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KÉRDŐ Katalin-NÉMETH Margit 

AQUINCUM 1. SZÁZADI MEGSZÁLLÁSÁNAK KÉRDÉSÉHEZ 

A pannóniai dunai határszakasz első, nagyobb arányú 
katonai kiépítésére Vespasianus uralkodása idején, C. 
Calpetanus Rantius Quirinalis Valerius Festus helytar
tósága alatt került sor. Egy 1937-ben talált töredékes 
aquincumi építési felirat 1970. évi revíziója kimutatta, 
hogy az Óbudán, a későbbi legiotábor körzetében már 
a 70-es évek elején egy alatábor épült. A feliratnak ez 
a feloldása lehetővé tette Vespasianus pannóniai ha
tárvédelmi politikájának újraértékelését is. 

Az 1980-as évek elején többször került sor a felirat 
lelőhelyének környékén kisebb-nagyobb, többnyire le
letmentő feltárasokra. 1981 nyarán egy középkori épü
let és az alatta még részben megmaradt római kori 
épület feltárása során az építési felirat két további da
rabja is előkerült. Az eddig ismert első töredéket 
1937-ben, az óbudai Lajos utca 167. sz. ház kertjében 
a földön fekve találták. Hogy az eredeti lelőhely is itt 
volt-e, vagy máshonnan hurcolták ide a követ, nem le
hetett megállapítani. Az 1981-es ásatásra ugyanezen 
a telken, a késő római erőd déli falától délre került 
sor. (L, 4. kép) A két új felirattöredék megerősíti Tóth 
Endre és Vékony Gábor kiegészítését, a tábort építő 
csapat nevének kivételével. Az ő kiegészítési javaslatuk 
a következő volt: 

[Imp(eratori) Caesart Vespasiano Aug(usto) 
pont(ifici) max(imo) I [tr]i[b(unicia) pot (estate) IIII 
imp(eratori) X p(atri) p(atriae) co(n)s(uli) IUI desig
nate) Vcensori] I T(ito) Ceasarfi Vespasiano trib(uni-
cia) pot(estate) II imp(eratori) IUI co(n)s((uli) II de-
sig((nato) III] I Caesarß Augusti f(ilio) Domitiano 
co(n)s(uli) II principi iuventutis] I C(aio) Calpfetano 
Rantio Quirinale Val(erio) Festo leg(ato) Aug(usti) 
pr(o) pr(aetore)] I ala [I Hispanorum Auriana cui pra-
eest] I L(ucius) M[. praefectus] 

Az új darabokon a felirat 3-7. sorának további 
részletei szerepelnek, a két első sor továbbra is hiány
zik. (2. kép) A teljes felirat fennmaradt részletei tehát 
a következők: 

3. sor: [T. Caesar [ J if [ ] 
4. sor: Caesar [ p] rincip f ] 
5. sor: C. Calp [- - -] Valerio Festo leg. 
6. sor: ala [ ] Frontoniana 
7. sor: L. M. [- - -Jore praefecto 
A felirat kiegészítésénél az 5. és a 6. sorból lehet 

kiindulni, amely a helytartó, ill. az építő csapat nevét 
tartalmazta: e két sor hosszúsága alapján határozható 
meg a felirat sorainak hossza. A helytartó nevét a ki
egészítési javaslatnál teljes hosszában megtartottuk, 
mivel Calpetanus nevét valamennyi feliratán teljes egé
szében kiírták, és a ránk maradt töredékeken sincsen 
rövidítés. 

Az így keletkezett sor - C(aio) Calpfetano Rantio 
Quirinale] Valerio Festo leg(ato) - meglehetősen 

hosszú, így a csapat nevében a sorszámot betűvel írtuk 
ki, ami ebben a korban nem szokatlan: ala [prima 
Tungrorum] Frontoniana. Sajnos, a 7. sorban az ala 
preafectusának a nevét továbbra sem tudtuk kiegészí
teni.7 

A helytartó neve után hivatala valószínűleg csak a 
leg(atus) rövidítéssel volt kiírva, a szokásos leg(atus) 
Aug(usti) pr(o) pr(aetore) helyett, mivel a felirat szigo
rúan szerkesztett volt, s az egyes sorok hossza lefelé 
mindkét oldalon arányosan csökken. 

A 3. sorban, amely Titus titulatúráját tartalmazta, 
a [pontjif(ex) szó előtt csak az imperátori acclamatiok 
kiírására maradt hely. A tribunicia potestas jelölését, 
fontossága ellenére, a. consulates és a „designates" em
lítése miatt a kiegészítésen elhagytuk. 

A 4. sor, amely Domitianus titulatúráját tartalmaz
ta, a ránkmaradt p]rincipi(i) rövidítés beleillik az ed
digi, Tóth-Vékony féle kiegészítésbe. Csak a iu-
vent(utis) szó rövidítendő, a princip(i) rövidített 
formájára tekintettel. A 3. és 4. sor olvasata tehát a 
következő: 

T(ito) Caesar[i Vespasiano imp(eratori IIII 
pont]if[(ici) co(n)s(uli) II des(ignato) III] I Caesarß 
Aug(usti) f(ilio) Domitiano co(n)s(uli) II p]rincip(i) 
[iuvent(utis).] 

A felirat első két sorában Vespasianus császár ti
tulatúráját írták ki. Az újonnan talált szövegrészletek 
alapján nincs ok arra, hogy az eddigi kiegészítést, 
amely a 73. év adatait tartalmazza, megváltoztassuk. A 
kiegészített felirat tehát a következő: (3. kép) 
[Imp(eratori) Caesari Vespasiano Aug(usto) pontif(ici) 
maxim(o) I trib(unicia) pot (estate) IIII imp(eratori) X 
p(atri) p(atriae) co(n)s(uli) IIII désignât(o) Vcensori] I 
T(ito) Caesarß Vespasiano imp(eratori) IIII 
pont]if[(ici) co(n)s(uli) II des(ignato) III] I Caesarß 
Aug(usti) f(ilio) Domitiano co(n)s(uli) II p]rincip(i) 
[iuvent(utis] / C(aio) Calpfetano Rantio Quirinale] Va
lerio Festo leg(ato) I ala [prima Tungrorum] Frontoni-
ana I L(ucio) M[ Jore praefecto. 

Ismeretes, hogy a feliraton szereplő lovascsapat a 
Flaviusok előtt Germania inferiorban állomásozott. A 
négy császár évében Germaniából Itáliába vonult, 
majd onnan Dalmatiába. A 80. évi diplomán az ala 
már a pannóniai csapatok között szerepel. Aquincu
mi állomásozását a kutatás eddig szinte egyhangúlag a 
kilencvenes évekre tette, egy rövid carnuntumi tartóz
kodást követően. Feliratuk szerint azonban a csapat 
már 73-ban Aquincumban volt és tábort épített. Ennek 
a tábornak a helyéről azonban már többet tudunk, 
mint a felirat utolsó feloldásának publikálása idejében. 

Korábban ugyanis az óbudai alatábor helyét a ké
sőbbi legiotábor helyére vagy legalábbis annak közvet
len közelébe tételezte fel a kutatás. így pl. az alatábor 
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decumana frontját vélték felismerni a Vörösvári út 7-
ben, a későbbi legiotábor közepén feltárt cölöpszerke
zetű konstrukcióban, sőt egyéb, korai időre datálható 
ásatási metszetekben is Óbuda legkorábbi erődítmé
nyének maradványait vélték előkerülni. 

Az egymástól távol fekvő részletek azonban nem 
tartozhattak egyazon erődhöz. A leletanyag vizsgálata
kor ugyanakkor kirajzolódott az a körzet, ahol - a Pó 
vidéki sigillaták előfordulása alapján - az alatábor és 
vicusának helye keresendő. Éppen e leletek alapján 
volt az is feltételezhető, hogy Óbudán akár két, időben 
egymást követő castellum is volt. Sőt, az sem zárható 
ki, hogy akár több, egymást követő korai katonai tábor 
meglétével kell számolnunk. Mégis, mai ismereteink 
szerint a felirat lelőhelye és közvetlen környéke az a 
hely, ahol az alatábor állott. 

Már 1973-ban, a késő római erőd déli kapujának 
feltárásakor kerültek elő cölöplyukak, amelyek egy pa
lánktábor része (talán éppen kaputorony) lehettek. 
Szintén a késő római erőd déli frontjánál, a délkeleti sa
roktorony feltárása során fakonstrukciójú torony marad
ványai (cölöplyukak, tetőfedő téglák) kerültek elő, egy 
kelet-nyugati irányban folytatódó cölöpsorral együtt. 
Ugyanott a toronynál korábbi, észak-déli irányú fossát is 
megfigyelhettünk. E körzetben tehát két egymást kö
vető tábor is állhatott. E lelőhely közvetlen közelében, 
attól mintegy 60-100 m-re délnyugati irányban, feliratunk 
tényleges lelőhelyénél, egy még befejezetlen ásatás során 
a kőépületek alatt agyagfalú épületeket és cölöplyukakat 
figyeltünk meg. (1. kép) A kőépületek azonos tájolású
ak a korábbiakkal, és legkorábban a 2. század 1. felében 
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épülhettek az előbbiek elplanírozása után. így bizo
nyosnak tekinthetjük, hogy a lovascsapat tábora itt 
volt, és az is valószínűsíthető, hogy ezt a tábort hatá
rolta keletről az említett korábbi, észak-déli irányú fos
sa. Pontosabb periodizáció és datálás csak további ása
tások eredményeképpen lesz lehetséges, ugyanis a római 
kori épületeket a fölöttük fekvő középkori házak miatt 
csak igen kis mértékben lehet kutatni, s egy részük csak 
korábbi leletmentésekből ismert. A korábbi épületma
radványok egy föld-fa konstrukciójú, két építési perió
dust mutató táborhoz tartoztak. Feltételezzük azonban 
azt is, hogy a kőépítmények is katonai rendeltetésűek vol
tak.1** 

A másik aquincumi auxiliaris tábor, amely Óbudá
tól mintegy 3 km-re délre a Várhegy lábánál, a későbbi 
Víziváros területén feküdt, és még korábban, Claudius 
uralkodása alatt épült, 68 után, az ala Hispanorum pri
ma eltávozása után aligha lehetett az ala Prima Tung-

19 
rorum Frontoniana állomáshelye. Az ala Hispanorum 
Auriana táborozására pedig csak 69 után kerülhetett 
sor ebben a táborban, mivel az ala a 69. évben még 

20 Noricumban volt. Ez az ala egyébként 107-től már a 
raetiai hadsereghez tartozott. 

Az ala príma Tungrorum Frontoniana aquincumi ál-
lomásozásának időtartamáról pontosabbat mondani 
nem tudunk, és az óbudai alatábor átépítése sem köthe
tő még csapattesthez. Valószínű azonban, hogy a csapa
tot Traianus uralkodása idején, vagy valamivel később, 
a tartomány két részre osztása után Camponába helyez
ték, míg Hadrianus uralkodása alatt végérvényesen Da
ciába nem vezényelték. 
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került sor. Lényegében e feltárások során sikerült 
Kérdő Katalinnak a korábbi leletmentések és fel
tárások során előkerült fal-, út- és csatornarészle
tek alapján a castellum jellegzetes barakkrendsze
rét felismerni, amelynek alapján ezt az épülete

gyüttest az alatábor kaszárnyáiként határozta 
meg. A terület további feltárását Kérdő Katalin 
több éves távolléte miatt 1986-tól Németh Margit 
folytatta. (Az eredményekről 1. a kötetben lévő 
beszámolót). 
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76. Ebben az esetben nem kizárt egy második 
tartózkodás Aquincumban vagy a környékén. A 
kérdés az ala néhány feliratának kérdéses datálá-
sával függ össze: NAGY T., ActaArchHung 7 
(1955) 52 skk.; F ITZ J., Alba Regia 2-3 (1963) 33, 
39, 44; NAGY T., BudRég 22 (1971) 110 sk.; Uő., 
Budapest Története (Budapest 1973) 93. Az a 
tény, hogy az ala szinte valamennyi feliratos emlé
ke másodlagos lelőhelyről került elő, talán éppen 
arra enged következtetni, hogy eredeti lelőhelyük 
Óbudán volt, vagyis már a római korban elhurcol
ták őket onnan, a terület be- és átépítése miatt. 

22. Az ala dáciai állomásozásáról: SMEESTERS i. m. 
176. 

ZUR FRAGE DER BESETZUNG VON AQUINCUM IM 1. JAHRHUNDERT 

Die Fragen der frühen Besetzung standen in den ver
gangenen zwei Jahrzehnten pannonischer Forschung 
mehrfach im Vordergrund. Einen wichtigen Fortsch
ritt für die Erforschung der Geschichte des pannonis-
chen Limes im 1. Jh. bedeutete die Revision der in 
Óbuda gefundenen Bauinschrift, die Endre Tóth und 
Gábor Vékony vornahmen und in deren Zusammen
hang die Autoren die Geschichte des pannonischen 
Limes zur Zeit der Flavier in ein neues Licht rückten. 
Zehn Jahre später gelangten in der Nähe des ursp
rünglichen Fundorts, südlich der Arpad-Brücke, zwei 
weitere Fragmente der Inschrift zum Vorschein, die 
die von den beiden Autoren vorgeschlagene Datierung 
bekräftigten, lediglich mit einer Abweichung: bei der 
das castellum von Óbuda im Jahre 73 n. Chr. errich

tenden Reitertruppe handelte es sich nicht um die von 
ihnen angenommene ala I Hispanorum Auriana, son
dern die ala prima Tungrorum Frontoniana. Aufgrund 
dessen sowie der Zusammenfassung der Ergebnisse 
früherer und neuerer Freilegungen in diesem Gebiet 
konnten wir bereits 1984 mit großer Sicherheit die 
Stelle des im Jahre 73 erbauten Reiterlagers auf das 
Gelände zwischen Lajos utca und Árpád fejedelem út
ja, in unmittelbarer Nachbarschaft der Synagoge von 
Óbuda lokalisieren. 

K. Kérdő-M. Németh 
Historisches Museum der Stadt Budapest 

Museum Aquincum 
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1. kép: Feltárások az ala I Tungrorum Frontoniana táborának területén 
Abb. 1. Ausgrabungen im Gebiet des Lagers der ala I Tungrorum Frontoniana 



U l 
2. kép: A castellum építési feliratának töredékei 

Abb. 2. Die Fragmente der Bauinschrift des Kastells 



3. kép: A felirat rajzi kiegészítése 
Abb. 3. Zeichnerische Ergänzung der Inschrift 



4. kép: Az alatabor helyzete Óbudán 
Abb. 4. Die Lage des Alenkastells 





NÉMETH Margit 

KUTATÁSOK AZ AQUINCUMI ALATABOR TERÜLETÉN 

1986-ban nyílt lehetőség arra, hogy az óbudai alatábor 
területén nagyobb felületre kiterjedő kutatásokat vé
gezhessünk. A korábban ott végzett ásatásokról és a 
táborépítési felirat újabban előkerült darabjairól az aa-
leni limeskongresszuson számoltunk be. Az újabb fel
tárásokat a tábor beépítendő északkeleti negyedére 
koncentráltuk. A jelen beszámoló közös munka ered
ményein alapul: a korábbi és újabb ásatások topográfiai 
eredményeinek összesítése. 

Az új ásatások során sikerült a castellum elhelyez
kedését és kiterjedését pontosabban meghatározni. 
Megállapíthattuk, hogy a késő római erődtől délre fek
vő épületegyüttes, a Dunától alig 100 m távolságra az 
alatábor részét képezte. Az a cölöpszerkezetű torony 
azonban, amelyet a késő római erőd délkeleti sarok-

A védművek 

A feltárás során előkerültek a bevezetőben említett 
épületegyüttest északról határoló védművek, s így 
meghatározhattuk a castellum északi frontját, amelyet 
két V alakú árok övezett. Az északabbra húzódó 1. sz. 
árok 3,20 m széles, 2,50 m mély volt, betöltésében sok 
agyagtégla és agyagtörmelékkel, faszénnel, amelyek 
nyilvánvalóan egy föld-fa szerkezetű táborfalból szár
maztak. Ez a fal azonban ezen az általunk kutatott 
ponton nem maradt meg. A második V alakú árok 3,5 
m távolságban az elsőtől délre került elő, szélessége 
3,80 m, mélysége 2,20 m volt. Kőtörmelékes betöltése 
jelezte, hogy kőből épült táborfal tartozott hozzá. Az 
előkerült 1,1 m vastag, belső támpillérekkel megerősí
tett táborfalat több pontján teljesen, vagy lábazati 
szintjéig kiszedték. Nagy valószínűséggel feltételeztük, 

Kapuk 

Mindkét kaputornyával csak az északi kapu, a porta 
principalis sinistra ismert. A két négyszögletes kaputo
rony közül a keleti már korábban, egy középkori ház 
feltárása során előkerült. Mivel-ennek a kaputorony
nak a nyugati részét, a kapuátjárót, valamint a torony
hoz csatlakozó táborfalszakaszt a középkori építkezé
sek elpusztították, az építmény rendeltetését az akkori 
ásatások során nem ismerhették fel. 

Az újabb ásatási eredmények alapján bizonyossá vált, 
hogy az épületrészben az északi táborkaput kell látnunk, 
sőt a nyugati kaputorony nagyobb részét is sikerült fel
tárni. A négyszögletes 6,7 x 6,5 m alapterületű, a táborfal 
síkjából 0,80 m-rel kiugró kaputornyot kívülről kiskvá-
derekkel burkolták. A kapu maradványainak elplaníro-
zása fölött késő római szint, azon pedig középkori út-

tornya alatt és mellett figyeltünk meg, és a castellum-
hoz tartozónak véltünk, más építményhez, de legalább 
is más építési periódushoz tartozhatott. (1. kép) 

Időben és anyagiakban korlátozott kutatási lehetősé
geink azonban nem tettek lehetővé teljes körű topográ
fiai és stratigráfiai kutatást. Ezért azt a megoldást válasz
tottuk - kényszerűségből - , hogy legalább egy összetar
tozó topográfiai egység kiterjedésének, szerkezetének 
kutatását végezzük el. Ez értelemszerűen a feltárás so
rán egyre jobban felismert kőtábor volt. Ezért a rendel
kezésünkre álló beépítendő területen így sikerült a cas
tellum helyének, védműveinek és utcahálózatának a 
meghatározása, olykor a más építési periódusok, vagy 
más építményekhez tartozó emlékek kutatásának a ro
vására. 

hogy e kőtábor keleti falának egy szakasza került elő 
még a 70-es években, egy középkori településrészlet 
feltárása során, amelyet az Árpád fejedelem útja - Tél 
utca kereszteződésétől kissé délre végeztek. 

Annak idején nem volt lehetőség az ÉD-i irányú, 
1,1 m vastag falszakasz további kutatására, s az 1986 
évben sem tudtuk a keleti táborfal újabb szakaszát fel
tárni, a sok újkori pince és nagy mélységű beásás miatt. 
Mivel azonban az eddigi alaprajzi adatok nem mon
danak ellene, a tábor körvonalainak kiszerkesztésénél 
ezt a Tél utcánál előkerült fal helyzetét vettük figye
lembe. E feltételezésünk helyességét a porta praetoria 
megtalálása bizonyította. Tornyokat viszont ezidáig 
még nem találtunk. 

szintek húzódtak. A torony belsejében megfigyelhető 
pusztulási szint alatt sóderes járószint került elő, ez alatt 
pedig a torony építését megelőző cölöpnyom. A két 
kaputorony közötti kapubejáró mintegy 7,5 m széles 
lehetett, amelyet középpillér is kettéoszthatott. 

A kaputornyok helyzetének ismeretében utólag meg
állapítható, hogy az építési felirat darabjai e kapu elpla-
nírozásából kerültek elő. 

A feltárt belső épületek és utak helyzete alapján meg
határozható volt a keleti kapu, a porta praetoria pontos 
helye is. Feltárására 1990-ben került sor, amikor a tábor 
északkeleti negyede fölé épített Aquincum szálló kör
nyezetét az építkezés befejezését követően rendezték. 

A rendelkezésünkre álló, mindössze 7x7 m-es felüle
ten a keleti táborfal és a porta praetoria északi kaputor-
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nyának csatlakozása került elő. A táborfal vastagsága a 
vizsgált helyen 1,1 m volt, s az alapozása folytatódott a 
torony alatt is. A torony belső mérete KNY-i irányban: 
5,2 m A toronyfal vastagsága az északi oldalon: 1,2 m. 
A toronyfal belső ÉK-i és ÉNy-i sarkát még feltárhattuk, 
de a torony déli felének kiásására, ill. a teljes kapu 
feltárására a területi adottságok miatt nem volt lehető
ségünk. Feltűnő volt azonban az északi kapu, a porta 
principalis sinistra építésmódjától való eltérés: a feltárt 
szakaszon a toronyfal alapozásán hatalmas kváderkövek 
feküdtek, ami arra mutat, hogy ez a kapu jóval maga
sabb, erősebb konstrukciójú, monumentálisabb épít-

Úthálózat, belső épületek 

Az újabb és régebbi ásatások során több ponton is el
őkerült útrészletek figyelembe vételével rekonstruálha
tó volt a castellum beosztása, a via principalis, a via 
sagularis nyomvonala. Előkerült a principiát nyugatról 
és északról határoló úttest részlete, valamint a legény
ségi kaszárnyák között húzódó utcák. Ez utóbbiakban 
a szennyvízcsatornákat, a via sagularis mellett pedig az 
északi fő gyűjtőcsatornát lehetett több ponton is meg
figyelni. Ezt a gyűjtőcsatornát a tábor utolsó építési 
periódusában építhették, mivel valamennyi korábbi 
szintet keresztülvágták a létesítésekor. 

A via principalis nyugati oldalán állott a principia, 
amely mintegy 30 x 30 m alapterületet foglalt el. Az 
épületet kizárólag a területen korábban, többnyire köz
műárokban végzett megfigyelések alapján lehetett loka
lizálni. E leletmentések során felmérték aprincipia nyu
gati zárófalát az északnyugati épületsarokkal és a kívül
ről szegélyező útfelülettel, valamint az épület déli trak
tusának egy részét. 

Mivel déli kiterjedése csak hozzávetőleg ismert, a via 
praetoria nyomvonala csak közelítőleg határozható meg. 
Aprincipia belsejében jelentősebb leletmentés nem volt, 

Kiterjedés, építési periódusok, datálás 

Elsősorban a kőtáborok részleteinek feltárása volt le
hetséges. Az eddigi adatok alapján a castellum széles
sége (É-D-i irányban) mintegy 140 m, hossza (K-Ny-i 
irányban) mintegy 180-200 m lehetett. Az eddigi ered
mények részletes értékelésén kívül további kutatás 
szükséges ahhoz, hogy a castellum alaprajzát és lehe
tőség szerint a korábbi periódusokból származó épít
ményekét is, valamint a sztratigráfiai ismereteket tel
jesebbé tegyük. Noha végleges kronológia még nem 
állapítható meg, annyi biztos, hogy a Kr. u. 73. évi fel
iratban szereplő lovascsapat tábora ez volt. Nemcsak 
az szól emellett, hogy a kapu bontási rétegéből került 
elő a felirat, hanem az is, hogy a kőtábornak palánk
tábor előzménye is van. A tábor megtalált két árkából 
a leletanyag nem megy túl a 2. század 2. felén (az észa
ki árok esetében), ill. a 3. század elején (a déli fossá-
nál). Az agyagfalú épületek padlószintjéről származó 
leletek ugyancsak nem tehetők a 2. század elejénél ké

mény lehetett, valószínűleg többosztatú bejárattal. Ezek 
a bejárati nyílások a Tél utca úttestje alá eshetnek, a déli 
kaputorony pedig az úttest déli fele alatt, vagy közvetlen 
amellett keresendő. (Ezért kicsi a valószínűsége annak, 
hogy éppen ezt a részt s ezzel együtt további feliratot, 
vagy szobrászati díszt sikerüljön a közeli jövőben itt 
feltárni. Sajnos, az eddigi megfigyeléseink szerint a kö
zépkori településréteg a falak felmenő részéből alig-alig 
hagyott meg valamit.) 

A kaputorony építési szintje alatt vékony, agyagos 
planírozás húzódott, más, korábbi építmény meglétére 
utaló jelenséget azonban nem lehetett megfigyelni. 

korábbi, fa-föld periódusát így nem kutathatták. Terv
szerű feltárásra pillanatnyilag nincs lehetőség. 

A bsApraetenturában négy kőből épült legénységi ka
szárnyaépület részletei kerültek elő. Néhány ponton ko
rábbi építési periódushoz tartozó részleteket is meg 
lehetett figyelni. Ezek vakolt, olykor kőalapozású agyag
falak voltak, ezidáig azonban teljes alaprajz nem egészít
hető ki. A kőépületek a korábbi épületek tájolását, sőt 
olykor a falainak nyomvonalát is követték. Az egyes 
contuberniumok száma, az egyes kaszárnyaépületek tel
jes hossza még nem ismert, mivel teljes területük nem 
volt feltárás céljára hozzáférhető. A fejépület hossza 
(É-D-i irányban) 11 m volt, (a keleti épületben csak 6,6 
m), szélessége 9 m, a legénységi résznél 7,8 m. Az egyes 
barakkok közötti út 5 m széles, kétoldalt 1,2 széles por-
ticusról nyíltak az egyes contuberniumok. A barakkok 
között hátul húzódó sikátor 1,2 m volt. A fejépületben 
terrazzo padló és fűtőcsatorna is előkerült, a legénységi 
részben az elválasztó falakat agyagból építették. Mind a 
barakkok előtti porticusban, mind a közöttük húzódó 
utcákban szintemelést lehetett megfigyelni. 

sőbbi időre. Sajnos, a legkorábbi szintek feltárására a 
rendelkezésre álló idő és anyagi fedezet korlátai miatt 
nem kerülhetett sor. A nyitva maradt kérdések ellené
re annyi elmondható, hogy a korai építési periódusok 
az 1. század végére tehetők, a kőbeépítés a 2. század 
első felében történhetett és a kőtábor tájolása meg
egyezett a föld-fa castellumé\a\. 

A datálás további finomítása, különösképpen a ko
rábbi periódusokra vonatkoztatva még feltétlen szüksé
ges. Ezidáig még nem figyeltünk meg olyan pusztulási 
réteget, amely Domitianus dunai háborúival, vagy a mar
komann háborúkkal lenne összefüggésbe hozható. 

A castellum jelentőségét mutatja, hogy a legiotábor 
megépülte után, annak közvetlen közelében (nem tá
volabb mint 300 m) tovább használták, sőt kőbe épí
tették. 

Feltételezhető, hogy a terület továbbra is megtar
totta katonai jellegét egészen a 4. századig. Úgy tűnik, 
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a tábor elhagyása után sem került ide a canabaehoz 
tartozó civil jellegű épület. Az egyetlen ponton, ahol 
idáig késő római épületre bukkantunk - az egyik ka
szárnya fejrészében a bal praetentura területen - egy 
4. századra tehető építési felirat került elő, amely egy 
katonai scola újjáépítéséről emlékezik meg. 

A további megszálló csapatok meghatározásához, 
amelyek az ala prima Frontoniana Tungrorum elvonu
lása után itt állomásozhattak volna, az ásatások újabb 
bizonyítékot nem szolgáltattak. Rendkívül feltűnő a 
fegyverek és katonai felszerelési tárgyak teljes hiánya. 
Ez részben a középkori beépítettséggel és újkori boly
gatással s beépítettséggel magyarázható, másrészt az-
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erst auch auf die Frage, zu welchem Gebäudekomplex 
die nördlich und nordwestlich des Lagers zum Vor
schein gelangten Gräben und (Turm) Bauten mit Pfos
tenkonstruktion gehörten. 

Aufgrund dieser Ergebnisse konnten danach der 
westliche Turm des Nordtores (porta principalis sinist
ra) und im Jahre 1990, an der mutmaßlichen Stelle des 
Osttores (porta praetoria), der Treffpunkt des nördli
chen Torturmes und der Ostmauer des Lagers freige
legt werden. Mit Hilfe dieser Angaben läßt sich die 
südliche Hälfte des Kastells nahezu exakt bestimmen 
und erschließen. Jene chronologischen und topogra
phischen Fragen aber, auf die man auch nach voll
ständiger Auswertung des Fundmaterials keine siche
ren Antworten finden kann, werden mit Freilegung 
der Südseite teilweise zu lösen sein. Weitere Ausgra
bungen sind gerade deshalb erforderlich, um das letz
te, gegenwärtig noch unbebaute Viertel des Lagers für 
spätere Forschungen vor der weiteren Bebauung -
und so vor dem sicheren Untergang - zu bewahren. 
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1. kép: Feltárások az ala I Tungromm Frontoniana táborának területén 
Abb. 1. Grabungen auf dem Gebiet des Kastells der ala I Tungromm Frontoniana 
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2. kép: Az ala I Tungrorum Frontoniana táborának elhelyezkedése és kiterjedése 
Abb 2. Lage und Ausdehnung des Kastells der ala I Tungrorum Frontoniana 


