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RÉGÉSZETI KUTATÁSOK KOMÁROM/SZŐNY TERÜLETÉN, 

A RÓMAI KORI BRIGETIÓBAN, 1990-2010 KÖZÖTT 
 
 

SZÁMADÓ Emese 
 

 
A magyarországi Komárom mai területe két település, Komárom és 

(keleti szomszédja) Szőny 1977. évi egyesülésével jött létre. A városon 
keresztülhaladó 1. számú főközlekedési útvonal a római kori limes-út 
nyomvonalán halad, melynek túlnyomórészt keleti, szőnyi részén 
találkozhatunk régészeti emlékekkel. Komárom környékén a szinte 
folyamatos emberi megtelepedést a kiváló természetföldrajzi környezet – 
azaz a Duna (és a Vág) mint vízi közlekedési és kereskedelmi útvonal, 
halászati lehetőség, átkelőhely, mocsaras részei jó védelmi és vadászati 
lehetősége - okozta. 

Szőny legkorábbi - eddig ismert - lakosai a bronzkor középső 
szakaszában (Kr. e. 1800 körül), az edénydíszítési technikájáról elnevezett 
Dunántúli Mészbetétes Edények kultúrájának népe. Emlékanyaguk több 
helyről ismert, elsősorban temetőfeltárások eredményeként. Valószínűleg 
azonban már a paleolitikumban is számíthatunk az ősember itteni 
megtelepedésére, csak a későbbi korok (elsősorban a római) építkezései 
elpusztíthatták emlékeiket. 

Komáromban, az eddig ismert legkorábbi régészeti emlékek, a kora 
vaskorra (Hallstatt C, Kr. e. 7. századi) és a kelta időkre datálhatók. 

 
„Szőny mellett egy csodálatos vár és város romjai terülnek el. A romok  jó 
egy órajárásnyira terjednek. Hatalmas város lehetett ez. Hatalmas nagyságát 
hirdetik a pompás castrumnak árkai, sáncai és ledőlt falai! [...] Két nagyszerű 
emlékműve még ma is világosan látható. Az egyike ezeknek egy bolthajtásos, 
imitt-amott árkádokkal ellátott, két német mérföldnyi hosszú vízvezeték, 
mely a tatai forrásvizeket vezette a föld alatt Brigetio városába.”1. 
 
Brigetio Pannonia provincia északi határvidékének kiemelkedő jelentőségű 

kereskedelmi és stratégiai pontja. Az ókori település Szőny, részben 
Komárom Szőnyhöz közeli részén, illetve Almásfüzitő Szőnnyel határos 

                                                 
1 Az 1747-ben a szőnyi mocsarak lecsapolását végző Mikoviny Sámuel idézetét lásd: Takáts 
1907, 31. o. 
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területei alatt helyezkedik el. A Kr. u. 4. századból származó szöveges 
útleírás, az Itinerarium Antonini szerint Brigetio XXX római mérföldre feküdt 
Arrabonától (Győr), a Kr. u. 4-5. századból származó térképes itinerarium, a 
Tabula Peutingeriana pedig Brigantio néven Arrabonától XXX, Lepavistatól 
(Almásfüzitő) V római mérföldre határozza meg elhelyezkedését. (1. kép). 

Brigetio első vázlatát, a tábor és a vízvezeték még jól látható 
maradványait az olasz Luigi Marsigli gróf vetette papírra 1684 és 1686 
között: „Komáromtól negyedórányira a Duna innenső partján Zen mezőváros előtt a 
földben sok üreg és nagy épületek romjai találtatnak.” 2 (2. kép). 

Richard Pococke és Jeremiah Milles angol lelkészek 1737-ben a tábor 
melletti amphitheatrumot is leírták és lerajzolták: „Kelet felé, nem túl messze 
Szőnytől, e között és a régi város között, hasonló régi maradványok vannak, mely az 
alapokból ítélve színház, vagy amphitheatrum lehetett.” Ugyancsak tőlük ismert a 
Duna túlsó partján fekvő leányvári tábor leírása is3 (3. kép). 

Komárom szőnyi városrészében, Pannonia provincia meghódításával 
egyidőben, a terület jó stratégiai helyzetét kihasználva, a rómaiak az illír 
eredetű, keltizált azalus törzstől kisajátított területen katonai tábort és 
városokat építettek, amelyet Brigetiónak neveztek el. A név a kelta „brig” vár, 
erőd szóból ered, amely arra utal, hogy valahol a környéken már volt egy 
kelta erődítmény. Ennek a nyomait sajnos egyelőre nem találtuk meg, 
elképzelhető, hogy a római kori építkezések megsemmisítették. 

A rómaiak célja a Dunán való átkelés védelmének biztosítása, 
valamint a Vág folyó partján lakó germán származású kvádok ellenőrzése 
volt. Ennek érdekében a Kr. u. 1. század folyamán a Duna birodalmi (déli) 
partján felépítették az első katonai tábort, amelynek fa-föld-konstrukciójú 
védművei között egy segédcsapat állomásozott. Ezt váltotta fel a Kr.u. 100 
körül Brigetioba helyezett legio I Adiutrix kettős árokkal körülvett, kőből 
épített tábora. 

Ugyancsak az átkelés védelmét, az előretolt helyőrség szerepét 
szolgálta Brigetióval szemben a barbaricumban, a Duna északi partján, a mai 
Izsa-Leányváron felépített ellenerőd, Celamantia/Kelemantia, melyben a legio I 
Adiutrix egyik vexillatiója látta el az elővéd szerepét. A markomann-szarmata 
háborúk (Kr.u.168-180) idején épített palánktábort a 2. század végén 113 x 
113 m nagyságú kőtáborrá építették át. A 4. század végén a tábort a rómaiak 
elhagyták, területén egy ideig vegyes germán törzsek laktak. 

A római birodalom északi határán fekvő Brigetio, kiterjedt úthálózata 
révén kapcsolatban állt a limest védő többi legiotáborral, valamint a tartomány 
belsejében elhelyezkedő településekkel (4. kép). 
                                                 
2 Marsigli 1726. 
3 Pococke 1745, 245. o. 
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Brigetio, a másik három, legiotáborral rendelkező pannóniai településhez 
(Aquincum - Óbuda, Carnuntum - Bad-Deutsch Altenburg, Vindobona - Bécs) 
hasonlóan hármas tagozódású volt. Részei a dunai limes középső szakaszát 
védő tábor, a körülötte fekvő katonaváros és az innen kb. 2 km-re nyugatra 
kiépült polgárváros, mindkettő egy-egy amphitheatrummal. E hármas 
településegységet temetők és fazekastelepek egészítették ki. Brigetio 
kiterjedése nagyjából a komáromi Gyermekvárostól indul és kelet felé Szőny 
lefedésével az almásfüzitői kolóniáig tart. Északról a Duna, délről pedig a 
18. században lecsapolt mocsarak határolták (5. kép). 

A fent említett három másik lelőhely tudományos kutatottságához 
képest azonban Brigetio területén csak jóval később és kevésbé kiterjedten 
indultak meg a régészeti kutatások. Rómer Flóris4 győri bencés tanár, a 
magyar régészettudomány atyja 1860-as években végzett feltárásai 
kivételével egészen 1927-ig egyrészt csak rablóásatások, másrészt pedig a 
helytörténet, vagy a régiségek iránt érdeklődő helybeliek - és nem utolsó 
sorban műgyűjtők – által kezdeményezett amatőr feltárások folytak a 
területen. A hasonló jellegű tevékenységek nyomán gazdag régészeti és 
feliratos leletanyag került napvilágra, amelyek Magyarország, a szomszédos 
és távolabbi országok jelentős múzeumaiban és gyűjteményeiben kaptak 
helyet. 1927-től kezdődően római korral foglalkozó régészek (pl. Barkóczi 
László, B. Bónis Éva, Paulovics István, Radnóti Aladár)5 többször is 
erőfeszítéseket tettek az építészeti emlékek feltárására, a régészeti leletek 
megmentésére és az ásatásokon feltárt leletanyag tudományos ismertetésére. 
A modern feltárások azonban csak 1990-től indultak Számadó Emese, a 
Klapka György Múzeum régésze és Borhy László régész, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem (ELTE) Ókori Régészeti Tanszéke vezetésével. 

Jelen tanulmány a korábbi feltárásokra történő utalások mellett, 
elsősorban az elmúlt 20 év ásatási eredményeinek áttekintésére törekszik. 
 

Castra legionis 
A római kori legiotábornak a kelet-nyugati irányban rajta áthaladó limes-

úttól (ez egyben a tábor főútja, via principalisa), a mai 1. számú főúttól északi 
és déli irányban fekvő területe régészeti védettséget élvez. A castra legionis 
kiterjedése a légi felvételek és a terepalakulatok alapján jól meghatározható. 
Az 540 x 430 m alapterületű, kettős árokkal körülvett tábor szabályos 
téglalap alaprajzú volt, fala kb. 180 cm vastagságú. Egy 1885-ös felmérés 

                                                 
4 Rómer 1862. 
5 Paulovics 1941; Barkóczi 1944-1951; Bónis 1977; Bónis 1979. 



 144 

szerint kiugró oldaltornyai és kisméretű, félköríves saroktornyai voltak.6 
Ismert az észak-déli irányú via praetoria egykori vonulata; és a via decumana 
nyomvonala. Ez az út tovább folytatódott a katonaváros területén, ahol nem 
messze a táborfaltól kettévált: egyik ága Tatán át Aquincumba (Óbuda), a 
másik pedig Környén át Sopianaeba (Pécs) kanyarodott (6. kép). 

A porta principalis sinistra és porta princialis dextra (7. kép) – mivel az 
Aquincum-Vindobona közti szárazföldi főközlekedési útvonal haladt rajtuk 
keresztül – kétnyílású lehetett. A porta praetoria – az ellenség felé nyíló, 
nyilvánvalóan stratégiai okokból – azonban csak egynyílású volt. A porta 
decumana (déli, katonavárosba vezető kapuja) kétnyílású volt, amelyet az 
ásatások mellett egy építési felirat is bizonyít. Korábbi megfigyelések szerint 
a tatai melegvízű források vizét szállító vízvezeték a déli kapu nyugati 
kaputornya mellett jött be a tábor területére, majd részben a felszín alatt, 
részben pedig felette vezetett tovább7. 

A tábor északi, az út és a Duna között fekvő ún. praetentura része 
beépítetlen, jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll és egy sportpálya 
fekszik a területén. Déli része, a retentura az 1940-es években épített olajgyári 
(MOL) lakótelep alatt helyezkedik el. 

A tábor – a régészeti megfigyelések és kincsleletek szerint - háromszor 
pusztult el8. Falait és védműveit utoljára az utolsó nagy Duna-vidéki 
határerődítési munkálatok keretében, I. Valentinianus császár idején újították 
meg és javították ki. Ugyanennek a császárnak a nevéhez fűződik Brigetio 
utolsó említése is, az ókori latin nyelvű irodalomban: Ammianus Marcellinus 
történeti művében leírja I. Valentinianus Brigetio táborában 375-ben 
bekövetkezett halálát (8. kép). 

A tábor belső szerkezetéről sajnos csak keveset tudunk, mivel 
összefüggő felületen még nem volt feltárás a területén. A lakótelep 
építésekor, az 1940-es években történtek kisebb leletmentések, valamint 
1992ben, 1998-ban, 2003-ban nyomvonalas munkák során, 2010-ben pedig 

                                                 
6 A 19. század második felére kiépült komáromi erődrendszer erődöv-vonalán kívül, azok 
fedezésére előretolt ütegállásokat létesítettek. Ezek közül a legjelentősebb az Ó-Szőnytől 
keletre kiépített 1. számú ütegállás volt. Ezt az erődöt Berkovics-Borota Milos mérnök 
építette, 1885 március 2. és október 31. között. Az ütegállást a római kori Brigetio katonai 
táborának délkeleti sarkában építették. Az építés során kitermelt maradványok alapján a 
mérnök a tábor három pusztulási periódusát határozta meg. In: Berkovics-Borota 1886. 
7 Barkóczi 1951, 15.; A vízvezeték nyomvonalát Gyulai Rudolf észak-komáromi bencés 
gimnáziumi tanár járta be. In: Gyulai 1885, 332-335. o. és Gyulai 1886, 348-350. o. 
8 A kincsleletek szerint először a markomann-szarmata háborúk idején (Kr.u. 169 és 172 
között), másodszor 293 és 305 között pusztult el a tábor. A végső pusztulása pedig I. 
Valentinianus császár halála utáni időszakra esik. In: Barkóczi 1951, 16-17. o. 
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játszótér építésekor kisebb felületen végezhettünk megfigyeléseket és 
megelőző feltárást9. 

A korábbi kutatások során közepéből faszerkezetű, a délkeleti 
sarkából kőből épített kaszárnyaépületek kerültek elő, a déli feléből pedig 
egy falfestményekkel gazdagon díszített padlófűtéses épület. Ismerjük a 
praetoriumot és a tábori fabricát, valamint kenyérsütő kemencék is a napvilágra 
kerültek. Iuppiternek, Iunonak és Minervának a tábor területéről előkerült 
ember nagyságú ülő szobrai valószínűleg a tábori capitolium kultuszszobrai10 
lehettek. 

Az újabb kutatások a retentura belsejéből származnak és legfőképpen a 
katonai szállásokra vonatkoznak. A kaszárnyaépületek, legénységi barakkok 
egymással párhuzamosan, egymástól utakkal elválasztva helyezkedtek el a 
tábor alaprajzi sémáján belül. Itt kaptak helyet a legénységi szállások 
(contubernia), valamint a kisebb egységek (decuria) parancsokainak (decuriones) 
és a századparancsnokoknak (centuriones) a szállásai. 

A 2003-as gázvezeték-fektetés kapcsán végzett megelőző feltárás 
során átvágtuk a via decumana (9. kép) egy szakaszát, melynek nyugati 
oldalán a kaszárnyaépületek nagyméretű (kb. 10x15 m nagyságú), terrazzo 
padlóval burkolt helyiségei kerültek elő. Ugyancsak itt – a megtalált 
padlófűtés-rendszer alapján (10. kép) - fürdőépület is valószínűsíthető. A 
nyomvonalas munkák során az épületek két utolsó periódusát találtuk meg: 
a későbbit 60 cm mélyen, a korábbit pedig a 80 cm mély árkok aljában, 
masszív terrazzo padlók formájában. A nyomvonal a felső periódust 
megsemmisítette, az alsó viszont minden esetben érintetlen maradt (11-12. 
képek). Az épületeket – a Brigetióban megfigyelt építési módoknak 
megfelelően – kő alapozással és vályog felmenőfalakkal építették. 

Nagy várakozással tekintünk a lakótelep egyik nagyméretű, beépítetlen 
részére, az egykori kiskertek több mint 2 ha nagyságú területére, mely az 
egykori tábor középpontjában, a limes-út mellett fekszik. A kutatás előtt 
eddig ismeretlen területre tehető a castra legionis adminisztratív központja 
(principia). Itt számolhatunk a basilicával (egyfajta „alakulótér”), ahol a 
legioparancsnok előtt sorakoztak fel a katonák, a hozzá kapcsolódó 
parancsnoki irodával, amelynek alkalmazottairól számos brigetioi felirat 
emlékezik meg (pl. adiutor officii cornicularii legati11, immunis caeriarensis legionis12). 

                                                 
9 KGYM Adattára 3-92; 4-92; 16-98; 38-2003; 7-2010. 
10 Az 1990 előtti brigetioi leletekre oly jellemző módon a Iuno-szobor a Hódmezővásárhelyi 
gimnázium udvarán, a Minerva a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításán, az 1962-ben 
előkerült Iuppiter szobor pedig a tatai múzeum állandó kiállításán  látható. 
11 Borhy 2006, Kat. 18. 
12 Borhy 2006, Kat. 19. 
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Ugyancsak ennek közelében lehetett a zászlószentély (aedes), amelyben a 
csapatjelvényeket (signa, vexilla, imagines) őrizhették. Rendszerint ez alatt 
helyezkedett el a „fogda” (carcer) és a „pénztár” (aerarium militare), amelyben 
pl. a katonák zsoldját őrizték. Az ilyen jellegű komplexum a Római 
Birodalomban csak kevés helyen került teljes egészében feltárásra, 
Brigetioban várhatóan ezen a helyen kerülhet elő az említett épületek 
bármelyike. 

 
Canabae legionis 
Akárcsak mindenütt másutt a Római Birodalomban, Brigetio táborát is 

(délről és nyugatról) körülvette egy városi jellegű, városi ranggal azonban – 
minthogy katonai territoriumon létesült – nem rendelkező település, a 
hadsereget kiszolgáló kézművesek és iparosok, valamint a katonák – sokáig 
törvényesen el nem ismert – családtagjai által lakott katonaváros, az ún. 
canabae legionis. A katonaváros területe a késő római korban a tábor 
közvetlen közelébe szűkült. Egykori területén késő római temetőket 
találunk. 

A nagy kiterjedésű katonaváros tábortól délre eső részén ma a MOL 
tartályparkja található, a nyugati területei pedig családi házas beépítésűek, 
illetve mezőgazdasági művelés (ún. egykori TSZ-földek) alatt állnak. Az 
ókorban északról a Duna, délről a mocsarak, nyugatról pedig az ún. Járóka-
temető határolta. 

Területének, a limes-úttól északra eső részén, a folyó közelsége miatt 
csak egy sor ház. A terepbejárások, a nyomvonalas munkák során13 tett 
megfigyelések alapján terrazzo padlós, túlnyomórészt pompeji vörös freskós 
házak voltak itt - a szórvány éremleletek alapján - legkésőbb Constantinus 
császár uralkodásáig. 

A limes-úttól délre már több sorban álltak a falfestményekkel díszített 
lakóházak14, és itt helyezkedett el az ovális alakú katonai amphitheatrum is. 
Ennek a főúttal párhuzamos kelet-nyugati irányú hossztengelye, a légi 
felvételek alapján kb. 90 m hosszú lehetett15. 

                                                 
13 Az 1884-ben épült Budapest-Új-Szőny vasútvonal töltésének 1995. évi rendezésekor a 
töltés oldalában jól kirajzolódtak a házak padlói. In: KGYM Adattár 3-95. 
14 Egy itt épült, s a markomann háborúk után lebontott ház falfreskóit tárta fel Bíró Endre 
1961 és 1965 között. A Paris ítéletét ábrázoló falfestmények a pompeii III. stílus némileg 
leegyszerűsített változatát mutatják. A restaurált falfestmény a tatai Kuny Domokos 
Múzeum állandó kiállításán látható. In: Bíró 2002. A terület intenzív beépítettségéről 1998-
ban az ELTE BTK Ókori Régészeti Tanszékének diákjaival végzett terepbejárás során is 
meggyőződhettünk. In: KGYM Adattára 8-98. 
15 Visy 2000, 32. o.; A brigetiói amphitheatrumokról lásd: Borhy 2009. 
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Az amphithetrumtól délre, az egykori TSZ-földeken 2009-ben, a Szőny 
keleti szélén épülő Vandamme Növényolajgyár áramfejlesztése és 2010-ben, 
a MOL új monitoring (talajszennyeződés-figyelő)-rendszerének kiépítése 
során végzett megelőző feltárások több épületet is érintettek16. 

A katonaváros területének tábortól délre eső részén (a mai olajgyár 
területén), a porta decumanától induló út mentén – a korábbi kutatások alapján 
– szentélykörzet volt. Itt került elő Iuppiter Dolichenus szentélye 1899-ben, 
Mithras temploma 1943-ban. A feliratos emlékek szerint Apollo Grannusnak, 
a gyógyítónak is volt itt temploma, valamint neki és Hygieianak egy porticusa 
az út jobb oldalán futó Tata-Brigetio vízvezeték mellett. Nyilvánvalóan az 
itteni szentélykörzetben kellett állnia Silvanus Silvestris szentélyének, amelyről 
azt tudjuk, hogy a helyi kézműves testület a collegium opificum egy culinat 
ajánlott fel neki, mely minden bizonnyal a templomhoz tartozó, az áldozati 
szertartások előkészítésére szolgáló kis helyiség, konyha lehetett. A városban 
más collegiumok is helyet kaptak, így feliratból ismerjük a collegium centenariorum 
scholaját, mely egy alkalommal leégett és újjáépítették; a ismerjük továbbá 
schola tubicinumot és a schola signiferumot17. 

2007-ben a Rossi Biofuel Üzemanyaggyártó Zrt. komáromi üzemének 
építése előtt végzett megelőző feltárás során a katonaváros Kr.u. 2-3. 
századi periódusához tartozó objektumok, köztük egy kút került elő. 4,5 m 
mélyen egy másodlagosan felhasznált római kori hordó maradványait 
találtuk meg. A feltehetőleg vörösfenyőből készült hordó 23 db dongája 
meglepően jó állapotban maradt meg. A felszedett dongák között több 
darabon beégetett bélyeget találtunk, mely a legio I Adiutrix rövidítését 
tartalmazta18 (13. kép). 

 

Municipium 

A tábortól nyugatra, mintegy 2 km távolságra helyezkedett el a polgári 
lakosság települése, nagyjából a mai Vásártér környékén. A település a Kr.u. 
214-ben kapott municipium (Municipium Brigetionensium Antoninianum), ezt 
követően pedig colonia rangot. A polgárváros területe jóval kisebb volt a 
katonavárosénál. A rajta szintén áthaladó limes-úttól északra az egykori 
Forró-szigetet határoló dunai ág miatt csak egy sor ház állhatott, míg az 
úttól délre – a feltárások tanúsága szerint - több sor lakóházzal kell 
számolnunk, egészen a Vásártér déli széléig. Keleti irányba egy, nyugati 

                                                 
16 KGYM Adattára 52-2009 és 10-2010. 
17 Brigetio részletes kutatástörténeti bibliográfiáját lásd: Számadó 1996; Borhy/Számadó 
2010. 
18 KGYM Adattára 5-2007. 



 148 

irányba két mai utcát fedett le a római kori polgárváros. Az északi városfal 
vonulata légi felvételeken ma is jól látható (14. kép). 

A polgárváros területén 1992-ben indultak meg a modern feltárások a 
Klapka György Múzeum és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókori 
Régészeti Tanszéke együttműködésében, Dr. Borhy László és Számadó 
Emese vezetésével, Komárom Város Önkormányzata támogatásával. A 
tervásatás a településrész egyetlen szabadon álló nagy felületű részének, a 
Vásártérnek a római kori beépítettségét, ezáltal városszerkezetének, 
infrastruktúrájának és periodizációjának vizsgálatát tűzte ki célul19. 

A lezajlott 19 ásatási szezon alatt tett megfigyelések szerint a Kr. u. 2. 
század elejéről származó első, kőalapozású vályogfalú épületeket a késő 
Antoninus korban (2. század vége) visszabontották, és kibővítették. Az 
ugyancsak kőalapozású és vályog felmenő falú épületeket padlófűtéssel, 
terrazzo padlóval látták el, valamint kiemelkedően magas színvonalú, 
figurális (mitológiai- és lakomajelenetes) alakokat ábrázoló falfestményekkel 
díszítették. Eddig feltárásra került – többek között - három padlófűtéssel 
ellátott és falfestményekkel gazdagon díszített városi lakóház (I, III, IV. 
számú épület), egy két kemencés, festett külső falú pékség (pistrinum, II. 
számú épület) és egy alápincézett ház (V. számú épület); valamint két észak-
déli irányú, egymástól 50 m távolságra lévő kövezett utca, amely kirajzolja a 
municipium insula-rendszerét (15-18. képek). 

Az épületeket 240 körül Severus Alexander, illetve III. Gordianus 
uralkodása idején, feltehetőleg barbár betörések elpusztították, lakói 
elhagyták. 

Az újra megtelepedés nyomait a 270-280-as években (Aurelianus és 
Probus uralkodása idején) sikerült újra megfigyelni. Ezt az időszakot az 
egykori épületek omladékain, sokszor az elpusztult épületek tető- és 
kőtörmelékeit felhasználva, hevenyészett, ideiglenes építmények, az egykori 
terrazzo-padlóba vájt cölöpkonstrukciók, továbbá az épület omladékain 
átvezetett, tetőtéglákból, kövekből összetákolt csatornarendszerek jellemzik. 
A Vásártéren folyó ásatások során - néhány szórványlelettől eltekintve - a 4. 
századra, illetve az azt követő korokra keltezhető leletet nem találtunk: a 
város lakói a késő ókorban feltehetőleg a nagyobb védelmet nyújtó katonai 
tábor közelébe, annak területére, vagy a provincia belsejébe húzódtak vissza. 

A falfestményleletek közül kiemelkedik az I. számú épület 4,35x2,90 
m méretű, 1. számú helyisége dongaboltozatos mennyezetének 1994 és 1996 
között feltárt, a Kr. u. 2-3. század fordulójára keltezhető díszítése. A 

                                                 
19 Az 1992 és 1997. év közötti ásatásról lásd a Régészeti Füzetekben (Ser I. No. 46-tól), 
1998-tól pedig a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által évenként kiadott, Régészeti 
kutatások Magyarországon című kötetekben megjelent ásatási beszámolókat. 
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középpontjában lévő 160 cm átmérőjű, sárga, kék, fehér és piros sávokkal 
keretezett körkompozícióban egy lovas nőalak (Andromeda és Pégasos) látható 
(19-20. képek), sarkaiban pedig a 4 évszak megszemélyesített portréja (21-
24. képek). Az oldalfalakat további mitológiai alakok (Bacchus, Satyr) és 
kandeláberek díszítették. A szomszédos – talán egykor egybenyíló - szoba 
mennyezetére az Andromedát megmentő Perseust (25. kép) festették.20 Az 
épület többi helyiségét is hasonló gazdag falfestmények díszítették: pl. Amor, 
Fortuna, és egy 2/3 életnagyságú, lila köpenybe burkolt nőalak, ám ezekből 
sajnos csak jóval kevesebb töredék maradt ránk (26-27. képek). A 
falfestmények nagy részének feltárását és restaurálását Harsányi Eszter és 
Kurovszky Zsófia festő-restaurátorművészek végezték. 

A Vásártér keleti oldala melletti házsor 2. számú házánál 1999 és 2001 
között végeztünk régészeti feltárásokat, részben a ház hátsó, gazdasági 
helyiségében, részben pedig az előtte lévő udvaron. A kutatás lehetőségeit a 
modern lakóház alapfalai erősen behatárolták. A feltárásban részt vevő 
Harsányi Eszter és Kurovszky Zsófia restaurátorok a római kori 
omladékréteg alatt, eredetileg egy peristylium 6 méter hosszú nyugati és 
részben északi falát díszítő, nagy kiterjedésű, töredezett, de összefüggő 
falfestmény-felületet bontottak, majd emeltek ki. A már in situ is igen 
látványos, mára már nagyrészt restaurált, kifeszített állatbőröket és ételt 
felszolgáló alakokat, egyszóval lakomajelenetet ábrázoló falfestmények a 
Klapka György Múzeum állandó kiállításán láthatók. A peristylium nyugati 
falán clavival (nyílhegyben végződő függőleges csíkok) díszített tunicát viselő 
sötét arcbőrű férfiak között kifeszített nőstény oroszlánt láthatunk, ezt 
követi az északkeleti sarokban az ajtónyílás, amely után az északi falon egy 
kifeszített párducbőrrel folytatódik a jelenet. Az egyik férfi a kezében 
edényt, a másik tálcát tart. A tálcán grillezett zöldségek, feltételezzük, hogy a 
mai póréhagymához leginkább hasonló porrus capitatusok vannak, melyekből 
az egyiket jobb kezével a szájához emeli. Elejtett állatok megjelenítése, 
vadászzsákmányok épületbelsőben történő bemutatása nem ismeretlen a 
császárkor provinciális művészetében. Az itt bemutatott lakomajelenetnek a 
legközelebbi ókori párhuzamait azonban Egyiptomból és Szíriából 
ismerjük21 (28-30. képek). Az építészeti megfigyelések és a leletanyag 
datálása szerint az épületnek (illetve egyes részeinek) három építési 
periódusa volt: az Antoninus Pius császár uralkodása előtt épült részeket a 

                                                 
20 A brigetiói mennyezetfestményről lásd részletesen: Borhy 2007. 
21 Az I. számú lakóház 1. helyiségében feltárt falfestmények egy része Anconában és 
Lyonban volt kiállításon, illetve a körkompozíció másolata Németországban volt látható 
vándorkiállításon. A Vásártéren feltárt mennyezetfestményekről részletesen lásd: Szerk.: 
Borhy/Számadó 2010. 
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császár uralkodása alatt elpusztították, vagy lebontották, s az újjáépítést 
követően többször átalakították. Az épület utolsó periódusa, a peristylium 
falfestményeivel együtt a Kr.u. 3. századra, végső pusztulása pedig a 
polgárváros ezen részének végleges feladásának idejére tehető. 

A Vásártér keleti oldala melletti házsor 13. számú telkén, új lakóház 
építésénél 2006-ban végeztünk mentő feltárást. Az összesen 153 m2 
nagyságú feltárt terület nyugati végében a polgárváros egy újabb, több 
építési periódussal rendelkező lakóépülete, a keleti felében pedig az egyik 
periódusához köthető üvegműhely részlete került elő. A Kr. u. 1. század 
második felében épült lakóházat többször átépítették, ennek során 
korszerűsítették (pl. padlófűtéssel látták el) (31. kép), az Antoninus, illetve 
Severus-korban pedig egyes részeit falfestményekkel díszítették. Utóbbi 
időszakra keltezhető a már restaurált és a Klapka György Múzeum állandó 
kiállításán látható nimbusszal díszített női fej. 

A lakóépülettől keletre található üvegműhely felépítése az Antoninus 
kori periódushoz köthető. A műhely kemencéi (32. kép) ráépültek a 
lakóépület visszabontott, Traianus-Hadrianus kori keleti falszakaszára. A 
műhelyhez, valószínűleg az üveggyártás során igényelt vízmennyiség miatt, 
egy kút is tartozott. 

A Vásártéren, az I. számú lakóháztól keletre 2001-ben egy a Kr.u. 2-3. 
század folyamán használt ciszternát, 2007-ben pedig egy kutat tártunk fel. 
Előbbiből – többek között - egy legionárius sisak, utóbbiból pedig a Kr.u. 3. 
századra datálható legiós díszsisak került elő. Mindkettő vasból készült. 

2005-ben egy feliratos követ ajándékoztak a múzeumnak. A felirat 
elolvasása után kiderült, hogy fontos adalékkal járul hozzá Brigetio 
topográfiájához. A kő ugyanis a polgárvárosi amphitheatrum építési felirata, 
mely valószínűleg eredeti helyéről került elő csatornázás során. Ennek 
alapján a polgárváros délnyugati sarkánál valószínűsíthető a Severus Alexander 
idején épített amphitheatrum, melynek helye mára már sajnos teljesen 
beépült22. 

 
Temetkezés 
A Brigetiót kelet-nyugati irányban kettészelő limes-út, valamint a 

tábortól dél felé, Tata irányába induló belső-pannóniai út mentén 
helyezkedtek el a 3. század közepéig zárt egységet mutató, több periódusú 
temetők. 

Brigetio korai temetkezéseire elsősorban a Klapka György Múzeum 
kőtárában, illetve más múzeumokban (tatai Kuny Donokos Múzeum, 
                                                 
22 Borhy 2006, Kat. 192.; a polgárvárosi amphitheatrumról lásd még részletesen Borhy 
2009. 
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Magyar Nemzeti Múzeum stb.) megtalálható, másod-és harmadlagos 
felhasználásból származó sírkövekből következtethetünk. 

Temetőfeltárást 1969-ben Bíró Endre végzett a szőnyi magtár 
környékén, az egykori limes-út mentén, ahol a katonavároshoz tartozó 99, a 
Kr.u. 2-3. századból származó szórthamvas és csontvázas sírt tárt fel. 

2009-ben Komárom Szőnyhöz közeli részén, egy áruház építését 
megelőző feltárás során a Kr.u. 1. század végétől a 3. század közepéig 
datálható 80 szórthamvas és csontvázas sírt tártunk fel. Ez a temető szintén 
a limes-út mentén feküdt és a polgárvároshoz tartozott (33. kép). 

A késő római temetők – a már említett okok miatt elsősorban – a 
katonaváros táborhoz közelebbi részein találhatók. Elsősorban az olajgyár 
(MOL) területén a tőle nyugatra fekvő egykori TSz-földeken.  

Mi 1998-ban 3 bolygatatlan szarkofágot, 1999-ben két bolygatatlan 
kősírt és 3 téglasírt, valamint több földsírt tártunk fel a gyártelepen. 
Mindegyik a Kr.u. 4. századra datálható. Az 1998. évi 1. számú szarkofágban 
egy férfi és egy női csontváz mellékleteként arany ékszereket is találtunk. 
(34-36. képek). 

2007-ben a Szőny keleti szélén fekvő ún. Gerhát-temetőben tártunk 
fel egy másodlagos felhasználású kőfaragványokból kialakított késő római 
sírt, két csontvázzal és üvegmellékletekkel. 

2010-ben a MOL új monitoring rendszere kiépítésével párhuzamosan 
folytatott régészeti feltárások során több késő római sírt is találtunk. A 
feltárt kő-és téglasírokból üveg, és ékszermellékletek kerültek elő, a földsírok 
pedig általában melléklet nélküliek voltak. Az egyik kősírládában egy kifejlett 
nőstény juh csontváza volt. Az állat eltemetése valószínűleg a katonasághoz 
köthető – talán keleti eredetű – kultikus okokra vezethető vissza (37. kép). 

 
Villanegyed 
A tábor-katonaváros komplexumtól keletre fekvő, mezőgazdasági 

művelés alatt álló területek feltehetően villa rusticák romjait rejtik. 1992-ben a 
MOL szennyvízparkjának vezetékrendszere kiépítésekor feltártuk egy villa 
három helyiségét. A ház kőalapozását nyomokban megfigyelhettük, egy 
szakaszon pedig a felmenő, 20-30 cm magasan még álló agyagfalak vörös 
festésének a nyomait is dokumentálhattuk. Az 1. és 2. számú, nagyméretű 
helyiségek masszív terazzo padlója középen körkörösen bemélyedt, amely 
arra utalhat, hogy a tőlük keletre lévő szomszédos, 3. számú, beomlott 
padlójú helyiség padlófűtése alattuk is folytatódik23 (38. kép). 

                                                 
23 KGYM Adattára 3-92. 
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Ugyancsak ezen a területen 2010-ben, a MOL új monitoring 
rendszere II. számú tesztterületének kiépítésekor végzett megelőző 
feltárások padlófűtéses épület-részletét hozták a felszínre24. 

A Brigetiót délről határoló egykori mocsarak vizét levezető Szőny-
Füzitői csatornától délre valószínűleg szintén villatelepülés volt25. 

Ugyancsak villa rustica valószínűsíthető a polgárvárostól délnyugatra, 
az ún. Puskaporosi út déli oldalán26. 

 
Földtáborok Brigetio környékén 
1994 és 1996 között, római kori régészeti lelőhelyek megfigyelésének, 

felderítésének célzatával O. Braasch osztrák pilóta repüléseket végzett a limes 
mentén. A felvételein megfigyelt objektumokat dr. Visy Zsolt régész, a pécsi 
egyetem tanára azonosította. 

A felvételek alapján Brigetio környékén több földtábort is lokalizáltak. 
A táborok rendeltetésük szerint több csoportra oszthatók. Az egyik csoport 
a végleges katonai tábor megépítése előtt létesülhetett. A másik csoportba a 
ténylegesen használt, de csak ideiglenesen épült, ún. menettáborok 
tartoznak, amelyeket elsősorban hadjáratok idején védelmi, vagy támadó 
jelleggel összevont csapatok számára építettek. A harmadik csoportba a nem 
tényleges használatra létesített, gyakorlótáborok tartoznak. A nyugati 
tartományokból többet, Pannonia területéről azonban eddig egyet sem 
ismerünk belőlük. A Brigetio környéki táborok közül néhány azonban 
gyakorlótábornak valószínűsíthető, mivel árkai nem alkotnak egységes 
keretet27 (39. kép). 

 
Élet a rómaiak után - az átmenet évszázadai 
Pannonia területén 379-től tömegesen telepedtek meg a limesen túlról 

érkező barbárok: a provincia feladásáig foederati statusban. A provincia 
feladását követően szívesen telepedtek meg a népvándorlás kor germán 
népei az elsősorban teljesen római kori lakosság nélkül maradt Duna menti 
települések területén. Az ott maradt római kori létesítmények: művelt 
szántóföldek, úthálózat, működő aquaeductusok, nyersanyagok jelentették a 
vonzerőt számukra. 

A brigetiói legiotábort és környékét az 5. sz. elején ürítették ki teljesen a 
rómaiak. A népvándorlás kori népek eléggé kevés megmaradt emlékanyaga 
közül a legkorábbi ebből az időszakból származik. A foederati barbár 

                                                 
24 KGYM Adattára 10-2010. 
25 KGYM Adattára 8-98. 
26 Borhy/Számadó 2007 . 
27 Visy 2000, 32-36. o. 
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lakosságot a 6. század első negyedében a svébek, majd pedig a langobardok 
váltották, elsősorban a tábor masszívan álló falai között, ahol átmeneti 
szállást és temetkezési helyet találtak maguknak28. 

A Duna északi partján az avarok telepedtek meg. Itt létüket 8 
temetőből 244 feltárt sír és több teleprészlet bizonyítja. Ezek kronológiája, a 
kerámia- és egyéb mellékletek alapján a 7. század első évtizedeitől kezdve a 
10. századig folyamatosnak mondható29. 
 
 
The Archaeological Research at Komárom (Szőny neighbourhood) on the Territory 

of the Roman Brigetio (1990-2010) 
 

(Abstract) 
 
The Hungarian national road no 1 crosses the town of Komárom built on the 

Roman limes. Numerous archaeological discoveries come from across the dictrict of Szőny 
lying in the eastern part of the town. 

Upon their conquest of the province of Pannonia the Romans built a castrum and 
founded the town of Brigetio. These are currently situated in the Szőny neighbourhood of 
Komárom. 

The Romans built the town on the territory of an Illyric, Celtic population (the 
Azalus). In the 1st century AD they built the earthean castrum of an auxiliary unit, rebuilt it 
in stone and enclosed it with a ditch within the same century. North of the Danube, by the 
town of Brigetio (in barbaricum), on the territories of the localities of Izsa-Leányvár the 
Romans built the fortified bridgehead Celemantia. 

Brigetio, situated on the northern borderline of the Roman Empire, was connected 
by means of roads to the other fortifications protecting the limes, but also to the localities 
lying within the province. Like the legion headquarters of Aquincum, Carnuntum and 
Vindobona, Brigetio consisted of three sections: the military camp, the civilian town and the 
northern part protecting the limes. There were also two amphitheatres and each section 
had its own cemetery, potter's neighbourhood and villa rustica. 

Modern research began in 1990 led by archaeologists Számadó Emese and Borhy 
László. As a result of these excavations it has been found out that the castrum had been 
destroyed three times. The last time, the fortification elements were rebuilt by Emperor 
Valentinianus I, who passes away in the Brigetio camp in the year 375 AD. 

The Brigetio camp was surrounded by an urban locality, the so called Canabae 
Legionis. The military town was quite extensive. In the eastern side there was a sanctuary 
while an amphitheatre was lying in the middle of the camp. The civilian locality was 
situated 2 km west of the castrum and it was raised to the status of municipium in 241 AD.  

It is certain that this settlement existed between the 2nd and 3rd centuries AD. 
Within this period the houses were rebuilt repeatedly and under Antoninus Pius they were 
equipped with floor heating and frescoes covered the walls. In the south-east corner there 
was an amphitheatre. Along the limes leading to the town of Tata, until the mid-3rd century 
AD there were several cemeteries dating from various periods. The late Roman necropoles 

                                                 
28 Kiss 1981. 
29 Trugly 2009. 
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were located off the military town, mainly on the territory of today's Mol plant and the 
plots situated west. 

Due to aerial photographs several earthen Roman castra, probably exercise camps, 
were discovered.  

In the 5th century AD the Romans left the legion camp of Brigetio deserted. Several 
communities from the migrations period took then refuge under the shelter of the wall 
leaving funerary and habitation traces behind. 
 

Explanation of figures 
 
Fig. 1. Tabula Peutingeriana: „Brigantio”, situated 30 miles from Arrabona and 5 miles from 

Lepavista (Almásfüzitő). 
Fig. 2. Marsigli sketch of the castrum and water-pipe going from the town of Tata. 
Fig. 3. Miles’ sketch of the camp and military amphitheatre as well as the Celemantia 

camp. 
Fig. 4. Map of Pannonia province with legion castra and road network. 
Fig. 5. Structure of Brigetio according to Barkóczi László’s topography and based on 

recent research. 
Fig. 6. Szőny neighbourhood in an aerial photograph dating from 1951. Celemantia, in 

the north of the Danube, the outlines of the Brigetio camp, in the south. 
Fig. 7. A construction, probably part of porta principalis dextra, discovered in 1999 (Photo: 

Számadó Emese). 
Fig. 8. Valentinianus I’s monument erected in 2007 in Mol neighbourhood (Photo: 

Török Csaba). 
Fig. 9. Via decumana (Photo: Kovács-Loránd Olivér). 
Fig. 10. Bricks of the floor heating, in situ, on Varga József Street. 
Fig. 11. The terrazzo flooring at two stages: at 60 cm, when it was partially taken apart, and 

at 110 cm depth, an older phase (2003, Photo: Számadó Emese). 
Fig. 12. The older flooring oriented towards the north and the west in 2003 (Photo: 

Számadó Emese). 
Fig. 13. Larch wood barrel from a well of the military town, 2007 (Photo: Bartus Dávid). 
Fig. 14. Aerial photograph of the Szőny neighbourhood from 1984. In the middle, 

Vásártér (the square), the discovered buildings, the limes road and the northern 
fortress wall. 

Fig. 15. The insula system of the civilian town based on the archaeological discoveries of 
2010 (Drawn by Borhy László). 

Fig. 16. House no 2 and the one equipped with heating system according to the 
excavations of 1996 (Photo: Borhy László). 

Fig. 17. A stretch of the road paved with stone slabs, oven for baking bread in the western 
side, in 1998. The west edge of the insula comprising houses I and V (Photo: 
Borhy László). 

Fig. 18. The cellar of house V looking east and the north-south oriented road in 2009. The 
east edge of the insula comprising houses I and V (Photo: Borhy László). 

Fig. 19. Reconstruction of the vault of the room from Brigetio (Drawing by de Harsányi 
Eszter-Kurovszky Zsófia). 

Fig. 20. The ceiling fresco depicting Andromeda and Pegasus (Photo: Török Csaba). 
Fig. 21-24. The personification of the four seasons at the corners of the frescoes (Photo:  

Borhy László). 
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Fig. 25. A representation of Perseus wearing a phryg headcover and a red cloak, from room 
I/2 (at 2/3 of its actual size) (Photo: Számadó Emese). 

Fig. 26. The representation of a woman wrapped up in a violet cloak, from room I/4 (at 
2/3 of its actual size) (Photo: Számadó Emese). 

Fig. 27. An image of Fortuna from room I/5 (Photo: Kurovszky Zsófia). 
Fig. 28. Remnants of the fresco covering the wall facing the western wall of the peristylium 

with fragments of a character holding a weight and of a leopard head (Photo: 
Harsányi Eszter- Kurovszky Zsófia). 

Fig. 29. A flower garland representation on a false door. Underneath, the representation 
of a leopard skin. The scene continues the fresco on the northern wall of the 
peristylium. 

Fig. 30. Servants dressed in tunics, lion skin lying on the wall and flower chandeliers, from 
the exhibition of the  Klapka György Museum. The scene comes from the 
western wall of the peristylium (Photo: Borhy László). 

Fig. 31. The under-floor heating of building IV, during the excavations of 2006 (Photo: 
Gelencsér Ákos). 

Fig. 32. Glass kilns from building IV, 2006 (Photo: Gelencsér Ákos). 
Fig. 33. Inhumation tombs from the 1st-3rd centuries AD, 2009, Komárom. 
Fig. 34. The sarcophagi discovered on the territory of the Mol plant from Szőny (4th 

century AD) (Photo: Számadó Emese, 1998). 
Fig. 35. Sarcophagus no 1/1998 with male and female skeletons and funerary items (the 

permanent exhibition of the Klapka György Museum) (Photo: Török Csaba). 
Fig. 36. Gold jewellery from the sarcophagus no 1/1998 (Photo: Számadó Emese). 
Fig. 37. Sarcophagus discovered in 2010 with a sheep skeleton (Photo: Sey Nikoletta). 
Fig. 38. Three rooms of a villa rusticae during the excavations of 1992 (Photo: Számadó 

Emese). 
Fig. 39. Earth fortifications near the town of Brigatio (after Visy 2000). 
 
    

Cercetarea arheologică de la Komárom (cartierul Szőny),  
pe teritoriul Brigetio-ului roman (1990-2010) 

 
(Rezumat) 

 
Drumul naţional 1 din Ungaria traverseazǎ oraşul Komárom fiind construit pe 

limesul din era romană. De-a lungul cartierului Szőny, în partea estică a oraşului se cunosc 
numeroase descoperiri arheologice. 

Odată cu ocuparea de către romani a provinciei Pannonia, romanii au construit un 
castru roman şi au întemeiat oraşul Brigetio. Actualmente, ele se află în cartierul Szőny al 
oraşului Komárom. 

Romanii au construit oraşul pe teritoriul unei populaţii ilirice, celtice (azalus). În 
secolul I p. Chr. au construit castrul de pământ al unei unităţi auxiliare care, ulterior, în 
cursul aceluiaşi secol va fi ridicat din piatră, înconjurat de un şanţ. La nordul Dunării, în 
dreptul oraşului Brigetio (în barbaricum), pe teritoriul localităţilor Izsa-Leányvár, romanii vor 
construi contrafortificaţia Celemantia. 

Brigetio, care se afla pe graniţa de nord a Imperiului Roman, avea legături rutiere cu 
celelalte fortificaţii care apărau limesul, ca şi cu localităţile din interiorul provinciei. 
Asemănător cu taberele legionare Aquincum, Carnuntum şi Vindobona, Brigetio era împărţită în 
trei cartiere: tabăra militară, oraşul civil şi partea de oraş care apăra limesul. Pe teritoriul 
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acestora se aflau două amfiteatre. Fiecare cartier avea cimitirul propriu, cartierul olarilor şi 
villa rustica. 

Cercetările moderne au început în 1990 sub conducerea arheologilor Számadó 
Emese şi Borhy László. După observaţiile rezultate în urma acestor săpături, castrul a fost 
distrus de trei ori. Ultima dată, refacerea elementelor de fortificare a fost făcută de 
împăratul Valentinianus I, cel care va deceda în tabăra de la Brigetio în anul 375 p. Chr. 

Tabăra Brigetio era înconjurată de o localitate cu caracter orăşenesc, aşa-numitele 
Canabae Legionis. Oraşul militar a avut o întindere mare. În partea estică exista un sanctuar, 
iar în mijlocul taberei un amfiteatru. La 2 km vest de castru se afla oraşul civil, care a primit 
rangul de municipiu în anul 241 p. Chr. 

Existenţa acestei aşezări se poate situa în secolele II-III p. Chr. În această perioadă 
casele au fost reconstruite de mai multe ori, şi pe vremea domniei lui Antoninus Pius casele 
beneficiau de încălzire prin pardoseală, iar pereţii erau acoperiţi cu fresce figurale. 

În colţul de sud-est se afla un amfiteatru. De-a lungul limesului ce ducea spre oraşul 
Tata, până la mijlocul secolului III p. Chr. se aflau mai multe cimitire din mai multe 
perioade. Necopolele din epoca romană târzie se aflau în apropierea oraşului militar, în 
primul rând pe teritoriul uzinei Mol, şi pe terenurile aflate spre vest. 

În urma fotografiilor aeriene au fost descoperite mai multe castre de pământ 
romane, care probabil au fost tabere de exerciţiu. 

Tabăra legionară Brigetio a fost părăsită de romani în secolul V p. Chr. După 
această perioadă, la adăpostul zidurilor fortificaţiei s-au refugiat mai multe comunităţi din 
perioada migraţiilor, cărora le aparţin urme de locuire şi înmormântări. 
 

Explicaţia figurilor 
 
Fig. 1. Tabula Peutingeriana: „Brigantio”, aflat la XXX de mile de Arrabona şi V mile de 

Lepavista (Almásfüzitő). 
Fig. 2. Schiţa lui Marsigli cu castrul şi conducta de apă dinspre oraşul Tata. 
Fig. 3. Schiţa lui Miles cu tabăra şi amfiteatrul militar, precum şi tabăra Celemantia. 
Fig. 4. Harta provinciei Pannonia cu castre legionare şi reţeaua rutieră. 
Fig. 5. Structura aşezării Brigetio după topografia lui Barkóczi László şi în urma 

cercetărilor recente. 
Fig. 6. Certierul Szőny într-o fotografie aeriană din anul 1951. La nord de Dunăre 

Celemantia, la sud contururile taberei Brigetio. 
Fig. 7. O construcţie care aparţinea probabil de porta principalis dextra, descoperită în anul 

1999 (foto: Számadó Emese). 
Fig. 8. Monumentul lui Valentinianus I ridicat în 2007 pe teritoriul cartierului Mol (foto: 

Török Csaba). 
Fig. 9. Via decumana (foto: Kovács-Loránd Olivér). 
Fig. 10. Cărămizi ale încălzirii prin pardoseală in situ pe strada Varga József. 
Fig. 11. Pardoseala terrazzo în două etape: la 60 cm, faza care a fost în parte demolată, la 

110 cm adâncime faza mai veche (2003, foto: Számadó Emese). 
Fig. 12. Pardoseala mai veche, orientată spre nord şi vest, în 2003 (foto: Számadó Emese). 
Fig. 13.  Butoi din lemn de zadă, dintr-o fântână a oraşului militar, din 2007 (foto: Bartus 

Dávid). 
Fig. 14. Fotografie aeriană a cartirului Szőny, din anul 1984. În mijloc Vásártér (Piaţa), 

clădirile descoperite, drumul de pe  limes şi zidul nordic al cetăţii. 
Fig. 15. Sistemul insular din anul 2010 al oraşului civil, pe baza descoperirilor arheologice 

din 2010 (schiţă de Borhy László). 



 157

Fig. 16. Locuinţa 2 şi locuinţa prevăzută cu sistem de încălzire, al clădirii I, conform 
săpăturilor din 1996 (foto: Borhy László). 

Fig. 17. Secvenţă din strada pavată cu plăci din piatră, cu cuptor de copt pâine în partea 
vestică, în 1998. Marginea vestică a insulei din clădirea care cuprinde casele I şi V 
(foto: Borhy László). 

Fig. 18. Pivniţa casei V, la est, şi strada orientată nord-sud, în anul 2009. Marginea estică a 
insulei, ce cuprinde casele I si V (foto: Borhy László). 

Fig. 19. Schiţa reconstituită boltei camerei din Brigetio (desen de Harsányi Eszter-
Kurovszky Zsófia). 

Fig. 20. Fresca tavanului, cu rprezentarea Andromedei şi a lui Pegas (foto: Török Csaba). 
Fig. 21-24. Personificarea celor patru anotimpuri în colţurile frescelor (foto: Borhy László). 
Fig. 25. Reprezentarea lui Perseu cu bonetă phryg şi cu mantie rosie, din camera I/2 (2/3 

faţă de mărimea naturală) (foto: Számadó Emese). 
Fig. 26. Reprezentarea unei femei învăluite în mantie violetă, din camera I/4 (2/3 faţă de 

mărimea naturală) (foto: Számadó Emese). 
Fig. 27. Imagine cu Fortuna, din camera I/5 (foto: Kurovszky Zsófia). 
Fig. 28. Resturi de frescă din faţa zidului vestic a peristylium-ului, cu fragmente ale figurilor 

ce reprezintă un personaj care ţine o tara şi ale unui cap de leopard (foto: Harsányi 
Eszter- Kurovszky Zsófia). 

Fig. 29. Reprezentare cu ghirlandă de flori a unei uşi false. Dedesubt, reprezentarea unei 
blăni de leopard. Scena este continuarea frescei de pe pictura murală, din peretele 
nordic a peristylium-ului. 

Fig. 30. Slugi îmbrăcate în tunici, piele de leu întinsă pe perete şi candelabre de flori. 
Aspect din expoziţia Muzeului Klapka György. Scena provine de pe peretele vestic 
al perstylium-ului (foto: Borhy László). 

Fig. 31. Încălzirea prin pardoseală a clădirii IV, în timpul săpăturilor din 2006 (foto: 
Gelencsér Ákos). 

Fig. 32. Cuptoare de sticlărie din clădirea IV, în anul 2006 (foto: Gelencsér Ákos). 
Fig. 33. Morminte de inhumaţie din sec. I-III p. Chr., din 2009, Komárom. 
Fig. 34. Sarcofagele descoperite pe teritoriul uzinei Mol din Szőny (sec. IV p. Chr.) (foto: 

Számadó Emese, 1998). 
Fig. 35. Sarcofagul nr. 1/1998, cu scheletele de bărbat, femeie si piesele de inventar 

funerar (expoziţia permanentă a Muzeului Klapka György) (foto: Török Csaba). 
Fig. 36. Bijuterii din aur din sarcofagul 1/1998 (foto: Számadó Emese). 
Fig. 37. Sarcofag descoperit în anul 2010, cu schelet de oaie (foto: Sey Nikoletta). 
Fig. 38. Trei încăperi ale unei villa rusticae în timpul săpăturilor anului 1992 (foto: Számadó 

Emese). 
Fig. 39. Fortificaţii de pământ din împrejurimile oraşului Brigetio (după Visy 2000). 
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1. kép. Tabula Peutingeriana: „Brigantio” megnevezés alatt, XXX mérföldre Arrabonától 
(Győr), V mérföldre Lepavistától (Almásfüzitő) 

 
 
 
 

 
 

2. kép. Marsigli vázlata a legiotábor és a Tatáról jövő vízvezeték jelölésével 
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3. ábra. Milles vázlata a tábor és a katonai amphitheatrum, valamint a celamantiai tábor 
jelölésével 

 

 
 

4. kép. Pannonia provincia térképe a legiotáborok és az úthálózat jelölésével 
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5. kép. Brigetio településszerkezete Barkóczi László topográfiája és az újabb kutatások 
alapján 

 
 
 

 
 

6. kép. Szőny 1951. évi légi felvételen. A Dunától északra Celamantia, délre a brigetiói 
legiotábor körvonalai láthatók 
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7. kép. Feltehetően a porta principalis dextrához tartozó építmény 1999-ben feltárt részlete 
(Fotó: Számadó Emese) 

8. kép. I. Valentinianus császár 2007-ben felállított emlékműve az egykori tábor (ma 
lakótelep) területén (Fotó: Török Csaba) 

 

       
 
 

9. kép. Via decumana átvágása, 2003-ban (Fotó: Kovács-Loránd Olivér). 
10 kép.  Padlófűtéstéglák in situ a Varga József utcában, 2003-ban (Fotó: Vida István) 



 163

        
 

11. kép. Terrazzo padló két periódusa: 60 cm mélyen a már részben elbontott későbbi 
periódus, 80 cm mélyen, a nyomvonal aljában a megmaradt korábbi periódus, 

2003-ban (Fotó: Számadó Emese). 
12. kép. A korábbi periódusú padló az északra és a nyugatra menő nyomvonal aljában, 

2003-ban (Fotó: Számadó Emese) 
 

 
 

13. kép. Vörösfenyő hordó a katonavárosi kútból, 2007-ből (Fotó: Bartus Dávid) 
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14. kép. Szőny 1984. évi légi felvétele. Középpontban a Vásártér, a feltárt épületek, a limes-
út és a felvételen jól látható északi városfal jelölésével 

 

 
 

15. kép. A polgárváros 2010-re kirajzolódó insula-rendszere, a vásártéri feltárások alapján 
(Rajz: Borhy László) 
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16. kép.  Az I. épület fűtőcsatornával ellátott 1., és hypocaustum-oszlopokkal alátámasztott 
2. helyisége az 1996. évi feltáráson (Fotó: Borhy László) 

 
 

 
 

17. kép. Kőlapokkal burkolt utca részlete, nyugati oldalán kenyérsütő kemencével, 1998-
ban. Az I. és V. házat magába foglaló insula nyugati széle (Fotó: Borhy László) 
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18. kép. Az V. számú ház pincéje, keletre a 3 m széles észak-déli irányú utcával, 2009-ben. 
Az I. és V. házat magába foglaló insula keleti széle (Fotó: Borhy László) 

 

 
 

19. kép. A brigetiói szoba dongaboltozatának rekonstrukciós rajza 
(Rajz: Harsányi Eszter–Kurovszky Zsófia) 
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20. kép. A mennyezetfestmény központi jelenete Andromeda és Pégasos ábrázolásával  
(Fotó: Török Csaba) 

 

 
 

21. kép. A négy évszak perszonifikációi a mennyezetfestmény sarkaiban 
(Fotó: Borhy László) 
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22. kép. A négy évszak perszonifikációi a mennyezetfestmény sarkaiban 
(Fotó: Borhy László) 

 

 
 

23. kép. A négy évszak perszonifikációi a mennyezetfestmény sarkaiban 
(Fotó: Borhy László) 
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24. kép. A négy évszak perszonifikációi a mennyezetfestmény sarkaiban 
(Fotó: Borhy László) 

 

 
 

25. kép. Perseus phryg sapkás, bíborszínű palástos, 2/3 életnagyságú alakja az I/2. helyiség 
mennyezetéről (Fotó. Számadó Emese) 
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26. kép. Lila köpenybe burkolt nő 2/3 életnagyságú alakja az I/4. helyiségből 
(Fotó: Számadó Emese). 

 
27. kép. Fortuna  50 cm magas alakja az I/5. helyiségből (Fotó: Kurovszky Zsófia) 

 

 
 

28. kép. Falfestmény-omladék a peristylium nyugati fala előtt, a tálcát tartó alak és a 
párducfej töredékeivel, a 2000. évi feltáráson (Fotó: Harsányi Eszter – Kurovszky Zsófia) 
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29. kép. Álajtó ábrázolása virágfüzérrel, alatta kifeszített párducbőr ábrázolása. A jelenet a 
30. képen látható falfestmény folytatása, a peristylium északi falának nyugati végén 

(Fotó: Harsányi Eszter – Kurovszky Zsófia) 
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30. kép. Tunicába öltözött szolgálóalakok, közöttük a falra feszített nőstényoroszlán 
bőrével, és az őket elválasztó virágkandeláberekkel a Klapka György Múzeum kiállításán. A 

jelenet a peristylium nyugati falán helyezkedett el (Fotó: Borhy László) 
 
 
 
 

 
 

31. kép. A IV. számú épület padlófűtése, a 2006. évi feltáráson. (Fotó: Gelencsér Ákos) 



 173

 
 

32. kép. A IV. számú épület melletti üvegműhely kemencéi, 2006-ban 
(Fotó: Gelencsér Ákos) 

 

 
 

33. kép. Kr.u. 1-3. századi temető csontvázas sírjai Komáromban, a 2009. évi feltáráson 
(Fotó: Dévai Kata) 
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34. kép. Kr.u. 4. századi temető sírjainak feltárása a MOL szőnyi gyártelepén, 1998-ban 
(Fotó: Számadó Emese) 

 

 
 

35. kép.  Az 1998. évi 1. számú szarkofág, a benne talált férfi és női csontvázzal és 
mellékleteikkel, a Klapka György Múzeum állandó kiállításán (Fotó: Török Csaba) 
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36. kép. Arany ékszerek az 1998. évi 1. számú szarkofágból (Fotó: Számadó Emese) 
 

 
 

37. kép. 2010-ben talált szarkofág, juh csontvázával (Fotó: Sey Nikoletta) 
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38. kép. Villa rustica három helyisége, az 1992. évi feltáráson (Fotó: Számadó Emese) 
 

 
 

39. kép. Földtáborok Brigetio környékén (Visy 2000 alapján) 


