cohors milliaria Maurorum. In the Laté 
Román Period the soldiers of the equites promoti were 
stationed here.
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térség. Északi szélét kora újkori sáncok fedik, nyugati 
oldalán hétvégi telkek sorakoznak. A katonai vicusban 
feltárták és védőépület alatt műemlékileg bemutatást 
nyert a fürdő egy része. A temető a vicus déli és nyugati 
oldalán van. Jelentős feltárások folytak benne.
Korai helyőrsége a cohors I  Alpinorum equitata volt, ké
sőbb pedig a cohors milliaria Maurorum. A  későrómai 
korban az equites promoti katonái állomásoztak itt.

Limes-út
Ercsi-Adony

A százhalombattai olajfinom ítótól D-re, Ercsi déli 
határáig az összesen 18 km-en át egyenesen haladó 
limes-utat napjainkra beépítették, Ercsitől D-re azon
ban egy 4 km-es szakaszon szabadon fut, nyomvonalát 
ma is használt dűlőutak őrzik. Ez a beépítetlen szakasz 
az iváncsai bekötőútig 1940 óta több légi felvételen 
is jól látszik. Innen délre Vetus Salina erődjéig az út 
nyomvonala helyenként a mai 6-os útéval megegye
zően fut, azonosítása bizonytalan.
A szakasz azonosítása főként az archív légi felvéte
lek alapján egyértelmű, terepen azonban a nagyszá
mú modern törmelék m iatt jóval bizonytalanabbul
követhető.

Matrica — 5 őrtorony
Ercsi

Ercsi-Sina-teleptől É-ra, a mai országúitól mintegy 80 
m-re Ny-ra fekvő, kettős négyzetes árokkal kerített 
őrtorony. Egy 1940-es légi felvétel alapján sikerült 
azonosítani. Külső árka 47x52 m, a belső 26x28 m 
kiterjedésű. Az árkok iránya párhuzamos a limes-út 
vonalával. A torony feltehetően fából készült, erre utal 
a légifotón látható sötét folt. A torony területéről 13 
db Kr. u. 4. századi érmet sikerült gyűjteni, de ezeken 
a leleteken kívül más azonosítható nyoma a szántásban 
oincs a toronynak.

nr. 1599

Valens császár érméje Matrica -  5 őrtoronyból (1 EL)

64- Emperor Valens’ coin front Matrica -  5 watch rower (PTE)

Limes road
Ercsi — Adony

The limes road that runs straight fór 18 km 
from the oil refinery in Százhalombatta 
to the Southern bordér o f Ercsi has been 
built upon by today, bút to the south of 
Ercsi it runs freely fór a 4 km section 
and its path is preserved by dirt roads 
still used today. This section that has 
nőt been built upon is clearly visible 
up to the Iváncsa access road in several 
aerial photographs since 1940. From there 
to the south until the fórt of Vetus Salina 
the course of the road is in places the same 
as that of the modern Route 6, bút its 
identification is uncertain.
The identification of this section is 
secured primarily by archive photos; on 
the ground, however, it is much more 
difficult to follow due to the large 
amount of modern debris.
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Matrica — 5 watchtower
Ercsi
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A watch tower enclosed by a 
square double ditch is found to 
the north of Ercsi-Sina-telep, 
ca. 80 m to the west of the 
modern road. It could be 
identified based on an 
aerial photo from 1940.
Its external ditch is 
47x52 m, the internál 
is 26x28 m in size. The 
direction of the ditches 
is parallel to that of the 
limes road. The tower 
was probably built of 
wood, as indicated by 
the dark spot visible on 
the aerial photo. 13 coins 
dated to the 4th century AD 
could be collected from the 
area of the tower, bút no 
other visible traces of the 
tower could be found in 
the field.
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Vetus Salina — 11 őrtorony
Adony

Adonytól délre, a Zsellér-dűlőben, ott, ahol a 6-os or
szágút enyhe kanyart ír le kissé ÉNy-i irányába, az út 
kanyarulatától E-ra egy 2008-as légi felvételen kirajzo
lódó, kettős négyzetes árkú őrtorony látszik a limes-út 
Ny-i oldalán. A külső árkának kiterjedése 48 m, a belsőé 
26 m. A kettős árok és azok mérete a tornyot a Kr. u. 4. 
századra keltezik, amit igazol, hogy a torony felszínéről 
egy Crispus és egy II. Constantius érem került elő. A 
torony létezéséről sem halom, sem építési törmelék nem 
tanúskodik, a légi felvétel és a felületén talált római érmek 
miatt azonosítása, besorolása mégis egyértelmű.

nr. 1600

65. Vetus Salina -  11 őrtoronyból előkerült Crispus érme (PTE) 

65. Crispus’ coin írom Vetus Salina -  11 watch tower (PTE)

Limes-út
Adony

Adony-Szentmihály-hegytől északra, a Zsellér-dűlőben a 
limes-út mintegy 3000 méter hosszan a légi felvételeken 
és a műholdképeken tisztán látszik. A felszínen az út ka
vicsos sáv formájában helyenként követhető a szántásban.

Limes-út
Kulcs — Rácalmás

Kulcs községtől Ny-ra, a Szentmihály-hegy keleti lábánál 
egy 1940-es légifotón világos sávként tisztán kivehető 
volt a limes-út. A mai 6-os országutat 1952-ben részben 
ráépítették a római útra. Az út szabadon futó rövidebb 
szakasza Rácalmás nyugati szélén, VSA 8-as toronytól 
keletre légi felvételen és terepen is azonosítható.

Vetus Salina -  8 őrtorony
Rácalmás

Egy 1994-es légi felvételen felfedezett torony, Rácalmástól 
D-re, a 6-os országúttól K-re. A tornyot kettős, négyzetes

Vetus Salina -  11 watch tower
Adony

To the south of Adony in the Zsellér Fields and to the 
north of the bend where Route 6 turns slightly to the 
northwest, a watch tower with a square double ditch can 
be seen to the west of the limes road, discernable in an 
aerial photograph from 2008. The size of the outer ditch 
was 48 m and the inner was 26 m. The double ditch and 
its size date the tower to the 4th century AD, which is 
confirmed by a Crispus and a Constantine II coin found 
on the surface. Neither a mound, nor building debris 
indicate the existence of the tower, bút based on the aerial 
photo and the coins its identification is certain.

Limes road
Adony

To the north of Adony-Szentmihály Hill in the Zsellér 
Fields, the limes road is clearly visible in aerial photo- 
graphs and satellite images fór about 3,000 meters. On 
the surface the road can be traced in places as a gravelly 
strip.
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66. A római út nyoma Adonytól délre (PLT 32154, Szabó Máté)

66. Traces of the Román road south of Adony (PLT 32154, 
Máté Szabó)
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nr. 1279

67. Vctus Salina -  8 őrtoronyból előkerült csörgődob (PTE) 

67. Cymbala from Vetus Salina -  8 watch tower (PTE)

árok övezi, belső kiterjedése 35 m, a külsőé 60 m. A fel
vétel közepén feltűnő sötét folt arra utal, hogy a torony 
fából készült. A tornyot a kettős árok, annak mérete, 
valamint a felszínéről gyűjtött leletanyag alapján a Kr. u. 
4. századra lehet keltezni. A lelőhelyről Crispus kisbronza 
és egy cymbala került elő, de egyéb, felszíni nyoma ennek 

a toronynak sem volt.

68. Vetus Salina -  8 őrtorony és a lirnes-út árkai a levegőből 
(PLT 2613, Ottó Braasch)

68. The ditches of Vetus Salina -  8 watch tower and the limes 
road from the air (PLT 2613, Ottó Braasch)

Intercisa erőd
Dunaújváros

Dunaújváros területén álló auxiliaris erődítmény. A 
legkorábbi tábor a későbbitől délebbre létesült, ennek

Limes road
Kulcs -  Rácalmás

£
The limes road to the west of the town of 
Kulcs at the eastern foot of Szentmihály 
Hill was clearly discernable as a light strip 
in an aerial photograph from 1940. In
1952 Route 6 was constructed partly

' s  V v
atop the Román road. A shorter sec- 
tion of the road that still runs freely 
can be identified in aerial photos and on 
the ground as well on the western edge of j
Rácalmás, to the east of VSA 8 watch tower.

Vetus Salina — 8 watchtower
Rácalmás

This is a tower to the south o f Rácalmás 
and to the east of Route 6, discovered 
in an aerial photograph from 1994. 
The tower is surrounded by a square 
double ditch, the dimensions of the 
inner being 35 m and the outer 60 
m. The dark spot in the middle of 
the image suggests that the tower 
was made of wood. On the basis of 
the double ditch, its size and the 
finds collected from the sur- 
face, the tower can be dated 
to the 4th century AD. The 
site yielded a small bronzé 
from the time o f Crispus 
and a cymbala, bút this 
tower had no other 
surface traces either.

V

t u *■ v
I

• W

§

L v * '1

&

Intercisa fórt
Dunaújváros

Auxiliary fórt in the area 
o f Dunaújváros. The 
earliest fórt was established 
to the south of the later one,
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bút only a brief section
f .

A

o f its ditch is known. 
The palisade fórt from 
the first period that is 
below the stone fórt was
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69. Intercisa tábora a levegőből (PLT 23111, Szabó Máté)

69. The fórt of Intercisa front the air (PLT 23111, Máté Szabó)

azonban csak egy rövid árokszakasza ismert. A kőerőd 
alatti egy perióduséi palánktáborTraianus korában épült 
meg, szélessége 165 m, hosszúsága azonban partomlás 
miatt nem állapítható meg pontosan, nagyjából 190 
méterre lehet becsülni. A retentura fronton kettős cö
löpsor tartotta a falat, amelybe gyeptéglát is beépítettek. 
A déli oldalon egy szakaszon csak gyeptéglafal került elő. 
A kőerőd a markomann háború végén és után épült, 
mintegy 1,2 m vastag alapfalát a palánktábor árkának 
külső szélébe rakták. Nyugati falát az omlásveszély miatt 
20 m-rel nyugatabbra vonták, az oldalkapuk azonban 
továbbra is ott maradtak, ahol korábban voltak. Előke
rült a palánktábor árkának itt beszűkített része, a kőerőd 
déli kapujának előbb négy faoszlopon nyugvó egyetlen 
kaputornya, majd egy talán már Commodus idején 
végzett átépítés utáni ezt követő kettős kő kaputornya. 
A porta decumana és a porta principális sinistra is hasonló 
volt, lehetséges viszont, hogy porta praetoria egyáltalán 
nem épült a meredély szélén. A kissé parallelogrammába 
hajló formájú erőd mérete 176x kb. 200 m volt. A Kr. 
u. 3. század elejére tehető a belső saroktornyok építése, 
amiket eddig a két keleti sarkon sikerült kimutatni. A 
későrómai korban, valószínűleg II. Constantius idején 
következett be az erőd újjáépítése. Ennek során a sarko
kon legyező alakú tornyokat emeltek, a porta decumanáx. 
patkó alakú toronnyá alakították, valamint az elbontott 
agger helyén körben helyiségsort emeltek az erődfal belső 
oldalán. A korábbi árkot betöltve lényegesen messzebb 
húzták meg a védőárkot. Az utolsó építési periódus 
Gratianus és Theodosius korára tehető. Az erőd a Kr. 
u. 5. század első évtizedeiben még -  részben a betelepe
dő foederati által -  használatban volt, ezután azonban 
elnéptelenedett.

constructed in the time of Trajan and its width was 
165 m. While its length cannot be precisely determined 
due to riverbank landslides, it can be estimated to have 
been around 190 m. On the retentura side a double row 
of posts supported the wall, intő which sód was alsó 
inserted. In a section on the Southern side only a sód 
wall was discovered. The stone fórt was constructed at 
the end of the Marcomannic Wars and afterward, and 
its 1.2 m thick foundation wall was set along the outer 
edge of the ditch of the palisade fórt. Due to the danger 
of landslides, the eastern walls were moved 20 meters to 
the west, however the side gates stayed where they had 
been earlier. The narrowed section of the ditch of the 
palisade fórt was discovered here, as well as the single 
tower of the stone fort’s Southern gate, which had earlier 
been set on four wooden columns, and then a double 
stone gate tower completed during the remodelling at 
the time of Commodus. The porta decumana and the 
porta principális sinistra were alsó similar; however it is 
possible that the porta praetoria was nőt constructed at all 
on the edge of the high river bank. The dimensions of this 
fórt, which leaned a bit intő the form of a parallelogram, 
were ca. 176x200 m. The construction of the internál 
corner towers, of which the two on the eastern corners 
have been successfully revealed, can alsó be placed at 
the beginning of the 3rd century AD. It was the Laté 
Román Period, probably during the time of Constantine 
II, when the fórt was remodelled. During the course 
of this fan-shaped towers were erected on the corners, 
the porta decumana was turnéd intő a horseshoe-shaped 
tower and in the piacé of the demolished agger a row of 
buildings was erected along the interior side of the fórt 
wall. The earlier ditch was fiiled up and a new defensive 
ditch was marked out significantly further away. The final 
period of construction can be placed during the times 
of Gratian and Theodosius. The fórt was still in use -  in 
part by the immigrating foederati — in the first decades 
of the 5th century AD, bút after that it was abandoned. 
The fórt is today an archaeological park. The Southern gate 
and the two eastern corner towers have been reconstructed 
and are open to visitors. The cistern in the yard of the 
conservedprincipia can be visited under a protective roof. 
The first garrison of Intercisa under Vespasian was the ala 
Asturum II, followed by the ala IAugusta Ituraeorum, the 
ala I  Britannica civium Romanorum, the ala I  Tungrorum 
Frontoniana and the ala I  civium Romanorum. The cohors 
I  milliaria Hemesenorum arrived in AD 176. The equites 
sagittarii that appeared at the end of the 3rd century 
AD might have been the remains of this troop, which 
was followed in the 4th century AD first by the cuneus
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Az erőd területe régészeti park. Műemlékileg helyreállítva 
megtekinthető a déli kapu és a két keleti saroktorony. Az 
állagmegóvással rendezett principia udvarán lévő cisz
ternát védőtető alatt lehet megnézni.
Intercisa első helyőrsége Vespasianus alatt az ala Astu- 
rum II  volt, amit az ala I  Augusta Ituraeorum majd az 
ala I  Britannica civium Romanorum, az ala I  Tungrorum 
Frontoniana és az ala I  civium Romanorum követett. Kr. 
u. 176-ban érkezett a cohors I  milliaria Hemesenorum. A 
Kr. u. 3. század végén megjelenő equites sagittarii talán 
ennek a csapatnak a maradványa volt, amit a Kr. u. 4. 
században előbb a cuneus equitum Dalmatarum, majd Kr. 
u. 378 táján a cuneus equitum Constantianorum követett. 
Intercisa vicusz a római erőd körül alakult ki. Az északra 
kiterjedő része Dunapentele házai alatt fekszik, itt csak 
az erőd közelében lévő épületek, elsősorban a csapat 
fürdője ismert. A löszfennsík lábánál fazekas kemence 
került elő. A vicus nagyobb része a fennsíkon volt, az 
erődtől délre és délnyugatra elterülő mintegy 300 m 
sugarú félkörben. A házak és egyéb épületek a limes-útra, 
az erődtől nyugatra a fennsíkra tartó útra és az ebből 
részben derékszögben kiágazó utcák mentén épültek 
ki. A település szélén nagy gödörrendszerek alakultak 
ki a vert falú és vályogtégla házak építőanyaga számára 
kitermelt lösz miatt. A lakóépületek kőalapozásúak vagy 
kőfalúak voltak, kerültek elő gazdasági épületek, ter- 
razzós medencék, műhelyek (kerámia, bronz, üveg). 
Két nagyobb épület műemléki helyreállításra került, és 
konzerválva lettek egy apszisos épület alapjai is, amely 
helyzete alapján ókeresztény templom volt. Az tábor 
területén az ásatások lezárulta után romkertet alakítót 
tak ki, mely szabadon látogatható.

70. Intercisa -  5 őrtorony árkai légi felvételen (PIÜ 31001, Sza
bii Máté)

70. The ditches of Intercisa — 5 watch tower in an aerial photo 
(PLT 31001, Máté Szabó)
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equitum Dalmatarum, then around AD 378 
by the cuneus equitum Constantianorum.
The vicus of Intercisa was formed around 
the Román fórt. It northeastern part is now 
under the houses of Dunajváros, here only 
the buildings close to the fórt, especially 
the bathhouse of the troops, are known.
A potter’s kiin was discovered at the 
base of the loess plateau. The greater 
part of the vicus was on the plateau, 
in a semicircle of 300 m radius, to the 
south and Southwest of the fórt. The I lót
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houses and other buildings were constructed ÍT<vk
along the limes road, the road to the west 
of the fórt leading towards the plateau and 
the streets branching off from it, in part 
perpendicularly. Huge pit complexes were 
created at the edge o f the settlement 
through the extraction of loess fór loam 
and adobe brick houses. The dwelling 
houses mostly had stone foundations 
or stone walls; outbuildings, terrazzo 
pools and workshops (pottery, 
bronzé, glass) were alsó discovered.
Two larger buildings have been 
reconstructed, and the foundations 
of an apsidal building were alsó 
conserved, which — based on 
its position — may have been 
an Early Christian church.
After the completion of the 
excavations, the area of 
the ruins of the fórt was 
opened to visitors.
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Intercisa -  5 
watch tower
Kisapostag
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isThe watch tower 
located directly beside 
the gas station built in 
1993 on the west side o f 
Route 6, which in this part 
runs exactly atop the limes 
road. It is surrounded by 
a sqsuare double ditch, 
whose outer dimensions 
were about 50x50 m.
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i  71. Intercisa -  10 és 6 őrtornyok Kisapostag térségében (PL'I 
31185, Szabó Máté)

i  71. Intercisa -  10 and 6 watch towers in the vicinity of Kisapos
tag (PLT 31185, Máté Szabó)

Intercisa — 5 őrtorony
Kisapostag

Kisapostag - benzinkút. Az 1993-ban épített benzin
kút közvetlen közelében, a 6-os országút — ami itt 
pontosan a limes-út fölött halad -  nyugati oldalán 
helyezkedik el. Négyzetes formában kettős árok öve
zi, aminek külső mérete mintegy 50x50 m. A már 
L. Marsigli által is felmért torony kettős árka és a 
limes-ú thoz való viszonya alapján Kr. u. 4. századi. 
A boronáit szántásban a torony árkainak nyomai is 
látszódtak.

Intercisa — 10 őrtorony
Kisapostag

A kisapostagi bekötőút torkolatától északra, az ország
út nyugati oldalán, de attól kissé távolabb lévő domb 
tetején fekvő, egyetlen rombikus árokkal övezett to
rony. A műholdfelvételek, légifotók tanulsága szerint 
a tornyot egykor egy vízfolyás fölé magasodó dombra 
építették. Feltárására 1979-ben került sor. Rombikus 
árkának tengelye 42x47,7 méteres területet övezett, az 
árok betöltésének leletei alapján aTetrarchia korában 
épülhetett. A torony helyét a torony közelében futó 
vezeték jelzőbójájáról lehet a legkönnyebben azono
sítani, felszíni nyoma a szántásban nincs.

Intercisa — 6 őrtorony
Kisapostag

A dunaújvárosi repülőtértől ÉK-re, a 6-os út -  ami itt 
azonos a limes-úx.vA — Ny-i oldalán fekvő, 1979-ben 
feltárt őrtorony. Szerepel L. Marsigli térképén is. Ket
tős árok övezte, keleti oldalán az árkok közelebb voltak 
egymáshoz. A belső árok nagysága a tengelyénél mérve 
24,76 m, a külsőé 48,4 m volt. A torony fatorony volt, 
aminek alapjait kevés kővel erősítették meg. A kettős 
árok és a limes-út Kr. u. 4. századi nyomvonalához 
való igazodás alapján a Kr. u. 4. században épült.

Based on the double ditch — already surveyed 
by L. Marsigli — and its relationship with 
the limes road, the tower is dated to the 
4th century AD. In the harrowed field the 
traces of the ditches of the tower are visible. <Y

Intercisa — 10 watch tower
Kisapostag

S
A

The tower, surrounded by a single 
rhombic ditch, lies on the top o f a hill 
to the north o f the intersection of the 
Kisapostag access road on the western side 
of Route 6, bút a small distance away from 
it. According to the testimony of satellite 
images and aerial photos, the tower was 
once erected on a hill rising above a 
watercourse. Its excavation took piacé 
in 1979. The rhombic ditch enclosed 
a 42x47.7 m area, and on the basis 
o f the finds from the fill of the ditch 
it can be dated to the time o f the 
Tetrarchy. The piacé o f the tower 
can be most easily identified by a 
marker of a cable running nearby, 
bút there are no traces of it in the 
ploughed field.
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Intercisa — 6 watch tower
Kisapostag
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The watch tower, lying 
to the northeast of the ^
Dunaújváros airport 
on the western side 
o f Route 6, whose 
course here is identical 
to that o f the limes 
road, was excavated in 
1979. It appears already 
on L. Marsigli’s map as 
well. It was surrounded 
by a double ditch, and 
on the eastern side the 
ditches were closer to one 
another. The size of the 
inner ditch at its axes was 
24.76 m, and that of the
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Intercisa — 7 őrtorony
Bara.cs

A kisapostagi fennsík déli részén, a mai 6-os országút 
Ny-i oldalán fekvő, légifotókon tisztán kivehető, kettős 
négyzetes árokkal övezett őrtorony. Külső árkának mé
rete 55x55 m, a belsőé 25x25 m. Szerepel L. Marsigli 
térképén. A kutatás során egy Kr. u. 4. sz. elejére, Kr. u. 3. 
sz. végére keltezhető ezüstözött gyűrűfibula került innen 
elő. Bár ennek a toronynak sincs látható felszíni nyoma, 
kiemelkedő halma mégis egyértelműen azonosítható.

nr. 1539

72. Gyűrűfibula intercisa -  7 őrtoronyból (PTE)

72. Ring fibula from Intercisa — 7 watch tower (PTE)

Limes-út
Dunaújváros — Kisapostag

Az Intercisa castellumíból dél felé induló limes-út egy 
kisebb törés után hosszú kilométereken át nyílegyene
sen halad. Dunaújváros és a Dunai Vasmű alatt csak 
részben, a Dunai vasmű déli részétől jól maradt meg. 
Ezt az útszakaszt ábrázolja L. Marsigli 17. sz. végén 
készített térképe. Az út a feltárt IN T 2 toronytól K-re 
fut, egy 1940-es légifotó alapján azonosíthatóan. Az 
őrtoronytól DNy-i irányban haladva nagyrészt még ma 
is használatban van nyomvonala a vasmű belső útjaként. 
Ettől délre az IN T 15 torony nyugati oldalán halad el. A 
DK-i irányban a víztorony felé vezető korábbi országút 
azonos a limes-úttal, innen tovább haladva DK felé a 
mai 6-os országút fedi a római utat, melynek egyenes 
nyomvonala 4400 m hosszan bizonyos. A 6-os utat 
2005-ben átvágták, metszetében kirajzolódott az alatta 
futó római út többszörösen megújított rétegsora.

outer ditches was 48.4 m. It was a wooden tower whose 
foundations were reinforced with a few stones. Based on 
the double ditch and the alignment of the tower to the 
4th century course of the limes road it was constructed 
in the 4th century AD.

Intercisa -  7 watch tower
Baracs

The watch tower, surrounded by a square double ditch, 
can be clearly seen in aerial photos in the Southern part 
of the Kisapostag plateau, on the western side of Route 
6. The diameter of the external ditch is 55x55 m, that of 
the inner ditch is 25x25 m. It appears on L. Marsigli’s 
map as well. During research a silver-plated ring-brooch 
was discovered here, that can be dated to the beginning 
of the 4th or the laté 3rd century AD. Although there 
are no traces of the tower on the surface, its mound is 
unequivocally identifiable.

Limes road
Dunaújváros -  Kisapostag

After a short break, the limes road starting from the 
castellum of Intercisa runs in a straight line fór many miles 
towards the south. Under Dunaújváros and the Danube 
Steelworks the Román road has survived only partly, in 
the Southern section of the Steelworks. This section alsó 
appears in L. Marsigli’s map prepared around the end of 
the 17th century. It runs to the east of the excavated INT 
2 tower, and can be identified on the basis of an aerial 
photograph from 1940. To the Southwest its course is 
still in use as an internál road of the Steelworks. To the

nr. 1290

73. Térdfibula Annamatia vicusából (PTE)

73. Kncc fibula from the vicus of Annamatia (PTE)
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Annamatia vicus
Baracs

Annamatia erődjétől Ny-ra terült el az erődhöz tartozó 
polgári település. A Nagyvenyim-Baracs-ér és az üdülő 
sor által határolt területen a vicus épületei és a település 
szerkezete légi felvételen jól látszanak, de a patak túlsó 
oldalán is azonosíthatók jelenségek.
Tervszerű ásatás ezen a területen még nem volt, de terep- 
bejárásból, régészeti megfigyelésekből jelentős leletanyag 
került innen elő.

14. Kilátás a Dunára Annamatia táborából (Szabó Máté)

74. View of the Danube from the fórt of Annamatia (Máté 
Szabó)

Annamatia erőd
Baracs

A Baracs — Templomos község határában, a Duna fölé 
magasodó löszfalon emelt római erőd régóta ismert. Az 
erőd kiterjedését, alaprajzát a régészeti kutatás eloszor 
egy 1940-es években készült légi felvétel alapján próbálta 
meghatározni, az erőd pontosabb megismerését az 1999 
ben meginduló ásatások tették lehetővé. Korai helyőrsége 
ismeretlen, a Kr. u. 2. sz. harmincas éveitől viszont a 
cohors I  Thracum Germanica teljesített itt szolgálatot.
Az első palánk tábort a Kr. u. 1. sz. közepén emelték. 
Az erőd É-D-i kiterjedése 165 m. Keleti részét a Duna 
részben elmosta, megmaradt hossza az ÉK-i részén 95, 
DK-en 40 m. A palánk erőd északi kapuját, a tábort ovezo 
két, 2,2, ill. 1,2 m széles árkot, valamint a palánktabor 
principiáját azonosította a kutatás. Az ezt követő kőerődöt 
a Kr. u. 2. század közepén emelték, 1 m falvastagsággal, 
két „V” alakú, 3,8 m széles fossávú, a sarkokon 4,4 m 
széles, beugró, trapéz alakú tornyokkal. Ezt az erődöt a

south it passes on the western side o f IN T 
15 watch tower. Towards the southeast, the 
course of the former modern road leading 
to the water tower is identical to that of 
the limes road. Running further from here 
to the southeast the present-day Route 6 
covers the Román road, whose straight 
path is certain fór 4,400 m. Route 6 was 
cut through in 2005, and in its cross- 
section the sequence of the layers of the 
Román road with multiple renovations 
became visible.
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Annamatia vicus
Baracs

&
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The civilian town connected to the fórt 
of Annamatia stretched to the west of 
the fórt. In the area bordered by the 
Nagyvenyim-Baracs Stream and the 
row of vacation homes the buildings 
of the vicus and the town structure are 
clearly visible in aerial photographs, 
bút somé features can be identified 
on the other side of the stream as 
well.
There have nőt yet been any 
systematic excavations et this 
site, bút a significant amount 
o f finds has been discov- 
ered during field surveys 
and archaeological 
observations.
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Annamatia fórt
Baracs
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The Román fórt erected 
in the vicinity of Baracs- 
Templomos, on the high 
loess plateau rising above 
the Danube has been 
known fór a long time.
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Research first attempted "
to determine its extension 
and ground plán based 
on an aerial photo from 
the 1940s, bút exact
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Kr. u. 4. században patkó alakú tornyokkal átépítették, a 
korábbi árkokat betömték, valamint a porta decumanat 
egy „U” alakú toronnyal elzárták. Az erőd Kr. u. 4. szá
zadi helyőrsége az equites Dalmatae volt. A feltárt ÉNy-i 
későrómai torony mérete 11x9 m, a falvastagsága 2,2 m. 
Az árkok betöltéséből előkerült érmek alapján az átépítést 
a Kr. u. 4. sz. közepén végezték el. A porta principális 
sinistra beugró kaputornyokkal épült, a tornyok beltere 
1,3x2,5 m.
A kőerőd principiájának a hossza ismert, 24 m. Az erőd 
valluma. az északi oldalon még ma is több méteres szint- 
különbséggel mutatja az egykori árok vonalát.
Az omlásveszélynek kitett partfalban az erődhöz tarto
zó objektumok nyomai látszódnak. Az erőd területét 
kaszálóként hasznosítják, a korábbi kutatások árkai azo
nosíthatóak, az erődnek jelenleg nincs még bemutatott, 
helyreállított része.

nr. 1366

75. Kézfejben végződő bronz hajtű Annamatia vicusíból (PTF.)

75. Bronzé pin with hand-shaped terminál from the vicus of 
Annamatia (PTE)

Limes-út
Dunafóldvár

Dunaföldvártól É-ra, a Felső-tó tói D-re a 6l-es és a 6-os 
sz. országutak között a limes-út beépítetlen területeken 
halad. Ez a szakasz számos légi felvételen kivehető 1940 
óta. A megközelítőleg déli irányba tartó utat ezt köve
tően beépítették. Dunaföldvár déli részén, a kertekben 
az út kavicsozása jól kivehető. Megszakításokkal az út a 
légifotók tanulsága szerint egészen a leányvári csárdáig, 
majd onnan az ANN 9-es jelzőtoronyig azonosítható.

knowledge of the fórt became possible only after the 
excavations launched in 1999. The earliest troop of the 
fórt remains unknown, bút from the 30s of the 2nd 
century AD the cohors I  Thracum Germanica was stationed 
here.
The first palisade fórt was built in the middle of the lst 
century AD. The north-south extension of the fórt was 
165 m. Its eastern section has been washed away by the 
Danube, so its remaining width in its northeastern section 
is 95 m and it is 40 m in the southeastern section. The 
investigations identified the northern gate of the palisade 
fórt, the two ditches encircling the fórt that are 2.2 and 
1.2 m wide, as well as the principia of the palisade fórt. The 
stone fórt that followed was erected in the 2nd century 
AD with 1 m thick walls, two “V” shaped, 3.8 m wide 
ditches and 4.4 m recessed trapezoidal towers on the 
corners. This fórt was remodelled in the 4th century AD 
with horseshoe-shaped towers, the earlier ditches were 
fiiled in and the porta decumana was closed off with a 

“U”-shaped tower. The 4th-century AD garrison of the 
fórt was the equites Dalmatae. The dimensions of the 
excavated northwestern Laté Román tower were 11x9 
m and its walls were 2.2 m thick. On the basis of the 
coins found in the fill of the ditches the remodelling 
was performed in the mid-4th century AD. The porta 
principális sinistra was constructed with recessed gate 
towers, and the interiors of the towers were 1.3x2.5 m. 
The length of the principia is known, it was 24 m. On 
the northern side a few meters of difference in the level 
of the terrain preserve the piacé of the former vallum.
In the loess wall that is prone to landsides features 
belonging to the fórt can be seen. The area of the fórt 
is now utilized as a meadow; the trenches of previous 
research can be identified, and the fórt does nőt yet have 
a reconstructed part open to visitors.

A D annbe Lim es Program Régészeti K utatásai 2 0 0 8 -2 0 1 1 K özött

Limes road
Dunafóldvár

To the north of Dunaföldvár, south of the Felső Laké, 
between Route 61 and 6 the limes road runs in nőt built- 
up areas. This section has been traceable in aerial photos 
since 1940. Later on the road running approximately 
to the south was built upon. In the Southern part of 
Dunaföldvár, in the gardens the gravel of the road is 
clearly discernible. According to the testimony of aerial 
photos, with a few breaks the road can be followed until 
the Leányvár Inn and then on until the ANN 9 signal 
tower.
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Annamatia — 6 őrtorony
Bölcske

Bölcske határában, a leányvári csárdától 1300 m-re 
északra fekvő, kettős árokkal övezett őrtorony. Külső 
árkának átmérője 56 m, a belsőé 34 m. A limes-út 
Ny-i oldalán, egy kisebb dombon fekszik, az út tőle 
keletre egy sekély völgyben fut. A torony területéről 
kettő Kr. u. 4. századi kisbronz került elő. Ezek és a 
kettős, négyzetes árok alapján építése a Kr. u. 4. sz. 
második évtizedétől a század közepéig terjedő időre 
keltezhető. A torony létezésére szórványos kő és tég- 
latörmelék utal, egyértelműen azonosítható római 
téglát, teguldt vagy imbrextt azonban nem sikerült 
innen gyűjtenünk. 1

• A limes-út világos sávja jól követhető, ahogy kilép a 6-os 
főút alól Dunafoldvár térségében (PLT 30960, Szabó Máté)

1 The light strip of the limes road is clearly visible as it 
reappears from under Route 6 in the vicinity o f Dunaföld- 
vár (PLT 30960, Máté Szabó)

Annamatia — 6 watch tower
Bölcske

fi .AO*
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The watchtower, enclosed by a double ditch, is 
located in the vicinity of Bölcske, 1,300 m to 
the north of the Leányvár Inn. The diameter 
of the external ditch is 56 m, while that of 
the internál one is 34 m. It lies on a smaller 
hill on the western side of the limes road; 
the road runs in a shallow valley to its east.
Two small bronzé objects dated to the 4th 
century AD were found in the area of the 
tower. Based on these and the square-shaped 
double ditch it was constructed in the period 
between the second decade of the 4th century 
AD and the middle of the century. Scattered 
stone and brick fragments indicate the 
existence of the tower, bút unequivocally 
identifiable Román brick, tegula or imbrex 
could nőt be collected.

Annamatia — 7 watch tower
Bölcske
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The tower with a rhombic ditch 
is clearly discernable in aerial 
photographs on a hill rising to the 
west of the inn in the Leányvár 
Valley. Its dimensions are 
about 60x67 m. O n the 
basis of research on the 
excavated tower o f INT 
10 that has a similar 
ground plán, these 
watch towers can be 
dated to the end of the 
3rd or the beginning 
of the 4th century AD.
The date of the coins 
found here is the same as 
that of the small bronzes 
from the neighbouring 
ANN 6 watch tower. In 
the hill side rising above the 
valley, the rhombic ditches 
of the tower are discernible.
No debris or surface finds 
indicate the existence of 
the tower.
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Annamatia -  7 őrtorony
Bölcske

A leányvári völgyben, a csárdától Ny-ra emelkedő dom
bon fekvő, légi felvételeken tisztán kivehető, rombikus 
árkú torony. Kiterjedése mintegy 60x67 m. A kutatás által 
feltárt, hasonló alaprajzú IN T 10-es torony alapján ezek 
a rombikus alaprajzú őrtornyok a Kr. u. 3. sz. végére, Kr. 
u. 4. sz. elejére keltezhetők. Az előkerült érmek keltezése 
a szomszédos ANN 6-os torony kisbronzaival megegyező. 
A völgy fölé magasodó domboldalon a torony rombusz 
alakú árkai időnként felsejlenek. Törmelék, felszíni lelet 
erre a toronyra sem utal.

Annamatia — 8 őrtorony
Bölcske

A limes-út nyugati oldalán, a 98. km-jelzés magasságában 
több légi felvételen megfigyelhetők egy jelzőtorony árkai. 
A torony azon a ponton épült, ahol a terep dél felé kezd 
lejteni, és ahol egyszersmind a limes-út egyik ága a mo
dern út alól nyugati irányba fokozatosan kilépve ismét 
láthatóvá válik.
A tornyot, amelynek helyét sötétebb folt jelzi, kettős árok 
övezte négyzetes formában, amelynek oldalélé párhuza
mos a limes-úttal. A külső árok nagysága -  a tengelyénél 
mérve —mintegy 55 m, a belsőé mintegy 30 m. 1876-ban 
a közelben római mérföldkő került elő. A terepbejárás 
során 2 db Kr. u. 4. századi kisbronz került elő a boro
náit felszínről. A torony területe nagyrészt művelés alatt 
áll, csak Ny-i részét fedi el az országút árka és a parcella 
közti cserjés sáv.

nr. 1268

77. I. Constantinus érméje Annamatia -  8 őrtoronyból (PTE)

77. Constantine Is coin from Annamatia -  8 watch tower 
(PTE)

Annamatia — 11 őrtorony
Bölcske

A bölcskei határban található Madai-hegyen archív és mai 
légi felvételeken egyaránt római őrtorony árka rajzolódik
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78. Annamatia -  7 őrtorony rombikus árka a levegőből (PLT 
23086, Szabó Máté)

78. Ihe rhombic dicch of Annamatia -  7 watch tower from the 
air (PLT 23086, Máté Szabó)

Annamatia -  8 watch tower
Bölcske

The ditches of a signal tower can be observed in several 
aerial photographs on the western side of Route 6 at the 
98th kilométer marker. The tower was built at the piacé 
where the terrain starts to slope towards the south and 
where one of the branches of the limes road gradually 
reappears from under the modern road in a western 
direction and becomes visible again.
The location of the tower is marked by a darker spot 
and was enclosed by a double ditch in a square shape, 
whose side edge was parallel to the limes road. The size 
of the outer ditch measured at its axis was about 55 m, 
and that of the inner was about 30 m. In 1876 a Román 
milestone was found in the vicinity. During survey two 
small bronzé objects from the 4th century AD were found 
in the harrowed surface. Most of the area of the tower is 
under agricultural cultivation, and only its western part 
is covered by a shrubby strip between the plot and the 
ditch of the modern road.

Annamatia — 11 watch tower
Bölcske

In both archive and recent aerial photos the ditch of a 
Román watch tower can be discerned in the corner of 
the hill enclosed by a Bronzé Age ditch. The size of the 
square shaped ditch of the tower is 50x50 m. In the 
northeastern part of the enclosed area a smaller, 30x30
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nr. 1665

79. Annamatia -  11 őrtorony területén előkerült Crispus érme 
(PTE)

79. Crispus’ coin from the area of Annamatia — 11 watch tower 
(PTE)

ki a domb bronzkori sánccal övezett sarkában. A torony 
négyzetes árkának mérete 50x50 m. Az árokkeret észak
keleti részén egy kisebb, 30x30 m-es árok is megfigyel
hető, ez alapján bizonyos, hogy a rómaiak az őrtornyot 

egy ízben átépítették.
Felszínéről Crispus caesar kisbronza került elő. A nehezen 
megközelíthető magaslaton álló torony felszínén a hegyet 
övező bronzkori erődített telep kézzel formált kerámiái 
gyűjthetők, a jó kilátást nyújtó hegyen azonosított to
ronyra a felszínen látható nyom nem utal.

80. Annamatia -  11 őrtorony árka és az őskori telep gödrei a 
levegőből (PLT 31144, Szabó Máté)

80. The ditch of Annamatia -  11 watch tower and the pits o 
the prehistoric settlement from the air (PLT 3114 , ate 
Szabó)

Annamatia — 9 őrtorony
Paks — Dunakömlöd

A Gyűrűs-patak völgyétől délre emelkedő dombon a 90- 
«  években készült légi felvételeken figyelhető meg egy 
római őrtorony alaprajza. A kettős árokrendszer szabályos,

,vn

meter ditch can alsó be observed; based on 
this it seems certain that the Romans rebuilt 
the watch tower on one occasion.
A small bronzé of Crispus caesar was found 
on the surface. We could alsó collect from 
the area of the hardly accessible eleva- 
tion the handmade pottery of the Bronzé 
Age fortified settlement. On the surface 
there are no visible traces of the tower 
identified on a hill providing great 
lookout.

Annamatia — 9 watch tower
Paks — Dunakömlöd

The ground plán of a Román watch tower 
can be seen on a hill rising to the south 
of the valley of the Gyűrűs Stream in 
aerial photographs taken in the 1990s. 
The system of double ditches outlines 
a regular square with rounded corners, 
whose side is parallel to the limes road 
and there are only a few meters 
between them. The dimensions of 
the outer ditch measured at the 
axes were about 57x57 m and 
the inner ditch was about 31x31 
m. Based on the double ditch 
and its relationship with the 
limes road the tower was 
built in the 4th century 
AD. Since the end of 
the 90s, a vineyard 
was established in the 
area, and we could nőt 
collect finds from the 
surface of the tower.
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Lussonium fórt
Paks — Dunakömlöd

The fórt lies in the Southern 
part o f Dunakömlöd on

©
s -

\  ep'

. ' i
Sánc Hill, which rises ^ /  V-
on the western side of 
the present-day Route 
6. The ruins o f the fórt 
erected on the hill have
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lekerekített sarkú négyzetet rajzol ki, amelynek oldalélé 
párhuzamos a limes-úttál, és csak néhány méternyi tá
volság van köztük. A külső árok nagysága a tengelyénél 
mérve mintegy 57x 57 m, a belsőé pedig mintegy 31x31 
m. A kettős árok és a limes-úthoz való viszony alapján 
a torony a Kr. u. 4. században épült. A területre a 90- 
es évek vége óta szőlőt telepítettek, a torony felszínéről 
leletet nem lehetett gyűjteni.

Lussonium erőd
Paks — Dunakömlőd

Dunakömlőd déli részén, a mai 6-os országút nyugati 
oldalán emelkedő Sánchegyen fekvő erőd. A hegyen emelt 
római erőd romjai a 18. sz. óta ismeretesek. Kiterjedé
sét, datálását az 1972-es ásatás, majd az 1987-től folyó 
rendszeres régészeti kutatás sikeresen tisztázta. E szerint 
a legkorábbi, a Kr. u. 1. sz. közepén épült palánkerőd 
hossza 260 m, az ásatási megfigyelések alapján pusztulása 
a Kr. u. 2. sz. első harmadára keltezhető. Az ezt felváltó 
kőerőd helye ismeretlen. Lussonium helyőrsége előbb a

been known since the 18th century. Its extent and date 
have been successfully revealed by the excavation in 1972 
and the regular archaeological research that has been 
continuing since 1987. According to this, the earliest 
fórt was a palisade fórt constructed in the middle of the 
lst century AD with a length of 260 m, and based on 
observations during excavation its destruction can be 
dated to the first third of the 2nd century AD. The location 
of the stone fórt following this is unknown. The garrison 
of Lussonium was first the cohors I  Alpinorum peditata, 
from the AD 180s the cohors I  Alpinorum equitata.
The length of the Laté Román stone fórt with a double 
ditch constructed on the site of the earlier fórt was 250 
m along the north-south axis. Its garrison was the cuneus 
equitum Constantianorum and one of the units of the 
légió IIadiutrix. The width of the fórt along the east-west 
axis is unknown, since the erosion of the hill’s eastern 
side by the Danube has caused significant destruction; 
the current width of the hifi varies between 30 and 50 
m. During the course of excavations the relationship 
between the defensive ditches, the fórt walls and the 
gate towers on the north and south sides was established,

t V
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81. Lussonium táborának északi kapuja (Retkes Tamás, Pazirik Kft.) 

81. Northern gate of Lussonium fórt (Tamás Retkes, Pazirik Ltd.)
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cohors IAlpinorum peditata, a Kr. u. 180-as évektől pedig 
a cohors I  Alpinorum equitafa volt.
A korai tábor helyén épült, kettős árokkal övezett késő ró
mai kőerőd É-D-i kiterjedése 250 m. Helyőrsége a cuneus 
equitum Constantianorum, illetve a légió II adiutrix egy 
egysége volt. Az erőd eredeti K-Ny-i szélessége bizonyta
lan, mivel a Duna eróziója a hegy keleti oldalán jelentős 
rombolást végzett, a fennsík mai szélessége 30-50 m közt 
változik. Az ásatások során az északi ill. a déli oldalon is 
sikerült tisztázni a védőárkok, az erődfal és a kaputornyok 
viszonyát, valamint a mögöttük emelt barakképületek 
közül is előkerült egy-egy mindkét oldalon. A Kr. u. 5. 
sz. elején az erődöt lebontották, és köveiből a déli kapu 
mögött egy 10x10 m kiterjedésű kiserődöt emeltek.
Az erőd területén került elő egy életnagyságot meghaladó 
bronz császárszobor lábtöredéke.
Az erődtől északra és délre a katonai vicus helyezkedett el, 
amelyben több ásatás volt. Itt került elő a Kr. u. 157-ben 
kiállított katonai diploma-pár is.

Lussonium — 12 őrtorony
Dunaszentgyörgy

Dunaszentgyörgytől É-ra, a 6-os út átvág egy dombot, 
ami egy kisebb patak déli partján emelkedik. A dóm 
bon állt római őrtorony árkai légi felvételen és terepen 
egyaránt kirajzolódnak. A kettős árokkal övezett torony 
árkainak Ny-i része a 6-os út építésekor részben elpusztult. 
A torony árkainak -  kiszerkesztett -  legnagyobb mérete

55x55 m.

^2. Lussonium -  12 őrtorony árka a szántásban (Szabó Máté)

82. Ilié ditch of Lussonium -  12 watch tower in the ploughed 
ficld (Mátc Szabó)

and behind these one o f the barracks 
buildings was discovered on each side. At 
the beginning of the 5th century AD the 
fórt was abandoned, bút from its stones a 
10x10 m fortlet was constructed behind 
the Southern gate.
A lég fragment o f a more than life 
size bronzé statue of an emperor was 
discovered in the area of the fórt.
The military vicus was located to the 
north and south of the fórt, where a 
number of excavations have already been 
conducted. A pair o f military diplomás 
from AD 157 was alsó found here.

Lussonium -  12 watch tower
Dunaszentgyörgy

Route 6 cuts through a hill to the 
north o f Dunaszentgyörgy, which 
rises on the Southern bank of a minor 
stream. A Román watch tower once 
stood on this hill, whose ditches are 
discernable in aerial photographs 
as well as on the ground. Parts 
o f the western portion o f the 
double ditch surrounding the 
tower were destroyed during 
the construction of Route 6.
The largest — reconstructed 
— extent o f the tower’s 
ditches was 55x55 m.
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Lussonium — 6 
fortlet?
Dunaszentgyörgy

The site is located on 
a hill right on the edge 
of the floodplain to the 
east of the intersection of 
Route 6 and the Tengelic 
access road. O n the basis 
of aerial archaeological and 
geophysical investigations 
a way station or a large 
Laté Román fortlet is 
located here. 3rd-4th
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nr. 1634

83. Gallienus császár verete Lussonium -  6 lelőhelyről (PTE)

83. Emperor Gallienus’ coin írom Lussonium -  6 (PTE)

Lussonium — 6 kísérőd?
Dunaszentgyörgy

A 6-os országút és a tengelici bekötőút kereszteződésétől K-re, 
közvetlen az ártér peremén kiemelkedő dombon fekszik. A 
légirégészeti és geofizikai kutatások alapján egy útállomás, 
vagy egy későrómai kísérőd fekszik itt. Kr. u. 3- 4. sz. érem
anyag került elő a lelőhelyről. A légifotókon látható árkok 
külső átmérője kb. 90-100 méter. A lelőhely egy, az ártér 
fölé magasodó, a Dunára merőlegesen futó dombvonula
ton fekszik. Levegőből azonosítható árkai által közrefogott 
területén szórványosan figyelhető meg kő és téglatörmelék.

84. Terepbejárás Lussonium -  9 őrtoronynál (Szabó Máté)

84. Field survey at Lussonium -  9 watch tower (Máté Szabó)

Lussonium — 9 őrtorony
Fadd

Faddtól északra, a sertésteleptől Ny-ra emelkedő domb tete
jén fekvő, négyzetes alaprajzú torony. Szerkezete légifotóról 
ismert, de az árkának DNy-i vonala a felszínen is kirajzolódik. 
A felvételeken csak egy, feltételezhetően a külső árok látszik, 
mely mintegy 50 méter átmérőjű. Korábbi terepbejárásokból 
Kr. u. 4. századi éremanyag keltezi a tornyot. Az erózió és

century AD coins were discovered at the site. The outer 
diameter of the ditches visible in the aerial photographs is 
about 90-100 meters. The site lies on a ridge perpendicular 
to the Danube, rising above the floodplain. Scattered 
stone and brick fragments could be observed in the area 
enclosed by the ditches identified from the air.

Lussonium — 9 watch tower
Fadd

The tower with a square ground plán is located on the 
top of a hill to the north o f Fadd and west of a pig 
farm. Its lay-out is known from aerial photographs, bút 
the southwestern line of its ditch can be distinguished 
on the surface as well. In the photographs only one 
ditch, presumably the outer one, is visible, and this has 
a diameter of about 50 meters. 4th century AD coinage 
found during field survey dates the tower. Erosion and 
agricultural cultivation seriously endanger the remains. 
The soil of the hill is sandy, and in dryer weather this 
loose, sandy soil is easily picked up and blown away by 
the wind after ploughing and harrowing, contributing 
to the abrasion of the hill of the watch tower.

Lussonium -  10 watch tower
Fadd

Southwest of Fadd, on the northern side of the access 
road leading to Route 6, a watch tower was distinguished 
in an aerial photo from 1998, and since then has been

85. Lussonium — 10 őrtorony és a limes-út árka a levegőből 
(PLT 31099, Szabó Máté)

85. Lussonium -  10 watch tower and the ditch of the limes road 
from the air (PLT 31099, Máté Szabó)
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a mezőgazdasági művelés komolyan veszélyezteti a marad
ványokat. Az őrtorony dombjának talaja homokos, ezt a 
homokos, laza talajt szántás, boronálás után, szárazabb idő
ben a szél könnyen magával ragadja, egyre jobban koptatva, 

pusztítva az őrtorony dombját.

nr. 1488

86. Constans császár érméje Lussonium -  10 őrtoronyból 
(PTE)

86. Emperor Constans’ coin from Lussonium -  10 watch tower 
(PTE)

Lussonium -  10 őrtorony
Fadd

Fadd délnyugati szélén, a 6. számú útra kivezető dű 
lőút északi oldalán egy 1998-as légi felvételen kiraj
zolódó, majd azóta a levegőből többször is fotózott 
őrtorony. A felvételek alapján a torony külső árkát 
m egújíthatták, illetve keleti oldalán úgy tűnik, hogy 
a limes-út árkával alkot egységet. A külső árkok át 
mérője 56, illetve 48 méter, a belső kb. 23 méter. A 
lelőhelyről kilenc Kr. u. 4. századi kisbronz került 
elő. A torony árkának déli sávja 2009 őszén a frissen 
boronáit szántásban kirajzolódott, ezt a nyomot össze 
vetve a légi felvételekkel kiderült, hogy bár a felszíni 
nyom iránya a fotón látható sávtól kissé eltér, mégis 
biztosra vehető hogy a terepen az őrtorony fossd]znz 

nyomát sikerült rögzíteni.

Limes-út
Fadd

Dunaszentgyörgytől D-re, a Duna egykori kanyarula
tánál válik el egymástól ismét a limes-út és a modern 
országút. A római út kisebb törésekkel halad déli 
irányba, légi felvételeken jól kivehető, kavicsozasa 
helyenként megfigyelhető. Az 1990-es években gáz
vezeték építésekor a faddi határban a 64-es gázbójánál 
a limes-utat átvágták, a metszetben az út kövei megfi
gyelhetők voltak. Az út a faddi bekötőútig szabadon 
fut, egy szakaszán gyümölcsös fedi, itt a pontos vonala 

nem azonosítható.
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photographed several times from the air,
O n the basis of these images, the tower’s 
outer ditch may have been remodelled, and 
on the eastern side it seems to have been 
combined with the ditch of the limes road.
The dimensions of the outer ditch were 
56 and 48 meters, and the inner ditch 
was about 23 meters across. Nine 4th 
century AD small bronzé finds have 
been discovered at the site. In the 
autumn o f2009 the Southern strip of the 
ditch of the tower could be discerned in 
the freshly harrowed field. After comparing 
this trace with the aerial photos it became 
clear that although the orientation of the 
trace slightly differs from that of the strip ^
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in the image, it is certain that we managed ^
to document the fossa of the watch tower 
on the ground as well.
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Limes road
Fadd

The limes road and the modern 
highway separate from one 
another again to the south of 
Dunaszentgyörgy, at a former 
bend o f the Danube. The ^e,- 
Roman road continues in a 
southerly direction with 
minor breaks. It can be 
clearly discerned in aerial 
photographs and its 
gravel bed can be seen 
in places. In the 1990s 
the limes road was 
cut across during the 
laying of a gas pipeline 
in the vicinity of Fadd, 
at gas pipe marker Nr.
64. In the cross-section 
the stones of the road 
could be observed. The road 
runs unobstructed until the 
connecting road to Fadd; in 
one section it is under an 
orchard where its precise 
path cannot be identified.
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87. Alisca táborának nyomai a levegőből (PLT 39602, Szabó Máté)

87. Traces of the fórt of Alisca írom the air (I’LT 39602, Máté Szabó)

Alta Ripa -  1 őrtorony
Tolna-Mözs

A Tolna-Mözstől délnyugati irányban található őrtornyot 
többször sikerült légirégészeti kutatás során azonosítani. Ket
tős, lekerekített sarkú külső árkának mérete 80x80 m, belső 
árka 40x45 m-es területet határol. Az M6-os autópálya épí
tésekor környékén homokot bányásztak, de ez nem érintette 
a lelőhelyet.

nr. 1230

88. Septimius Severus érméje Alisca táborából (PTE)

88. Septimius Severus’ coin írom the fórt of Alisca (PTE)

Alta Ripa — 2 őrtorony
Szekszárd

A rombikus árokkal övezett őrtornyot a Google műhold- 
felvételén lehetett azonosítani. A terepbejárásaink során egy

Alta Ripa -  1 watch tower
Tolna-Mözs

The watch tower located to the Southwest of Tolna-Mözs 
could be identified several times during aerial reconnaissance. 
The area enclosed by the double ditch was about 80x80 m 
and the size of the inner ditch was 40x45 m. During the 
construction of the M6 expressway a sand pit was opened 
in the area around the watch tower, bút its utilization did 
nőt aífect the site.

Alta Ripa -  2 watch tower
Szekszárd

The watch tower encircled by a rhombic ditch could be 
identified from a Google satellite image. A 4th century AD 
bronzé openwork mount was found here during our field 
survey. During the time of the project the Department of 
Archeology of Eötvös Loránd University, Budapest carried 
out geophysical surveys and excavations on the site and con- 
firmed the 4th century date of the tower.
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Kr. u. 4. századi áttört bronzveret került innen elő. A projekt 
időtartama alatt az ELTE Régészet Tanszék geofizikai kutatá
sa és próbaásatása igazolta az őrtorony Kr. u. 4. századi létét.

nr. 845

89. Reliefdíszes terra sigillata Alisca táborából (Pazirik Kft.)

89. Relief decorated terra sigillata írom the fórt of Alisca (Pazirik
Ltd.)

Alisca erőd

Az őcsényi határban fekvő erőd a feliratos forrásokban sze 
teplő Aliscával azonosítható. A tábor területéről nagy meny 
nyiségű leletanyag került köz- és magángyűjteményekbe, mé
reteit és alaprajzának nagy részét csak a közelmúltban végzett 
geofizikai felmérés tisztázta. E szerint a kiterjedése mintegy 
140x140 m. A kettős árokkal övezett, beugró tornyokkal 
épült erődöt a későrómai korban átalakították: saroktornyait 
patkó alakúvá építették át — párhuzamok alapján — a Kr. u. 
4. században, a falhoz legközelebbi fossa betömése után a 
faltól távolabb újabb árkot húztak. Az erődtől ÉNy-ra, az 
Oltoványi-dűlő fölé magasodó bokros partoldalon a sűrű nö 
vényzetben az erőd leomlott kövei megfigyelhetők. Az erőd 
mezőgazdasági művelés alatt álló területe erősen törmelékes, 
különösen a táborprincipid)ának környéke, a Gábor-majorra 
vezető földúttól É-ra fekvő parcella.

Limes-út Ördögvettetés
Szekszárd — Öcsény

Az Alisca erődjéhez vezető töltésűt régóta ismeretes. ÉNy-i 
szakaszát Szekszárd terjeszkedése elpusztította. Fennmaradó 
fészei mintegy 2200 m hosszan jól láthatóak. A mezőgazda
sági művelés folyamatosan pusztítja, állapotának romlása az 

első, 1953-as légi felvétel óta követhető.

?!
Alisca fórt
Ócsény

The fórt in the vicinity o f Öcsény can 
be identified with the Alisca o f the 
inscriptions. Although a large amount 
of find matériái from here has found its 
way to public and priváté collections, 
its size and most of its ground plán has 
only recently been cleared through a 
geophysical survey. According to this, 
its dimensions were about 140x140 m. 
This fórt, constructed with a double ditch 
and recessed towers, was remodelled in the 
Laté Román Period: the corner towers 
were reconstructed in a horseshoe shape, 
based on its parallels in the 4th century 
AD, and after the ditch closest to the 
wall had been füled in, a new ditch 
was dug further from the wall. To the 
northwest of the fórt, on the bushy 
high bank rising above the Oltoványi 
Fields the collapsed stones of the 
fórt can still be observed in the 
dense vegetation. The part o f the 
fórt that is under agricultural 
cultivation is covered by debris, 
especially the surroundings of 
the principia o f the fórt, in
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the plot to the north o f  the v
dirt road leading to the 
Gábor farm.

Limes road 
Ördögvettetés 
(Devil’s dike)
Szekszárd — Öcsény

VJP

The embankment road 
leading to the fórt o f 
Alisca has been known 
fór a long time. Its 
northwestern part was 
destroyed by the expansion 
of the city of Szekszárd. The 
remaining part is clearly 
visible fór ca. 2.200 m. 
Agricultural cultivation 
keeps on demolishing
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it; the deterioration of its State can be followed since the 
first aerial photo from 1953.

Alisca — 3 watch tower
Ocsény

It was an 18x18 m, square-shaped tower with 2.2-2.3 
m thick walls and four large (2x2 m) pillars in its inte- 
rior. It was excavated in 1992-1994. The large building 
can be dated to the middle of the 4th century AD. On 
the surface debris, tegula fragments, stones and mortar 
indicate the existence of the former watch tower.

Ad Statuas -  5 watch tower
Bátaszék

90. Az Ördögvettetés nyoma légi felvételen (PLT 30862, Szabó 
Máté)

90. Traces of Ördögvettetés in an aerial photo (PLT 30862, 
Máté Szabó)

Alisca -  3 őrtorony
Ocsény

Négyzetes, mintegy 18x18 m kiterjedésű, 2,2-2,3 m-es 
falvastagságú torony, belső terében négy, nagyméretű (2x2 
m) pillérrel. 1992-1994-ben tárták fel. A nagyméretű 
építmény a Kr. u. 4. sz. közepére keltezhető. Felszíne 
törmelékes, tegula töredékek, kövek és habarcs jelzi az 
itt állt őrtorony nyomát.

The watch tower discovered in a 2009 aerial photo 
is located in the western part of the administrative 
area of Bátaszék. It is enclosed by a square, slightly 
trapezoid double ditch. The external ditch is 90x100 
m, the internál is 45x55 m in diameter. The area is 
Hat and waterlogged. In the aerial photo a former 
watercourse running to the east o f the tower is visible. 
During our field visít the cultivation of the area was 
already abandoned due to the high groundwater table. 
The area of the tower rose as a dry elevation from the 
weedy and muddy wheat. O n its surface the debris of 
the tower could be observed, and its identification is 
confirmed by the Román coins found here.

nr. 1648

91. 11. Iulianus érme Ad Statuas -  5 lelőhelyről (PTE)

91. Julián the Apostate’s coin from Ad Statuas -  5 (PTE)

Ad Statuas -  5 őrtorony
Bátaszék

Egy 2009-es légifotón felfedezett őrtorony, Bátaszék 
Ny-i határában fekszik. Kettős négyzetes árokkal

Limes road
Alsónyék- Várdomb

Certain sections of the Román road between Bátaszék 
and Várdomb have been known to scholars fór a long 
time. Its path can even be followed in places today in
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határolt, árkai kissé trapezoid formájúak. Külső árka 
90x100 m, a belső árka 45x55 m átmérőjű. A terület 
lapos, vizenyős. A légi felvételen is jól látszik egy, a 
toronytól K-re futó egykori vízfolyás. Terepi szemlénk 
idején a parcella művelésével a magas belvíz miatt már 
felhagytak. A felgazosodott, sáros búzából a tornyot 
rejtő felszín szárazulatként kiemelkedett. A felszínen 
a torony törmeléke megfigyelhető, azonosítását az 
innen előkerült római érmek egyértelműsítik.

Limes-út
Alsónyék- Várdomb

Bátaszék és Várdomb között a római út egyes szakaszai 
régóta ismertek a kutatás előtt. A Szekszárdi-dombság 
előterében helyenként napjainkban is követhető a 
vonala, melyet többek között egy mérföldkő egyér
telműen keltez.

nr. 1640

92. Valens császár érméje Ad Statuas -  2 őrtoronyból (PTE)

92. Emporor Valens’ coin írom Ad Statuas -  2 watch tower 
(PTE)

Ad Statuas — 2 őrtorony
Báta

Báta község határában, egy kisebb kiemelkedésen fek
vő torony. Ugyanarról az 1950-es felvételről ismeretes, 
mint ADS 3. 2010 tavaszán újabb légi felvétel készült a 
toronyról. A kb. 50x47 m kiterjedésű, kettős árokkal ha
tárolt torony kisebb halma ma már a felszínen is felsejlik. 
Azonosítását az innen előkerült hat római kisbronz teszi 
egyértelművé. Az érmek a Kr. u. 4. sz. közepére -  har
madik harmadára keltezhetők.

Ad Statuas — 3 őrtorony
Báta

háta határában, a mai országúttól keletre fekvő őrtorony, 
hgy 1950-ben készült légi felvételen látszott először a 
mintegy 32x32 m-es árokkal övezett torony. 2010-ben 
sikerült újabb felvételt készíteni róla. A toronynak látható

the foreground of the Szekszárd Hills, and 
it can be precisely dated by a milestone, -* 
among other finds.
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Ad Statuas — 2 watch tower
Báta
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This tower is located on a small rise 
in the vicinity of Báta. It is known 
of from the same image from 1950 as 
ADS 3. In the spring of 2010 a more 
recent image was taken o f the tower. The 
m ound of this tower m easuring about 
50x47 m and surrounded by a double 
ditch can be discerned on the surface. 
Its identification is made certain by six 
Román bronzé finds discovered here. 
The coins are dated to the middle or 
last third o f the 4th century AD.
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Ad Statuas — 3 watch tower
Báta
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This watch tower is located in 
the vicinity of Báta, to the east 
of the modern road. The tower 
surrounded by a ditch of about 
32x32 m was first observed in 
an aerial photograph taken 
in 1950. A new image of 
it was taken in 2010. 
Although there is no 
debris or any other 
visible remains on the 
surface, nine small 
bronzé finds from the 
4th century AD have 
been found in its area.
Based on the coins its 
construction and use 
can be placed to the same 
period as the neighbouring 
ADS 2 watch tower.
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nr. 1580

93. Constantius Gallus verete Ad Statuas -  3 őrtoronyból (PTE)

93. Constantius Gallus’s coin from Ad Statuas -  3 watch tower 
(PTE)

törmeléke, felszíni nyoma nincs, de területéről kilenc Kr. 
u. 4. századi kisbronz került elő. Az érmek alapján építése 
és használata a szomszédos ADS 2-es toronnyal azonos 
időre keltezhető.

Limes-út
Báta

Dunaszekcsőtől É-ra, a megyehatár közelében a modern 
országút Ny-i irányba kanyarodik. Az addig a modern 
úttal megegyező nyomvonalon haladó limes-út megkö
zelítőleg É-i irányba halad tovább egyenesen Báta község 
határának Ny-i részén. Az út nyomvonala légi felvétele
ken tisztán kivehető, több helyütt a felszíni kövezése is 
látszódik. 2010 tavaszán egy épülő gázvezeték átvágta a 
limes-utat, melynek agyagos alapozása és árka a metszet
ben megfigyelhető volt.

Lugio — 1 hídfőállás
Dunafalva

A római hídfőállás maradványai a mai kompátkelő kö
zelében találhatók. A régóta ismert lelőhely kiterjedt 
kutatására 2008-ban került sor. Központi tornya 16x22 
méter, melynek cölöp alapozása is előkerült a feltárás so
rán. Északi és déli irányba futó falairól és saroktornyairól 
is sikerült információt szerezni. Az ásatáson talált leletek 
alapján I. Valentinianus uralkodása idején épült, és a Kr. 
u. 430-as évekig, Pannónia feladásáig használhatták. A 
maradványokat az áradó Duna elöntései fenyegetik.

Lugio erőd
Dunaszekcsö

A  dunaszekcsői várhegyet a forrásokból ismert Lugióval, 
ill. Florentiával a 19 .sz. végén azonosította a kutatás. A 
közvetlen a Duna fölött emelkedő erőd szélessége 175
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94. A limes-út és ADS 2-3 őrtornyok nyoma archív légi 
felvételen (forrás: V1SY 2003b, 170. ábra)

94. Traces of the limes road and ADS 2-3 watch towers in an 
archive aerial photo (source: V1SY 2003b, Fig. 170)

Limes road
Báta

To the north of Dunaszekcsö near the county bordér, the 
modern road turns in a westerly direction. The limes road, 
which up until that point ran along the same path as the 
modern road continues on straight in a nearly northerly 
direction to the western part of the administrative area of 
Báta. The path of the road can be clearly distinguished in 
aerial photographs and in several places even its surface 
cobble can be seen. In the spring of 2010 a gas main 
being installed cut through the limes road; its clayey 
foundation and ditch could be seen in the cross-section.

Lugio -  1 bridgehead
Dunafalva

The remains of the fortified river port can be found in 
the neighbourhood of the present-day ferry port. The site 
has been known fór a long time, bút the first excavation 
took piacé in 2008. The Central tower was 16x22 m and 
its foundation posts were alsó discovered. It was possible

96



ih e D anube Lim es Project Archaeologicnl Research Betiueen 200 8 -2 0 1 1

méter, hossza bizonytalan, mert a hegy keleti részét a 
Duna folyamatosan pusztítja, legutóbb 2008-ban történt 
nagyobb omlás. Ez idáig kisebb leletmentésektől eltekintve 
nem történt ásatás az erődben. Az erődből és közvetlen 
környékéből számos értékes lelet került elő, köztük Marcus 
Aurelius szobrának feje.
A környéken található jó minőségű agyagból sok téglát 
égettek, a sok helyre szállított téglákon Lugio helyőrségé
nek, a cohors VII Breucorumnak a neve olvasható. Később 
a cohors INoricorum, a Kr. u. 4. században pedig az equites 
Dalmatae. A közelben állomásozott ekkoriban a légió II  
adiutrix és a classis Histrica egy-egy csapatteste is.

^5. Lugio -  1 hídfőállás maradványai magas vízállásnál (PLT 
28 ]42, Szabi) Máté)

^5. The remains of Lugio — 1 bridgehead at high water level 
(PLT 28142, Máté Szabó)

to collect information on its walls running to 
the north and south and its corner towers 
as well. Based on the excavated finds it 
was built during the reign o f Emperor 
Valentinian I, and it was used until the 
AD 430s, when Pannónia was finally 
abandoned. The remains are endangered 
by the floods of the Danube.
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Lugio fórt
Dunaszekcsö

The Castle Hill near Dunaszekcsö was 
identified with the Lugio and Florentia 
of the written sources around the end 
of the 19th century. The width of this 
fórt that rises immediately above the 
Danube is 175 m, bút its original length 
is uncertain since the Danube has 
been constantly eroding the eastern 
section of its hill. The most recent 
major landslide occurred in 2008.
Until now no excavation has been 
carried out at the site except fór 
minor reseue work. Numerous 
finds are known from the fórt and 
its immediate vicinity, among 
others the head of a statue of 
Marcus Aurelius.
M any bricks were 
m anufactured o f the 
high quality clay found 
in the area, and the 
bricks transported 
to numerous places 
bear the name of the 
garrison of Lugio, the 
cohors VII Breucorum.
Later on they were 
followed by the cohors
I  Noricorum, and in 
the 4th century AD the 
equites Dalmatae. At that 
time a unit of both the légió
I I  adiutrix and the classis ^  JL'Ts v
His torica were stationed in 
the area as well.
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Lugio — 5 őrtorony
Dunaszekcsö

Dunaszekcső déli határában, a Celenka-pataktól délre emel
kedő dombon, az 56-os úttól Ny-ra, egy 50x50m-es területen 
római épület maradványok figyelhetők meg. A felszíni leletek 

— bélyeges tégla, kerámia—és a domb kedvező fekvése alapján 
biztosra vehető, hogy a lelőhely római őrtorony volt.

96. Tegulatöredékek Lugio -  5 lelőhelyen (Szabó Máté) 

96. Tegula fragments írom Lugio -  5 (Máté Szabó)

Altinum későrómai erőd
Kölked

A közvetlenül a Duna ártere mellett emelkedő dombon 
fekvő római erőd a 18. sz. óta ismeretes. Az 1970-es évek
ben egy kisebb ásatás során az erőd vallumi.t átvágták. A 
80-as években az erőd északi részén illegális földkitermelés 
pusztította el részben a régészeti rétegeket. A rombolás 
leállítása után a bányagödörnél mentő ásatás folyt. A 
földkitermelés által nem bolygatott részét a lelőhelynek 
sikerült magnetométerrel felmérni.
A felmért mintegy 6,5 ha területen egy későrómai, ovális 
alakú, U-alakú oldaltornyokkal, legyező alakú sarokto
ronnyal épült erőd képe rajzolódik ki. Az erőd észak-keleti 
részét a Duna elmosta.
A késő római erőd árkokkal övezett méretei kb. 200x 180 
m-t tesznek ki, de pontos kiterjedését a homokbánya, a 
Duna partromboló munkája, és a nem teljes felmérés 
miatt nem ismerjük.
Az erőd helyőrsége a Kr. u. 3. sz. végéig a cohors I  
Lusitanorum volt. Ezután előbb az equites sagittarii, ké
sőbb a cuneus equitum Fortensium teljesített itt szolgálatot.

Lugio — 5 watch tower
Dunaszekcső

Remains of a Román building can be observed in a 50x50 
m area on a hill in the Southern part of the administrative 
area of Dunaszekcső, south of the Celenka Stream and 
west of Route 56. The surface finds — stamped bricks and 
ceramics — and the favourable location of the hill suggest 
that the site was a Román watch tower.
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nr. 1062

97. VRBS ROMA feliratú érme Altinumból (PTE)

97. Coin with VRBS ROMA inscripdon from Altinum (PTE)

Altinum Laté Román fórt
Kölked

The fórt on the hill rising immediately beside the flood- 
plain of the Danube has been known since the 18th 
century. In the 1970s the vallum of the fórt was cut 
through during a small-scale excavation. In the 80s illegal 
earth removal destroyed partly the archaeological layers 
in the northern part of the fórt. After the destruction 
had been stopped, a rescue excavation was carried out at 
the pit. In the area undisturbed by the earth extraction a 
magnetometric survey could be carried out.
In the about 6.5 ha surveyed area the image of a Laté 
Román fórt built with óval and U-shaped interval towers 
and fan-shaped corner towers took shape. The northeast- 
ern section of the fórt has been destroyed by the Danube.

nr. 1091

98. Bronz fibula töredéke Altinumból (PLT)

98. Fragment of a bronzé fibula from Altinum (PLT)
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99. Terepi mérés Altinum táborában (Szabó Máté)

99. Field survey in the fórt of Altinum (Máté Szabó)

Altinum — 1 őrtorony
Sátorhely

Mohácstól délre, az 58-as főút keleti oldalán az ország
határtól 1 km-el északra álló kis dombon fekvő őrtorony. 
A régészeti kutatás először 1924-ben írta le a lelőhelyet. 
Napjainkra a domb nagy részét elbányászták. A föld- 
kitermelés által kialakított metszetekben opus spicatum 
technikával épített fal figyelhető meg. Az előkerült le
letanyag és a lelőhely fekvése egyértelművé teszik a hely 
őrtoronykénti azonosítását. A dombot övező sáncok kora 
nem tisztázott, valószínűleg koraújkoriak, melyeket a 
helyszínt tudományos alapossággal először kutató Ger
gely Endre a közelben lezajlott mohácsi csatához kötött.

10(). Altinum -  1 őrtorony dombja (Szabó Máté)

NO. The hill of Alti num -  1 watch tower (Szabó Máté)

The size of the fórt surrounded by ditches 
was about 200x180 m, bút its exact size 
remains unknown due to the destruction 
of the quarry and the Danube and the in- 
complete survey.
The garrison of the fórt was the cohors 
I  Lusitanorum until the end of the 3rd 
century AD. Later on the equites sagit- 
tarii and even later the cuneus equitum 
Fortensium were stationed here.

Altinum  -  1 watch tower
Sátorhely

The watch tower is located to the south 
of Mohács, on a small hill on the eastern 
side of Route 58, 1 km to the north of 
the country bordér. Archaeological re- 
search first described the site in 1924. 
Today most of the hill has been quar- 
ried away. In the cross-sections created 
by the extraction a wall built with 
opus spicatum technique can be ob- 
served. The finds and the location 
of the site confirm its identifica- 
tion as a watch tower. The date 
of the ramparts surrounding the 
hill remains unclear, although 
they are probably from the 
Early Modern Éra, and were 
connected to the nearby 
Battle of Mohács by En
dre Gergely, the first 
scholar to investigate 
the site with scientific 
methods.
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A LIMES-ÚT________________________
Lóki Róbert - Szabó Máté

A Római Birodalom sikerének egyik kulcsa minden bi
zonnyal kitűnő úthálózatában rejlett. A tartományokat 
kereskedelmi és katonai utak sokasága hálózta be, bizto
sítva az áruk, az információ és a csapatok gondtalan és 
gyors mozgását. Pannónia provincia két fő ütőere közül az 
egyik Róma irányában biztosította a kapcsolatot (legfőbb 
eleme a Borostyánkő-út), a másik pedig a határ mentén, 
a Dunával párhuzamosan fotó katonai út, a limes-út volt. 
A terjeszkedő Birodalom az európai területeken természetes, 
folyami határok elérésére törekedett, melyek a teutoburgi

D l. A limes-út maradványa a 6-os főút alatt Dunaújváros 
térségében (Visy Zsolt)

D l. Ilié remains of the limes road under Route 6 in the 
vicinity of Dunaújváros (Zsolt Visy)

katasztrófa és Augustus halála után a Rajna torkolatától 
a Duna deltáig állandósultak, s a későbbiekben csupán 
kisebb mértékben tértek el ettől. A környező népekkel 
kiépített szövetségi rendszert lassan kiegészítő lineáris 
határvédelemhez a Birodalmat határoló folyamok kiváló 
szállítási útvonalként szolgálták, de a határvonal állandó
sulása idővel megkívánta egy minden időben hasznaiható 
szárazföldi útvonal meglétét is. A limes-út az erőd- és őr
toronylánc kiépítésével párhuzamosan, a második szazad 
első felére készülhetett el a teljes pannoniai szakaszon.
A Pannóniái úthálózat szisztematikus kutatása más épített 
fontai kori régészeti örökséghez képest később indult meg, 
kutatástörténetének és eredményeinek eddigi legteljesebb 
összefoglalása Visy Zsolt monografikus munkájában1''1 je- 
k'nt meg.

VISY 2003b, 131-134.

THE LIMES ROAD__________________
Róbert Lóki - Máté Szabó

One of the secrets of the success of the Román Empire 
was its outstanding network of roads. The provinces were 
enmeshed in a multitude of commercial and military 
roads, providing secure and fást movement fór goods, 
information and troops. O f the two main arteries of the 
province of Pannónia one provided a connection towards 
Romé (and included the Amber Road as its main section), 
the other was the limes road running parallel with the 
Danube, along the bordér.
The expanding Empire always tried to reach natural, 
riverine borders, which — after the defeat in the Battle of 
theTeutoburg Forest and the death of Augustus — became 
permanent between the Rhine estuary and the Danube 
delta, and diverted from it later on only to a very small 
extent. The system of alliances built with neighbouring 
peoples was gradually complemented with a linear system 
of defence, fór which the rivers bordering the Empire 
provided an excellent transportation route. Nevertheless, 
as time went by the permanence of the frontier required a 
permanently available land route as well. The limes road 
was prepared at the same time as the chain of forts and 
watch towers by the first half of the 2nd century A.D. 
along the full section of the Pannonian bordér. 
Systematic research on Pannonian roads started later than 
that on the built heritage of the Román Period, and the 
most comprehensive review of the history of research and 
its results is Zsolt Visy’s monograph.191 
Although deseriptions and maps of ancient sources, the 
3rd-century A.D. Itinerarium Antonini and the later, 
laté 4th-century A.D. Tabula Peutingeriana1101 provide 
important help fór the identification of archaeological 
sites with Román piacé names, the exact location of 
certain road sections cannot be established based on them. 
Fór this the localization of the forts and watch towers 
determining the frontier defence provides a better starting 
point, since the limes road connected these with each other. 
During the research on the limes road we have to take intő 
account that -  before the river regulations in the 19th 
century -  the Danube had fór millennia freely shaped its 
riverbed. As a result, many sites now located miles away 
from the river had once a much closer relationship with 
it or its floodplain. Knowledge of them helps determine 
the changes of the river channel and locate its piacé in 
the Román Period; in somé cases it is the knowledge of

9. VISY 2003b, 131-134.
10. W EBER 1976, C U N T Z  1929, M ILLER 1916.9.
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102. A római út kövei a szántásban (Szabó Máté)

102. Stones of the Román road in the ploughed fidd (Máté Szabó)

Bár az antik források, a Kr. u. 3. századi Itinerarium 
Antonini, és a későbbi, Kr. u. 4. sz. végére keltezett Tabula 
Peutingeriana[w] leírásai és térképei az egyes lelőhelyek 
római helységekkel való azonosításához fontos segítséget 
nyújtanak, az egyes útszakaszok pontos helyét általuk 
nem lehet meghatározni. Ehhez a határvédelem tám
pontjait jelentő erődök, őrtornyok lokalizációja nyújthat 
jó kiindulópontot, hiszen a limes-út ezeket kötötte össze 
egymással.
A limes-út kutatásakor szem előtt kell tartani azt is, hogy 
a Duna az évezredek során - egészen a 19. századi szabá
lyozási munkálatokig - szabadon alakította medrét. Ennek 
köszönhetően több lelőhelyet ismerünk a folyótól akár 
több kilométeres távolságban, melyek egykor sokkal szo
rosabb kapcsolatban állhatták a Dunával vagy árterével. 
Megismerésük segítséget jelent az egykori folyómeder 
változásainak és római kori helyének meghatározásában 
is, bizonyos esetekben pedig az egykori árterek ismerete, 
a Duna-völgy geomorfológiai kutatása járul hozzá a ripa 
kutatásához, mint például Alisca térségében.
A másik kiindulási szempont a limes-út későbbi története, 
hiszen ezt a gondosan kiépített római utat a későbbi ko
rokban is használták, karbantartásáról, javításáról igyekez
tek gondoskodni, többször az út római eredetét is számon 
tartották.1111 Az út sok helyen ma is az országutak alatt

10. W EBER 1976. C U N T Z  1929, M ILLER 1916.
11. A középkori határleírások általában „magna via” néven említik, de sze-

past river channels and the geomorphological research 
of the Danube valley that contributes to the research on 
the ripa, as in the case of the area around Alisca. 
Another point of departure is the later history of the limes 
road, since the well-constructed Román road was used in 
later periods as well. The inhabitants kept on maintaining 
and repairing it, and often even remembered the Román 
origin of the road.1111 In many places the road is under 
modern roads -  and is inaccessible — e.g. in the case of 
Routes 10 and 11 in the Little Hungárián Piain or along 
longer stretches of Routes 6 and 56 between Budapest 
and the Croatian bordér.1121 In the case, however, when 
modern road construction diverged from the course of 
the ancient road, its free sections remained accessible 
fór research.
The limes road was marked out with an engineer’s 
precision, and its construction and maintenance was 
the task of the military troops stationed in the province. 
Due to differences in the easily available stone matériái 
and to various challenges posed by different geographic 
environments, the quality of the road varied. In swampy

11. Medieval surveys usually mention it as “magna via” , bút it appears as 
“via lapidosa” (Oroszvár/Rusovce) and as “magnarn viam vulg. Kovesuth
vocatam” (Komárom, Mogyorós). Oroszvár: GYŐRFFY 1998, 170. 
Kimle: GYŐRFFY 1998, 152. Komárom -  Győr: GLA SER 1930, 142. 
Tömörd: GYŐRFFY 1987c, 461. Mogyorós: GYŐRFFY 1987b, 219. 
Érd: GYŐRFFY 1998, 570. Iváncsa: GYŐRFFY 1987b, 389. Szekcső: 
GYŐRFFY 1987a, 383. Bár: GYŐRFFY 1987a, 279.

12. VISY 2003b, 131.
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fut — nem hozzáférhetően mint például a 10-es, a 11-es 
főutak a Kisalföldön, vagy a 6-os és az 56-os főút hosszabb 
szakaszai Budapesttől a magyar-horvát határig.1121 Abban 
az esetben viszont, amikor a modern út építésekor eltértek 
a régi országút nyomvonalától, a limes-út szabadon futó 
szakaszai kutathatók, hozzáférhetők maradtak.
A limes-utat mérnöki precizitással tűzték ki, megépítésért, 
karbantartásáért a tartományban állomásozó csapatok 
feleltek. Az út minősége a könnyen hozzáférhető kőanyag 
különbözősége és a változó földrajzi környezet eltérő ki
hívásai miatt eltérő volt. Mocsaras, ártéri részeken az utat 
töltésen vezették, ezekhez a jól láthatóan kiemelkedő 
utakhoz a későbbi korok gyakran mesés eredetmondát 
költöttek.1131 Hegyes, erdős területen a domborzat vonu
latát követve, párkányszerűen vezették az utat, ez esetben 
a vonalvezetése kacskaringós volt. Sík területeken minél 
hosszabb, egyenes szakaszokat igyekeztek kitűzni és meg
építeni. A jól alapozott, több rétegből álló bogárhátú út 
mentén általában árok biztosította a vízelvezetést. A légi 
felvételeken legtöbbször a vízelvezető árok, vagy árkok 
ftyoma figyelhető meg sötétebb vonalként, míg a me
zőgazdasági műveléssel jobban rongált úttest ritkábban 
azonosítható. A nagyobb városokban és a katonai tábo
rok területén felszínét kőlapokkal is burkolhatták, az 
összekötő szakaszok esetében azonban csupán kőzúzalék 
borította.
A Danube Limes program keretén belül célunk volt — a 
korábbi kutatásokra támaszkodva1141 — a meghatározott 
és feltételezett útszakaszok pontos bemérése és állapo- 
tuk felmérése. A szisztematikus légirégészeti felderítés
nek köszönhetően több helyszínről készült térképészeti 
feldolgozásra is alkalmas felvétel, mely a terepi munkát 
segítette. A térképre illesztés eredményeképpen néhány 
méteres pontossággal kijelölhetők voltak azok a szakaszok, 
melyek igazolására a terepi munka teremtett lehetőséget. 
A kutatási terület kiterjedése és az eltérő adottságok is 
szükségessé tették az út szakaszonként való felderítését, 
bejárását.
A projekt időtartama alatt a limes-út teljes hosszát végig
jártuk a terepen a korábbi, illetve a projekt során készí
tett légi felvételek kiértékelésére támaszkodva.1141 Az út

rePel „via lapidosa” (Oroszvár) illetve „magnam viam vulg. Kovesuth 
vocatam” említéssel is (Komárom, Mogyorós). Oroszvár: GYŐRFFY 
Ü>98, 170. Kimle: GYŐRFFY 1998, 152. Komárom -  Győr: GLASER 
1930, 142. Tömörd: GYŐRFFY 1987c, 461. Mogyorós: GYŐRFFY 
1987b, 219. Érd: GYŐRFFY 1998, 570. Iváncsa: GYŐRFFY 1987b, 
389. Szekcső: GYŐRFFY 1987a, 383. Bár: 1987a, 279.

1 3  k ^ 2 0 0 3 1 ’ - 1 3 L
■ ilyen az „Ördögvettetés" Őcsénynél, vagy az Eszék -  Bellye közti sza

kasz, a hasonló etimológiájú német. „Teufelsweg” elnevezés. Ld. Lóki 
K : Geofizikai mérések a Ripa Pannonica lelőhelyein tanulmányának

. vo 11 atkozó részeit.
legteljesebb összefoglalása: VISY 2003b

■ A kutatás alapjait a Pécsi Légirégészeti Téka felvételei képezték.

103. Az egykori út kövei a parcella szélére kihordva (Szabó Máté) 

103. Stones of the road dumped at the edge of a field (Máté Szabó)

areas and floodplains the road ran on embankments, and 
later periods often vested these highly visible features 
with magicái origins.1131 In forested, mountainous areas 
the road was aligned to the topography of the area, as 
a ledge, usually with a winding path. In fiat areas they 
always tried to mark out and build straight sections as 
long as possible. Ditches provided drainage along the 
well-founded, multilayered, convex roads. O n  aerial 
photos it is mostly the trace of the ditch or ditches that 
can be identifíed as a darker line, while roads disturbed 
more heavily by later agriculture are less visible. In larger 
cities and in the area of military forts they were often 
covered with stone slabs, bút the stretches in between 
were only covered with gravel. W ithin the framework 
of the Danube Limes Program our aim was -  based on

13. E.g. the Ördögvettetés (Devil's dike) near Őcsény or the Germán name 
o f  similar etymology o f  the road between Osijek (Hung. Eszék) and 
Bitje (Hung. Bellye): “Teufelsweg" (Devil’s road). See LÓKI this volume.



A D anube Limes Program Régészeti Kutatásai 2 0 0 8 -2011  K özött

104. A töltésűt nyoma István-major térségében (PLT 23531, Szabó Máté)

104. Traces of the embankment in the vicinity o f István-major (PLT 23531, Máté Szabó)

levegőből látható nyomait a terepen nem minden esetben 
sikerült megfelelő művelési állapotban, jól megfigyelhe
tő módon azonosítani, sok helyütt azonban sikerült a 
légifotókat értékelhető terepi megfigyelésekkel, adatokkal 
kiegészíteni.
Érd és Százhalombatta között, a térképészeti források 
szerint is római eredetűnek tartott dűlőút őrzi a limes-út 
nyomvonalát, melyre a mezőgazdasági művelést zavaró, a 
parcella szélére hordott tájidegen kőtörmelék is utal. Ezen 
a szakaszon a dűlőút és a tőle keletre eső, az úthoz képest 
helyenként kissé kiemelkedő sáv lehet azonos a római 
úttal, melynek kemény, agyagos-törmelékes állagáról helyi 
adatközlőnk is beszámolt.1161
Esztergomtól keletre, Búbánatvölgy és Pilismarót között, 
a Visegrádi-hegység észak nyúlványa több helyen egészen 
a Dunáig lenyúlik. Ezen a szakaszon a római út nyomvo
nala a búbánatvölgyi őrtorony (Solva -  8) és a Pilismarót 

— Basaharc Il-es torony (Solva -  10) között a folyótól távo
labb vezet, a hegység oldalában párkányútként kanyarog. 
Érinti az ismert hideglelőskereszti későrómai erődöt és 
a Pilismarót — Basaharc I-es tornyot (Solva -  9), mely 
alapján római volta egyértelmű. Az utat egy szakaszon 
újkori kőbányászat semmisítette meg.1171 
A légifotón tisztán kirajzolódó útszakaszok közül az északi

16. Ezúton is köszönjük Hudák Mihály érdi lakos segítségét.
17. SOPRONI 1978, 28.

previous research1141 — to exactly locate already defined 
and assumed road sections and assess their State of 
preservation. Due to systematic aerial reconnaissance we 
had photos of a number of locations suitable fór mapping 
that helped field work. Through combining these photos 
with maps, road sections possibly confirmable through 
field survey could be marked out with an error margin 
of a few meters.
The extension o f the research area and its varied 
characteristics alsó made it necessary to investigate and 
survey the road in sections.
Fór the duration of the project we surveyed the whole 
course of the road based on the interpretation of previous 
aerial photos and new ones made within the framework 
of the project.1151 The traces of the road visible from the 
air could nőt always be found in an observable State on 
the ground, bút in many cases the aerial photos could 
be complemented with important field observations and 
data.
Between Érd and Százhalombatta a dirt road identified 
even by cartographic sources as of Román origin preserves 
the path of the limes road, as alsó indicated by the stone 
debris of foreign origin that had been dumped on the

14. Fór the most comprehensive overvicw see VISY 2003b.
15. The hasis o f  the research was provided by the photos o f  the Aerial 

Archaeological Archive o f Pécs.
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1()5. A limes-út alapozásának vöröses sávja a gázvezeték 
nyomvonalán (Szabó Máté)

105. The reddish strip of the foundation of the limes road in 
the track of the pipeline (Máté Szabó)

^wej-szakaszon, Abda és Öttevény térségében sikerült a 
téghosszabban bejárni a limes-utat, melynek töltése és 
aprókavicsos sávja tisztán kivehető volt a mezőgazdasági 
•művelés alatt álló felszínen.'181 Ezen a szakaszon jól érzé
kelhető, hogy a római kor óta eltelt időben a Duna meder 
változása hogyan alakította a tájat. Az Abda és Öttevény 
közötti szakaszt egy lefűződött, feltöltődött holtág sza
kítja meg. Az út kövezése majdnem Öttevény1111 széléig 
kivehető volt, iránya alapján egyértelmű, hogy tovább 
haladva Quadrata felé az út nyomvonala a 11-es főútéval 
egyezik meg. Ezt az is alátámasztja, hogy a következő 
torony, Quadrata -  1 már az út déli oldalán fekszik. Az 
akdai kavicsbányához vezető bekötőút és Öttevény között 
az út felszínéről római kerámiát is sikerült begyűjtenünk. 
Nyugati irányába tovább haladva a Mosoni-Duna 
horvátkimlei és mosonmagyaróvári kanyarulatai között, 
az István-majornál az út megmaradt szakasza szintén töl
tésen haladt, nyílegyenesen kb. 1,6 km hosszan követhető, 
melyet csak a 20. sz. elején épült kastély parkja szakít 
^ g -  A terepen az út kavicsozása tisztán kivehető volt, a 
kastélytól nyugatra a terepbejárás idején az éppen aratott 
kukorica jól kirajzolta az út töltésének kiemelkedését.
^  limes déli szakaszán Dunaszekcsőtől északra, Báta

edge of the parcel, disturbing agricultural cultivation. In 
this section the dirt road and the slightly elevated strip to 
the east may have been the Román road, whose compact, 
clayey and detrital character was reported by one of our 
local informant as well.[161
East of Esztergom, between Búbánatvölgy and Pilismarót 
the northern piedmonts of the Visegrád Mountains reach 
down to the Danube in many places. In this section, 
between the watch tower of Búbánatvölgy (Solva -  8) and 
of Pilismarót-Basaharc II (Solva -  10) the course of the 
Román road is further away from the river and proceeds 
winding on a ledge. It passes through the known Laté 
Román fórt of Hideglelőskereszt and the watch tower of 
Pilismarót-Basaharc I (Solva -  9), which clearly indicates 
its Román age. In one section the road was destroyed by 
a modern stone quarry.1171
Among the sections clearly visible in aerial photos we 
could most fully survey the limes road in the northern 
limes section, between Abda and Öttevény, where the 
embankment and the strip of the road formed by small 
pebbles were easily discernible in the cultivated surface.1181 
In this section it is perceptible how the changes of the 
channel o f the Danube have changed the landscape since 
Román times. The section between Abda and Öttevény is 
interrupted by a separated and filled-up backwater. The 
paving of the road could be followed almost to the edge 
of Öttevény,11191 and based on its direction it is obvious 
that toward Quadrata its course is identical to that of 
Route 11. This is alsó supported by the fact that the next 
watch tower, Quadrata -  1, lies already on the Southern 
side of the road. We could collect Román sherds form 
the surface of the road between Öttevény and the service 
road leading to the pebble quarry of Abda.
Moving on to the west, between the bends of the Danube 
at Horvátkimle and Mosonmagyaróvár, near István- 
major, the preserved section of the road alsó proceeds 
on an embankment in a straight line fór 1.6 km, and is 
interrupted only by the park of a castle built in the 20th 
century. In the field the gravel of the road was clearly 
visible, and west of the castle the maize that was being 
harvested during the field survey alsó showed well the 
elevation of the embankment.
In the Southern section of the limes, north of Dunaszekcső, 
in the vicinity of Báta near the bend of Route 56, the 
Román road goes straight on to the north in a longer 
stretch fór a few miles, through arable land. As opposed

16. We would like to thank here as well the work o f  Mihály Hudák, a Citizen 
o f  Érd.

17. SO PRO NI 1978, 28.
18. VISY 2003b, 20.
19. The medieval name o f the viliágé alsó refers to the Román road. GYŐR 

FFY 1987b, 575.

l8 - VISY 2003b, 20.
A falu középkori eredetű neve is a római útra utal. GYÖRFFY 9 •

5 7 5 .
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határában az 56-os út kanyarulatánál a római út nyílegye
nesen halad tovább É-i irányban, egy hosszabb, több ki
lométeres szakaszon követhető a mezőgazdasági művelés 
alatt álló területen. Az északi szakaszon megfigyeltekkel 
ellentétben nem kavicsos sáv, hanem a közeli Mórágyi-rög 
gránittörmeléke jelzi a szántásban az egykori út nyomvo
nalát.1201 Az út vonalából egy középkori/kora újkori bronz 
pityke és egy Valentinianus-kori római érem is előkerült. 
2010 tavaszán egy gázvezeték fektetése során a limes-út 
vonalát átvágták.1211 A gázvezeték kb. 5 m széles árka és 
az út nyomvonal egymással hegyes szöget zárt be, így 
nem lehetett a római út teljes szélességét megállapítani. 
Az út alapozásának sötét, vöröses agyagos sávja és az út 
keleti árka azonban így is tisztán kirajzolódott. Az árok 
mélysége 0,9 m, szélessége 2,2 m.
Az agyagos alapozás szélessége 9,6-9,7 m, de ez az érték 
csak hozzávetőleges, mert az út nyugati széle kissé bizony
talanabb rajzolatú. A projekt időtartama alatt Ocsény 
közelében a római töltésutat az ún. Ordögvettetést egy út
építés érintette, a megelőző feltárást a szekszárdi Wosinsky 
Mór Megyei Múzeum munkatársai végezték el.1221 
A projekt keretében végzett terepi limes-út kutatás fontos 
tanulsága, hogy a mezőgazdasági művelés által folyama
tosan erodált római utak — ennek a veszélynek elsősorban 
a töltésutak vannak kitéve — kutatása a légi felderítés és 
térinformatikai módszerek bevonása révén még hozhat 
új eredményeket.

20. Ezt a szakaszt a PTE szisztematikus limes terepbejárásai során már sike
rült felmérni. Ld.: VISY 2003a, 116.

21. Az épülő vezeték nyomvonalát a Kulturális Örökségvédelmi Szakszol
gálat munkatársai felügyelték. A kutatásban nyújtott segítségükért 
köszönet illeti őket. Külön köszönjük Ligner Jácint régésznek, hogy a 
közléshez hozzájárult.

22. „2010 tavaszán végeztünk ott megelőző feltárást, mert a Magyar Közút 
az 5 1 13-as jelű (Szekszárd-Őcsény-Várdomb) útnál ívkorrekciót hajtott 
végre. Pont ebben a kanyarban vágja az út a római kori töltést. Mintegy 
3 m szélességben volt módunk humuszolni. A megtalált töltés mintegy 
17 m széles volt az átvágásnál. Csak délen találtunk árkot mellette. Észa
kon a Sárvíz valamikori medre volt. Az árok kb. 5 m széles és 2 m mély 
volt, V-metszetű, a déli szélén lépcsőzetes kialakítású. Az út kb. 20-30 
cm-es töltése löszös, homokos. Semmi kő, sóder, döngölt agyag. Pon
tos datálására semmi konkrétabb lelet sem került elő. Az viszont biztos, 
hogy mind az út felületébe ásva, mind pedig attól jóval délebbre hunko
ri objektumokat találtunk.” Czövek Attila szíves szóbeli közlése, melyet 
ezúton köszönünk.

to the observations in the northern section, it is nőt a 
strip of gravel, bút of gránité rubble from the nearby 
Mórágy block that indicates the course of the road in 
the ploughed fields.1201 The road alsó yielded a medieval 
or early modern bronzé button and a Valentinian Period 
Román coin.
In the spring of 2010 the line of the limes road was cut 
during the laying of a pipeline.1211 The ca. 5 m wide 
ditch of the pipeline and the line of the road met at an 
acute angle, thus the full width of the road could nőt be 
established. Nevertheless, the dark, reddish, clayey bánd 
of the foundation of the road and its eastern ditch were 
clearly discernible. The depth of the ditch was 0.9 m, 
while its width was 2.2 m.
The width of the clayey foundation was 9.6-9,7 m, bút 
this is only an approximation since the west edge of 
the road is uncertain. During the project the Román 
causeway at Ocsény, the Ördövettetés (Devil’s dike), was 
affected by a road construction. The preventive excavation 
was carried out by the colleagues of the Wosinsky Mór 
County Museum of Szekszárd.1221
An important lesson of the fieldwork carried out along 
the limes road within the framework of the project is 
that research on Román roads — continuously eroded 
by agricultural cultivation — can still bring new results 
through the inclusion of aerial reconnaissance and GIS 
methods.

20. This section has already been studied during the systematic field survey 
o f Pécs University along the limes. See. VISY 2003a, 116.

21. The track o f the pipe line was supervised by the colleagues o f  the 
Field Service fór Cultural Heritage. We would like to thank thein fór 
their help in our research, especially Jácint Ligner fór allowing us the 
publication o f  the results.

22. “Preventive excavations were carried out in the spring o f 2010, since 
the Hungárián Roads Management Company carried out a curve 
reconstruction on Route 5113 (Szekszárd-Ócsény-Várdomb). The road 
cuts through the Román embankment exactly in this curve. We could 
remove the top soil in a 3 m wide strip. The embankment we found was 
ca. 17 m wide. We found a ditch beside it only on the Southern side. 
On the north it was bordered by an earlier riverbed o f the Sárvíz. The 
ditch was ca. 5 m wide and 2 m deep, had a V-shaped cross-section with 
a stepTike Southern side. The 20-30 cm embankment was loessial and 
sandy, without any stones, gravel or beaten clay. No finds were found 
that could contribute to a more exact dating. It is certain, however, that 
Hun Period features were found both dug intő the surface o f  the road 
and to the south o f it.” Personal communication with Attila Czövek, to 
whom we are greatly indebted.
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m e n e t t á b o r o k  b r ig e t io  
k ö r n y é k é n _____________________

Szabó Máté - Visy Zsolt

A légirégészeti kutatások számos rövid ideig használt földtá
bor nyomára bukkantak Brigetio környékén1231. A levegőből 
csak a táborok árka látszik, semmi más. Római voltukhoz 
nem férhet kétség, mert alakjuk szabályos téglalap, sarkaik 
pedig szabályosan lekerekített formát mutatnak. Ilyen alak
zatok esetén nyilvánvaló a római eredet. A táborok földrajzi 
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 évek
ben végzett alaposabb kutatások 14-gyel növelték a 2003-ig

23. VISY 1995, 216-218; VISY 2000, 32-36; VISY 2003a, 112.; VISY 
2003b, 34-38;

'06- Brigetio XlX-es tábor, amely 125x185 méteres 
nagyságával leginkább egy cohors equitata-nak, részben 
lovasított coborsnak felel meg (PLT 31382, Szabó Máté)

'06. Brigetio camp XIX, whose dimensions of 125x185 m 
would have been suitable fór a cohors equitatci or a partially 
mounted cohors (PLT 31382, Máté Szabó)

MARCHING CAMPSIN THE VICINITY 
OF BRIGETIO______________ "

Máté Szabó - Zsolt Visy

Aerial reconnaissance has come across the traces of 
numerous earthwork forts utilized fór short periods 
of time in the area of Brigetio.1231 Only the ditches of 
these camps are visible from the air, nothing else. Their 
Román origin cannot be doubted, because they are 
regular rectangles and their corners show a smoothly 
rounded form. In the case of forms like these their 
Román origin is evident. The field surveys carried out 
following the geographical identification of the camps 
produced negative results in every case, and no finds 
have been discovered from their area 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, which was 18 in 2003, has 
grown by 14. The 34th camp was discovered decades 
earlier through archaeological methods to the east of the 
legionary fortress on the bank of the Danube, bút it is 
nőt certain that this belongs to the same category as the 
camps identified through aerial photography.
The large number of camps that have been discovered 
caused surprise and a certain amount of incomprehension, 
since the discovery of a few such camps in the vicinity 
of a legionary fortress is natural. There may be a specific 
reason fór 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 fór a short 
time, because otherwise the surveys would have produced 
somé finds.
The brief period o f existence of the camps may 
fundamentally have two explanations. The first is that 
they may have been constructed as training camps, 
which could either mean training fór the surveying and 
construction of camps or fór siege and defence. If they 
had nőt been discovered in such great numbers and if 
a certain regularity and order had nőt been observed in 
their positioning and their relationships with one another, 
then this would have been a possible solution, bút in this 
case this is nőt so. In the case of similar camps observed 
by Slovakian archaeologists on the northern bank of the 
Danube,1241 their use as training camps can naturally

23. VISY 1995, 216-218.; VISY 2000, 32-36.; VISY 2003a, 112.; VISY 
2003b, 34-38.

24. KUZM A 1995, 256-258.
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107. Brigetio V-ös tábor. 120 x 155 m nagysága alapján egy 500 fős cohors tábora volt (PLT 1626, Ottó Braasch)

107. Brigetio camp V. On the basis of its dimensions of 120x155 na it was a camp fór a 500 soldier cohors (PLT 1626, Ottó Braasch)

csak 18 tábor számát. A 34. tábort évtizedekkel ezelőtt 
régészeti módszerekkel sikerült felfedezni a légió erődjétől 
keletre a Duna parton, ez azonban nem biztos, hogy a légi 
felvételekkel azonosított táborok típusába tartozik. 
Elsősorban a talált táborok nagy száma okozott meglepetést 
és bizonyos fejtörést, mivel Zfgzotáborok körzetében néhány 
ilyen tábor felbukkanása természetes. A táborok nagy szá
mának különleges oka lehet, és feltehetően egy szűk időin
tervallumban. Ugyanakkor egészen biztos, hogy csak rövid 
ideig használták őket, mert különben a terepbejárások és a 
felszíni vizsgálatok nem jártak volna negatív eredménnyel. 
Táborok rövid időre való létesítésének alapvetően két oka 
lehet. Az egyik az, hogy gyakorlótáborokként építették vol
na 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 bizo
nyos szabályszerűség, rendezettség elhelyezkedésükben és 
egymáshoz való viszonyukban, talán lehetne gondolni erre, 
de így nem. A szlovák régészek által a Duna északi partján 
megfigyelt hasonló táborok1241 esetén természetesen teljes
séggel kizárható a gyakorlótábori használat, hiszen azok 
már Pannónia provincián kívül épültek. A Duna mindkét

24. KUZM A 1995, 256-258.

be eliminated, since they were constructed outside the 
province of Pannónia. 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.
The camps were constructed in the form of regular 
rectangles, as customary fór Román military camps. 
Their size can be precisely determined based on the only 
visible features, the ditches, with the stipulation that 
the ramparts that had eroded and are nőt 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. On the western side 
of the road to Nagyigmánd six camps are outlined in 
the group furthest to the west, the sides of two of which 
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
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partjára kiterjedő, 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 megszokott 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 légi felvétele
ken sem látható sáncok az árkoknál több méterrel beljebb 
voltak, így a táborok valós mérete a számítottnál valamivel 
kisebb volt. Feltűnő, hogy a táborok tájolása néhány kivé
teltől eltekintve a mellékégtájak szerint történt úgy, hogy 
a hosszabb oldal a legtöbb esetben északkelet-délnyugati 
irányba mutat.
A táborok több csoportot alkotnak. Legnyugatabbra a 
nagyigmándi út nyugati oldalán 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 
oagyigmándi úttól is. A mocsai út biztosan használatban 
volt a római korban is, hiszen ez nem más, mint a Brigetio 
wunicipiumból dél felé kivezető főút. Ebben a csoportban 
16 tábor található. Önálló csoportosulást alkot a XXV- 
XXVII tábor, közülük kettő közvetlenül egymás mellett 
van. A mocsai úttól keletre egy kisebb és egy nagyobb tábor 
egymás fölött van, de tájolásuk és egy árkuk vonala telje
sen 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 légió 
részlegének készült. A harmadik csoport a légió erődjétől 
keletre található és 11 táborból áll. Ezeknek a táboroknak 
a tájolása is többnyire északkelet-délnyugat, de a többi 
csoporthoz képest nagyobbak a tájolási 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 
01 ég két esetben figyelhető 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 ki
ásásáig, mivel egy kivétellel 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, 
rt̂ knak és rö/wnoknak készülhettek, a néhány kis tábor 
numerus-castellum lehetett. Ezekben a csapatokban mintegy 
100 katona szolgált. Több nagy tábor is van, ezek valószí
nűleg 1000 fős lovascsapatoknak (áld milliaria) készültek.

ivei egyetlen tábor területén sem lehetett találni építési 
törmeléket, a katonák sátrakban lakhattak. Ez természetes

108. Brigetio Vl-VlI-es táborok. A kisebb, 95 x 140 m 
kiterjedésű tábort valószínűleg cohors, a nagyobb, teljes 
egészében nem látható, 235x360 m kiterjedésnél nagyobb 
tábor talán légió számára készült (PLT 1615, Ottó Braasch)

108. Brigetio camps VI-VII. The smaller, 95x140 m camp 
was probably fór a cohors, and the larger, nőt fully visible 
235x360 m camp may have been fór a légió (PLT 1615, 
Ottó Braasch)

in use during the Román Period as well, since it is the 
main road leading out of the municipium of Brigetio 
to the south. 16 camps can be found in this group. A 
separate group comprises camps XXV-XXVII, two of 
which are immediately next to one another. To the east 
of the road to Mocsa one smaller and one larger camp 
are atop one another, bút their orientation and the line 
of one of their ditches completely correspond. In this 
second case, a rather large camp, which was made fór 
an ala of 1,000 soldiers or even possibly a unit of a légió, 
is located next to and oriented in the same direction 
as one large enough fór a cohors. The third group can 
be found east of the legionary fortress and is made up 
of 11 camps. The orientation of these camps as well is 
northeast-southwest fór the most part, bút differences 
in orientation are larger compared to the other groups.
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109. Brigetio VHI-XI-es táborok. A 6,5 ha nagyságú Vili. tábor ala milliaria, vagyis ezer fős lovascsapat, a 3,3-3,5 ha nagyságú IX. és X. 
tábor ala vagy cohors milliaria, a mintegy 1 ha nagyságú XI. tábor feltehetően cohors számára készült (PLT 1591, Ottó Braasch)

109. Brigetio camps VI1I-XI. The 6.5 ha camp VIII was fór an ala milliaria, or thousand soldier cavalry unit, the 3.3-3.5 ha camps IX and 
X were fór an ala or cohors milliaria, and the about 1 ha camp XI probably was fór a cohors (PLT 1591, Ottó Braasch)

és érthető, ha figyelembe vesszük ideiglenes jellegüket.
A táborok, amelyeknek a száma később valószínűleg még 
gyarapodni fog, minden bizonnyal egy olyan több éves há
borúhoz köthető, amelyik Pannónia limesének északi előte
rében folyt, és amelyhez jelentős csapatösszevonást hajtottak 
végre Brigetio térségében. Erre utalnak a Duna bal partján 
azonosított táborok is. Egyetlen ilyen háborúról tudunk, és 
ez a Kr. u. 167-180 között zajló markomann háború volt1251. 
A háború barbár betöréssel, a Duna-menti tartományok 
lerohanásával kezdődött, majd több római ellentámadással 
folytatódott, amelyeket Marcus Aurelius (Kr. u. 161-180) 
császár személyesen irányított. Felmerül a forrásokban két 
új tartomány, Marcomannia és Sarmatia létrehozása. Lehet, 
hogy volt ilyen szándék, az azonban tény, hogy Marcus 
Aurelius Vindobonában Kr. u. 180-ban bekövetkezett ha
lálakor egy negyven ezres hadsereg állomásozott a germá
nok területén, aminek nevezetes bizonyítéka a trencsényi 
várhegy tövében talált sziklafelirat, ami egy légió ottani te
lelését bizonyítja. Ezeknek a támadó hadmozdulatoknak

25. Ld. ehhez legutóbb összefoglalóan: KOVÁCS 2005b

Five 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 alsó the group where in two other cases it can be 
observed that a second camp was established on the site 
of an earlier one.
The overlap observable in several cases shows that a longer 
period of time could nőt 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 
nőt have occurred.
The camps that can be measured were made fór 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 alsó 
several large camps, which were probably made fór 1,000 
soldier cavalry units (ala milliaria). Since no construction

110
A
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110. Marcus Aurelius császár életnagyságot meghaladó méretű 
bronzszobrának a feje a dunaszekcsői castellumból. (Janus 
Pannonius Múzeum, Pécs)

110. Head from a larger than life size bronzé statue of Emperor
Marcus Aurelius from thc castellum at Dunaszekcső.
(Janus Pannonius Museum, Pécs)

elsősorban Carnuntum (Deutsch Altenburg) és Brigetio 
(Szőny) légiós támaszpontjai lehettek a kiinduló pontjai, 
es mi sem természetesebb, hogy a máshonnan idevezényelt 
csapatok ezek környékén gyülekeztek, és építették meg 
Raguknak rövid életű menettáboraikat. Ezek kerültek elő 
Brigetio környékén, és ezeknek a nyomait találták meg a 
öuna bal partján, és valószínű, hogy idővel Carnuntum 
körzetében is hasonló nagyságrendben kerülnek majd elő 
táborok1261. A markomann háború idejére való keltezést 
nem csak a kizárásos módszer, hanem régészeti lelet is alá
támasztja, a Szlovákia egyik táborában végzett ásatás során 
ugyanis Commodus császár (Kr. u. 180-192) egy pénze 
került elő1271. Mivel jogos a feltételezés, hogy az összes tábor 
ennek a háborúnak az idején létesült, ez a lelet a Pannónia 
földjén talált táborokra is vonatkozik. A későbbi kutatások 
rrűnden bizonnyal igazolni fogják ezt a feltevést.

Erre utalnak közvetve az Alsó-Ausztriában (Niederösterreich) és Dél- 
Morvaországban (Südmahren) előkerült, ugyancsak a markomann há
borúkhoz köthető földtáborok, ld. BÁLEK 1995, 245-246; RAJTÁR 
1997, 66.

27- RAJTÁR 1997, 63-65.; RAJTÁR 2008, 82-85.

debris was found in the area of any of the camps the 
soldiers may have lived in tents. This is natural and 
understandable, if one takes intő account their temporary 
character.
The camps, whose numbers will probably increase over 
time, can be connected in all certainty with a war lasting 
many years that took piacé in the northern foreground 
of the Pannonian limes and that included a significant 
concentration of troops in the area of Brigetio. This 
is alsó 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 piacé between 
AD 167 and 180.1251 This war began with a barbarian 
incursion and the storming of the provinces along the 
Danube, and continued with Román counterattacks, 
which were personally led by Emperor Marcus Aurelius 
(AD 161-180). The establishment of two new provinces, 
Marcomannia and Sarmatia comes up in the sources. It 
is possible that this was the intention, bút it is a fact that 
at the time of Marcus Aurelius’s death at Vindobona in 
AD 180, an army forty thousand strong was stationed in 
the territory of the Germanic tribes. The noted evidence 
of this is the inscription on the base of the castle hill 
of Trencín, which proves that a légió spent the winter 
there. The starting points fór this offensive movement of 
troops may have primarily been the bases of operation 
fór the legions at Carnuntum (Deutsch Altenburg) and 
Brigetio, and what could have been more natural than fór 
the troops detached here from elsewhere to congregate 
and build their temporary camps in the surroundings of 
these fortresses. These have turnéd 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.1261 
Their dating to the period of the Marcomannic Wars is 
nőt only supported by the process of elimination, bút alsó 
by archaeological finds, since during an excavation at one 
of the camps in Slovakia a coin of Emperor Commodus 
(AD 180-192) was discovered.1271 Since the theory that 
all of these camps were established during the time of 
this war is justifiable, this find alsó pertains to the camps 
found in the territory of Pannónia. Later research will in 
all certainty verify this assumption.

25. Fór a recent review see KOVÁCS 2005b
26. This is alsó suggested indirectly by the earthwork camps alsó connected 

to the Marcomannic Wars found in Lower Austria and Southern Mora- 
via. See BÁLEK 1995, 245-246.; RAJTÁR 1997, 66.

27. RAJTÁR 1997, 63-65.; RAJTÁR 2008, 82-85.
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g e o f iz ik a i  m é r é s e k  a  ripa

PANNONICA LELŐHELYEIN_______
Lóki Róbert

GEOPHYSICAL SURVEYS OF THE 
SITES OF THE RIPA PANNONICA

Róbert Lóki

A Danube Limes projekt a Ripa Pannonica magyaror
szági szakaszának kutatásában új lehetőségeket nyitott 
meg. A világörökségi nevezést előkészítő munka kiter
jedt az eddig kevéssé ismert lelőhelyek kutatására is. A 
rendelkezésre álló források alapján a nem roncsoló ku
tatási módszerek alkalmazása tűnt célszerűnek, az évek 
óta folyó szisztematikus légi felderítés folytatása mellett 
sor került néhány lelőhely geofizikai kutatására is. Míg 
a légi felderítés elsősorban új lelőhelyek felkutatásában, 
valamint az ismertté vált //wíerobjektumok közötti kap
csolat meghatározásában játszik döntő szerepet, addig 
a talaj mágnesesség mérésén alapuló magnetométeres 
felmérés egy-egy lelőhely alaprajzáról, kiterjedéséről 
szolgáltathat részletesebb adatokat. A Ripa Pannonica 
déli szakaszán két erőd -  Alisca és Altinum -  geofizikai

o
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* 12. LVS 6, Alisca és Altinum helye a limesen (PLT)

* 12. Position of LVS 6, Alisca and Altinum un thc limes (PLT)

The Danube Limes Project opened up new possibilities 
in the research on the Hungárián section of the Ripa 
Pannonica. The work preparing the nomination as a 
World Heritage Site covered previously nőt well known 
sites as well. Based on the available sources the use of 
non-destructive research methods seemed the most 
appropriate, and beside the continuation of systematic 
aerial reconnaissance that had been going on fór years, 
the geophysical survey of a few sites became possible as 
well. While aerial reconnaissance plays a fundamental role 
in the identification of new sites and the determination 
of the relationship between already known limes 
features, magnetometric surveys -  which are based on 
the measurement of magnetic anomalies — can provide 
more detailed data on the ground plán and extension of 
an archaeological site. Along the Southern section of the 
Ripa Pannonica geophysical surveys were carried out at 
two forts -  Alisca and Altinum — and a recently identified, 
larger limes feature, Lussonium — 6 fortlet(?), halfway 
between Lussonium and Alta Ripa.1281 The studies were 
completed with systematic surveys using metál detectors 
to collect as many as possible datable metál finds.

Alisca

The fórt of Alisca is located northeast of the modern 
viliágé of Ocsény, near the farm known as Szigeth- 
puszta or Gábor-major after its previous owners. Most 
of its area is under cultivation. It was first identified as a 
Román fórt by Mór Wosinsky in the 19th century, bút 
no excavation has yet been carried out at the site.1291 Based 
on the topographic connections between stamped bricks 
and military diplomás the unit that occupied the fórt was 
the cohors I  Noricum equiata, which was stationed here 
until the second half of the 3rd century AD.[30' This was, 
however, nőt the first auxiliary unit of the area: at the 
end of the Flavian period, around the turn of the century,

28. CZÖ VEK 1999, 135-146. The magnetometric surveys were carried out 
by Echtelion LP (Gábor Bertók) at the sites o f Alisca and Lussonium - 
6, while we owe the survey o f  Altinum to Vera Szabó (Eötvös Loránd 
University). We would like to thank everyone who participated in the 
survey works.

29. VISY 2003b, 102.
30. In the second half o f  the century the unit was dismissed and d a n m a tio  

m em óriá é  was passed upon them possibly because they supported a 
usurper írom Pannónia. See NAGY 1940.
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113. A lelőhely és környezete 2010 telén, északról. (PLT 36903, Szabó Máté)

113. The Findspot and his surroundings 2010 winter’s, front north. (PLT 36903, Máté Szabó)

kutatatására, valamint egy, a közelmúltban azonosított, 
nagyobb méretű limes- objektum — Lussonium -  6-os 
kiserőd(?), Lussonium és Alta Ripa között félúton1281-  fel
mérésére került sor. A kutatást szisztematikus fémkeresős 
kutatással egészítettük ki, hogy a lelőhelyekről lehetőség 
szerint értékelhető mennyiségű fémanyagot gyűjtsünk.

Alisca

Alisca tábora a mai Őcsény községtől ÉK-re fekszik, az 
egykori tulajdonosairól Szigeth-pusztaként, vagy Gá- 
bor-majorként is ismert gazdaság közelében. Területe 
nagyrészt mezőgazdasági művelés alatt áll. Római erőd
ként először Wosinsky Mór azonosította a 19. században, 
feltárás azonban a mai napig nem volt a területén.1291 A 
bélyeges téglák és a katonai diplomák topográfiai ösz- 
szefüggései alapján a tábor megszálló csapata a cohors 
I  Noricorum equitata volt, amely egészen a Kr. u. 3. sz.

28. CZÖ VEK 1999, 135-136. A magnetométeres felmérést az Echtelion 
Bt. (Bertók Gábor) végezte Alisca és Lussonium -  6 lelőhelyeken, míg 
Altinum felmérését Szabó Verának (ELTE T T K ) köszönhetjük. Ezúton 
szeretnénk mindenkinek a munkáját megköszönni, aki a lelőhelyek fém
detektoros, magnetométeres kutatásaiban és a terepbejárásokban részt 
vett.

29. VISY 2003b, 102

the cohors I  Vindelicorum milliaria civium Romanorum 
pia fidelis was stationed here. The timber fórt of this 
larger unit, probably much larger than the fórt at Őcsény, 
cannot yet be identified. During the 4th century AD the 
rebuilt fórt was occupied by a unit of the légió I I  adiutrix. 
Its ground plán and size are yet to be determined, and in 
lack of excavations previous reviews tried to establish its 
extension and orientation on the basis of field observations 
and aerial photos. The identification of the fórt with 
the piacé name Alisca known from written sources 
was debated fór a long time. Somé considered the still 
unlocated fórt of Szekszárd — which certainly had existed 
based on archaeological finds and indirect evidence — to 
be Alisca and identified the fórt of Őcsény as Ad Latus on 
the basis of a line in the Itinerarium AntoniniP^ The “Ad” 
prefix is quite frequent in Román naming conventions; 
Ad Latus, however, appears nowhere. Consequently, the 
correct interpretation is that Ad Latus (meaning “at the 
side”) is nőt a piacé name, bút a locational preposition 
of the fórt of Alisca.1321 This is alsó supported by the fact 
that the fórt of Őcsény is located nőt on the main line 
of the defensive system, bút somewhat to the east — in

31. CSALOG 1941.
32. VISY 2003b, 101, note 698.
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114. Az erőd környezetének morfológiai ábrázolása a Duna 
egykori lehetséges medervariánsaival (Szabó Máté)

114. The morphology of the vicinity of the fórt with a possible 
variant of the former channel of the Danube (Máté Szabó)

második feléig állomásozott itt.1301 Nem ez volt azonban 
a térség első római auxiliáris csapata: a Flavius-kor vé
gén, a századfordulón a cohors I  Vindelicorum milliaria 
civium Romanorum pia fidelis állomásozott itt, de ennek 
a nagyobb létszámú alakulatnak a feltehetően az őcsényi 
erődnél jóval nagyobb palánktáborát nem tudjuk ponto
san lokalizálni. A Kr. u. 4. sz. során az átépített erődöt a 
kgio II  adiutrix egy különítménye szállta meg. 
Alaprajzát, kiterjedését a kutatás mindezidáig nem tudta 
pontosan meghatározni, az eddigi összefoglalások ása
tások hiányában terepi megfigyelések és légi felvételek 
alapján próbálták megadni a tábor kiterjedését, tájolását. 
A tábor megfeleltetése az írott forrásokban szereplő Alisca 
névvel sokáig vita tárgyát képezte. A közelebbről nem 
ismert, ám a leletanyag és közvetett bizonyítékok alapján 
szinte biztosan létező szekszárdi tábort vélték Aliscának, 
míg az őcsényi erődöt az Itinerarium Antonini egy so
rából kiindulva Ad Latusként azonosították.1311 A római 
névadási szokásban az „Ad” előtag gyakorta előfordul a 
birodalomban, Ad Latus alakban azonban sehol nem 
fordul elő. így az az értelmezés a helyes, amely szerint az 
Ad Latus (oldalra) nem helynévként, hanem az Alisca 
nevű tábor helyhatározójaként áll.1321 Ezt támasztja alá 
az is, hogy az őcsényi erőd nem a védelmi rendszer fo 
vonalában, hanem attól keletebbre -  valóban kissé „ol- 
ttalt” - épült ki, a Duna egy régi, nagy ívű kanyarulatának

3 ®' A század második felében, feltehetően egy pannonjai ellencsászár támo
gatása miatt az egységet feloszlatták és d a m n a tio  m e m o r ia e -v ú  sújtották.
Ld. NAGY 1940 

31 ■ CSALOG 1941 
32- VISY 2003b, 101, 698. jegyzet.

fact a bit “at the side” — on the Southern point of an 
old, large meander of the Danube.1331 The fórt lies on 
the northeastern end of an Early Holocene terrace. This 
ridge rises 10-11 m above the Danube and had always 
been well-suited fór settlement as a permanently dry area. 
The fórt is connected with the main line of the limes by a 
causeway arching from the south of Szekszárd to Ocsény 
with smaller intermissions called Ördögvettetés (Devils 
dike), whose visible remains have been vested with a 
magicái origin by local lőre.1341 The use of dry elevations 
reaching intő the floodplain was observed along the Rhine 
limes as well: the fórt of Wesel-Bislich east of Xanten is 
located in a similar environment.1351 
Based on the localization of the known archaeological sites 
ofthe region and on geomorphological investigations two 
possible Danube beds can be suggested in the vicinity of 
the site: one could have flown parallel to Ördögvettetés, 
in a wide arc north of the fórt, the other east of the fórt. 
North of the fórt research has assumed further watch 
towers at Szekszárd-Bárányfok, and identified the road 
leading to the tower on an aerial photo from 1953.1361 
Accordingly, the river bed more probably dating from 
the Román Period — to which the fórt was aligned — is 
the eastern one, towards which the porta praetoria looks, 
while the road running north towards Bárányfok shows 
the location of the porta principális sinistra. If, however, 
the river bed of the Danube was north of the fórt, then the 
praetentura facade of the fórt looks to the same direction, 
and the watch tower of Bárányfok and the road leading 
to it cannot be dated to the Román Period. The question 
could be decided through a geophysical survey in the 
spring of 2010.
We started the survey at the Southern trenches, and 
halfway through, after a preliminary analysis of the results, 
we decided about the areas that should be surveyed. Since 
according to the preconception the praetentura facade 
should be on the eastern side of the fórt, we identified 
the gate revealed by the survey as the porta praetoria 
in the longitudinal axis of the fórt, and continued the 
survey with this in mind. Based on the full geophysical 
image, however, we had to reject the previous research 
hypothesis: the praetentura facade of the front is nőt on 
the eastern bút on the northern side.

33. VISY 1990, Abb. 1.
34. GAÁL — KŐHEGYI 1975-76, 290. The name o f  the Román causeway 

between Osijek (Hung. Eszék) and Bilje (Hung. Billye) is similar to that 
ofÖcsény: “Teufelsweg”. See HAAS 1845, 115.

35. G ERLA CH  -  BEC K ER  -  M EU ERS-BA LKE -  H ER ZO G  2008, Abb. 
1:3.

36. VISY 1990, 554, ill. VISY 2003b, 103.
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déli pontján.1331 Az erőd egy óholocén teraszfelszín ÉK-i 
végén fekszik; ez a Dunához képest 10-11 m-es relatív 
magasságban húzódó hátság mindenkori szárazulatként 
kiválóan alkalmas volt a megtelepedésre. A tábort a limes 
fő vonalával egy a levegőből ívesen rajzolódó, Szekszárd 
déli részétől Ocsényig kisebb megszakításokkal kivehe
tő töltésűt, az ún. Ördögvettetés köti össze, melynek 
látható nyomaihoz a helyi hagyomány mesés eredetet 
fűzött magyarázatul.1341 Az ártérbe nyúló szárazulatok 
kihasználására példát a rajnai határszakaszon is megfigyel
hetünk, Xantentől keletre Wesel-Bislich tábora hasonló 
elhelyezkedésű.1351
A térség ismert régészeti lelőhelyeinek lokalizációja és a 
geomorfológiai vizsgálatok alapján két lehetséges Duna 
medret feltételezhetünk a lelőhely térségében, az egyik 
az Ordögvettetéssel párhuzamosan, széles ívet leírva az 
erődtől északra, a másik az erődtől keletre folyhatott. Az 
erődtől északra a kutatás korábban további őrtornyokat 
feltételezett Szekszárd - Bárányfoknál, a toronyhoz vezető 
utat is azonosítva egy 1953-as légifelvételen.1361 
Eszerint a szóba jöhető római kori folyammeder — ami felé 
az erődöt tájolták - a keleti, amerre a porta praetoria néz, 
a Bárányfok felé északra futó út pedig a porta principális 
sinistra helyét mutatja meg. Ha azonban a Duna medre 
az erődtől északra folyt, akkor az erődpraetentura frontja 
is erre néz, így a bárányfoki őrtorony és a hozzávezető út 
sem létezhetett a római korban. A kérdést végül a 2010 
tavaszán végzett geofizikai mérés döntötte el.
A mérést a déli szelvénysornál kezdtük, félidejében egy 
gyors kiértékelés után döntöttünk a további mérendő 
területekről. Mivel az előzetes feltételezések szerint az erőd 
keleti oldalán keresendő a praetentura front, így a felmé
rés során kirajzolódott kaput az erőd hossztengelyében 
elhelyezkedő porta praetoria-kém azonosítva, a felmérést 
ennek figyelembe vételével folytattuk. A teljes felmérési 
kép alapján azonban a kutatás eddigi prekoncepciója el
vethető, az erőd praetentura frontja nem a keleti, hanem 
az északi oldalra esik.

A z erőd valluma, tájolása

A többszörösen körülárkolt, ÉK-DNy-i tájolású segéd
csapat tábor keleti része tisztán kivehető a felmérés ké
pén. A 2011 júniusában készült légi felvétel a geofizikai 
méréshez illesztve jól kiegészíti azt. Az erődöt a keleti és

33. VISY 1990, Abb. 1
34. GAÁL -  KŐHEGYI 1975-76, 290. Az Eszék -  Bellye közti római töl

tésűt neve is hasonló az őcsényihez: „Teufelsweg”. Ld.: HAAS 1845, 115.
35. G ERLA CH  -  BECKF.R -  M EUERS-BA LKE -  HERZOC, 2008, Abb. 

1:3.
36. V1SY 1990, 554, ill. VISY 2003b, 103.

115. Az erőd geofizikai felmérésének ±15 nT/m-re sávszűrt 
felmérési adatok szürkeárnyalatos képe (Echtelion Bt.)

1 15. Grayscale image of the geophysical survey of Alisca fórt, 
mosaicked with an enhanced aerial photograph showing 
the Southern front of the fórt (Echtelion LP)

The vallum  of the fórt and its orientation

The eastern part of the NE-SW oriented auxiliary fórt, 
encircled by multiple ditches, can be clearly detected in the 
survey image. The aerial photo prepared in July 2011 can 
be nicely combined with the geophysical image. The fórt is 
surrounded by three ditches in the east and south and by only 
one in the north. (Fig. 115-116. /1.) The three ditches are 
probably nőt contemporary, and the outermost may belong 
to the 4th-century AD building period. The width of the 
ditches as measured on the image, starting from the inside, 
is 5.2 m, 4.8 m and 3.5 m. On the northern side the traces 
of only one fossa can be detected. This may be explained by 
the closeness of the Danube bank, because ofwhich probably 
only one ditch was dug in front of the praetentura facade. 
On the eastern side one of the gates of the fórt, the porta 
principális dextra can alsó be identified. (Fig. 115-116.12.) 
The survey image actually shows nőt the gate, bút only its 
piacé that had been walled off by a U-shaped tower in the 
4th century AD. The width of the tower is about 10.5 m,
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1 *6. Az erőd geofizikai felmérésének hisztogram-nyújtdssal 
kontrasztosított mérési adatai színes megjelenítéssel 
(Echtelion Bt.)

116. A coloured representation of the geophysical survey data 
of the fórt enhanced by histogram stretching (Echtelion LP)

a déli oldalán három, az északin csupán egy árok veszi 
körül. (115-116. kép II.) A három árok feltehetőleg 
Bem egyidejű, a legkülső a tábor Kr. u. 4. századi építési 
periódusához tartozhat. Az árkoknak a képen mérhető 
szélessége a legbelsőtől nézve: 5,2, 4,8, ill. 3,5 m. Az 
északi oldalon csupán egy fossanak, látható nyoma. Ennek 
Magyarázata a Duna partjának közelsége, ami miatt va
lószínűleg a praetentura front előtt csak egy árkot húztak. 
A keleti oldalon a tábor egyik kapuja, a porta principális 
dextra helye is lokalizálható. (115-116. kép 12.) A mérési 
képen nem is a kapu, hanem annak „U” alakú toronnyal 
a Kr. u. 4. században elfalazott helye azonosítható. A 
torony szélessége megközelítőleg 10,5 m, a fal síkjától 
?>5 m-re ugrik ki.1371
A tábor praetentura és retentura frontja egyértelműen 
azonosítható, a tábor hosszabb oldala összesen 139 m, 
et>ből 59 m esik a praetentura, 80 m a retentura frontra. 
Az erőd északi kapujának, a porta praetoriának a helye 
is sejthető (115-116. kép 13.), az így meghatározott via 
praetoria segítségével az erőd kiszerkeszthető szélessége

Campona: 12, ill. 8 m, Intercisa: 10,8, ill. 8,2 m. KOCSIS 2000, 109- 
>12, ill.VISY 2003b, 76

and itrotmdes from the pláne of the wall by 7.5 m.[371 
The praetentura and retentura facades of the fórt can be 
identified beyond doubt. The longer side of the fórt measures 
139 m, of which 59 m falls to the praetentura facade and 
80 m to the retentura facade. The piacé of the northern gate 
of the fórt, the porta praetoria can alsó be presumed (Fig. 
115-116. /3.), and with the help of the via praetoria defined 
this way we can estimate the width of the fórt as about 134 
m, the ratio of the longer and shorter sides as 1.04 to 1, and 
the area of the fórt as 1.9 ha. This corresponds to the size 
and proportions of a smaller cohors equitata fórt.1381 The only 
knowncornertowerofthe fórt is in the south (Fig. 115-116. 
/4.), which is clearly visible on a recendy taken aerial photo. 
The tower had a number of construction phases. The first 
phase is an internál corner tower, which is typical of 2nd- 
3rd-century AD forts and can be observed at a number of 
sites. They are rectangular or trapezoid in shape. The internál 
tower of Alisca can be identified as trapezoid based on the 
aerial photo. The rear wall is 3.1 m, and its size along the 
longitudinal axis is 3.8 m. During the reconstruction in the 
4th century AD — which can be observed at other forts as 
well — the earlier, barrack-like forts were rebuilt intő forts 
able to withstand a siege. Besides the closing off of lateral 
gates with walls or towers this alsó meant the constmction 
of protruding fan, horse-shoe or drop shaped corner towers. 
The fan-shaped tower of Alisca was probably built at this time 
as well. The tower protrudes from the pláne of the wall by 9 
m and its width is 10.5 m. Its best formai counterparts are 
known írom the Laté Román forts of Intercisa and Matrica. 
The ditch closest to the wall of the fórt was füled in at the 
time of building this tower, and probably the outermost 
fossa was alsó dug out at this time. On the inside of the 
fan-shaped tower an arc can be recognized in the aerial 
photo. This may indicate that beside the already-mentioned 
ones the tower had another building phase between the 
internál corner tower and the protruding fan-shaped tower: 
a protruding semicircular corner tower. SimÜar protruding 
semicircular towers could be identified through excavation 
in the fórt of Lébény (Quadrata),1391 similar in size to Alisca, 
and in the corners of the fórt of Nagytétény (Campona).1401 
The appearance of this type of corner tower is dated by 
researchers to the 3rd century AD, after the Marcomannic 
Wars.1411
On the aerial photo taken in 2011, ca. 35 m in the direction 
of the porta decumana from the Southern corner of the

37. Campona: 12 and 8 m, Intercisa: 10.8 and 8.2 m. KOCSIS 2000, 109- 
112; VISY 2003b, 76.

38. Matrica, the fórt o f the cohors I  A lp in o ru m  e q u ita ta , has the same 
proportions. KOVÁCS 2003b.

39. GABLER 1966, 85.
40. KO CSIS 2009, 122.
41. G R Ó H  2006, 61-62.
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117. Az Ördögvettetés Szekszárd és Őcsény között. Hl 44 065 

117. The Devil’s dike between Szekszárd and Őcsény Hl 44065

134 m körüli, a hosszabb és a rövidebb oldal aránya 1,04:1, 
az erőd területe 1,9 ha. Ez megfeleltethető egy kisebb 
cohors equitata tábor méretének és oldalarányainak.1381 A 
tábor egyetlen ismert saroktornya a déli (115-116. kép 
/4.), melyet a közelmúltban készült légi felvétel nagyon 
szépen kirajzol. A toronynak több építési fázisa volt. Az 
első fázis egy beugró saroktorony, ami a Kr. u. 2 - 3. 
századi táborok tipikus toronytípusa, amely több helyütt 
is megfigyelhető, alakjuk négyzet, vagy trapéz rajzolatú. 
Az aliscai belső tornyot a légi felvétel alapján trapéz ala
kúként lehet meghatározni. Hátsó fala 3,1 m, a torony 
hossztengelyében mért mérete 3,8 m. A Kr. u. 4. századi, 
több erődnél is megfigyelhető átépítés során a korábbi, 
inkább kaszárnya jellegű táborokat ostromok kiállására 
is alkalmas erődökké alakították át. Ez az oldalsó ka
puk esetleges elfalazása/toronnyal elzárása mellett kiugró 
legyező, vagy patkó alakú saroktornyok építésével járt. 
Az aliscai legyező alakú tornyot is ekkor építhették. A 
torony a fal síkjától 9 m-re ugrik ki, szélessége 10,5 m, 
formáját tekintve a legközelebbi párhuzamai Intercisa és 
Matrica későrómai erődjeiben találhatók. A táborfalhoz

38. Hasonló arányokkal bír Matrica, a cohors I  A lp in o ru m  e q u ita ta  tábora. 
KOVÁCS 2003b

fórt a rectangular negative anomaly can be seen protruding 
from the pláne of the wall. (Fig. 115-116. /5.) It could 
be interpreted as an interval tower built to be somewhat 
protruding,1421 bút its internál part cannot be properly seen 
on the photo, and this rectangular form can be hardly 
accepted as a Laté Román interval tower.1431

Internál buildings

In knowledge of the vallum it is obvious that the fórt 
serving as the station of the cohors I  Noricorum was rebuilt 
intő a fórt, which must have had happened — in the light 
of the historical context of the results of the excavations 
carried out along the Pannonian limes- sometime during 
the first half of the 4th century AD. The reconstruction of 
the forts, however, affected nőt only the defensive system, 
bút probably the internál buildings as well.1441 This phase 
of restructuration makes the interpretation of the traces

42. Fór another example o f such a tower sec KOCSIS 2009, 112, Fig. 3.
43. As a predecessor o f the frequently circular or U-shaped towers, the fórt 

o f Tác had a rectangular protruding tower, the construction o f which is 
dated to the decades o f the Tetrarchy: TÓ T H  2009a, 33.

44. VISY 2010, 22-23.
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legközelebbi árkot ennek a toronynak az építésekor töm
ték be, és feltehetőleg a külső fossál is ekkor áshatták ki. 
Ennek a legyező alakú toronynak a belsejében egy ív 
rajzolódik ki a légifotón, ez alapján lehetséges, hogy a 
toronynak a felsoroltakon kívül — a belső saroktorony 
és a kiugró legyező alakú között -  még egy építési fázi
sa volt, egy kiugró félkör alakú saroktorony. Ilyen fél
kör alakú kiugró tornyot az aliscaihoz hasonló méretű 
lébényi tábornál (Quadrata)1391, valamint a nagytétényi 
tábor (Campona) sarkainál is sikerült a feltárások során 
azonosítani.1401 Ennek a toronytípusnak a megjelenését 
a kutatás a markomann háborúk utánra, a Kr. u. 3. szá
zadra keltezi.1411
A 2011-ben készült légi felvételen a déli erődsaroktól 
mintegy 35 méternyire a porta decumana irányában egy, 
a fal síkjától kiugró, szabályos téglalap alakú negatív 
anomália rajzolódik ki. (115-116. kép /5.) Köztes, kissé 
kiugró módon épített toronyként is lehetne értelmezni1421, 
a torony belső része azonban a légifotón nem rajzolódik 
ki, későrómai köztes toronyként ez a szögletes forma 
pedig nehezen képzelhető el.1431

Belső épületek

A tábor wz//w;wának ismeretében nyilvánvaló, hogy 
a cohors I  Noricorum állomáshelyéül szolgáló tábort a 
későrómai időkben erőddé építették át, erre — a pannoniai 
limesen végzett ásatások eredményeinek történeti kontex
tusba helyezésével — valamikor a Kr. u. 4. sz. első felében 
kerülhetett sor. A táborok átépítése azonban nem csak a 
védelmi rendszert érintette, hanem feltehetőleg a belső 
épületeket is.1441 Ez az átépítési fázis megnehezíti a tábor 
belső terében látható nyomok értelmezését.
^principia helye biztosan azonosítható. (115-116. kép 16.) 
A felmérési kép közepén a központi épülettömb belső ud
vara, és az azt szegélyező jobboldali helyiség is kirajzolódik. 
Jóval bizonytalanabb annak a megítélése, hogy tartozott-e 
hozzá a viaprincipális egy szakaszát lefedő csarnok, amely 
szerkezeti sajátosság a lovassággal rendelkező, vagy eleve 
lovas segédcsapatok táboraiban gyakran megfigyelhető.11’1 
Sajnos a principia nyugati része egy fás, bokros területre 
esik, így a magnetométeres felmérésből kimaradt. Éppen 
ezért a tábor principidyÁnak mérete teljes pontossággal

39- GABLER 1966, 85.
40- KOCSIS 2009, 122.
41- G RÓ H  2006, 61-62.
42.
43.

44.
45.

Hasonló köztes toronyra példa: KOCSIS 2009, 122, Fig. 3.
A gyakori kör, v. „U ” alakú tornyok előképeként négyzetes kiugró to
ronnyal épült a táci erőd, melynek építését a tetrarchia évtizedeire kelte
zik. TÓ T H  2009a, 35.
VISY2010, 22-23.
W e b s t e r  i9 8 5 ,2 2 3 .
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118. Néhány jellemző kerámia forma Aliscából (PTE) 

118. Typical ceramic finds from Alisca (PTE)

visible within the fórt more difficult.
The location of the principia can be identified with certainty. 
(Fig. 115-116./ 6.) In the centre of the geophysical image 
the internál court of the Central building block and a 
room on its right side are visible. It is much less certain 
whether a section o f the via principális was covered 
by a riding hall — a frequent structural characteristic 
of auxiliary forts with cavalry or of forts of specifically 
mounted auxiliary units.1451 Unfortunately the area of 
the western part of the principia is covered by trees and 
bushes and could nőt be surveyed. Consequently, the 
exact size of the principia of the fórt cannot be determined, 
bút based on the location of the via praetoria and the 
axis of symmetry of the internál yard its width can be 
estimated as 37 m, while its length — due to the above- 
mentioned uncertainties — between 37 and 45 m. Both 
correspond with the area of the fórt. In the aerial photo 
the ground plán of the negative trace of a rectangular 
building in the Southern area (Fig. 115-116.17.), recalls 
a stone-built buttressed horreum,[461 bút its location raises

45. W EBSTER 1985, 223.
46. PETCU LESC U  1987.



nem adható meg, a via praetoria elhelyezkedése és a bel
ső udvar szimmetriatengelye alapján a szélessége kb. 37 
m-re, a hossza — a fentebb említett bizonytalanság miatt — 
37- 45 m közé tehető. A tábor területéhez képest mindkét 
méret elfogadható. A légifotón a principia déli részén 
látható téglalap alakú negatív épületnyom (115-116. 
kép 17.) alaprajzát tekintve egy támpilléres, kőből épült 
borreumra emlékeztet,1461 azonban elhelyezkedése több 
problémát is felvet, amennyiben a principidval azonos 
fázisban épült. Először is, ha különálló borreumként ér
telmezzük, ez esetben túl közel helyezkedne el a principia 
tömbjéhez, melynek méretét is jóval csekélyebbnek, a 
tábor méreteihez képest aránytalanul kisebbnek kellene 
megadni. Másodszor: a pozíciója -  a principia mögött 

— túlságosan szokatlan, bár nem egyedi.1471 És végül: az 
épület a via decumana feltételezhető, de a légifotón nem 
látható sávjára esne, ami még az előzőnél is egyedibb 
eset lenne. Mérete és alaprajzi sajátossága miatt azonban 
feltételezhetően nem képezi részét a középső császárkori 
tábor principiá)ának, sokkal valószínűbb, hogy egy Kr. 
u. 4. századi átépítés során az egykori principia terüle
tén kialakított borreum rajzolódik ki a 2011 júniusában 
készült fotón.
A tábor barakképületei közül a retentura fronton rajzoló
dott ki két, az erődhöz képest hosszanti tájolású épület. 
(115-116. kép /8.) A jobboldali épületnél még a parancs
noki szállásrész is kirajzolódott a barakk via principális felé 
eső végén. A barakkok déli záródása a szűrt légifelvételen 
egyenes, az erődfallal párhuzamosan futó fehér sávként 
kirajzolódik. A teljes egészében kirajzolódó jobboldali 
barakk hossza 55 m, szélessége hozzávetőlegesen 8 m.
A praetentura front keleti részén egy négyzetes épület 
nyoma rajzolódik ki (115-116. kép /9.), mérete 12x10,5 
m. A tábor építési struktúrájához nem illeszkedik, tájolása 
az erőd falaihoz képest pár fokos eltérést mutat. Valószínű, 
hogy ez az épület a lelőhely későbbi periódusához tartozik, 
talán későrómai kísérőd, melyhez hasonló több helyen is 
megfigyelhető Pannónia Kr. u. 5. századi limest mentén. 
Összegzésként elmondható, hogy a felmérés eredménye
ként kirajzolódott a cohors I  Noricorum equitata Kr. u. 2. 
sz. végére, Kr. u. 3. századra keltezhető tábora. A térség
ben a katonai diplomák tanulsága szerint legkorábban, a 
Flavius-korban állomásozó csapat, a cobors I  Vindelicorum 
milliaria civium Romanorum pia fidelis tábora biztosan 
nem ezen a helyen állt, az ezres létszámú csapat erődje 
máshol keresendő. A középső császárkori tábort a Kr. u.
4. sz. folyamán a másutt is megfigyelt módon átépítették.

46. PETCU LESCU 1987
47. A magtárakat a re te n tu ra  front valamelyik oldalsó részén építik ki, 

a p r in c ip ia  mögötti pozícióra kevesebb példát ismerünk, mint pl. 
Iheilenhofen. FASSBIND ER 2008, Abb. 3/5

a number of problems, if it had been built in the same 
phase as the principia. First, if we interpret it as a separate 
borreum, then it is too close to the block of the principia, 
whose size should then be much smaller, which would 
be disproportionate to the size of the fórt. Second, its 
position — behind the principia — is unusual, although nőt 
entirely unique.1471 And finally, the building would fali on 
the assumed path of the via decumana — which cannot 
be seen in the aerial photo -  which would be even more 
unusual. Due to its size and ground plán it was probably 
nőt part of the principia of the 2nd-3rd century AD 
fórt; it is much more likely that the photo taken in June 
2011 shows a borreum that was built in the area of the 
previousprincipia during the 4th century AD remodelling. 
O f the barracks of the fórt, two, longitudinally oriented 
buildings can be seen along the retentura facade. (Fig- 
115-116. /8.) In the case ofthe right hand side building 
even the commander’s quarters can be identified at the 
end o f the building towards the via principális. The 
Southern end of the barracks appears on the filtered image 
as a straight white bánd running parallel to the wall of 
the fórt. The length of the fully identifiable barrack is 55 
m, while its width is approximately 8 m.
In the eastern part of the praetentura facade the traces 
of a square building are discernible (Fig. 115-116. 19.)', 
its size is 12x10.5 m. It does nőt fit the structure of the 
fórt and its orientation differs slightly from that of the 
walls of the fórt. It is probable that the building belongs 
to a later phase; it may perhaps be a Laté Román fortlet, 
similar to which are known from a number of sites along 
the 5th-century AD limes of Pannónia.
To sum up, we may say that as the result of the survey we 
have a picture of the fórt of the cohors I  Noricum equitata 
dated to the end of the 2nd and to the 3rd century AD 
Based on data from military diplomás, the fórt of the 
earliest military unit stationed in the wider area in the 
Flavian éra, the cohors I  Vindelicorum milliaria civium 
Romanorum pia fidelis, has to be sought somewhere else. 
The 2nd-3rd-century AD fórt was rebuilt during the 4th 
century AD in a manner observable at other sites as well- 
This Laté Román fórt was occupied by a unit of the légió 
II  adiutrix. The rectangular building in the northeastern 
part of the fórt represents an even later building phase. 
Based on the construction history of the Pannonian limes 
we may assume the existence of a tower similar to that in 
Lussonium,1481 built from the stone matériái of the fórt.

47. Granaries are usually built on one o f  the sides o f  the re te n tu ra  facade; 
a position behind the p r in c ip ia  is less frequently attested, e.g. at 
Theilenhofen. FASSBIND ER 2008, Abb. 3/5.

48. VISY 2003b, 93. An important argument against the existence o f  a 
fortlet is that these are usually created through detaching the corner of 
the fórt on the left side o f the p ra e te n tu ra  facade o f  the fórt. See Cipri:
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Ezt a későrómai erődöt a légió IIadiutrix egy csapata száll
ta meg. Az erőd ÉK-i részén kirajzolódó négyzetes épület 
egy ennél is későbbi építési fázist képviselhet. A pannoniai 
limes építés története alapján feltételezhető egy, az erőd 
kőanyagának felhasználásával épített, a lussoniumihoz 
Hasonló torony1481 létezése is. A lelőhelyen gyűjtött lelet- 
anyagban Árpád-kori cserépbogrács töredékek is előfor
dulnak, valószínű, hogy az erőd kőanyagát a középkor 
folyamán a környék jelentősebb építkezéseihez (például a 
szekszárdi, cikádori monostorok) folyamatosan bányász
ták. A kerámiaanyagban viszonylag nagy számban fordul 
elő a 15-16. századra keltezhető ún. bécsi kerámia, ami 
alapján a terület későközépkori, koraújkori intenzívebb 
használata is elképzelhető. (Pesthy Frigyes 19. századi 
gyűjtése során az őcsényiek a római lelőhellyel azonosít
ható sáncokról és romokról is beszámoltak, amelyeket — a 
gyakran ismétlődő toposz szerint — a törökkorhoz kötöt
tek.) A 18-19. századi katonai felmérések térképei sáncot, 
vagy romot azonban nem ábrázolnak Alisca helyén.

Altinum

A kölkedi határban fekvő magaslaton épült római erőd 
romjai régóta ismeretesek. Erről tanúskodik neve is: az 
etőd építési törmelékével borított dombot a helyiek 
»Várdomb”-nak, vagy „Törökdomb”-nak hívják. Klimó 
György pécsi püspök, az első tudományos alapossággal 
rendszerezett pécsi éremgyűjtemény létrehozója a falu 
földesuraként már a 18. században ásatásokat végez
tetett a Várhegyen, melyet a római limes első kutatói 
sokáig Lugioval azonosítottak. Hogy a kölkedi romok 
az itinerariumoVban említett Altinummal azonosítha- 
rók, azt Katanchich nyomán Haas Mihály vetette fel,1' 
hár a közeli Mohácson előkerülő nagy mennyiségű ró- 
trtai leletanyag miatt egészen a 20. századig tartotta 
drágát az a nézet, hogy Altinum a kölkedi romoktól 
északabbra, Mohács környékén keresendő. Az 1970-es 
években Fülep Ferenc egy kutatóárokkal átvágta az erőd 
arkát, melyet az előkerült leletek alapján egy Kr. u. 4. 
századi, későrómai erőd árkaként azonosított. A rész
ben szántóként, részben szőlőként művelt Törökdomb 
eszaki része az 1980-as évek közepén homokbanyaszas 
áldozatául esett, a bányagödörben és annak környékén 
Katona Győr Zsuzsa által végzett leletmentések során 
a bronzkortól a későcsászárkorig keltezhető leletek és

48. VISY 2003b, 93. A kísérőd létezése elleni érvként viszont felhozható, 
hogy ezeket általában a táborok p ra e te n tu ra  frontjának bal oldalán, a 
tábor sarkának leválasztásával alakították lei. Ld.: Cirpi: VISY 2003c, 
95; Azaum: HORVÁTH 2003, 81, Eining, Capidava, Zeilsermauer: 
SOPRONI 1986, Abb. 4-6 

49- Ha a s  1845, 113; POSTA 1897, 98.

Among the finds collected at the site we found fragments 
of Árpád Period clay cauldrons as well, and during the 
Middle Ages the fórt was probably continuously quarried 
fór the stone matériái to be used at other significant 
construction works in the area (e.g. the monasteries at 
SzekszárdandCikárd). In the ceramic matériái 15th-16th- 
century so-called Vienna Ware is represented in fairly 
large numbers, which indicates an intensive habitation 
o f the site in the Laté Middle Ages and the Early Modern 
Éra. (During Frigyes Pesthy’s data collection in the 19th 
century, the locals reported ramparts and ruins -  that 
can be identified with the Román site — which were at 
that time connected to theTurkish Period according to a 
frequently retold topos.) However, the maps of the 18th- 
19th-century military surveys do nőt indicate a rampart 
or a ruin at the site of Alisca.

Altinum

The ruins of the Román fórt built on an elevation in 
the vicinity of Kölked have been known fór a long time. 
Its name is a testimony of this: the hill covered with 
the construction debris o f the fórt is called “Várdomd” 

— “Castle Hill” or “Törökdomb” — “Turkish Hill” by 
the locals. As the landlord o f the viliágé György Klimó, 
the bishop of Pécs, the creator of the first scientifically 
organized numismatic collection in Pécs, carried out 
excavations at the Várhegy already in the 18th century, 
which was identified fór a long time with Lugio by the 
first scholars of the Román limes. It was Mihály Haas, 
following Katanchich,1491 who suggested that the Altinum 
mentioned in the itineraria should be identified with the 
ruins near Kölked, although due to the large amount of 
Román finds found at the nearby Mohács it was assumed 
by many until the 20th century that Altinum lies north 
of the ruins of Kölked, near Mohács. In the 1970s Ferenc 
Fülep cut a test trench through the ditch of the fórt 
and based on the finds he identified it as the ditch o f a 
4th-century AD, Laté Román fórt. The northern part 
of Törökdomb, used partly as arable land, partly as a 
vineyard, feli victim to sand quarrying around the middle 
of the 1980s. During the rescue excavations carried out 
by Zsuzsa Katona Győr in and around the quarry, finds 
and features dated between the Bronzé Age and the Laté 
Román Period were discovered.1501 During the systematic 
aerial reconnaissance of the site the outlines of a Laté

VISY 2003c, 95; Azaum: HORVÁTH 2003, 81; Eining, Capidava, 
Zeilsermauer: SO PRO NI 1986, Abb. 4-6.

49. HAAS 1845, 113; POSTA 1897, 98.
50. KATONA 1987, BURGER -  FÜLEP 1979, 256, ill. FÜLEP 1976, 43.
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1 19. Az erőd geofizikai felmérésének képe (Szabó Vera, ELTE-TTK)

119. Geophysical survey map of Altinum fórt (Vera Szabó, ELTE-TTK)

jelenségek kerültek elő.1501
A lelőhely szisztematikus légi felderítése során egy 
nagyméretű, egyik oldalán ívelt falú, későrómai erőd 
körvonalai sejlettek fel, melynek nagy része a bánya
gödörtől délre esik. A repülések és az előzetes terepbe
járások után,1511 összegezve a terepi megfigyeléseket a 
légifotókon látottakkal kitűztük a geofizikai felmérés 
szelvényeit. A geofizikai méréseket 2009 februárjában, 
50x50 m-es szelvényekben, 1 m-es szondatávolsággal 
végeztük el. A kaput és a mögötte levő területet magá
ba foglaló két szelvénynél a mintavételezést 0,5 m-re 
sűrítettük.
A felmérés eredményeként egy nagyméretű, többszörö
sen körülárkolt erőd -  melynek kapuja és több tornya is 
azonosítható —, a körülötte elterülő település (a vicus), 
és néhány, feltehetőleg újkori csatorna és dűlőút nyoma 
rajzolódott ki.
A déli szelvénysorban, illetve az erőd nyugati előteré
ben jelentkező, változó méretű foltok, jelek a tábor kö
rüli polgári településhez tartozó objektumok (gödrök,

50. KATONA 1987, BURGER - FÜLEI’ 1979, 256, Ül. FÜLEP 1976, 43.
51. VISY 2003a, 116.

Román fórt with one arching sídé were revealed, most of 
which were located south of the quarry. After the flights 
and preliminary field surveys,1511 combining the field 
observations with the aerial photos, we determined the 
trenches of the geophysical survey. The measurements 
were taken in February 2009, in 50x50 m trenches, with 
1 m transects. In the two squares that contained the 
gate and the area behind it the transects were densified 
to 0.5 m.
As the result of the survey, the traces of a fórt with multiple 
ditches -  with an identifiable gate and a number of towers 

—, the settlement surrounding it {vicus) and a few, possibly 
modern, channels and dirt roads could be detected.
The patches and anomalies found in the Southern roW 
of trenches and in the western forefront of the fórt are 
the traces of the features of the civilian settlement (pits, 
houses). The identified anomalies, appearing as light 
bands, are probably ditches or roads, although somé of 
them might be connected to later agricultural activities. 
In front of the southeastern corner of the fórt, the external 
ditch clearly turns in a slight arc to the north, following

51. VISY 2003a, 116.
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120. A déli sarok és a nyugati kapu (Szabó Vera, ELTE-TTK)

120. The Southern corner and the western gate (Vera Szabó, ELTE-TTK)

házhelyek) nyomai. Az itt azonosítható, világos sávok
ként jelentkező anomáliák egykori árkok, vagy utak, 
de ezek egy része a későbbi mezőgazdasági műveléshez 
kapcsolható.
Az erőd DK-i sarka előtt a külső védőárok jól kivehetően, 
enyhe ívben észak felé fordul, követve az erőd falának 
kanyarulatát.
A déli, délkeleti oldalon három, fossaként azonosítható 
nyom figyelhető meg. Az erőd keleti részén megfigyel
hető világosszürke sáv hordalék lehet, ami mellett az 
értéri erózió határvonala markánsan kirajzolódik. Az 
erőd déli részén, ott, ahol a fal ívesen a nyugati kapu 
felé kanyarodni kezd, egy legyező alakú torony rajzoló
dott ki. (119-120. kép /l.)  Vele átellenben, a felmérési 
kép ÉNy-i szegletében a párja is sejthető, de sajnos itt 
a niagnetométer által adott képet valamilyen nagyobb 
anomália zavarta meg. Ennek a legyező alakú toronynak 
a belső zárófala 3 m, külső íve 8 m, az erőd falától 5 m-re 
ugrik ki. A tornyot a belső fossa mögé építették. Mérete, 
elhelyezkedése alapján a szintén szabálytalan alaprajzú 
visegrádi későrómai erőd legyező alakú tornyai hozhatok 
fel párhuzamként,152* bár a torony belsejében is kivehető 
erődfal szakasz arra utal, hogy a legyező alakú kiugró, 
es a belső, trapéz alakú hátsó toronyrész különböző 
epítési fázist képvisel, hasonlatosan a római táborok 
átépített saroktornyaihoz. Az erőd felmért részén, a 
nyugati kaputól egyenlő távolságban, 32 méternyire, 
szimmetrikusan elhelyezkedve két nagyméretű tornyot 
sikerült azonosítani. (119-120. kép 12.) A kissé trapéz

52' GRÓF -  G RÓ H  2009, 22-23.

the bend of the wall of the fórt.
In the Southern, southeastern side three traces can be 
identified as fossae. The light grey bánd observable in the 
eastern part of the fórt can be sediment, beside which 
the line of the floodplain erosion is clearly visible. In 
the Southern part of the fórt, where the wall turns in an 
arc towards the western gate, a fan-shaped tower was 
detected. (Fig. 119-120. /I .)  Its counterpart can be 
assumed opposite to it, in the northwestern corner of 
the survey image, bút here somé sort of larger anomaly 
disturbed the image. The internál closing wall o f this 
fan-shaped tower is 3 m, the external arch is 8 m, and 
it protrudes from the wall of the fórt by 5 m. The tower 
was built behind the internál fossa. Based on its size and 
location its best parallels are the fan-shaped towers of 
the Laté Román fórt in Visegrád1521 that have an irregular 
plán, although the wall section of the fórt detected within 
the tower may indicate that the fan-shaped protruding 
and the internál trapezoid parts of the tower represent 
different phases, similarly to the remodelled corner towers 
of Román forts. In the surveyed part of the fórt two 
large towers have been detected arranged symmetrically, 
flanking the western gate, at the same distance o f 32 
m. (Fig. 119-120.12.) The large, slightly trapezoid, and 
almost completely protruding towers with an arching wall 
and similar U-shaped interval towers are known from 
numerous forts and fortified towns of the Empire from 
the 3rd century AD o n .1531 Analogies closer in space and

52. GRÓF -  G R Ó H  2009, 22-23.
53. Volubilis, Thamusida, Tocolosida: HALLER 1986; Lejjún: PARKER
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alakú, szinte teljesen kiugró, íves záródású, nagyméretű 
tornyok, és a hozzájuk hasonló U-alakú köztes tornyok 
a Kr. u. 3. századtól kezdődően a Birodalom számos 
erődjéből, erődített városából jól ismertek.1531 Időben és 
térben a közelebbi párhuzamaik a pannoniai későrómai 
erődöknél találhatók.1541 A délebbre eső torony jobban 
kivehető, belsejében az erődfal vonala, valamint egy 
kissé amorf folt rajzolódott ki. A nagyjából a torony 
közepén látható fekete folt egy, a nagyméretű torony 
felső szintjét tartó belső pillér nyoma lehet. Ilyen pil
lért a későrómai erődépítészetben a nagyobb méretű 
tornyoknál gyakran alkalmaztak.1551 
Az erőd déli oldalán, a már ismertetett legyező alakú 
torony és a markánsan jelentkező „U” alakú torony 
(kapu?) között, egyenlő távolságra tőlük a déli falat egy 
megközelítőleg kör alakú, kissé halványabban jelentkező 
jel szakítja meg. (119. kép /3.) Átmérője 6,8 m. Elhelyez
kedése alapján feltételezhető, hogy egy köztes toronynak 
a nyoma. A fal vonala itt kissé megtörik, ami viszont a 
későrómai erődépítészetben megfigyelhető sajátossággal 
magyarázható, miszerint először a tornyokat tűzik ki,156' 
majd a felépített tornyokat kötik össze falakkal. Ilyenkor 
az összekötő falszakaszok iránya között pár fokos eltérés 
lehet.157' Köztes, kör alakú torony az eddig ismertetett 
védművek rendszerébe nehezen illeszthető, másrészt a 
tornyot jelző kör alakú anomália belsejében a tőle keletre 
eső fal sötét sávja kissé déli irányba kanyarodva kiraj
zolódik, ezért ennek a részletnek az értelmezése kissé 
bizonytalan, lehetséges, hogy egy, az erőd védműveit ké
sőbb megzavaró bolygatásnak a nyoma látható itt. Ettől 
keletebbre egy a már ismertetett „U” alakú tornyoknál 
jóval kisebb kiugró torony határozható meg, szélessége 
6,6 m, a fal síkjától 5,6 m-re ugrik ki. (119. kép 14.) 
Az erőd nyugati kapuja egyértelműen azonosítha
tó. (119-120. kép 15.) A két kiugró toronnyal védett 
kapu tornyainak záródása bizonytalanul látszik, de a 
későrómai erődépítészetből vett példák alapján biztosra 
vehető, hogy a tornyok „U” alakúak, mert a négyzetes 
kaputornyok egyrészt korábbiak, másrészt a belső és 
a fal elé kiugró rész aránya esetükben jellemzően 2/3 53 54 55 56 57

53. Volubilis, Ihamusida, Tocolosida: HALLER 1986; Lejjún: PARKER 
1990; Luxor: GOLV1N -  RED D É 1986; Nicopolis: ROUSSEVA -  
SLOKOSKA 1991; Novae: SARNOW SKI 1977; Zeilsermauer, 
Capidava: SO PRO NI 1986; Troesinis, Dinogetia: ZAHARJADE 2006, 
Pagniköreni: HARPER 1977; Mautern: ERKEL 1996-97, Portchester: 
JO H N SO N  1976, Fig. 38.

54. TÓ T H  2009a, 40, Abb. 5.
55. Belső pilléres saroktornyok: Dinogetia: ZAHARIADE 2006, 171, 

Abb. 3, Capidava: ld.: 20. jegyzet. Kaputorony: Visegrád-Sibrikdomb: 
G RÓ H  -  G RÓ F 2009, 23, Fig. 4. Kísérődként jó  példa Leányfa
lu: SO PRO NI 1978, 63-66, Taf. 67, ill.VISY 2003b, 55, v. Öcsény- 
Soványtclek. PÉTERF1 -  VÁRADY 2009, 165, Fig. 7.

56. VISY 2000, 43-44; ill. MRÁV 2003
57. Ez a legtisztábban a Valentinianus-kori tokodi erődnél figyelhető meg. 

VISY 2000, 43; ill. M Ó CSY 1981

121. Az erőd déli oldala (PLT 29697, Szabó Máté)

121. The Southern side of the fórt (PLT 29697, Máté Szabó)

time are found in Laté Román forts of Pannónia.1541 The 
Southern tower is more clearly visible, and inside it the 
line of the fórt wall and a slightly amorphous patch can 
be seen. The black spot roughly in the centre of the tower 
can be the trace of the internál pillar supporting the upper 
story of the tower. Similar pillars were frequently used in 
Laté Román forts within larger towers.1551 
O n the Southern side of the fórt, at an equal distance 
between the already described fan-shaped tower and the 
strong anomaly of a U-shaped tower (gate?), the wall 
is interrupted by an approximately circular, somewhat 
dimmer trace. (Fig. 119. 15.) Its diameter is 6.8 m- 
Based on its location it can be the trace of an interval 
tower. The line of the wall turns at an angle here, which 
is explained by a characteristic feature of Laté Román fórt 
construction methods: first the location of the towers was 
determined,1561 and then the already built towers were 
connected by walls. In such cases there could be a few 
degrees difference between the connecting wall sections.1571 
The circular interval tower is nőt easy to fit in the system 
of already known fortifications. At the same time, the 
dark bánd of the wall to the east of the tower continues

1990; Luxor: GOLVIN -  RED D É 1986; Nicopolis: ROUSSEVA- 
SLOKO SKA 1991; Novae; SARNOW SKI 1977; Zeilsermauer, 
Capidava: SOPRONI 1986; Troesmis, Dinogetia: ZAHARIADE 200 6 , 
Pagniköreni: HARPER 1977; Mautern: ERKEL 1996-97, Portchester: 
JO H N S O N  1976, Fig. 38.

54. T Ó T H  2009a, 40, Abb. 5.
55. Corner towers with internál pillar: Dinogetia: ZAHARIADE 200 6 , 

171, Abb. 3, Capidava: see note 20. Gate tower: Visegrád-Sibrikdomb: 
GRÓH  -  GRÓF 2009, 23, Fig. 4. Good examples o f fortlets are Leány
falu: SO PRO NI 1978, 63-66, Taf. 67 and VISY 2003b, 55, or Öcsény- 
Soványtelek: PÉTERFI -  VÁRADY 2009, 165, Fig. 7.

56. VISY 2000, 43-44; ill. MRÁV 2003.
57. This is most clearly observable at the Valentinian Period fórt ofTokod: 

VISY 2000, 43 and M Ó CSY 1981.
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-  1/3. A kapu belső oldalán a bejáratot szűkítő kapu
szárnyak is azonosíthatók. A két kaputorony mérete 
4,8x5,6 m. A kölkedi kapu analógiái számos későrómai 
erődítménynél megfigyelhetők.1581 Az „U” alakú kapu
tornyok -  hasonlóan a köztes tornyokhoz -  építése a 
Kr. u. 3. századtól kezdve terjed el a birodalomban, de 
a korábbi kapuk esetén a tornyok a fal síkjától kevéssé 
ugranak ki,1591 míg a később épített kapuknál ez a kiugrás 
markánsabb, mint a korábbiaknál.1601 
A felmért terület északi részén megfigyelhető széles, íves 
nyomok egy, a római erődöt megelőzően itt állt bronz
kori földvárhoz tartozhattak. Erre a bronzkori lelőhelyre 
utaló leletanyag az egész római erőd területén gyűjthető. 
A kutatás eddigi álláspontja szerint a hely katonai 
megszállására az Kr. u. 1. század végén kerülhetett sor. 
A markomann háború végéig valószínűleg a cohors I  
Lusitanorum állomásozott ebben az auxiliáris táborban,

58. HALLIER 1986, 619, Fig. 6
59. Buciumi, LANDES-GYEM ANT -  G U D EA  2001, 131, Abb. 3., ül. 

Weissenburg porta decumana, FISCH ER  ULBERT 1983, 82.
60. Ulcisia Castra, V1SY 2003c, 98.

*22. Néhány fémlelet Alisca és Altinum erődjéből (PTE) 

1 ̂ 2. Metál finds from Alisca and Altinum (PTE)

inside the circular anomaly of the tower, turning slightly 
towards the south, thus the interpretation of this detail 
remains somewhat uncertain. It is possible that this is 
the trace of a later disturbance in the fortification. To the 
east a protruding tower much smaller than the already 
described U-shaped towers can be detected. Its width is 
6,6 m, and it protrudes from the pláne of the wall by 5.6 
m. (Fig. 119.14.)
The western gate of the fórt is identifiable beyond doubt. 
(Fig. 119-120. /5.) The shape of the two towers flanking 
the gate is somewhat dim, bút based on other examples of 
Fate Román forts it seems certain that they were U-shaped. 
Rectangular towers are usually earlier, and the proportion 
of their parts inside the wall and the protruding part is 
usually 2/3 to 1/3. O n the internál side of the gate short 
wall sections narrowing the entrance are alsó detectable. 
The size of the gate towers is 4.8x5.6 m. Analogies of the 
gate of Kölked are known from numerous Fate Román 
forts.1581 U-shaped gate towers — similarly to interval towers 

— become widespread in the Empire from the 3rd century 
AD on. Earlier gates protrude less from the pláne of the 
wall,1591 while in the case of later gates this protrusion is 
stronger.1601
The wide, arching traces in the northern part of the surveyed 
area probably belong to a Bronzé Age fortified settlement 
that preceded the Román fórt. Finds from this period can 
be collected from the whole area of the Román fórt. 
According to previous research, the area was occupied 
by the military at the end of the lst century AD. Until 
the end of the Marcomannic Wars probably the cohors I  
Lusitanorum was stationed in this auxiliary fórt, and was 
replaced by the cohors IAlpinorum peditata after the war.[61! 
Based on the geophysical survey and the finds collected 
during the survey we can establish that the early fórt cannot 
have been located in the area. The internál, trapezoid part 
of the fan-shaped tower observed in the southwestern part 
could be the corner tower of an earlier fórt, bút this remains 
rather uncertain. The construction of the Fate Román fórt 
can be dated to the period of the Tetrarchy the earliest, 
and based on the burnished pottery collected in the area 
of the fórt probably remained in use during the 4th and 
first half of the 5th century AD.1621 
The historical background of the construction o f the 
monumental fórt was provided by the provinciái Capital 
Sopianae that went through its final heyday from the 4th 
century AD to the beginning the 5th century AD. The 58 59 60 61 62

58. HALLIER 1986, 619, Fig. 6.
59. Buciumi, LANDES-GYEM ANT -  G U D EA  2001, 131, Abb. 3., and 

the Weissenburgp o r ta  decum ana . FISCH ER -  ULBERT 1983, 82.
60. Ulcisia Castra, VISY 2003c, 98.
61. KATONA 2003, 134.
62. On the issue o f burnished pottery and the fo e d e ra ti see KISS 2008.
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a háború végétől pedig a cobors IAlpinorumpeditataS6x] 
A geofizikai mérés és a mérés közben begyűjtött lelet
anyag alapján biztosra vehető, hogy a felmért területen 
ennek a korai erődnek a létezése kizárható. A délnyugati 
részen megfigyelt legyező alakú torony belső, trapéz 
alakú része lehet egy korábbi tábor saroktornya, de ezt 
egyenlőre fenntartásokkal kell kezelni. A későrómai 
erőd építése legkorábban a tetrarchia idejére keltezhe
tő, az erőd területén gyűjtött besimított kerámia alap
ján fennállása a Kr. u. 4-5 . sz. első feléig, fordulójáig 
valószínűsíthető.1621
A kutatás során előkerült monumentális erőd építé
sének történeti hátterében a Kr. u. 4. századtól a Kr. 
u. 5. sz. elejéig utolsó virágzását élő tartományi szék
hely, Sopianae állhat. A nagyméretű kölkedi erőd és 
megszálló csapatai, előbb az equites sagittarii, majd a 
cuneus equitum Fortensium a pannoniai limes utolsó 
évtizedeiben Valéria provincia székhelyének védelmében 
játszhattak kulcsszerepet.

Lussonium -  6, Dunaszentgyörgy - Déllő

123. Lussonium -  6 szürkeárnyalatos felmérési képe (Echtelion Bt.)

123. Grayscale survey image of the site Lussonium -  6 
(Echtelion LP)

A 6-os főúttól K-re, a tengelici elágazó közelében, a 
Déllő nevű határrészen fekvő lelőhely pontos helyét a 
légi felderítések és a terepbejárások alapján a közelmúlt
ban sikerült lokalizálni.1631 A lelőhely Lussonium és Aha 
Ripa erődje között helyezkedik el, nagyjából félúton, a 
Duna egykori ártere fölé magasodó kisebb dombon. Az 
ismert erődöktől való viszonylagos nagy távolsága, és 
sejthető, az őrtornyoknál nagyobb méretű árkai miatt 
került sor a jelenség felmérésére.
A geofizikai mérés eredményeként egy három árokkal 
körülvett épület képe rajzolódott ki. Az előzetes légi 
felderítés során ez a három árok részben, megszakítá
sokkal már kirajzolódott. Az árkok által határolt terület 
megközelítőleg téglalap rajzolatú lehetett, a Duna felé 
eső keleti oldal felé szűkülve. A limes-út menti épít
ményeket határoló árkok több helyen is megfigyelhető 
módon a limes-út felé összeszűkülnek — például Vetus 
Salina -  8-as toronynál (Rácalmás), vagy a közelmúltban 
az M6-os Alsónyék — Bátaszék lelőhelyen feltárt római 
épületnél.1641 Ezért biztosra vehető, hogy a limes-út ezen 
a helyen nem a korábban sejtett nyomvonalon haladt,1651 
hanem attól keletebbre, a Duna által mára elmosva. 61 62 63 64 65

61. KATONA 2003, 134.
62. A besimított kerámia és a barbár fo e d a ra t i kérdésköréhez Id.: KISS 2008
63. CZÖ V EK  1999, vö. V1SY 2003b, 97-98.
64. VISY 2003b, 75, ill. Fig. 103-104.; ilL GAL1NA 2010, 39-41, ill. 95, 

45. tábla.
65. VISY 2003b, 94-95.

units stationed at the fórt near Kölked, first the equites 
sagittarii then the cuneus equitum Fortensium may have 
played a key role in the defence of the Capital of the province 
of Valéria in the last decades of the Pannonian limes.

Lussonium -  6, Dunaszentgyörgy-Déllő

The exact location of the site lying east of Route 6, near 
the junction towards Tengelic, in an area called Déllő, was 
determined recently through aerial reconnaissance and 
field surveys.1631 The site is located about halfway between 
the forts of Lussonium and Alta Ripa, on a small hill rising 
above the earlier floodplain of the Danube. The site was 
chosen fór further study due to its relatíve distance front 
known forts and its ditches that seem to be larger than 
usual fór watch towers.
The geophysical survey revealed a building surrounded by 
three ditches. During previous aerial reconnaissance these 
ditches have already been intermittently recognized. The 
area encircled by the ditches is approximately rectangular, 
tapering towards the eastern side, towards the Danube. 
Ditches surrounding buildings along the limes road 
frequently taper towards the road, as observed e.g. at 
Vetus Salina -  8 watch tower (Rácalmás) or at the recently 
excavated Román building at Alsónyék-Bátaszék on the

63. CZÖ VEK 1999, comp. VISY 2003b, 97-98.
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A külső árok sejthető mérete: 50x100 m, de ennek a 
kerítő ároknak a léte kétséges, mivel csupán az árok 
déli, K-Ny-i irányban futó szakasza vehető ki markán
san, az északi szára bizonytalan, a 6-os út felöli szakasz 
pedig csupán a légifotón sejlik fel. A tisztán kirajzolódó 
közbülső árok által határolt terület kiterjedése 40x70 
m, míg a legbelsőé 30x25 m. Az árkok sarkai lekerekí
tettek. A belső árok határolta területen az épület falai 
sötétszürke sávként jelentkeznek. A téglalap alakú épület 
kiterjedése 25x20 m, legalább két nagyobb helyiségre 
tagolható, azonban a gyenge jelszint miatt az épület 
szerkezete ennél részletesebben nem azonosítható. Mé
rete, elhelyezkedése alapján kisebb útállomás, mutatio 
éppúgy lehet, m int kísérőd.1661 Az azonban bizonyos: a 
limes struktúrájához, a római úthoz illeszkedő római 
épület fontos és nevezendő objektuma a Világörökségi 
programnak.

A lim es  mentén feltárt útállomások: Gönyii, Nagy-Sáros: BÍRÓ -  
M O LN Á R 2009; Bitaszék, Lajvér-patak: KVASSY 2010, 17-18.

M6 motorway.1641 This indicates that the limes road did 
nőt follow the previously suggested path,[651 bút ran to 
the east and is now probably washed away by the Danube. 
The estimated size of the external ditch is 50x 100 m, bút 
its existence is uncertain, since only its Southern section 
running E-W can be observed properly. Its northern 
section is uncertain and the section in the direction of 
the Danube can be seen dimly only in the aerial photo. 
The area encircled by the clearly visible middle ditch is 
40x70 m, while that encircled by the innermost one is 
30x25 m. The corners of the ditches are rounded. The 
walls of the building inside the encircled area appear as 
dark grey bands. The size of the rectangular building 
is 25x20 m. It can be divided intő at least two larger 
rooms, bút due to the weakness of the anomalies further 
structural details could be identified. Based on its size 
and location it could have been a smaller way station, 
mutatio, just as much as a fortlet.1661 One thing is certain, 
however: this Román building, which is aligned to the 
structure of the limes and the limes road, is an important 
site that should be nominated to be part of the World 
Heritage Site.

64. V1SY2003b, 75, andFig. 103-104., and G A LIN A 2010, 39-41, an d 95, 
45. tábla.

65. VISY 2003b, 94-95.
66. Way stations along the lim es : Gönyii, Nagy-Sáros: BÍRÓ -  M O LNÁ R 

2009; Bátaszék, Lajvér-patak: KVASSY 2010, 17-18.



The D anube Limes Project Archaeological Research Between 2 0 0 8 -2 0 1 1

e r e d m é n y e k  a r ip a

PANNONICA ŐRTORNYAINAK 
KUTATÁSÁBAN___________________

Szabó Máté

A Ripa Pannonica őrtoronyláncáról alkotott képünket 
alapvetően két kutatás határozza meg: Soproni Sándor 
foglalta össze a Dunakanyar sűrűn erődített védelmi 
rendszerének ismeretanyagát,1671 Visy Zsolt átfogó m un
kája pedig a korábbi eredményeket összegezte, valamint 
egészíthette ki légirégészeti adatokkal.1681 Habár — e 
kutatásoknak köszönhetően — a Ripa Pannonica ismert 
őrtornyainak a száma megduplázódott, az utóbbi évek 
arra is rávilágítottak, hogy a kutatási aránytalanságok
ból kifolyólag a korábbi, tényszerű megállapítások egy 
részét1691 felül kell vizsgálni.
A Ripa Pannonica 2007-ben indult1701 szisztematikus 
légirégészeti kutatását a Central Europe Danube Limes 
program során terepi ellenőrzéssel, fémdetektoros kuta
tással és helyenként geofizikai méréssel lehetett kiegészí
teni. 2007-2011 között a Pécsi Tudományegyetem és a 
KÖH kutatócsoportja a teljes magyarországi limes-szA- 
kaszon ellenőrizte a korábbi adatokat.
A vizsgálatokhoz hozzátartozik, hogy a római határvédel
mi rendszer magyarországi szakasza magában hordozza a 
kutathatóság aránytalanságát. A sűrűn beépített területek 
esetében — egy-egy újabb feltárás kivételével1 11 — főként 
az archívumokra lehet támaszkodni, s döntően ugyanez 
igaz az erdős, vagy nem művelt területeken is.
A lényeges szerepet játszó légirégészeti felderítés során — a 
korábbiakhoz igazodóan1721 — elsősorban a limes Buda
pesttől délre eső szakaszán lehetett újdonságra számítani. 
A szisztematikus kutatásnak köszönhetően több tucatnyi 
őrtoronyról készült alaprajzi adatokat mutató felvétel. 
A térképészeti feldolgozás eredményeképpen, formájuk, 
méretük és szerkezetük ismeretében lehetőség nyílt rész
letes terepi ellenőrzésükre. A terepi térinformatikával 
támogatott felderítésnek köszönhetően a kisméretű, le
letszegény lelőhelyeket pontosan be lehetett azonosítani, 
fémkeresős vizsgálatuk pedig többnyire eredményesnek 
bizonyult.
A légirégészet módszertanából kiindulva, ásatás nélkül 
*s levonhatók bizonyos következtetések a képek alapján.

67 ■ SOPRONI 1978.
68- VISY 2003b.

NAGY 1999, 113.124. A kutatási aránytalanságból származó informá
ciók szerint általános vélemény, hogy a Kr. u. 4 századi burgus építkezé
sek alapvetően I. Valentinianus császár uralkodásához köthetők.

7®- Culture 2000 program, Pécsi Légirégészeti Téka 
71 • B. BALOGH 2011.
72- VISY 2003c, 164.

RESULTS OF THE RESEARCH ON 
THE WATCH TOWERS OF THE
RIPA PANNONICA_________________

Máté Szabó

Our previous views of the chain of watch towers along 
the Ripa Pannonica have been determined by two major 
studies: Sándor Soproni’s work reviewed our knowledge 
on the dense defensive line of the Danube Bend area,1671 
while Zsolt Visy’s comprehensive work summed up 
all previous research and complemented it with new 
evidence.1681 Although — thanks to these studies — the 
number of the known watch towers of the Ripa Pannonica 
has doubled, the pást years have shown that somé of the 
previous facts1691 have to be revised because of the bias of 
previous research.
The systematic aerial archaeological reconnaissance of the 
Ripa Pannonica launched in 20071701 was complemented 
during the Central Europe Danube Limes program 
through ground truthing surveys, surveys with metál 
detectors and sometimes geophysical surveys. Between 
2007 and 2011 the research group of University of 
Pécs and o f the National Office o f Cultural Heritage 
checked all the previously available data along the whole 
Hungárián limes section.
The Hungárián section of the Román frontier defence 
system does nőt allow an evenly distributed research. In 
the case of densely built-up areas — with the exception 
of a few recent excavations1711 — we have to rely mostly 
on archives, and this is fundamentally true fór areas with 
forest cover or without agricultural cultivation as well. 
Previous investigations1721 indicated that during aerial 
archaeological reconnaissance, which plays now a 
significant role in the research, növel results could be 
expected mostly along the limes section south of Budapest. 
Due to systematic research images of dozens of watch 
towers could be taken that showed proper ground plans. 
Through their mapping and in the knowledge of their 
form, size and structure detailed field control became 
possible. Thanks to surveys with field GIS support, small 
sites poor in finds could be identified as well, and surveys 
with metál detectors mostly proved successful.
Due to the methodology of aerial archaeological research,

67. SO PRO NI 1978.
68. VISY 2003b.
69. NAGY 1999, 113, 124. One generál opinion formed on the hasis o f 

biased research is that burgus constructions in the 4th century AD can 
be connected mostly to the reign o f  Valentinian I.

70. Culture 2000 Program, Aerial Archaeological Archive o f  Pécs.
71. B. BALOGH  2011.
72. VISY 2003c, 164.
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Jelenleg a legfontosabb, hogy esetenként a felvételeken 
megfigyelhetjük a lelőhelyen történt átépítéseket, vagy 
ezek hiányát is. Ezek kronológiai besorolásához legtöbb
ször csak ásatással szerezhetünk információt, de a formai 
jegyek is árulkodók lehetnek.
A felvételek tanúsága szerint alapvetően Kr. u. 4. századi 
őrtorony-típusok különböző fajtáit lehetett megfigyelni 
a levegőből.[73] 74 A képeken főként a pozitív anomáliaként 
jelentkező árkok láthatók. Habár ezek a jelenségek egyér
telműen lehatárolják a belső területeket, őrtoronyra utaló 
nyomokat ritkán, akkor is inkább foltszerűen, szintén po
zitív anomáliaként lehetett azonosítani. Utóbbi arra utal, 
hogy a légi felvételeken látható őrtornyok valószínűleg 
fa konstrukciók voltak (vagy a kőépítményt az alapokig 
kibányászták), melyet a terepbejárásokon alátámasztott 
a hiányzó kő- és téglaanyag is.

4 124. Annamária -  6-os őrtorony kettős árka és a mellette futó 
limes-út nyoma légi felvételen (PLT 32100, Szabó Máté)

4 124. Aerial photo of the double ditch of Annamatia -  6 watch 
tower and the limes road running beside it (PLT 32100, 
Máté Szabó)

Formai jegyek alapján alapvetően kettő típusba sorol
hatók a jelenségek:

U Rombikus árkú őrtornyok: a Ripa Pannonica men
tén eddig csak Valéria tartományból ismert a típus. 
A megfigyelések szerint minden esetben stratégiailag 
fontos helyre (patakátkelőhely, stb.) telepítették őket. 
Az egyszeres, rombikus árokkal védett terület belső 
részén három esetben folt-szerűen azonosíthatók a 
tornyok, melyek — az ásatási adatok alapján17'1 is — 
valószínűleg fából készültek.

2. Kettős, lekerekített sarkú árokkal övezett tornyok: 
a kutatásokból jól ismert típus77 a légi felvételek 
alapján vizsgálatunk legelterjedtebb formájának 
tartható (A). A védművek méretében és szerkeze
tében eltéréseket fedezhetünk fel, ugyanakkor az 
egyes szakaszokon jelentkező nagyfokú hasonlóság 
az egységes tervezésre és kivitelezésre utal.1761 Az árkok 
közül esetenként csak az egyik látszik a felvételeken, 
méretük és az analógiák alapján azonban feltételez
hetjük a másik meglétét is. A külső és belső árkok 
jellemzően 200-100 római láb körül mozognak.177' 
Egy altípust (B) is elkülöníthetünk, melynek

73• VISY 2003c, 164-168., NAGY 1999.
74- VISY 1980, 167.
75- VISY 2003c, 167-168.
76- NAGY 1999, 113-114.
77- VISY 2003c, 167-168., NAGY 1999

somé conclusions can be drawn based on the images, 
without excavation. At present the most important factor 
is that we can observe in these photos the rebuilding 
episodes of the sites or the lack thereof. Their chronological 
determination is mostly possible only through excavation, 
bút somé formai characteristics can be useful.
According to the images, two main types of watch towers 
can be distinguished in the 4th century AD from the 
air.1731 The images usually reveal ditches that appear as 
positive anomalies. Although these features do determine 
the internál areas, traces of watch towers can rarely be 
detected, usually only as a patch, alsó as a positive 
anomaly. The latter indicates that the watch towers visible 
in the aerial photos were timber constructions (or the 
stone construction had been quarried to its foundations), 
which is supported by the lack of stone and brick matéria! 
during field survey.

Based on formai characteristics the observed 
phenomena can be divided intő two basic groups:

1. Watch towers enclosed by rhombic ditches: along 
the Ripa Pannonica this type is known only from the 
province of Valéria. According to our observations 
they are always located in strategically important 
places (e.g. stream crossings, etc.). In the area 
enclosed by a single rhombic ditch patches indicating 
towers could be identified in three cases. These were 
probably timber constructions, as demonstrated by 
excavation results as well.1741

2. Watch towers enclosed by double ditches with 
rounded corners: this well-known type[75) 76 77 can be 
considered the most widespread form (A) based 
on the aerial photos. Somé differences in the size 
and structure of the fortifications can be discerned, 
bút the great similarity throughout the given limes 
sections indicates uniform planning and execution.1761 
In somé cases only one of the ditches is visible in the 
image, bút based on their size and the analogies we 
may assume the existence of another as well. The 
external and internál ditches are usually between 
200 and 100 Román feet.1771 We can distinguish a 
subtype (B) characterized by larger sizes, sometimes 
twice as large as the previous one. From aerial photos 
such sites have been known from along the ripa, 
bút because of their problematic identification they

73. VISY 2003c, 164-168; NAGY 1999.
74. VISY 1980, 167.
75. VISY 2003c, 167-168.
76. NAGY 1999, 113-114.
77. VISY 2003c, 167-168, NAGY 1999.
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jellemzője, hogy mérete arányosan nagyobb, akár 
a kétszeresét is elérheti a fentebbi típusnak. A ripa 
mentén légi felvételről már korábbról is ismerünk 
ilyen lelőhelyeket, problémás meghatározásuk 
miatt azonban nem kaptak kellő figyelmet.1781 Az 
árkokkal határolt belső területen — mindkét típus 
esetében — általában nem azonosítható a torony 
helye, vagy a látható nyom pozitív anomáliaként 
fa konstrukcióra, vagy kiszedett falakra utalhat.

1 . -2 .A-2 .B

125. A kutatás során azonosított őrtorony típusok (PLT)

125. Types of watch towers identified through research (PLT)

A történeti források és a kutatások is egységes tervezésre 
és kivitelezésre utalnak,1791 melyet a térképészeti feldolgo
zás alapján nyert alaprajzok is alátámasztanak. Habár az 
azonos típusba tartozó tornyok esetében is tapasztalhatók 
eltérések, ezek volumene elhanyagolhatónak tűnik, s a 
valódi különbségeket a típusok között, valamint a lelet
anyagban kell keresnünk.
A vizsgálatunk során 1-es típusba sorolt rombikus őrtor
nyokról egyelőre kevés adattal rendelkezünk. A feltárásból 
ismert Intercisa - 10-es|8°! toronyhoz képest Annamatia 
- 7 és Ad Statuas - 678 79 80 [81] 82 őrtornyok mérete kicsit nagyobb 
a légi felvételek alapján. Építési és használati idejükről 
csekély adatunk van, de mind a Kr. u. 3. század végére, 
Kr. u. 4. század első felére vonatkozik,1821 mely alapján a

78. Lussonium - 6-os őrtorony: CZÖ VEK 1999, 135-136., V1SY 1999, 
247., VISY 2003b, 97-98. A korábbi kutatás a szükséges adatok híján 
egy 30x30 méteres rombikus árokkal határolt őrtoronynak feltételezte a 
lelőhelyet. Aha Ripa - 1-es őrtorony: VISY 2003b, 100. A térképésze
ti feldolgozás pontatlanságából adódóan az árok mérete kisebbnek lett 
meghatározva.

79. B. BALOGH 2011, 87-90., VISY 2003b, 123-126., VISY 2003c, 164- 
168

80. VISY 1980.
81. Egyelőre csupán légi felvételről ismert, elhelyezkedése és analógiák alap

ján sorolható a limes védművei közé.
82. Iintercisa - 10-es torony építési idejét Visy Zsolt a Kr. u. 3-4. sz. fordu

lójára teszi, használati idejét az előkerült lelctanyag alapján a Kr. u. 4. 
sz. közepéig tartja elfogadhatónak, VISY 1980, 173. Aha Ripa - 2-es 
őrtorony feltárási eredményei feldolgozás alatt állnak, de a csekély le
letanyag nem mond ellent a korábbi kutatási eredményeknek (Bödőcs 
András szíves szóbeli közlése). Annamatia - 7-es őrtorony területéről a 
fémkeresővel gyűjtött érmek a 320-as évekre keltezhetők.

have nőt yet received proper attention.1781 In the area 
enclosed by the ditches the piacé of the tower is 
usually identifiable, and the visible positive anomaly 
indicates either timber construction or removed walls.

Historical sources and research alsó indicate unified 
planning and execution,1791 supported by the ground plans 
arrived at through the mapping of the images. Although 
there are slight differences between the towers of the same 
type, they seem to be negligible, and the reál differences 
are between the types and in the archaeological finds. 
During our investigation we had very little information 
regarding Type 1 watch towers with rhombic ditches. 
Compared to the excavated Intercisa — 10 watch tower,1801 
Annamatia -  7 and Ad Statuas -  618'1 watch towers seem 
to be slightly larger in the aerial photos. We have little 
information on the time of their construction and use, 
bút all indicate a date around the end of the 3rd or first 
half of the 4th century AD,1821 based on which a dating 
to the period of the Tetrarchy seems plausible.1831 
We have more information on Type 2.A sites enclosed by 
double ditches, bút most of the data do nőt come from 
excavations.1841 Their definition has so far been based on 
aerial photos and the finds -  mostly metál objects1851 -  
collected during field surveys.
Although the small number of unstratified matéria! allows 
only limited conclusions, a few facts do provide somé 
clarification:

• The aerial photos rarely show traces of remodelling on 
the identifiable features, which indicates a uniform 
planning and execution and possible later reparations.

• The metál objects are strongly connected to

78. Lussonium -  6 watch tower: CZÖ VEK 1999, 135-136, VISY 1999, 
247, VISY 2003b, 97-98. Previous research -  in lack o f data -  identified 
the site as a watch tower enclosed by a 30x30 m rhombic ditch. Aha 
Ripa — 1 watch tower: VISY 2003b, 100. Due to the imprecision o f  the 
mapping the calculated size o f the ditch was smaller than it really is.

79. B. BALOGH 2011, 87-90, VISY 2003b, 123-126, VISY 2003c, 164- 
168.

80. VISY 1980.
81. Known so far only from aerial photos; based on its location and 

analogies it can be considered as one o f the limes fortifications.
82. Zsolt Visy dated the construction o f the Intercisa -  10 watch tower 

to the turn o f  the 3rd to the 4th century AD, and considered its use 
possible until the mid-4th century AD based on the find matériái: VISY 
1980, 173. Ih e  excavation results o f Aha Ripa -  2 watch tower are still 
being processed, bút the meagre find matéria! does nőt contradict earlier 
research results (personal communication with András Bődöcs). The 
coins found with metál detector from the area o f  Annamatia -  7 watch 
tower can be dated to the AD 320s.

83. VISY 2003c, 166.
84. Among the watch towers along the ripa section south o f  Budapest, 

Intercisa -  6 (VISY 1980) and Alisca -  3 (PÉTERFI-VÁRADY 2009) 
have been partially excavated. Furthermore, the identification o f  one 
site as a watch tower has alsó been suggested near Bátaszék (GALLINA- 
H O RNOK-PALUCH-SOM OGYI 2010, 39-41).

85. During research we found altogether 69 identifiable coins, a datable 
f ib u la ,  and a cym bala . Earlier research complements this with 17 further 
coins (CZÖVEK 1999).
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126. Szisztematikus fémdetektoros kutatás egy levegőből azonosított őrtorony területén (PTE) 

126. Systematic survey with metál detector at a watch tower identified in aerial photos (PTE)

Tetrarchia-kori keltezést valószínűsíthetjük.1831 
A 2.A típusba sorolható, kettős árokkal övezett lelőhelyek
ről több adattal rendelkezünk, de ezek nagy része sem fel
tárásokból származik.1841 Meghatározásukhoz elsősorban 
a légi felvételekre és a terepi kutatás során gyűjtött lelet
anyagra — elsősorban fémanyagra1851 — támaszkodhatunk. 
Habár a csekély számú és réteghez nem köthető leletanyag 
csak korlátozottan engedi következtetések levonását, né
hány tény azonban segítheti az eligazodást:

* A légi felvételeken azonosítható jelenségeken alapve
tő átépítési nyomok ritkán láthatók, mely az egységes 
tervezést és kivitelezést, valamint az esetleges későbbi 
javításokat erősíti.

* A fémleletek a georeferált légi felvételeken látható, 
és GPS-szel pontosan meghatározható jelenségekhez 
szorosan kapcsolódnak, döntően a belső árkon belüli 
területen kerültek elő. Ennek köszönhetően réteghez 
nem, de objektumhoz — az őrtorony feltételezett 
helyéhez — kapcsolhatók.
A leletanyag állapota átlagon felülinek tekinthető 
(castellum vagy vicus területéről sokkal rosszabb

83- VISY 2003c, 166.
8T  A ripa Budapesttől délre eső szakaszán a légi felvételek alapján ismertté 

vált őrtornyok közül Intercisa - 6 (VISY 1980) és Alisca - 3 (PÉTERFI- 
VÁRADY 2009) részleges feltárása történt meg, valamint felmerül egy 
lelőhely őrtoronyként való azonosítási lehetősége is Bátaszék közelében 
(GALLINA-HORNOK-PALUCH-SOM OGYI 2010, 39-41.)

85. A kutatás során összesen 69 meghatározható érme, és egy datáló értékű 
f ib u la  és egy cym b a la  került elő. A korábbi kutatások alapján ez a szám 
további 17 érmével egészíthető ki (CZÖ VEK 1999).

phenomena visible on georeferenced aerial maps 
and identifiable with GPS, and were found mostly 
in the area within the inner ditch. Consequently, they 
cannot be connected to a layer, bút are associated 
with a feature — the assumed location of the watch 
tower.

• The State of preservation of the find matériái is above 
average (the matériái from the area of a castellum or 
vicus is in a much worse State of preservation). In 
this case, destruction by agricultural cultivation can 
be regarded negligible due to the scattering of the 
matériái, and it is much more likely that the coins 
were in circulation fór a shorter period of time (they 
were lost soon after having been minted).

• The finds — with a few exceptions — cover the 4th 
century AD, and with the increase of the number of 
finds their date shifts towards the AD 350s.[861

Thanks to systematic reconnaissance the contradictions 
caused by the biases of previous research have become 
clear. O n the one hand, we have a large amount of 
excavation results from the area of the Danube Bend,187] 
which are, however, very often limited only to the area 
of the watch tower and provide little information on 
the system of ditches enclosing it. O n the other hand,

86. The distribution o f  the matériái does nőt fit the generál trend in Pannó
nia, as already indicated by A. Czövek. C ZÖ VEK 1999, 137.

87. SO PRO NI 1978.
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nr. 1269

127. I. Constantinus érme ANN 6 őrtoronyból (PTE)

127. I. Constantine Is coin front ANN 6 watch tower (PTE)

minőségű anyag áll rendelkezésre). Ebben az esetben 
a mezőgazdasági művelés roncsoló hatását a lelet
anyag szóródása miatt elhanyagolhatónak tekint
hetjük, s sokkal valószínűbb, hogy kevesebb ideig 
lehettek forgalomban az érmek (verési idejükhöz 
képest hamar elveszítették őket).

• A leletanyag — egy-egy kivételtől eltekintve — a Kr. u.
4. századot fedi le, súlypontja a darabszám növeke
désével a 350-es évek irányába tolódik el.1861 

A szisztematikus felderítésnek köszönhetően kiviláglik a 
korábbi kutatási aránytalanság ellentmondása. Egyrészt 
nagyszámú feltárási eredménnyel rendelkezünk elsősor-

nr. 1593

128. I. Constantinus érme MÁT 5 őrtoronyból (PTE)

128. Constantine I’s coin from MÁT 5 watch tower (PTE)

bán a Dunakanyar térségéből,1871 mely sok esetben viszont 
csupán az őrtorony területére korlátozódik, és az azt övező 
árokrendszerről kevés adatot szolgáltat. Másrészt a for
rásokra és döntően ezekre a feltárási eredményekre ha
gyatkozva általánosan elfogadottá vált a Kr. u. 4. századi 
őrtoronylánc kettős, lekerekített sarkú árkokkal határolt 
típusának I. Valentinianus korra keltezése,1881 melyet az 
utóbbi évek eredményei alapján nem tarthatunk megfe
lelően alátámasztottnak. Az általunk 2.B típusba sorolt 
lelőhelyek jelenthetik ugyanakkor a kulcsot a probléma 
feloldásához. A légi felvételeken látható jelenségek mérete 
jelentősen nagyobb, mely alapján komolyabb épületet is 
sejthetünk az általuk övezett területen belül.

86. A leletanyag eloszlása nem igazodik a pannoniai trendhez, melyre már 
Czövek A. is felhívta a figyelmet. CZÖ VEK 1999, 137.

87. SOPRONI 1978
88. V1SY 2003c, 166., NAGY 1999, 113., 124.

based on written sources and these results it has become 
generally accepted that the 4th-century AD watch tower 
type enclosed by double ditches with rounded corners 
should be dated to the reign of Valentinian I.1881 This, 
however, is nőt supported by the results of the pást few 
years. The key to the solution of the problem is provided 
by the sites we termed here Type 2.B. Here the size of the 
phenomena detectable on aerial photos is considerably 
larger, which may imply a significant building in the area 
enclosed by them.
The stone and brick debris from the area of Ad Statuas -  
5 watch tower alsó indicates a larger building, and coins 
dated to the second half of the 4th century AD were 
found on its surface. We do nőt have any finds from the 
site of Aha Ripa -  1, bút it can alsó be assigned to this

nr. 1631

129. Gallienus érme LVS 6 kiserőd(?) területéről (PTE)

129. Gallienus’s coin from LVS 6 fortlet(?) (PTE)

group based on formai eriteria.
In the case of Lussonium -  6, under similar circumstances, 
the dominance of 3rd century AD matériái among 
the coins can be regarded exceptional. Because of its 
location, multiple ditches and the hiatus in its matériái 
we decided to carry out geophysical prospection to get 
closer to the solution o f this problem.1891 The survey 
image confirmed the presence of most of the ditch visible 
on the aerial photos, and showed a complex structure 
within the encircled area. Based on its size and shape it 
was nőt a watch tower, bút probably a fortlet or a way 
station,1901 although the issue can be decided conclusively 
only through excavation. We alsó cannot ignore the coin 
matériái dated to the second half of the 4th century AD, 
which may indicate a later construction as well.1911 
In the case of the phenomena classified as Type 2.B 
an assignment to Budakalász type watch towers is a 
possibility as well. Such burgi are known from a number

88. V1SY 2003c, 166, NAGY 1999, 113, 124.
89. Ilié  geophysical survey was carried out by Echtelion LP (Gábor Bertók). 

See R. Lóki in this volume.
90. BÍRÓ-M OLNÁR 2009, 48-58. However, the way stations o f  Gönyű 

and Bátaszék were out o f  use by the second half o f  the 3rd century AD: 
idem, 36, 44-47, M A JERIK-LA RSSO N-GELENCSÉR 2010, 18.

91. A few Laté Rontan coins were found in the way station o f Gönyű as well, 
which — in lack o f an associatcd building — the excavator connected with 
the traffic o f the limes road running near the earlier way station. BÍRÓ' 
M OLNÁR 2009, 36.

134
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130. VSA 11 őrtorony, a limes-út és más régészeti jelenségek nyomai a levegőből (PLT 35775, Ottó Braasch)

130. Traces ofVSA 1 1 watch tower, the limes road and other archaeological features from the air (PLT 35775, Ottó Braasch)

Az Ad Statuas - 5-ös torony területén a kő- és téglatör- 
rnelék komolyabb épületre utal, felszínéről pedig a Kr. u. 
4. század második felére keltezhető érmek kerültek elő. 
Alta Ripa - 1-es lelőhelyről nem ismerünk leletanyagot, de 
formai jegyek alapján szintén ebbe a csoportba sorolható. 
Lussonium - 6 esetében hasonló körülmények mellett 
rendhagyónak tekinthető az éremanyagban markánsan 
megjelenő Kr. u. 3. század. Elhelyezkedése, többszörösen 
árkok szerkezete, és a leletanyagban mutatkozó hiátus 
°kán geofizikai méréssel kívántunk közelebb jutni a prob
léma megoldásához.1891 A felmérési képen alátámasztást 
nyert a légi felvételeken látható árkok nagy része, emellett 
a belső területen egy összetett forma rajzolódott ki. Mé
rete és formája alapján őrtorony helyett sokkal inkább 
emlékeztet egy kísérődre vagy útállomásra,1901 de a kér
dés megnyugtató eldöntését csak ásatás mondhatja ki. 
Ugyanakkor nem mehetünk el a Kr. u. 4. század második 
felére keltezhető éremanyag mellett, mely egy esetleges 
későbbi építkezésre is utalhat.19'1

89. A geofizikai mérést az Echtelion Bt. végezte (Bertók Gábor). Ld. Lóki R. 
vonatkozó tanulmányát a kötetben.

^0. BÍRÓ-M OLNÁR 2009, 48-58., ugyanakkor a gönyűi és a bátaszéki 
útállomások a Kr. u. 3. század második felében már nem állhatták, ua. 
36., 44-47., M A JERIK-LA RSSO N-GELENCSÉR 2010, 18.

9 b  A  Gönyűn feltárt útállomásnál is került elő néhány későrómai érme, 
melyeket -  hozzá tartozó épület hiányában -  inkább az egykori útál- 
lomás mellett futó limcs-út forgalmához kötött a feltáró. BÍRÓ-M OL
NÁR 2009, 36.

of excavations,1921 and their size probably required the 
digging of larger defensive ditch(es). The scarce data 
regarding the latter1931 is comparable to the sizes on the 
aerial photos, while the matériái found is Similar to their 
dating.1941
To sum up we may say that after years of research we 
still do nőt have enough information to securely date 
the 4th-century AD chain of watch towers of the Ripa 
Pannonica. Excavation data are available mostly from the 
towers, while aerial photos provide information on the 
ditches surrounding them, and we have little information 
that concerns both at the same time. The finds collected 
during non-destructive field research do nőt confirm 
the generally accepted view regarding the time of the 
construction of these defensive structures, although due 
to their low number and unstratified context we should 
handle them with caution.
According to our observations the various types may 
indicate a different construction time, combined with 
uniform planning and execution. Based on these, towers 
enclosed by rhombic ditches (1) can be dated to the 
period of the Tetrarchy, structures encircled by double 92 93 94

92. PÉTERFI-VÁRADY 2009, 159-166, G R Ó F-G R Ó H  2006, 9-12, VISY 
2003b, 57 (Ulcisia Castra -  2), SO PRO NI 1978, 63-66.

93. GRÓF-GRÓ H  2006, 10, SO PRO NI 1978, Taf. 18.
94. B. BALOGH 2011, 93-94, PÉTERFI-VÁRADY 2009, 162-163.



A D antibe Limes Program Régészeti Kutatásai 2 0 0 8 -2011  Között

A 2.B típusba sorolt jelenségek esetében felmerül a Bu
dakalász típusú tornyok közé sorolás lehetősége. Ilyen 
burgus több feltárásból is ismert,1921 méretük pedig min
den bizonnyal megkívánta a nagyobb méretű védőárok/ 
védőárkok(?) kiásását is. Utóbbira vonatkozó csekély 
adatunk1931 a légi felvételeken látható jelenségek mére
tével, az előkerült leletanyag pedig a keltezéssel1941 mutat 
hasonlóságot.
Összefoglalásként elmondható, hogy a több éves kutatás 
alapján a Ripa Pannonica Kr. u. 4. századi őrtoronylán
cának megbízható keltezéséhez nincs elegendő adatunk. 
Az ásatási anyagok főként a tornyokra, míg a légi felvéte
lek elsősorban az azokat övező árkokra vonatkoznak, s a 
mai napig kevés olyan információval rendelkezünk, mely 
együtt vizsgálhatta a kérdést. A roncsolásmentes terepi 
kutatások során gyűjtött leletanyag ugyanakkor nem iga
zolta a védművek építési idejére vonatkozó általánosan 
elfogadott álláspontot, csekély számuk, és réteghez nem 
köthető előkerülésük viszont óvatosságra int. 
Megfigyeléseink szerint az eltérő típusok utalhatnak épí
tési idejükre is, mely egységes tervezéssel és kivitelezéssel 
párosult. Ezek alapján a rombikus árokkal övezett tornyok 
(1.) a Tetrarchia-korra keltezhetők, a kettős, lekerekített 
sarkú, négyzetes árkokkal övezett létesítmények (2.A) 
a Kr. u. 4. század folyamán esetleg több lépcsőben ké
szülhettek, míg a nagyobb méretű védműveket (2.B) az 
analógiák alapján is elsősorban I. Valentinianus korára 
datálhatjuk. Emellett a jövőben számítanunk kell további 
lelőhelyek, ezen belül pedig útállomások előkerülésére is. 
A több éves szisztematikus kutatás fontos eredményekkel 
járult hozzá a dunai határt biztosító későrómai őrtorony
lánc megismeréséhez, továbbá fontos történeti, krono
lógiai kérdéseket vetett fel, melyet a jövő tervásatásai 
tisztázhatnak.

nr. 1645

131. II. Constantius érméje ADS 5 őrtorony területéről 
(PTE)

131. Constantius II’s coin from ADS 5 watch tower (PTE)

rectangular ditches with rounded corners (2,A) were búik 
in the 4th century AD, possibly in multiple phases, while 

— according to their parallels — larger defensive structures 
(2.B) were constructed primarily during Valentinian I’s 
reign. Furthermore, in the future we have to expect that 
further sites, especially way stations, will turn up.
Years of systematic research have contributed significantly 
to our knowledge of the chain of Laté Román watch 
towers securing the Danube frontier, and have alsó raised 
important historical and chronological questions that can 
be answered by future excavation projects.

nr. 1650

132. Licinius érme ANN 7-es őrtoronyból (PTE)

132. Licinius’s coin from ANN 7 watch tower (PTE)

133. A kutatási terület Budapesttől délre eső szakaszán légi 1 
felvételek alapján ismertté vált őrtornyok, alaprajzukkal es 
az előkerült leletanyaggal jelölve (PTE) * 92 93 94

133. Watch towers identified through aerial reconnaissance in ^
92. PÉIERH-VÁRADY 2009, 159-166., GRŐF-GRÓ H  2006, 9-12., the research area South o f  B udapest with their plans and

V1SY 2003b, 57. (Ulcisia Castra - 2), SOPRONI 1978, 63-66. the chronological d istribution  o f  their finds (P T E )
93. GRÓF-GRÓH  2006, 10., SO PRO NI 1978, Taf. 18.
94. B. BALOGH 2011, 93-94., PÉTERFI-VÁRADY 2009, 162-163.
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A RIPA PANNONICA
VÍZ ALATTI RÉGÉSZETI
EMLÉKEI_________________________

Tóth J. Attila

Pannónia római kori folyami határa a Duna volt, így 
első látásra is magától értetődőnek tűnik, hogy a védelmi 
rendszer és működésének emlékei a határt képező folyó 
medrében is megtalálhatók. Paulovics István a Duna 
alacsony vízállásánál sikerrel azonosította be egy bal parti 
kikötőerőd maradványait Nógrádverőcénél (ma Verőce, 
Pest megye).1951 A központi toronyból, valamint a meder
rel párhuzamos záró fal két sarkánál egy-egy toronnyal 
ellátott, a Duna irányára merőleges falakkal megerősített 
erődtípust erről a lelőhelyről nevezték el. Verőcénél a me
derben téglalap alakban cölöpsorok rajzolódtak ki az erőd 
oldalfalainak vonalában. Máig nincs perdöntő bizonyíték 
arra, hogy a folyómeder irányában hogyan alakították ki 
az erőd-típus védelmét. A szakirodalomban a kikötőerőd, 
vagy hídfőállás elnevezés terjedt el, utalva a hajózáshoz, 
illetve a folyami átkeléshez feltételezett kapcsolatára.
A magyarországi víz alatti régészet első kutatási helyszíne 
bölcske és Solt között, a Duna középvonalában volt az 
1980-as évek második felében. A Soproni Sándor koordi
nációjával zajló kutatás során Gaál Attila és Szabó Géza 
búvárrégészeti módszerrel számos római kori feliratos, 
díszített követ mentett ki az ún. „Bölcskei-szikla terü
letéről. A kutatás során bebizonyosodott, hogy a fara
gott köveket másodlagosan használták fel egy római kori 
kikötőerőd alapozásának megerősítésére.1,61 A Danube 
Limes Projekt keretében oldalpásztázó szonárral ismét 
megvizsgáltuk a helyszínt.^971 Megállapítottuk, hogy ma 
is jelentős omladékok és nagy kőtömbök találhatók a 
zátony pereménél, részben a mederbe omolva. A Vízügyi 
Tudományos kutatóintézet (VITUKI) mérőhajója a Du
na hajózóútjának térképezése során részletes multibeam 
felmérést készített a helyszínről. A mérési eredményt 
együttműködés keretében rendelkezésünkre bocsátotta. 
A képen jól látható a szonárral is megfigyelt omladék 
halom. Ezek a műszeres vizsgálatok bizonyítják, hogy a 
kikötőerőd helyszíne továbbra is védendő, kiemelkedő 
jelentőségű víz alatti lelőhely.
Budapesten 2004 kora tavaszán víz alatti felderítést végez
tünk a BTM Aquincumi Múzeumával együttműködve a 
hajógyári öbölben feltételezett kikötőmaradványok azo
nosítása céljából. A munka során a parttal párhuzamosan
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The riverine bordér of the province of Pannónia in the 
Román Period was the Danube, thus at first sight it seems 
obvious that the remains of the defence system and its 
functioning can be found in the river as well. During a 
period of low water level in the Danube István Paulovics 
managed to identify the remains of a left-bank bridgehead 
fórt at Nógrádverőce (today Verőce, Pest County).1951 It 
became the eponymous site of a fórt type with a Central 
tower, two towers at the corner of the wall running parallel 
with the river and fortified with two walls perpendicular 
to the Danube. At Verőce rows of posts were found in a 
rectangular form in the riverbed, in the line of the walls of 
the fórt. It has nőt been demonstrated until this day how 
the defence of the fórt type was achieved in the direction 
of the river. The literature uses the terms fortified port or 
bridgehead fórt to indicate its assumed connection with 
river transportation and river Crossing.
The first research location o f Hungárián underwater 
archaeology was between Bölcske and Solt, in the mid- 
line of the Danube, in the second half of the 1980s. 
During the research supervised by Sándor Soproni, 
Attila Gaál and Géza Szabó as divers rescued numerous 
stones with Román inscriptions and decorations from 
the area of the so-called “Bölcske Rock”. During the 
research it became clear that the stone-work was used 
secondarily to reinforce the foundations of a Román 
bridgehead fort.I96] Within the framework of the Danube 
Limes Project we investigated again the site with side- 
scan sonar.|,?l We established that a significant amount 
of debris and large stone blocks can still be found on the 
edge of the rock, partly fallen intő the riverbed. During 
the mapping of the waterway of the Danube, the ship 
of the Hydraulics Research Institute (VITUKI) carried 
out a detailed multibeam survey of the site. The survey 
results have been made available within the framework of 
a collaborative research project. The survey image shows 
clearly the debris observed through sonar as well. These 
investigations show that the location of the bridgehead 
fórt is a significant underwater archaeological site that 
still needs protection.
In the early spring o f2004 we carried out an underwater
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134. Multibeam térkép, VITUKI Duna-projekt keretében készült térkép, 2010.

134. Multibeam map created within the framework ofVITUKIs Danube project, 2010.

több száz méter hosszan kő és cölöp konstrukció nyomait 
dokumentáltuk. Az egyik tölgy cölöp dendrokronológiai 
elemzése azt mutatta ki, hogy az építmény a Kr. u. 2. sz. 
első évtizedeiben készülhetett. Mivel a lelőhely az egykori 
Duna-ág jobb partján, tehát a helytartói palota közvetlen 
szomszédságában helyezkedik el, joggal feltételezhető, 
hogy annak kikötője lehet a modern öböl iszapja alatt 
eltemetődve.1981

t\ s - J  ■
A Dunafalvánál található kőalapozás maradványok előtti 
Duna-szakasz felderítése során nem kerültek elő újabb 
épületrészletek, falak. Az esetleges maradványok az újkori 
homokos feltöltődés alatt lehetnek, de nem zárható ki, 
hogy a térségben zajlott mederrendezések miatt végképp 
elpusztultak.1991
2009 nyarán szonaras felderítést végeztünk Ercsi és Szi
getújfalu határában. A felderítés során megállapítottuk, 
hogy a partra merőlegesen két helyen is fal-szerű jelenség 
húzódik, melyek közül a déli jelenség végében a parttal 
párhuzamosan nagyméretű, szögletes tömbök látszanak. 
A tömbök között fal omladékra emlékeztető jelek vannak.
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investigation in collaboration with the Aquincum 
Museum of the Budapest History Museum to identify 
the assumed remains of a port in the bay of Hajógyár 
Island. During the work we documented the traces of 
a stone-and-timber post construction parallel to the 
riverbank along a stretch of hundreds of metres. The 
dendrochronological analysis of one of the oak posts 
has shown that the building was constructed in the first 
decades of the 2nd century AD Since the site is located 
on the right bank of a previous Danube channel, in 
the immediate vicinity o f the governor’s palace, we may 
assume that the palace’s port may lie hidden under the 
silt of the modern bay.1981
No buildings or walls were found during the survey of 
the Danube section in front of the foundation remains 
at Dunafalva. The possible remains may be under the 
modern sandy fill, bút it cannot be excluded that they had 
already been destroyed during channel improvement.1‘,,| 
In the summer o f2009 we carried out a sonar scan survey 
in the vicinity of Ercsi and Szigetújfalu. During the survey
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A Danube Limes Projekt keretében végzett második 
szemlére 2009 decemberében került sor.[1001 A szemle 
során -  kihasználva a folyó alacsony vízállását — a par
tot, illetve a szárazra került medret is bejártuk, valamint 
egy merülést hajtottunk végre a szonárral azonosított 
jelenségnél.
A part mentén 150 m hosszan mészkődarabokat láttunk, 
ezek között több megmunkált példány is volt. A térség
ben a partvédelmi kövezést szürke színű bazaltból építik, 
ezért a sárgás tömbök jól elkülöníthetők. A terület északi 
végénél a kövek inkább a vízben voltak, a déli oldalon 
viszont egy jól kivehető sávban a parton. A GPS-el be
mért kövek egy vonalban vannak, amely egy 10-15 fokos 
szöget zár be a mai mederrel. A terület középső részén egy 
szétterülő omladék található. Ennek közepén két faltömb 
látszik. A tömbök 2,1-2,2 m szélesek, az északi oldaluk 
felé megdőltek, a partra nem teljesen merőlegesek, hanem 
déli irányban 10-15 fokot zárnak be. Világosan kivehető, 
hogy ugyanannak a falnak a részei, amelyet a víz alá
mosott, majd ennek következtében részben leomlott. A 
víz alatt ennek a falnak a meghosszabbításában további 
falmaradványokat találtunk. A faltömbök együttes hossza 
14-15 méter. A fal víz alatti végénél derékszögben elfor
dul, és 3 méter hosszan folytatódik észak felé. A víz ezt 
a szakaszt is alámosta. A területet a víz alatt is omladék 
borítja. A falcsonkok javarészt az egykori fal alapozásai 
lehetnek (mint pl. Dunafalvánál).
A fal déli síkja a víz felőli faltömbnél három kősor magas
ságban látszik. Az alsó sorban 45 fokban döntött kőlapok 
látszanak, ez az opus spicatum technikára is jellemző. A 
második sorban a lapos kövek vízszintesen helyezkednek 
cl, mintegy kiegyenlítik az alattuk lévő sort. A felső kő
sorban a fal síkjában nagyobb méretű tömböket raktak. A 
kőtömbök külső síkja nincs gondosan lefaragva, inkább 
csak a kő természetesen sík oldalát rakták kifelé. A fal 
keresztmetszetében az látható, hogy a nagyobb tömböket 
a fal szélére rakták, a fal belső része szabálytalan, kisebb 
méretű kövekből, illetve sárgás színű, kemény kötőanyag
hói áll. A kötőanyagban egy helyen finoman iszapolt, kb. 
4 cm vastag tégla töredékét figyeltük meg.
Az omladék között számos kerámiatöredéket is találtunk. 
Ezek túlnyomó többsége őskori, pontosabban bronzko
ri- Az őskori anyagban néhány tenyérnyi oldaltöredék 
mellett egy kihajló fazékperemet, három alj töredéket, 
egy párhuzamos bekarcolásokkal sugarasan díszített ol
daltöredéket, egy körívesen kanellúrázott oldaltöredeket 
találtunk. Az őskori anyag többsége durva felületű, vas
tag, rétegesen égett falú. Az agyagban apró mészkődara- 
hok vannak soványításként. A díszített kerámiák ennél
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135. Nagyméretű tömbök a víz alatt, szonárkép (Argonauta 
Kutatócsoport)

135. Large underwater blocks, sonar image (Argonauts 
Research Group)

we found wall-like structures running perpendicular to 
the bank in two places. At the end of the Southern one 
large, angular blocks could be detected parallel to the 
riverbank. Between the blocks traces reminiscent of wall 
debris can be seen.
The second investigation was carried out within the 
framework of the Danube Limes Project in December 
2009.11001 Taking advantage of the low water level we 
surveyed the bank and the surfaced riverbed as well, and 
investigated with divers the underwater phenomenon 
identified with sonar.
We found limestone pieces along the bank in a  150 m 
long stretch, among them worked fragments as well. In 
the area grey basalt is used fór the modern paving of 
the bank, thus the yellowish limestone blocks are easily 
distinguishable. In the northern part of the area the stones 
were mostly in the water, while in the Southern part they 100
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136. Római fal partra kifutó maradványa (Argonauta Kutató- 
csoport)

136. Remains of a Román wall appearing on the riverbank 
(Argonauts Research Group)

finomabb kialakításúak. Az őskori település mintegy 200 
méter hosszan jelentkezik a part mentén. A kerámiák élei 
nincsenek lekopva. A kőépítkezés, illetve a folyó bontó 
hatása bolygathatta meg a lelőhelyet.
A római korból mindössze egy szürke házikerámia alj 
és oldal töredékét gyűjtöttük. A belső oldalon látszik a 
korongolás nyoma. A szürke agyag külső és belső oldalán 
apró csillám-szemcsék látszanak. A kerámia mellett két 
finoman iszapolt téglatöredéket is találtunk, amely római 
építőanyagból származik. Egy hasonló töredéket a fal 
anyagában is láttunk.
A középkorból nincs leletünk. A kora újkort egy gallé
ros, kihajló fazékperem képviseli, belső oldalán vékony, 
halványsárga mázzal.
A lelőhely már a 19. század végén felbukkan Pesty Fri
gyes helynévtárában mint 12. századi alapítású kolostor, 
amelyet a tatárjárás után újra alapítottak. Az adatközlő a 
Duna-parti romokat a kolostorral azonosította, de régé- 
szetileg értelmezhető megfigyelést nem rögzített. Rómer 
Flóris XIV. jegyzőkönyvében vázlatrajzot készített a rév
háznál a bal parton található romokról. Feírja, hogy római 
cserepeket, néhány téglát és „fekete vastag cserepet” talált. 
Az utóbbi az általunk is gyűjtött őskori anyagra vonatkoz
hat. AXXII. jegyzőkönyvben részletesebb rajzot is közölt. 
Ezen látszik a fal tömbökre szakadt szerkezete. A déli fal, 
illetve a Duna felőli falak hasonlítanak a megfigyelése
inkre, továbbá a szonárképre. Mivel a folyó az elmúlt 
több, mint 100 évben tovább mosta a partot, a tömbök 
aprózódtak, részben eltemetődtek (ennek az is lehet az 
oka, hogy a területen két sarkantyúval terelik a vizet). 
Entz Géza 1954-ben végzett helyszíni szemlét.

formed a clearly detectable strip on the bank. The stones 
were measured with GPS and seem to be arranged in a 
line that runs in a 10-15 degree angle to the modern 
channel. In the centre of the area a large patch of debris 
can be found. In the middle of the debris two blocks-of 
wall were detected. The blocks are 2.1-2.2 m wide and are 
leaning towards their northern side. They are nőt exactly 
perpendicular to the riverbank, bút are at a 10-15 degree 
angle towards the south. It is obvious that they are part of 
the same wall that had been washed out by the river and 
collapsed as a consequence. Under the water further wall 
sections were found in the line of this wall. The combined 
length of the wall sections is 14-15 m. At its underwater 
end the wall turns at a right angle and continues to the 
north fór 3 m. This section has alsó been washed out by 
the river. The area is covered by debris under the water 
as well. Most of the wall fragments could have been the 
foundations of the wall (like e.g. at Dunafalva).
The Southern pláne of the wall close to the water is visible 
at the height of three rows of stones. In the lowermost 
row stone plates placed at a 45 degree angle can be seen, 
which is characteristic of the opus spicatum technique. 
In the second row the fiat stones are placed horizontally, 
in a way levelling out the row below. The uppermost 
row contains larger blocks in the pláne of the wall. The 
external face of the stone blocks is nőt well-hewn, rather 
the naturally fiat side of the stones were placed facing 
outside. In the cross-section it can be seen that the larger 
blocks were placed on the edge of the wall, while the 
internál part is made up of irregular, smaller stones and 
a yellowish, hard binder. In the matériái of the binder 
we observed in one piacé the fragment of a finely silted, 
ca. 4-cm-thick brick.
The debris contained numerous ceramic sherds. Most 
of these are prehistoric, more exactly Bronzé Age. This 
ceramic matériái contained a few larger wall fragments, an 
everted rim of a jár, three base fragments, a wall fragment 
decorated with radially arranged parallel incised lines, 
and a wall fragment with arched fluting. Most of this 
prehistoric matériái has a rough surface and a thick, 
layered wall. The clay had been tempered with tiny pieces 
of limestone. The decorated fragments are finer. The 
prehistoric settlement stretches along the riverbank fór 
ca. 200 m. The edges of the fragments are nőt worn. The 
site may have been disturbed by the stone building or 
the erosion of the river.
From the Román Period only base and wall fragments 
of grey domestic ware were collected. Traces of throwing 
are visible on the internál side of the fragments. Small 
micaceous particles can be seen on both the internál



The D anube Limes Project Archacological Research Between 2 0 0 8 -2 0 1 1

Megfigyeléseit, és levéltári gyűjtéseit a Művészettörté
neti Értesítőben publikálta.11011 Ebből megtudjuk, hogy 
a mára a Csepel-szigettel összeolvadt Újfalusi-szigeten 
Lazius 1556-as, Rosenfelt 1728-as és Kneidinger 1767- 
69-es térképén templomként megnevezett romot ábrázol
nak. Bél Mátyás 1738-ban még részben álló templomot 
látott, falfestéssel. Entz a középkori lelőhelyet a révház, 
erdészház, kertészlak területére lokalizálta. Közli továbbá, 
hogy a kolostor helyén Árpád-kori és középkori cserepek 
tömege található.
Ercsi bencés monostorát 1236-ban említik először, de ké
sőbbi utalás szerint már 1186-ban részben állnia kellett. A 
tatárjárás után ciszterci kolostor lesz. A hányattatott sorsú 
épületet 1738 után kőbányának használták, elhordták. 
Köveit részben Ercsi épületeiben találták meg. 
Kralovánszky Alán 1961. október 23-án végzett helyszíni 
szemlét a lelőhelyen. Jelentése szerint a révállomásnál a 
parton faragott kövek (köztük egyértelműen középkori
ak) látszottak, a magasabb parton pedig embercsontok 
találhatók.11021 A kolostortól 50 méterre későbronzkori- 
koravaskori telepjelenségeket figyelt meg. A középkori 
faragványokat elszállították.
A fenti adatokból, illetve a mi terepi megfigyeléseinkből 
arra következtetünk, hogy a rév térségében legalább kettő 
lelőhely található. Az első azon a dombon, amelyen a 
révház is áll. Ez lenne a középkori kolostor, amelyre az 
írásos források utalnak. Egy másik lelőhely ettől északra 
található. Itt az őskori települést római kori építkezés 
bolygatta meg. A rómaiak nagyméretű kőépülete egy
értelműen dunai orientációjú. Vastag falalapozása arra 
utal, hogy magas falakat építettek rá, talán katonai céllal. 
A Duna mentén hosszan elnyúló építkezés megfelel egy 
kikötőerőd elhelyezkedésének. Sokat mond a mai révhely 
közelsége is. A két lelőhely elkülönítését indokolja, hogy 
a középkori lelőhelyen sem őskort, sem római kort nem 
említenek, a római lelőhelyen viszont az őskoron kívül 
más korszak nem igazolható.
Az Újfalusi-szigeten található két jelentős épület felveti azt 

 ̂kérdést is, hogy ez a kis sziget miért volt olyan fontos 
a rómaiaknak, illetve a középkoriaknak? Valószínűleg 
földrajzi elhelyezkedéséből fakadó indokai lehetnek, de a 
pontos ok megállapítása kutatásokat igényel. A rómaiak 
csepeli oldalon való jelenléte szintén kérdéseket vet fel a 
^Wef-kutatás számára.
A Győr közelében, a Mosoni-Duna menten található 
Kunsziget. A község területéhez tartozó Duna-parton 
egy falcsonk áll, amelyet a köznyelv Toronyvárként, ille
tőleg Tündérvárként ismer. A lelőhely több évtizede mint
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and external surface of the grey clay. Beside the pottery 
we found two finely prepared brick fragments, which 
belonged to the Román construction matériái. A similar 
fragment was found in the matériái of the wall as well. 
We have no finds from the Middle Ages. The Early 
Modern Éra is represented by the everted rim fragment of 
a collared jár with a thin, light yellow glaze on the inside. 
The site was first mentioned already in the 19th century 
in Frigyes Pesty’s gazetteer as a monastery founded in 
the 12th century, which had been refounded after the 
Mongol invasion. The data provider identified the ruins 
on the Danube bank with the monastery, although no 
observations were recorded that could be interpreted 
archaeologically. Flóris Rómer prepared a plán of the 
ruins located at the ferry house on the left bank in his 
Notebook Nr. XIV. He relates that he found Román 
pottery fragments, a few bricks and “thick, black sherds”. 
The latter probably refers to the prehistoric matériái we 
could collect as well. In Notebook Nr. XXII he prepared 
a more detailed drawing. O n this the structure of the wall 
that had broken up intő blocks is visible. The Southern 
wall and the wall towards the Danube are similar to our 
observations and the sonar image. Since during the pást 
100 years the river has kept on washing out the bank, the 
blocks became smaller and partly buried (this may be 
caused by the use of two wing dams in the area as well). 
In 1954 Géza Entz made somé observations here. He 
published his observations and the results of his research 
in the archives in the journal MüvészettörénetiÉrtesítö.lm] 
It appears that Lazius’ map of 1556, Rosenfelt’s map 
of 1728 and Kneidinger’ map of 1767-69 show a ruin 
described as a church on Újfalusi Island, which has by 
now merged with Csepel Island. In 1738 Mátyás Bél still 
saw a partly standing church with wall paintings. Entz 
localized the medieval site to the area of the ferry house, 
the forester’s lodge and the gardener’s lodge. He alsó 
relates that a large amount ofÁrpád Period and medieval 
sherds can be found in the area of the monastery.
The Benedictine monastery of Ercsi is first mentioned in 
1236, although a later source indicates that it had been 
erected at least partly by 1186. After the Mongol attack 
it became a Cistercian monastery. The building had a 
rugged fate: after 1738 it was used as a stone quarry and 
was destroyed. Its stones were partly discovered in the 
buildings of Ercsi.
O n October 10, 1961 Alán Kralovánszky alsó visited 
the site. According to his report, hewn stones (somé 
undoubtedly medieval) were visible on the riverbank, near 
the ferry port, while humán bones were observed on the 101
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137. A vízparton fekvő római romok (Argonauta Kutatócsoport)

137. Román remains on the riverbank (Argonauts Research 
Group)

a limes eleme él a szakmai köztudatban. 2004 nyarán 
az EU Culture 2000 projektje keretében nemzetközi 
(magyar-francia-szlovén) búvárrégész csapattal szondázást 
végeztünk a rom előtti Duna-szakaszon.[1031 A korábban 
már ismert téglából falazott falcsonk körül kutatva egy a 
folyóval párhuzamos bedőlt téglafalat is dokumentáltunk. 
A falak térségében vastag kő és tégla omladék terül el. Az 
omladékrétegben talált kora újkori leletek arra utalnak, 
hogy a helyszínt ebben az időszakban még használták. 
Az omladék alatt, a mederre merőleges fal alapozásának 
aljánál egy Árpád-kori cserépbogrács töredéke került elő. 
A parton végzett geofizikai mérés azonban azt bizonyítja, 
hogy a lelőhely, illetőleg az épület, vagy épületek jelentős 
része a mai part alatt található. Nem zárjuk ki tehát, hogy 
míg a víz alá került épületrészlet kora újkori, a part alatt 
mély ásatással római kori rétegek is előkerülhetnek.
Az egykor vízparton álló épületek felhívják figyelmünket a 
Duna mederváltozásaira is. Egyes szakaszokon (pl. a D u
nakanyar) ez a változás nem jelentős, azonban a szigetközi,

103. T Ó T H  J. A. 2005

higher bank.11021 50 m from the monastery he observed 
Laté Bronzé Age/Early írón Age settlement traces. The 
medieval hewn stones were collected.
Based on the above data and our own observation we can 
conclude that there are at least two sites near the Crossing. 
The first is located on the hill where the ferry house stands 
as well. This is the piacé of the medieval monastery known 
from the written sources. Another site is located to the 
north: here a prehistoric settlement was disturbed by 
the construction of a large Román stone building which 
was undoubtedly aligned with the Danube. Its thick 
foundations suggest that a high wall had been built on 
them, perhaps with a military purpose. The structure 
stretching along the Danube bank is in conformity with 
the location of a bridgehead port, and the closeness of a 
Crossing might be of importance as well. The necessity of 
the separation of the two sites is justified by the fact that 
neither prehistoric, nor Román pottery has been found 
at the medieval site, while at the Román site no other 
period beside the prehistoric has been attested.
These two large buildings on Újfalusi Island raise the 
question why this small island was so important fór 
the Romans and the medieval inhabitants. The reasons 
were probably connected to its geographic location, bút 
any proper answer would require further research. The 
presence of the Romans on the Csepel Island, the left 
bank of the Danube alsó raises new questions fór the 
research on the limes.
Kunsziget is located near Győr, along the Moson Danube 
branch of the river. On the riverbank near the viliágé 
stands a wall section known in the local vernacular as 
Toronyvár (Tower Castle) or Tündérvár (Fairy Castle). 
The site has been considered as part of the Román limes 
fór decades by researchers. In the summer o f2004, within 
the framework of the EU Culture 2000 project we carried 
out a test excavation with an international (Hungarian- 
French-Slovenian) team of divers at the Danube section 
in front of the ruin.11031 We documented a collapsed brick 
wall parallel to the river around the already-known brick 
wall section. Thick stone and brick debris was found in 
the area of the walls. Early modern finds from the debris 
indicate that the area was still inhabited at that time- 
Under the debris, at the basis of the foundation of the 
wall perpendicular to the river we found the fragment of 
an Árpád Period clay cauldron. The geophysical survey 
carried out on the bank shows that the site or the building; 
or at least most of the building, is now under the modern 
riverbank. Thus, while the building section under water 102 103
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vagy az alsó-dunai szakaszokon a lelőhelyek és a folyami 
védelmi rendszer értelmezésekor ezeket a változásokat 
is figyelembe kell venni. A római kori környezeti viszo
nyok jelenlegitől való eltérésére utal az, hogy az egykor 
folyóparton álló épületek részben, avagy egészben a mai 
közepes vízszint alatt épültek, ezért is vannak ma víz 
alatt. Ez csak úgy képzelhető el, ha a római kori Duna 
szintje valamilyen környezeti okból kifolyólag tartósan 
alacsonyabb értékeket mutatott. A folyami régészet ezt 
a perspektívát még éppen csak elkezdte felderíteni, így 
a limes és a római dunai stratégiai további kutatása nem 
csupán a római korról származó történeti ismereteinket 
gazdagíthatja, de fontos adatokkal szolgálhat a folyami 
környezet változásainak jobb megértéséhez is.

dates from the Early Modern Éra, we cannot exclude 
the possibility that Román layers could be found deep 
under the bank.
Buildings that had once stood on the riverbank draw our 
attention to the changes of the channels of the Danube 
as well. On certain sections (e.g. in the Danube Bend) 
this change is nőt significant, bút in the Szigetköz or 
the Lower Danube areas these changes have to be taken 
intő consideration when interpreting the sites and the 
riverine system of defence. The difference between the 
current and the Román Period environment is indicated 
by the fact that many buildings that had once stood on 
the riverbank are now under the modern médium water 
level, and are now covered with water. This is possible only 
if the water level of the Danube was lower fór a longer 
duration due to somé environmental reason. Riverine 
underwater archaeology has only recently realized this 
perspective, thus further research on the limes and the 
Romans’ strategy along the Danube can enrich nőt 
only our knowledge of Román history, bút can provide 
important information to better understand the changes 
of the riverine environment.
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RÉGÉSZETI KUTATÁSOKA 
RIPA PANNONICA POLGÁRI 
TELEPÜLÉSEIN___________________

Szabó Máté

Baracs -  Annamatia, római település ( vicus)

A baracsi segédcsapattábor helye évszázadok óta ismert.11041 
Az utóbbi években tárták fel a castellum két nyugati sarok
tornyát, a porta  decum ana-t és a porta  principális sinistra-x., 

valamint a prin cip ia  területén is folytak ásatások.11051 
Habár a segédcsapattábor nyugati frontját mai napig 
őrzi a táj képe, a hozzá kapcsolódó polgári településről 
minimális információval rendelkeztünk az utóbbi időkig. 
A legújabb kutatásoknak köszönhetően a terepbejárási 
adatokra épülő meghatározás11061 mellett sok reménnyel 
kecsegtet a döntően beépítetlen területen fekvő római 
település légirégészeti kutatása.11071 
A Pécsi Légirégészeti Téka archívumában őrzött, vala
mint a szisztematikus felderítés során készített képek104 105 106 107 108 109 110'51 
alapján a korábbi feltételezéseknél110,1 nagyobb, mintegy 
1200x800 méter kiterjedésű, de minden bizonnyal ko
ronként változó méretű táborfaluval számolhatunk.11101 
A települést kettéválasztja a Nagyvenyim-Baracsi-ér. A 
felvételek és a terepi adatok tanúsága szerint a tábor kö
zelében, a vízfolyástól északra helyezkedhetett el a vicus 

központi része, melyet a 6-os országút szel ketté. Az út 
keleti, táborhoz közelebb eső részén lovarda működik, 
mely a légi- és terepi megfigyelést nem teszi lehetővé. A 
főút nyugati oldalán viszont légifotó mozaikok segítségé
vel utcák hálózatára fűződő településszerkezetet lehetett 
azonosítani mintegy 550x160 m területen.
A képeken látható útnyomok egymással közel merőle
gesen találkoznak, irányításuk azonban nem igazodik 
a táborból kivezető (feltételezett) utak vonalvezetésé
hez. Egyes szakaszokat meghosszabbítva látható, hogy 
a porta decum ana és a porta  principális sinistra irányába 
haladhattak, mely inkább a tábortól sugarasan kivezető 
utcahálózatot feltételez.11111 A látható utcák egymástól

104. VISY 2003b, 82.
105. KOVÁCS 2005a.
106. KOVÁCS 1999b, 42., VISY 1982, 94.
107. A Pécsi Légirégészeti Téka szisztematikus kutatásai a Culture 2000 es 

Central Europe Danube Limes programok keretén belül, valamint rövid 
ismertetőben: CZA JLIK -BÖ D Ő CS-RU PN IK 2010, 88.

108. Pécsi Légirégészeti Téka, 8547-8550, 9205-9206, 12344-12350, 
12668-12669, 14740-14742, 16198-16199, 29805-29826, 32113- 
32127, 39062-39087, 39441-39460

109. KOVÁCS 1999b, 152.
110. A vicus  mérete nagyságrendileg igazodik Pannónia ismert táborfal- 

vainak méreteihez, KOVÁCS 1999b, 152.
H l .  Hasonló vált ismertté légi felvételek alapján a pannoniai Brigetio és 

Carnuntum katonavárosainál is (D O N EU S 2007, 29.)

ARCHAEOLOGICAL RESEARCH 
ON THE CIVILIAN SETTLEMENTS 
OF THE RIPA PANNONICA_________

Máté Szabó

Baracs — Annamatia, Román settlement (vicus)

The location o f the auxiliary fórt o f Baracs has been 
known fór centuries.11041 During the pást few years the 
two western corner towers, the porta  decum ana and the 
porta  principális sinistra were excavated, and research was 
carried out in the area of the prin cip ia  as well.11051 
Although the western front of the auxiliary fórt is preserved 
until today in the landseape, the civilian settlement 
attached to the fórt has remained little known until 
recent times. The latest research has shown that beside 
definition through field survey,11061 the aerial archaeological 
investigation of the Román settlement, which lies mostly 
in an unbuilt-up area, is very promising.11071 
Based on the photos in the Aerial Archaeological Archive 
of Pécs and those taken during the systematic survey11081, 
we expect a ca. 1200x800 m large vicus, larger than 
previously assumed11091, probably with changing size 
through tirne.11101
The settlement is divided intő two parts by the 
Nagyvenyim-Baracs Stream. Based on the photos and 
the field data, the centre of the vicus was located close 
to the fórt, north of the water, and is now cut by Road 
6. East of the road a horse riding school prevents any 
survey or aerial reconnaissance. On the western side of the 
road, however, in an area of ca. 550x160 m, a settlement 
structured around a network of streets could be identified 
with the help of aerial photo mosaics.
The streets visible in the photos meet at right angles, their 
direction, however, does nőt fit that of the (assumed) line 
of the roads leading out o f the fórt. If we extend somé 
of these sections we can see that they were running in 
the direction of the p orta  decum ana and p orta  principális  

sinistra, which indicates a radially arranged network of

104. VISY 2003, 82.
105. KOVÁCS 2005a.
106. KOVÁCS 1999b, 42; VISY 1982, 94.
107. Systematic research by the Aerial Archaeological Archive o f  Pécs within 

the framework o f  the Culture 2000 and the Central Europe Danube 
Limes programs. Fór ashort report see CZA JLIK -BÖ D Ő CS-RU PN IK 
2010 , 88 .

108. Aerial Archaeological Archive o f Pécs 8547-8550, 9205-9206, 
12344-12350, 12668-12669, 14740-14742, 16198-16199, 29805- 
29826, 32113-32127, 39062-39087, 39441- 39460.

109. KOVÁCS 1999b, 152.
110. The size o f the vicus  is o f the same order o f  magnitude as the other 

known v ic i in Pannónia: KOVÁCS 1999b, 152.
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* 138. Annamatia térsége a régészeti kutatás alapján 
Jelmagyarázat: 1 -  a vicus légi felvételen azonosított részei,
2 -  a táborból kivezető utak, 3 -  vizenyős terület (PLT)

 ̂ 138. The area of Annamatia based on archaeological research 
Legend: 1 -  parts of the vicus identified in the aerial 
photo, 2 -  roads leading out of the fórt, 3 -  
waterlogged area (PLT)

nagyjából 80 méter távolságban futnak, insula rendszert 
viszont nem sikerült megfigyelni.
A légi felvételek a jelenségek datálására nem adnak le
hetőséget, támpontot azonban mégis nyújtanak értel
mezésükhöz. Az objektumok tájolása alapján két eltérő 
rendszer figyelhető meg. A területen elkülöníthető két, 
észak-déli irányban futó árok, melyhez néhány objektum 
igazodik. Ettől eltér a fentebb már említett rendszer, ami 
a vicus esetében az „általános” tájolási szabályszerűséget 
jelentheti. Ehhez igazodóan számos objektumot lehet 
megfigyelni. Igen sűrű, helyenként egymástól mindösz- 
sze 1,5-2 méter távolságban elhelyezkedő „lakógödrök

streets with the fórt at its centre.1" 11 The visible streets 
run ca. 80 m from each other, bút no insula system could 
be observed.
The aerial photos are nőt suitable fór dating these 
phenomena, bút they can provide a starting point fór their 
interpretation. Based on the orientation of these features, 
two separate systems can be distinguished. Two ditches 
running in a north-south direction can be identified in the 
area and a few structures seem to be aligned to them. The 
above-mentioned system is different and may represent 
the “typical” orientation in the case of a vicus. Numerous 
features were aligned to this orientation. Groups of dense 

“dwelling pits”, sometimes only 1.5-2 m from each other, 
can be recognized in the images and they seem to have the 
same orientation and be aligned to the roads as well. They 
have a rectangular shape with rounded corners and an 
average size of 2.7x4 m. Their function1" 21 and the reason

111. A similar arrangement is known in the ca ju ib ae  o f  Brigetio and 
Carnuntum as well, based on aerial photos (D O N EU S 2007, 29).

112. Their function as domestic buildings or economic structures 
remains debated, which is connected to their absence in western areas:

139. Légi felvétel a lelőhely központi részéről (PLT 39084, Szabó Máté) 

139. Aerial photo of the Central part of the site (PLl 39084, Máté Szabó)
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140. A lelőhely központi részének légi felvétel alapján szerkesz
tett térképe. Jelmagyarázat: barna -  út, narancs -  kőépü
let, törtfehér -  fa épület, terrakotta -  gödörházak (PLT)

140. Plán of the Central part of the site based on an aerial 
photo. Legend: brown -  road, orange -  stone building, 
off-white -  wooden building, terracotta -  pit houses (PLT)

csoportjai láthatók a képeken, melyek igazodnak egy
máshoz és az utakhoz is. Formájuk lekerekített téglalap, 
átlagosan 2,7x4 méter kitérjedésűek. Csupán légi felvéte
lek alapján funkciójukról,1" 21 sűrű elhelyezkedésükről1" 31 
sem állapítható meg több, ahogy belső kronológiájukra 
is csak ásatás deríthet fényt.
A légifotókon az utcákhoz igazodó árkok (pozitív ano
mália), és felmenő falú épületek nyomai is láthatók. Az 
eddigi megfigyelések szerint mindössze egyetlen esetben 
találkozunk negatív anomáliával,1" 41 mely egyértelmű
en kőalapozást/kőépületet jelez, más esetekben a pozitív 
anomália fa/vályog/vert falú házra, vagy kiszedett kőala
pozásra utalhat. Az azonosított, több helyiséges kőépü
let (kb. 15x10 m) kivételével nem rendelkezünk teljes 
alaprajzzal, a részben azonosítható épületek szélessége 
azonban többször közelít a nyugat-európai feltárásokon 
előkerült faházak méreteihez (-12x? m).11151 
A vicus déli és keleti kiterjedését a légi felvételeken látha
tó jelenségek mutatják. Ezeken a részeken egy szórtabb 
szerkezet fedezhető fel, a pozitív anomáliák egy része 
pedig árokrendszerekről tanúskodik. A ritka beépítés és 
az árkok növekvő száma nem egyedülálló jelenség,1" 61 
ugyanakkor csupán erre alapozva nehéz meghatározni a

112. Lakó- vagy gazdasági szerepükről vita folyik, mely nyugati elterjedésük 
hiányával is kapcsolatos, B. BALOGH 2009, 77-110.

113. Feltárások alapján az objektumok között jellemzőbb a 10-15 méteres 
távolság, KOVÁCS 1999b, 146.

114. Czajlik Zoltánék által feltételezett kőépületeket (CZAJLIK-BÖ DŐ CS- 
RUPN1K, 2010, 88.) a Pécsi Légirégészeti Téka kutatásai és a terepi 
ellenőrzések eddig nem támasztották alá.

115. SO M M ER 1984, 1988.
116. SZABÓ 2007, 72.

fór their dense distribution1" 31 cannot be explained based 
solely on the aerial photos, and their internál chronology 
could be established only through excavation as well. 
The aerial photos display ditches aligned to the streets 
(positive anomalies) and traces of houses with upright 
walls. According to our observations so far, only one case 
of negative anomaly has been detected,11141 which clearly 
indicates stone foundations or a stone building; in other 
cases positive anomalies may indicate wooden or wattle- 
and-daub houses or removed stone foundations. Beside 
an identified, multi-room stone building (ca. 15x10 m) 
we do nőt have any complete building plans, bút the 
width of partially identifiable buildings is often close to 
the size of wooden buildings known from west European 
excavations (- 12x? m).11151
The Southern and eastern extension of the vicus is shown 
by the phenomena identifiable in the aerial photo. In 
these areas a looser structure can be seen and somé of 
the positive anomalies indicate the presence of a ditch 
System. The scarce build-up and the increased number 
of ditches are nőt unique phenomenon,11161 although the 
exact extension of the settlement is difficult to determine 
based solely on this, just as it does nőt necessarily imply

nr. 608

141. Drag. 18/31-es térrel sigillata tál talptöredéke a vicus 
területéről (PTE)

141. Base fragment of a Drag. 18/31 terra sigillata plate front 
the area of the vicus (PTE)

somé sort of territorial demarcation.11171 Another clue 
could be provided by the location of the cemeteries 
surrounding the settlement, bút burial data is available * 113 114 115 116 117

B. BALOGH 2009, 77-110.
113. Based on excavations, the distance between various features is 

characteristically around 10-15 m: KOVÁCS 1999b, 146.
114. The existence o f  the stone buildings assumed by Zoltán Czajlik and 

his team (CZAJLIK-BÖ D Ő CS-RU PN IK 2010, 88) has nőt yet been 
confirmed by the research and ground truthing carried out by the 
Aerial Archaeological Archive o f  Pécs.

115. SO M M ER  1984; 1988.
116. SZABÓ 2007, 72.
117. KOVÁCS 1999b, 105-106, 110.

150
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település pontos kiterjedését, ahogy territórium-lehatáro
lásról sem beszélhetünk általa.11171 Támpontot a települést 
határoló temetők ismerete jelentene még, eddig azonban 
csak a vicus dél-nyugati részéről van ilyen adatunk.11181 
A légi felderítés eredményei a terepbejárási anyag segít
ségével finomíthatok. A vicus területéről gyűjtött kerá
mialeletek fontos részét képezi a terra sigillata anyag.11191

nr. 1306 - nr. 1313 - nr. 1337

142. Constantius Chlorus 294-ben vert fóliás, Constans 337- 
340 közötti gyártott érméje és II. Constantius 355-36! 
között készült érméje a lelőhelyről. (PTE)

142. Constantius Chlorus follis minted in 294, Constans coin 
minted between 337 and 340 and Constantius II s coin 
minted between 355 and 361 from the site. (PTE)

A legkorábbi sigillata töredék észak-itáliai műhelyhez 
köthető, a késői gyártású Consp. 39/43 formát mutatja. A 
típus a castellum területén is kimutatható. Nagyobb szám
ban képviselteti magát a dél-galliai gyártású anyag, mely 
6,67%-át alkotja a leletanyagnak. Jelentősebb arányban, 
26,67%-ban jelennek meg a közép-galliai officinák ter- 
tnékei. A rheinzaberni anyag dominanciája érzékelhető 
(48%), egyes mesterek termékei korábban is előkerültek 
rnár a vicus területéről.11201 A westerndorfi aruk 16%-at 
képviselik az anyagnak, a pfaffenhofeni gyárból pedig egy 
Heleniusnak tulajdonítható sigillata töredék is megtalál
ható a leletek között. A vicusból származó sigillata anyag 
a castellum  r/^/7/rztó-spektrumával összevetve helytálló 
képet mutat, azonban a műhelyek szerinti megoszlá
sa részben eltér a táborban megfigyelt tendenciától. Az

117. KOVÁCS 1999b, 105-106., 110.
118. KOVÁCS 2005a, 102-103.
119. A leletanyagot Kiss Alexandra dolgozta fel. Segítségét ezúton is 

köszönjük. KISS 2011, BA Szakdolgozat
120. KOVÁCS 2005a, 116.

so far only from the southwestern part of the vicus.11181 
The results of the aerial reconnaissance can be refined 
through the finds from the field surveys. Terra sigillata 

finds comprise an im portant part o f the ceramic 
matériái.11191
The earliest sigillata  fragment can be connected to a 
workshop in northern Irály, and has the laté form Consp. 
39/43. This type is attested in the area of the castellum  

as well. Matériái manufactured in Southern Gaul is 
represented in larger numbers and constitutes 6.67% of 
the finds. The products of workshops in Central Gaul are 
present in larger proportions at 26.67%. The matériái 
from Rheinzabern dominates (48%), and the products 
of certain potters are known from the area of the vicus 

as well.112111 Products from Westerndorf represent 16% of 
the matériái, and one sigillata fragment can be attributed 
to Helenius of the Pfaffenhofen workshop. The rangé of 
sigillata matériái from the vicus corresponds to that of the 
castellum, bút the distribution according to workshops

nr. 1363

143. Amphora alakú szíjvégverct Annamada vicusiból (PTE)

143. Amphora-shaped strap end from the vicus of Annamada 
(PTE)

differs slightly from the tendencies observed in the fórt. 
The difference could be elaborated through systematic 
find collection and excavation.
Due to cultivation the results of the systematic survey 
with metál detector and the aerial photomap can be only 
partly reconciled.11211 The coins found at this strongly 
plundered site -  which cannot be connected to any 
archaeological features -  may indicate that we should 
expect Román presence at the site even in the second half 
of the 4th century AD. 14.5% of the coins were minted 
after AD 350, and 54.5% between AD 300 and 350.1122] 118 119 120 121 122

118. KOVÁCS 2005a, 102-103.
119. The finds were analyzed by Alexandra Kiss. We would like to thank 

her fór her help. KISS 2011, BA Thesis.
120. KOVÁCS 2005a, 116.
121. We would like to thank here István Grernan, Dávid Kalmár, Zsolt 

Kurcz, Lajos Lovász, József Meleg and Zsolt Szabó fór helping the 
project with volunteer work.

122. The coins were analyzed by Róbert Lóki.
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eltérést szisztematikus leletgyűjtés és ásatás árnyalhatná. 
A mezőgazdasági művelésnek köszönhetően a szisztemati
kus fémdetektoros kutatás és a légifotó térkép sajnos csak 
részben hozható fedésbe.11211 Az erősen rabolt lelőhelyen 
előkerült — de objektumhoz nem köthető — éremanyag 
alátámasztja, hogy a vicus területén még a Kr. u. 4. század 
második felében is számolnunk kell római jelenléttel. 
Az előkerült érmek 14,5%-át a Kr .u. 350-es évek után 
verték, 54,5%-uk a Kr. u. 300-350-es években gyártottak 
közé tartozik.11221 Korábbi anyag — főként az intenzív 
rablásnak köszönhetően — kisebb számban került elő.
A kronológiailag meghatározó jellegű katonai felszere
lések jól illeszkednek a pannoniai limes megszállásának 
és a tartomány feladásának eddig is ismert időrendi ke
reteibe. Legkorábbi leletünk a lószerszámzathoz tar
tozó dupla lunula csüngődísz11241 belső, szív alakú bronz 
csüngője11251 (lsz. 1292), melynek legkorábbi lehetséges 
keltezése a Kr. u. 1. sz. középső harmada, e típusa azonban 121 122 123 124 125

121. Ezúton szeretnénk köszönetét mondani Greman Istvánnak, Kalmár 
Dávidnak, Kurcz Zsoltnak, Lovász Lajosnak, Meleg Józsefnek és 
Szabó Zsoltnak, hogy önkéntes munkájukkal segítették a kutatást.

122. Az éremanyag meghatározását Lóki Róbert végezte.
123. A leletanyag meghatározását Szabó András végezte, akinek segítségét 

ezúton szeretnénk megköszönni.
124. BISH O P 1988, 98.
125. BISHOP 1988, 152; 8f.

nr. 1360

145. „VTERE FÉLIX” öweret „L” betűje Annamatia vicusiból 
(PTE)

145- “L” letter of an “VTERE FÉLIX” type beit set from the 
vicus of Annamatia (PTE)

Earlier matériái — mainly due to intensive plundering — is 
known only in smaller numbers.
The chronologically sensitive military equipment falls 
within the frames determined by the conquest of the 
Pannonian limes and the later abandonment of the 
province as presently known.11231 The earliest find is 
the inner, heart-shaped pendant11241 of a double lunula

123. 'Ihe analysis o f the fi nds was carried out by András Szabó. We would like
to express our gratitude fór his work here as well.

124. BISHOP 1988, 152; 8f.
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146. Képosztályozási eljárással azonosítható jelenségek és a légi felvételek alapján készített lelőhelytérkép összefüggései (PLT)

146. The correspondences between the features identified through classification and the plán of the site based on the aerial photos (PLT)

a Kr. u. 2. század folyamán is népszerű.11261 Legkésőbbi 
biztosan római kori katonai felszerelésünk egy amphora 
formájú szíjvégveret (lsz. 1363), mely a Kr. u. 4. sz. máso
dik felére — utolsó harmadára keltezhető.11271 A római kori 
militariák közül jó megtartása, s viszonylagosan ritkább 
előfordulásuk miatt kiemelkedik az „VTERE FÉLIX” 
övgarnitúrához tartozó „L” betűveret (lsz. 1360). Pár
huzamai alapján a Kr. u. 2. század végére -  3. századra 
keltezhetjük.11281

126. BISHOP 1988, 152.
127. R. A LFÖLDI 1957, 463-464., BUI.L1NGER 1969, 78., SIM PSO N  

1976, 203-204.
128. W UILLEUM IER 1950, 146-148., BU LLING ER 1972, 281-282., 

U L BÉRT 1974, 212-213., H O SS 2006, 244.

 ̂ 144. Brigetio katonavárosának térsége a kutatások alapján. 
Jelmagyarázat: 1 -  a canabae légi felvételen azonosí
tott részei, 2 — a táborból kivezető utak, 3 -  a katonai 
amphitheatrum feltételezett helye (PLT)

 ̂ 144. The vicinity of the military town of Brigetio according 
to the current State of research. Legend: 1 -  parts ot the 
canabae identified in the aerial photo, 2 -  roads leading 
out of the fortress, 3 -  assumed location of the military 
amphithcatre (PLT)

pendant112S1 thatwaspartofahorseharness (inv. nr. 1292), 
whose earliest possible date is the mid-third of the lst 
century AD, although it remained popular during the 
2nd century AD as well.11261 The latest, certainly Román, 
piece is an amphora-shaped strap end (inv. nr. 1363) that 
can be dated to the second half or last third of the 4th 
century AD.11271 Due to its good State of preservation and 
comparative rarity an “L”-shaped fitting of an “VTERE 
FÉLIX” beit set (inv. nr. 1360) stands out among the 
Román military equipment. Based on its parallels it can 
be placed to the end of the 2nd or to the 3rd century 
AD.11281

Komárom -  Szőny, Brigetio Canabae Legionis

The legionary fortress of Brigetio controlled the northern 
bordér of the province of Pannónia at the mouth of the Váh 
(Vág) River. The strategic and commercial significance of 125 126 127 128

125. BISH O P 1988, 98.
126. BISHOP 1988, 152.
127. R. ALFÖLDI 1957, 463-464; BU LLIN G ER a969, 78; SIM PSO N  

1976, 203-204.
128. W UILLEUM IER 1950, 146-148; BU LLIN G ER  1972, 281-282; 

ULBERT 1974, 212-213; H O SS 2006, 244.
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Komárom — Szőny, Brigetio Canabae Legionis

Brigetio /edzőtábora Pannónia provincia északi határát 
felügyelte a Vág torkolatánál. A hely stratégiai és ke
reskedelmi jelentősége régóta ismert,11291 a római tábor 
és a körülötte létrejött polgári létesítmények helyének 
megválasztásában viszont a természeti adottságok is lét- 
fontosságú szerepet játszottak.11301
A római tábor és az azt övező canabae ma már döntően 
beépített területen fekszik, míg a lelőhelytől nyugatra, kb. 
2 km távolságban található polgárvárosra ráépült Szőny. 
A korábbi kutatásoknak köszönhetően mégis elég pon
tos információval rendelkezünk a tábor környezetének 
topográfiájáról.11311
Habár a terepbejárások és ásatások által a castrum területe 
pontosan ismert, a katonaváros határai pedig viszonyla
gos biztonsággal azonosíthatók, a lelőhely szerkezetéről 
csupán részleges adatokkal rendelkeztünk.1'321

147. A katonaváros részlete légi felvételen (PLT 29297, Szabó 
Máté)

147. A detail of the military town in an aerial photo (PLI 
29297, Máté Szabó)

Az utóbbi évek szisztematikus légirégészeti kutatásai so
rán meglepő részletességgel tárultak fel a római tábor 
és település részletei a még beépítetlen területen.11331 A 
Pécsi Légirégészeti Téka gyűjteményébe került felvételek 
több mint 25 hektáron tárják fel a canabae szerkeze
tét, valamint a castrum  egyes részeiről113 '1 is szolgáltattak

információt.11351
A mezőgazdasági művelés alatt álló parcellákról a szisz- 
tematikus kutatás alapján egy légifotó mozaikot lehetett 
készíteni. A képeken konkrét jelenségek (falak, utak, ár
kok, gödrök), valamint nagy területen törmelékes részek 
•s láthatók. A város szerkezetének megismerése és érté
kelése szempontjából jelentős szerepet játszott ezeknek 
a — pontosan nem azonosítható, de kőépületeket rejtő 

~ törmelékes részeknek a megismerése is. Értelmezésükre 
képfinomító eljárásokkal, valamint a terület domborzat- 
ntodellének összevetésével nyílt mód.
Az elemzésből látható, hogy ezek a jelenségek a legmé
lyebben, vagy a legmagasabban fekvő reszeken találha
tók. Valószínűleg védettebb fekvésük, vagy ennek pont

129. VISY 2003b, 30-31.
•30. VICZIÁN-HORVÁTH 2006, 267. 
l 3 l . BARKÓCZI 1944, 1949.
'32 . SZÁM ADÓ 2010, 143-147., 150-132.
133. Culture 2000 és Central Europe Danube Limes programok kutatásai
134. A felvételeken a porta praetoria környéke és egyes belső épületek látha

tók (Pécsi Légirégészeti Téka).
'35 . 24064-24094, 24252-24263, 24304-24307, 28921-28949, 29270- 

29.309,31384-31419

the locality have been known fór a long time,11291 bút the 
advantageous natural setting alsó played a fundamental 
role in the choice of the location of the Román fortress 
and the civilian establishments surrounding it.11301 
Today the fortress and the canabae around it lie mostly 
in built-up areas, while the civil town 2 km to the west is 
under the modern city of Szőny. Thanks to earlier research, 
however, we do have fairly accurate information on the 
surroundings of the fortress.11311
Although the area of the castrum  is well known due to 
surveys and excavations, and the borders of the town 
have been identified with somé certainty, we have only 
scarce data on the structure of the site.11321 
During the systematic aerial archaeological reconnaissance 
of the pást years, elements of the Román fortress and 
the settlement have been revealed in surprisingly great 
detail in the so-far unbuilt-up areas.11331 The images in 
the collection of the Aerial Archaeological Archive of Pécs 
show the structure of the canabae in an area of more than 
25 hectares11341 and provide information on certain parts 
of the castrum  as well.11351
Based on systematic research a photo mosaic could be 
prepared of the plots under agricultural cultivation. 
Specific features (walls, roads, ditches and pits) as well 
as large areas full of debris could be observed in the 
pictures. Knowledge of these areas covered with debris — 
that could nőt be identified with any more precision, bút 
concealed stone buildings — was of utmost importance 
in terms of reconstructing and interpreting the structure 
of the town. Their interpretation was possible with the 
help of image refining processes and a comparison with 
the elevation model of the area.
The analysis shows that these phenomena are found in 
either the deepest or highest areas. Possibly due to their 
protected location, or the opposite, their destruction, 
they cannot be seen in the images. Based on the available 
information the areas endangered most by erosion and 
agricultural cultivation could be delineated;11361 their 
current State of preservation could be established through 
test excavation.
Beside the new photos, older images can be useful as well, 
as pointed out already by Zsolt Visy.11371 After combining 129 130 131 132 133 134 135 136 137

129. VISY 2003b, 30-31.
130. VICZIÁN-HORVÁTH 2006, 267.
131. BARKÓCZI 1944, 1949.
132. SZÁM ADÓ 2010, 143-147, 150-152.
133. Research carried out within the framework o f  the Culture 2000 and 

Central Europe Danube Limes programs.
134. 24064-24094, 24252-24263, 24304-24307, 28921-28949, 29270- 

29309,31384-31419.
135. The photos show the area around the porta praetoria and a few internál 

buildings (Aerial Archaeological Archive o f Pécs).
136. HOLYOAK 2010, 135-140.
137. VISY 2003b, 31. Fig. 32.
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148. A katonaváros részlete a légi felvételek alapján készített térképen. Jelmagyarázat: fekete -  út, piros -  kőépület, szürke -  árok vagy 
kerítés nyoma (PLT)

148. Detail of the military town on the site plán based on the aerial photos. Legend: black -  road, red -  stone building, grey -  traces of 
ditch or enclosure (PLT)

ellenkezője miatt, pusztulásuk okán nem láthatók a képe
ken. A rendelkezésre álló információ alapján tehát lehatá
rolhatok lennének az erózió és a mezőgazdasági művelés 
által leginkább veszélyeztetett részek,11361 melyek jelenlegi 
állapotáról szondázó ásatással lehetne megbizonyosodni. 
Az újabb légi felvételek mellett használhatók voltak archív 
képek is, melyek jelentőségére már Visy Zsolt is felhívta a 
figyelmet.11371 Térképre illesztésük után — a castrum nyo
main kívül — a katonaváros több útját is sikerült azono
sítani. Ezeknek a jelenségeknek nagy része napjainkban 
már beépített területen, vagy a M ÓL tartályparkja alatt 
fekszik.
A légifotó mozaik által ábrázolt terület — mivel a canabae 
közepét mutatja — csupán közvetett adatokat szolgáltat 
a katonaváros kiterjedésére vonatkozólag. A képeken 
a tábortól távolodva egyre ritkább és szabálytalanabb 
településszerkezetet figyelhetünk meg, valamint a kő
épületek mellett lakógödrök és árkok nyomai is meg
jelennek, melyek teljesen átveszik a korábbi jelenségek 
helyét. Ezek alapján feltételezhető, hogy — a szabadon 
kutatható — dél-nyugati irányban nem számíthatunk

136. HOLYOAK 2010, 135-140.
137. VISY 2003b, 31. Fig. 32.

them on a map a few roads of the town could be identified 
beside the traces of the castrum as well. Many of these 
phenomena are in areas now covered by the buildings 
or the tank park of M ÓL (Hungárián Oil and Gas 
Company).
The area in the photo mosaic can provide only indirect 
data regarding the extension of the town, since it shows 
the centre of the canabae. We can observe in the image 
that the structure of the settlement becomes more and 
more loose and irregular as we move away from the 
fortress. Furthermore, beside the stone buildings we can 
identify traces of dwelling pits and ditches as well, which 
take over completely the piacé of earlier phenomena. 
Based on these it can be assumed that we cannot expect 
the discovery of larger settlement parts in the south- 
western direction either — although the area is accessible 
— as indicated by the closest analogies as well.11381 In the 
light o f local morphology11391 and the location of the 
excavated cemeteries11401 we have to be very careful when 
establishing the limits of the town. 138 139 140

138. D O N EU S 2007, GUGL-H UM ER-KLEIN-PREGESBAUR 2007. 
PÓCZY 1983.

139. VICZ1ÁN-HORVÁTH 2006, 258-260.
140. BARKÓCZI 1944, 1949, BORHY-SZÁMADÓ 2003, 151.
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jelentősebb településrészek előkerülésére, amit a legkö
zelebbi analógiák is alátámasztanak.* 1 141 142 143'381 A morfológiai 
viszonyokat11391 és a feltárásokból ismert temetők elhe
lyezkedését1'401 figyelembe véve ugyanakkor óvatosan kell 
bánni a katonaváros határainak megállapításával.
A kiértékelt felvételek alapján az azonosítható utak egy
részt a /edzőtábort körülölelve, illetve attól sugarasan 
távolodva futnak, másrészt az archív felvételek alapján 
felfedezhető egy, a tábort elkerülő út is.
A legbelső út, és a mellette fekvő épületek és törme
léknyomok legalább 50 méter szabad helyet hagynak a 
település és a tábor külső árka között. Tőle kifelé még 
további utak nyoma figyelhető meg. Szélességük 6-15 
méter, több helyen -  főleg kereszteződéseknél -  tér-sze- 
rűen kiszélesednek. Habár nagy számban jelentkeznek, 
teljes insula mégsem határozható meg általuk.
A tábor melletti utca azonosítható déli szakaszán ritka- 
sabb beépítettség jellemző. A felvételek tanúsága szerint az 
út külső, tábortól távolabbi oldalán kb. 20 méter széles és 
60 méter hosszú, árokkal határolt „parcellák sorakoznak. 
Belsejükben egy-egy — hasonló jegyeket mutató — épület 
nyoma figyelhető meg.
A tábortól távolodva az épületnyomok sűrűsödnek, he
lyenként teljes beépítettséget találunk. Egy-egy teljesen 
azonosítható ház mellett többnyire csak részletek láthatók 
a képeken. Tájolásuk nem egységes, ami a kronológiai 
különbségekre utal. A főbb utak mellett helyenként kis 
utcákat és sikátorokat sejthetünk, azonosításukat azonban 
a jelentős törmelék kérdésessé teszi.
A település központi részét egy, a tábortól kb. 4-500 méter 
távolságra futó út határolja, melyen kívül láthatóan ritkul 
a beépítettség. Külső oldalán főleg különálló házakat, 
valamint lakógödröket és árkokat találunk. Az épületek 
itt, és a település többi részén is negatív anomáliaként 
jelentkeznek, ami kőalapozásukra/falazásukra utal.1' 1,1 
A kutatás közvetett eredménye a katonavárosi 
amphitheatrum helyének és kiterjedésének pontosítása 
is. A korábbi megfigyelések szerint jelölt hely1' 421 ugyanis a 
domborzatmodell alapján nagy valoszmuseggel azonosít- 
ható, és a légirégészeti kutatásból ismertté vált utcarend
szerrel, illetve az archív felvételen látható jelenségekkel1'431 
nagy bizonyossággal összevethető. Ezek alapján az ovális 
aréna a tábor nyugati kapujától induló ut deli oldalán, a

!38 . D O N EU S 2007, GUGL-H UM ER-KLEIN-PREGESBAUR 2007, 

PÓCZY 1983
'39 . VICZIÁN-HORVÁTH 2006, 258-260.
!40. BARKÓCZI 1944, 1949, BORHY-SZÁMADÓ 2003, 151.
141. Kutatásokból tudjuk, hogy Brigetio-ban még a Kr. u. 3. szazadban is 

jelentős számban épültek vályogfalú házak, ez azonban nem zárta ki a 
gazdag díszítés, falfestés lehetőségét. KOVÁCS 1999. 154., BÍRÓ 

1993,37.
K‘2. SZÁM ADÓ 2010, 146., VISY 2003b, 33., Fig 32.
143. H l 22924, VISY 2003b, Fig. 32.

Based on the evaluation of the photos, the roads ran either 
enclosing the legionary fortress or in a radial arrangement, 
and another road bypassing the fortress can be discovered 
in archivál photos as well.
The innermost road and the buildings and debris beside it 
leave at least a 50 m large free area between the settlement 
and the external ditch of the fortress. Outside these traces 
of further roads can be observed. Their width is 6-15 m, 
and in a number of places -  especially at crossroads — they 
widen out intő squares. Although they appear in large 
numbers, they do nőt define a complete insula.
The identifiable Southern stretch of the road beside the 
fortress is characterized by scattered build-up. According 
to the pictures, on the external side of the road, further 
away from the fortress, a row of 20 m wide and 60 m long 

“plots”, encircled by ditches, can be observed. Inside each 
of them the traces of buildings — with similar features 

— can be seen.
As we move away from the fortress, the remains of 
buildings become denser, and somé areas seem to have 
been built in completely. Beside the odd completely 
identifiable house, mostly only parts of buildings can be 
detected in the photos. Their orientation is nőt uniform, 
which may indicate chronological differences. Along the 
main roads in places we may suspect smaller streets and 
alleys, the significant amount of debris, however, makes 
their identification uncertain.
The Central part of the settlement is bordered by a road 
running ca. 400-500 m from the fortress; outside it the 
buildings apparently becomes scattered: we find mostly 
separate houses, dwelling pits and ditches on its external 
side. The buildings appear here as well as in the other parts 
of the settlement as negative anomalies, which indicates 
stone walls or foundations.11411
A direct result of this research is the exact determination 
o f the location and extension of the amphitheatre of 
the military town as well. The piacé selected according 
to earlier observations1'421 can be identified with somé 
certainty based on the elevation model, and can be 
reconciled with the system of streets discovered through 
aerial reconnaissance and other phenomena1'431 observed 
in archive photos with great certainty. Accordingly, the 
óval area can be identified on the Southern side of the road 
starting from the western gate of the fortress, approximately 
160 m from the gate. Based on the elevation and the aerial 
photos the 125x90 m large building was encircled by a

141. Previous research has shown that even in the 3rd century AD adobe- 
walled houses had been built in large numbers, bút this did nőt 
exclude the possibility o f  rich decoration and wall-painting. KOVÁCS 
1999. 154; BÍRÓ 1993,37.

142. SZÁM ADÓ 2010, 146; VISY 2003b, 33, Fig 32.
143. H l 22924, VISY 2003b, Fig. 32.



kaputól mintegy 160 méter távolságban azonosítható. A 
domborzat és légi felvételek alapján kb. 125x90 méteres 
épületet keletről is egy út határolhatta, melynek szer
kesztett vonala összeköthető a légi felvételeken látható 
nyomokkal.

Tokod, egy későrómai villagazdaság katonai 
környezetben

A Duna-menti határvédelmi rendszer kiépülésétől, an
nak megszűnéséig Tokod térsége jelentős kereskedelmi 
és katonai csomópont volt. A kutatás mai állása szerint 
feltételezhető, hogy katonai tábor is állt a környéken, 
de eddig csak a későrómai erődöt sikerült azonosítani. 
Részleges feltárására az 1960-as években került sor, majd 
a falak konzerválása után bemutathatóvá is tették a tábor 
maradványait.11441
A szénbányászatnak köszönhetően ugyanakkor már az 
1950-es évektől folyt kutatás a területen, melynek során 
egy jelentős római település és temetkezések kerültek 
elő.11451 Az előkerült maradványok és leletek alapján To
kod római kori jelentősége megkérdőjelezhetetlenné vált. 
A római határvédelmi rendszer kutatásának köszönhetően, 
az utóbbi évek légi felderítései során újabb részletek láttak 
napvilágot a térség történetével kapcsolatban. 2007-ben 
és 2009-ben eltérő részletességgel lehetett megfigyelni a 
későrómai erődtől nyugatra fekvő épületek, utak marad
ványait.11461 Ezek közül is kiemelkedik egy fallal övezett 
területen összpontosuló épületegyüttes, egy villagazdaság 
képe.
Az objektumok az erődtől mintegy 100 méter távolságban 
váltak láthatóvá. A jelenségek elkülönítése nehézkes, hiszen 
több korszak egymást metsző, vagy egymás mellett álló 
épületeinek a maradványairól van szó. A 2007. évi felvé
telek alapján ugyanakkor megkísérelhető bizonyos részek 
egységes lehatárolása, a két évvel későbbi képek pedig rész
letgazdagságukkal támogatták a feldolgozást.11471 Az alap
vető segítséget a villagazdaság kerítésfalának futásvonala és 
szerkezete jelentette a jelenségek korszakolásánál. Külső és 
belső oldalán, vagy hozzáépítve több épület maradványa 
figyelhető meg. Hasonló tájolásuk, elhelyezkedésük egy
idejű létezésükre utal. A felvételeken azonosítható további 
épületek és árkok többsége minden bizonnyal a korábbi 
településhez, vagy a pusztulás utáni korszakba tartozik,

144. M ÓCSY 1981, 37-38.
145. M Ó CSY (szerk.) 1981, M RT 5. 1979,331-341.
146. Pécsi Légirégészeti Téka, 24209-24236, 33162-33209
147. A felvételeken látható eltérő részletesség alapján feltételezhető, hogy 

a repülések közti időben a területen folyó mezőgazdasági munkákkal a 
mélyebben fekvő rétegeket is megbolygathatták, s ennek köszönhetően 
vált több jelenség láthatóvá.

road on the east as well, whose hypothetical line can be 
connected with the traces observed in the aerial photos.

Tokod, a Laté Román villa estate in a military 
environment

From the creation of the frontier defence system along 
the Danube until its abandonment, the area around 
Tokod was an important commercial and military node. 
According to the present State o f research it may be 
assumed that a military fórt was located in the area, bút 
so far only a Laté Román fórt could be identified. It was 
partially excavated in the 1960s, after which the walls 
were conserved, making it possible to exhibit the remains 
of the fórt to the public.11441
Thanks to coal mining, however, research in the area 
commenced already in the 1950s, during which 
a significant Román settlement and burials were 
detected.11451 Based on the remains and finds discovered 
the significance of Tokod in the Román Period became 
unquestionable.
Due to the research on the Román frontier defence system, 
new information on the history of the area became 
available through aerial reconnaissance. In 2007 and 
2009 it was possible to observe at different levels of detail 
the remains of buildings and roads to the west of the Laté 
Román fórt.11461 Among these the most significant was a 
group of structures concentrated in an area encircled by 
a wall — the image of a Román villa.
The features are visible in a distance of ca. 100 m from 
the fórt. They are nőt easy to discern, since these are 
the traces of buildings from different periods, cutting 
across or standing next to each other. Based on the 
image taken in 2007, however, it may be possible to 
delimit certain structures, while the photos taken two 
years later provided rich detail fór analysis.11471 The line 
and structure of the enclosing wall of the villa estate was 
of great help in dating the features. We could observe 
the remains o f a number o f buildings both outside 
and inside the wall or attached to it. Their similar 
orientation and piacement indicates that they were 
contemporaneous. The other buildings and ditches 
identifiable on the image belong either to an earlier 
settlement or a period following the destruction of the 144 145 146 147

144. M Ó CSY 1981, 37-38.
145. M Ó CSY (ed.) 1981, M RT 5. 1979, 331-341.
146. Aerial Archaeological Archive o f  Pécs, 24209-24236, 33162-33209.
147. The ditference in the detail o f  the irnages taken at different times 

suggests that during the time between the flights agricultural activities 
may have disturbed even the deeper layers and made even more 
features visible.
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149. A légi felvételeken látható épületegyüttes (PLI 33180, Szabó Máté)

149. The buildings visible in the aerial photo (I’LT 33180, Mate Szabó)

melyek elemzésére most nem kívánok kitérni.
A villagazdaság kéri tő fala nagyjából 90x100 méternyi, 
ÉNy-DK-i fekvésű, szabálytalan területet határol. Északi 
és déli sarka derékszögű, hegyesszögű nyugati sarkával 
ellentétben a keleti oldalon ívesen törik meg a kerítés 
vonala. Szerkezetét ezen a részen ásatás tisztázta.11181 Leg
jobban azonosítható nyugati sarkában belső toronyra 
utaló kis támpillérek láthatók. Hasonló figyelhető meg a 
déli saroknál is — itt akár le is határolható a kis torony -, 
de itt a kerítés vonala is megszakad. A keleti töréspontból 
indulva megfigyelhető egy íves vonal, mely 115 meter 
hosszan követhető keleti irányban, és a domborzati ada
tok alapján csatornára utal.
A kerítésfal vonala a déli saroktól 25 méterre derék
szögben megtörik, és a belső rész irányában folytatódik. 
Ettől a ponttól a déli sarokig falnyomot nem lehetett 
azonosítani. A kerítés ehhez hasonlóan a nyugati oldal 
jelentős részén is hiányzik, vagy csupán törmelékes sáv
ként sejthető. Az északi oldalon is megfigyelhető egy 
tuegszakadás, ugyanakkor itt egy épület is látható, mely 
*gy sokkal inkább egy kapura és az azt őrző épületre utal 
(VI. épület1’491)-

14«. H. KELEM EN  2010, 80.
149. Az épületek számozása H. Kelemen Márta felosztásához igazodik, azt

villa, and will nőt be analyzed in detail here.
The enclosure wall of the villa encircles a ca. 90x100 
m large, NW-SE oriented, irregular area. Its northern 
and Southern corners have a right angle, the western 
breaks in an acute angle, while in the east the line of the 
wall has an arching curve. In this area its structure was 
cleared through excavation.1’481 In the most clearly visible 
western corner smaller buttresses can be seen, indicating 
an internál tower. A similar phenomenon can be observed 
in the Southern corner too -  here even the tower can be 
delimited -  although the line of the wall breaks as well. 
An arching line starting from the eastern corner was 
alsó discerned, which can be traced fór 115 m to the 
east; based on the topography of the area, it may have 
been a canal.
25 m from the Southern corner the line of the enclosure 
turns at a right angle, and continues towards the inside. 
Between this point and the Southern corner, no wall 
traces could be identified. Similarly, on the western side 
a significant part of the wall is missing or can only be 
suspected below a strip of debris. A hiatus can be seen 
on the northern side as well, although here a building is 
alsó visible, which may indicate a gate and a defending 148

148. H. KELEM EN  2010, 80.
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150. A légi fotók alapján készített lelőhelytérkép. Jelmagyarázat: fekete -  későrómai jelenségek, szürke -  korábbi épületek, barna -  későrómai 
erőd, piros -  ásatás helye, római számok I-VII. -  azonosított későrómai épületek (PÚI)

150. Map of the site based in the aerial photos. Legend: black- Laté Román features, grey- earlier buildings, brown -  Laté Román fórt, red -  
excavated area, Román numbers I-VII -  identified Román buildings (PI.T).

A nyugati saroknál látható belső támpillér-szerű jelen
ségek az egész déli sávon megfigyelhetők. Rendeltetésük 
nem tisztázott, ugyanakkor a keleti kerítésfalon több épü
letmaradvány, vagy inkább egy külső-belső helyiségsor 
figyelhető meg (VII. épület és környéke), mely alapján 
a pillérek akár hasonló helyiségekre is utalhatnak. Az is 
elképzelhető, hogy némelyikük nem kőből készült, így 
csupán a falhoz csatlakozó részük maradt meg.
A kerítésen belül több épület, valamint nehezen azono
sítható falrészlet is megfigyelhető. A legjelentősebb közü
lük a villagazdaság főépülete (I. épület). A 35x22 méter 
alapterületű épület tájolása DNy-ÉK-i. Délies oldala felé 
kettő apszisos helyiséggel néz, melyek alapterülete együtt 
meghaladja a 200 m2-t. A középső teremtől nyugatra 
kettő kisebb helyiség található. Az épület déli traktusát 
egy 22x4 méteres, tehát a villa teljes szélességében futó 
folyosó választja el az északi szárnytól. Az északi szárny 
elrendezése a peristyliumos villaépületekre utal, ugyan
akkor szerkezete nem azonosítható teljes bizonyossággal. 
Az épületrész két oldalán szimmetrikusan helyezkedik el 
egy-egy három szobára osztott helyiségsor. A felvételeken 
a nyugati szárny törmelékes rajzolata akár padlófűtésre

egészítettem ki az azóta azonosított objektumokkal. H. KELEM EN 
2010

structure (Building VI11491).
The internál buttress-like phenomena in the western 
corner continue along the whole Southern section. Their 
function remains unclear; at the same time, the remains 
of a number of buildings or a series of external-internal 
rooms (Building VII and its environs) can be observed on 
the eastern enclosure wall, based on which the buttresses 
may alsó indicate similar rooms. It is conceivable that 
somé of them may nőt have been built in stone, thus only 
their parts attached to the wall are preserved. Numerous 
buildings and wall sections difficult to identify can be 
observed within the wall. The most significant is the 
main building (Building I). The orientation of the 35x22 
m large building is SW-NE. It has two apsidal rooms 
looking to the south, whose area together is more than 
200 m2. To the west of the Central hall there are rwo 
smaller rooms. The Southern wing is separated from the 
northern one by a 22x4 m corridor that runs across the 
whole width of the villa. The arrangement of the northern 
wing recalls villa buildings with a peristylium, although 
its structure cannot be identified with certainty. A roW

149. Ihe numbering o f the buildings is in conforntity with the divisions by
Márta H. Kelemen, bút has been supplemented with the newly

discovered features. H. KELEM EN 2010.
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is utalhat.
Egy 1979-es régészeti próbakutatásnak köszönhetően 
további adatok állnak rendelkezésünkre a főépülettel kap
csolatban, melynek északi traktusában folyt ásatás. A kis 
területű feltárás messzemenő következtetések levonására 
sajnos nem alkalmas, az épület későrómai eredetét viszont 
egyértelműen tisztáztad1501
A főépülettől nyugatra egy kisebb, 11x23 méter kiter
jedésű, több helyiséges épület található (II. épület). A 
főépülettel azonos tájolásuk egykorúságukra utal. Felosz
tása, valamint délnyugati irányba néző apszisos helyisége 
alapján fürdőnek tarthatjuk.
A kerítéssel övezett rész észak-nyugati sarkában nagy te
rületen figyelhetők meg falmaradványok, melyek helyen
ként helyiségeket is kirajzolnak (III. épület). Tájolásuk 
igazodik a többi épülethez és a kerítésfalhoz, bizonytalan 
rajzolatuk miatt azonban teljes épületté nem szerkeszt
hetők ki.
A három épület északi előterében egy párhuzamos futasu 
út nyoma is kirajzolódott a légi felvételeken.
A villagazdaság DNy-i sarkához közel egy 36x13 méter 
kiterjedésű, téglalap alakú épület maradványai rajzo
lódtak ki a légi felvételeken (IV. épület). Tájolása alap
ján a rendszerbe illeszthető, mérete és formája pedig a 
későrómai korban jellemző gabonatárolóra, horreumvz. 
utal. Támpillérek vagy belső pillérek nem azonosíthatok 
a felvételeken, korát és rendeltetését ásatás igazolhatja.
A déli oldalon megszakadó kerítésfalnál is latható egy 
épület (V. épület), melyet H. Kelemen szintén kaput 
felügyelő rendeltetéssel határozott meg.1'
A későrómai villagazdaság különlegességét adja, hogy 
nagyon közel fekszik a vele akár egy időben létező erőd
höz.'152 *! Elhelyezkedése alapján legközelebbi párhuzama 
az alsóhetényi későrómai erőd mellett található villagaz
daság lehet, melyet légi felvételről115'1 és terepbejárási 
adatok alapján'154' ismerünk. Szerkezete szerint a fallal 
körülvett villák közé sorolható, pannoniai párhuzamai 
között főként olyanokat találunk, melyek fénykorukat 
a Kr. u. 2-3. századokban élték."551 Későrómai volta és 
a katonai tábor közelsége ugyanakkor a pannoniai belső 
erődökkel való funkcióbeli hasonlóságra is utalhat.'1561 
A főépület a belsőudvaros villákhoz igazodik, déli trak
tusának elrendezésére a ságvári kesóromai belső erőd

!50 . H. KELEM EN  2010 
151- H. KELEM EN  2010, 89.
t52. H. K ELEM EN  2010, 82-90., M Ó CSY 1981, 86., LÖ R IN CZ 1981, 

124-125.
t53. Pécsi Légirégészeti Téka, 39327-39374, 39520-39550
154. T Ó T H  2009b, 50.
155. BÍRÓ 1974, 47-52.
l5 b. H. KELEM EN  2010, 90., T Ó T H  2009b, 71-76.
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151. A későrómai villagazdaság főépülete a légi felvétel és az 
ásatási eredmények alapján. A színek H. Kelemen Márta 
feltárásán (barna terület) azonosított helyiségeket jelölik. 
(PLT)

151. The main building of the Laté Román villa-estate based 
on the aerial photo and the excavation results. The colours 
indicate the rooms identified during Márta H. Kelemen’s 
excavation (brown area). (PLT)

of three rooms fiánk the wing symmetrically on both sides. 
The fragmented outline of the western wing in the image 
may indicate underfloor heating.
Thanks to a test trench excavated in 1979 we have fúrther 
data at our disposal regarding the main building, whose 
northern area was investigated. Unfortunately, the small 
excavated area does nőt allow us to draw far-reaching 
conclusions, bút it demonstrated beyond doubt the Laté 
Román date of the building.'1501
West of the main building a smaller, 11x23 m large 
building with a number of rooms can be found (Building 
II). Their orientation is identical with that of the main 
building, which indicates their contemporaneousness. 
Based on its organization and the apsidal rooms looking 
to the Southwest it can be identified as a bath.

150. H. KELEM EN 2010.



nr. 1612 - nr. 1613

152. I. Valentinianus 364-375 között vert follisa, és 
Theodosianus 379-383 között vert érméje a lelőhelyről 
(PTE)

152. Valentinian Is follis minted between 364 and 375 and 
Theodosius’ coin minted between 379 and 383 from the 
site (PTE)

kőépületéhez hasonló.11571 Az északi szárny beosztását a kis 
területű ásatás nem tisztázhatta megnyugtatóan, ahogy 
a villaépület gazdagságára utaló fűtésrendszer, esetleges 
mozaikpadló nyoma sem került még elő.
A kerítésfallal határolt területen látható épületek közül az 
esetleges horreum jelentőségét szükséges kiemelni, mely 
a gazdasági funkcióra utalhat. Ugyanakkor a kerítésen 
belül és a falon magán is több helyiség azonosítható, 
melyek rendeltetése a tokodi későrómai fazekassághoz is 
kapcsolódhat. Ennek szerepét és a villagazdasággal való 
lehetséges kapcsolatát már H. Kelemen is felvetette,11581 
igazolása azonban további kutatásokat kíván.

157. HEINR1CH-TAMASKA 2011, 238-239., T Ó T H  2009b, 34.
158. H. KELEM EN 2010, 88.

In the northwestern corner of the enclosed area wall remains 
can be observed in a fairly large area, from time to time 
delineating a few rooms (Building III). Their orientation 
is aligned to that of the other buildings and the enclosure 
wall, although they cannot be reconstructed as a whole 
building due to the uncertain line of somé of the walls.
In the northern forefront of the three buildings the trace 
of a parallel road is alsó discernible in the aerial photo. 
Close to the SW corner of the villa estate the remains of 
a 36x13 m large, rectangular building are visible in the 
aerial photos (Building IV). Its orientation confirms the 
system of the other buildings, and its size and form indicate 
a Laté Román granary, a horreum. Buttresses or internál 
posts cannot be identified in the image, and its date and 
function can be confirmed only by excavation.
Another building is visible at the break in the Southern 
wall (Building V); H. Kelemen assumed its function was 
the control of the gate.11511
A special feature of the Laté Román villa estate is its 
closeness to the probably contemporary fórt.11521 In terms 
of its location its closest parallel may be the villa estate 
beside the Laté Román fórt of Alsóhetény, which is known 
from aerial photos11531 and field survey11541. In terms of 
its structure it belongs to the group of enclosed villa 
estates, and its Pannonian parallels include mostly those 
whose apex falls in the 2nd-3rd centuries AD.11551 Its Laté 
Román date and the closeness of the military fórt, however, 
indicates a functional similarity to the inner fortresses of 
Pannónia.11561 The main building is related to villás with an 
internál courtyard, while the arrangement of the Southern 
wing is similar to the main building of the inner fortress at 
Ságvár.11571 The structure of the northern wing could nőt 
be clarified properly by the small-scale excavation, and 
no heating system or mosaic floor have been found that 
would indicate the wealth of the Román villa.
Among the buildings found within the enclosure the 
significance of the possible horreum should be emphasized, 
which may indicate an economic function. Nevertheless, 
there are numerous rooms within the enclosure and 
attached to the wall itself whose function may be connected 
to Laté Román pottery manufacture at Tokod. This role 
and its connection with the villa estate have already been 
suggested by H. Kelemen as well,11581 bút its confirmation 
will need further research. 151 152 153 154 155 156 157 158

151. H. KELEM EN 2010, 89.
152. H. KELEM EN 2010, 82-90, M Ó CSY 1981, 86, LŐ R IN CZ  1981. 

124-125.
153. Aerial Archaeological Archive o f  Pécs, 39327-39374, 39520-39550.
154. TÓ T H  2009b, 50.
155. BÍRÓ 1974, 47-52.
156. H. KELEM EN 2010, 90, T Ó T H  2009b, 71-76.
157. HEINRICH-TAM ASKA 2011, 238-239, TÓ T H  2009b, 34.
158. H. KELEM EN 2010, 88.
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A KÖZÖLT LELETEK KATALÓGUSA'1591 CATALOGUE OF PUBLISHED FINDS11591
Lóki Róbert1'601 Róbert Löki1'601

A PTE KUTATÓCSOPORTJA ÁLTAL FELMÉRT 
LELŐHELYEK KATALÓGUSA

CATALOGUE O F T H E  SITES SURVEYED BYTHE 
RESEARCH TEAM OF UNIVERSITY OF PÉCS

39. kép Érme
Lelőhely: Quadrata -  1 őrtorony; I. Valentinianus ér
me; bronz; AV: D N  VALENTINIANUS PF AVG; 
RV: SECVRITAS REIPVBLICAE; Verde: Siscia; Da- 
tálás: Kr. u. 364-367; RIC IX, 7a; Azonosító: 1668

Fig. 39. Coin
Site: Quadrata -  1 watch tower; Valentinian Is coin; 
bronzé; AV: D N  VALENTINIANUS PF AVG; 
RV: SECVRITAS REIPVBLICAE; M int: Siscia; 
Date: AD 364-367; RIC IX, 7a; ID Nr.: 1668

40. kép Antoninianus
Lelőhely: Quadrata I tábor; II. Claudius érme; bronz; 
AV: DIVO CLAVDIO; RV: CONSECRATIO; 
Verde: ?; Darálás: Kr. u. 270; RIC V, 233-234., 
261-262.; Azonosító: 1653

Fig. 40. Antoninianus
Site: Quadrata I camp; Claudius II’s coin; bronzé; 
AV: DIVO CLAVDIO; RV: CONSECRATIO; 
M int: ?; Date: AD 270; RIC V, 233-234, 261- 
262; ID Nr.: 1653

45. kép Bélyeges tégla (Méretarány 1:2)
Lelőhely: Ad Mures tábor; Töredékes; LÉG X GE PF 
bélyeg; A légió X  gemina PF  bélyeges téglája; Hosz- 
sza: 24 cm; Datálás: Kr. u. 2. század második fele; 
SZILÁGYI 1933, Taf. XII, 152-153.; Azonosító: 974

Fig. 45. Stamped brick (Scale 1:2)
Site: Ad Mures fórt; Fragmentary; LÉG X GE PF 
stamp; Stamped brick o f the légió X  gemina PF; 
Length: 24 cm; Date: second half of the 2nd century 
AD; SZILÁGYI 1933, Taf. XII, 152-153; ID Nr.: 974

46. kép Bélyeges tégla (Méretarány 1:2)
Lelőhely: Brigetio Castra Legionis; Töredékes; 
VINCENT[IA] bélyeg; Szélessége: 22 cm; Da
tálás: Kr. u. 4. század utolsó harmada; SZILÁ
GYI 1933, Taf. XXVI, 24.; Azonosító: 975

Fig. 46. Stamped brick (Scale 1:2)
Site: Brigetio Castra Legionis; Fragmentary; 
V IN C EN T[IA ] stam p; W idth: 22 cm; 
Date: last third o f the 4th century AD; 
SZILÁGYI 1933, Taf. XXVI, 24; ID Nr.: 975

64. kép Érme
Lelőhely: Matrica -  5 őrtorony; Valens érme; bronz; 
AV: D N  VALEN-S PF AVG; RV: SECVRITAS 
REIPVBLICAE; Verde: Siscia; Datálás: 367- 
375; RIC IX, 15b; Azonosító: 1599

Fig. 64. Coin
Site: Matrica -  5 watch tower; Valens’ coin; bronzé; 
AV: D N  VALEN-S PF AVG; RV: SECVRITAS 
REIPVBLICAE; M int: Siscia; Date: AD 367-375; 
RIC IX, 15b; ID Nr.: 1599

65. kép Érme
Lelőhely: Vetus Salina -  11 őrtorony; Crispus érme; 
bronz; AV: IVL CRIS-PVS NOB C; RV: CAESARVM 
NOSTRORVM VOT/V; Verde: Siscia; Datálás: Kr. 
u. 320-321; RIC VII, 161.; Azonosító: 1600

Fig. 65. Coin
Site: Vetus Salina — 11 watch tower; Crispus’ coin; 
bronzé; AV: IVL CRIS-PVS NOB C; RV: CAESARVM 
NOSTRORVM  VOT/V; M int: Siscia; Date: AD 
320-321; RIC VII, 161; ID Nr.: 1600

67. kép Csörgődob/Cymbala
Lelőhely: Vetus Salina -  8 őrtorony; bronz; Átmérő: 9,6 
cm, Datálás: Kr. u. 1-4. sz.; G IN SB ER G 'K LA R  1981; 
Azonosító; 1279

Fig. 67. Cymbala
Site: Vetus Salina -  8 watch tower; bronzé; Diameter: 9.6 
cm; Date: lst-4th centuries AD; G IN S B E R G 'K L A R  
1981; ID Nr.: 1279

•59. A leletek - ahol külön nem jelöltük - l:l-e s léptékben kerültek 
közlésre

159. The finds are illustrated at a scale o f 1:1 unless stated otherwise.

160. A leletanyag meghatározásában segítséget nyújtott Bartus Dávid, 
Fazekas Ferenc, Kiss Alexandra, Szabó András

160. The finds were analysed with the help o f  Dávid Bartus, Ferenc Fazekas, 
Alexandra Kiss, András Szabó
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72. kép Gyűrűfibula
Lelőhely: Intercisa — 7 őrtorony; Ezüstözött fe
lületű bronz fibula; Hossza: 3,2 cm; Datálás: 
Kr. u. 3. század vége - 4. század eleje; MERCZI 
2000, 2. tábla 14.; Azonosító: 1539

73. kép Térdfibula
Lelőhely: Annamatia vicus; Térdfibula; bronz; Hosz- 
sza: 3,3 cm; Datálás: Kr. u. 2-3. század; PATEK 
1942, 60. XXII/12, XXIII/11; Azonosító: 1290

75. kép Hajtű
Lelőhely: Annamatia vicus; Kézfejben végződő bronz 
hajtű; Hossza: 6,5 cm; Datálás: Kr. u. 1-4. század; 
BARTUS 2007, 98-120.; Azonosító: 1366

77. kép Érme
Lelőhely: Annamatia -  8 őrtorony; I. Constantinus ér
me; bronz; AV: CONSTAN - TINVS AVG; RV: DN 
CONSTAN TIN I MAX AVG; Verde: Siscia; Datá
lás: Kr. u. 320-321; RIC VII, 159.; Azonosító: 1268

79. kép Érme
Lelőhely: Annamtia — 11 őrtorony; Crispus érme; 
bronz; AV: IVL CRIS-PVS NOB C; RV: CAESARVM 
NOSTRORVM  VOT/X; Verde: Siscia; Datá- 
lás:321 -324; RIC VII, 169.; Azonosító: 1665

83. kép Antoninianus
Lelőhely: Lussonium -  6 kísérőd?; Gallienus
érme; bronz; AV: GALLIENVS AVG; RV:
PROVI AVG; Verde: Siscia; Datálás: 260- 
268; RIC V/I, 580.; Azonosító: 1634

86. kép Érme
Lelőhely: Lussonium — 10 őrtorony; Constans ér
me; bronz; AV: D N  CONSTAN-S PF AVG; RV: 
FEL TEM P REPARATIO; Verde: Siscia; Datálás: 
348-350; RIC VIII, 232.; Azonosító: 1488

88. kép Denarius
Lelőhely: Alisca tábor; Septimius Severus érme; ezüst; 
AV: IMP CAE L SEP SEV PERT AVG COS II; RV: 
BONI EVENTVS; Verde: Emesa; Datálás: 193- 
194; RIC IV /1, 368.; Azonosító: 1230

Fig. 72. Ring fibula
Site: Intercisa — 7 watch tower; silver-plated
bronzé fibula; Length: 3.2 cm; Date: end of the 
3rd — beginning of the 4th century AD; MERCZI 
2000, 2. tábla 14; Id Nr.: 1539

Fig. 73. Knee fibula
Site: Annamatia vicus; Knee fibula; bronzé; Length: 
3.3 cm; Date: 2nd-3rd centuries AD; PATEK 
1942, 60. XXII/12, XXIII/11; ID Nr.: 1290

Fig. 75. Hair pin
Site: Annamatia vicus; Bronzé hair pin with 
hand-shaped terminál; Length: 6.5 cm; Date: 
lst-4 th  centuries AD; BARTUS 2007, 98-
120; ID Nr.: 1366

Fig. 77. Coin
Site: Annamatia — 8 watch tower; Constantine I’s 
coin; bronzé; AV: CONSTAN - TINVS AVG; RV: 
DN CONSTANTINI MAX AVG; Mint: Siscia; Date: 
AD 320-321; RIC VII, 159;ID N r.: 1268

Fig. 79. Coin
Site: Annamtia — 11 watch tower; Crispus’ coin;
bronzé; AV: IVL CRIS-PVS NOB C; RV: CAESARVM 
NOSTRORVM  VOT/X; M int: Siscia; Date:
AD 321-324; RIC VII, 169; ID Nr.: 1665

Fig. 83. Antoninianus
Site: Lussonium — 6 fortlet?; Gallienus’ coin; 
bronzé; AV: GALLIENVS AVG; RV: PROVI 
AVG; M int: Siscia; Date: AD 260-268;
RIC V/I, 580; ID Nr.: 1634

Fig. 86. Coin
Site: Lussonium — 10 watch tower; Constans’ coin; 
bronzé; AV: D N  CONSTAN-S PF AVG; RV: FEL 
TEM P REPARATIO; Mint: Siscia; Date: AD 348' 
350; RIC VIII, 232; ID Nr.: 1488

Fig. 88. Denarius
Site: Alisca fórt; Septimius Severus’ coin; silver; AV: 
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG COS II; RV: 
BONI EVENTVS; Mint: Emesa; Date: AD 193' 
194; RIC IV /1, 368; ID Nr.: 1230
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89. kép Terra sigillata
Lelőhely: Alisca tábor; terra sigillata Drag 37-es tál 
oldaltöredéke; Cinnamus, Közép-Gallia, Lezoux; 
Szélessége: 7,5 cm; Datálás: Kr. u. 2. sz. máso
dik fele; OSW ALD1936/37, 1609. STANFIELD 

-  SIM PSON 1958, Fig. 47/40; 47/5. Liverpool 23- 
24.; Azonosító: 845

91. kép Érme
Lelőhely: Ad Statuas -  5 kísérőd?; II. Iulianus érme; 
bronz; AV: D N  FL CL IVLI-ANVS PF AVG; RV: 
SECVRITAS REIPVB; Verde: Sirmium; Datálás: Kr. u. 
361-363; RICVTII, 107.; Azonosító: 1648

92. kép Érme
Lelőhely: Ad Statuas -  2 őrtorony; Valens érme; 
bronz; AV: DN VALEN-S PF AVG; RV: GLÓRIA 
RO-M ANORUM ; Verde: Siscia; Datálás: 364- 
367; RIC IX, 5b; Azonosító: 1640

93. kép Érme
Lelőhely: Ad Statuas — 3 őrtorony; Constantius 
Gallus érme; bronz; AV: D N  CONSTANTIVS 
IVN NO B C; RV: FEL TEM P RE-PARATIO; 
Verde: Aquileia; Datálás: Kr. u. 352-354; RIC 
VIII, 198.; Azonosító: 1580

97. kép Érme
Lelőhely: Altinum későrómai erőd; bronz; AV: VRBS 
ROMA; Verde: Nicomedia; Datálás: Kr. u. 300- 
335; RIC VII, 195.; Azonosító: 1062

98. kép Hagymafejes fibula
Lelőhely: Altinum későrómai erőd; Töredékes
bronz hagymafejes fibula; Hossza: 3,7 cm; Datá
lás: Kr. u. 4. század első negyede; PRÖTTEL 1988, 
351, Abb. 3-4. (Typ. 1/A); Azonosító: 1091

Fig. 89. Terra sigillata
Site: Alisca fórt; wall fragment of a terra sigillata Drag 
37 bowl; Cinnamus, Central Gaul, Lezoux; Width: 7.5 
cm; Date: second half of the 2nd century AD; OSWALD 
1936/37, 1609. STANFIELD -  SIMPSON 1958, Fig. 
47/40; 47/5. Liverpool 23-24; ID Nr.: 845

Fig. 91. Coin
Site: Ad Statuas — 5 fortlet?; Julián the Apostate’s 
coin; bronzé; AV: D N  FL CL IVLI-ANVS PF AVG; 
RV: SECVRITAS REIPVB; M int: Sirmium; Date: 
AD 361-363; RIC VIII, 107; ID Nr.: 1648

Fig. 92. Coin
Site: Ad Statuas -  2 watch tower; Valens’ coin; 
bronzé; AV: D N  VALEN-S PF AVG; RV: GLÓRIA 
RO -M A N O RU M ; M int: Siscia; Date: AD
364-367; RIC IX, 5b; ID Nr.: 1640

Fig. 93. Coin
Site: Ad Statuas — 3 watch tower; Constantius 
Gallus’ coin; bronzé; AV: D N  C O N ST A N T IV S 
IVN N O B  C; RV: FEL T E M P  RE-PA RA TIO ; 
M int: A quileia; D ate: AD 352-354 ; RIC V III, 
198; ID  Nr.: 1580

Fig. 97. Coin
Site: A ltinum  Laté Román fórt; bronzé;
AV: VRBS ROMA; M int: Nicomedia; Date: 
AD 300-335; RIC VII, 195; ID Nr.: 1062

Fig. 98. Crossbowfibula with onion-shaped knobs
Site: Altinum Laté Román fórt; Fragmentary crossbow 
fibula with onion-shaped knobs; Length: 3.7 cm; 
Date: first quarter of the 4th century AD; PRÖTTEL 
1988, 351, Abb. 3-4. (Typ. 1/A); ID Nr.: 1091
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GEOFIZIKAI MÉRÉSEK A RIPA PA NN ONICA 
LELŐHELYEIN

GEOPHYSICAL SURVEYS OF T H E  SITES OF 
TH E RIPA PANNONICA

118. kép (Méretarány 1:4) Fig. 118. (Scale 1:4)

A, Kerámia
Lelőhely: Alisca; Világos szürke, gyors korongolt gyű
rűsperemű tál töredéke; Szájátmérő: 28 cm; Darálás: 
Kr. u. 2. század vége — 3. század eleje; GRÜNEWALD 
1979, Taf. 52/5, Taf. 52/14; Azonosító: 175

A, Pottery
Site: Alisca; Fragment of a light gray, fast-wheeled 
bowl with ring-shaped rim; Rim diameter: 28 cm; 
Date: end of the 2nd — beginning of the 3rd century 
AD; GRÜNEWALD 1979, Taf. 52/5, Taf. 52/14; ID 
Nr.: 175

B, Kerámia
Lelőhely: Alisca; Téglavörös, sárgászöld mázas dörzs- 
tál peremtöredéke; Szájátmérő: 31 cm; Datálás: 
Kr. u. 4. század első fele; GRÜNEW ALD 1979, 
Taf. 63/5; Azonosító: 214

B, Pottery
Site: Alisca; Rim fragment of a brick red mortar with 
yellowish green glaze; Rim diameter: 31 cm; Date: 
first half of the 4th century AD; GRÜNEW ALD 
1979, Taf. 63/5; ID Nr.: 214

C, Kerámia
Lelőhely: Alisca; Sötétszürke, kaviccsal soványított, víz
szintesen kihajló, háromszög átmetszető peremű csu
por töredéke; Szájátmérő: 15 cm; Datálás: Kr.u.: 3.-4. 
század; GABLER 1989, 519, Fig. 129/19; PETZNEK 
1998, Taf. 29/557; Azonosító: 192

C, Pottery
Site: Alisca; Fragment of a dark gray pebble-tempered 
jár with a flaring triangular rim; Rim diameter: 15 cm; 
Date: 3rd-4th centuries AD; GABLER 1989, 519, Fig- 
129/19; PETZNEK 1998, Taf. 29/557; ID Nr.: 192

D, Kerámia
Lelőhely: Alisca; Világosbarna, kaviccsal soványí
tott, durván iszapolt, galléros kiképzésű fazék pe
remtöredéke; Szájátmérő: 19 cm; Datálás: Középkor, 
13-15. század; MELIS 2002, 26. kép/17.; Azono
sító: 206

D, Pottery
Site: Alisca; Rim fragment of a light brown, coarse, 
pebble-tempered collared jár; Rim diameter: 19 
cm; Date: Middle Ages, 13 th -15th centuries
AD; MELIS 2002, 26. kép/17; ID Nr.: 206

E-F, Kerámia
Lelőhely: Alisca; Sötétszürke, grafitos, kaviccsal so
ványított galléros peremkiképzésű fazekak töredé
kei (ún.: „bécsi kerámia”); Szájátmérő: 26, ill. 24 cm; 
Datálás: Későközépkor, 15-16. század; HOLL 2000, 
117, Abb. 49; Azonosító: 180, 179

E-F, Pottery
Site: Alisca; Fragments o f dark gray, pebble and 
graphite-tempered collared rim jars (so-called 

“Vienna Ware”); Rim diameter: 26 and 24 cm; 
Date: Laté Middle Ages, 15 th -16th centuries AD; 
HOLL 2000, 117, Abb. 49; ID Nr.: 180, 179

122. kép (Méretarány 1:2) Fig. 122. (Scale 1:2)

A, Szobortöredék
Lelőhely: Alisca tábor; Nagyméretű bronzszobor 
köpenyének szegélytöredéke; Hossza: 9 cm; Datá
lás: Kr. u. 2-3. század; SZIRMAI 1988, JUCKER 
1976, Taf. 81.; Azonosító: 1512

A, Statue fragment
Site: Alisca fórt; Edge fragment o f the cape of a 
large-scale bronzé statue; Length: 9 cm; Date: 2nd- 
3rd centuries AD; SZIRMAI 1988, JUCKER 
1976, Taf. 81; ID Nr.: 1512
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B, Pilum
Lelőhely: Alisca tábor; Vas pilumvég, Hossza: 8,8 
cm; Datálás: Kr. u. 1-5. század SANANDER — 
T O N Ő IN IC  2010, 64, 17.; Azonosító: 1528

C, Szíjveret
Lelőhely: Alisca tábor; Pelta formájú bronz szíjve
ret; Szélessége 3 cm; Datálás: Kr. u. 1. század vé
ge — 2. század első fele; DESCHLER-ERB 1999, 
70.; Azonosító: 1529

D, Lorica segmentata töredék
Lelőhely: Alisca tábor; Bronz; Szélessége 3cm, hosz- 
sza 4,5 cm; Datálás: Kr. u. 1-3. század; BISHOP -  
COULSTON 2006, 116.; Azonosító: 1503

E, Lorica segmentata csat
Lelőhely: Altinum későrómai erőd; Bronz, Hosz- 
sza: 2,2 cm; Datálás: Kr. u. 1-3. század; WEBS
TER 1985, 124, Fig. 18., DESCHLER-
ERB 1999, Taf. 13.; Azonosító: 1204

EREDM ÉNYEK A RIPA PA NN ONICA ő r t o r 
n y a in a k  KUTATÁSÁBAN

127. kép Érme
Lelőhely: Annamatia — 6 őrtorony; I. Constantinus 
érme; bronz; AV: CONSTAN - TINVS AVG; RV: 
PROVIDEN - TIAE AVGG; Verde: Siscia; Dará
lás: 328-329; RIC VII, 214.; Azonosító: 1269

128. kép Érme
Lelőhely: Matrica — 5 őrtorony; I. Constantinus ér
me; bronz; AV: IMP C CONSTANTINVS PF AVG; 
RV: IOVI CONSERVATORI AVGG NN ; Verde: 
Thessalonica; Datálás: 312; RIC VI, 52b; Azonosí
tó: 1593

129. kép Antoninianus
Lelőhely: Lussonium — 6 kísérőd?; Gallienus ér
me; bronz; AV: GALLIENVS AVG; RV: AQVIT 
AVG; Verde: Siscia; Datálás: 260-268; RIC
V/I, 159.; Azonosító: 1631

B, Pilum
Site: Alisca fórt; írón pilum  head; length: 8.8 cm; Date: 
lst-5th centuries AD; SANANDER -  T O N Ő IN IC  
2010, 64, 17; ID Nr.: 1528

C, Beit mount
Site: Alisca fórt; Pelta-shaped bronzé beit mount; 
W idth: 3 cm; Date: end of the lst -  first half of 
the 2nd century AD; DESCHLER-ERB 1999, 
70; ID Nr.: 1529

D, Fragment of a Lorica segmentata
Site: Alisca fórt; Bronzé; W idth: 3 cm, length: 
4.5 cm; Date: lst-3rd centuries AD; BISHOP — 
COULSTON 2006, 116; ID Nr.: 1503

E, Lorica segmentata buckle
Site: Altinum Laté Román fórt; Bronzé, Length: 2.2 cm; 
Date: lst-3rd centuries AD; WEBSTER 1985, 124, Fig. 
18, DESCHLER-ERB 1999, Taf. 13; ID Nr.: 1204

RESULTS OF T H E  RESEARCH O N  T H E WATCH 
TOWERS OF T H E RIPA PANNONICA

Fig. 127. Coin
Site: Annamatia -  6 watch tower; Constantine Is  
coin; bronzé; AV: CONSTAN - TINVS AVG; RV: 
PROVIDEN - TIAE AVGG; Mint: Siscia; Date: AD 
328-329; RIC VII, 214; ID Nr.: 1269

Fig. 128. Coin
Site: Matrica -  5 watch tower; Constantine I’s 
coin; bronzé; AV: IM P C CONSTANTINVS 
PF AVG; RV: IOVI CONSERVATORI AVGG 
NN; M int: Thessalonica; Date: AD 312; RIC VI, 
52b; ID Nr.: 1593

Fig. 129. Antoninianus
Site: Lussonium -  6 fortlet?; Gallienus’ coin; bronzé; 
AV: GALLIENVS AVG; RV: AQVIT AVG; Mint: 
Siscia; Date: AD 260-268; RIC V/I, 159; ID 
Nr.: 1631
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131. kép Érme
Lelőhely: Ad Statuas — 5 őrtorony; II. Constandus ér
me; bronz; AV: DN CONSTAN-TIVS PF AVG; RV: 
FEL TEM P REPARATIO; Verde: Sirmium; Dará
lás: 351-355; RFC VIII, 48.; Azonosító: 1645

132. kép Érme
Lelőhely: Annamatia -  7 őrtorony; Licinius ér
me; bronz; AV: IM P LIC-INIVS AVG; RV: 
DO M IN U N -LICIN I AVG; Verde: Aquileia; Darálás: 
321; RIC VII, 86.; Azonosító: 1650

RÉGÉSZETI KUTATÁSOK A RIPA PA N N O - 
NICA POLGÁRI TELEPÜLÉSEIN

141. kép Terra sigillata
Lelőhely: Annamatia vicus; terra sigillata Drag 18/31 -es 
tányér talpgyűrű és aljtöredéke; Rheinzabern; Datálás Kr. 
u. 2-3. század; LEBEGYEV-MARTON 2003, 150., 14. 
kép; Azonosító: 608

142. kép Érme
Lelőhely: Annamatia vicus; Constantius Chlorus érme; 
bronz; AV: FL VAL CONSTANTIVS NOB C; RV: 
G EN IO  POP-VLI ROMANI; Verde: Siscia; Datá
lás; 294; RIC VI 464, 81a; Azonosító: 1306

142. kép Érme
Lelőhely: Annamatia vicus; II. Constantinus érme; 
bronz; AV: CONSTANTINVS IVN NOB C; RV: 
GLOR-IA EXERC-ITVS; Verde: Siscia; Datálás; 
334-335; RIC VII, 458, 236; Azonosító: 1313

142. kép Érme
Lelőhely: Annamatia vicus; II. Constantius érme; 
bronz; AV: D N  CONSTAN-TIVS PF AVG; RV: 
SPES REI-PVBLICE; Verde: ?; Datálás; 355-361; 
RIC VIII; Azonosító: 1337

143. kép Szíj végveret
Lelőhely: Annamatia vicus; Amphora alakú szíjvégveret; 
bronz; Hossza: 3 cm; Datálás: Kr. u. 4. század második 
fele -  utolsó harmada; R. ALFÖLDI 1957, 463-464., 
BULLINGER 1969, 78., SIMPSON 1976, 203-204.; 
Azonosító: 1363

Fig. 131. Coin
Site: Ad Statuas — 5 watch tower; Constantius II’s 
coin; bronzé; AV: D N  CONSTAN-TIVS PF AVG; 
RV: FEL TEM P REPARATIO; M int: Sirmium; 
Date: AD 351-355; RIC VIII, 48; ID Nr.: 1645

Fig. 132. Coin
Site: Annamatia — 7 watch tower; Licinius’s 
coin; bronzé; AV: IM P LIC-INIVS AVG; RV: 
D O M IN I*N *LIC IN I AVG; M int: Aquileia;
Date: AD 321; RIC VII, 86; ID Nr.: 1650

ARCHAEOLOGICAL RESEARCH O N T H E  CIVIL 
SETTLEMENTS OF TH E RIPA PANNONICA

Fig. 141. Terra sigillata
Site: Annamatia vicus; base ring and base fragment of a 
terra sigillata Drag 18/31 plate; Rheinzabern; date: 2nd- 
3rd centuries AD; LEBEGYEV-MARTON 2003, 150, 
14. kép; ID Nr.: 608

Fig. 142. Coin
Site: Annamatia vicus; Constantius Chlorus’ coin; 
bronzé; AV: FL VAL CONSTANTIVS NOB C; RV: 
GENIO POP-VLI ROMANI; Mint: Siscia; Date; AD 
294; RIC VI 464, 81a; ID Nr.: 1306

Fig. 142. Coin
Site: Annamatia vicus; Constantine II’s coin; bronzé;
AV: CONSTANTINVS IVN NOB C; RV: GLOR' 
IA EXERC-ITVS; M int: Siscia; Date; AD 334- 
335; RIC VII, 458, 236; ID Nr.: 1313

Fig. 142. Coin
Site: Annamatia vicus; Constantius II’s coin; b r o n z é ;  

AV: D N  CONSTAN-TIVS PF AVG; RV: SPES 
REI-PVBLICE; Mint: ?; Date; AD 355-361; RIC 
VIII; ID Nr.: 1337

Fig. 143. Strap-end fitting
Site: Annamatia vicus; Amphora-shaped strap-end fitting; 
bronzé; Length: 3 cm; Date: second half or last third 
of the 4th century AD; R. ALFÖLDI 1957, 463-464, 
BULLINGER 1969,78, SIMPSON 1976,203-204; ID 
Nr.: 1363
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145. kép Öweret
Lelőhely: Annamatia vicus; VTERE FÉLIX típusú öv
garnitúrához tartozó „L” betű; bronz; Magassága: 2,8 
cm; Datálás: Kr. u. 3. század BISEIOP — COULSTON 
2006, Fig. 91.; Azonosító: 1360

152. kép Érme
Lelőhely: Tokod; I. Valentinianus érme; bronz; AV: 
D N  VALENTINI-ANVS PF AVG; RV: GLÓRIA 
RO-MANORVM; Verde: ?; Datálás: 364-378; RIC 
IX; Azonosító: 1612

152. kép Érme
Lelőhely: Tokod; Theodosius érme; bronz; AV: DN 
TH EO D O -SIV S PF AVG; RV: RESTITVTOR 
REIPVB; Verde: Siscia; Datálás: 379-383; RIC IX, 150, 
26c; Azonosító: 1613

Fig. 145. Beit mount
Site: Annamatia vicus; “L”-shaped mount belonging to 
an VTERE FÉLIX type beit set; bronzé; Height: 2.8 
cm; Date: 3rd century AD; BISHOP -  COULSTON 
2006, Fig. 91; ID Nr.: 1360

Fig. 152. Coin
Site: Tokod; Valentinian Is coin; bronzé; AV: DN 
VALENTINI-ANVS PF AVG; RV: GLÓRIA RO- 
MANORVM; Mint: ?; Date: AD 364-378; RIC IX; ID 
Nr.: 1612

Fig. 152. Coin
Site: Tokod; Theodosius’ coin; bronzé; AV: D N  
TH EO D O -SIV S PF AVG; RV: RESTITVTOR 
REIPVB; Mint: Siscia; Date: AD 379-383; RIC IX, 
150, 26c; ID Nr.: 1613
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HÁTSÓ BORÍTÓ

Bronz császárszobor-töredék Lussoniumból (Paks-Dunakömlőd)[1611
(írta: Fazekas Ferenc -  Szabó Antal -  Váradyné Péterfi Zsuzsanna -  Visy Zsolt)

A lussoniumi (Paks-Dunakömlőd) római segédcsapattábor 
2009. évi feltárása során, az erőd északkeleti részén került elő az 
utóbbi évtizedek legjelentősebb lelete, egy bronz császárszobor 
lábtöredéke.
A töredék egy életnagyságnál nagyobb páncélos bronzszobor bal 
lábának comb alatti része. A comb indítása töredékes állapotban 
maradt meg, egyik oldalán az összeillesztésre szolgáló szegecselés 
nyoma is látható. Az enyhén behajlított térdet erőteljes lábszár kö
veti, különösen a vádli és izomzatának kidolgozása hangsúlyozott. A 
lábszár alsó részén és a lábfejen részletekbe menő lábbeli ábrázolást 
lehet megfigyelni. A gazdagon díszített csizma vékony bőrből készült, 
alsó részét és szárát keresztirányban fűzött szíjazás kapcsolja össze. Felü
letét indákkal, lótuszvirággal, akanthus-levéllel és rozettákkal díszítették.
Rátett díszítése ugyancsak bőrből készülhetett, amit rávarrtak a csizma 
felületére. Felül töredékes állapotban, egy a szíjazatra ráhajló oroszlánfej 
látható, ami hátul is oroszlánbőr jellegű. A lábbeli szárát visszatűrték, ennek 
rögzítésére egy torques-1 alkalmaztak, melynek tobozszerű végei között vé
kony szíjból kötött csomó látható.
A szobor által viselt lábbelit más ábrázolásokból és a forrásokból is jól is
mert bőrcsizmaként azonosíthatjuk. Az oroszlánfejekkel díszített lábbeli, ún. 
Löwenfellstiefel, latin neve mulleus, viselete kizárólag az istenek és a császárok 
ábrázolásain jelenik meg.
A római bőr lábbeli-leletek vizsgálata és a hasonló típusú kőplasztikai ábrázolások 
elemzése alapján, valamint a történeti adatok figyelembevételével a lussoniumi 
szobortöredéket a 2. századra, legfeljebb a 3. század elejére lehet keltezni. A szobor 
valószínűleg Marcus Aureliust vagy Septimius Severust, esetleg Caracalla császárt 
ábrázolta.

Hossz (teljes): 70,1 cm, Hossz (lábfej): 32,4 cm.
Hossz (lábszár): 45,5 cm Szélesség (lábszár): 14,9 cm.
Lemezvastagság (combnál): 0,4-0,5 cm. Irodalom /  Bibliography:

Irodalom: Fazekas, F. - Szabó, A. - Váradyné, Péterfi Zs. - Visy, Zs., Bronz császárszo
bor-töredék a lussoniumi táborból, (előkészületben) -  Fragment einer bronzenen 
Panzerstatue aus dem Kastell Lussonium. (in Vorbereitung)

Fotó: Kövi Gergely, © Városi Múzeum Paks 
Photo: Gergely Kövi, © City Museum of Paks

1 6 1 . A császárszobor leírása korábban megjelent: Szabó A. (Szerk./ Ed.): A császárláb nyomában. -  'Ihe emperor’s legacy. Kiállítási katalógus, I’aks, 2011- -  
Exhibition catalouge, 2011, Paks. Paks, Városi Múzeum, 2011, 26-30, 70.
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Bronzé emperor statue fragment írom Lussonium (Paks-Dunakömlőd)11611 
(Written by: Ferenc Fazekas- Antal Szabó -  Zsuzsa Váradyné Péterfi -  Zsolt Visy, 
English translation: Márkus Máté)

Length (totál): 70.1 cm, Length (foot): 32.4 cm, 
Length (shin): 45.5 cm, Width (shin): 14.9 cm. 
Plate-Thickness (thigh): 0.4-0.5 cm.

Bibliography: Fazekas, F. - Szabó, A. - Váradyné, Péterfi Zs. - Visy, Zs., 
Bronz császárszobor-töredék a lussoniumi táborból, (előkészületben) 

— Fragment einer bronzenen Panzerstatue aus dem Kastell Fussonium. 
(in Vorbereitung)

Elméleti 3D  rekonstrukció: Pazirik Informatikai Kft. 
Theoretical- 3D  reconstruction: Pazirik Ltd.

In 2009, during the excavation at the Román auxiliary 
camp Fussonium (Paks-Dunakömlőd), in the 
northeastern part of the fórt, one of the most notable 
artefacts of the recent decades, a fragment of bronzé 
emperor statue’s lég was found.
The fragment was a part of the left lég (under the thigh) of a 
bigger-than-life armoured emperor statue. The lower part of thigh 
is only fragmentarily preserved with visible rivet marks on one side.
The slightly bent knee is followed by a robust shin, the calf and its 
muscles are particularly emphasised. The depiction of the footwear 
on the lower part of the shin and the foot is very detailed. The richly 
ornamented boot was made of fine leather, its lower part and the 
boot-leg is cross-strapped. The boot is decorated with tendrils, lotus 
flowers, acanthus leaves and rosette patterns. The trimming was 
presumably made of leather as well and was later seen on the top 
of the boot. A fragmentary lions head bending over the strapping 
can be seen on the top of the boot, the back of the boot is probably 
alsó of lion leather. The boot-leg was tucked in and fixed by using 
a torques, on witch a thin strap-knot can be noticed between its pineal shaped 
endings.
The footwear can be identified as the leather boot alsó known from various sources 
and portrayals. Footwear ornamented with lion’s head (Löwenfellstiefel) is called 
mulleus in Latin. The appearance of the mulleus footwear was only characteristic of 
the depictions of Román deities and emperors.
Considering the historical data and keeping the results of former 
examinations on Román leather footwear and similar stone 
sculptures in mind, the statue fragment can be dated to the 2nd or 
at most early 3rd century. The bronzé statue presumably portrayed 
the emperor Marcus Aurelius, Septimius Severus or Caracalla.

tö l .  'Hie description o f the emperor statue-fragment was first (preliminary) published in: Szabó A. (Szerk./ Ed.): A császárláb nyomában. -  The emperor’s legacy. 
Kiállítási katalógus, Paks, 2011. -  Exhibition catalouge, 2011, Paks. Paks, Városi Múzeum, 2011, 26-30, 70.
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DACIA SUPERIOR KELETI 
HATÁRÁNAK RÉGÉSZETI 
KUTATÁSA_______________________

Pánczél Szilamér Péter - Szabó Máté - Visy Zsolt

Daciát Traianus császár hódította meg két véres hadjárat
ban Kr. u. 101-102 és 105-106 között.11621 Uralkodása 
idején nemcsak Olténia, hanem Munténia és Moldva 
déli része is a meghódított területhez tartozott. Ezeket 
Moesia hadserege felügyelte. A végleges területi rendezés a 
szarmaták és a szabad dákok Daciát és Pannónia Inferiort 
egyaránt veszélyeztető betörése és az ebből kibontakozó 
háború lezárása után következett be Hadrianus uralkodá
sa idején. Ekkor, Kr. u. 119-120-ban jött létre a korábbi 
tartományból Dacia Superior, Dacia Inferior és Dacia 
Porolissensis.11631 A három tartomány belső határai je
lenleg még bizonytalanok, külső határa az utóbbi évek 
szakmai vitáiban lényegileg tisztázódott.1'641 Ennek során 
elfogadást nyert az a korábban elsősorban a magyar és 
részben nemzetközi kutatás által képviselt álláspont, hogy 
a Bánát nyugati fele nem tartozott Dacia provinciához,11651 
vagyis a Maros mentén előkerült bélyeges téglák és más 
kisebb leletek a Pannóniát Daciával összekötő katonai és 
kereskedelmi útvonal leletei.
Dacia történetét és hadtörténetét nagyszámú felirat és

162. STR O BEL 1984
163. VISY 1977, 455. Később hasonlóan, de a korábbi eredményt nem 

ismerve PETO LESCU  1985, 55., majd PISO 1993,34. és N EM ETH  
2005, 149.

164. VISY 2009c, 115-126.
165. VISY 2005, 11., N EM ETH  2005,pass im , különösen 171-187, VISY 

2007

ARCHAELOGICAL RESEARCH 
ON THE EASTERN FRONT1ER 
OF DACIA SUPERIOR______________

Szilamér Péter Pánczél - Máté Szabó - Zsolt Visy

Dacia was conquered by EmperorTrajan in two bloody 
campaigns between AD 101-102 and AD 105-106.11621 
During his reign nőt only Oltenia, bút Munténia and the 
Southern part of Moldova were alsó part of the occupied 
territory. These were controlled by the army of Moesia. 
The final territorial consolidation of the area was achieved 
after the incursions of the Sarmatians and the free Dacians 
endangering both Dacia and Pannónia Inferior and the 
wars that ensued, during the reign of Hadrian. At this time, 
in AD 119-120, the former province was divided intő 
Dacia Superior, Dacia Inferior and Dacia Porolissensis.11631 
The internál borders of the three provinces are still 
uncertain, bút the external frontiers have been mostly 
cleared during the scientific debates of the pást years.11641 
During this debate the opinion previously pút forward by 
Hungárián and a few foreign scholars prevailed, according 
to which the western part of Bánát did nőt belong to the 
province of Dacia,11651 consequently the stamped bricks 
and other smaller finds found along the Műre? (Hung. 
Maros) River are the remains of the military and trade 
route connecting Pannónia and Dacia.

162. STR O BEL 1984.
163. VISY 1977, 455. Later similarly, bút unaware o f  the earlier results 

PET O LESCU  1985, 55, then PISO 1993, 34 and N EM ET H  2005, 
149.

164. VISY 2009c, 115-126.
165. VISY 2005, 11, N EM ETH  2005,pass im , esp. 171-187, VISY 2007

153. A római (őrtornyok vizuális kapcsolatban álltak a hátországgal, ahogy a Pogor-hegy tetején azonosított őrtoronyból (nyíllal jelzett 
részen) is főként a castellumok és őrtornyok felé lehetett figyelni a tájat. (Szabó Máté)

153. The Román watch towers were in visual contact with the hinterland. From the watch tower on the top of Pogor Hill (indicated 
with an arrow) the landscape mostly in the direction of the castellums and other watch towers could be observed. (Máté Szabó)
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154. Az Ojtozi-szorost védő berecki castellum a levegőből (PLT 30019, Visy Zsolt)

154. The castellum of Bre{cu (Hung. Bereck) protecting the Oituz (Hung. Ojtoz) Pass, from the air (PLT 30019, Zsolt Visy)

a régészeti leletek adatainak a felhasználásával régészek 
és ókortörténészek nemzedékei több, m int egy évszá
zada kutatják, aminek eredményeként egyre jobban és 
pontosabban tárul fel a provincia határvédelmi rendsze
re.11661 Előretolt hadállásra emlékeztető helyzete miatt egy, 
majd két légiója, a tartomány középső részén állomásozott, 
és a belső területeken található több jelentős auxiliáris 
csapat tábora is. A határvonalra segédcsapatok kerültek, 
castellumaik azonban nem a hegygerinceken húzódó tény
leges határvonalon, hanem a belső völgyekben épültek 
meg, ahol az ezeket összekötő limes-út haladt11671. A határt 
egymással és a hátrébb fekvő táborokkal vizuális kapcso
latban álló őrtornyok felügyelték.
Az eddigi megfigyelések alapján sánc csak azokon a he
lyeken épült, ahol a természetes akadály nem bizonyult 
önmagában elég hatékonynak.11681 Dacianak az Olt men
tén folyami határa is volt.
A tartomány keleti határának kutatása Erdély területén 
még sok tudományos eredményt fog hozni, hiszen csak

166. Lásd az irodalomjegyzék feliratos forrásait, valamint az ugyanott 
felsorolt legfontosabb régészeti munkákat.

167. Ferenczi többször is, Gudea, Visy 2008b
168. A daciai határvédelem stratégiai sajátságaival a legalaposabban Ferenczi, 

G U D EA  1979 foglalkozott, ld. még G U D EA  1997.

The history and military history of Dacia has been 
researched by generation of archaeologists and historians 
fór more than a century based on the data from a large 
number of inscriptions and archaeological finds, as a 
result of which our knowledge of the frontier defence 
system of the province has become increasingly clear 
and detailed.11661 Due to its situation similar to military 
outposts, first its single, then later its two legions were 
garrisoned in the Central part of the province, and the 
forts of many of the auxiliary units were alsó located in 
the internál areas. Auxiliary units were stationed along the 
frontier as well, bút their castellums were erected nőt on 
the actual borderline on the mountain ridge, bút in the 
internál valleys, where the limes road ran that connected 
them .11671 The frontier was controlled by watch towers 
that were in visual contact both with each other and with 
the forts further back.
Based on the observations so far, ramparts were 
constructed only in places where the natural boundary 
did nőt seem efficient enough.11681 Along the Olt River

166. See the inscriptions, sources and the most important archaeologicd 
works in the literature list.

167. Ferenczi on numerous occasions, Gudea, Visy 2008b
168. The strategic characteristics o f  the frontier defence in Dacia were most
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155. A Keleti-Kárpátok előterében fekvő kutatási terület ismert és újonnan azonosított lelőhelyei (PTE)

155. Previously known and newly identified sites of the study area in the foreground of the Eastern Carpathians (PTE)

részleges kutatások folytak ezen a szakaszon. Sok adatot es 
lelőhelyet ismerünk Orbán Balázs révén,116,1 az alaposabb 
szakmai munka azonban több mint ötven évvel később 
indult meg. Paulovics István terepi kutatásai11701 teremtet
ték meg az alapot a részletesebb elemzésekhez, valamint 
általa vált bizonyossá, hogy a Gyergyói- és Csíki-medence 
nem tartoztak a római tartományhoz. Az eredmények 
alapján kerülhetett sor castellumolí kutatására és gondos 
terepbejárásokra, mely a Görgényi-havasok és a Hargita

169. ORBÁN 1869-1871. Különös érdeme, hogy terepi kutatásai során 
nem csak új lelőhelyeket ismertetett, hanem leellenőrizte a korábbi 
forrásokban jelzett lelőhelyeket és a saját megfigyeléseivel kiegészítve 
tette közzé.

170. PAULOVICS 1944

Dacia had temporarily a river frontier as well.
Research on the eastern frontier of the province in the 
area of Transylvania will certainly bring many more new 
scientific results, since investigations have been scarce 
in this section. Many data and sites are known from the 
work of Balázs Orbán,11691 bút thorough professional work 
started only more than 50 years later. István Paulovics’ 
fieldwork11701 provided a hasis fór more detailed analyses,

thoroughly studied by Ferenczi, G U D EA  1979, see alsó GU D EA 
1997.

169. ORBÁN 1869-1871. One o f  his meríts was that during his fieldwork 
he nőt only described new sites, bút alsó checked sites mentioned in 
previous literature, and published them complemented with his own 
observations.

170. PAULOVICS 1944.
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156. A Homoródfürdő feletti Cekend-teton található őrtorony légi felvétele (PLT 39745, Szabó Máté)

156. Aerial photo of the watch tower on the top ofCekend Plateau above Báile Homorod (Hung. Homoródfürdő) (PLT 39745, Máté Szabó)

előterében vizsgálta a határvonal erődítéseit.1171* A legtel
jesebb összefoglalót Nicolae Gudea készítette, aki a daciai 
limesxö 1 írt monografikus művében részletesen tárgyalta 
ennek a szakasznak a római emlékeit is.[172!
2007 fordulatot hozott a keleti Limes kutatásában. Az 
Enlaka történetével és kultúrájával foglalkozó konferen
cián elhangzott előadásokat11731 követően együttműködési 
szerződés jött létre a Pécsi Tudományegyetem Régészet 
Tanszéke, a Pécsi Légirégészeti Téka, valamint három szé
kelyföldi múzeum (Haáz Rezső Múzeum -  Székelyudvar
hely, Maros Megyei Múzeum -  Marosvásárhely, Molnár 
István Múzeum -  Székelykeresztúr) között a kutatások 
előmozdítására.11741 2010-ben a résztvevők köre tovább 
bővült, ennek köszönhetően a kutatások kiterjednek a 
Háromszéki- és a Csíki-medence térségére is.11751 
Az együttműködés során olyan módszerek és techno
lógiák kerültek alkalmazásra, melyek a Ripa Pannonica

171. FERENCZI -  PETICÁ 1982
172. G U D EA  1997, 54-62.
173. Bajusz István Dacia lim ese  Marosvécs és Székelyudvarhely között c. 

előadása az Énlaka története és kultúrája c. konferencián, 2007. október 
5-én, VISY 2009b, 108.

174. VISY 2008b, 162-163.
175. Kutatásainkkal egyidőben egy német-román-moldáviai kutatócsoport 

geofizikai méréseket végzett a keleti lim es  részét képező öt katonai tábor 
és vicus  esetében, melyből három (Marosvécs, Mikháza és Énlaka) az 
általunk vizsgált szakaszra esik, lásd: POPA ET ALII 2010.

and he was the one who ascertained that the Gheorgheni 
(Hung. Gyergyó) and the Ciuc (Hung. Csík) Depressions 
did nőt belong to the territory of the Román province. 
Based on these results the research and careful survey 
o f the castellums became possible, investigating the 
fortifications of the frontier in the piedmonts of the 
Gurghiu (Hung. Görgény) and Harghita (Hung. Hargita) 
Mountains.11711 The most comprehensive synthesis was 
written by Nicolae Gudea, who alsó discussed in detail in 
his monograph on the Dácián limes the Román remains 
of this section.11721
The year 2007 brought a tűm  in the research on the 
eastern limes. Following the talks at the conference on 
the history and culture of Inláceni (Hung. Énlaka)11731 
a contract o f cooperation was signed between the 
Department ofArchaeology, UniversityofPécs, theAerial 
Archaeological Archive of Pécs and three museums in the 
Székely Land (Haáz Rezső Museum -  Odorheiu Secuiesc 
[Hung. Székelyudvarhely], Műre.5 County Museum -  
Tárgu Murej [Hung. Marosvásárhely], Molnár István

171. FERENCZI -  PETICÁ 1982.
172. G U D EA  1997, 54-62.
173. István Bajusz’s talk titled “The lim es  o f  Dacia between Marosvécs and 

Székelyudvarhely" at the conference “The history and culture of 
Énlaka”, 5 October 2007, VISY 2009b, 108.
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szisztematikus kutatásánál beváltak, ugyanakkor az 
erdélyi munka során is szép eredményeket ígértek. A 
légirégészetben, a légi felvételek feldolgozásában és tér
informatikai elemzésében, valamint a terepi kutatás tér
informatikai támogatásában rejlő lehetőségek így nem 
csupán az eredményességet fokozták, de alkalmazásuk 
révén a kutatásmódszertan új vetületei is kibontakoztak. 
A munkák 2008-ban kezdődtek. A kutatás fő terüle
te Maros és Hargita megyékre esett. Ezen a szakaszon 
több ismert castellum, valamint szakirodalom alapján 
feltételezhető lelőhely is található.11761 Az ismert tábo
rokon (Marosvécs/Bráncovenejti, Mikháza/Cálugáreni, 
Sóvárad/Sáráteni, Énlaka/Inláceni, Homoródszentpál/ 
Sánpaul) kívül további castellumoVix feltételezhetünk 
Székelyudvarhelyen (Odorheiu Secuiesc), valamint 
Görgényszentimre (Gurghiu) és Bárót (Baraolt) térsé
gében is. Az ezeket összekötő limes-útról és az esetleges 
völgyzárakról kevesebb információnk van, inkább csak 
feltételezésekre hagyatkozhatunk,11 ;1 míg a határvona-

157. A Szilas-tetőn található őrtorony terepi felméréséből 
készített terepmodell (PLT)

157. Elevation model based on the field survey of the watch 
tower on Szilas Plateau (PLT)

lat jelző őrtoronyláncról egyre több adat gyűlt össze az 
elmúlt években.
A légirégészeti kutatás alapját az ismert lelőhelyek, va
lamint egy, a védelmi rendszer stratégiai sajátosságaira 
épülő térinformatikai elemzés teremtette meg. Ennek

176. FERENCZI -  PF.TICÁ 1982, FERENCZI -  PETICÁ 1994, 
FERENCZI -  PETICÁ 1995.

177. VISY 2009b, 109.

Museum — Cristuru Secuiesc [Hung. Székelykeresztúr]) 
to promote research.11741 In 2010 the list of participants 
widened, consequently research will alsó cover the areas 
of theTrei Scaune (Hung. Háromszék) and Ciuc (Hung. 
Csík) Depressions.11751
During the cooperation those methods and technologies 
were used that had already proved useful in the systematic 
research on the Ripa Pannonica, and were promising 
during the Transylvanian work as well. The possibilities 
provided by aerial archaeology, the processing and GIS- 
based analysis of the aerial photos and the GIS support 
of fieldwork nőt only improved effectiveness, bút their 
implementation alsó highlighted new aspects of research 
methodology.
The work started in 2008. The main study area were 
Műre? (Hung. Maros) and Harghita (Hung. Hargita) 
Counties. In this section there are numerous well-known 
castellums and the existence of many sites could be 
assumed based on the literature.11761 Beyond the known 
forts (Bráncovenejti — Hung. Marosvécs, Cálugáreni — 
Hung. Mikháza, Sáráteni — Hung. Sóvárad, Inláceni — 
Hung. Énlaka, Sánpaul — Hung. Homoródszentpál) new 
castellums were presumed at Odorheiu Secuiesc (Hung. 
Székelyudvarhely) in the vicinity of Gurghiu (Hung. 
Görgényszentimre) and Baraolt (Hung. Bárót). We have 
less information on the limes road connecting them and 
about possible valley blocks, thus we can only work 
with assumptions,11771 although we have an increasing 
amount of data collected in the pást few years on the 
chain of watch towers indicating the frontier line. The 
basis fór aerial archaeological research was provided by the 
already known sites and a GIS-based analysis based on the 
strategic characteristics of the defence system. Accordingly, 
the aim was to mark out the location and chain of watch 
towers that were in visual contact with each other and 
the auxiliary forts.11 81 Based on the GIS analysis the first 
line of the limes, which had various sections in its depth, 
constituted by the system of watch towers and valley 
blocks should be looked fór on the mountain ridges 
running in front of the forts, as supported by historical 
maps and archaeological data as well.
The aerial archaeological reconnaissance following these 
analyses was carried out in a number o f periods, bút

174. VISY 2008b, 162-163.
175. At the sante time with our research, a German-Romanian-Moldavian 

research group conducted geophysical surveys at five military forts and 
a vicus  in the eastern part o f  the lim es , three o f  which (Bráncovene§ti -  
Hung. Marosvécs, Cálugáreni -  Hung. Mikháza and Inláceni -  Hung. 
Énlaka) were alsó part o f the section we investigated.

176. FERENCZI -  PETICÁ 1982, FER EN C ZI -  PETICÁ 1994, 
FERENCZI -  PETICÁ 1995.

177. VISY 2009b, 109.
178. SZABÓ 2009, 117.
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158. A Kisvár-hegyi és a Pogor-hegy tetején fekvő őrtornyok elhelyezkedése (nyíllal jelzett helyeken) a Görgényi-havasok előhegyein (PLT 
39889, Szabó Máté)

158. Location of the watch towers of Kisvár Hill and on Pogor Hill (indicated by arrows) on the piedmonts of the Gurghiu (Hung. 
Görgény) Mountains (PLT 39889, Máté Szabó)

megfelelően a vizsgálat célja az egymással és a segédcsapat 
táborokkal vizuális kapcsolatban levő őrtornyok helyének, 
láncuk vonalának kijelölése volt.11781 A térinformatikai 
rendszer elemzései alapján a mélységében tagolt limes első 
vonalát, az őrtornyok és völgyzárak rendszerét a táborok 
előtt futó hegygerinceken volt érdemes keresni, amit a 
történeti térképek és a régészeti adatok is alátámasztanak. 
Az elemzéseket követő légirégészeti megfigyelésekre kü
lönböző időszakokban került sor, de a helyszín adott
ságai alapján elsősorban a téli repülésektől várhattunk 
új eredményeket. Ennek megfelelően 2008-2009 telén 
Homoródfürdő (Báile Homorod) és Székelypálfalva 
(Páuleni) térségében sikerült lencsevégre kapni két őrto
rony maradványait.
A felderítéssel párhuzamosan került sor az első terepi 
ellenőrzésre, mely már támaszkodhatott a légi felvéte
lekből nyert adatokra. A terepbejárás során a vektorizált 
adatokat terepi térinformatikai rendszerrel kombinálva 
vizsgálhattuk a felderített lelőhelyeket, illetve folyt to
vábbiak kutatása. Az első eredmények alátámasztották a 
korábbi, stratégiára vonatkozó álláspontot és támpontot,

due to the characteristics of the area primarily winter 
flights were expected to yield new results. Accordingly, 
in the winter of 2008-2009 the remains of two watch 
towers could be photographed in the vicinity of Báile 
Homorod (Hung. Homoródfürdő) and Páuleni (Hung. 
Székelypálfalva).
Parallel with the reconnaissance the first ground truthing 
was carried out as well, which could already be based on 
the data obtained from the aerial photos. During the field 
survey we could investigate the already discovered sites, 
and look fór new ones, with the help of vectorized data 
combined with a geographic information system. The 
first results confirmed the earlier view on strategy and 
provided further clues to the identification of new sites. 
In 2010 the digital elevation model of two sites were 
prepared based on the results of aerial reconnaissance; we 
alsó started the field control of archive archaeological data. 
The elevation models enable the study of the position, size 
and formai characteristics of various site types, which 
will provide further clues during the analysis the defence 
system.
The next winter we managed to take aerial photos of further

178. SZABÓ 2009, 117.
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nyújtottak további lelőhelyek felderítéséhez.
2010-ben a légirégészeti kutatás eredményei alapján el
készült két lelőhely terepmodellje, valamint az archív 
régészeti adatok terepi ellenőrzése is megkezdődött. A 
terepmodellek alapján lehetőség nyílik a lelőhely-típu
sok fekvésének, méretének, formai jegyeinek vizsgálatára, 
mely a későbbiekben fontos támpontot ad a védelmi 
rendszer elemzése során.
A következő télen újabb lelőhelyekről sikerült légi fel
vételeket készíteni, melynek köszönhetően 2011 nya
rán a kutatás súlypontja áthelyeződött a Maros megyei 
limes-szakaszra. Az eredmények alapján indult meg a 
szisztematikus kutatás, melybe további intézmények is 
bekapcsolódtak.11791 A több éves vizsgálatok alapján sor 
került az első hitelesítő feltárásra Libánfalván (Ibánesti), a 
Kisvár-hegyen, ahol a korábban kutatóárokkal11801 vizsgált 
őrtoronyról szerezhettünk adatokat. Ezzel párhuzamosan 
folyt a légirégészeti eredményekre és a szakirodalmi ada
tokra épülő terepbejárás. A munka során négy lelőhely 
adataival bővült az adattár, melyek immár lehetőséget 
teremtenek a Görgényszentimre (Gurghiu) és Mikháza 
(Cálugáreni) közötti /zwcr-szakasz kiterjedtebb, és össze
tett elemzésekre lehetőséget teremtő vizsgálatára.
Eddigi eredményeink alapján alapvetően két lelőhely
típust sikerült azonosítani a legkülső őrtoronyláncon. A 
Székelypálfalva (Páuleni) felett azonosított, kitűnő vizu
ális adottságokkal rendelkező helyre épült, mintegy 6x6 
méteres őrtorony részben kiemelkedő falmaradvanyai 
körül csupán egy sekély árok (átmérője kb. 20-25 m) 
nyomát lehetett a részletes terepmodellen azonosítani, 
ennek belső oldalán töltés nem volt megfigyelhető. A töb
bi lelőhely esetében ezzel szemben a jellemző maradvány 
a tornyot övező, lekerekített sarkú, kissé trapezoid sánc 
volt (sánckoronán mérve 15-20 méter közötti mérettel), 
illetve ennek külső oldalán egy árok nyoma. Ezeknél a 
lelőhelyeknél magát az őrtornyot nem sikerült, vagy a 
sánccal kerített rész egyik sarkában lehetett azonosítani. 
A sáncon általában a bejárat nyoma is megfigyelhető volt, 
mely jellemzően a rövidebb oldalon feküdt.
A 2008 óta azonosított lelőhelyek közös vonása, hogy 
kitűnő vizuális adottságokkal rendelkező helyeken feksze
nek. Ugyanakkor megfigyelhetők eltérések is, melyek arra 
utal, hogy egyes helyszínek nagyobb összekötőszereppel 
lehettek felruházva, míg a többi a kisebb távon szük
séges kapcsolattartást szolgálta. Határvédelmi szerepük

179. A Pécsi Légérégészeti Téka és a Maros Megyei Múzeum szakemberei 
mellett, a Hargita Megyei Örökségvédelmi hivatalnak, a Berlini 
Humboldt Egyetem Winckelmann intézetének, a Kölni Egyetem 
Régészeti intézetének és a Babej-Bolyai Tudományegyetem 
Ókortörténeti és Régészeti tanszékének a szakemberei és hallgatói vettek 
részt a 2011-es kutatásokban.

180. PET1CÁ 1980

new sites, as a result of which in the summer of 2011 the 
emphasis of the research was repositioned to the limes 
section along the Műre? (Hung. Maros) River. Systematic 
research was started on the basis of previous results, and 
new institutions as well.11791 Based on the investigations 
of the previous years the first control excavation was 
alsó carried out at Ibánejti (Hung. Libánfalva), on the 
Kisvár Hill where we obtained new information on the 
watch tower that had previously been investigated with 
a test trench.11801 At the same time we continued the field 
survey that was based on the results of aerial reconnaissance 
and the data from the literature. During our work the 
registry was enlarged by data from four sites that provided 
an opportunity fór a more wide-ranging and complex 
investigation of the limes section between Gurghiu (Hung. 
Görgényszentimre) and Cálugáreni (Hung. Mikháza). 
Based on the results so far we could identify two types 
of sites in the outermost chain of watch towers. On the 
detailed elevation model the traces of only a shallow ditch 
(ca. 20-25 m in diameter) could be identified around the 
wall sections of a 6x6 m watch tower identified above 
Páuleni (Hung. Székelypálfalva), in an area with excellent 
visibility features, and no embankment could be observed 
on its internál side. In the case of the other sites, however, 
the usual remains were the slightly trapezoid rampart with 
rounded corners enclosing the tower (with a size of 15- 
20 m measured on the top of the rampart), and the traces

179. Beside the Aerial Archaeological Archive o f Pécs and the Murej County 
Museum, the colleagues and students o f the Harghita County Cultural 
Heritage Office, the Winckelmann Institute o f Humbolt University, 
Berlin, the Institute o f  Archaeology o f  University o f  Cologne and the 
Department o f  Ancient History and Archaeology o f  Babe$-Bólyai Uni
versity participated in the research in 2011.

180. PETICÁ 1980.
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159. A terepbejárások során a Tompa-tetőn azonosított 
őrtornyok helyszíni vázlata (Szabó Máté)

159. Field sketch of the watch towers identified on Tompa 
Plateau during field survey (Máté Szabó)



esetenként vitatható, ugyanis több helyszín csupán a 
hátországgal és a többi toronnyal tarthatott valós kap
csolatot, a barbarikum irányába — mely jelen esetben a 
Görgényi-havasok és a Hargita áthatolhatatlan rengete
ge -  a természeti adottságok nem indokolták a védelem 
szükségletét.
A táborokat összekötő limes-út és a védelmi szerepet játszó 
elemek közti közlekedés vonala a kutatás alapján továbbra 
is a feltételezésekre korlátozódik,11811 melyek valóságtar
talma ugyanakkor az egyre gyarapodó lelőhelyszámmal, 
és ezek elhelyezkedésével egyre meggyőzőbben hat.

of a ditch outside. At these sites the watch tower could 
nőt be identified, or was located in one of the corners of 
the area enclosed by the rampart. The trace of an entrance 
was usually visible and was located characteristically on 
the shorter side.
A common feature of the sites that have been identified 
since 2008 is that they are all located in areas with great 
visibility characteristics. At the same time, however, 
differences can be observed as well, which indicates 
that somé of the sites had a more important role in 
communication, while others served the transmission 
of information to only shorter distances. Their role in 
fronder defence is questionable in somé cases, since many 
of them had a reál contact only with the hinterland and the 
other towers, and the surrounding natural environment 
did nőt necessitate any defensive arrangements towards 
the Barbaricum —which, in this case, is the impenetrable 
forest of the Gurghiu (Hung. Görgény) and Harghita 
(Hung. Hargita) Mountains.
Evén after this research the course of the limes road and 
the line of transportation between the defensive elements 
remain speculative,11811 although it seems increasingly 
truthful as the number of sites and knowledge on their 
location increases.
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160. Lussonium tábora télen (PLT 36935, Szabó Máté)

160. Fort of Lussonium in vvinter (PLT 36935, Máté Szabó)
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Freilegungen). K EM M K 8 , 2001, 83-104.

BORHY L. -  SZÁMADÓ E.: Komárom, Szőny, Vásártér. Régészeti kutatások Magyarországon (Archaeological 
Investigations in Hungary) 2002. Budapest 2003, 228-229.

BORHY L. — SZÁMADÓ E.: Komárom, Szőny, Vásártér. Régészeti kutatások Magyarországon (Archaeological 
Investigations in Hungary) 2003. Budapest 2004, 243-244.
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BORHY L. - SZÁMADÓ E.: Komárom, Szőny, Vásártér. Régészeti kutatások Magyarországon (.Archaeological 
Investigations in Hungary) 2004. Budapest 2005, 238-240.

BORHY L. - SZÁMADÓ E.: Komárom, Szőny, Vásártér. Régészeti kutatások Magyarországon (Archaeological 
Investigations in Hungary) 2005. Budapest 2006, 261-262.

BORHY L. - SZÁMADÓ E.: Komárom, Szőny, Vásártér. Régészeti kutatások Magyarországon (Archaeological 
Investigations in Hungary) 2006.

Budapest 2007, 217-219.

BORHY L. - SZÁMADÓ E.: Műemléki tervek Brigetio “Vásártéri” maradványainak bemutatására. Örökség 11/7-8, 
2007, július — augusztus, 7.

BORHY L. - SZÁMADÓ E.: Komárom-Szőny, Vásártér. Régészeti kutatások Magyarországon (Archaeological 
Investigations in Hungary) 2007. Budapest 2008, 238-239.

BORHY L. - SZÁMADÓ E.: Komárom-Szőny, Vásártér. Régészeti kutatások Magyarországon (Archaeological 
Investigations in Hungary) 2008. Budapest 2009, 216-217.

BORHY L. -  SZÁMADÓ E.: Komárom-Szőny, Szabadság út. Régészeti kutatások Magyarországon (Archaeological 
Investigations in Hungary) 2009. Budapest 2010, 250-251.

BORHY L. — BARTUS D. — SZÁMADÓ E.: A Komárom/Szóny-Vásártér lelőhelyen 2008-ban a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával folytatott régészeti feltárások eredményei. In: K. Kuzmová -  J. Rajtár (Zost.): Rímsky kastel v Izi. 
Vyskum 1978—2008. Archaeologica Slovaca Monographiae. Communicationes T. 12. Nitra2010, 67-76.

SZÁMADÓ E. — BORHY L.: Komarom, Szony, Vásártér 2. Régészeti kutatások Magyarországon (Archaeological 
Investigations in Hungary) 2001. Budapest 2003, 179-180.

SZÁMADÓ E.: Komárom, Szony, Vásártér 2. Régészeti kutatások Magyarországon (Archaeological Investigations in 
Hungary) 2000. Budapest 2003, 164-165.

SZÁMADÓ E.: Komárom, Szőny, Vásártér. Régészeti kutatások Magyarországon (Archaeological Investigations in 
Hungary) 2006. Budapest 2007, 219-220.

ALMÁSFÜZITŐ / AZAVM v. ODIAWM

HORVÁTH, Fr.: Das auxiliarkastell Odiavum in Almásfüzitő. Specimina nova 13, 2009, 15-20.

KOVÁCS R: Praefatio részletek a CIL III^ 4 kötethez. ODIAVUM/AZAUM. In: SEP II, 143-156. 154-156.

VICZIÁN I. - HORVÁTH Fr.: Brigetio (Ószőny)—Azaum (Almásfüzitő) limesszakaszának római kori emlékei a 
terület geomorfológiai viszonyainak tükrében (Römische Denkmáler des Limesabschnittes Brigetio (Ószőny)-Azaum 
(Almásfüzitő) im Spiegel dér geomorphologischen Verháltnisse). In: Füleky Gy. (Szerk.), A táj változásai a Kárpát
medencében. Víz a tájban. Gödöllő 2005, 223-226.

VISY 1988, 58-60. 

castellum

BÍRÓ, E.: Azaum. In: RLiU 38-39.

BÍRÓ E.: Almásfüzitő-Foktorok. RégFüz 1.5, 1957, 25.

GABLER-LŐRINCZ 1990, 98.

FÜLEP F.: Szóny-Almásfüzitó. ArchÉrt 87, 1960, 236.

FÜLEP F.: Szóny-Almásfüzitó. ArchÉrt 88, 1961, 289.
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HORVÁTH Fr.: Azaum castellum. In: VISY 2003b, 80-82. 

LENGYEL I.: Szőny-Almásfüzitő. ArcbÉrt 87, 1960, 236. 

SOPRONI 1985, 56-58.

VISY 2000, 37-38.

VISY 2003a, 38-39.

vicus

HORVÁTH Fr.: Almásfüzitő, Foktorok. In: Kisfaludy J. (Szerk.), Régészeti kutatások Magyarországon (Archaeological 
Investigations in Hungary) 1998. Budapest 2001, 125.

HORVÁTH Fr.: Feltárások Almásfüzitő vicusában 1998-2001. In: Füzitői Füzetek I. Almásfüzitő 2002, 29-34.

HORVÁTH Fr.: Almásfüzitő, Foktorok. Régészeti kutatások Magyarországon {Archaeological Investigations in Hungary)
2001. Budapest 2003, 134.

HORVÁTH Fr.: Almásfüzitő, Foktorok. Régészeti kutatások Magyarországon {Archaeological Investigations in Hungary)
2002. Budapest 2003, 174-175.

HORVÁTH Fr.: Almásfüzitő, Foktorok. Régészeti kutatások Magyarországon {Archaeological Investigations in Hungary)
2003. Budapest 2004, 154-155.

HORVÁTH Fr.: Almásfüzitő római kori múltjának kutatásairól. Ókor. folyóirat az antik kulútrákról 2006/1, 82-85.

HORVÁTH Fr.: Egy ritka emailos fibula Almásfüzitő vicusából (Eine seltene Emailfibel aus dem Vicus von Almásfüzitő). 
Archaeologiai Értesítő 132, 2007, 295-304.

HORVÁTH Fr.: Almásfüzitő-Foktorok. Régészeti kutatások Magyarországon 2007. {Archaeological Investigations in 
Hungary) 2007. Budapest 2008, 160-161.

DUNAALMÁS-FAKTOROK Palánktábor // Timber-built fórt

PETÉNYI S.: Dunaalmás-Faktorok. Régészeti Kutatások Magyarországon {Archaeological Investigations in Hungary) 
2005. Budapest 2006, 228-229.

NYERGESÚJFALU / CRVMERUM

FITZ, J.: Crumerum. In: Dér Kleine Pauly, Bd. I. Stuttgart 1964, 1343.

GABLER-LŐRINCZ 1990, 98.

H. KELEMEN M.: 15/4-6, Sánchegy I-III. In: MRT 4, 266-267.

H. KELEMEN, M.: Crumerum castellum. In: VISY 2003b, 82-84.

LŐRINCZ B.: Praefatio részletek a CIL III^ 4 kötethez. Crumerum (Nyergesújfalu). In: SEP II, 161-163. 162-163.

LŐRINCZ B.: Ein Ziegelstempel dér Cohors V Callaecorum Lucensium aus Crumerum. ACUD  46, 2010, 79-82.

PADÁNYI L.: Crumerum. Nyergesújfalu mai helyén élt népek története a honfoglalásig. Helytörténeti olvasókönyv 2. 
Nyergesújfalu 2007. 15-26.

SOPRONI, S.: Crumerum. In: RLiU 42-43.
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SOPRONI 1985, 58. 

VISY 1988, 63.

VISY 2000, 40-41 

VISY 2003a, 42.

TOKOD

későrómai erőd // Laté Román fórt

GABLER-LŐRINCZ 1990, 101.

H. KELEMEN M.: 22/20. Várberek. ín: MRT 5, 341-344.

KELEMEN, M.: Tokod fortress. In: VISY 2003b, 84-86.

MÓCSY, A.: Tokod. In: RLiU 46-47.

MÓCSY, A. (Hrsg.): Die spátrömische Festung und das Gráberfeld von Tokod. Budapest 1981.

PORHÁSZKA P.: Tokod a rómaiak korában (Tokod in dér Zeit dér Römer). Tokod 2003.

PORHÁSZKA R: Tokod a rómaiak korában (Tokod in dér Zeit dér Römer). Tokod 2005.^

PROHÁSZKA R: Új adatok a tokodi későrómai erőd történetéhez (Neue Angaben zűr Geschichte dér Tokoder 
spátrömischen Festung). K E M M K 13-14, 2008, 63-83.

PROHÁSZKA, P. -  HEINRICH-TAMÁSKA, O.: Pannonién zwischen Spátantike und Attilazeit am Beispiel 
von Tokod und Keszthely-Fenékpuszta. Historischen Museum dér Pfalz Speyer (Hrsg.), Hunnen zwischen Asien 
und Európa. Aktuelle Forschungen zűr Archáologie und Kultur dér Hunnen. Beitrdge zűr Ur- und Frühgeschichte 
Mitteleuropas 50. Speyer 2008, 127-140.

RÉCSEYV: Római castrum Tokodon és újabb régészeti leletek Esztergom- és Hontmegyében (Römisches Castrum in 
Tokod und neue archáologische Funde in den Komitaten Esztergom und Hont). ArchÉrt 14, 1894, 65-70.

SOPRONI, S.: Tokod-Erzsébet akna. ArchÉrt 1961, 78-79.

SOPRONI S.: Tokod-Erzsébet akna. RégFüz 1.15, 1961, 39.

SOPRONI 1985, 58-60.

VISY 1988, 64-66.

VISY 2000, 43-44.

VISY 2003a, 45-46.

villa , vicus,

SZABÓ M.: Élet a hadsereg árnyékában. -  Life in the Shadow of the Army. In: VISY 2011, 89-93. 92-93.

ESZTERGOM-VÁRHEGY / SOLVA

H. KELEMEN M.: MRT 5, 8/1. Várhegy; 8/2 Víziváros; Királyi város; 8/66. Bánomi-dűlő. 78-81; 112-113; 127- 
128; 203-207.



castellum

ALFÖLDY, G. — LORINCZ, B.: Die cohors I Batavorum miliaria civium Romanorum pia fidelis im pannonischen 
Solva (Esztergom). ZPE  145, 2003, 259—262.

BALOGH A.: Néhány adat Esztergom városnak és vármegyének római korából. Esztergom évlapjai 7, 1934, 41-52. 

GABLER-LŐRINCZ 1990, 95; 98.

H. KELEMEN, M.: Esztergom-Várghegy. ArchÉrt 109, 1982, 300.

KELEMEN, M.: Solva castellum. In: VISY 2003b, 86-87.

LŐRINCZ B.: Praefatio részletek a CIL III^ 4 kötethez. Solva (Esztergom). In: SEP II, 161-163. 161-162. 

SOPRONI, S.: Solva. In: RLiU 48-49.

SOPRONI 1978, 16-21.

SOPRONI 1985, 60-61.

VISY 1988, 67-68.

VISY 2000, 44-45.

VISY 2003a, 46-47.

vicus

H. KELEMEN, M.: Késő római téglaégető kemence Esztergomból (Ein spátrömischer Ziegelbrennofen aus Esztergom). 
ArchÉrt 136, 2011, 135-163.

H. KELEMEN M.: Solva. Esztergom későrómai temetői (Die spátrömischen Gráberfelder von Esztergom). Libelli 
Archaeologici Ser. nova III. Budapest 2008.
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ESZTERGOM-HIDEGLELŐS-KE RESZT

H. KELEMEN M.: 8/94. Hideglelőskereszt. In: MRT 5, 214-215. 

KELEMEN, M.: Esztergom-Hideglelőskereszt fórt. In: VISY 2003b, 88. 

SOPRONI, S.: Esztergom-Hideglelőskereszt. In: RLiU 52-53. 

SOPRONI 1978, 26-29.

SOPRONI 1985,61-62.

VISY 1988, 69-70.

VISY 2000, 46.

VISY 2003a, 48.

PILISMARÓT / CASTRA AD HERCVLEM
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FINÁLY G.: Casta ad Herculem. Jelentés az 1906. évi ásatásról. ArchÉrt 1907, 45-57. 

FRÖLICH R.: A Pilis-Maróthi római tábor. ArchÉrt 13, 1893, 38-47. 

GABLER-LŐRINCZ 1990, 100; 101.
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H. KELEMEN M.: 17/6. Kishegy. In: MRT 5, 284-236.

KOVÁCS P.: Praefatio részletek a CIL III^ 4 kötethez. AD HERCULEM. In: SEP II, 143-156. 153-154. 

MERCZI, M.: Pilismarót fórt. In: VISY 2003b, 89-90.

SOPRONI, S.: Castra ad Herculem. In: RLiU 58-59.

SOPRONI 1978, 46-48.

SOPRONI 1985,62-63.

VISY 1988,71.

VISY 2000, 48.

VISY 2003a, 50.

VISEGRÁD-GIZELLAMAJOR

GRÓF R: Népvándorláskori vonatkozások egy későrómai erőd és temető kapcsán (Völkerwanderungszeitliche Bezüge 
im Zusammenhang mit dér Erschliessung einer spátrömischen Festung und eines Graberfeldes)./AMÉ 30-32, 1987- 
1989, 129-144.

GRÓF P. -  GRÓH D.: Előzetes jelentés a Visegrád-gizellamajori római erőd feltárásáról (Vorfláufiger Bericht über die 
Freilegung dér römischen Festung von Visegrád-Gizellamajor). CommArchHung 1991, 86-95.

GRÓF P. -  GRÓH D.: Visegrád-gizellamajori erőd és temető. Ókor: folyóirat az antik kultúrákról 3, 2004/4, 51-57.

GRÓF-GRÓH 2006, 15-42; 44-46.

GRÓF-GRÓH 2009, 27-28.

GRÓF P. -  GRÓH D.: Római erőd a Dunakanyarban -  Visegrád-Gizellamajor (Román Fortlet at the Danube Bend 
— Visegrád-Gizellamajor). In: VISY 2011, 104-108.

GRÓF P. -  GRÓH D. -  MRÁV ZS.: Sírépítményelemből átalakított küszöbkő a visegrád-gizellamajori későrómai 
erődből (Aus einem Grabbauelement umgeanderted Schwellenstein aus dem spátrömischen Kastell von Visegrád- 
Gizellamajor). Fólia Archeologica 49, 2001-2002, 247-261.

GRÓH D.: Építéstörténeti megjegyzések a limes Visegrád környéki védelmi rendszeréhez (Baugeschichtliche 
Bemerkungen zum Verteidungssystem des Limes in dér Umgebung von Visegrád) In: Lőrinczy G. (Szerk.), A kőkortól 
a középkorig. Tanulmányok Trogmayer Ottó 60. születésnapjára. Szeged 1994, 239-247.

GRÓH D.: A visegrád-gizellamajori római erőd rétegviszonyainak építéstörténeti vonatkozásai (Die baugeschichtlichen 
Beziehungen dér Schichtenreihe dér römischen Festung von Visegrád-Gizellamajor). In: Bende L. — Lőrinczy G. — 
Szalontai Cs. (Szerk.), Hadak útján. A népvándorlás kor fiatal kutatóinak konferenciája, X. Szeged 2000, 27-33.

GRÓH D. -  GRÓF P.: Visegrád-Gizellamajor. RégFüz 1.42, 1991,41.

GRÓH D. -  GRÓF P.: Visegrád-Gizellamajor. RégFüz 1.44, 1991, 41.

GRÓH, D. -  GRÓF, P.: Visegrád-Gizellamajor fortlet. VISY 2003b, 90-93.

SOPRONI 1978, 51.

SOPRONI 1985, 62-63.

VISY 2000, 48-49.

VISY 2003a, 51.
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VISEGRÁD-SIBRIK-DOMB

GABLER-LŐRINCZ 1990, 100; 101.

GRÓF-GRÓH 2006, 13-14; 43-44.

GRÓF-GRÓH 2009, 21-30; 23-24.

GRÓH, D. -  GRÓF, P.: Visegrád-Gizellamajor fortress. VISY 2003b, 93-95.

KOVÁCS P.: Praefatio részletek a CIL III^ 4 kötethez. PONTÉ NAVATA. In: SEP II, 143-156. 152-153.

SOPRONI S.: A visegrádi tábor és középkori vár (Das Láger und die mittelaterliche Burgvon Visegrád). ArchErt 81, 
1954,49-54.

SOPRONI, S.: Ponté Navata. In: RLiU 64-65.

SOPRONI 1978, 55-59.

SOPRONI 1985, 44-48, 63-64.

VISY 1988, 72-74.

VISY 2000, 49.

VISY 2003a, 52.

DUNABOGDÁNY / CIRPI 

GABLER-LŐRINCZ 1990, 95; 98; 101.

KOVÁCS P.: Praefatio részletek a CIL III^ 4 kötethez. CIRPI. In: SEP II, 143-156. 149-152.

MARÓTI 2009, 31-32.

MÓCSY, A.: Cirpi. In: PWRE Suppl. XI. Stuttgart 1968, 586.

OTTOM ÁNYI, K.: Laté Román pottery in the Dunabogdány camp. Antaeus 24, 1997-98, 333-373; 726-738. 

SOPRONI, S.: Cirpi. In: RLiU 68-69.

SOPRONI 1978, 62.

SOPRONI 1985, 64-65.

SZALAY Á.: A dunabogdányi római castellumról. Jelentés az 1930. évi július-augusztusi dunabogdányi ásatásról (Über 
das römische Castell von Dunabogdány). ArchHung 10. Budapest 1933.

TÓ TH  E.: Cirpi. Pannónia kora Flavius-kori hadtörténetéhez. AT 25,1978, 181-191.

TÓ TH , E.: Zűr Militárgeschichte dér frühflavischer Zeit Pannoniens. Cirpi. Álba Regia 18, 31-38.

TOPÁL J.: In: 8/9. Várad. MRT 7, 84-89.

VISY 1988, 74-75.

VISY, Zs.: Cirpi castellum. In: VISY 2003b, 95-96.

VISY 2000, 51-52.

VISY 2003a, 54.
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SZENTENDRE / VLCISIA - CONSTANTIA

FITZ J.: Ulcisia castra. In: Dér Kleine Pauly, Bánd V. Stuttgart 1975, 1039.

GABLER-LŐRINCZ 1990, 96; 98; 101.

KOVÁCS P.: ULCISIA/CONSTANTIA. Szentendre. In: SEP I, 24-28.

NAGYT.: Kutatások Ulcisia Castra területén (Indagni sül territorio di Ulcisia Castra). ArchÉrt III. 1942, 261-285.

NAGY, T.: Ulcisia Castra (Problems of the History of the Garrisons in the 2n<̂ -3rĉ  Centuries). BudRég23, 39-57.

MARÓTI É.: Ulcisia Castra római tábora - a kutatás előzményei és jelenlegi állása (The Román Fort of Ulcisia Castra 
- the antecedent and the present State of Research). Pest Megyei Múzeumi Füzetek 4, 354-360.

MARÓTI 2009, 34-37.

MARÓTI É. -  KALMÁR J.: Római kori falak anyaga, szerkezete és az építkezés periódusai Ulcisia Castra (Szentendre) 
katonai táborának területén (Materials, structure of the walls and buildings’ periods of the Román aged Ulcisia Castra 
(Szentendre) military camp). Építőanyag: a finomkerámia-, üveg-, cement-, mész-, beton-, tégla- és cserép-, kő- és kavics-, 
tűzálló anyag-, szigetelőanyag-iparágak szakmai lapja 59, 2007/2, 30-35.

RUPNIK L.: New Plumbata mamilata find from Szentrendre. In: Bíró Sz. (Szerk.), Ex officina... Studia in Honorem 
Dénes Gabler. Győr 2009, 491-499.

SARIA, B.: Ulcisia casta. In: PWRE IX A. Stuttgart 1961, 508-510.

SOPRONI, S.: Ulcisia castra. In: RLiU 76-77.

SOPRONI, S.: Ulcisia Castra. In: R. Sdllwell (Ed.), The Princeton Encyclopedia of Classical Sites. Princeton 1976, 945. 

SOPRONI 1978, 68-71.

SOPRONI 1985, 67-68.

SOPRONI, S.: Die Ceasarwürde Caracallas und die syrische Kohorte von Szentendre. Álba Regia 18, 1980, 39-51. 

SOPRONI S.: Szentendre a rómaiak korában. Szentendrei füzetek II-III. Szentednre 1987.

TOPÁL J.: 28/1. Római tábor (Ulcisia Castra). In: MRT 7, 248-255.

T Ó T H  E.: A Dunakanyar útjai és Szentendre római kori neve. In: T Ó T H  2009, 66-75.

T Ó TH  E.: Szentendre római kori nevéről (Über die römischen Namen von Szentendre). ArchÉrt 131, 2006, 27-31. 

VISY 1988,77-79.

VISY 2000, 53.

VISY 2003a, 56.

BUDAPEST / AQVINCVM

FURGER, A. -  KÖB, K. -  ZSIDI, P. (Red.): O ut of Romé. Aquincum / Augusta Raurica. Élet a Római Birodalom 
két városában. (Augusta Raurica / Auqincum. Das Leben in zwei römischen Provinzstádten). Basel 1997.

HAMPELJ.: Aquincum történetének vázlata. ArchKözl 8, 1871, 158-198.

JAMAR, J. (Eind.): Aquincum. Romeins Boedapest. Nieuwe opgravinen en vondsten in Aquincum. Boedapest/ 
Heerlen 1991.

H. KÉRDŐ K. — SCHW EITZER F. (Szerk.): Aquincum. Ókori táj — ókori város. Elmélet - Módszer - Gyakorlat 66. 
Budapest 2010.



KOVÁCS P.: AQUINCUM. Óbuda (Altofen): Budapest III. kerület. Történet In: SEP I, 28-40.

KUZSINSZKY, B.: Aquincum. Ausgrabungen und Funde. Budapest 1934.

NAGY L.: Aquincum topográfiája. In: BpTört 353-385.

NAGYT.: Buda régészeti emlékei. In: Pogány F. (Szerk.), Budapest Műemlékei II. Budapest, 1962, 13-116.

NAGYT.: Budapest története az őskortól a honfoglalásig. In: Gerevich F. (Szerk.), Budapest története I. Budapest 
1971, 39-216.

NÉM ETH M.: Aquincum. Feltárások az 1981-1988 közötti időszakban (Erschliefiungen in den Fahren 1981-1988). 
BpR2%, 1991, 91-105.

NÉM ETH, M.: Probleme dér Stadtarcháologie im Forschung- und Prásentationsprogramm des Legionslagers und 
dér Canabae von Aquincum. In: M. Németh (Red.), The Román Town in the Modern City. Proceedings of the 
International Colloquium held on the occasion of the 100ĉ  Anniversary of the Aquincum Museum 1994 Budapest. 
Aquincum Nostrum II /1. Budapest 1998, 230-238.

POFENZ, H. (Hrsg.): Das römische Budapest. Neue Ausgrabungen und Funde in Aquincum.

Ausstellungskatalog. Münster/Fengerich 1986.

SZ. PÓCZY K.: Aquincum. Budapest 1969.

PÓCZY K.: Az aquincumi legióstábor és katonaváros romjainak feltárása és műemléki bemutatása (The Investigation 
of the Aquincum Legionary Camp and the Restoration of Its Ruins). BpR 24, 1976, 11-30.

PÓCZY K. SZ.: Aquincum - Castra, canabae, colonia. Az 1976-1980 közötti időszak ásatási eredményeinek 
összefoglalása (Zusammenfassung dér Grabungsergebnisse dér Periode 1976-1980.) BpR 25, 1984, 15-34.
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