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Bíró Szilvia (1979) régész, a Xán-
tus János Múzeum munkatársa.
Kutatási területe a Gyõr környéki
római kori falvak és a római kori
településhálózat.

Római kori útállomás Gönyûn

Bíró Szilvia

2007 nyarán egy megelõzõ feltárás során egy nagyobb római kori épületre és hozzá
tartozó objektumokra bukkantak a gyõri Xántus János Múzeum munkatársai. A felfe-
dezés jelentõségét az adja, hogy a környéken az elmúlt idõszakban ez volt az egyetlen
római kori épület, amely teljes egészében feltárásra került.

A lelõhely

A lelõhely a mai Gönyûtõl nyugatra fekszik Gyõr-Moson-Sopron megyében. A római
kori Pannonia északnyugati részén, Arrabona (a római kori Gyõr) és Brigetio (Komá-
rom-Szõny) között található, az egykori felvonulási hadiút, a limesút mentén. A Duna
jelenleg 700 méterre északra húzódik a feltárt területtõl, a környezete viszonylag la-
pos, vizenyõs. A római kori objektumok egy kisebb dombocskán találhatók, amely va-
lószínûleg egykoron is kiemelkedett a többi alacsonyabban fekvõ területbõl. Ma a
Duna áradásakor az egész terület víz alatt van, de a római korban a Duna vízszintje (és
így a környezõ talajvízszint is) valószínûleg alacsonyabban volt; hiszen biztosan nem
építkeztek áradásos területen, és a limesutat sem olyan helyeken vezették, amelyeket
évente akár többször is elönt a Duna.

A limesút

Ezen a szakaszon a limesút pontos vona-
la korábban nem volt ismert, 2007-ben
azonban az ásatást célzó légifotózás so-
rán olyan felvétel készült, amely alapján
a szomszédos telken gyönyörûen lát-
szott egy egyenes árok vonala. Az árok
vonalát a feltárás területén is megtalál-
tuk az épülettõl 25 méterre délre, és a li-
mesút északi vízelvezetõ árkaként azo-
nosítottuk. Az árok mellett módunk volt
magából a limesút kavicsos felszínébõl
is kisebb szakaszokat kibontani, amely
nagyjából a mai aszfaltos út alatt futott;
ez is a római kori nyomvonalvezetés kö-
zépkori továbbélését bizonyítja.

A római korban a limesútról egy ki-
sebb bekötõúton lehetett megközelíteni
az épületet. A szintén kavicsos felületû,
de téglákkal és nagyobb, laposabb kö-
vekkel megerõsített utacska áthaladt az
épületet körülvevõ nagy vízelvezetõ
árok két szárnya között.Légifelvétel az útállomásról (Rákóczi Gábor felvétele)
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A kerítõárok

Az épület körül húzódó kerítõárok nagyjából 1,5 méter mély,
szélessége igen változó volt.

A kerítõárok határolta le azt a nagyjából 40 x 40 méteres te-
rületet, amely az alább bemutatandó épülethez tartozott. Az
ároknak védelmi funkciója nem lehetett, mivel semmilyen
olyan struktúrát nem találtunk (pl. sánc, paliszád), amely erre
utalna. Ezen a területen több olyan struktúra (kút, kisebb vízel-
vezetõ árkok) volt, amelyek arra utalnak, hogy az árok elsõsor-
ban a csapadék- és a talajvíz elvezetésére szolgált. Ráadásul az
árkot legalább egy helyen összekötötték a limesút vízelvezetõ
árkával is. Mivel az épület fennállása alatt valószínûleg folya-
matosan tisztították, a feltárás során belõle elõkerült nagy
mennyiségû kerámia, állatcsont és tetõfedõ tégla csak az épület
felhagyásakor vagy még késõbb került bele.

Az épület

A keskeny bekötõút az épület bejáratához vezetett. Az épület
nagyjából észak–déli tájolású, bejárata délen volt. Bal és jobb
oldalán 2-2 helyiség található, amelyek közül a déliek elõreug-
rottak az épület síkjából, és kívülrõl is megközelíthetõk voltak.

Az épület kapuszerkezetét nagyobb tetõtartó cölöpökkel ta-
golták, amely így nem tette lehetõvé, hogy szekérrel vagy ko-
csival az épület belsejébe hajtsanak. Csak lovak fértek be a ka-
pun, de lehet, hogy azok is az épületen kívül maradtak. A kocsi-
kat, szekereket az épület elõtt hagyták (ez lehetett a „parkoló”),
itt a bekötõút az épület szélességének megfelelõen kiszélese-
dik. Az épület elõtti területet kavicsozással tették még esõs idõ-
ben is járhatóvá. Itt több helyen sikerült a talajba mélyedõ ke-
réknyomokat megfigyelni. Érdekességképpen megemlíthetõ,
hogy a bejárat elõtti területen a járószintbe taposva két kulcs is
elõkerült.

A nagyjából észak–déli tájolású, négyszögletes épület meg-
építésekor a derékszögekkel nem sokat törõdtek, szinte egy sa-
rok sem sikerült 90 fokosra. A falaknak csak az alapozását, il-
letve több helyen csupán az alapozás árkát találtuk meg, me-
lyek egy 17 x 21 méteres épületet jelöltek ki. Az épület 60 cm
széles (= kb. 2 római láb) falainak kõalapozása volt, amelyek
átlagban 40-50 cm mélyek voltak. Az alapozás tetején a habar-
csot elkenték, majd erre húzták fel a vályogtéglákból álló falat.
Az egész épületet feltehetõleg zárt tetõzettel fedték, a hagyo-
mányos tegula-imbrex megoldással. A 17 méter széles épület
falaira ezáltal hatalmas súly nehezedett, ezért az épületen belül
több sorban facölöpökkel támasztották alá a tetõszerkezetet. Az
épület hátsó frontján a fõfalat szabályos közökbe elhelyezett
kõpillérekkel támasztották meg.

A tetõszerkezet és a vályogfal jó része az épület felhagyása-
kor elplanírozásra került, innen tudtunk a felmenõ szerkezetre
következtetni.

A négy 4 x 4 méteres helyiség funkciójára csak nehezen kö-
vetkeztethetünk, az egyiket kivéve. A bejárattól jobbra levõ he-
lyiségben ugyanis majdnem épségben megtaláltuk az épület
kemencéjét, amely a helyiség délkeleti sarkának támaszkodott.
Az épület fõfalát itt is teljesen visszabontották, ennek a kemen-
ce sarka is áldozatul esett. A kemencébe egy kisebb, tegulákból
kirakott tüzelõcsatornán áramlott be a meleg, amely a kétoszta-
tú tüzelõtérben hevítette a platnira rakott ételt. A feltárás során
ebbõl a helyiségbõl és a körülötte levõ területrõl került elõ a ke-
rámialeletek nagy része. Ezek között több olyan edény is volt,
amelyek csak konyhai használatban terjedtek el; ilyenek példá-
ul a dörzstál töredékek, amelyek szószok elkészítéséhez és fû-
szerek õrlésére voltak használatosak.

A konyhával szomszédos helyiség feltehetõleg az étkezõ
vagy tárolóhelyiség lehetett. A kapu átellenes oldalán levõ he-
lyiségek funkcióira szinte semmi adatunk nincs. Vendégszobák
kialakításához viszonylag kicsik, de nem kizárt, hogy mégis
erre a célra szolgáltak. Emellett az épület tetõterében, a padlá-

son is volt lehetõség néhány kevésbé
igényes alvórész kialakítására.

Az épület hátsó részét egy nagyobb,
zárt udvar alkotta. Az udvart a tetõzetet
tartó cölöpsorok tagolták. Ezt a területet
többször átépítették. Pontos funkciójára
az ásatási eredmények jelenlegi feldol-
gozásánál nem tudunk választ adni. Két
elképzelés van jelenleg az udvar kihasz-
náltságára: az egyik szerint istállóként
mûködött, a másik szerint alvóhelyeket
alakítottak ki itt a szolgák számára.

Keltezés

A feltárás során roppantul megörültük,
amikor az egyik fal tövében egy elásott
agyagbögrét találtunk, amelyet valószí-
nûleg az épület építésekor rejtettek el,
mintegy építési áldozatként. Sajnálatos
módon a kicsi bögre üres volt (hiányzott
belõle a jól keltezhetõ érem), így pontos
keltezésre nem tudtuk használni. Na-
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gyobb segítségünkre voltak a feltárási terület más pontjairól
elõkerült érmek, fibulák és import kerámiák, amelyek a Kr. u.
1–2. század fordulójára keltezik az épület építését. A legkoráb-
bi érmek a Kr. u. 97-ben, Nerva uralkodása alatt vert asok. Az
építkezésben valószínûleg részt vettek a Brigetióban állomáso-
zó legio I adiutrix katonái, mivel rengeteg olyan téglát talál-
tunk, amelyen eme legió bélyege volt. De azonosítottuk néhány
magántéglavetõ bélyegeit is, ezek egy része valószínûleg az
egyik közeli villagazdaságban készülhetett.

Az épület felhagyása a falak módszeres elbontásával történt.
Elõször a vályogfalat dönthették le, amelynek maradványait a
tetõt alkotó téglákkal együtt az épület körüli kerítõárokban ta-
láltuk meg. Ezt követõen a kõalapozás köveit több helyen ki-
szedték. Erre azért lehetett szükség, mert a vidék kõalap-
anyagban viszonylag szegény, így minden kõ újrafelhaszná-
lásra került. Ennek idõpontját egyelõre pontosan nem tudjuk
meghatározni, a leletanyag alapján körülbelül 150 évet állhatott
az épület.

Kutak

A kerítõárkon kívül három kutat tártunk fel. Az egyikbe, amely
legközelebb volt az épülethez, rengeteg tegula- és imbrextöre-
dék került, valószínûleg az épület elbontásakor. Ugyanennek az
aljában egy sárga korsót is találtunk. A kutak alja a jelenlegi ta-
lajvízszint alatt volt, a mai felszíntõl kb. 4 méter mélyen, ezért
nemcsak a belehullott téglák és kerámiák maradtak meg, ha-
nem a kutak kibélelésére szolgáló fahordók egy része is. Az
elõbb említett kútban mintegy 30 centiméter magasan maradt
meg a faszerkezet, a másodikban viszont majdnem az egész
hordót megtaláltuk: majdnem 80 centiméter magasan állt ere-
deti helyén. A fadongák abroncsát vesszõkbõl készítették,
mégpedig úgy, hogy a vesszõket meghajlítva rátekerték a hor-
dóra, majd végeit hánccsal tekerték össze. A hordókat szeren-
csére sikerült épségben felszedni, konzerválásuk és kormegha-
tározásuk jelenleg is folyik.

Az épület értelmezése

Az épület alaprajza, a körülötte elhelyezkedõ árok, va-
lamint a leletanyag arra utal, hogy egy útállomás került
feltárásra, ahol az utazók megállhattak, lovakat cserél-
hettek, pihenhettek. Az ilyen mutatiók (lóváltók) ki-
sebbek voltak a nagyobb fogadóknál (mansiones),
ahol kényelmesebb szállás, szélesebb körû kiszolgálás
várta a fáradt utazókat.

Már több hasonló útállomás került feltárásra Pan-
nonia területén. Legtöbbjük a provincia belsejébõl ke-
rült elõ. Alaprajzilag a leginkább a Sorokpolány mel-
lett elõkerült állomás hozható párhuzamba a gönyûi-
vel, ahol a bejáratnál szintén négy helyiség található,
az épület hátsó részét pedig egy hatalmas udvar foglal-
ja el.

Sajnos a limesút pannoniai szakaszán eddig nem
került elõ biztosan útállomásként értelmezhetõ épület.
Ez talán annyira nem is meglepõ, ha figyelembe
vesszük a limesút funkcióját. Az út mellett ugyanis a
nagyobb legiotáborokon kívül kisebb segédcsapat-tá-
borok is találhatók, amelyek általában egynapi járó-

földre (20 mérföldre) voltak egymástól. E táborok körül pedig
polgári települések (vici) terültek el, ahol bizonyára fogadók,
szállások is voltak.

A Gönyû mellett feltárt útállomás Arrabona és Ad Statuas
(Ács-Vaspuszta) vicusa között helyezkedett el, elõbbitõl kb. 10,
utóbbitól kb. 5 mérföldre. Az arrabonai tábor az útállomás épí-
tésekor már fél évszázada létezett, az ad statuas-i tábor kiépíté-
se pedig nagyjából a gönyûi lóváltó megépítésével egyidõs.

Szerencsés körülmények

Jó leletekhez, jó lelõhelyekhez szerencse szükségeltetik, nem
vitás. Ám abban, hogy az itt bemutatott római útállomást mél-
tán sorolhatjuk az utóbbi évek legjelentõsebb pannoniai felfe-
dezései közé, a „véletlenen” kívül sok más tényezõ szerencsés
összjátéka is közrejátszott.

A fogadó konyhájának megmaradt tûzhelye (a szerzõ felvétele)

Kút megmaradt, hordókból kialakított bélése (a szerzõ felvétele)
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Noha a terület mezõgazdasági mûvelése a felsõ rétegek jelentõs
bolygatásához vezetett, komolyabb emberi tevékenység (meg-
telepedés) sem a középkor, sem az újkor századai során nem
károsította az útállomást és környezetét, így a római struktúrák

sok más lelõhelyhez képest viszonylag jó állapotban maradtak
ránk. Igazán jelentõs pusztításhoz leginkább az épület római
kori felszámolása vezetett, ez azonban számunkra sok tekintet-
ben inkább elõny, mint hátrány: így õrzõdhetett meg az épület
elplanírozott, részben a kerítõárokba döntött fala, illetve a pla-
nírréteg alatt kibontott római járószint is. (Más tekintetben per-
sze a falalapozások kitermelése során okozott bolygatás nem
könnyítette meg az elõkerült leletek értelmezését.)

A bemutatott és késõbb részletesebb feldolgozásra kerülõ,
Pannonia római korának régészete szempontjából igen fontos
eredményekért a terepen dolgozó kiváló csapatot (magyar és
kanadai egyetemistákat, régi ásatási munkásainkat) és a hozzá-
juk csatlakozó szakembereket (geológust, archaeozoológust,
archaeobotanikust, dendrokronológust, numizmatát stb.) illeti
köszönet.

Az égiek is kegyesek voltak a terepmunka során, mert a fel-
tárás az év legmelegebb hónapjaira esett ugyan, ám a nagyobb
csapadék és a belvíz elkerült minket: ennek fontosságát két hét-
tel az ásatást befejezése után láthattuk, amikor a Duna vízszint-
emelkedése nyomán a feltárási terület, így a visszatakart falak
is, víz alatt álltak.

Mindezeken túlmenõen a legszerencsésebb körülmény talán
mégis az, hogy, bár az E.ON beruházása miatt került sor a feltá-
rásra, a tervezett erõmû épülete kissé arrébb épül majd fel, így
reményeink szerint néhány év múlva – a beruházó anyagi támo-
gatásával – lehetõség lesz a római útállomás in situ bemutatásá-
ra, amely az addigra talán a világörökség részét képezõ dunai
limes-szakasz fontos állomását képezi majd.
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Bronz ruhakapcsoló tû (a szerzõ felvétele)

Aquincumi Látványraktár

A Budapesti Történeti Múzeum raktárai õrzik az ország
egyik legnagyobb régészeti gyûjteményét. Ezen belül az Aquincu-

mi Múzeumban található a fõváros történetének az õskortól a honfoglalás
korig terjedõ idõszakából származó, milliós nagyságrendû régészeti emlékanyaga.

A Látványraktár célja az, hogy ebbõl a hatalmas, nemzetközi szempontból is jelentõs, ám a látogatók
számára hozzáférhetetlen történeti forrásanyagból minél többet bemutasson. Egy ilyen kiállításra ad lehetõséget az Aquincu-
mi Múzeum 2007-2008-ban átalakított új kiállítási épülete.

A Látványraktár az õskortól a honfoglalásig terjedõ idõszak régészeti leleteit kronológiai rendben, illetve tematikusan cso-
portosítva mutatja be Budapest, illetve Aquincum történetét. Az egyszerû installációval beépített, bejárható raktártérben a lá-
togató a megvilágított polcok között egy múzeumi raktár érdekes világába kerül. A bemutató – figyelembe véve a terem alap-
területét – mintegy 1200 tárgy megtekintését teszi lehetõvé. A tájékozódást a polcfeliratok, illetve a polcregiszterek segítik.
A kiemelkedõ tárgyak forgatott képét digitális képernyõn közelebbrõl és több oldalról is tanulmányozhatják az érdeklõdõk.

A Látványraktár belsõ kialakítása lehetõséget ad arra is, hogy idõrõl idõre megújulhasson a bemutatott „raktári anyag”, és
a BTM régészeti feltárásainak köszönhetõen gyorsan gyarapodó régészeti leletek minél hamarabb a nagyközönség elé kerül-
hessenek.

Helyszín:

BTM Aquincumi Múzeum, új kiállítási épület

(1031 Budapest, III. Szentendrei út 135.)

A kiállítás 2008. szeptember 20.-tól tekinthetõ meg.
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