
Hatvan, Nagygombos (Római őrtorony)  
A lelőhely adatai a Miniszterelnökség központi közhiteles hatósági nyilvántartásából 
származnak. 

Névváltozatok 

5. sz. lelőhely, Fábián András telke, Nagygombos, Nagygombos (Római őrtorony), 
Gombospuszta  

Lelőhely adatok 

Lelőhely azonosítója: 23867 
Település: Heves megye;  Hatvani járás;  Hatvan település  
Lelőhely típusa: őrtorony 
Kategória: temető; településnyom (felszíni); erődítés; épület; bizonytalan 
sánc. 
Szakfeladatok végrehajtásának befejezése: 
1966. április 5.  
1967. június 26.  
1967. szeptember 22.  
1968. június 21.  
1968. szeptember 26.  
1968. szeptember 28.  
1973. május 7.  
2001. február 28.  

Vezető régész, résztvevők, szakmai felelősök, intézmények 

Vezető régész 
Patay Pál - régész (1914 - 2020), Soproni Sándor, Kovrig Ilona, Tóth Endre - régész, Váradi 
Adél - régész  

Korszakok 

Kor: őskor, római kor, népvándorlás kor, középkor, ismeretlen kor  
Korszak: bronzkor, császárkor, Árpád-kor, késő középkor  
Alkorszak: késő római kor  
Kultúra / népesség: kelta, szarmata  

Kulcsszavak 

ásatás, helyszíni szemle, terepbejárás, terra sigillata, szórványlelet  

 



Dokumentáció 

Dokumentáció nyelve: magyar 
Dokumentációk készítésének dátuma: 1967. ; 1968. ; 1973. ; 2001. ; 2004. október 5. ; 
2005. április 26.  
Dokumentáció készítője: Patay Pál - régész (1914 - 2020), Paszternák István - régész, Tóth 
Endre - régész, Wollák Katalin - régész, Kovrig Ilona, Soproni Sándor, Váradi Adél - régész, 
Klinger László - régész, Hargitai András - régész  

További lelőhely adatok: 

Tevékenység     Vezető    Dátum

Helyszíni szemle      Patay Pál    1966

Helyszíni szemle      Soproni Sándor    1967

Ásatás      Soproni Sándor    1967

Ásatás      Soproni Sándor    1968

Helyszíni szemle      Kovrig Ilona    1968

Ásatás      Soproni Sándor    1968

Helyszíni szemle      Tóth Endre    1973

Terepbejárás      Váradi Adél    2001
  

Szakanyagok:  
Szerző Cím Bibliográfia / Jelzet Kelte Jelleg 

Patay Pál 
Terepbejárás Füzesabony-
Dormánd.

DIV Rég. Ad. 322.  Adattári 
dokumentáció

Patay Pál Jelentés hatvani kiszállásról. DIV Rég. Ad. 279.  Adattári 
dokumentáció

Paszternák 
István 

Régészeti szakhatósági 
véleményezés Hatvan, 
Nagygombos. 

DIV Rég. Ad. 763.  Adattári 
dokumentáció 

Paszternák 
István 

Jegyzőkönyv a Hatvani 
terepbejárásról 

4307-072-374/2001. 
KÖI

 Adattári 
dokumentáció

Tóth Endre 
Jelentés Hatvan, 
Gombospuszta 
kiküldetésről. 

DIV Rég. Ad. 344.  Adattári 
dokumentáció 

Tóth Endre 
Jelentés helyszíni szemléről, 
Hatvan- Nagygombos 1973.

MNM.Rég.Ad.: 
XII.160/1973., Ltsz.: 
10073.

1973. 
Adattári 
dokumentáció 

Wollák 
Katalin 

Hatvan-Gombospuszta 
régészeti védési anyaga 
(Magyar Nemzeti Múzeum)

  Adattári 
dokumentáció 

Kovrig 
Ilona 

Jelentés helyszíni szemléről, 
Hatvan- Nagygombos 1968.

MNM.Rég.Ad.: 
XIV.264/1968., Ltsz.: 
8661.

1968. 
Adattári 
dokumentáció 



Szerző Cím Bibliográfia / Jelzet Kelte Jelleg 

Soproni 
Sándor 

Jelentés hatvani kiszállásról. DIV Rég. Ad. 294.  Adattári 
dokumentáció

Soproni 
Sándor 

Jelentés Hatvani 
leletmentésről. 

DIV Rég. Ad. 295.  Adattári 
dokumentáció

Soproni 
Sándor 

Jelentés a Hatvan- 
Nagygombos leletmentésről 
1968. 

MNM.Rég.Ad.: 
XI.201/1968., Ltsz.: 
8598.

1968. 
Adattári 
dokumentáció 

Soproni 
Sándor 

Jelentés helyszíni szemléről, 
Hatvan- Nagygombos 1967.

MNM.Rég.Ad.: 
XVIII.278/1967., 
Ltsz.: 8226.

1967. 
Adattári 
dokumentáció 

Soproni 
Sándor 

Ásatási dokumentáció, 
Hatvan- Nagygombos 1967-
1968. 

MNM.Rég.Ad.: 
XXII.382/1967., Ltsz.: 
8330.

1967-
1968. 

Adattári 
dokumentáció 

Váradi 
Adél 

Rendezési terv Hatvan, 
Nagygombos. 

DIV Rég. Ad. 843.  Adattári 
dokumentáció

Váradi 
Adél 

Hatvani terepbejárási 
dokumentáció. 

DIV Rég. Ad. 860.  Adattári 
dokumentáció

Váradi 
Adél 

Jelentés a Hatvan- 
Nagygombosnál végzett 
terepbejárásról 2001. 

MNM.Rég.Ad.: 
LIX/437/2002., Ltsz.: 
19051.

2001. 
Adattári 
dokumentáció 

Klinger 
László 

Heves megyei adatlapok KÖH 600/1084/2005 2005.04.26 
Adatfelvételi 
lap 

Hargitai 
András 

Heves megye régészeti 
lelőhelyeinek adatlapjai

KÖH 600/1982/2004 2004.10.05 
Adatfelvételi 
lap 

 
 
 
Jelenség Kor Leírás Forrás 

Őrtorony késő római 

Telep  bronzkor 

Temető  ismeretlen kor Hatvani terepbejárási dokumentáció. 

Terra sigillata római kor 

Telepnyom (felszíni) késő középkor 

Szórványlelet népvándorlás kor

sánc  római kor Jelentés Hatvani leletmentésről. 

Épület  római kor Heves megyei adatlapok

Az oldalról letöltött adatokat megfelelő hivatkozással szabad csak felhasználni. Hivatkozás 
módja: Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázis, 
https://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/42430, 2022. április 29. 

 



..e
.,l

Késő római katonai őtállomás Hatvan-Gombospusztán

1B75-ber-t
-],Lilt be a

- ]le]\, hosszú

:, -.sz€]] rlonalában feküdt, s a lelőhelyen talált bélyeges,téglák kora
_,-'aból rrregegyezett a sáncrendszer irorával. ígv az időbeli és térbeii

_ -ués i,etette fel a gonclolatot, felkutatni a béIyegestéglák lelőhelyét, s. ,.z:-i a lelőhely és a sáncrendszer esetleges kapcsoiatát.
-_ .rr_rtatást az eredeti leltárkönyvi bejegyzés alapján kezdtük meg,

. , s:elint a bélyegestéglákat Demkó Géza hatvani ügyvéd ajándékoztzr
i,_._=,,al Nernzeti Múzeumnak, s azok 1előhe1l,g1 ,,Hatvan vidékén a

, . : . 1rözelében, puszta Gombos szomszédságában elterülő szőlők al-
Pa;av Pá1 kol1égá,mmal 1966-ban a régi katonai térképek és a 1e1-

,, ]]-,i-i bejegyzés alapján sikerült is megtalálnunk a lelőhelyet a hat-
S.l,ázsahegv PK-i lábánál, a Hatvanból Lőrinci íelé vezető ország-, _ .,.ltegy 150 m-re keletre. aho1 kb. 20X20 m-es területen igen sok

: .-, :e--ófedőcserép ,töredék és kíszádtott kő volt található a felszínen.

;r;l-ben kisebb próbaásatást végezttink a lelőhel),en, melynek során
-. :,_l.r a romterület kiterjedését, rendeltetését és korát [4]. A próba-

. ,,..,. sorá.n kitúnt, hogy egy kerítésfallal körülvett négyszöglete5 ró-
- ] _:):on}, csaknem teljesen elpusztult maradványai rejtőznek a mai
. , . _ : aia tt rréhány centiméterre. Mivel íélő volt, hogy egy ese,tleges
-. ,-,:_:tás teljesen elpusztítja a még megmaradt maradványokat is,
:",--:=]1 soi:t kellett keríteni a teljes feltárásra. mely 1968 júniusában

neg [5l

-:^ ,e]táft római őrtorony egyszerú alaprajzi forrnát mutat (1-2. kép),
: ..,, szögletes torony oldalainak külső hossza 9,40-10,02 m között vá1-

. _.,. a toron}rfalánakvastagsága65cm. Atornyotkerítésíalvettekörű,l
- _ ,:. ::eg5, oldalról, 3 torony és a kerítésfal közö,tt 2*2,20 m széles ud-

._epezr.e. A kerítésfal átlag 67-70 cm vastag vo7t. Az őrtorony teljes
. ::_]e a ]<erítésfallal
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- eiéjiiie], irabarcstiiiile}ékkel és l<isebl; liövekj<el vcit be,
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,. i.e ]l, Az őrtclrcny íeltít:,t marad,--ángaina!:, líttlt.épe DK !eÍől.,

. :,:s,-e'Lesen a-z ili, il'éi,té]illen elpusztult teiiiietel-r a- l:Ómal l<ol,i nÍ-
: elll siiieriilt riLegtir-láiotrnk. s a 1eletan;,ág is igen szegéii},-^s 1ro]i.

. . soi;iir ialá]t keiámiaanr-ag egl--két jellegteien késő r,órnai sziti,
_- tr'],Éclrilien irívü]., kivétel neikü1 : liorjlllbi iciijkl-,ő1 :rj.ifmezili- A
-l:l-,,,:n]-eilbcn töLlb he1,,-iitt is mutatliozta]i ]<i.cei]b elszínezőc],é:;e]l"

.l - ,_ e:)-részt .jellegzetes La T'éne B jel}e8ű_ tllírrlé:izl kot,ai szal,na-

. :, lbó] száL,fí,,J?:ó eciénilti'fedélreir lrcriliteir r:]ii. A ]eleiii11_\,:1g tiibl]i
,..l, r,óinei y:]tss7e:ien kí-;.il a 'ili:lyegestégti:rii ailrrll-tái,:. Az ásirtiis so,

,,1í]i,On,,/ teritietén 12 1lét,vegestclgiát telíllturrli, E3], ]<ivételé,,,rL
: -,]]1-i bél),eg 1egr-Llán ]rerüit eiő. I{áron tiiredéker a, L!]G, i-lletr-e
_ l,i,asl-rati;. vaiamennyi }<ései tii:irsú bc1l"veg. A ]égió s:litn-r:; e?i,ii;
:]-l sel]l inale,dl nreg teljeseri. a tiprrs,r]r. r,alan-rint a le'|íji,el]r, 1ijlc]-

---i-,..ie aiap;:ilT a ]riegésr:i-Li::;ili:l a 1egio IL:ic'|iuti,ix jöi,:ei szá:,ll-

-. eqvii< töieiiéken (3. kép, 1, 4" kép 1.) a LEG rnaracit n,}eg [7]. hascnló
-_.eii Intercisából iV, szá,zadi téglasírokból ismeretesek IBl, Az ug_vari._
- EG olvasatú töredék I9j (3. 1,ép, 2., 4, kép 2.) betútípusai alapján a

, béi.vegek közé sorolható. A harir:adik töredék t10] - meiy retro3-
_ ]s olvasható - ugyancsak kései béiyegnek tekinthető (3. kép. 3. 4.

.{ többi bélyegtöredék jói beilleszthető a Valentinianus-kori béiyegek
',a [i1], Két töredék az AP LVPPIVNO OR típushoz [12] tartozik (3.

::ó., 4. kép, 5., 7.) eg1, 1rarmadik töredék ugyanenneli a bélyegnek
-,-alioza+"át muta-tja (3, kép. 6,, 4. kép. 9.) I13], Ugyancsak ebbe a cso-
:a tartozik a retrcgrád feliratú AP IOVINI béil,egtöredék is (3. Irép.
-]. míg eg;., másik töredék AP betűl<kel esetleg az AP VALENTIi\TI
.':-oz tartozhat (3. kép. B.) I15]. Feltehetően az AP TOVINI típushoz
_:]a-íó egy kis töredék (3. kép 9., 4. kép. 4,), melyen csak a betűk elótí
-,-ízszintes vónai maradt meg. Két bélyeg annyira töredékesen keriiit
3 kép. 10-i1., 4. kép. 6., B.), hogy besoroiásuk valamelyik típusba
]elretséges. Véeül két összetartozó töredéken (5. kép. 12.) a FIG SAR
:g oivasható [16], Ez á típus a ncricumi Lauriacumban á1lolrrásozr5
II. Italica bélyegei közé tartozik, s jellegzetes kései bélyeg, a kuta,..

-:31-ancsak a Valentinianus-kori bélyegelr között tar:tja nyilván [17],

19
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Az 1[]?5-ben Gombospr-rsztár,ó] :e,el":]: l, - ,

rP iVPPIVNO ORD lÍpushoz t::l't,,,:l,r il!J;, : -,,
ligl-i o, AP VALENTI}II cs,lroi,ti]:i stl1,1]ilti" ,,r_

A feltárt őrtorony íelnenő ía]e habalcsb;: _,

li iriszedett faia}< l-rell,én elé3, soir, fossz ,- ]

. .iit eiő. Az épület teteje rórl:ri tetőfed,őcsel,e-=,
: ]cíedve.

),.Iég az őrtol,ony feltárásakol a kör,trl,éke:l ,,,

_. ar,"őrt".or,rytó1 58m-le EN1,-r,a, a közeli tal",
,"u- i.l"-r"i ietőíedőcselepet. kö\,et es hailal,c,-
,rir,r"r"r. A teliileten 1968 őszén végeztünk kis,, :

,.t iirbb i,Óinai epület alaplajzát tiszíázía eze:, ,

, " ::.'ló n, ho.iru es 9,ir szé]es, jiet heil,is--'
] ]iii"tir,'pe" alaliír 1rell-iség belső szélessége .3,8,,
, ':iliiez'csatlalrozó nagvobb. teglalap ala]iu i-,",
- jl-i }n. A faiali vastagsága átlag ?{) cnr, Az ei]",
,. ,]i szedve. míndössze a };eb lrell,iseg eg],i-!],,,
- :.iiei,tilt }iözepes minőségű habarc_sba ra,lio::

., :,'tt,l,ep észali íelé erősen lejt, a kutat_óál,]<, ,,,

,,,...g."rűb összefiiggő padlófelületet. silierü_:
- :.i:],, i'ejett a tetrúilott tetőszerkezet mllar]-,,:,

. ] .' _ . .,]ij:.,. liiégelt .ig}Iagtapasztása és teió
'' . 

- , , Sr ]:ros ez llz épület is .et" -,

] 
' 

: -: , :: _,,1::_:,p"Z-: iilja1 ;l, i,erep iejtésétd:

, -. :-] -:,ac|]:]én],eze|l 1én}-eges ]ele:
_-. :.: =_lc:,-,:.,fecléken i<ívü1 itt is csa_r

-- ,-,.,-_ ,ieitezhető 1eletan},agot, A IL e

_ : -: : ',.,:,ecié}iet sikerült találnunk,

:^ l,e:lejiell isrlét Csi]k a LEG oivas!,aii,
., _,:,,1,1l1-1_,.-l;ó]. is isllert kései váitozat [20] :

.,- , ,. 1:r-t[íiípusok alapján ug_vancsa}i a 1ie!E_
, -__ -\ \'a.rentirTiantls-koli téglírk közül hál,o::l

:_P I \,-FPIYNO oR típusna}< az Őrto|on\'ba:-,
: . --, e,ó [2]]. s ta}án ebbe a csoportba sor,,l :,

,.., ll-re1l:el-r |i és D betíík olvashatók (5. ],rl,'
, :,_,:, l,iei-ene}i töfeclél(et tirláljuk (5, i<ép, ]9-

l -i!il], ]1-]].] ilem tuclui-tk tiptrsba soi,c,ll_

_i IT. epüiet kutirtásával egl,időben me8kis-_
, - ezkecl3 esetleges árokrendszer iriktrtatásá_

_ _,_. 'ielepnehéziégelr miatt csak lz őrtol,c,n,"
:let::zetben megtalálnunk az ijrkot (6, kep,,

. l,i.,rl1-lag messze - 23 m-re - íekr,ő ároi,; i-

. :rz"őriorony és a másik épület eg},, ]<özilr

: aro]< egy aralnylag nagyobb területet i,i:,
, Az ár:oii mél_vsége mindösssze 110ctrl, s:e
:: terepviszon"v:olr alapjáp feltehetően el,",

. ezen á részen, s az árok c,redetileg mc ,,-,

_1 Hatvan-Gombospttsztiirr íeltárt roi,n,,)'l

, _.l:ltározható: előretolt római katonai ót", _

,.,:ezési mód, az alepr:ajz kétségtelenü}_bizrl:-",,:
],.i eledetét.-Rendeltetése, mint látni fogl,,r]l ,

l2 íJ
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5. ítép. BéIyegestéglúk íeliratas részeínek a r&j:a,
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Az 18?5-ben Gombospusztáról Lrekerült bé}l,ggggl5giák közü1 kettó
:z Ap ivpplvNo oRD tipushoz tartozik [1B], míg a harrnadlk töredéket
:::,:ilágyi az AP VALENTINI csoportba sorolta [19].

A íeltárt őrtorony íelmenő fala habarcsba rakott kőfal lehetett, mi_
et a t liáaett fahÉ helyén elég sok, rossz minőségír habarcstörmeléli

.erült elő. Az épület teteje római tetőíedőcserepekkel (tegula és imbrex)
--o1t 1efedve.

Mégazőrtoronyfeltárásakorakörnyékenvégzett-terepbejárásso-
.:Líl. az őr.tcronvtól 58 in_re ÉNy-ra, a közeli tanya kertjében szintél nag},-
..ái-,-"1 ij*ni í"tot"dócserepet, követ és habarcstörmeléket találtunk a

:elszínen, A területen Lg6B őszén végeztünk ]<isebb próbaásatást. Az.ásatás
_g.r, ;j"bb .ó-ái eptr"t alaprajzát 7isztázta ezeí\ a területen (6. kép). Az
i,iiir"i zz}o - irosr'".i es s Á sáéles, két helyiségbőt á11, A kisebb, derék_
.rácű"ti"'pe" alakú helyiség betső szélessége 3,B0, hossza 7.55, illetve 6 m,

..'eirllez'csat1akozó "áávoit, 
téglatap alákú trelyiség belme.ete .16,00X

T.50 m. A falak vastaglbga átlaá to cm. Az épület fala a 1egtöbb helyütt
,_ ,]oit irua"", *ir-rdösire', két-helyiség egymáshoz csatlakozó sarokré-
. ::-r sii<erült liözepes minőségű habarcsbá rakott falat találnunk (7. }rép).
....- u ,*r"p észali felé erősen 1ejt, a kutatóárkokban néhány helyen ki_

= rr._"ngvoúr összefüggő padtófólületet sij<erült feltárnunk: a döngölt
_ _ipadű 1elett a teirúitc,tt tetőszerkezet maradván.vai| figyelhettük.meg,
_._ ÚOti, erősen átégett agyagtapasztása és tetőfedőcserép-törmelék fe-
a 

á_r. o padlószinten. sajnoi'ei ai épttet is erősen elpusztult, áIlapotban
. _-".íi iarrx, . falalapo)ás alja a terep 1ejtésétől függően a felszíntől 35

-, 
i) C1l1-ie van.

{ 1I- épület sem eredrrrényezett lény-eges leletanyagot, Néhány jelleg-
::_.r i,eső|ómai edénytöredéken kívü1 itt is csa]i a bélyegestéglák jelen-
.::o]i i-pontoián kel"tezhető leletanyagot. A II. épület területén 10 darair
. ,,,+gestégla töredéket sikerült találnunk.

},ét tóredéken ismét csak a LEG olvasható. Az egyik (5. kép, 13,) a
-, :.z őr,toronyból is lsmert kései váitozat t20], míg a másik (5- kép, 14,)

=.,;k a betúiípusok alapján ugyancsak a kései bélyegek közé so,rolha_
, -l] A Valentinianris-kóri téglák köztil három töredék (5. kép, |!-tr,l.,É LVPPIVNO oR típusnak az őrtoronyban is előkerült példányai-

._ =::-ező [22], s talán ebbe a csoportba sorolható egy igen elmosóclott
._-,-3:. nelyen íT és D betúk o1vashatók (5. kép. 1B.). Két téglán Frigeri_
. . :",. nór,ének töreclékét találjuk (5. kép. 19-20,) [23], míg ké+, töredé-

_+ II. épület kutatásával e8),idóben megkí§éreltük az őrtorony körül
.,._-_-,,ezkedő esetleges árokrendszer irikutatását is, mely csak részben si_
.., :,;. Terepnehéziégek mlatt csak az őrtorony DK_i sarkánáI sikeriilt
_, _lletszetJjen megtáIálnunlr az árkot (8. kép.). Az őrtorony kerítésfalá-
, ._l,ány-lag nessze - 23 m-re - fekvő árok ívelése alapján ú8y látszik,

,- .-,-az"őriorony és a másik épület egy i<özös árokkal volt körülvéve, s
- ..: árc]r egy áránylag nagyobb területet lratárolt el a római épületek
, , .':, Az árot< méll,iégé mindösssze 110 cm, szélessége 250 cm volt, azon-
,.,- :, terepviszonyok-alapjáp feltehetően erősebb erozióval számolha-
_ .,_ 3zen á részen, s az ároi< eredetileg mélyebb és szélesebb 1ehetett

Á Hatvan_Gombospuszt:in feltárt romok rendeltetése egyöntetúen
-__:]i..ározható: előretólt római katonai őrá1lomás L241. A ieletek, _ 

az
.,,.:.,erési rnód, az alapr:ajz kétségtelenül bizonyítják a, romo.k róirrai, ka_

-...l erecletét.'Renclelietése, mini látni fogjuk kimondottan katonai, ha-

23
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7. kép. A II. épiilet feltórt sarokrésze

'.::ti jellegú volt. Korát az előlierült bél:uegestéglák kétséget kiáróan
_-,, . sjázadra keitezik. A ],egio I1. adiutrix bélyegei kései típusol< s a
, ,: liimondottan Valentiniarrlrs-kori bélyegek alapján ezeket a 1égiós bé_
..e.iet is Valentinianus kci:ára helyezhetjük. A bélyegestéglá.k alapján

.* _r,.-oron1, és a.hozzátartozó, s veie egyidős másil< épület építésének ide-,- eg]löntetűen Vaientinianus ]iorára, a 370-es évekre helyezhetjük [25],

.\ két épúlet közűl az elsőnek íeltárt épület kétségtelenül egy kato-
--. őrlorony-, míg a másik, csak részben felkutatott rom rendeltetése még
. nl,|n]an, fettehetően az itt szolgálatot teljesítő őrség le](óépüiete Ie-

: : _-tt. A klsebb heiyiség 3 parancsnok szobája, míg a nagy-obbik helyiség
_:3eirrységé volt. Ez utóbbi ese1,leg deszkafallal kisebb celiákra 1eheteií

-:.,,a. Az őrség 1étszó-n:ára vonatkozóan nincsenelr adataink, azonban
, 

-j{_] 
íőnel többi:e ilemigen bcc:;ülhel,jük az itt állomásozó római kato-

_.ságct,



(#

E. ltép. -1z őrlr;rcity es ri: ítrai: ala.prajza.

_ A gotllbosPrrsztai ri;i-l'tili l;zt1.onai őt,iiiiol-rriis az első, retlclszelcsen fel_,
J{Lltaljolt í:s jeitárt r,ómai előd szirrmata tel.iiicten a pannóniai iinles eiő-terél:en. Hasclnló elíjretolt őr:álLomásokat, er.őc|ö]ret ii közér,.-d.unai ]irlles-j,'l _{uszlI,i;l c, Cschsz]uvu],ier tcl ú]et^: ul ,ltl,i. ismelr tiirrl t-r,r . .',;liir i, -clillcli adat is rrrege mlélieziIi il1.-en. a Ba.,]lalicuit tet,.rIetélr, a cilric1olrlolcliérr fol"vt gpiliigrési,ől [27l A Fiittvarr-Gombosp-rtsztári feitál.t::óúai ka-
tclt-tili őr,á]lon-rlLsr-iali úgl,véI,]ti]< nróg seir-t ez a legi,őbb jelentőse-ee. ]:ái] ker,--,(,]tcicn. ]1,1]\ \z;ll,,llai.l 1el,il!cteIl - l ],!;oniieLli i;"g-";l";;"r:uln,i.'.l
eltekintve t2íjj - ez az elsó kon]irétirrr is rne9,{ig,,reit róöai t;atánrii 1ete-sitrnénr.. lla 3zolr}:an a, gotnbosprtsztar elr.iici iéiti,eiöttér-relt 1iörliinilill;-eit
",1i,.;ga_lju].,, soi;jra1 ielerrtóscllblle]< 1irisztlr szei,epe és jeler-rtő,sége a mi:ig}-a:,
.AlíilicJ i.:ésőrólr,ai ir,l,te;reté].;en.

Á iiöze]ntú]r};:irl sikelillt tlszí.i;.zfi a;..égészeli és tör.téneti acl;ltoii
:ili;.Piiii-l ilz.1|li_liri=t i,i;ll.iirl]l]i_i ir,jbl,-slli,ls sí,rcl]errcls;gt,. az ún. ördögá.rok.

2ó
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'jietve Csörszairoli építési lclejét, törteneti sze;epét. Ezt :i hatainl;is r,óC-
,-riil,et ;. lV. sztrzadban római iránl,ít:issal ir,z All-öici terülel;éi-t él-t szarma-
:lii epítették. Sze;:epe, illetve rendelteti:se eg;,,részt a szarmata telüieb

;,.itlir;rnak védeime. másrészt, hogy mirrt elólines, a pannónlili limesre
..iil,uló n1.oinást csökl,,entse és r|eghatálozott ir,án5,ba, az Al-Dunálroz,
_lelVe ir Durra-)ian_]iaihoz te|elje. Ezt ir llót iimessza].,_aszr ug.Yan;ilii<or
. :,óinaiaK nagl,mér,téIiberr megerősíteltéli. AZ alíötdi sáncrenciszer epi-
_si iclejét Nag"v Constantinus tlr.aikcliá:i iclejére, a 322_:,}32. 1<özötti ér-eli_
.. hetái,c;lL,,iiiinei]. a siinclei-rdszer nrinden valószír-rűség szerint a késő-

1.lrai {:jr'eill]eletelr aliipjirn a V:ilentiliii-iiT,"rs halálát kö.,'ető ér'eirig töltött be
..rjeimi í,_rrrkciót. A:z alföldi sáncrends;:er. a ,,Limes Sairriatiae", \ralenti-
,:illLls ilitgyszirbású rrécielmi rendszerében ilég szelepet játszir.,.tott, irnit
-i.]cll it h:rtvani riimai liatoirai állornás 1éte is bizoill,ít t29]. A hati,rni
:.,il§i órá11()más ieladására -,,onatirczóirrl nincsene]< adiltaini.:, felteve-
.l,. su:eiint a:joj.Ll]an nen 1eheiett ho;szíl éictű, s a siit-iclendsze;: fel:lciá-
, :,i cq},időbtln, a Va]crltiniarrr,rs halálítt iióvető ér.e]<l:en liilt|]nl;,i rende-lte-
. ,.:,:,csz iette.

-\ lri'li.vani er'őd földrajzilag a lcgkü_isíj sii-iic r:ollalában le]tszi]<,, Tőie
.::ii,a Galgamácsa és Ve;:seg liözött sikerü]t tisztázi-ri a lcgészakibb

ililuiai eg;vilr szaka:jzát. Versegtő1 lieleti,e egi,előre rnég tisztázat-.
:í..ilc n1,oir-t,"onala. azotlban a már ismeit szakasz ilánya ar gonr}los-

, .:li ei'ijc1 Íelei mutat, Ha-tvirirtól i<eletre. Ká1 és Konpr;lt községe}< l-tl-
. ,i islrreijüli etlnek :r külsó vonalnai< a io-i1,,tatását, Szihaiom és \{e-

,, tscl ieié. }'eltevésűnii szeritlt a hatr:ani erőd ehlrez a iiüisó védelnri
,,.lr-l,: tartozh:ttott [30].
_r. ]]nivetli lílmai liatrlllai őr,áliomá,s az észa.k-ciéli irálr,,,bar-r ioiyó

- ,_, 
i):,.i,ili-itl. lr ]c:;iilit'losi:bb l,_tlrelőhe}yen épült, Itt kelesztezi a Duná-

_,i:s],,lic le]é l,e;:etó. s minden korban igerr fotltos közlekeclési úit-"onai
.l1; útvoi-ralat, mely eszak felől a Zagyva völgl:§n az Aiföld fe]-é ha-
.\ hatrlani katonai ől,állomás rendeltetése eg_vrészt a Zagyva r:öi-
_ c]]enőrzése. mé,sr,é-szt a Zagvr,án való átkelés biztosítása volt.

, ts:Llbaricumban, a római 1ir-lrestól mintegy {i0 kn-r-i,e íeiivő, egy,ma-
, ..ilr, erőd puszttr léte is csali a szarrrratálikal t<ötött eg],ezség alap-

,=1l.uc.lhctií cl. Iltrnei< az eg_"-ezségnelr az alapj:in épüllrerett fe1 az
_ -: .iiii;]cli s:it,lc;.,enszer, majd kilsőbb a hatl,ani ói,lrilorniis is.

,:, il".:t-::t-tl ei,ócl kapcsiin fclmeriilt a liérc]és, l,ejolr számolhatutlk-e
.ll. livell ];ésórórniri objekiumokkal a szarmata területeir. 'l'ereplle-
,,1.1k _sol,1in a sát-tcrend,sz,el n-reilett edcii:, rnég nem találtunk a hat-
:, .: ]lasonló rijnlai őrállon-rást. illetve eróciöt. A ie9,utóbbi hónapok-

1,.\ili]an a I,:eIsőgöcihijz íat,tozó Bócsa-Ujteiei]ell. a Dr-rnától r-rélriln1,
_ ,,eletre egy nag.vméretú, mintegy 300X3O0 m alapterületű l<esőró-

.,i,r, in:rradván.vait sikertilt felkutatnunLi a BaIbaricum területélt.
_,si..-újtelepi tábor terüIetén a fe]színen talált nvo]c dai,ab r:íJmi,ii

-:es-|ég}a valarnennvije a IY. századból származik. közöttiik az eg5,ik
- . , .iireriéken a Ilatrranbó1 is ismert Frigericlus ciilx neve olvasható

=..: .|z úrj római tábor földraizilag r-rgyanazon a szélessógi kör,ör-i íei<-
. :ltittt a hatvani erőd és szintén a sátlcol< vonalában hell,ezkedili e1:

_ ,;:lit-Tisza közötti legdélibb sánctól - lnel}i Dttnirkeszirril1 inCul l<i a
_ :ittli - nelrirny ]<m-re észal<ra. Felterlésiirtk szerint a hatr.ani erőcl ós

._:őgtlcli tábor nagyjábó1 egyidős, s ez utóbbi a sirncrendsze;: r,t';rnai el-, :l11clmása. r_rtánpotió tábora lehetett a Barbarir:lin-r terii]etón. A to-
:l1 kutatásclk dönthetilt rrrajd e1. l-tog:, Felső§tjil és Hatvan liőzött, i,a-

,]]1t Hat\/.lntrjl keletre építettek-e a római:rlr toi,libjri. Őr:iiilcrt-tásol<at.

Soprott? -cíndor
)1
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SPATRÖMISCHE NIILIT_{F :, , :

IN HATVAN-GO],IB _ s:-_--* ,

(Á zr -t: i, g

lil clen Ja]rrerl 1967-68 r\'r,l:,::, ] _

]. Hatvan Kom. Heves) eil-} :i], _ ]- -

ZLir §tation gehören(le gáilz_]-:-_ , _,:,:t
-, kigen GruódI,itj. Die Lr:-,-
.li)d. i{1.0] m. DiC }I; Ltt.

-], 6?-,70 cm staf}<en Unlz,,,_,_- -"- , - ]:'_ -

:Lrtlg bildete sich e:ll ]-],] ]_-- : -: ,

- lttufmes s;ncl nllf cile G:,-,:-,_::",
\\ Lrl,(Ien an lnel)]'( '", ' :\':. :

_-rert. Der fajmefzeit]iCl]e FL" , ,-, ]

_ ,., Del, Fundl<ornpler bestei-i: ,:,!is .,:,:::- _:: _ , _

.,Zt:li:.

iíJ n enifernt von t.iiesen Wachttr,L1,1-t-t 
",,_;,

-1-, i;,;,1-1lschelT Gebárrcles efíofscht, Diese s C--
, .",,l llcl !] ]l] |]l,eli. Es besLarrci :jLlS Z\\,ei Rii-ill:l _ ,

: _] _ -,. ,]]-_ ]]: ],i..,_,=1,1,1,s-e <11111 in Sta]']i ]'-_i '

_.- - _: -, _:--__- ,-1f ,'1 lllll,a,ei_:]:

. - -,-,. :]-. ]-,].:]]_lS :ettr.:lclen, T--:=

':'-, ,, l:]

, ]: - _-. -':.> \\-, lli]ilalls l,\-|]l,e:_

. -. ::a. i]]--ii.i|lsclre Stirtion, ei,f iC]llÉ: :

_ .. , ]-:. ]i-]-_-_- ,:e-\iallden Seill. Ubei i:-.s ::

: ,.,] ]:]l] be\,\,iesen, dal] eS uiite| i, :, : -

.. - .-aal,]11aten efbaut \Uofcl.ejl Se], ]]--
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SPATRöMiSCHE MiLlTARIScrIE STATIoN
IN HATVAN-GO},IBOSPUSZTA

(Ausztlg)

In clen Jahrerr 1967_68 rvurde in Gombospttszta (Gem:,rkung c}er

Stadt Hatvan Kom. Heves) ein Spátrömischer militárstation erschlossen.
I)er zur station gehörende gánztich ausgegrabene wachtturm hatte einen
,i"i""r.:gó,, Gruidrií]. Die Lángen seiner Wánde belvegen sich zrvischen
ii..ig unc[ 10,02 m. Die Mauerbreite betrágt 65 cm, 1-]er ,]turm war von
_rner 67_70 cm starken Umzáunung umgeben. Zrvischen Turnr ltncl Um_
u:ir,rnung bildete sich ein 2-2,20 m breiter Hof. Die ganze Bfeite cles
,,l:achttürmes sind nur die Grundmauern erlra]ten 8eblieben. Die Mau_
.r,n lvurden an mehreren Stellen vollkommen ausgebeutet oder atrs_

;eackert. Der römerzeitlicl-re Fu8bcden ist volllrommen zugrunde gega:l,

.en, Der FundJ<omplex besteht ai,r5 gestempelten Ziegeln der Valentinia-
--us,-Zej.t.

58 m entfernt von cliesem Wachtturm rvurde der Grundril] eines an_
: er.en römischen Gebáucles eríorscht. Dieses Gebáu.de II. rvar 22,30 m,

_lng und 9 m brei,t. Es bestand aus z,wei Ráunren. Die Stárke der Mauei:
,:etirrg ?0 cm. Die Mauerreste sinc1 in stark luinlertem Zustand ans Tzi-
.eslicht gefördert. Auch hier r.vurden nur gestempelte Ziegeln aus cler
_1egiertrngszeit von Valentinianus gefunden. Dieses GebáLlde mag das
'.i,'oht:hatts der Carniso.n gervcsen sein.

Der, trI"Iacb_tturm uncl d,as Wohnlraus L\,,aren von eillem geminsamen
l] r,aben urngeLren.

Diese römische militárische Station, errichtet 60 Km entíernt vom rü_
:llschen Limes im B,arbaricum, mag mit dem Schanzsystem im Tiefland

. _l Zusammenhang gestarrden seitr, Über das mehrfache Schanzsystem
"-,.ii,de vor ]<urzem bewiesen, da{3 es unter rómischer Lerrkung zlrm Grenz_
::i,tutz von den Sarmaten erbaut word-en sei. In der áuBersten Lirrie die-
..es schanzsystems beiand sich die römische militárstation von Hatvan.

Stindoy Scproni
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