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Zuhoga feny a hdz-sorok faldra,
megtUndokoltet minden ablakot.
A romai Castra Ulcisidra
valamikor itt igy ragyoghatott.
Ldbak dobbantak, had vonult kevilyen,
belerezzent minden utmenti haz,
ijak villantak, s ragyogott a feny ben
ezer feketeborii szir ijdsz ...
[APRILY LAJOS: SZENTENDREI

VfZl6]

A Dunantul torteneteben jelentos szerepet jatszott a romai hoditas, mely
evszazadokra meghatarozta az itt lako nepek eletet, a terulet tortenet^t,
es amely a romai uralmat koveto idokben is, szinte napjainkig erezteti hatasat. Bar a Dunantul, az egykori Pannonia szeHd lankai, kisebb-nagyobb
hegyei, viszonylag mersekeltebb ^ghajlata aMediterraneumhozszokott itahaiak szamara bizonyos fokig az eszaki, „zord"videketjelentette,az ujonnan jott hoditok megis hamar megszerethettek e videket. Az elviselheto
termeszeti komyezet lehetove tette szamukra az ittletet, es e taj negy evszazadon at szerves reszeve valt az okor egyik legnagyobb vilagbirodalmanak. Pannonia jelentosege a birodalom eleteben valtozo volt, egyes idoszakokban azonban meghatarozo szerephez jutott a harom vilagreszre kiteijedo allam eleteben.
Fovarosunk teriileten Aquincumban, a Dunakanyarban vagy a Dunantul barmely reszen is jarunk, szinte lepten-nyomon talalkozunk a masfelketezer eves elet maradando emlekeivel: epiiletek feltart es konzervalt maradvanyaival vagy a muzeumok kiallitasi vitrinjeiben orzott s az egykor
itt elt emberek mindennapi eleterol tanuskodo leletekkel. Aquincum, Tac,
Szombathely,Pecs, Sopron, Balaca — es sorolhatnank tovabb a helyeket —
ma is lathato, tobb-kevesebb monumentalitast idezo romai emlekei eppen7

ugy a letunt idok eml^k^t id^zik, mint a Dunakanyar, s azon beliil Szentendre szerenyebb, de szamunkra kiilonosen ertekes romai kori maradvanyai. Ismertetesiinkben a romai vilagbirodalom egyik szereny, hatar menti telepiilesenek emlekein keresztiil szeretnenk bepillantast nyujtani Pannonia dletebe, s vele a birodalom tortenetebe. Osszefoglalasunk termeszetesen nem terjed k i az egykori elet minden egyes mozzanatara, inkabb
mozaikszerilen kivanja bemutatni az okori Szentendret.

SZEMBEN:
VALERIA
A NOTITIA

TARTOMANY
DIGNITATUMBAN

I • SZENTENDRE T O R T E N E T E A ROMAI

HODITASTOL

A HUNURALOMIG [I-V. SZAZAD]

A romai hoditas
A romaiak figyelme viszonylag keson fordult a Kozep-Duna videke fele.
Bar Italia es a Balkan kozotti szarazfoldi osszekottetes biztositasara mar
az i . e. I I . szazad kozepen harcok folytak a romaiak es a helyi pannon torzsek kozott, erre veglegesen csak Octavianus — a kesobbi Augustus csaszar - i . e. 35-ben vezetett hadjarata nyoman keriilt sor. Ekkor foglaltak
el a Szava menti ut kulcsfontossagii telepiileset, Sisciat (Sisak, Sziszek).
A Szavatol eszakra a Dunaig terjedo teriilet meghoditasa elsosorban katonapolitikai, hadaszati es kereskedelmi celokat szolgalt. Mig ugyanis a
szomszedos Noricum (a mai Ausztria teriileten) vas- es eziistbanyai vagy
a kesobb meghoditott Dacia provincia (Erdely teriileten) arany- es sobanyai vonzottak a hoditokat, addig a Drava-Szava koze, majd i. e. 11-ben
az egesz Dunantul katonai megszallasa, ellenorzese termeszeti kincsek hijan inkabb strategiai jelentosegii hadmijveletnek tekintheto. Az ujonnan
meghoditott teriiletbol lUyricum neven szerveztek lij tartomanyt, melyhez ekkor meg a kesobbi Dalmatia provincia is hozzatartozott. Biiszken
hirdethette tehat Augustus csaszar hires pohtikai vegrendeleteben:
„A pannonok nepet, amelyet principatusom elott romai hadsereg meg
sem kozelitett, miutan legyozte oket Tiberius, aki akkor mostohafiam es
hadvezerem volt, a romai nep uralma ala vetettem, es kiterjesztettem Illyricam hatarat a Duna folyam partjaig." (Monumentum Ancyranum 30.)
A hoditas, melynek reven a Duna folyam lett a birodalom eszaki hatala, teljes hosszusagban biztositotta a N y - K - i osszekoto vizi utat. A Duna
mint termeszetes hatar — egyiittal jogilag is konkretan meghatarozhato —
a romai birodalmat a barbaricumtol elvalaszto vonalat is jelentette.
A romai hoditas - kiilonosen a deU teriileteken - komoly ellenallasba
iitkozott. A Drava-Szava kozen elo torzsek hosiesen harcoltak a betolakodok ellen. Erre utal a masfel evtizeddel kesobb, i . sz. 6 - 8 kozott kitort
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nagy pannon-dalmata lazadas is, melyet vegiil Tiberius fojtott verbe. A
Dunantiilon, s igy a Dunakanyar videken is a hoditas bekesebb koriilmenyek kozott ment vegbe. Az ujonnan megszallt teriilet pacifikacioja az I .
szazad kozepere gyakorlatilag befejezodott es nem sokkal kesobb, Vespasianus csaszar uralkodasa alatt (69—79.) Pannonia neven a birodalom 6nallo provinciaja lett ( 1 . kep). A tartomany a mai Dunantul teriileten kiviilmagaba foglaltaa Drava—Szavakozet, a Szavatol delre eso keskenyebb
savot, Szlovenia egy reszet es Ausztria keleti felet.
11

A romai hoditassal a Dunantul az okor egyik leghatalmasabb birodalmanak reszeve valt. A megszallas egyiittal a romai kultiira es civilizacio
elteijedesevel is jart. Jellemzoi: a varosi telepiilesek kialakulasa, a koepitkezes elteijedese, kozmiivesites — vizvezetek, csatomahalozat —, lithalozat kiepitese, az irasbeliseg meghonosodasa, a penzgazdalkodas altalanossa valasa, a kozigazgatas, az allamapparatus megszervezese, hogy csak nehanyat emlitsiink a fontosabb vivmanyok koziil.

Az oslakosok
A romai hoditas koraban a Dunantul teriileten kiilonbozo kelta es illyr
torzsek eltek. A Dunakanyar videken ket torzsrol tudunk: az illyr eredetii
azalusokxoX es a kelta eraviscusokxoX. A ket torzs kozott a hatar a mai Visegrad vonalatol hiizodott a Pilis-es Vertes-hegysegen keresztiil a Balaton
fele. Pihsmarot az azalusok, Dunabogdany az eraviscusok szaUasteriiletehez tartozott. Ez utobbi torzsnek, mely egyiittal Szentendre oslakossagat
is alkotta, kozpontja a budapesti Gellerthegyen volt. Az eraviscusoknak
ket telephelye is ismeretes Szentendrerol. A Szabadteri Neprajzi Miizeum
teriileten feltart romai villaepiilet egy korabbi oslakos telepre epiilt: a falak alatt eraviscus lakogodroket tartak fel. A masik telephelyiik a Betonelemgyar teriileten helyezkedett el, ahol az 1950-es evekben az i . sz. I .
szazadbol szarmazo lako- es huUadekgodrok kerultek elo a Duna-part kozeleben. Itteni telepulesiik eleg jelentos lehetett, amit a szep szamban talalt es az I . szazad vegerol, a I I . szazad elso felebol szarmazo, mar romai
mintara kesziilt sirkoveik is igazolnak. A hoditast koveto idokbol szarmazo sirkovek egyiittal azt is bizonyitjak, hogy az eraviscus telepiiles lakoi
nem pusztultak k i , hanem lakohelyiikon maradva tovabb eltek a romai
uralom alatt is.
A Duna tiilso partjan, a „pesti" oldalon kiilonbozo, le nem igazott barbar nepek laktak. A romaiak megjelenesekor a kelta osok, toliik keletre
pedig a cotinusok eltek. I . sz. 50 koriil, vagy esetleg meg elobb, az Alfold
teriiletere Irani eredetii lovasnep, a szarmata-jazigok telepedtek le, mig a
hegyvideken es a Dunatol eszakra eso reszen a szazad kozepen germdn torzsek szoritottak ki a keltakat. A Duna-konyok videket a meglehetosen
12
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haxciasquad torzs,a toliik nyugatra eso reszt az ugyancsak harcias markomannok torzse szallta meg. Ezek a meg nem hoditott barbar nepek a negy
evszazados romai uralom idejen szamos tamadast hajtottak vegre a „gazdag" romai provincia ellen.

A limes
A romai hoditassal jo negy evszazadon keresztiil a Duna folyam kepezte a
birodalom hatarat. Vedelmere a romaiak nagyszabasu erodrendszert epitettek ki (2. kep). Az erodrendszer - romai neven //mes -legiosok taboraibol (6000 fo ) es segedcsapatok (auxilidk) taboraibol allt (500-1000 fo).

3.

ROMAI TABOR

(REKONSTRUKCIO)
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4.

ORTORONY

(REKONSTRUKCIO)

Pannoniaban negy legiostabort epitettek, koziiliik ketto Magyarorszag teriileten talalhato: az egyik Budapesten Aquincum, a masik Komaromban
(Oszony) Brigetio. A legiostaborok kozott atlagban 15—20 kilometerenkent helyezkedtek el az auxiharis taborok (3. kep), melyek kozott az oszszekottetest a kisebb ortornyok biztositottak (4. kep). Ezek siiriisege a
strategiai helyzethez igazodott: a kevesbe veszelyeztetett szakaszokon 5
kilometerenkent, masutt neha 500 meterenkent helyezkedtek el az elobb
fabol, kesobb kobol epiilt ortomyok.
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A romai megszallas kezdetben — az I . szazad kozepen — csak a fontosabb felvonulasi litvonalakra es a dunai atkelohelyekre teijedt ki. Az elso
katonai taborok is itt letesiiltek. A szazad 70-es es 80-as eveiben, kiilonosen Vespasianus csaszar idejeben ( 6 9 - 7 9 . ) lijabb Duna menti taborok igy pi. Dunabogdany (Cirpi), Esztergom (Solva) - epiiltek. A dunai limes
taborok vegso rendszerenek kiepitese Traianus csaszar (98-117.) nevehez
fuzodik.
A limes, s az ott allomasozo nagy letszamu katonasag a romai uralom
egesz idoszakaban meghatarozo szerepet jatszott a tartomany torteneteben ( 5 . kep). Az itt kialakult romai elet szinte minden megnyilvanulasara a hadsereg, a katonasag nyomta ra belyeget.

Romai helydrseg Szentendren
A dunai limes vegso megszervezesevel egy id6ben,a I I . szazad elso eveiben
Szentendren is felepiilt a romaiak katonai tabora, mely az Ulcisia castra
nevet kapta. A nev az illyr vlk - farkas jelentesii-szobol szarmazik, igy a
tabor teljes neve magyarul „farkastabor''t jelenthetett. A tabor eredetileg
foldbol es fabol epult un. palanktabor volt, mely faval erositett foldsancbol es az azt koriilvevo arokrendszerbol (fossa) allt. A foldsanc belsejeben
helyezkedtek el a fabol es valyogbol emelt kiilonbozo rendeltetesu epiiletek. Errol a korai palanktaborrol, mely a Biikkos-patak deli oldalan hiizodo dombhaton a Paprika biro utca es a Dunakanyar konit — volt Romai
sane utca - kozott helyezkedett el, asatasi adataink nincsenek. Mindoszsze az innen ismert korai leletek alapjan kovetkeztethetiink megletere.
Ugyancsak ismeretlen, illetve bizonytalan a tabor legkorabbi megszallo
helyorsege, a feltetelezesek szerint valamelyik cohors I Thracum (a trakok 1. szamu gyalogos csapata) allomasozhatott ekkor Szentendren. A
cohors nehany tetofedesre hasznalt, belyegzett teglaja a legkorabbi periodusbol valo.
Ugyanebben az idoben - 103 es 106 kozott - az eddig egyseges Pannonia provinciat ketfele oszXoit2Lk:Pannonia 5Mpmor (Felso-Pannonia) es
Pannonia inferior (Also-Pannonia) tartomanyokra. Szentendre Pannonia
inferiorhoz tartozott, melynek szekhelye Aquincum volt. A ket tartomany
17

hatara videkiinkon huzodott: Ulcisia castra helyorseget Pannonia inferior
hadrendjehez soroltak, a dunabogdanyi tabor (Cirpi) viszont mar Pannonia superiorhoz keriilt. A ket tartomanyt elvalaszto vonal nagyjabol az
azalus es az eraviscus torzs szallasteriiletenek a hataraval esett egy be.
Az itt allomasozo katonasag kozvetitesevel megkezdodott es meggyorsult az idegennek szamito, un.peregrinusi jogiWasu helyi lakossag elromaiasodasa, asszimilalodasa. Ez a folyamat legjobban a helyi oslakossag nagyszamu sirkovein figyelheto meg. A I I . szazad masodik felere a lakossag jelentos resze mar ehomaiasodott, s ezt a fejlodest szakitotta meg a 160-as
evektol a nagy szarmata—markomann haboru. A barbarok betoresei katasztrofalis pusztulassal jartak, a telepiilesek, taborok leegtek, elpusztultak, a lakossag is siilyos vesztesegeket szenvedett. A csaszar, Marcus Aurelius (161-180.) szemelyesen vezette a romaiak biinteto expedicioit. A
hadjaratok idejen fogalmazta meg gorog nyelven hiresse valt filozofiai
munkajat, az Elmelkedesekei; I . konyvenek utolso mondata igy hangzik:
Irtam a quadok fdldjen, a Garam menten.
Pannonia korzeteben veres harcok dultak, s Marcus Aurelius ^aA-marw
es Marcomannia neven ket uj provinciat kivant szervezni az Alfoldon es a
Felvideken. Ugyanekkor, 175-ben Szentendre kesobbi tortenetet meghatarozo jelentosegii esemenyek zajlottak a tavoli Syria provinciaban. Nezziik, mit ir errol a romai tortenetiro a Historia Augusta cimii gyiijtemenyes munkaban:
„Markomann es szarmata provinciat akart szervezni [t.i. Marcus Aurelius], es szandekat meg is valositotta volna, ha Avidius Cassius nem lazad
fel ellene eppen akkor a birodalom keleti reszen. Avidius Cassius csaszarra kialtatta k i magat.
A csaszar a szarmata meg a markomann haboru hadszintereit otthagyva Cassius ellen vonult. Romaban panik tort ki, mivel a lakossag attol tartott, hogy Cassius Antoninus [Marcus Aurelius] tavollete alatt behatol a
fovarosba. De Cassiust hamarosan megoltek es fejet elvittek Antoninusnak. Marcus megtiltotta a senatusnak, hogy siilyos biintetest meijenek
azokra, akik reszt vettek az osszeeskiivesben. Az elhurcoltakat, a deportaltakat visszahivatta es csupan nehany centuriot biintetett halallal. A
18

Cassiushoz partolt varosoknak megbocsatott." (Historia Augusta. Marcus
Antoninus 25. Terenyi Istvan forditasa.)
Mire a csaszar Sziriaba erkezett, az Avidius Cassius-fele lazadast elfojtottak. A Historia Augusta kisse idillikus leirasa ellenere Marcus Aurelius
termeszetesen gondoskodott arrol, hogy a fellazadt, s ezert kevesbe megbizhato katonasag egy reszet eltavolitsa a felkeles feszkebol. A pannoniai
hadszinteren egyebkent is sziikseg volt katonai utanpotlasra, es a tervezett lij provinciak megszallasara — mely mint tudjuk nem kovetkezett be —
ket lij, 1000-1000 gyalogos katonabol alio cohorsot szervezett a lazadokbol. Mindket alakulatot az aquincumi legiostabor kozelebe, a szentendrei es a dunaiijvarosi (Intercisa) taborokba vezenyelte. A ket csapat legkesobb 176-ban erkezhetett lij allomashelyere. A szentendrei tabor helyorsege ettol kezdve a cohors I milliaria Aurelia Antonina Surorum sagittariorum (a szirek 1. szamii, Aurelia Antonina nevii gyalogos ijasz ezrede) lett (6. kep).
A ket szir ijasz alakulat Pannoniaba vezenyleset az az igeny is indokolta, hogy a veliik szemben lako, ugyancsak ijasz, lovas szarmatak ellensiilyozasara hasonlo fegyverzetii alakulatok alljanak rendelkezesre, meghozza a fovaros, Aquincum ket szarnyan, eszakon es delen.
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7.

CARACALLA CSASZAR

(211-217.)

EZUSTDENARJA

A szentendrei szir cohors legkorabbi eddig ismert emleke a leanyfalui
keso romai ortorony falaba epitoanyagkent masodlagosan befalazott emlektabla, melyet a csapattest alapitasanak 20. evfordulojara, 195. Junius—
jiihus havaban Septimius Severus csaszar (193-211.) tiszteletere emelt
Ulcisia castra taboranak helyorsege. A feliratos tabla erdekessege egyebkent, hogy az egesz birodalom emlekei kozott itt szerepel legkorabban
caesarkent a kesobbi Caracalla csaszar ( 7 . kep, 211 - 2 1 7 . ) neve. E felirat
masik erdekessege, hogy amikor a szentendrei cohorsot ujjaszerveztek, a
tabkin feltiintetett nevet is atjavitottak. Ettol kezdve — kb. a 2 - 3 . szazad
fordulojatol — a csapat hivatalos neve igy hangzott: cohors I milliaria nova
20

Severiana Surorum sagittariorum equitata civium Romanorum (a szirek
1. szamu, romai polgarokbol szervezett iij lovas Ijasz Severiana ezrede). A
csapattest a neveben szereplo iij alapito jelzot, a Severiandt Septimius Severus csaszartol kapta.

Ulcisia castra virdgkora
A 193-ban Pannoniaban, Carnuntum (Deutsch-Altenburg, Ausztria) legiostaboraban csaszarra kikialtott Septimius Severus es utodai, a Severusok
alatt jelentos gazdasagi fellendiiles kovetkezett be birodalomszerte, igy
Pannoniaban is. Az itt megvalasztott Septimius Severus kiilonosen kedvelte Pannoniat. Aquincum ekkor, 194-ben nyerte el a megtisztelo colonia rangot, s ez kihatott a komyezo videkre, a szomszedos Ulcisia castra
lakosaira is.
Az Aquincum, Pannonia inferior fovarosa kozeleben fekvo, s bizonyos
mertekig a mediterran, italiai dombvidekre emlekezteto Szentendre es
kornyeke a romaiak koraban is vonzotta a „f6varos" lakoit. Kiszolgalt
katonak - vetaranusok - es az aquincumi varosi tanacs tisztsegviseloi, a
vagyonosabb polgarok, kereskedok szivesen telepedtek meg Szentendren
es a komyezo dombvideken. Reszben csaladi kapcsolatok, reszben a kornyeken szerzett kisebb-nagyobb birtokok kotottek ide ezeket az embereket. Ez a folyamat mar a 2. szazad elejen megindult.
A veteranusok valamennyien az aquincumi legioban, a legio II adiutrixban szolgaltak. Egy resziik, kiilonosen a I I . szazadban, minden valosziniiseg szerint helybeh, pannoniai volt, de mar ekkor is talalunk kozottiik
mas tartomanybeht. Erdekesaz egyik sirfelirat,mely a pomazi Teleki-kastelybol keriilt a szentendrei muzeumba ( R I U 939)*. A sirko az Aquincumban megtelepedett kolni kereskedo colonia egyik csaladjanak emlekei orizte meg szamunkra.

* Barkoczi Laszlo-Soproni Sandor: Die romische Inschriften Ungarns 3. Bp. 1981.
A tovabbiakban: R I U
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A kapcsolat mas vonatkozasban is fennallt Aquincummal. Az aquincumi collegium fabrum, illetve a collegium fabrum et centonariorum (az
acsok, illetve az acsok es a posztokeszitok egyesiiletei) neve tobb szentendrei sirfeliraton is feltiinik. Ugyanakkor a szentendrei szir kozosseg szoros kapcsolatot tartott az aquincumi szirekkel is. A cohors egyik katonajanak a verses feUratii szarkofagja Obudan, a Dam utcaban keriilt elo. E n nek a szir kozossegnek a sirkertjet a kozehnultban talaltak meg Obudan,
a Becsi ut menten.
A vagyonosabb polgarok es a leszerelt katonak a varos hataraban epitettek fel tobb-kevesebb fenyiizessel villaepiileteiket, melyek egyuttal birtokkozpontok is voltak. Koziiliik a legdiszesebbet a mai Szabadteri Neprajzi Muzeum teriileterol ismerjiik, ahol a Szabadsag-forras (Sztara-voda)
kozeleben az 1970-es evekben feltart epiiletmaradvanyok konzervalasa
jelenleg is folyik. A diszes villaepiilet kozponti resze teljes feltarasra keriilt. Ezenkiviil Pismanybol, Piispok-major kozelebol s a szomszedos Pomazon tobb helyrol is ismeriink ilyen villaepiileteket. Koziiliik emhtesre meltoak aDoUna-, aZdravlyak- esaLugi-diiloben reszben feltart romok.
A sevemsi viragkor a szentendrei tabor eleteben is donto valtozast hozott. A kozelmultban elokeriilt fehratos epitesi tabla ( R I U 865) tanusaga
szerint ugyanis ekkor, minden valosziniiseg szerint 213—214-ben keriilt
sor a tabor teljes ujjaepitesere. A tabla egy keso romai sirbol masodlagos
felhasznalasban szetvagva,toredekesen keriilt elo.Eredetileg a tabor egyik
kapujat diszitette. Jo okunk van feltetelezni, hogy az addig nagy reszt fabol es valyogbol epiilt tabor teljes atepitese kobol csak ekkor tortenhetett
meg, es a Sanac-diiloi tabor ekkor nyerte el veglegesnek mondhato formajat. A feltetelezest alatamasztja, hogy a taborparancsnoksag, a principia
epiiletenek also szintjerol a szir cohors nagy szamii, Caracalla csaszar korabol szarmazo Antoniniana-jelzos belyeges teglaja kerult elo. Ez a koriilmeny a Caracalla-kori epitesi tablaval jol osszevag.
Ugyanekkor, vagy esetleg mar Commodus csaszar idejeben (180—192.)
a Szentendre es Leanyfalu kozott fekvo Hunka-dombon is epiilt egy kisebb erod, ahol a cohors I Ulpia Pannoniorum - mely eredetileg az esztergomi taborban (Solva) allomasozott - Caracalla koraban epitkezest
vagy javitast vegzett. Ezekre azert volt sziikseg, mert 212—213-ban a Duna-konyok videket siilyos betores erte: a quadok tamadasa pusztitotta a
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kornyek erodrendszeret. Az Esztergomban allomasozo csapat mellett a
szentendrei cohors is reszt vett a I I I . szazad elso harmadanak ujjaepitesi
munkaiban. Szentendren kiviil ugyanis Aquincumbol, Visegradrol (Pone
Navata), Dunabogdanybol (Cirpi) es Nagytetenybol (Campona) is ismerjiik belyeges teglait.
A I I I . szazad elso feleben, a Severusok alatt elte viragkorat a szentendrei tabor es a tabor deH, valamint nyugati, s talan az eszaki oldalan is kialakult iin. vicus militaris. E z utobbi telepiilesen — mely nagyreszt kohazakbol vagy koalapozasu valyogfalas epiiletekbol allt — a katonak csaladtagjai, a kereskedok es az iparosok eltek. 212-ig, az un. Constitutio Antoniniandig a segedcsapatok katonai nem rendelkeztek romai polgarjoggal,
igy a ius matrimoniummai, a hazassagi joggal sem. Csak a 2 5 - 3 0 eves katonai szolgalat letoltese utan torvenyesithettek hazassagukat. A Constitutio a birodalom valamennyi szabadon sziiletett polgaranak biztositotta
a teljes romai polgarjogot.
A szentendrei feliratok: sirkovek, oltarkovek es egyeb koemlekek legnagyobb resze ebbol az idoszakbol szarmazik. A sziriai csapatokkal egy
idoben, a markomann haboruk siilyos pusztitasait kovetoen sok csalad telepedett at Pannoniaba, elsosorban a birodalom keleti provinciaibol. Szentendren is jelentosebb szir kozosseg alakult k i ; a szirek magukkal hoztak
otthoni szokasaikat, kultuszaikat. Egy nemreg elokeriilt miiveszi kivitelezesiiMr/zras-dombormii (23. kep) jelzi, hogy a keleti eredetii, perzsa napisten kultusza itt is elterjedt. A dombormii egy Mithraeum szentelyet diszithette. Helyet meg nem sikeriilt azonositani.
A Severusok koraban a csaszarok tobbszor is megfordultak Szentendren. fgy minden bizonnyal 202-ben itt jart adinasztia alapitoja, Septimius
Severus. Talan ekkor szerveztek at a szir cohorsot, es ettol kezdve viselte
neveben a Severiana alapito jelzot is. A csaszar latogatasat egy nagymeretii, sajnos csak toredekesen rank maradt oltar(RIU 864) jelzi. A 212—213.
evi quad betorest kovetoen 214-ben Caracalla csaszar megtekintette a tartomany hatareroditmenyeit. Latogatasa, melyet ugyancsak egy toredekesen fennmaradt fehrat ( R I U 842) jelez, osszefiiggesben allhatott a tabor
lijjaepitesevel. A 214. ev egyuttal valtozast jelentett a tartomanyi felosztas tekinteteben. Az addig Szentendre es Dunabogdany kozott hiizodo
hatart joval nyugatabbra, Brigetio (Komarom-Szony) esArrabona (Gyor)
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8.

ALEXANDER SEVERUS CSASZAR

(222-235.)

.

EZUSTDENARJA

.

(

kozott huztak meg. Ezzel aBrigetiohm allomasozo legio I adiutrix (az 1.
segelylegio) is Pannonia inferior hadrendjehez kerult.
A szentendrei szir cohors 230-ban ket nagymeretii emlekmuvet allitott
— valoszinilleg a tabor szentelyeben — Alexander Severus csaszar ( 2 2 2 235., 8. kep) es felesege, luha Mamaea tiszteletere ( R I U 867-868). A cohors 232-ben keleten reszt vett a perzsa haboniban, majd 235-ben GermflMwba,a rajnai front harcaihoz vezenyelhettek.Tavollete alatt az aquincumi legio reszlege helyettesitette. E korbol valo Aur(elius) Mucianusnak,
a legioII adiutrix kutonaianak szentendrei oltarkove ( R I U 877). Ezt kovetoen 241. Junius 1-jen hallunk utoljara a szir cohorsrol, amikor is lul(ius)
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Victor, a csapat zaszlovivo lovaskatonaja a kelta eredetii lovasistensegnek,
Epondnsk allitott oltarkovet ( R I U 869, 22. kep). A cohors tovabbi sorsarol semmi konkret adatunk nines, forrasaink tobbet nem emlekeznek
meg rola. Nem kizart, hogy esetleg Philippus csaszar (244-249.) carpok
elleni hadjarataban - a mai Romania teriileten - vett reszt, s onnan nem
tert vissza az alakulat. Ketsegtelen viszont, hogy Philippus csaszar uralkodasa alatt mar az aquincumi legio katonai allitanak emlektablat Szentendren a csaszar tiszteletere ( R I U 879). A toredekes feliraton a kiegeszites
alapjan eredetileg tobb mint szaz, itt allomasozo katona neve lehetett felsorolva, ebbol azonban mindossze csak harminc maradt reank.

A hanyatlas kora. Ulcisia castra - Castra Constantia a kesokorban
A kovetkezo evtizedek siilyos megprobaltatasokat hoztak a pannon hmesre es a tartomanyra. A 259. evi got, szarmata, quad, majd a 270 koriiU
vandal betoresek szinte alapjaiban renditettek meg a dunai limest. Minden bizonnyal a szentendrei tabor is osztozott a komyezo erodok sorsaban, a pusztitasok Ulcisia castrat sem kimeltek. Erre utal az a tobb mint
300 denarbol alio eremlelet, mely 1939-ben a Paprika biro utca 15. szamii haz udvaran kerult elo. Elrejtese a 270 koriiU vandal betoressel allhat
kapcsolatban. A kincs tulajdonosa a betores soran elpusztult, elasott vagy onat csak a kesoi veletlen hozta felszinre. A limes taborok pusztulasat
jelzi, hogy az albertfalvai tabor ujjaepitesere nem is keriilt sor.
A habonik, betoresek soran a szentendrei tabor melletti polgari telepiiles is sokat szenvedett. Az asatasok taniisaga szerint csak reszben epiilt
lijja, a megmaradt polgari lakossag nagyobb resze a biztonsagosabb vedelmet nyujto tabor falai koze koltozott. Ettol az idotol kezdve a legfontosabb forrasanyag, a feliratos koemlekek szama rendkiviil megfogyatkozik,
egyre gyerebben tudositanak benniinket a tabor eleterol.
A hmes es a szetzilalt hadsereg lijjaszervezese mar Gallienus(253—268.)
alatt megindult, s eppen ebbol az idobol szarmazik az egyik legszebb szentendrei oltarkoviink ( R I U 871) is. Az oltarko - melyet P(ubhus) Ael(ius)
Aelianus, a legio II adiutrix parancsnoka Hercules Augustus tiszteletere
allitott - mar az lijjasziileto eletet jelzi (9. kep).
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HFKCUl I S AUGUSTUSNAK Al L I I O T T OLTARKOVl:

A teljes ujjaszervezes es ujjaepites Diocletianusuralkodasi idejere (284—
305.) esik. Megtortent a tabor kijavitasa, ahova aNotitia Dignitatum, „a
meltosagok jegyzeke", e kesoi katonai sematizmus adatai szerint (Not.
Dign. occ. XXXIII. 34.) egy lij alakulat, az equites Dalmatae, a dalmat lovassag nehany szaz fos csapata keriilt. Ennek az alakulatnak a katonaja lehetett Aur(elius) Marcellus, aki 291-hQn lupiter es luno istensegek tiszteletere fogadalmi oltarkovet allitott ( R I U 876). A felirat szovegezese fenyt
vet az egyszerii katona gondolatvilagara. A szoveg szerint ugyanis - „quod
miles votavit, veteranus solvit" - amit katona koraban megfogadott, most
mint veteranus teljesitette. Minden bizonnyal a korszak siilyos szarmataromai hadjaratainak egyiken veszelybe keriilve fogadalmat tett, hogy ha
tiileU a bajt, a legfobb istennek es istennonek allit majd fogadalmi oltarkovet.
Diocletianus alatt, a I I I . szazad utolso eveiben, 295 utan lijra atszerveztek a pannoniai tartomanyokat. A korabbi Pannonia inferiort ketfele
osztottak, es az eszaki felebol, Kelet-Dunantiilbol lij provinciat alapitottak, melyet Diocletianus leanyarol - aki egyuttal a tarscsaszar, Galerius
felesege volt - Valeridnak neveztek el. A tartomany katonai kozpontja
tovabbra is Aquincum maradt.
Nagy Constantinus csaszar uralkodasa alatt (306-337.) a szentendrei
tabor szerepe megnovekedett. A tabor vedmiiveit atepitettek, korszeriisitettek. A defenziv harcmodorhoz alkalmazkodva - a vedok munkajat segitendo - a taborfal sikjabol kiugro patko es legyezo alakii tomyokkal
erositettek meg a falakat. Ezek a kiugro tomyok a falakat ostromlo ellenseg oldalba tamadasat segitettek. Az atepites a 320-as evekben tortent. Ezzel egy idoben epiilt fel romai iranyitassal az Alfoldon elo es a romaiakkal szovetsegre lepett szarmata torzsek szallasteriiletet koriilvevo sancrendszer, az lin. Csorsz-arka, vagy Ordog-arok. A nagyszabasu vedmii a
Szentendrevel szemben fekvo Duna-szakaszrol indult el es koriilolelve az
Alfoldet Kevevaranal (Kovin) erte el ismet a Dunat. A sancrendszerre
azert volt sziikseg, hogy amig a szovetseges romai csapatok atkelnek a
Dunan, foltartoztassa a keletrol jovo tamadast.
Hadaszati celbol a 350-es evekben I I . Constantius csaszar uralkodasa
idejen (337—361.) Szentendre vonalaban a Dunan es a Szentendrei-szigeten keresztiil atkelohelyet letesltettek. A Duna jobb partjan, Szentend27

re deli hataraban, a Dera-patak torkolata kozeleben egy kisebb erodot
epitettek. Hasonlo hidfoallast emeltek a szigeten a horanyi revtol kisse delre, valamint a Duna bal partjan a dunakeszi rev kozeleben. Ezek a hldfoallasok biztositottak az osszekottetest a sancrendszert ellato bazishoz, a
Duna-parttol mintegy 3 km-re, a God hatarahoz tartozo Ilka-major mellett ugyanekkor epitett nagymeretu romai taborhoz. Ennek az uj tabornak — mely Szentendrevel szemben fekiidt — a nevet rontott formaban
ugyan, de a NotitiaDignitatum szinten megorizte (Not. Dign. occ. XXXIII.
55.). Eredeti neve Contra Constantiam volt, s a taborban a legio II adiutrix egy reszlege allomasozott.
A godi tabor nem veletleniil kapta a Constantia nevet. Idokozben, vagy
eppen ezzel egy idoben ugyanis a szentendrei tabor korabbi nevet is megvaltoztattak. A tabor lij neve Castra Constantia lett. A newaltozas pontes
idejet nem ismerjiik,s bar a nevadas I I . Constantius korara jellemzo,figyelembe kell venniink azt a koriilmenyt, hogy ugyanebben az idoszakban
harom tabor neve is megvaltozott Pannoniaban. Mindharom korabbi nev
a latin nyelvben rossz csengesij volt. A Szentendre neveben szereplo, s a
latin „ulciscor", megbosszul jelentesij szohoz hasonhto nev helyett a
„constantia", szilard, allhatatos, allando jelentesii nevet adtak. Ez az lij
nev szerepel mar a Notitia Dignitatumhan is (10. kep) es ket, Szentendren elokeriilt sIrfeUraton is. Az egyiken Fl(avius) Dragilis, a tabor 70 eves
koraban elhunyt egykori parancsnokanak nevet olvashatjuk ( R I U 903b),
mig a masikon, Fl(avius) Superianus sirkoven megemlltik, hogy az elhunyt Constantidhm katonaskodott ( R I U 906). E ket koemlek egyuttal
a legkesobbi szentendrei romai sirko, mindketto a I V . szazad masodik felebol szarmazik.
A szentendrei tabor legkesobbi tortenetere vonatkozoan meglehetosen
keves adat all rendelkezesiinkre. A pannoniai sziiletesii csaszar, I . Valentinianus uralkodasa idejen (364—375.) nagyaranyii erodltesi munkak folytak az egesz dunai hatar menten, igy a Dunakanyar teruleten is. A szentendrei taborbol szarmazo szepszamu korabeU belyeges tegla az ujjaepitesi,
illetve helyreallltasi munkalatokat jelzi. Hasonlo javltasok folytak a Hunka-dombi erodben es a dunai atkelohely hidfoallasaiban, valamint Contra
Constantiam taboraban is. Itt Frigeridus duxndA/i, Valeria tartomany katonai parancsnokanak nevevel belyegzett tegla is elokeriilt. Ugyancsak az 6
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10.

CONSTANTIA A NOTITIA DIGNITATUMBAN

neve olvashato a Leanyfalun a 370-cs 6vek elejen cpiUt nagyobb ortorony
egyik teglajan is. A leanyfaluihoz hasonlo erodot tartak fel 1934-ben a
budakalaszi Luppa csarda kozeleben is.
A Szentendre feletti, de kiilonosen a Visegrad-Esztergom kozotti Duna-szakaszon a 370-es evek elejen tobb tucat ortorony, kisebb erod ^pult,
s ez a szakasz a dunai limes legjobban megerdsitett vonaldva valt. Ezen a
45 km-es szakaszon nem kevesebb mint 7 tabor 6s tobb mint 40 ortorony,
kiserod, hidfoallas vigyazta a birodalom hatdrdt.
A Dunakanyar fokozott megerdsit^se az alfoldi sancrendszerrel illt
osszefiiggesben. A sancok szerepe ugyanis az volt, hogy a keletrol megindult, s egyre eroteljesebbe val6 n^pvindorlds nepeit bizonyos iranyba: a
Dunakanyar ^s a vaskapui Al-Duna vid^k^re terelje. Ezt a k^t folyamszakaszt ugyanakkor a r6maiak attdrhetetlennek tuno veddrendszerrel erositettek meg. A dunai limes es a vele kapcsolatos sancrendszer vegso kiepitese tulajdonkeppen ekkor, Valentinianus uralkodisa alatt fejezodott be.
A csdszdr 375-ben maga is megfordult videkiinkon, amikor a Borzsonyhegyseg tajan ei6 quadok ellen biinteto hadjaratot vezetett. A kortars ro29

mai tortenetiro, Ammianus Marcellinus igy emlekezik meg az esemenyrol:
„. . . Valentinianus sietve Aquincumba indult. £ s a hamarjaban adodott alkalomra hajokat kapcsoltatva egymashoz, majd gyors igyekezettel hidat acsoltatva ossze beloliik, mas reszen atment a quadokhoz. Ezek
ugyan megbamultak szakadekos hegyeikbol az erkezeset, ahova sokan
koziiliik bizonytalansagukban oveikkel elhuzodtak s nem tudvan, hogy
mi is tortenik veluk, de szinte foldbe gyokerezett a labuk, amikor megpillantottak sajat foldjiikon Roma felseges hadijeleit, nem ligy, mint azt
elkepzeltek. Elorenyomulva tehat eroltetett menetelessel, ha a dolgok
allasa ligy kivanta es lemeszaroltatva mindenfele eletkoni embereket, akiket meg ekkor is szertekoborolva kapott el a varatlan megrohanas es hazaikat felgyiijtva visszatert mindazokkal, akiket magaval vitt." ( X X X .
konyvS, 1 3 - 1 4 . )
A csaszar a tortenetiro leirasa alapjan Aquincumbol Castra Constantidn
athaladva valahol Visegrad tajekan pontonhidon kelhetett at a Dunan.
Ammianus Marcellinus leirasa egyebkent jol erzekelteti egy ilyen csaszari
biinteto hadjarat mivoltat.

A romai uralom vegnapjai
A romai uralom utolso evtizedeit a fokozatoshanyatlasjellemezte. A gotok elleni hadrianopohsi vesztett csata (378-ban) utan a belso tarsadalmi
problemakkal terhes romai birodalom az egyre gyengebb harckesziiltsegii katonasaggal mar nem tudott ellenallni a nepvandorlas keletrol jovo
fokozodo nyomasanak. 379-ben hun-keleti gdt-aldn foederati (szovetseges) barbar csoport telepedett le Pannonia keleti feleben. A Dunakanyar erodeiben, igy a szentendrei taborban is megtalaljuk ennek a barbar nepcsoportnak, katonasagnak a jellegzetes emlekanyagat. A limes
objektumait fokozatosan eUiagytak a romaiak. 380 koriil nagyobb atszervezes tortenik a pannoniai limesen, s a Dunakanyar teriileten harom tabort - a hidegleloskeresztit (Esztergom es Pilismarot kozott), a visegradit
es a dunabogdanyit — feladott a romai hadvezetes. Valosziniileg ugyanez
lett a sorsa Szentendre ellenerodjenek, Contra Constantiam taboranak is,
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miutan az alfoldi sancrendszer, a Csorsz-arok is elvesztette jelentoseget es
megszunt hatar-, illetve vedovonal lenni. Ertheto tehat, hogy a Dunakanyar korabbi fokozott megerositesere mar nem volt sziikseg. Kiiiritettek
a nehany ewel elobb epitett tobb tucat kis negyszogletes ortomyot is. A
hidfoallasokat, igy a Dera-patakit kisebbre epitettek at.
Az V . szazad elso evtizedeiben a Hmes szerepe, jelentosege tovabb
csokkent. A taborok, kiserodok mar szinte semmi vedelmet nem jelentettek Pannonia lakoi szamara. A vedosereg elbarbarosodott es megfogyatkozott. A szentendrei tabor helyorsege 100-200 fonel mar aligha lehetett tobb.Ugyanakkor fokozatosan elmosodott a kiilonbseg a romai zsoldban alio s tulnyomoreszt barbarokbol alio katonasag es a tiilparti barbarok kozott. A teljesen leziillott romai hatarvedelem a hunok nyomasanak
mar nem tudott ellenallni, es a 430-as evek elejen Pannonia keleti feleben,
igy Szentendren is megsziint a romai uralom, es a hunok foglaltak el videkiinket.
Szentendre romai kori lakossaganak egy kis toredeke valosziniileg meg
itt maradt es a tabor romjai kozott tengette tovabb szegenyes eletet. Attila halalat kovetoen megszunt a hun uralom es kiilonbozo german torzsek erkeztek ide. Ebbol a korbol Szentendren nincsenek emlekeink. Az
ugyancsak german langobardok idejebol viszont egy nagyobb temetot is
meriink az Iroszergyar teriileterol. A langobard sirok kozott nehany, a
tovabb elo romai eredetii lakossaghoz tartozo szemely siijat sikeriilt feltarni. Az egyre pusztulo romai tabor teruleten a langobardokat koveto es
568-ban ideerkezo avarok emlekeit is megtalaljuk, sot a V I I . szazad elejen Szentendre az egyik avar torzs fejedelmenek kozpontja lehetett. Ezt
latszanak igazolni a miilt szazadban talalt pompas arany sirleletek.
A tabor romjai a kesobbi idoben mar csak kobanyaul szolgaltak. A kozepkori Szentendre a tabortol eszakra epiilt fel, reszben eppen a tabor
romjaibol. A fennallo falmaradvanyok bontasa egeszen a szazad elejeig
tartott. Az lijkori Szentendre hazaiba is sok koanyagot epitettek be a tabor romjaibol. Vegiil szazadunk elso felere mar teljesen eltiintek a felszinrol az egykor monumentalis erod maradvanyai, s mindossze a Sanac-dulo
es a Romai sane utca neve jelezte a felszin alatt megbiivo romok helyet.
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II • SZENTENDRE ROMAI

EMLEKEI

Kutatdstortenet
A szentendrei romai tabor romjairol a legelso emlites egy angol utazotol,
Richard Pococke-tol szarmazik, aki 1736-ban jart hazankban es az utazasa soran latott regi eml^keket leirta. Leirasaban a szentendrei tabor akkor
meg magasan alio falairol, merfoldkoveirol ^s feliratos emlekeirol is megemlekezik. Ezek a feliratos leletek 1808-ban a volt Pajor-kuria (Kossuth
Lajos utca 5. szdm) kertjebol — ahol a tabor keleti kaputomya talalhato
— a Magyar Nemzeti Muzeumba keriiltek. A varosi tanacs mar 1799-ben
int^zkedett az epitkezesek soran elokerulo antik ingosagoknak a varoshazan torteno elhelyez^serol. Ebbol a celbol kettagu bizottsagot is l^trehozott. 1830-ban Nesko Ldzar kereskedo koltsegen a tdbor teriileten kutatoasatasokat is v^geztek.
A tabor emlekeirol az elso tudomanyos igenyu leiras a hazai r^g^szeti
kutatas littorojetol, Romer Floristol szarmazik. Az 1850-es evekben reszletesen fehnerte az akkor m^g a felszinen lathato romokat. Kutatasairol
1857-ben a Magyar Tudomanyos Akad^mian szamolt be. 1866-b61 szarmazo, keziratban fennmaradt tanulmanyaban rdszletesen leirta a tabor
maradvanyait. Ebbol megtudjuk, hogy a tabor deU fala a felszinen m^g
kozel ket meter magasan allt. A szolokben masutt is masfel meter magas
falakat latott.
A mult szazad folyaman a foldmunkak, elsosorban a szolomiaveMs soran a romai tabor es a Hunka-domb komyekerol elokeriilt koemiekeket
elobb a Magyar Nemzeti Muzeumba szallitottak be, majd a szazad vegetol az ujonnan alapitott Aquincumi Muzeum kutatasi teriilete lett. Az elso tudomanyos igenyia asatast dr. Nagy Lajos, az Aquincumi Muzeum
kesobbi igazgatoja vezette a tabortol delre fekvo keso romai temetoben
1928—29 telen. A sirokon kiviil ekkor keriilt elo az okereszteny cella
memoriae (temetoi sirkapobia) is. Az 1930-as evekben elobb Nagy Lajos
(1934-35.), majd Nagy Tibor (1939, 1940, 1942) vegeztek kutatasokat
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a Sanac-duloben, melyek nagy vonalakban tisztaztak a tabor alaprajzat
es epitestortenetet. 1934-ben kerult sor a Dera-pataki es horanyi hidfoallasok feltarasara is. Az asatasokat kovetoen a romokat csaknem mindeniitt visszatemettek. Az elokeriilt jelentos mennyisegil leletanyag a fovarosi muzeumba keriilt.
Az 1940-es evekben vegzett feltarasok soran felmeriilt egy helyi miizeum alapitasanak gondolata, s ebbol a celbol Nagy Lajos az Aquincumi
Miizeumba korabban beszallitott szentendrei koemlekek legtobbjet viszszaszallittatta Szentendr^re. Elobb a Varoshaza udvarara, majd 1945 utan
a romai tabor teriiletere, jelenlegi felallitasi helyiikre keriiltek.
1951-ben megalakult a szentendrei Ferenczy Karoly Miizeum, a mai
Ferenczy Miizeum, s ettol kezdve a varosban es a komyeken folyo regeszeti kutatasok a helyi muzeum hataskorebe tartoztak. A korabbi asatasok legtobb anyaga is ide keriilt, mely az lijabb feltarasok anyagaval jelentosen boviilt. Az utobbi evtizedekben elsosorban leletmentesek folytak. Igy a tabor melletti keso romai temetoben 1965-ig Soproni Sandor,
majd Maroti £va, Tettamanti Sarolta es Topal Judit vegzett a kiilonbozo epitkezesekkel kapcsolatban feltarasokat, melyek soran osszesen 112
romai sir keriilt elo. Az 1970-es evek elejen a Skanzen teriileten Kocztur
fiva, majd Topal Judit egy diszes romai villaepiilet maradvanyait tarta fel.
Az utobbi evekben a Magyarorszag Regeszeti Topografiaja kotetei szamara folytak nagyobb terepkutatasok a varos hataraban, melynek soran sikeriilt tisztazni a varos kozigazgatasi teriileten beliil es a komyeken talalhato romai lelohelyeket.
A regeszeti kutatasokkal parhuzamosan folyt az asatasok soran elokeriilt leletek tudomanyos feldolgozasa. Az elso kozlemenyek Kuzsinszky
Bahnt tollabol jelentek meg, majd 6t kovettek Nagy Lajos ^s Nagy Tibor
tanulmanyai, melyekben a feltarasokat es az elokeriilt koemlekeket ismertettek.
Az lijabb gazdag, Szentendre es komyeke romai korara vonatkozo szakirodalombol kiemelhetjuk Topal Juditnak es Maroti Evanak a szentendrei
keso romai temetot ismerteto tanulmanyat es Soproni Sandornak a szentendrei es kornyekbeh romai feHratokat osszefoglalo munkajat. Nemreg
jelent meg a Magyarorszag Regeszeti Topografiaja X I I I / 1 . kotete,mely a
varos es kornyekenek valamennyi eddig ismert romai kori lelohelyerol
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

Pomazi ut
Korai temeto
Kesoi deli temeto
Kesoi eszaki temeto
Foteri temeto
Hunka-dombi temeto

11.

R 6 M A I RfeGfiSZETI L E L O H E L Y E K

SZENTENDRfiN

12.

R O M A I RfiGfiSZETI L E L O H E L Y E K S Z E N T E N D R E N

( 1 1 - 1 2 . kep) es az ott elokeriilt leletekrol ad reszletes tajekoztatot.
Ojabban a muzeum folyoirataban, a Studia Comitatensia koteteiben
rendszeresen jelennek meg a kiilonbozo regeszeti tanulmanyok.

A tabor: Ulcisia castra - Castra Constantia
A szentendrei romai tabor a Biikkos-patak melletti dombhaton, a mai
Paprika biro utca es a Dunakanyar korut kozotti teriileten talalhato (13.
kep).

13.

A SZENTENDREI TABOR
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ALAPRAJZA

A limes taborait birodalomszerte egyseges alaprajzi sema szerint Epitettek. A sancrendszerrel, fallal koriilvett taborbelsoben szabalyos utcahalozat menten helyezkedtek el a kiilonbozo epiiletek. A romai uralom
kezdeti idoszakaban a taborfalakat gerendakkal erositett foldsanccal, a
belso epiileteket fabol vagy valyogteglabol epitettek, Kesobb a taborokat
kofallal vettek korul, es a belso epiileteket is kobol emeltek. A szentendrei tabor is koveti az altalanos gyakorlatot, bar az eddig feltart belso epiiletek bizonyos mertekig eltemek a megszokott alaprajzi semaktol. A tabor hossza 205 m,szelessege 134 m.Meretei 1000 fobol iUo, milliaria alakulat elhelyezeset tettek lehetove. A tabor sarkai a szokastol elteroen
nem derekszoguek, az alaprajza kisse trapez format mutat.
VfiDMUVEK

A taborfalon kiviil kettos sancarok ovezte a tabort. Ennek merete kiilonbozo volt, fgy a nyugati, az lin, decumana fronton — ahol a kertekben ma
is kisebb melyedes jelzi a taborarok helyet — 25 m szeles volt az arokrendszer. A fal kozeleben egy kisebb, 3,75 m, majd egy melyebb es szelesebb,
5,19 m mely arok kovetkezett. A Duna fele eso keleti, praetoria fronton
ugyancsak ilyen kettos sancrendszer talalhato. Itt meg lehetett allapitani,
hogy az arokrendszert tobbszor is atepitettek. Az elso periodusban epiilt
sancot kesobb betoltottek, es egy lijat astak helyette, mely hasonlo sorsra
jutott. A harmadik periodusban valosziniileg a faltol tavolabb huzodott
a tabor arka, ezt azonban meg nem sikeriilt kikutatni. A sane mely es meredek arka, melyen az atkelest meg karokkal is nehezitettek, komoly akadalyt jelentett a magas taborfalat ostromlok szamara. A tabor deli arka a
volt Romai sane utca vonalat kovette. Az egykori Romai sane utcanak ez
a szakasza ma a Dunakanyar konit nevet viseU. Itt talalhato a muzeum
romai kotara.
A tabort emeletmagassagii kofal vette koriil. A rendkiviil massziv, habarcsba rakott fal vastagsaga 120—160 cm kozott valtakozott. A taborfal
belso oldalan dongolt foldbol, melyet gyeptegjaval boritottak, egy belso
koriiljarot Epitettek, mely egyuttal a taborfalat is erositette. A belso koriiljaro mellett talaljuk a korbefuto utat, a vie sagukrist. Ez az ostrom eseten a vedosereg gyors atcsoportositasat segitette a veszelyeztetett falszakaszokra.
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A taborfal minden oldalan egy-egy kapubejarat talalhato. Az oldalakon
es sarkokon tornyok erositettek a falat. Ezek a kotabor elso periodusaban
negyszogletesek voltak es a taborfal sikjan beliil helyezkedtek el. Mindossze fel meterrel allt ki eliilso oldaluk a falsikbol. A tabor kaputornyai
koziil harmat tartak fel. Mindharom kapubejaratot az elso periodusban
egy-egy negyszogletes kis torony vedte. A tabor fokapujan, a keleti kapun (porta praetoria) keresztiil vezeto 4,20 m szeles utat kolapokkal burkoltak. A kaputornyot a I V . szazad elso feleben atepitettek: a negyszogletes kis tornyok ele egy-egy nagyobb, patko alakii tomyot emeltek. A
tabor hatso kapuja, a porta decumana a korai idokben hasonlo volt a fokapuhoz. A negyszogletes tornyok belmerete 2,80X3,50 m volt. Az atepiteskor a bejarat ele egy nagyobb, patko alakii elfalazast epitettek, s ezzel a kozlekedest megsziintettek. Hasonloan jartak el a deli kapuval (porta principalis dextra), s ez tortenhetett a meg fel nem tart eszaki kaputoronnyal (porta principalis sinistra) is, mely a Paprika biro utcaban talalhato. igy a kesokorban, a Constantinus-kori atepites utan a tabomak csak
egy bejarata, az ellenseg feloH oldalon fekvo kapuja maradt hasznalatban.
Valamennyit kvaderkovekbol epitettek fel, atepitesiikrol, kijavitasukrol
a belsejiikben talalt, tobbszor megemelt padloszint taniiskodik.
Az elso periodusban a taborfal kisse lekerekitett sarkain befele ugro,
trapez alakii tornyokat talalunk. Koziiliik az ENy-i torony belmerete
3,38X3,20 m volt. Kesobb a taborfal sikjabol kiugro, lin. legyezo alakii
saroktomyokat epitettek. Belso szelessegiik 9, hossziisaguk 7,50 m. A kaputomyokhoz hasonloan, a tabor oldalain a negyszogletes kis tomyokat
patko alakii tomyokkal helyettesitettek. Koziiliik az eszaki oldalon levo
torony belmerete 6,50X5,80 m volt.
BELSO

fipiJLETEK

A tabor belso beepitettsege feltarasok hianyaban csak hozzavetolegesen
ismert. tjthalozata a szokasos elrendezest mutatja: a ket oldalso kaput oszszekoto via principalis es a keleti es nyugati kapukat osszekoto ut, a via
praetoria es a via decumana metszespontjan allt a tabor kozponti epiilete, a principia, a taborparancsnoksag szekhaza.
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Principia

A belso epiiletek koziil teljesen csak ezt ismerjiik. A mintegy 33X28 m
alapteruletil koepiilet a leletek tanusaga szerint csak Caracalla koraban
epiilt meg. A keresztiranyii csarnokbol es udvarbol alio eloter - ahol a
diszszemleket, itelethirdeteseket es egyeb kozossegi esemenyeket tartottak - mogott a hatso szarnyon, mely 6,50 m szeles volt, 6t helyiseg, a tulajdonkeppeni parancsnoki reszleg talalhato. Koziiliik a kozepso, nagyobb,
alapincezett helyiseg volt a taborszentely. Itt oriztek a csaszar kepmasat,
a csapat hadijelvenyeit, a pinceben pedig a hadipenztart, a katonak zsoldjat. Az eszaki helyiseg padlofiitoszerkezettel (hypocaustum) volt ellatva.
A principia epiiletet a kesokorban, Diocletianus vagy Constantinus koraban teljesen iijjaepitettek.
Quaestorium

A parancsnoki epiilet mogott, az tin. retentura reszen ket epiilet keriilt
reszbeni feltarasra. A via decumana deli oldalan fekvo tobbhelyiseges maradvany a taborparancsnoksag irodaepiilete (questorium) lehetett. A kozponti udvar koriil elhelyezkedo szobak egy reszeben fiitoszerkezet keriilt
elo, a falakat fresko diszitette.
Egyeb epiiletek

Az littest masik oldalan, a tabor eszaki feleben egy nagyobb epiilet harom helyiseget tartak fel. Az epiilet rendeltetese egyertelmiien nem hatarozhato meg, csak a teljesen feltart alaprajz alapjan dontheto majd el, milyen celt szolgalt. Az eszak-deli iranyban elhelyezkedo helyisegek koziil
az eszaki sarokszoba legfiiteses volt, falait fresko es stukko feloszlopok
diszltettek.
A tabor egyeb epiileteirol nincsenek asatasi adataink. Az analogiak
alapjan legtobbjiik kaszarnyaepiilet volt, melyek eloterbol es 8-8 fos halokamrakbol alltak, hosszanti oldalukon fedett oszlopos verandaval. Istal16k, korhaz (valetudinariwn), gabonaraktar (horreum) es a taborparancsnok lakoepulete tartozott meg a tabor kepehez.
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A polgari telepiiles - vicus militaris
A tabor nyugati, deli s feltehetoen az eszaki oldalan Epiilt vicus militaris
hazaiban a katonak csaladtagjai, az iparosok es a kereskedok, valamint a
kiszolgalt katonak, a veteranusok laktak. A tabor porta decumandjan kivezeto 5 m szeles lit - mely Piispok-major iranyaban Pomaz felE haladt kEt oldalan szort beEpitEsi formaban helyezkedtek el a lakohazak. 1942ben Nagy Tibor az lit Eszaki oldalan 6t Epuletet teljesen, harmat pedig
rEszben feltart.
Az 1. szamii haz a tabort ovezo aroktol (fossa) 13 m-re Epiilt. A harom EpitEsi periodust feknutato Eszak-dEli iranyii Epiilet 5,50X20,70 m
nagy volt Es nEgy helyisEgbol allt. Ehhez nyugat felol fallal keritett udvar csatlakozott. Egy kEsobbi atalakitaskor az utca feloU oldalon mEg egy
helyisEget emeltek, Az egyik helyisEg lEgfiJtEses volt, Es a falakat gondosan kifestettEk. A haz hatso traktusat ekkor mar nem hasznaltak.
Ettol nyugatra kEt nEgyszog alakii lakohazat tartak fel, kivitelezEsiik
szerEnyebb volt. A 2. szamii haz harom helyisEges, mig a 3. Epiilet mindossze egy 8,20X7,90 m-es helyisEgbol allt. A legnyugatibb, a 4. szamii
h ^ az littesttol kissE beljebb Epult, kEt helyisEgbol allt, mErete 10,60X
12 m.
A 2. Es 3. szamii haz mogott 10,50X16 m nagysagii villa keriilt elo,
melynek kofalai 60 cm vastagok voltak. Bejarata az Eszaki oldalon helyezkedett el. A kozEpso nagy teremben Es a kEt nyugati helyisEgben futoszerkezetre bukkantak. Terrazzopadlo Es falfestEs jelzik, hogy az Epiilet
egy tehetosebb csalad tulajdona lehetett. A hazat kEsobb kibovitettEk,
elobb a dElkeleti sarokhoz Epitettek egy 5X7 m-es szobat, majd a dEH oldalon egy hosszabb folyosot emeltek, melynek nyugati vEgEt apsis zarta
le. A folyosorEsz kEsobbi atalakitasa utan lehetseges,hogy kisebb okeresztEny hazi bazilikdt alakitottak k i az Epuletben. A telepiilEs Eszak felE a
Paprika biro utcaig hiizodott, ezen a rEszen szerEnyebb Epiiletek helyezkedtek el.
A tabortol dEl felE kivezeto lit nyugati oldalan, az okeresztEny cella
memoriae mellett I l - I I I . szazadbol szarmazo falmaradvanyok kerultek
elo. Hasonlo maradvanyokat lehetett megfigyelni az littol keletre, az Arpad utcaban is. Ezeknek az Epiileteknek a falai altalaban agyagba rakott
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kovekbol kesztiltek. Mas taborokhoz hasonloan a harmadik, az Eszaki oldalon is allhattak lakoepiiletek. A Biikkos-pataktol Eszakra, a Liget utcaban Tettamanti Sarolta leletmento asatasa soran elokeriilt I I - I I I . szazadi
leletek arra utalnak, hogy a vicus militaris erre a rEszre is kiteijedhetett.
Az ellensEg feloli oldalon, a tabor praetoria frontja elott polgari Epiiletek nem allhattak.
A vicus militaris teljes kiterjedEse mEg nem ismert. A I I - I I I . szazadi
Epiiletek a I I I . szazad masodik felEnek haborus pusztitasai kovetkeztEben
nagyrEszt osszeomlottak, tobbsEgiik nem is Epiilt lijja. A IV. szazadban a
polgari lakossag a tabor falai kozE koltozott s az egykori lakohazak helyEt temetkezohelynek hasznalta.

*

Az egykori romai tabor Es a polgari telepiilEs maradvanyaibol ma viszonylag keveset lathatunk. A Romai varkert utca 1. szamii haz (Paprika biro
utca sarok) kertjEben a haz elotti rEszen az Eszaki oldal patko alakii tornyanak konzervalt maradvanyai lathatok. A SzakmunkaskEpzo IntEzet
(Romai sane koz 1.) mogotti kisebb falszakasz a tihorfalfpraetoria front)
maradvanyait jelzi. A kozEpso rEszEn kissE kiugro faldarab egy oldalso
nEgyszogJetes toronyhoz tartozott. Ugyanitt a porta praetoria, a fokapu
kisebb rEszlete is lathato.
Jol megfigyelheto a Dunakanyar konittol nEhany mEterre Eszakra a tabor dEH falanak vonulata. Az Ortorony utca torkolataval csaknem szemben fekvo rEszen a dEU taborkapu, a porta principalis dextra helyEt a jarda mellett egy kisebb folddomborulat jelzi. Az Eszaki taborfalnak a Paprika biro utcaval parhuzamosan futo vonulatat az utca dEli oldalan kiemelkedEs mutatja. A nyugati sancarok a volt gEpallomasi gEpszinek elotti kertekben a felszinen mElyedEs formajaban jelentkezik ma is. A vicus militaris maradvanyaibol semmi sem latszik.
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Fiirdoepulet
A Kossuth Lajos utca 14. es 16. szamii haz es a mai jarda, valamint litszint alatt padlofiiteses epitmeny maradvanyai keriiltek elo arokasas alkalmaval 1949-ben es 1962-ben.
A falmaradvanyok kozvetleniil a jarda alatt helyezkednek el. A terrazzopadlos helyiseg padlo- es falfiiteses volt. A padlofiites (hypocaustum)
70 cm magas tartooszlopai andezitbol kesziiltek es egy also, ugyancsak
terrazzobol kesziilt padloszinten alltak. A fal belso oldalat a padlo feletti
reszen iireges teglakkal (tubi) burkoitak. Ezekben a teglakban cs a padlo
alatt meleg levegot aramohattak.
Az analogiak alapjan ezen a helyen csak a taborhoz tartozo katonai
fiirdo allhatott. Az elokeriilt reszlet a furdo caldariuma, meleg vizes medenceje volt. Az epuletet az ott talalt belyeges tegla alapjan a szir cohors
katonai emeltek, minden bizonnyal Caracalla koraban.
Erdekes modon befolyasolja az egykori romai fiirdoepiilet a varos mai
utcahalozatat. A Kossuth Lajos utca - mely az egykori romai orszagiit
nyomvonalat koveti - a Fiirdo utca sarkanal latszolag indokolatlanul
megtorik es megsziikiil. Ezt az itt talalhato romai fiirdoepulet romjai tettek sziiksegesse. A mai Fiirdo utca elnevezes nines kapcsolatban a romai
fiirdovel. Veletlen egyezessel allunk szemben: a fiirdo romjait csak 1962ben sikeriilt azonositani, az utcat viszont mar 1894-ben igy neveztek az
itt alio varosi tisztasagi fiirdorol.

Hunka-dombi kiserod
Kozismert, hogy a l l . szamii miiut 23-as kilometerkovetol nem messze,
a Sztelin-patak eszaki oldalan emelkedo, szabalyos kiip alakii, 2 5 - 3 0 m
magas Hunka-domb tetejen egy romai kori kiserod maradvanyai vannak
(14. kep). Teriileten regeszeti feltaras meg nem volt, mindossze a felszini falmaradvanyokbol es leletekbol kovetkeztettink az epitmeny alaprajzara es korara.
A mintegy 30X40 m-es, teglalap alakii erod eszaki fala a domb eszaki
oldahin a felszinen is hosszan megfigyelheto. Ettol mintegy 3 8 - 4 0 m-re
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14.

A HUNFLVDOMBI KISEROD

1_

ALAPRAJZA

I

a felszinen nyomon kovetheto a vele parhuzamosan futo deli fal. Az ezektol koriilbeliil 10 m-re huzodo belso fal egy kisebb szakasza az egyik pinceben 170 cm magasan maradt meg. A teglalap alakii epitmeny egy udvart vett koriil. Az erod alaprajzarol tobbet nem tudunk. Kerdeses az
eszaki falszakaszon megfigyelheto tampillerek rendeltetese.
A felszini leletek — elsosorban a belyeges teglak, penzek es keramiatoredekek — alapjan az erod a 11. szazad vegen, Commodus (180—192.)
vagy a I I I . szazad elejen, Caracalla uralkodasa idejen epiilt. Erre a korai periodusra utalnak az aquincumi legio II adiutrix, valamint az esztergomi
taborban (Solva) allomasozo cohors I Ulpia Pannoniorum belyeges teglai.
A kiserod I V . szazadi hasznalatara ermek es Valentinianus korabol szarmazo belyeges teglak utalnak. A keramialeletek azt mutatjak, hogy meg a
I V - V . szazad fordulojan is hasznaltak az erodot, mely az Ulcisia castra
es Cirpi (Dunabogdany) kozott hiizodo limes utat is ellenorizte.
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Dera-pataki hidfoallas
Kozvetleniil a Duna-parton, a Dera-patak torkolatatol kisse delre fekvo
hidfoallast Nagy Lajos 1934-ben teljesen feltarta (15. kep). A 20X20 m
nagysagii kozponti torony falvastagsaga 2 m volt. Ehhez a toronyhoz L
alakii szamyfalak csatlakoztak, ezek vegen a vizparton egy-egy kisebb,
7,50X7,50 m-es torony helyezkedett el. A kEt szamyfal a vizparton nagyobb, mintegy 30X30 m-es zart udvart vett korul, mely csak a Duna felol volt nyitott.
Az erodot a horanyi Es a dunakeszi hidfoallassal egy idoben, I I . Constantius koraban,a 350-es Evekben EpitettEk. A 370-es Evekben kisebb javltasokat vEgeztek az EpitmEnyen, melynek kis tomyait Es az L alakii szamyfalait 380 koriil elbontottak. A hidfoallas mint nEgyszogletes ortorony
mEg az V . szazad elejEn is hasznalatban lehetett. A romokat az 1960-as
Evekben teljesen elpusztitottak.

IS.

A DERA-PATAKI H I D F O A L L A S ALAPRAJZA
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Okereszteny sirkdpolna - cella memoriae
A romai tabortol delre, a Dunakanyar konit es a Dr. Nagy Lajos utca sarkanal, a keso romai temeto teriileten fekvo sirkapolnat Nagy Lajos 1929ben tarta fel. Egy rEsze 1965-ben ismet napvilagra keriilt.
Az egyszeru negyszogletes alaprajzu Epulet ket helyisegbol allt. Az
5,35X5,20 m-es nagyobb helyiseghez eszaknyugat felol egy kisebb, 3,SOX
2 m-es sirkamra csatlakozott. A falak vastagsaga 8 0 - 8 5 cm. A sirkamra
belso falat rozsaszinu terrazzovakolat fedte. A sirt mar korabban feldiiltak a sirrablok. A nagyobb helyiseg diszes kivitelezEsu lehetett, amirol az
1929-ben elokerult muveszi ertEku oszlopfo taniiskodik. A sirkapohia diszes kiilso kikepzesere utalnak azok a keso romai Izlesu parkanydarabok,
amelyek 1965-ben kerultek be a szentendrei muzeumba.
Az okereszteny sirkapolna a taborhoz tartozo temeto legkesobbi temetkezesi helyen talalhato. A I V . szazad masodik feleben epitettek.

Romai villdk Szentendre hataraban
A varos hataraban tobb helyiitt is megfigyeltek r6mai Epiiletmaradv^nyokat, melyek kiteijedesuk alapjan romai villaepiiletek lehettek. Ezek tulajdonkeppen kisebb vagy nagyobb gazdasagok kozpontjai voltak. Rendszeres regeszeti kutatas csak a Skanzen teriileten talalhato villaepiiletben
volt. A felszini nyomok alapjan tovabbi villaepiiletekkel szamolhatunk
Pismanyban a Cseresznyes utca egyik telken, a Pomaz fele vezeto dulolit menten a Piispok-major komyeken, valamint a K6-hegy oldalaban a
Sagvari Endre turistahaz es a Domor-kapu fele vezeto orszagiit elagazasa
kozeleben. A szomszedos Pomazon ugyancsak tobb helyrol ismeriink villamaradvanyokat, melyek egy rEszeben feltarasok is folytak. Legismertebb a Thomas Edit altal a Lugi-diiloben feltart diszes villaepiilet, de hasonlo allhatott a Budakalasz iranyaban fekvo Dolina-duloben. Itt 6s a
Zdravlyak-diiloi villaepiiletben Nagy Tibor vegzett regeszeti kutatasokat.
Tovabbi villakat ismeriink mEg a Tavan- es az tjj-diilobol is. Ezek az epiiletek a leletanyag alapjan altalaban a I I . szazad elejerol szarmaznak es
epitesiik Traianus-kori veteranus telepitessel allhat kapcsolatban.
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A Skanzen teriiletEn a Szabadsag-forras (Sztara-voda) kozelEben az
1950-es evekben gyumolcsfaiiltetes alkalmaval bukkantak ra a villaepiilet
falaira. A Szabadteri Neprajzi Muzeum kiepitesevel 1973—75-ben sziiksegesse valt az epiilet kutatasa, majd reszbeni feltarasa. Az asatasokat elobb
Kocztur Eva, m^d Topal Judit vezette. Topal Judit leirasa alapjan a nagy
kiterjedesii, mintegy 5000 m^ beepitettsegil villa rustica kozponti resze, a
67X78 m-es lak6epiilet,a tulajdonkeppeni villa keriilt feltarasra. Az oszlopos peristyliummal ovezett kozepso nyitott udvar koriil helyezkedtek el
a kiilonbozo rendeltetesu helyisegek. Ezekhez a delkeleti oldalon 33X18
m-es fiirdoreszleg is tartozott. A kozponti villaepiilet mereteit mutatja,
hogy nem kevesebb mint 52 helyiseges volt. Belso kikepzesiik pompajat
az elokeriilt diszes fresko- es stukkomaradvanyok es a perystilium korinthosi oszlopai is jelzik. A fontosabb helyisegek padlofiitessel rendelkeztek, a padlot terrazzo burkolta. A kozponti epuleten kiviil a keritEssel
ovezett tersegben tobb gazdasagi epulet maradvanya is elokeriilt.
A jelentos mennyisegu leletanyagban kiilonbozo kofaragvanyok, a belso udvar vilagitasat szolgalo agyag vUagitotomyocskak, fehratos boroskeszlet, keramiaszobrocskak, vizvezetek olomcsove es a mezogazdasagi
szerszamok erdemelnek figyelmet. Az epiilet harom fo epitesi periodust,
s azon beliil tovabbi ket kisebb atepltest mutat. A I I I . szazadban epiilt
villat a I V . szazad utolso harmadaban lakoi elhagytak. A lakatlan Epiiletek lassan az enyeszet martalekaiva valtak. A villaepiilet tulajdonosaira
konkret adatunk nines, kiszolgalt katona vagy egy modosabb polgar, esetleg aquincumi tanacstag tulajdona lehetett. A feltart romok konzervalasa
folyamatban van, elkesziiltiik utan a rommezo a Skanzen emlekei kozott
keriil m ^ d bemutatasra.

Uthdlozat
A romaiak a hoditast kovetoen kiepitettek a tartomany lithalozatat: a
hmes taborait osszekoto lin. limes utat es a telepiileseket, varosokat, valamint Pannoniat a szomszedos tartomanyokkal osszekoto orszagutakat.
Ezek legtobbje 5—7 m szeles volt, s leginkabb a mai makadamutakhoz hasonhthatok.
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Szentendre hataraban ket romai orszagutrol tudunk. Koziiluk a fontosabbik Aquincumbol kiindulva a Duna-menti limes taborait kototte ossze.
E n o l az utvonalrol a I I I . szazadbol szarmazo utikonyv, az Itinerarium Antonini is megemlEkezik: az Aquincumoi Crumerummal (Nyergesujfalu)
osszekoto uton az elso allomaskent a 9 merfoldre fekvo Ulcisia castrat
emliti (Itin. Ant. 266, 10). EgyEbkent ebbol a forrdsbol ismerjiik Szentendre romai kori nevet. A tavolsagadatnal valoszinuleg valamelyik kodexmasolo tevedhetett, mivel a tenyleges tavolsag a Szentendren elokeriilt
mErfoldkovek alapjan is csak 8 romai merfold (millia passuum) volt (1 romai merfold = 1000 dupla lEpEs = kb. 1485 m). A limes lit maradvanyai a
varos deli hataraban es Budakalasz kozeleben a szantofoldeken ma is megfigyelhetok. A l l . szamii miliittol kisse keletre kisebb terephullam 6s kavicsos sav jelzi az lit helyet. Ezen a szakaszon az lit szerkezetEt mEg nem
vizsgaltak meg. Valosziniileg itt is 5—6 m szeles, koalapozasu lehetett,
melyet kavicsreteggel boritottak. Az lit a Dera-patakot atszelve a mai
Dozsa Gyorgy lit 6s a Kossuth Lajos utca vonalaban haladt el a romai tabor fokapuja elott, majd tovabb a Fo tEren es a Voros Hadsereg litjan vezetett eszak fe\6. Az litvonal iranyat a Dozsa Gyorgy liton a korai temeto,
a Kossuth Lajos utcai fiirdoepiilet es a Fo tEren elokeriilt kEsoi sirok hatarozzak meg. A foiitvonalbol a HfiV-allomas komyekerol egy leagazas
vezethetett a tabor dEli kapujahoz. Ennek helyet nem ismerjiik. A tabor
fokapuja termeszetesen szinten ossze volt kotve az elotte halado limes littal. Az eszaki kapun kivezeto lit a Biikkos-patak hidjahoz vezethetett.
A masik litvonal a tabor nyugati kapujatol (porta decumana) indult k i
es a vicus militarist elhagyva, a Piispok-m^ori romai villa erintesevel Pomaz-Klissza-dulo feie haladt, es a Pomaz hataraban fekvo villatelepiiiesek feie biztositotta az osszekottetest. E z az lit rosszabb minosegil lehetett.
Az utakon a tavolsagot kobol faragott 1,50—2,50 m magas merfoldjelz6 oszlopok (milliarium) mutattak. A merfoldkovek felirata az allito csaszar valamennyi cimenek felsorolasan kiviil a legkozelebbi fontosabb telepiilestol, a mi esetiinkben Aquincumtol valo merfoldtavolsagot tudatta.
A limes lit menten ilyenek a varos deU hataraban es a tabor fokapujanal
(porta praetoria) keriiltek elo. A Luppa-csarda kozeleben egy Diocletianus nevet feltiinteto toredekesen fennmaradt merfoldko valoszinuleg
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V millia passuumia — 5 romai merfoldre — allt Aquincumtol. Szentendre
hataraban a Dera-pataktol delre egy Maximinus csaszartol (235—238.)
szarmazo ko V I merfoldre jelezte az utat. A tabor fokapujanal elokerult
es a I I I . szazad elso felenek kiilonbozo csaszaraitol szarmazo merfoldkovek szamozasa V I I I merfoldet mutat. Koziiliik a legdiszesebb Alexander
Severus csaszartol, 229-b61 szarmazik, ma a Magyar Nemzeti Muzeum allando regeszeti kiallltasan lathato (16. kep).

Temetok
Az oslakossag es a hodito romaiak halottaikat az I—II. szazadban eUiamvasztottak es ugy temettek el. A I I . szazad masodik feleben Pannoniaban
is altalanossa valt a koporsos, szarkofagos temetkezes. A sirokhoz tartozo, tobb-kevesebb muveszi pompaval faragott sirtablak, szarkofagok a telepiilesbol kivezeto utakat szegelyezo temetokben alltak. A I I I . szazad
kozepetol a szarkofagokat — melyek kesziteset egyebkent csak a gazdagabb csaladok engedhettek meg m ^ k n a k - a foldbe temetett teglasirok
vagy a korabbi sirtablakbol epitett koladasirok es az egyszeril foldsirok
valtjak fel. A temetkezesi szokasokban is megmutatkozik az elszegenyedes, egyre kevesebb sirt jeloltek sirkovel. A szentendrei siremlekek legnagyobb resze a I I - I I I . szazadbol szarmazik. A sirokba a tulvilagi eletre litravalot adtak: mindennapi hasznalati targyakat, fegyvereket, ekszereket,
penzt es elelmet tettek az elhunytak melle.
A varos teriileten 6t helyrol is ismeriink romai temetoreszleteket. Az
altalanos szokasnak megfeleloen itt is a telepulesrol, a taborbol kivezeto
utak menten talaljuk a temetoket.
A korai temeto az Aquincum fele vezeto orszagiit menten a Dozsa
Gyorgy lit vonalaban helyezkedett el. A mai autobuszpalyaudvar kozeleben talalt hamvasztasos sir es a Dozsa Gyorgy lit kozepso szakaszan feltart szarkofagtemetkezesek jelzik a I I - I I I . szazadi temeto helyet. A tabor
DNy-i sarka komyekerol is ismeriink nehany ilyen korai sirt. Kesobb, a
IV. szazad folyaman a temetok a taborhoz kozelebb kerultek. Az eddig
feltart kesoi sirok ket teriiletrol szarmaznak. A deli temetoreszlet a Romai temeto utca es a Vasiiti villasor kozott keriilt napvilagra.
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16.

ALEXANDER SEVERUS MfiRFOLDKOVE 2 3 0 - B O L

Az eszaki, a jelek szerint nagyobb temeto sirjai a Dunakanyar konit
es a Romai sane utca menten lelhetok fel. A legkesobbi, mar okereszteny
sirok a tabor kozeleben, a cella memoriae komyeken talalhatok. A kesoi
temetobol eddig mintegy 150 sirt tartak fel foldmunkak kapcsan.
Egy kisebb temetoreszlet ismeretes a Fo terrol, ahol 1966-ban csatornazasi munkak alkalmaval a Blagovestenszka templom elotti jarda es littest alatt harom, IV. szazadbol szarmazo sir kerult elo. A sirok az eszak
fele vezeto limes lit iranyat is jelzik. A temeto kiterjedese itt sem ismert.

17.

AGYA(,KORSO A T E M E T 5 B O L
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18.

U V E G P O H A R A Z 51. S Z A M U S I R B d L

Ugyancsak keso romai sirokra bukkantak meg a miilt szazad vegen
szolotelepitesi munkak soran a Hunka-domb oldalaban. A I V . szazadi sirok epitesehez korabbi sirkoveket hasznaltak. Ez a temeto a dombon
epiilt kiserodhoz tartozott.
A legjelentosebb termeszetesen a tabor temetoje volt. Sajnos a korai
temetot szinte alig ismerjiik. Az I . szazad vegerol, a I I . szazad elejerol szarmazo szepszamu sirko a I V . szazadi temeto siijaibol, masodlagos felhasznalasbol keriilt elo. A korabbi temeto felhagyott koveibol koladakat epitettek, s abba temettek az elhunytakat. Legismertebb a tabor melletti kEs6 romai temeto eszaki fele. A sirok nagy reszet sirrablok mar a romaiak
koraban megbolygattak. A korabban a felszinen, az utak mentEn felaUi51

tott szarkofagokhoz hasonloan ezeket a foldbe temetett sirladakat, teglasirokat, sot neha az egyszerubb foldsirokat is kiraboltak. Gyakori volt az
utantemetkezes: egy-egy szarkofag vagy koladasir egy egesz csaladnak
szolgalt nyugvohelyiil. Az ilyen utantemetkezesekkor is megbolygattak a
korabbi temetkezeseket.
A sirok leletei az altalanos romai gyakorlatot mutatjak. A legaltalanosabb mellekletek a valtozatos formaju agy age deny ek: korsok (17. kep),
csuprok, bogrek, talak. Nehany iivegedeny (18. kep) meUett gyakori az
egyszeriibb ekszerek sirba helyezese: igy bronz karperecek, fiilbevalok,
gyiirilk, iiveggyongyok, csont vagy bronz hajtiak, csontfesiik (19. kep), de

19.

C S O N T F E S U A 63. SZAMLJ S l R B O L
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20.

BRONZFIBULA A

S.SZAMUSIRBOL

csontbol faragott dobokocka es agyagmecsesek is megtalalhatok a leletek
kozott. A vastargyak koziil a legaltalanosabbak az egyszerii kesek, koporsoszegek vagy ladikatartozekok. Gyakori sirlelet meg a kiilonbozo tipusii
bronz vagy vas ruhakapcsolo tii, a fibula is (20. kep). A tulvilagi utazashoz penzt is tettek a halottak melle.
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Ill • S Z E N T E N D R E ROMAI K O R I TARSADALMA

A romai telepiiles lakossagarol, eleterol, szokasairol az asatasok soran elokeriilt leletek tajekoztatnak benniinket. A legfontosabb emlekcsoportot a
koemlekek, ezen beliil is a feliratos emlekek szolgaltatjak. Mint hiteles,
korabeh irasos maradvanyoknakfelbecsiilhetetlen a torteneti ertekiik. Kiilonosen a helyi lakossag eletere, osszetetelere, foglalkozasara, miiveltsegere, hitvilagara es egyeb szokasaira vonatkozoan meghatarozo jelentosegiiek. A sirkovek, oltarkovek, merfoldkovek, epitesi tablak es a kiilonbozo
dombormiivek a mindennapi elet titkaiba is bepillantast engednek.
A feUratok hozzasegitenek benniinket ahhoz, hogy vazlatosan megrajzolhassuk az itt elt lakossag tarsadalmi osszetetelet is. Termeszetesen a
kep hianyos, hiszen nyilvanvaloan csak a modosabb polgarok, katonak
engedhettek meg maguknak, hogy sirkoveket, oltarkoveket allitsanak. A
szegenyebb retegek, osztalyok, a felszabaditott rahszolgak (Ubertus)\agy
a rabszolgak erre nem gondolhattak. Utobbiak szama ezen a katonai jellegii telepiilesen elenyeszo lehetett, inkabb a komyezo videk kis- es kozepbirtokain szamolhatunk nehany rabszolgaval.
A telepules lakossaganak osszetetelet tiikrozo mintegy 70 felirat harom fo tarsadalmi csoportra utal: a hoditaskor itt talalt helyi, eraviscus
oslakossagra; a hodito es Ulcisia castra taboraban allomasozo katonasagra, valamint csaladtagjaikra; vegiil a kozeli fovarosbol, Aquincumbol
idetelepedett varosi tisztviselokre, polgarokra, kereskedokre es kiszolgalt
katonakra. Rabszolgara utalo felirat nem keriilt elo, mindossze egy felszabaditott rabszolgarol (libertus) tudunk: Sep(timius) Seneciorol, aki elhunyt lirnojenek allitott sirkovet ( R I U 922) a I I . szazad kozepe tajan.
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Az eraviscusok
Legnagyobb szamban a helyi eraviscus oslakossag sirkovei ismeretesek.
Aquincum es Intercisa mellett a legtobb eppen itt keriilt elo.
A meghoditott torzsek, Igy az eraviscusok is jogilag idegennek, pere^/nusnak szamitottak, romai polgarjoggal nem rendelkeztek, az azzal jaro
kedvezmenyektol elestek. Sajat, korabbi jogrendjiik azonban az idok folyaman fokozatosan kiboviilt a romai polgaijog egyes elemeivel. Kiilonosen a torzsi arisztokracia tagjai jutottak egyre inkabb ezekhez a kedvezmenyekhez, vezetoik pedig a romai polgarjogot is elnyertek. A tobbiek
csak fokozatosan szereztek meg peldaul a hazassagi vagy kereskedelmi es
egyeb jogokat. Az ilyen korlatozott jogadomanyozasok hozzajarultak az
elromaiasodasukhoz. Az oslakosok szuksegszerii elromaiasodasahoz vezetett, hogy a ferfiak egy reszet 2 5 - 3 0 evi katonai szolgalatra besoroztak
es mas tartomanyokba vezenyeltek. A beolvadas folyamata a I I . szazad
kozepere egyre eroteljesebbe valt, amit a sirkovek abrazolasai es fehratai
is bizonyitanak.
A legkorabbi, I — I I . szazad fordulojarol szarmazo sirkoveiken diszltes
alig talalhato, mindossze a hitvilagukra jellemzo asztralis szimbolumokat
- napkorong, felhold - vestek a kovekre. Fehrataik sziikszaviiak, csak a
legfontosabb adatokat tartalmazzak: az elhunyt nevet, eletkorat, atyja
s esetleg a sirkovet allito nevet. Peregrinusi jogallasuknak megfeleloen csak
egytagii nevet viseltek. Ezek tobbnyire jellegzetes kelta szemelynevek.
A masodik fazisban, a I I . szazad elso evtizedeiben megjeleno alakos
sirkoveken a nevanyag mellett az elhunyt nok abrazolasai erdemelnek figyelmet. Hagyomanyorzo viseletiik: a fejet borito fatyol, a sodrott nyakperec (torques), vallaikon a tipikus, az oslakossaghoz kotheto nagy, szarnyas ruhakapcsolo tiik (fibula) es a gerezdes karperecek a jellemzoek.
Ugyanekkor megjelennek a kocsijelenetes sirkovek is. Az elhunyt kepmasa es a feliratos mezo kozotti reszen a halottat szallito lovaskocsi hitvilaguk jellegzetes megnyilvanulasat, a halottnak a tiilvilagra valo utazasat
jelkepezi ( 2 1 . kep).
A harmadik, a legkesobbi csoport, a I I . szazad kozepso szakaszabol
szarmazo sirkovek formailag mar a jellegzetes romai beosztast es diszitest kovetik. A bennsziilott jellegre a meg megjeleno kocsitemetkezes ab55
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razolasa es a nevek utalnak. A ferfiak viselete mar teljesen romai. Ezek a
sirkovek atmenetet mutatnak: a kelta, eraviscus vonasok megorzese mellett az emlekek mar valoban romaiak.
A Szentendrerol szarmazo es az oslakossaghoz kotheto sirkoveken kozel nyolcvan, tulnyomoreszt osi, kelta eredetii szemely nev talalhato. Az
itteni kelta nevek nagy resze termeszetesen az eraviscus torzs egesz szallasteriileten - nagyjabol a mai Pest megye dunantuli resze es Fejer megye
— elofordul, sot mas kelta torzseknel, igy a Ferto-to komyeken elt bojoknal is megtalalhatok. A teljessegre valo torekves nelkiil alljon itt izelitoiil
nehany jellegzetes kelta szemely nev a szentendrei eraviscusok korebol:
Ava, Blastaiu, Casu, Comatumams, Flao, Magimams, Masclus, Masuia,
Namio, Retdimara, Retimams, Risimams, Ritimams, Satimara, Siliduna,
Sisiu, Tacattu, Teraniscio, Vehdeatus, Verodubena, VindeUo, Vironianus
stb. A pannoniai keltasagra igen jellemzo -mams, -mara vegzodes a szentendrei eraviscusok neveben is gyakori. Koziiliik a Retdimara, Retdimarus,
Risimams es Ritimams nevek csak a szentendrei eraviscusok koreben ismeretesek.
A jellegzetes kelta nevek mellett gyakori a romai nevadas is. Elsosorban a latin szamnevekbol kepzett szemelynevekre gondolunk, mint peldaul Tertius (harmadik) vagy Quintus (otodik), melyeket a sziiletett gyermekek szamanak megfeleloen adtak. Az elromaiasodas folyamatat mutatjak az eraviscus komyezetben megjeleno romai szemelynevek, mint Crispus. Firm us, Lucius, Sevems, Speratus, Ursus.
Az oslakossag sirkovei a 11. szazad masodik felere teljesen eltiinnek
Szentendren, de lenyegeben ez a helyzet egesz Pannoniaban. Ez egyreszt
az elromaiasodasnak tulajdonithato, de kozrejatszottak ebben a szazad
masodik felenek pusztito markomann—szarmata habonii, melyek a helyi
lakossag koreben is siilyos veraldozatokat koveteltek. A hatar menti telepiiles kiilonosen sokat szenvedhetett ezektol a betoresektol. Az egesz
limes menten ekkor jelentos nepessegcsere kovetkezett be. Az elhurcolt,
kipusztitott lakossag potlasara a kormanyzat a birodalom mas, elsosorban
keleti tartomanyaibol hozott lij telepeseket. Szentendrere ekkor, 176-ban
uj helyorseg erkezett: egy sziriai alakulat, s ez alapveto valtozast hozott a
telepiiles lakossaganak osszeteteleben.
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A katonasag
Szentendre romai kori lakossaganak masik, mindenkor legjelentosebb es
meghatarozo csoportjat az itt allomasozo katonasag jelentette. Szamuk a
I I - I I I . szazadban ezer fo volt. A I I I . szazad vegetol szamuk erosen megcsappant, a I V . szazad vegere mar alig tobb, mint nehany szaz katona allomasozhatott itt. Ehhez a letszamhoz termeszetesen meg hozza kell szamitanunk a katonak csaladtagjait es a kiszolgalo iparos es kereskedo reteget. A telepiiles lakossaganak teljes letszamat csak becsiilni tudjuk. A
viragkorban, a I I . szazad vegen, I I I . szazad elejen 1400-1500-ra tehetjiik.
A I I . szazad elso feleben itt allomasozo helyorsegre vonatkozoan csak
feltetelezesekre szoritkozhatunk. Az egyik cohors I Thracumra mindoszsze a teglabelyegek utalnak. Szentendren nines egyeb fehratos emlek ettol a csapattol. A szir cohors katonaitol is viszonylag keves sirkovet ismeriink, elsosorban oltarkoveik maradtak reank. A feliratos kovek hianyat
azzal magyarazhatjuk, hogy a korabeh temeto sirkoveit a I V . szazad nagy
katonai epitkezeseinel epitoanyagkent hasznaltak fel. Ezert Leanyfalurol
es Budakalaszrol, az ottani kiserodokbol is elokeriilnek a cohors emlekei.
A reank maradt emlekanyag egyik erdekessege, hogy a cohors katonai —
szemben az intercisai hasonlo eredetu cohors katonaival - legtobbnyire
romai es nem szir neveket viseltek. Eddig mindossze harom emleken talalunk szir nevet, ket esetben eppen a cohorshoz kotheto feliratokon.
Egy oltarkovon Aur(ehus) Monimus decurio - a cohors egyik 32 fobol
alio egysegenek a parancsnoka — neve, egy sirkovon pedig Aur(elius)
Monnus vagy Monnius szerepel ( R I U 891). A Monimus, Monnus nev jellegzetesen szir, mint ahogy az ugyancsak a cohorshoz kotheto egyik sirfehrat-toredeken ( R I U 935) szereplo Omaina nev is szir eredetii. Ez
utobbi fehrat epitoanyagkent a budakalaszi kiserodbe volt befalazva. Az
Omaina nev gorog nevii - Theodora, Zosimenes es Diomedes - , azonban
nyilvanvaloan szinten szir eredetii csaladtagok kozott fordult elo.
A cohors 111. szazadi koemlekein szereplo katonak es esaladtagjaik altalaban a lul(ius) vagy a Sep(timius) gentiliciumoi (csaladnev) viselik.
fgy lul(ius) Victor zaszlovivo fe^ues vexillarius, R I U 869),Iul(ius) Vale(n)s
kozkatona ( R I U 870), es ide sorolhatjuk lul(ius) Taurus, ,,masfelszeres
zsoldot" kapo lovaskatonat (sesquiplicarius, R I U 874) is, akinek csapat58

teste nines feltiintetve a feliraton. A katonak masik resze a Sep(timius)
nevet viselte. fgy az elobb emlitett budakalaszi sirkovon szereplo szir katonacsalad vagy Sep(timius) Severinus lovaskatona csaladja ( R I U 888).
Ez utobbinal a lul(ius) es az Ael(ius) gentilicium is elofordul a csalad masik sirkoven ( R I U 887). Ide sorolhatjuk feltehetoen meg Sep(timius) Bauleus egeszsegiigyi lovaskatonat is (eques capsarius, R I U 875), akinel szinten nem tiintettek fel a csapattest nevet. Kiilon figyelmet erdemel egy
nevsortoredek ( R I U 880) - a plebaniatemplom egyik tampillerebe befalazva —, amely minden bizonnyal a cohors emlekei koze sorolhato. A 11
megmaradt nev koziil 9 a Sep(timius) csaladnevet viseli. Nem tartjuk kizartnak, hogy a cohors katonai a Septimius Severus-kori lijjaszervezeskor
— amelyre a cohors neveben a „nova Severiana" jelzo utal - megkaptak
a romai polgarjogot is es felvettek a csaszar gentiliciumat. A csapat neveben meg 212 utan is — amikor mar elvesztette jelentoseget — feltiintettek
a civium Romanorum („r6mai polgarokbol alio") jelzot ( R I U 865), ami
szinten erre a kollektiv polgaijog-adomanyozasra utal.
A cohors emlekei kozott meg az Ae\{ius) gentilicium fordul elo. Ezzel
kapcsolatban kiilon meg kell emlekezniink Obudan, a Daru utcaban elokeriilt szarkofagrol, melyet a cohors egyik fiatalon, 20 eves koraban elhunyt katonajanak allitott edesanyja es novere, Ael(ia) Apollonia. Erdekessege, hogy a sirfehratot egy vers egesziti ki. Ennek a versnek a „masodpeldanya", toredekesen ugyan, Szentendren is elokeriilt ( R I U 910). Az
epikureista hangvetelil, s a verssorok elso betiije szerint (akrosztichon)
Lupus kolto altal irt ( L V P V S F E C I T ) vers eredetiben es Adamik Tamas
magyar forditasaban igy hangzik:
Lubrica quassa levis fragilis bona vel mala fallax
Vita data est homini non certo limite cretae
Per varios casus tenuato stamine pendes
Vivito mortalis dune dant tibi tempora Parcae
Seu te ruracolens urbes seu castra vel aequor
Flores ama Veneris Cereris bona munera carpe
Et Nysyi largae et pinguia dona Minervae
Candidam vitam cole iustissima mente serenus
lam puer et iuvenis iam vir et fessus ab annis
Talis eris tumulo superumque oblitus honores
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Ingatag, osszezildlt, - j6 vagy rossz - gyenge, torekeny
elet az embereke; csapoddr, sose biztos a vege.
Sok-sok baj kdzepette a sors vekony fonaldn fiiggsz.
Elj, te, halandokent, mig percet hagynak a Pdrkdk,
tdpldljon bdr tengeravagy falu, vdros, a tdbor,
Vedd Venus gydnydret, Nysius, Ceres iij adomdnydt,
s vele a drdga Minervdnak ragyogo olajdt is.
Buntetlen eletet elj. igazat, megtelve deriivel,
mar mint zsenge fiu, siheder, majd ferj s dregember.
Ez leszel itt, s feleded tisztsegit a font maradoknak.
A szentendrei toredek a versnek csak a bal oldali felet orizte meg szamunkra. A feliratos tabla egy csaladi sirkert falat diszithette. Sajnos nev
nem szerepel a fehraton, de szinte bizonyosnak tekintheto, hogy ez a felirat is egy szir csaladnak kesziilt.
A szir cohors emlekeihez meg M(arcus) Aur(elius) Priscus zaszlovivo
(signifer) oltarkove ( R I U 853), egy sirtablatoredek ( R I U 843) es egy fegyvertaros (custos armorum) oltarkove tartozik, melyek Szentendrerol kerulhettek Leanyfalura es Pocsmegyerre.
A sziriai csapattest szentendrei allomasozasa egybeesik Ulcisia castra
viragkoraval. A szir katonasag, melynek elso generacioja ketsegteleniil
Szlriabol szarmazott, termeszetesen magaval hozta sajatos hazai kultiirajat, szokasait, hitvilagat. A szentendrei emlekanyag mellett erre elsosorban a masik, az emlitett csapattesttel egyiitt Pannoniaba erkezett szir
cohors allomashelyerol, a regeszetileg jobban kutatott IntercisdhoX (Dunaiijvaros) szarmazo leletekbol kovetkeztethetiink.
A szir cohors tavozasa utan itt allomasozo legioreszleg, majd az oket
koveto lovasalakulat idejen is a katonasage maradt a meghatarozo szerep
Szentendren. E z jellemzo akkor is, amikor az eletkoriilmenyek az altalanos gazdasagi romlas kovetkezteben egyre rosszabba valtak. A Constantinus-kori bizonyos fokii stabihzalodast es gazdasagi fellendiilest kovetoen lijabb es siilyosabb gazdasagi es tarsadalmi problemak nehezitettek a
katonasag s vele egyiitt a telepiiles lakoinak eletet. A videki es a hatar
menti lakossag a katonasaggal egyiitt a IV. szazad vegere egyre jobban elszegenyedett. A I V . szazad vegen, az V . szazad elejen a foldhoz kotott
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paraszti katonasag ritkulo sorait barbar betelepiilokkel toltottek fel. A
szentendrei tabor gyeriilo letszamu helyorsege egyre jobban elbarbarosodott, s a romai uralom vegere szinte teljesen megsziint a tarsadalmi, nepi
kiilonbseg a Duna ket partjan lako nepesseg kozott.

Az aquincumiak
Az oslakossag es a katonasag mellett Ulcisia castra lakoinak harmadik csoportjat a kozeli tartomanyi szekhelyrol, Aquincumbol Szentendrere es
kornyekere telepedett varosi tisztsegviselok es a legio kiszolgalt katonai,
veteranusai kepeztek. Ez a csoport lehetett minden bizonnyal a telepiiles
legvagyonosabb retege. Kiilonosen a I I - I I I . szazadban telepedtek meg
szivesen az aquincumiak Szentendren vagy a komyeken epiilt villakban.
A varosi tisztsegviselok soraban ott talaljuk T(itus) Fl(avius) Feliciot
es csaladjat ( R I U 904), aki az aquincumi colonia augustalisa. (a csaszarkultusz istapoloja) volt, L(ucius) Atticius Atticinus es C(aius) Atticius
Verecundus decuridkat (varosi tanacstagok), akik egy gazdagabb kereskedocsalad tagjai lehettek ( R I U 875). Legalabbis erre kovetkeztethetunk
fehratukbol, melyet Mercuriusnak, a kereskedelem istenenek allitottak.
Itt temette el fiat Ael(ius) Ingenuus decurio is, mint azt egy szerenyebb
sirfehrat ( R I U 884) mutatja.
Az itt letelepedett veteranusok, akik szinten a helyi tarsadalom vezeto retegehez tartoztak, kivetel nelkiil az Aquincumban allomasozo legio
II adiutrixhm szolgaltak. A pannoniai szarmazasuak kozott talalhato
P(ublius) Ael(ius) Crispinus ( R I U 883), aki mielott leszerelt volna, a legio kiirtose (comicen) volt, vagy P(ubHus) Ael(ius) Provincialis ( R I U 886)
es Nonius lanuarius ( R I U 916), valamint M(arcus) At(t)ius Rufus ( R I U
913) veteranusok. E z utobbi felesege, Mira a helyi eraviscus lakossagbol
szarmazott s minden bizonnyal eredetileg is szentendrei lehetett ( 2 1 . kep).
Mas tartomanyokbol szarmazokat is talalunk a legio kiszolgalt katonai
kozott. Ilyen volt a I I . szazad kozepen I(ulius) Kwim, aki Dalmatia provincidhoX keriilt Pannoniaba ( R I U 908). A I I I . szazadban egy kisazsiai
eredetii csalad tagjat, az Ancyra (Ankara) varosabol szarmazo M(arcus)
Aur(ehus) Domitianus veteranusX temettek itt el diszes szarkofagban
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( R I U 889). A legio egyik keleti hadjarata idejen sorozhattak be. A neviik
- egyik testvere Gregorius - alapjan gorog eredetii vagy gorogiil beszelo
csaladbol szarmazott. Egy szarkofagtoredek orizte meg szamunkra Ael(ius)
Proculus nevet, aki mint a legio zaszlovivoje (signifer) szolgalt Aquincumban ( R I U 885). Egy masik veteranus az Aquincumban megtelepedett kolni kereskedocsaladbol szarmazott ( R I U 939), s bar sirkove a pomazi volt
Teleki-kastelybol kerult a muzeumba, a csaladnak valahol Szentendre kornyeken lehetett villagazdasaga.
A kolni kereskedocsalad kapcsan kell megemlekezniink arrol, hogy
Aquincum es Ulcisia castra kapcsolata nemcsak az idetelepiilo aquincumi
polgarok reven volt eleven. A romai uralom idejen tulnyomoreszt Aquincum iizemei lattak el iparcikkekkel a szentendrei telepiiles lakoit. A ket
telepiiles kozott elenk kereskedelmi kapcsolat allt fenn, elsosorban az ideiranyulo aruszallitas formajaban. Az iparcikkek - keramia-, bronz-, vases iivegtargyak, hasznalati eszkozok, ekszerek stb. - mellett a I I . szazad
kozepetol a helyi, igenytelenebb kofaragomiihelyek termekein tul az igenyesebb, miiveszibb sirkoplasztikai alkotasok egyre inkabb az aquincumi
kofaragomiihelyekbol keriiltek Szentendrere. Az Ulcisia castra viragkorabol szarmazo koplasztikai emlekek jelentos reszenel a stilusjegyek alapjan keszitokent aquincumi muhelyeket kell feltetelezniink.
A kapcsolat az aquincumi collegium fabrummal es a collegium fabrum
et centonariorumma[ is fennallott. A collegiumok neve tobb sirfehraton
szerepel. Ezek a szakmak szerint csoportosulo collegiumok, tarsulatok
egyuttal temetkezesi egyletek is voltak. A faber epitomester, komilves,
acs, mig a centonarius posztos volt. Kezdetben kozos egyesuletiik volt, a
I I . szazad kozepe tajan azonban kettevaltak. A ket collegium tagjai egyebkent a varosok, telepiilesek tiizoltasi feladatait is ellattak, mivel a tiizoltashoz sziikseges felszerelessel (pi. letrak, poszto stb.) is rendelkeztek. A
szetvalas elotti idobol szarmazik Claudius Trophimus ( R I U 897) es a mar
emlitett I(ulius) Rufus sirkove ( R I U 908). A szetvalas utani korszakban a
collegium fabrum ahitott sirkovet a szir szamazasii Aur(elius) Monnusnak
( R I U 891) es a M(arcus) Cocceius csaladnak ( R I U 898). Ez utobbin a sirko arat is feltuntettek: 300 sestertiusha keriilt.
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Ulcisia castra nemzetisegei
A szirek es a kisazsiai csalad kapcsan erdemes Szentendre romai kori lakoinak nemzetisegi, nyelvi viszonyait megvizsgalni.
A I I . szazadban es a I I I . szazad elso feleben bizonnyal a X V I I I — X I X .
szazadhoz hasonloan tobbnyelvii telepiiles volt Szentendre. A helyi eraviscus oslakossag kelta nyelve mellett a I I . szazad elso feleben, de kesobb
is az uralkodo, hivatalos nyelv termeszetesen a latin volt. Kisebb, kelta
nyelvet beszelo oslakos csoportok eltek meg itt a I I . szazad masodik feleben is, a nevanyagban azonban ez mar nem mutathato ki. Az ideerkezo
szir katonasag, s a veliik egyiitt attelepiilo csaladok maguk kozott bizonyara az anyanyelviiket, az arabot hasznaltak. Szlriaban, akarcsak a birodalom mas keleti tartomanyaiban a latin mellett a hivatalos nyelv a gorog
volt. Az Ancyrdhol szarmazo csalad es a szirek egy resze is tudhatott gorogiil. Az Aquincumbol idekoltozok termeszetesen latinul beszeltek,
mint ahogy a kiilonbozo nemzetisegek ellenere a taborban a hivatalos
nyelv a latin volt. A neveken kiviil alig talalunk utalast a kiilonbozo itt
elt nepcsoportokra. A fehratok, akar hivatalos, akar magan jellegiiek voltak, kivetel nelkiil latin nyelven kesziiltek. A telepiiles viragkorabol szarmazo Irasos koemlekeken helyesirasi, nyelvtani hibakat nem talalunk,
ami a latin nyelv altalanos elterjedtsegere utal. Mellette ,Jiazi viszonylatban" bizonyara a kelta, a szir (arab), a gorog s esetleg mas nyelvek pi. illyr-trak - is hasznalatban lehettek. A 111. szazad kozepetol a latin
nyelv mar altalanos volt, a szazad vegetol itt allomasozo „dalmat" lovassag csak a neveben volt dalmat. Az egyseges etnikai es nyelvi kepen mindossze a IV. szazad vegen tortent valtozas: egyre tobb barbar telepedett be
a tartomany teriiletere es lepett romai katonai szolgalatba. A limes taborok, igy Castra Constantia katonai kozott is — a leletanyag alapjan - megtalaljuk ezeket az ujonnan jott barbar elemeket - hunok, alanok, keleti
gotok, szarmatak - , akiknek a romai vilaghoz, kultiirahoz, a latin nyelvhez mar alig volt koziik.
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Valldsi kdzdssegek es tarsadalom
Szentendre sokistenhivo pogany vallasi eleterol, a romaiak isteneirol elsosorban a fogadalmi oltarkovek feliratai nyujtanak tajekoztatast. Az
ugyancsak pogany oslakossag istensegeit alig ismerjiik, ezek a jelek szerint gyorsan azonosultak a romai hoditok hasonlo isteneivel.
Az egyetlen, a kelta oslakossaghoz kotheto vallasi emlek joval kesobbrol, pontosan 241. jiinius l-jerol szarmazik, amikor lul(ius) Victor, a szir
cohors zaszlovivo lovaskatonaja Epondnak, az osi kelta lovasistensegnek
szentelte oltarkovet ( R I U 869) (22. kep). A helyi lakossag hitvilagara,
tiilvilagi elkepzeleseire a kocsitemetkezesek es a tulvilagi utazast jelkepezo kocsijelenetes eraviscus sirkovek utalnak. A valodi kocsitemetkezes,
melyet csak a torzs legelokelobb tagjai engedhettek meg maguknak,
Szentendrerol nem, de az Aquincum komyeki eraviscus telepiilesekrol peldaul Budakeszi, Zsambek — mar ismert. Kocsiabrazolasos sirkoveink
(pi. R I U 893, 901,911, 925, 928) kivetel nelkiil az itteni eraviscus lakossag emlekei koze sorolhatok.
Szentendren - katonai telepiilesrol leven szo - elsosorban a hivatalos
allami kultuszok, istensegek emlekei keriilnek elo leggyakrabban. A mar
eletiikben istenkent tisztelt csaszarok iidveert allitott emlekek kivetel nelkiil a telepiiles fenykorabol, a Severusok idejebol szarmaznak. Septimius
Severus es a fiai iidveert emelt nagymeretii, de csak toredekesen reank
maradt oltarko ( R I U 864) a csaszar 202. evi latogatasaval allhat kapcsolatban. Egy ugyancsak toredekesen, a leanyfalui ortorony bol epitoanyagkent elokeriilt oltarkovet ( R I U 842) Caracalla csaszar iidvere
allitottak, feltehetoen a 213-214. evi esemenyek, a csaszar pannoniai latogatasa alkalmaval. A ket legdiszesebb emlekmiivet, mely a taborszentely t diszithette, Alexander Severus es felesege, luHa Mamaea tiszteletere
230-ban a szir cohors emelte ( R I U 867-868). Ugyancsak a Severusok
tiszteletere allithattak egy kis toredekesen megmaradt oltarkovet, mely a
plebaniatemplomba volt beepitve ( R I U 866). lul(ius) Vale(n)s lupiternek es ket csaszarnak szentelt oltarkove bizonyara a ket, kozosen uralkodo csaszar, Septimius Severus es Caracalla nevehez kotheto ( R I U 872).
A Leanyfalura keriilt, de eredetileg Szentendrerol szarmazo toredekesen
megmaradt oltarkovet ( R I U 841) a gyozedehnes Mars istennek es a ket
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22.

l U L I U S V I C T O R EPON AN A K S Z K N T E L T O L T A R K O V l

csaszarnak az iidvere emeltek. Mint emlitettiik, a nagyobb telepiileseken
az Augustalisok feladata volt a csaszarkultusz apolasa. Ilyen Augustalis
volt Aquincumban T(itus) Fl(avius) Felicio, akinek sirtablaja Szentendren keriilt elo ( R I U 904). A csaszarkultusz helyszine a taborszentely,
ahol a csaszar kepmasat, szobrat oriztek.
A kiilonbozo pogany istensegek koziil a taborvallas kozeppontjaban
lupiternek, az eg, a mindenseg uranak, a legfobb romai istensegnek a tisztelete allt, aki egyuttal a birodalmi gondolatot kepviselte, szemelyesitette
meg. A tiszteletere emelt oltarkoveket kivetel nelkiil katonak allitottak
( R I U 872, 874, 875, 876, 877), mindossze az egyik fehraton ( R I U 873)
nem tiintettek fel az allito, Ulpius Victor foglalkozasat. Sep(timius) Bauleus fogadalmi fehratan ( R I U 875) lupiter mellett a tobbi istent es istennot is megemhtik, mig ket feliraton a foistenseg, lupiter mellett felesege,
luno „kiralyn6" szerepel meg mint a capitoliumi triasz masodik tagja
( R I U 876, 877). Eddig meg nem ismeriink emleket Szentendrerol, amelyen a romai „szentharomsag" harmadik tagja, Minerva neve is megjelenne.
A tabor parancsnoka a gorog mitologia istenne valt hosenek, Hercules
Augustusnak, a „fenseges Herkulesnek" szentelte diszes fogadalmi oltarkovet ( R I U 871, 9. kep). Erdemes megjegyezni, hogy Aquincumban is a
legtobb, Herkulesnek szentelt felirat a parancsnokoktol szarmazik. Hasonloan a katonasaghoz kotheto a haboru, a hare istene, a gyozedelmes
Mars tiszteletere es a csaszarok iidvere allitott, elobb mar emhtett leanyfalui oltarko is ( R I U 841).
A tobbi isten koziil Mercuriust, a kereskedok istenet kell megemliteniink: ket aquincumi tanacstag keszittetett egy fehratos kohasabot, mely
egy kisebb templom vagy szentely bejaratat diszithette ( R I U 878). A Magyar Nemzeti Muzeum egy kisbronza, mely a szerelem istennojet, Venust
abrazolja, egy kis haziszentely, lararium disze lehetett. A szobrocska arrol
is taniiskodik, hogy a romai istenvilag tobbi tagjat is kello tiszteletben reszesitettek Szentendren.
A szir cohors szentendrei taborhelyen termeszetesen a keleti kultuszok, vallasok tisztelete is elterjedt. Koziiluk elsosorban MithrasX, a perzsak legyozhetetlen napistenet kell megemliteniink, akinek kultusza Pannoniaban - eppen a jelentos szamii orientalis elem jelenlete kovetkezteben - igen nepszeru volt. A keso romai temeto 75. szamii sirjabol masodla66

23.

MITHRAS-DOMBORMU

gos felhasznalasban nemreg elokerult Mithras-dombormu a kultusz szentendrei szentelyet, egy Mithraeumot diszitett (23. kep). A miiveszi kivitelezesii dombormii a mitosznak azt a jelenetet orokltette meg, amikor a vilagossagot jelkepezo Mithras ledofi a sotetseget kepviselo bikat, melynek
kiomlo vere megtermekenyiti a foldet, s ezzel letrehozza az elovilagot.
Sajnos, a dombormii kisse toredekesen maradt reank, Mithras szokasos
kiseroi koziil Luna, a holdistenseg es alatta Cautes alakja - Mithras allando kiseroje — lathato pajzzsal, valamint a kigyo, skorpio es kutya.
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Ugyancsak a keleti kultuszok kozott kell megemliteniink a phrygiai
sapkas Attis, a pasztorfui tiszteletet, akinek egesz alakos abrazolasat egy
diszes sirepitmeny reszlete, egy aedicula fal orizte meg szamunkra.
A keleti miszteriumvallasokkal egy idoben a korai keresztenyseg elterjedesevel is talalkozunk Szentendren. Az iij hit kovetoi mar valosziniileg a
I I I . szazadban megjelentek Ulcisia castra telepiilesen. Ebbol a szempontbol nem erdektelen felfigyelniink a mar emhtett ancyrai (Ankara) csaladra: M(arcus) Aur(elius) Domitianus veteranus testverei ugyanis jellegzetesen a korai keresztenyek kozott elofordulo neveket viseltek. A latin Laurentius es a gorog Gregorius nev mas tartomanyokban mindig kereszteny
komyezetben jelentkezik. A I V . szazadi keresztenyekrol a keso romai temeto leletei tanuskodnak. A 313-t61 allamvallassa elolepett kereszteny
hit elteijedesere a temetoi sirkapohia, a vicus militaris teriileten feltart kis
hazi bazilika es a temeto egyik sirjabol elokeriilt, okereszteny jeleneteket,
kozottiik magat a vallasalaplto Jezust abrazolo bronzlemezek is utalnak.
A lelet a ket haboni kozott a Romai temeto utca egyik keso romai teglasirjabol keriilt napvilagra.
A sirokba helyezett ekszeresladikak gyakori leletei a keso romai siroknak. Ezeket valtozatos, igen gyakran figuralis diszitesil bronzlemezek diszitettek. A szentendrei ladikavereteken a pogany csaszarkultusz es istenkultusz, valamint a kereszteny vallas szinkretisztikus megjelenitesevel talalkozunk. Az egyik lemezen alul a diadalmenetet tarto Hercules alakja
es a legyozhetetlen csaszart dicsoito felirat - Invicto Constantino (a legyozhetetlen Constantinusnak) — olvashato, mig feliil Jezus alakja lathato, a Bibliabol ismert kenyerszaporitasi jelenettel (24. kep). Egy masik lemezen Danielt latjuk az oroszlanok kozott s egy feltamadasi jelenet megorokiteset ugyancsak Jezus eletebol. Am Jezus alakja mellett a pogany
kultusz foistene, lupiter tronon iilo alakja is szerepel az egyik lemezen.
A ladika keszitesi idejet a kutatas a 318-324. evek koze helyezi, a sirba
helyezes termeszetesen ennel kesobb tortent.
A Dunakanyar koriit es a Dr. Nagy Lajos utca sarkanal feltart cella
memoriae, okereszteny sirkapolna koriih temetoreszlet sirjaiba mar minden bizonnyal keresztenyek temetkeztek.
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24.

OKERESZTENY

LADIKAVERET

Szentendren a romaiak emleket a tabor melletti Romai kotar, a Varosi Tanacs epiileteben elhelyezett koemlekek es a Ferenczy Muzeum raktaraiban tarolt tobb ezer regeszeti targy, valamint szamos utcanev is orzi. A
Romai sane utca, Romai temeto utca, Romai varkert utca, Ulcisia koz,
Ortorony utca, Pannonia utca mind a romai kori emlekek helyet jelzik.
Az utokor nem feledkezett meg dr. Nagy Lajosrol, a kivalo regeszrol, az
aquincumi muzeum egykori igazgatojarol, a varos regeszeti emlekeinek
lelkes kutatojarol sem. Munkalkodasanak szinhelyet szinten utcanev orokiti meg.
A romai tabor korabban feltart maradvanyait nagyreszt visszatemettek.
A fold alatt rejtozo romok a regeszek kutato asojara varnak. Remeljuk,
hogy a mielobb megkezdodo szakszerii asatasok jelentos latnivaloval gazdagitjak majd a nagymultu, latvanyossagokban mar eddig is bovelkedo
Szentendret.
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A mil szerzoje nemzetkozi hirCi kutato, specialis teriilete az
okori birodalom hatarvidekertek, a pannoniai linicsnek a kutatasa. Terepbejarasokkal, asatasokkal, tobb cvti/edcn at uj niegfigyelesekkel gazdagitotta a temakort. Ke/do rcges/kent hoszszii ideig Szentendren dolgozott, s azota is folyaniatosaii asat
a Dunakanyarban, publikalja a teriilot romai kocnilekcit. a leletanyagot, az egesz romai kori tortenetet. Ezekkel a/ clo/menyekkel ertheto a szerzo folenyes anyagismcrete, szeles kori'i
torteneti attekintese, ami konyvet olyan egyedive es elvczetesse teszi.
Az mar kiilon szerencse, hogy Soproni Sandor mondanivalojat kozerthetoen irja le es ezert konyvet a nagykozonseg is
olvasmanyosnak tartja majd. Olyan egyszeriien es vilagosan fogalmaz, s ami ennel is sokkal ritkabb: erdekfcszitoen epiti fel a
temat,^hogy olvasas kozben mind ismerosebbe valnak Ulcisia
castra nev szerint ismert csaladjai. Mint egy jol nicgirt regenyben, belelatunk eletiikbe, megertjiik tarsadalmi anibicioikat,
nyomon kovethetjiik gazdasagi felemelkedesiiket es haboriik
idejen valsagos korszakaikat.
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