
Óko r: Kezd jük az óko ri tör té ne lem mel! A le gio hi va ta los ne ve 
XV. Apol li naris le gio. Mi ért e mel lett az el ne ve zés mel lett 
döntöttekaszombathelyihagyományőrzők?
SosztaritsOttó:EnnekazApollóról elnevezett legió nak a 
története szorosanösszefonódikPannoniakorai történeté-
vel,arómaimegszállásidőszakával.Igensokizgalmasés
megválaszolatlan kérdésünkvan ebből az időszakból.Az
egyikilyenanevezettlegiopontostartózkodásihelye.Az
antik történetírók alapján tudjuk, hogyAugustus császár
halálakor,Kr.u.14-benezacsapatEmonában(Ljubljana,
Szlovénia)vagyEmonaközvetlenkörnyékéntartózkodott.
Ennek ellenéreEmonában eddigmég nem találtak teljes
bizonyossággal katonai táborhozköthető régészeti objek-
tumokat.Azazonbantény,hogyavárostaXV.Apollinaris
kiszolgáltkatonái számáraalapították.Amásikbiztosdá-
tumunkKr.u.50,amikoracsapatmárbizonyosanCarnun-
tumbantáborozik.Hogyekétidőpontközöttmitörténtés
hol állomásozott a legio,meglehetősen nagy vita tárgyát
képezi.Korábban,TóthEndrenyománúgygondolták,jól-
lehet Savariában szintén nem került elő katonai táborra
utaló régészeti jelenség, mégis feltételezhető, hogy itt
Savariában, illetveSavariaközvetlenkörnyékénlehetetta
XV.Apollinaristábora,tekintettelarra,hogyeztavárostis
alegiokiszolgáltkatonáialapították.Többpéldátisisme-
rünk,hogykoraidedukcióscoloniák–mintSavaria–egy-
kori legiós táborokhelyénalakultakki.Eztafeltételezést
látszikmostmegkérdőjelezniazazújabbfelvetés,hogyez
a korai tábor akárScarbantiában is lehetett, hiszen ott is
megtaláljukaXV.Apollinarisletelepítettkatonáinaksírkö-
veit,különösenhafigyelembevesszük,hogyezekfeliratai-
rólsokesetbenhiányzikaz„Apollinaris”jelző.Ale gio ezt 
amelléknevet csakvalamikor 43körül kapjameg, ebből
pedig az következhetne, hogy a scarbantiai sírkövekmég
ezenidőpontelőttkeletkeztek.Mindenesetre,akárittállo-
másozottalegio,akárnem,aztény,hogyavárosésapro
vin cia koraitörténetébenmeghatározójelentőségevolt.Al-
földiAndrásmár1936-benrámutatott,hogyazitt,Savariá-
ban le te le pí tett és in nen ki raj zott ita likus ka to na né pes ség 
azelsőigazánmarkáns„etnikailöket”Pannoniaromanizá-
ciójánakfolymatában.
Óko r: Mikorkezdődikale gio újabbtörténete?
S.O.:Az újabb történet itt Szombathelyen, 1998 nyarán
kezdődött.Aztazértillikmegemlítenem,hogyazausztriai
PrembenmárkorábbanalakultegycsapatXV.Apollinaris
néven.AzelsőbbségüketelismervemiaII.cohorsnak tart juk 

ma gun kat a legión belül. 1998 nyarán egy testvérvárosi
küldöttséganémetországiKaufbeurenbe látogatott.Az itt
látottjelmezeshagyományőrzőtársaságláttánfellelkesülve
TilcsikGyörggyel,aVasMegyeiLevéltárigazgatójávalés
SzabolcsiGáborral–előbbiazegyesületjelenlegielnöke,
utóbbi a titkára – rövid szervezkedés és néhány ismerős
barát bevonásával tízen alakítottukmeg a SavariaLegio
Egyesületet,amelyakövetkezőévjanuárjábanhivatalosan
isbejegyzésrekerült.Ígykezdődötttehát, lassanötévesek
leszünk.Atársaságelsőkomolyabbakciójaanémetországi
Xantenbenvolt.Előtte felvettük a kapcsolatotDanielPe-
tersonnal,akiMarcusJunkelmannésPeterConollymellett
szintén nagykutatója és gyűjtője a római hadfelszerelés-
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Savaria Le gio

AzideiSavariaKarneválonaFerenceskertbenismétfelütöttetáborátaXV.Apollinarislegio.
InterjúnkbanSosztaritsOttót,azegyikalapítót,aSavariaMúzeumrégészétalegiomegalaku
lásról,céljairólésakatonaiviselethitelességérőlkérdeztük.

Legiósteljesfegyverzetben(VámosPéterfelvétele)



múzeum

63

nekéslelkesjátszójaennekalegiósdinak.Ekkor–mégaz
őfelszerelésével–módnyílottarra,hogyale gio axanteni
arénábanmegjelenhessen.Tőlekaptukazelsőpáncélt,ami
lehetőséget adott arra,hogya saját felszerelésünket iski-
alakíthassuk. Itt kellmegemlíteni, hogy részben a le gio 
kezdeményezésére, részben a városvezetés oldaláról fel-
merültazaz igény,hogya60-asévekbennagynépszerű-
ségnekörvendettSavariaKarneváltfellehetneeleveníteni.
Miebbenelégtevékenyszerepetvállaltunk,ésa2000nya-
ránújraindítottKarneválvoltazelsőmagyarországibemu-
tatkozásunk.Ekkormár részbensaját felszereléssel,aPe-
tersonúr által hozott katonákkal kiegészülve aFerences-
kertbenmegépített római korimenettáborunkban fogadni
tudtukazérdeklődőketésnemutolsósorbanfelkértfővéd-
nökünket,SzabóJánost, azakkorihonvédelmiminisztert.
Ezagyakorlatmindamainapigfennáll,azegyletfővéd-
nökeamindenkorihadügyminiszter.Emelletttermésztesen
segítséget is kapunk aHonvédelmiMinisztériumtól, kül-
földiútjainkatistámogatják.
Óko r: HánytagjavanaSavariaLegiónak?
S.O.:Az egyesület taglétszámameghaladja a hatvan főt.
Ebből a „vonuló állomány”35–40 fő.Most 28 fegyveres
katonáttudunkkiállítani,ésezzelnemzetköziösszehason-
lításban is a legnagyobb létszámú római katonai hagyo-
mányőrzőegyesületekközészámíthatjukmagunkat.A le-
génységösszetételeroppantváltozatos.Azegyesületmun-
kájábanrésztveszpolgármester, leváltárigazgató,ügyvéd,
régész,cukrászésvégül,denemutolsósorbanahonvédség
soktisztje,tiszthelyetteseis.
Óko r: Térjünk visszaa külföldi előképekre!Mikor alakultak
azelsőilyenjellegűhagyományőrzőegyesületek?
S.O.:AmikorII.VilmoscsászárfelépíttetiaSaalburgico
hors castel lum rekonstrukcióját, fotókon látható, hogy
mindenféle, perszemamár autentikusnaknem tekinthető
jelmezekbenvonulnakfel,illetveadnakelőkisebbszínhá-
ziprodukciókat.Ezazonbanleginkábbcsakelőtörténetnek
nevezhető.Amienkhez hasonló – sok esetben a kísérleti
régészethezisköthető–formábanamozgalomaz1970-es,
80-asévekterméke.Akísérletirégészethezfűződőkapcso-
latotfontoshangsúlyozni!Ebbenanémetekésazangolok
jeleskednekleginkább,aholigenkomolyésnagyonfelké-
szültegységekműködnek.Conollyisebbőlavonalbólnőtt
ki, illetve a német „mester”,Marcus Junkelmann is, aki
rengteg kötetet publikált erről a kérdésről. Junkelmann
1985tavaszánaKr.e.15-ösDrusus-félehadjáratemlékére
csapatával teljes legiós menetfelszerelésben Veronából
Augsburgigvonult,rekonstruálvaegykorabelirómaihad-
me ne tet.
Óko r: Egyrégészszámáramilyentanulságokkalszolgáleza
fajtakísérletirégészet?
S.O.:Mindafegyverzetelőállítása,mindazerődmegépí-
tésesoránrengetegolyantapasztalatratettünkszert,amely
adott esetben egy ásatás során vagy csupán az előkerült
tárgyakat tanulmányozva nemderül ki.ABorostyánkőút
nyomvonalát példáulmár rengeteg helyen feltérképezték,

feltárták, átvágták, de abbamég senki semgondolt bele,
hogymilyenjellegűésmilyenvolumenűmunkátjelenthe-
tett a rómaiúthálózatmegépítése.Amikor a ferenceskerti
erődítésben2/3-osméretben rekonstruáltukegykavicsból
épített római út 20méteres szakaszát (ez nem20, hanem
csak12rómailáb,azaz6méterhelyettcsak4méterszé-
les),mintegy60 tonnányikavicsotkellett felhasználnunk.
Ígymármindjártmásként ítélhetjükmeg azt amunkát,
amitarómaiakapannoniaivagycsupánaSavariakörnyé-
kiúthálózatkiépítésesoránelvégeztek.Amásik,hogybi-
zonyostechnikákatmegkellett ismerniahhoz,hogyaka-
tonai felszerelésünket valamilyenmódon össze lehessen
állítani.Egytüzikovácsszámáraegydarabbólkikovácsol-
niegyrómaisisakotmamárszintemegoldhatatlanfeladat.
Szerencséreismeretségikörünkben,ale gio soraibanista-
lálunk olyan embereket, akik el tudják végezni ezeket a
munkákat.
Óko r: Milyenpéldákalapjánalakítottákkiaviseletet?
S.O.:Arómaifegyverzetnekéskatonaiviseletnektermé-
szetesen kiterjedt szakirodalma van, az antik szakíróktól
kezdve a régészeti leletközléseken és tanulmányokonke-
resztül egészen a kísérleti régészeti publikációkig. Ezek
nagy segítséget jelentenek.Azelsőpéldányok legyártása-
korigenhasznosvoltamásokáltalmárrekonstruáltdara-
bokkézbevétele,azaprófogásokéstrükkökelsajátítása.A
leglényegesebbtermészetesenazeredetidaraboktanulmá-
nyozásavolt.Acarnuntumi(Deutsch-Altenburg,Ausztria)
és mušovi(Szlovákia)leleteketsikerültbehatóbbantanul-
mányoznunkésrólukfotókatkészítenünk.Egyfajtaegyéni
„ízként”felszerelésünkbenmegjelenikazaqincumibronz-
sisakvagyadunaföldváritőrésnéhányolyan,főlegdákés
germán, fegyver, amelyekakülföldi kollégákeszköztárá-
ban nem sze re pel nek. 
Óko r: MibőlállaSavariaLegiofegyverzete,mibenkülönbö
zikazantiktól, ésmely korszakát tükrözia római hadsereg
nek?
S.O.:Arómaihadserergavilágelsővalóbanprofesszio-
nálisregulárishadseregevolt,afegyverzetetanagyészak-
itáliai és galliai fegyvergyártómanufaktúrákban készítet-

Sisak(cassis)rekonstrukciója(VámosPéterfelvétele)



ték.Ennekmegfelelőentermészetesenafelszerelészömé-
ben egységes volt, bár a veretek, az övdíszítések, és a
felszerelésapróbbtárgyai,amelyekakatonasajáttulajdo-
nábanvoltak, az adott ember tehetősségénekés ízlésének
megfelelődíszítménytkaptak.Miafelszereléskialakításá-
nálarratörekszünk–ésebbenkövetkezetesekvagyunk–,
hogy az aKr. utáni 1. századmásodik felének állapotát
tükrözze.A legiós alapfelszerelés a következőkből áll: a
nyakszirtvédővel,arcvédőlemezekkeléshomlokvédőpánt-
talmegerősített sisak (cassis).Ennek igen sok változata
volt használatbanmég egy időszakon belül is.Mintmár
említettem,egyAquincumbantaláltpéldánytvettünkmin-
tául, azzalakülönbséggel,hogyami sisakjaink,ellentét-
benazókoriakkal,nembronzból,hanemvasbólkészülnek.
A vaspántokból és -lemezekből kialakított páncél az ún.
loricasegmentata.A„szegmenseket”különbözőcsatokés
bőrszalagokfogjákössze,könnyebbmozgástbiztosítvaez-
által a páncél használójának.Korábbi darabjainkon ezek
nemkovácsoltvasbólkészültek,hanemlemezbőllettekki-
vágva–ígynémiképpkönnyebbekmintazerdeti.Avédő-
fel sze re lés fon tos ré sze még a pa jzs (s cu tum), amelyszin-
ténváltozatosformákbanvolt jelen,deazáltalunkképvi-
selt időszakbanaz ívelt, téglalapformájúkialakításvolta
jellemző.A pajzstestet egymás mellé ragasztott vékony

deszkákbólalakítottákki,melyetaztánvászonnalésbőrrel
vontak be.Apajzs pereme fémkerettel voltmegerősítve,
mígapajzsottartókezetakülsőoldalonelhelyezettbronz-
ból vagy vasból kialakított pajzsdudor (umbo) védte.A
jobboldalon,avállszíjra(balteus)függesztvehordtákarö-
vid, kétélű kardot (gla d ius), amelymind vágásra, mind
szúrásra alkalmas volt.Ez az eredeti kialakításhoz hűen,
kovácsolvakészül.Aszéleséshegyespengéjűtőrt(pu gio) 
a de rék szíj ra (cin gu lum) felfűzve a bal oldalon viseljük.
Szinténerrevanfelfűzveazáltalában4-5bőrszalagbólálló,
fémveretekkelmegerősített,combközépiglelógóágyékvédő
(in tim i tate) is.A felszereléshez tartozik továbbá a hajító-
dárda(pilum),melynekrombuszalakú,kovácsoltvashegye
arómaikorbanúgyvoltfelrögzítveafanyélre,hogybecsa-
pódáskorelgörbüljönvagyeltörjön,lehetetlennétéveezál-
talazellenfélszámára,hogyvisszahajítsaa„feladónak”.

Természtesenfinomítanilehetéskellisadolgokon.A
harci alakzatokmiatt szerettükvolna egynagyobb csapat
képétmutatni, ésmivel elsőként egynagyobb csapategy-
séggyorsfelszerelésevoltacél,induláskorapróbbenged-
ményeketkelletttennünk.Afentebbemlítettalapanyagbeli
eltéréseken kívül viseletünkmég néhány apró részletben
(csatok,kapcsok)különbözikarómaikoritól.Ezeknekegy
részemár az eredetimegoldáshozhűenkézi, azaz ötvös-
munkávalkészül,egyrészükazonbanmégöntött.Mindin-
kábbigyekszünkfigyelmetfordítaniazaprórészletekreis,
és a felszerelést fokozatosanolyandarabokkal egészítjük
ki,amelyekmárnyilvánvalóankézimunkávalkészültek.A
cen tu riopikkelypáncéljaéssegítőjének,azop tió nak,vala-
mint a jelvényhordozó sig nifernek azúj láncpáncéljamár
minden összetevőjében a hagyományos technikával ké-
szült.
Ókor: Abeöltözésenésa felvonulásonkívülmilyen„műsor
számai”vannakalegiónak?
S.O.:Különbözőharcialakzatokatmutatunkbelehetőség
szerintminéléletszerűbben.Azokonanagyobbfesztiválo-
kon, ahol több hagyományőrző egyesület is részt vesz,
sokszorbarbárcsapatokkalisösszecsapunk,gladiátorláza-
dást verünk le vagy rabszolgafelkelést fojtunk el.Bizony
itt akardok szikrátvetnek, élesnyílhegyekcsapódnakbe
és fúrják át apajzsainkat.Külföldi fellépéseink folyamán
sokszormegjegyzik nézőink, hogy a katonai helyzeteket
mekkora virtussal tudjuk bemutatni. Emiatt sajnos néha
balesetek is előfordulnak. Szponzorok közreműködésével
sikerült továbbá két harci kocsit is rekonstruálnunk, egy
díszkocsit illetve egygyorskocsit, továbbá tavaly óta van
egyutazókocsinkis.
Ókor: Mi lyen ren dez vé nye ken vesz részt a le gio?
S.O.:Természetesen az itthonimegmérettetés, aSavaria
Karneválalegfontosabb.Ezenkívülfőképpenolyanhely-
szí ne ken ren de zett Flo ral iákon, kiállításmegnyitókon és
egyéb rendezvényeken voltunk, ahol egykor katonai csa-
patok állomásoztak, ígyBrigetióban,Aquincumban, Sal-
lában,Arrabonában. Úgy gondoljuk, ezeken a helyeken
meg kellmutatni, hogyMagyarországonmár van ilyen,
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Vállszíj(balteus),kard(gladius)ésderékszíj(cingulum)
(VámosPéterfelvétele)
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ésszerencsére–részbenamihatásunkra–Komáromban,
aBrigetióban állomásozóLegio IAdiutrix nevét felvéve,
megalakultegyhasonlóhagyományőrzőtársaság.Külföld-
öntöbbrendezvényvan:Xantentmáremlítettem.Ugyan-
csakNémetországban,Rosenheimbenkétévvelezelőttegy
rómaikiállításmegnyitásaalkalmábólrendeztekegynagy
legióstalálkozót.IdéntavasszalOsterburkenban(ezazún.
Neckar-Odenwald limes egyik fontos aux il iáris tábora
volt)egyhelyivárosiünnepségen,nyárelejénpedigKauf-
beurenben egy fesztiválon vettünk részt.Az idei Savaria
Karnevál a nemzetközi kapcsolataink szempontjából ki-
emelkedő jelentőségűvolt,hiszenegyesületünkkezdemé-
nyezésére rendezhettük meg az ókori hagyományőrző
egyesületekelsőhazaitalálkozóját,aholantikmutatványo-
sok,gladiátorok,zenészekmellettnyolclegióscsapatvolt
avendégünkBrigetióból,Ausztriából,Németországból és
Olaszországból. Így a karnevál fénypontját jelentő felvo-
nulásonmostszázhúszfegyveresrómaikatonavonultfel.
Ókor: Miaszerepealegió nakavároséletében?
S.O.:Annakidejénszemélyszerinteztazérttartottamfon-
tosnak,mert úgy éreztem, hogy roppant életszerűmódon

mutatbeegykorszakot.Amikorazelsőfegyverekmegér-
keztek és tartottunk egy sajtótájékoztatót aMúzeumban,
aztmondtam, hogyhamajd ilyenkatonák csörömpölnek
végigSzombathelyutcáin,akkorazemberekcsakelhiszik
végre, hogy ennek a városnakvolt rómaimúltja. Időköz-
ben aKarnevál teljesmértékben bebizonyította, hogy ez
ígyvan.Mamáravárosünnepségeitőléskomolyabbkul-
turális és sportrendezvényeitől a le gio elválaszthatatlan.
„Kézzelfoghatóan”jelenítimegavárosantikmúltját.Úgy
érzem,hogyteljesenmegváltozottazantikemlékekhezvaló
hozzáállás.Annakidején,amikor1997-benegyberuházás
folyamánamunkagépeknagyarányúpusztítástvégezteka
régészeti emlékekben– egymegőrzésre ítélt utcarészletet
markoltakkimindenestül–,nemértették,hogymiértva-
gyokolyan nagymértékben felháborodva néhány „jelen-
téktelen”kőemlékpusztulásamiatt.MamárSzombathely
arculatátazantikhagyományokápolásaésaláthatóókori
történeti,régészetiemlékekhatározzákmeg.Nemvéletlen,
hogy régészkéntmár harmadik éve városi támogatás fel-
használásával kutathatom az Iseumot,mint Savaria talán
leg fon to sabb ró mai ko ri em lé két.
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