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Dr. Póczy Klára: Közművek a római kori 
Magyarországon 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1980. 154 oldal, 
135 kép 

A szerző hazánk római kori építészeti emlékeinek egy 
sajátos csoportját mutatja be: a közműveket. A könyv tíz 
fejezetében a szerző egy szintézisre vállalkozik, melyben 
a közműveket (vízvezeték, csatornahálózat, gátak, duz
zasztóművek) sokszempontú vizsgálat alá veszi. 

Az I. fejezetben általánosságban foglalkozik a közmű
vek építésével a Római Birodalom területén, illetve a víz
vezetés történetének rövid vázlatát adja. Kiemeli, hogy 
a római építészetnek ez a görög alapokból kiindulva ön
állóan fejlődő területe, csak a birodalom nagyfokú szer
vezettségével együttesen juthatott el a ma is megcsodált 
szintre. 

A II. fejezetben a közművekre vonatkozó római kori 
írásos emlékeket tárgyalja, a teljesség igénye nélkül. A ko
rabeli szakirodalomból részletesebben foglalkozik Vitru-
vius, Frontinus valamint az ifjabb Plinius a témát érintő 
munkáival. Míg Vitruvius (De architectura libri decern) 
munkája elsősorban műszaki szempontból segíti a magyar
országi vízvezetékek építésének és működésének meg
értését, addig Frontinus (De aquaeductu urbis Romae) 
munkájából, valamint az ifjabb Plinius levelezéséből a víz
vezeték és csatornahálózat építésének szervezési és jogi 
vonatkozásait illetően nyerünk adatokat. Mindezek Pan
noniát illetően többnyire közvetett forrásként értékelhe
tők. A közvetlenül a pannóniai vízellátásra, csatomázásra, 
forrásfoglalásra vonatkozó írásos források egy részével 
— a tárgyi emlékekkel együtt — a későbbi fejezetekben 
foglalkozik a szerző. 

A III. fejezetben a pannóniai közműépítés közigazga
tási és műszaki feltételeit tárgyalja. Kiemeli az úthálózat 
létrehozását a provinciában, a városon belüli utcarend
szer kiépítését, valamint az előbbiekkel összefüggő urba
nizációs folyamatot, melyben hangsúlyozza a katonaság 
szerepét. Pannóniában, ahol a római korban épültek az 
első vízvezetékek, csatornák, minden előzmény nélkül, 
sokkal nagyobb és más jellegű feladat várt a katonaságra, 
mint egy olyan tartományban (pl. Kisázsiában), ahol az 
urbanizációnak és a vízvezetésnek már voltak hagyomá
nyai. A vízvezetékek, csatornák létrehozását követően 
azok fenntartása jelentett nagy feladatot, melyhez meg
felelő anyagi bázisra, szakképzett iparosra és a karbantar
tást irányító szervezetre volt szükség. 

AIV. fejezetben a közművek létesítésének folyamatát 
tárgyalja az elhatározástól kezdődően az engedélyezteté
sen, a tervezésen keresztül egészen a kivitelezésig. Az ál
talánosan leírt folyamatot mind pannóniai mind a biro

dalom más területeiről vett példákkal illusztrálja. A pan
nóniai példákat az aquincumi, scarbantiai,brigetioi,gor-
siumi régészeti emlékek közül válogatja a szerző. 

Az V. fejezetben leírja a Magyarországon feltárt víz
vezetékek és csatornarendszerek maradványait. Éz nem 
egy a régészeti leletkataszterhez hasonló leírás, hanem a 
műszaki szempontból csoportosított tipikus, jellemző 
példák közreadása. így, bár a vízvezeték nyomvonalának 
kialakításáról, a terepmunkákról, a vízfoglalás és vízveze
tés módozatairól, a városon, ill. a táboron belüli vízelosz
tásról, a vízgyűjtő és szennyvíz-elvezető csatornákról fo
galmat alkothatunk, mégsem látjuk tisztán az egyes váro
sok vízvezetékrendszerét a forrásfoglalástól a szennyvíz
elvezetésig, még az olyan nagyrészt ismert rendszerek 
esetében sem mint pl. Aquincum. 

A VI. fejezetben a közművek fenntartásával és üzemel
tetésével járó feladatokat tárgyalja, a VII. fejezetben pe
dig a regionális méretű közművesítésekkel foglalkozik, 
a gátak, duzzasztóművek emlékeivel. 

A VIII. fejezetben a közművekhez fűződő vallási hie
delmeket, szertartásokat írja le, főleg a forrásfoglalások 
közelében feltárt kultuszhelyek leletanyaga (oltárkövek, 
építési feliratok, domborművek) alapján. 

A DC. fejezetben a közművek egészségügyi vonatkozá
sait tárgyalja. Részletesen ír a közfürdőkről, kórházak
ról, közutakról, régészeti példákkal illusztrálva. Ezeken 
keresztül igyekszik bemutatni azt a változást, amely a vá
rosi lakosság életmódjában a közművek építését követően 
megfigyelhető. 

A X. fejezetben a könyvben tárgyalt pannóniai építé
szeti emlékek jelenlegi állapotát, várható helyzetét írj a le. 

A kötetet jegyzetapparátus, tájékoztató irodalomjegy
zék és Pannónia történetének időrendi táblázata egészíti 
ki. Külön figyelmet érdemel az összegyűjtött gazdag kép
anyag, amelyben a vízüggyel kapcsolatos jelentősebb pan
nóniai építészeti emlékek és a tárgyi emlékanyag egy része 
egyaránt megtalálható. 

Mind a szakemberek mind az érdeklődő közönség szá
mára érdekes kezdeményezés volt ez a könyv, mely egy 
részben történeti, részben műszaki jellegű emlékanyag 
elemzését tűzte ki célul. A tárgyalt vízügyi emlékek kate
góriájukat tekintve műszaki létesítmények, így műszaki 
értékelésükkel kiegészülve válik igazán értékelhető törté
neti forrássá ez az emlékcsoport. 

Zsidi Paula 
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Fitz Jenő: Pannonok évszázada 
(Pannónia 193-284) 

Corvina Könyvkiadó, Budapest 1982. 79 oldal, 21 szö
vegközti rajz, 105 kép 

A Hereditas sorozat újabb kötetében, mint a címe is 
mutatja, a római történelemnek abba a korszakába ka
lauzolja el a szerző az olvasót, amikor Pannónia ha csak 
rövid időre is, de vezető szerepet játszott a római biro
dalom sorsának alakulásában. Ennek okait Alföldi András 
munkássága óta vizsgálja a kutatás. Legutóbb Mócsy 
András dolgozta fel ezt az időszakot Pannónia a késői 
császárkorban c. munkájában. Fitz könyve az első olyan 
mű, amely kiemelten ezt a szűkebb időszakot dolgozza 
fel, az eddigi irodalom, igen nagy részben saját mun
kássága alapján, a nagyközönség számára is élvezetes 
formában. 

„A polgárháború" címet viselő első fejezetben Com-
modus halálától írja le az eseményeket pergő ritmusban. 
Az egymást gyors egymásutánban váltó császárokat érem
ábrázolásaik segítségével hozza emberközelbe. Hangsú
lyozza F., hogy Septimus Severus uralomra jutásakor a 
vezető réteg saját embereivel való megtöltése még ugyan 
nem okozott jelentős változást Pannoniában, de már 
megindult a folyamat, melynek során a tartományi csa
patok mind jelentősebb szerepet kapnak a birodalom 
sorsának irányításában. Talán nem lenne haszontalan, ha 
„A római Birodalom a III. sz. elején" (8. o. 1. kép) tér
képen nemcsak a két pannóniai provincia lenne fel
tüntetve név szerint, hanem a többi Duna-menti provin
cia is, hiszen az események kapcsán gyakran szerepel
nek a szövegben. 

A második fejezetben („Császárlágotagás 202-ben") a 
marcomann háborúk utáni pannonia helyzetképet rajzol
ja meg, majd a századforduló gazdasági fellendülésének 
okait vizsgálja a szerző. Legfontosabb tényezőnek a ka
tonák zsoldemelését, és ennek kapcsán a megnövekedett 
pénzforgalmat említi. Ehhez járult még Septimus Severus 
látogatása a provinciában. Az ez alkalomra tett előkészü
letek, építkezések, ünnepségek során a provinciában for
galomba került nagy mennyiségű pénz ösztönzőleg ha
tott a helyi ipar és kereskedelem fejlődésére. Szinte a 
helyszíni tudósítás közvetlenségével írja le a császári út
vonalat és az eseményeket. 

A következő fejezetben „Virágkor a Severusok alatt" 
címen a Severusok alatti építkezéseket mutatja be, hang
súlyozva, hogy a colonia Ül. municipium rangok adomá
nyozásával összefüggésben legnagyobb mértékben a ka
tonavárosok fejlődtek. Megrajzolja az aquincumi canabae 
és polgárváros, Carnuntum, Vindobona, Intercisa arcula
tának főbb változásait, a borostyánút menti municipiu-
mok és coloniák; Scarbancia, Savaria, Siscia mérsékel
tebb fejlődését. Beszél az utóbbi két városnak nyújtott 
állami támogatás jelentőségéről, valamint a villa rustica-k 
számának gyarapodásáról. Szól a coloniák és munici-
piumok territóriumán épült villákról, továbbá a fellen
dülés következtében a nagybirtokok számának növeke
déséről, a luxus berendezésű villák építéséről. Ter-
tulliuanus idézetével teszi szemléletessé a kor hangulatát. 

A „gazdasági élet" változásaival ismertet meg a negye
dik fejezetben. A megnövekedett zsold, és a határvidék 
lakói magasabb életszínvonalának következményeit vizs
gálja. Foglalkozik az ipari termelés, és a kereskedelem 
súlypontjának eltolódásával a limes menti településekre, 
a helyi ipar fellendülésével, az import csökkenésével, 
a pénzforgalom alapvető változásaival. A gazdasági fel
lendüléssel összefüggésben beszél a keletiek nagy. szám
ban való bevándorlásáról. 

Az ötödik fejezet „a társadalom" címet viseli. Ebben 
az egységes pannóniai társadalom kialakulásának folya
matát mutatja be F., rámutatva, hogy a pannon öntu
dat kialakulása együtt járt a helyi sajátságok elszürkü
lésével. Az egyes társadalmi rétegek szerepének változá
sait az epigráfiai anyag tükrében mutatja be. Külön 
foglalkozik a keletiekkel, és a rabszolgaság provinciák
ban oly ellentmondásos szerepével. A társadalmi ki
egyenlítődés betetőződéseként említi Constitutio An-
toninianat. 

Az előző fejezetekben leírt gazdasági- és társadalmi 
változások hatását vizsgája „a kultuszok" átalakulására 
a hatodik fejezetben. Keresi annak okát, hogy a helyi és 
az itáliai képzetek között miért nem jött létre szintézis. 
Bemutatja a hivatalos és nem hivatalos kultuszok válto
zásait és az ezekben szerepet játszó isteneket. Ezt követi 
a misztériumvallásoi, majd a szinkretisztikus fejlődés 
legjellemzőbb példájaként a Pannoniához kötődő Duna
vidéki lovasistenség emlékeinek ismertetése. Végül a 
vallási képzetek vetületeként kitér a temetkezési szo
kások változásaira. 

A ,.kultúra és művészet" c. fejezetben a szerző meg
ismerteti az olvasót à pannóniai, provinciális szellemi 
élet szerény emlékeivel, a gazdasági fellendülés következ
tében megnövekedett számú építkezések egyre nagyobb 
luxusával, az utóbbiakhoz kapcsolódó iparos tevékeny
ség, köztük a kőfaragás felvirágzásával. Kiemeli az emlé
kek közül a mitológiai domborművek csoportját, melyek 
népszerűségét ugyanarra a Rómához és a birodalomhoz 
kapcsolódó érzelmi kötődésre vezeti vissza, melyet már 
a társadalomról szóló fejezetben kifejtett. 

A „katonai vezető szerep" kialakulását a severuskori 
előléptetési kedvezményekből kiindulva vizsgálja F. Az 
epigráfiai anyag alapján, jellegzetes karriereken keresztül 
mutatja be az illyricumiak egyre növekvő szerepét mind 
a praetorianus gárdában, mind a magasabb parancsnoki 
tisztségekben. Az illyricumi hatalomátvétellel ill. a 
diocletianusi korra való előre utalással zárja le e folyamat 
bemutatását. Amivel talán a szerző adós marad ebben a 
fejezetben az a nem-szakember olvasó számára a „illy
ricumi" fogalom pontosabb meghatározása, hiszen a 
korábbiakban a pannoniaiakról, a pannon öntudat ki
alakulásáról olvastunk. 

Külön fejezet foglalkozik (Határmódosítás 214-ben) 
a caracaliai határmódosítás okaival katonai és politikai 
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következményeivel provincián belül és kívül. Ez a fe
jezet vezeti át az olvasót a severusi virágkorból az újabb 
válságos időszak történetébe. 

Az utolsó három fejezet (A válság, Katasztrófa, 
Epilógus) szerves egységet alkot, a történeti eseménye
ket, a birodalom bel- és külpolitikai válságait, az illy-
ricumi katonák felkeléseit foglalja össze röviden. 
A Duna-vidéki katonák uralmának bukásával, az új, az 
egész birodalom érdekeit szem előtt tartó császárok fel
lépésével zárul az utolsó fejezet. 

Időrendi táblázat, bő irodalmi tájékoztató, a szöveg
közti rajzok — és képtáblák jegyzéke (szintén irodalmi 

adatokkal) könnyítik meg a további tájékozódást az ér
deklődők számára. 

A kötetet Kónya Kálmán szép fotói illusztrálják, 
melyek közül csupán a szombathelyi Iseum reliefjeinek 
képei (11—16. kép) maradnak el minőségben a többi 
mögött. 

E könyv legfőbb érdeme: megteremti a lehetőségét 
annak, hogy a nagyközönség történelmi ismereteiben 
hazánk földjének és népességének eddig alig ismert sze
repe a római kor e szakaszában elfoglalja az őt meg
illető helyet. 

H. Kérdő Katalin 
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