
A Dom bó vár tól észak ra fek vő Alsóhetény rég óta is mert 
ró mai ko ri le lő hely. Mint an  nyi más ré gé sze ti le lő hely fel
fe de zé se, ez is Rómer Flóris ne vé hez fű ző dik, leg alább is a 
Nem ze ti Mú ze um tu dós tár igaz ga tó ja volt az el ső szak em
ber, aki du nán tú li ba ran go lá sai so rán el ju tott a So mogy és 
Tol na me gyék ha tá rán fek vő rom te rü let re, és a lá tot tak ról 
fel je gyez te: a lé te sít mény nagy, ke rek ol dal tor nyok kal 
épült meg. Az 1950es évek ele jén Rad nó ti Ala dár fi gyelt 
fel is mét a ro mok ra, és so rol ta be az ob jek tu mot he lye sen 
– no ha fel tá rás még nem folyt a te rü le ten, de a fel szí nen 
lát ha tó ma rad vá nyok alap ján ezt biz ton ság gal meg te het te 
– a Du nán túl bel se jé ben fek vő erő dí tett te le pü lé sek kö zé, 
ame lyek nek leg is mer tebb pél dá ja a Keszt hely től dél re fek
vő Fenékpusztán ta lál ha tó, ahol ak kor már év ti ze dek óta 
folyt ré gé sze ti ku ta tás. To váb bi, ha son ló ob jek tu mok az 
1940es évek től is mer tek vol tak a Ko má rom me gyei 
Környén és a So mogy me gyei Ságváron. 
Rad nó ti egy ki sebb környei le let men tés 
és a fe nék pusz tai ma rad vá nyok alap ján 
azt is meg tud ta ál la pí ta ni, hogy a lé te sít
mé nyek Pannonia utol só ró mai év szá za
dá ban, a 4. szá zad ban ke let kez tek.

Ezt kö ve tő en vi ta bon ta ko zott ki az 
erő dí tett te le pü lé sek ren del te té sé ről. 
Mócsy And rás ös  sze fog la ló mun ká i ban – 
még min dig csak a fe nék pusz tai ása tá sok 
alap ján, és a má sik há rom erő dí tett te le
pü lés he lyé nek is me re té ben – az erő dí tett 
te le pü lé se ket (csá szá ri) nagy bir tokköz
pon tok nak vél te, te hát a ha tal mas alap te
rü le tű lé te sít mé nye ket, ame lyek alap raj
zuk ban va ló ban kü lön böz tek a meg szo
kott pannoniai li mesépít mé nyek től, nem 
tar tot ta ka to nai ren del te té sű ek nek. Az 
1960as évek vé gén, ami kor Sop ro ni Sán
dor meg kezd te az alsóhetényi, je len so rok 
író ja pe dig a ságvári ob jek tu mok ása tá sát, 
mi köz ben Fenékpusztán to vább foly tak a 
fel tá rá sok, az egy ide jű ku ta tás sal ki tű nő 
le he tő ség nyílt ar ra, hogy a ké ső ró mai 
Pannonia egyik te le pü lés tí pu sá ról min den 
lé nye ge set meg tud junk. Mi vel Sop ro ni 

Sán dor két ása tá si kam pány után ab ba hagy ta a mos to ha 
kö rül mé nyek kö zött vé gez he tő alsóhetényi fel tá rást, a 
ságvári ása tá sok be fe je zé sé vel jó ma gam foly tat tam a ku ta
tást. 2002ben pe dig Sza bó Ádám kezd te meg a környei 
erőd fel tá rá sát. A fel tá rá sok Ságváron és Alsóhetényben a 
ki tű zött cé lok mel lett szá mos más ered ményt is hoz tak. 
Az ása tá sok cél ja az ob jek tu mok alap raj zá nak, épí té si ide
jé nek, pe ri ó du sa i nak és ren del te té sé nek a meg ha tá ro zá sa 
volt. A má ig be épí tet len te rü le tű Alsóhetényben 1969–71
ben, majd pe dig 1981től 1994ig foly tat tuk a fel tá rá so kat. 
Vá laszt ke res tünk ar ra, hogy mi kor és mi lyen épí té si pe ri ó
du sok kal épült az erőd, mi lyen épü le tek áll tak ben ne, és mi 
volt a lé te sít mé nyek ren del te té se. Az ása tá sok leg fon to sabb 
ered mé nye ként is mert té vált, hogy az erő dök ere de ti leg 
nem ke rek ol dal tor nyok kal épül tek fel. Ezek a védművek 
át épí té se kor, a II. pe ri ó dus ban ke let kez tek. Az I. pe ri ó dus
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ban a vé ko nyabb (120–150 cm vas tag) erőd fa lak hoz Uala
kú ol dal tor nyok, il let ve le gye ző ala kú sa rok tor nyok csat la
koz tak, ame lyek alap raj zi tí pu sa a Du naha tár ka to nai épít
ke zé sei ről jól is mert; épí té sük Pannoniában Nagy 
Cons tan ti nus (306–337) ural ko dá si ide jé nek vé gé re kel tez
he tő. Ezért az erő dö ket ka to nai épít ke zé sek nek kell tar ta
nunk. Sop ro ni Sán dor a 4. szá za di igaz ga tá si ki mu ta tás ban, 
a Notitia Dignitatumban fel so rolt cohors tribunusok ál lo
más he lyé vel azo no sí tot ta a le lő he lye ket. Esze rint Környe
Vincentia, SágvárQuadriburgium, AlsóhetényIovia co-
horsállomáshelyek voltak. Az alsó he té nyi erőd 
védművekkel köz re fo gott alap raj za sza bály ta lan négy szög; 
el ső és má so dik pe ri ó du sá nak alap te rü le te azo nos. A 
védműveket le gye ző ala kú sa rok és Uala kú ol dal tor nyok
kal épí tet ték fel. A ka puk az I. és a II. pe ri ó dus ban ugyan
ott nyíl tak. Az erőd – akár csak a töb bi – la zán épült be. 
Épü le tei: 53 x 23,5 mé te res, négy pil lér so ros horreum (ga
bo na tá ro ló), egy 23 x 64 mé te res há rom ha jós és egy te
rem rak tár, egy gyen gébb fa lú gaz da sá gi épü let, ka rá mok, 
24 x 45 mé te res „lak ta nya”, für dő, 85 mé ter hos  szú, vil la
alap raj zú fő épü let. A ké ső csá szár kor ban gya ko ri kül ső fal
pil lé rek, a nagy mé re tek és a cél sze rű ség jel lem zi eze ket az 
épü le te ket, a lu xus, a bel ső te rek bár mi fé le dí sze sebb ki
kép zé se (fres kó, mo za ik, már vány pad ló, fa ra gott épí té sze ti 
ta go za tok) hi ány zik.

Az ása tá sok ered mé nye ként meg le he tett ál la pí ta ni: a 
bel ső erő dök nem csak védműveik azo nos sá ga, ha nem úgy 
a hely ki vá lasz tá sa, mint a be épí tés jel le ge és az épü le tek 
ren del te té se te kin te té ben jól meg ha tá roz ha tó, azo nos tí pust 
kép vi sel nek, azo nos el gon do lás sze rint épül tek. Ezek az 
erő dök Valeria és Pannonia Prima leg na gyobb sza bá sú, 
leg in kább terv sze rű, leg job ban át gon dolt 4. szá za di épít ke
zé sei. Egye dül az alsóhetényi erőd ol dal tor nya i ba több épí tő  
anya got fa laz tak be, mint amen  nyi re a tel jes du nán tú li li mes 
őr tor nya i nak Valentinianuskori kő be épí té sé hez szük ség 
volt. A tar to mány te rü le tét le fe dő nagy sza bá sú, a ka to nai 
erő dí té sek 4. szá za di alap tí pu sa it hasz ná ló, azo nos alap raj zi 
sé ma sze rint épít ke ző, majd az át épí tést el ha tá ro zó el gon
do lás és ter ve zés, s fő kép pen minden nek meg va ló sí tá sa je
len tős köz mun ká val csak a ka to nai ve ze tés hez fű ződ he tett. 
A te her szál lí tás, az épít ke zés, kü lö nö sen a ka to na ság szá
má ra, a 4. szá zad ban a rend kí vü li szol gál ta tá sok kö zé tar
to zott, ame lye ket csá szá ri ren del ke zé sek ír tak elő. Te hát 
ka to nai el ha tá ro zás ból ké szült épít mé nyek ezek, ame lyek 
bel ső épü le te ik, be épí té sük alap ján gaz da sá gi fel ada to kat 
lát tak el. Az erő dök után pót lá si bá zi sok, új ellátóközpon
tok vol tak. Egy részt a li mestá bo rok ka to na sá gát lát ták el, 
más részt szük ség ese tén a 4. szá za di had se reg re form so rán 
lét re ho zott moz gó had se reg, a comitatenses-alakulatok is 
igény be ve het ték. A cohors ép pen csak a hely őr sé gi fel ada
to kat tud ta el lát ni, vé del mi fel ada tok ra nem volt al kal mas. 
Mind ezek alap ján a bel ső erő dö ket biz ton ság gal be le het 
so rol ni a ké ső csá szár ko ri ka to nai ren del te té sű, ka to nai el
len őr zés alá tar to zó épít mé nyek kö zé.

Az alsóhetényi erőd alap fa la i ból mint egy 700 szét da ra
bolt, nagy részt már vány sír kő tö re dék, egy ol tár tö re dék és 
egy már vány ból fa ra gott, élet nagy sá gú nál na gyobb csá
szár szo bor tö re dé ke ke rült elő. A sír kö vek egy sé ges stí lu sa 
a nyu gatdu nán tú li és a délkeletpannoniai kő fa ra gás sal áll 
szo ros kap cso lat ban; ma guk a kö vek a Kr. u. 1. szá zad vé
gé től a Severuskor vé gé ig kel tez he tők. Szi lárd gaz da sá gi 
hát tér rel ren del ke ző, a kő fa ra gó mű helyt el tar ta ni ké pes 
kö zös ség te me tő jé nek sír kö vei vol tak. Mi vel a DélDu nán
tú lról mind ed dig nem is me rünk vá ro si jo gú te le pü lést, fel
té te lez he tő volt, hogy a fa rag vá nyok egy olyan vá ros te me
tő  jé ből szár maz nak, amely a 4. szá zad ra el nép te le ne dett, és 
a tör vé nyi til tá sok el le né re te me tő jé nek sír kö ve it épí tő
anyag ként hasz nál ták fel. A vá rost a ró mai ko ri úti könyv ből 
is mert, a SopianaeBrigetio úton fek vő Ioviával le he tett 
azo no sí ta ni, és he lyét az erőd től észak ra fek vő ki ter jedt ró
mai le lő hely ben le he tett sej te ni. Ber tók Gá bor nak légifel vé
 telekről si ke rült meg fi gyel nie, hogy a te le pü lés a vá ro sok ra 
jel lem ző fa lak kal volt kö rül vé ve, ezért biz ton ság gal kö vet
kez tet he tünk ar ra, hogy va ló ban Iovia vá ro sát rej ti a föld. 
A 340 kö rül épült, hét ki lo mé ter rel dé lebb re fek vő erőd a 
vá ros ne vét vet te fel. To váb bi fel adat a vá ros te me tő jé nek 
a meg ta lá lá sa, ahon nan a 4. szá zad ban el szál lí tot ták a sír
kö ve ket az erőd épít ke zés hez. Az erőd höz tar to zó te me tő 
már elő ke rült. A 3. szá zad leg vé gén kez dőd tek meg itt a 
te met ke zé sek. A leg ko ráb bi ha lot ta kat el ham vasz tot ták, 
majd a 4. szá zad kö ze pén a ham vasz tá sos te me tő te rü le tén 
te met ték el a holt tes te ket. 8–10 ki sebbna gyobb sír épü let 
állt a te me tő ben, ame lyek kö zül egy egy sze rű, négy szög le
tes alap raj zú épü le tet és a te me tő leg na gyobb, köz pon ti sír
épü le tét tár tuk fel. A te me tő fő épü le te 21 mé ter hos  szú, 
össze tett alap raj zú épü let, amely két sza kasz ban épült. A 
hat szög le tű, ap szi sok kal bő ví tett cent rá lis tér hez egy elő tér 
csat la ko zott; az épü let be egy peristilium alap raj zú nyi tott 
ud va ron át le he tett be jut ni, amely hez két ol da lon 22 to
váb bi ap szis csat la ko zott. A meg le he tő sen ro mos ál la pot
ban meg ma radt épü let helyi sé ge it már vány lap ok és terrazzo 
pad ló fed te, a fa la kat kék ala pon szí nes vi rág min ták kal dí
szí tet ték; a kis fal mo za ik tö re dé kek és az arany fal fes tés a 
sír épü let egy kor dí szes bel ső ki vi te lé ről ta nús ko dnak. Az 
épü let min den bi zon  nyal az erőd és a vá ros ve ze tő ré te gé
nek te met ke zé si he lye le he tett. Az épü let ben két tu cat sírt 
tár tunk fel – egy sze rű föld sí ro kat és tég lá ból ala po san 
meg épí tet te ket egy aránt. Kö zös jel lem ző jük volt, hogy az 
egyet len sír ban ta lált or só ala kú il lat sze res üveg és kis 
nyak lánc ki vé te lé vel a sí rok sem mel lék le te ket, sem vi se le ti 
tár gya kat nem tar tal maz tak. Több eset ben meg le he tett fi
gyel ni, hogy a ha lot ta kat nem az éle tük ben vi selt ru há juk
ban, ha nem lep lek be bur kol va te met ték el: a sí rok ból sok 
tex til ma rad vány ke rült elő, köz tük arany szál lal át szőtt da
ra bok is.
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