
Visegrád évszázadai 
A római kor utolsó évszázada a Dunakanyarban 

c. kiállítás ismertetése 
 

A későrómai limes dunakanyari szakasza a IV. században kiemelt stratégiai 
jelentőséggel bírt. Az elmúlt években Soproni Sándor régészeti munkásságának 
folytatása során újabb jelentős limes objektumok (Visegrád-Gizellamajor, Visegrád-
Lepence) temetők (Esztergom-Bánom, Esztergom-Kossuth Lajos u., Visegrád-Diós) 
kerültek elő. Fontos későrómai erődök kutatása folytatódott az elmúlt években 
(Visegrád-Sibrik, Szentendre-Castrum). A Dunakanyar Esztergomtól-Szentendréig 
terjedő szakaszának gazdag későcsászárkori régészeti leletanyagát együttesen 
bemutatva sem a szakmai, sem a civil közönség nem ismerhette, ezért is fontos, hogy 
az esztergomi a visegrádi és a szentendrei múzeum együttműködésével a kiállítás 
megvalósult. 
Az országhatártól Aquincumig terjedő szakaszon, Visegrádról ismerjük a legtöbb 
limes emléket (8 őrtorony, 2 erőd), amelyek közül 2 őrtorony és 2 erőd ma is látható. 
A feltárt, romemlékként látható IV. századi erődítménytípusok megfelelő 
megjelenítésével a közönség számára is érzékelhetővé lehet tenni a későrómai limes 
jellegzetességeit, és nyilvánvalóvá válhat, hogy a magyarországi római limes szakasz 
történeti, régészeti, építészettörténeti adottságaival, a turisztikai hasznosítás számos 
lehetőségével méltó arra, hogy a világörökség részévé váljon.  

A magyar-angol feliratozású, ill. kétnyelvű tablókból álló tárlat lehetőségeihez 
képest reprezentatív módon mutatja be a régió későcsászárkori régészeti emlékeit.  
A 14 tablóból 12 a későrómai védelmi rendszer változását, az új erődítménytípusokat, 
ezeknek a dunakanyari limes szakaszon történt megvalósulását, a későrómai 
hadsereget, annak élelmezését, a régió fejlett kerámiaművességét, a 4-5. századi 
temetkezést, a római barbár együttélés emlékeit, ill. a lepencei őrtorony 
építéstörténetét, az itt előkerült unikális szoborleletet mutatja be.   Az utolsó két tabló 
a dunakanyari  későrómai limes örökségvédelmét és a római hagyományőrzés 
Visegrádon megvalósult formáit mutatja be. A terembe elhelyezett 2 kivetítőn 
folyamatosan lehet megtekinteni az esztergomi, visegrádi, szentendrei ásatások és a 
műemléki rekonstrukciók képeit, a 3. kivetítőn a visegrádi Soproni Sándor Egyesület 
római rendezvényeiről – Parilia, Quadriburgiumi Játékok – láthatnak filmbeszámolót 
a nézők.      

A 2 nagyméretű, 2 kisméretű álló mellett, 2 fekvő vitrinben helyeztük el a 
tárgyi anyagot. A 4-5. század szerényebb fegyvermennyiségét ismerve, kiemelendő az 
elsősorban visegrádi származású jelentős fegyver- és szerszámanyag. A  későrómai 
dunakanyari „kerámiagyártás” nagyszámú és változatos edénytípusaival ismerkedhet 
meg a látogató. A korszak több jelentős temetőjének – Esztergom-Bánom, Esztergom 
Kossuth Lajos u., Pilismarót-Kishegy, Visegrád-Diós, Szentendre – változatos 
leletanyagával mutatjuk be a limes menti katonai és civil népesség anyagi kultúráját, 
hitvilágát. Enteriőrszerűen jelenítettük meg a gizellamajori erőd hypocaustumos 
fürdőjének részletét.  A tárlaton külön paraván fal előtt mutatjuk be a lepencei 
őrtorony szoborleletét, az építmény rekonstrukciós rajzát és építési tábla képét, 
szövegét. 

A kiállítás  közönségsikerét  a látogatószám, a szakmai elismerést  a szóbeli 
gratulációkon túl a kiállítást további helyszíneken bemutatni kívánó intézmények:  
Tatabányai Múzeum, Komáromi Múzeum, Duna menti Múzeum, Érsekújvári 
Múzeúm szándéknyilatkozata is jelzi.     
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Visegrád a IV. sz.-ban. Kiállítási megnyitó 

 

Nem szeretném a kiállítást elmagyarázni a tisztelt közönségnek, mert jelen 
vannak a tárlat készítői, akik ebben nálam sokkal illetékesebbek, és nemcsak a 
kiállítást hozták létre, de a régészeti terepmunkában és feldolgozásban is részt 
vettek. Inkább csak körülönteném ezt a gazdag ismeretanyagot azzal a 
kontextussal, amelyben a jelenségek születtek, az objektumok és a tárgyak 
létrejöttek. 

Az előzmények 

A Római Birodalom rémes állapotok után reorganizálódik a III.-IV. sz. 
fordulóján: alig fél évszázaddal korábban a római császár egy keleti hadjárat 
során fogságba esik, és a börtönben hal meg. Ez több mint katonai vereség, ez 
blamázs, amilyenre Brennus óta nem volt példa a római történelemben. 10 évre 
rá Marcus Aurelius Claudius, az a császár, akinek személyiségére Nagy 
Konstantin propagandagépezete a saját legitimációját alapozta a népvándorlás 
első komoly hullámát jelentő gótokkal szemben viselt súlyos háborúk során hal 
meg. A keleti és nyugati fronton egyaránt offenzív hadvezetéssel jellemezhető, 
és kivételesen eredményes hadvezér, Aurelianus császár feladja Dáciát, hogy 
enyhítse a Birodalom pannóniai határszakaszára nehezedő nyomást, és hatalmas, 
erős, új fallal veszi körül Rómát. Nem véletlenül válik ebben az időszakban a 
legfontosabb propaganda elemmé a pénzverésben a providentia = előrelátás. Az 
istenek előrelátása (hogy ilyen nagyszerű császárokat adtak nekünk), a császárok 
előrelátása (hogy ilyen kiválóan gondoskodnak a Birodalomról és rólunk, pl. 
birodalom-szerte őrtornyokat építenek.) A századforduló előtt pedig 
Diocletianus császár, szakítva egy sor elavult katonai, közigazgatási, gazdasági 
szerkezettel, megreformálja az egész államot, és létrehozza azt a struktúrát, 
amely már sok tekintetben a középkori berendezkedést vetíti előre. Innen indul a 
IV. sz. története. 

A természeti környezet 

Visegrád. Duna-könyök. A Visegrádi hegység és a Börzsöny hegyei között 
összeszűkül a folyó, és a terep nehezen belátható szakaszokkal tűzdelt, a 
keskeny partokon nagyobb területű objektumok el sem férnek. A katonai 
építkezések során figyelembe kell venni a természetes platók formáját, és a 
beláthatóságot, tehát azt, hogy a szomszédos objektumok egymás vészjelzéseit 
érzékelni tudják éjjel-nappal. 
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A szomszédos barbár népek 

Pannónia északi határán, ahol a Duna Ny-K irányban folyik, már többször 
betörtek a tartományba a barbár markomann és kvád törzsek, s a rómaiak 
megtapasztalták, hogy innen Itália már csak néhány napi járás, ezért a limest 
sűrűn telepített katonai objektumok védik. Ahonnan a folyó D-nek fordul, Vác 
környékétől, az már szarmata terület. Ezek az iráni népek szintén többször 
betörtek Pannóniába, de mostanra már inkább Róma védelmére szorulnak, és a 
Birodalom stratégiája szempontjából fontos, hogy kibírják a rájuk Északról és 
Keletről nehezedő nyomást, mert csak így képezhetnek egy puffer területet a 
római limes, és a népvándorlás népei között. A dunai határt itt is védeni kell, de 
az objektumok sűrűsége nem akkora, mint a markomannok, kvádok felé néző 
szakaszon, Nagyobb szerepet kapnak viszont a bal parton, szarmata területen 
létesített hídfők, és erődök. Különös jelentősége van a szarmata szállásterületet 
körbevevő árokrendszernek, az ún. Csörsz-ároknak, amely szintén a IV. 
században, Nagy Konstantin uralkodása alatt épült. 

A korszak fontosabb uralkodói 

Nagy Constantinus (307-337), II. Constantius (337-361) és I. Valentinianus  
(364-375) voltak azok az uralkodók, akik a legjelentősebb befolyást gyakorolták 
Visegrád területének a IV. sz.-i történetére. Uralkodásuk alatt létesültek a Sibrik 
domb, Gizella major és Lepence legfontosabb katonai, határvédelmi objektumai. 
Ezek elemzése most nem feladatom. Valentinianus valószínűleg személyesen is 
járt itt. Erre több jel utal a lepencei őrtorony, ill. a gizella-majori kiserőd 
építkezéseiből.  Az agyvérzés következtében beállt halál is a közelben érhette a 
vérmes természetű császárt, miközben a kvádokkal tárgyalt. 

A garnizon katonasága 

A szolgálatot teljesítő katonaság elsődleges feladata az őrszolgálat, a határ 
figyelése volt, és annak biztosítása, hogyha valamilyen esemény történik, 
betörés, támadás, akkor annak híre a lehető leggyorsabban eljusson egy olyan 
pontra, ahol megfelelő katonai koncentráció van a védelem megszervezéséhez. 
Ez már a III. sz. közepétől kezdve így működött, és nem változott alapvetően a 
későbbiek során sem. Egy határ őrizetére rendelt kontingens csak akkor képes 
rendeltetésszerűen működni, ha ellátásáról az állam gondoskodik, ezt azonban 
egyre kevésbé tudta a kormányzat biztosítani, ezért eltűrte, sőt valószínűleg 
támogatta is, hogy a katonai objektumok falai között, de legalábbis azok 



 
 

3 
 

védelmében termelő iparűzés, mezőgazdasági termelés legyen, és az itt 
szolgálatot teljesítő parasztkatonaság kiegészíthesse ellátmányát. 

Erről a romok között talált régészeti leletek, és a temetők anyagai beszélnek. 
Ezek a leletek arról tanúskodnak, hogy ámbár természetesen a római elem a 
leghangsúlyosabb bennük, barbár hatások is érvényesülnek pl. az edények 
kialakításában, díszítésében, ami arra utal, hogy valóságos civil kontaktus jött 
létre a határ két oldalán lakók között. Ez mindkét népesség kultúrájára hatással 
volt.  

Az élő kapcsolatot erősítette, hogy a hosszabb ideje itt élő barbár szomszédok 
inkább szerettek volna a Birodalom határain belül élni, mint kívül mellette, ahol 
folyamatosan és egyre intenzívebben szorongatták őket az újonnan érkezők. A 
római kormányzat kényszerűen, de belátta, hogy ennek a nyomásnak nem tud 
folyamatosan ellenállni, és többször is beengedett nagyobb csoportokat azzal a 
feltétellel, hogy a határok mellett telepednek le, és aktívan részt vesznek annak 
védelmében. Ilyen körülmények között az anyagi kultúra sokszínűsége már 
egészen természetes.   

A milánói ediktum elismerte a kereszténységet államvallásnak, és ezt a változást 
a temetkezési rítus, különféle használati tárgyak is tükrözik. A kereszténység 
egyre általánosabbá válása is tompította a birodalom régi és újabb polgárai 
közötti különbségeket. 

Kontinuitás 

A késő-római korszak emlékeivel kapcsolatban mindig felvetődik és joggal, a 
középkorba átvezető kontinuitás kérdése is. A Sibrik dombi auxiliáris tábort 
még a század vége előtt elhagyják, és falai közt talán a kvádok települnek meg 
egy rövid időre. Azután azonban  fél évezredes szünet következik. 1009-ben 
azonban Szent István már rendelkezik Visegrád váráról, mint ispánsági 
központról, és ez ebben az időben minden valószínűség szerint a Sibrik dombi 
felhagyott római objektum lehetett. Ez az adat azt feltételezi, hogy már a 10. sz.-
ban is használták a kedvező fekvésű köböl épült erősséget az új államukat 
szervező magyarok. Ez azonban már egy következő tárlat anyaga lesz. 

Köszönetnyilvánítás  

Végezetük engedjék meg, hogy néhány nevet idézzek az önök emlékezetébe 
azokéi közül, akik részt vettek Visegrád régészetének megindításában, és 
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közelebbről római korának feltárásában, és a mai napig is ébren tartják és 
fejlesztik történelmünknek ezt a kiemelkedően fontos lelőhelyét.  

Általános kezdő tétel minden történeti megemlékezésnél, hogy „már a régi 
görögök is, … . A magyar régészet vonatkozásában ez így hangzik: „A Sibrik-
dombon  rejtező romokra Rómer Flóris hívta fel először a figyelmet. A magam 
részéről nem győzök betelni azzal a döbbenetesen széleskörű anyag- és 
helyismerettel, ami Rómer munkásságát jellemezte. Schulek János nevéhez 
Mátyás palotájának feltárása fűződik, de ő is felismerte a római kori romok 
jelentőségét. Héjj Miklós mint alapító múzeumigazgató viselt felelősséget a 
lelőhelyért. A speciálisan római kori kutatások legjelentősebb személyisége a 
szentendrei születésű Soproni Sándor, akinek életműve jelentékeny mértékben a 
dunai limes, még szorosabban véve a Dunakanyar római korára irányult, mi, 
akik valamilyen mértékben hozzászóltunk valamit a Dunakanyar régészetéhez, 
valamennyien az ő tanítványai és követői vagyunk. Húsz éve távozott közülünk. 
Innentől pedig már a jelen: Szőke Mátyás, aztán Gróh Dániel, Gróf Péter, Buzás 
Gergely, Boruzs Kata, ennek az értékes tárlatnak rendezői, és a szerencsés 
kültagok: Ottományi Katalin, Merci Mónika, Mráv Zsolt, akiket kifelejtettem, 
azoktól elnézést kérek. 

Köszönjük szépen nekik ezt a nagyszerű válogatást.  

 

Redő Ferenc 

2015. szeptember 22. 

  

 





A múzeumpedagógiai program megvalósulásáról 

A kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógia program keretében a kiállítás 

tematikájához kapcsolódóan a dunakanyari limes IV. századi történetének bemutatásán volt a 

hangsúly. A kiállításra érkezők közül szeretnénk a fiatalabb korosztály számára is közelebb 

hozni az itt élt római katonák és polgárok hétköznapi életét. Az elsődleges célcsoport a helyi 

és dunakanyari iskolások, de rajtuk családjuk bevonásával törekedtünk minden korosztály 

megszólítására.  Múzeumpedagógiai tevékenységünk keretén belül nagymértékben alapozunk 

a Soproni Sándor Egyesület római programjain rendszeresen végzett családi foglakozásaink 

tapasztalataira és eredményeire. A kiállításhoz kötődő, gyakran tárlatvezetéssel egybekötött 

program során a limes építményeinek (őrtorony makett építés, mozaikkészítés stb., katonaság 

életének megismerése (római katona öltöztető baba, sisak készítés mellett a női viselet 

bemutatása és a római katonák által is kedvelt játékok (malomjáték, kockázás kockával és 

astragalossal stb.) 

A dunkanyari iskolák (Visegrád, Leányfalu) diákjai a kiállítás vezetéssel és 

múzeumpedagógiai foglalkozásákon megismer ismeretek munkafüzetben, ill. vetélkedőkön 

kamatoztathatták.  A foglalkozásokon ez idő alatt 80-100 diák és 10 – 20 felnőtt vett részt. 

 





 
Visegrád évszázadai 

A római kor utolsó évszázada a Dunakanyarban 
régészeti vándorkiállítás  

 
 

Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum 
Visegrád, Királyi Palota – Anjou terem 

 
 
A kiállítás kitűzött célja, a Dunkakanyar későrómai korának a közönség és a szakmai 
érdeklődők számára megfelelő színvonalon történő megvalósítása, a koncepció, a leletanyag 
minősége, mennyisége, a didaktikus elhelyzés, megfelelő installáció tekintetében 
megvalósult. Ezt a látogatói szám, a visszajelzések és az újabb kiállítóhelyek – Tatabányai 
Múzeum, Duna menti Múzeum (RévKomárom, Szlovákia, Komáromi Múzeum stb. ) részéről 
történő szándéknyilatkozatok is megerősítik   
 
 
Látogatói létszám (2015. szeptember 22. – 2016. június 30.): 42. 287 fő 

 
Jegybevétel: 23.071.100 Ft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A kiállításhoz kapcsolódó sajtóanyag 
 
 
A Dunakanyar késő római kori évszázadait bemutató kiállítás nyílt Visegrádon 
2015. 10. 05.  
www. danubia-televizio. hu/index. php? page=hirek&mod=olvas&id=3970 
 

Római kori régészeti kiállítás megnyitójára várta a visegrádi Mátyás Király Múzeum az 
érdeklődőket. "A római kor utolsó évszázada a Duna-kanyarban” címmel jövő év augusztusáig 
látható a királyi palota Anjou-termében a tárlat, mely a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 
jött létre. Buzás Gergely múzeumigazgató köszöntője után Redő Ferenc, a Magyar 
Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének nyugalmazott főmunkatársa és Gróf Péter, a 
Visegrádi Mátyás Király Múzeum munkatársa mutatta be a kiállítás anyagát a közönségnek. A 
szervezők célja, hogy tárlatot más muzeális tevékenységgel foglalkozó intézmények is 
bemutassák, és hogy a gazdag leletanyagot valamint kiállítási installációt minél több térségbeli 
felnőtt és diák tekintse meg. 

VISEGRÁD - A római kor utolsó évszázada a Dunakanyarban. 

www. danubia-televizio. hu/index. php? page=musor&id=9&vid=3117 
2016. ápr. 22. - Videó megtekintése - 2015. november 19. (4/4. rész) - Mráv Zsolt Római 
erődök a Dunakanyar előterében című előadása. 

VISEGRÁD - A római kor utolsó évszázada a Dunakanyarban című. 

▶ 30: 03 
https://www.youtube.com/watch?v=q-YywBl1eyw 
2016. ápr. 18. - Feltöltötte: Danubia Televízió 
2015. november 19. (4/3. rész) - Merczi Mónika Késő római temetők a Limes Esztergom-
Nyergesújfalu. 

VISEGRÁD - A római kor utolsó évszázada a Dunakanyarban című. 

▶ 38: 28 
https://www.youtube.com/watch?v=7R0Q0eq_u5Y 
2016. ápr. 18. - Feltöltötte: Danubia Televízió 
2015. november 19. (4/2. rész) - Ottományi Katalin Késő római kerámiagyártás a 
Dunakanyarban című előadása. 

VISEGRÁD - A római kor utolsó évszázada a Dunakanyarban. 

▶ 32: 40 
https://www.youtube.com/watch?v=h8zXszkWECI 
2016. ápr. 26. - Feltöltötte: Danubia Televízió 
2015. november 19. (4/4. rész) - Mráv Zsolt Római erődök a Dunakanyar előterében című 
előadása. 
 



VISEGRÁD - A római kor utolsó évszázada a Dunakanyarban. 

▶ 25: 08 
https://www.youtube.com/watch?v=eQqLtbBUHNo 
2016. ápr. 11. - Feltöltötte: Danubia Televízió 
2015. november 19. (4/1. rész) - Boruzs Katalin régész A Sibrik-dombi kutatások eredményei 
a római kor. 

A Dunakanyar késő római kori évszázadait bemutató kiállítás nyílt... 

▶ 8: 42 
https://www.youtube.com/watch?v=iNNxrUUN3SU 
2015. okt. 5. - Feltöltötte: Danubia Televízió 
Római kori régészeti kiállítás megnyitójára várta a visegrádi Mátyás Király Múzeum az 
érdeklődőket. "A római kor. 

http://visegradmuzeum.hu/uj-kiallitas-a-p... - Mátyás ... - Facebook logo 

https://www.facebook.com/visegradmuzeum/posts/1171371266212598 
A Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma tisztelettel meghívja Önt a Visegrád 
Évszázadai A római kor utolsó évszázada a Dunakanyarban című . 
 

"A római kor utolsó évszázada a Dunakanyarban" című... - MuseuMap 

museumap. hu/.../a-romai-kor-utolso-evszazada-a-dunakanyarban-cimu-idoszaki-kialli... 
2016. márc. 23. - "A római kor utolsó évszázada a Dunakanyarban" című időszaki kiállítás. 
2015. szeptember 22. - 2016. augusztus 31. MNM Mátyás Király ... 
 
+++++++++++++++++ 
Gróf Péter Új régészeti kiállítás Visegrádon 

 
VISEGRÁDI HÍREK 2015. XXXI. évfolyam 10. szám 9.  
www. visegrad. hu/content/vishirek/vh1510. pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok 
 
 
 

 
 

Visegrád évszázadai 
 

A római kor utolsó évszázada a Dunakanyarban 
 

Tudományos ülésszak, 2015. november 19. 10 ó 
 
 

A Magyar Nemzeti Múzeum, az   
esztergomi, a visegrádi és a szentendrei múzeumok munkatársainak beszámolói legújabb 

kutatási eredményeikről 
 

Magyar Nemzeti Múzeum  
Mátyás Király Múzeum, Visegrád 

Visegrád, Királyi Palota konferencia terme 
 
 

10 ó megnyitó 
 
Boruzs Katalin 
A Sibrik dombi kutatások eredményei a római kor szemszögéből (1955-2015.) 
 
Ottományi Katalin 
Későrómai kerámiagyártás a Dunkanyarban 
 
11-11,30 kávészünet 
 
Merczi Mónika  
Késő római temetők a limes Esztergom–Nyergesújfalu közötti szakaszán. (A régészeti és 
embertani kutatások eredményei.) 
 
Mráv Zsolt  
Római erődök a Dunakanyar előterében 
 



Kis György Márk (Legio Leonum Valentiniani, Göd) 
Laikus szakbarbárok - történelmi rekonstrukció és lehetőségek 
 
13-14, 30 ebédszünet 
 
Redő Ferenc 
Rekonstrukciós elképzelések a leányfalui őrtorony kapcsán  
 
Gróh Dániel 
Rekonstrukciós elképzelések a lepencei őrtorony kapcsán - másként 
 
 
Megemlékezés Soproni Sándorról (Patay Pál, Gróf Péter) 
 

Zárszó 
 

 „A római kor utolsó évszázada a Dunakanyarban” c. kiállítás megtekintése. 
A kiállítás az NKA támogatásával jött létre. 

 

 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

2016. júliusában az ELTE Régészeti Tanszék hallgatóinak tartottam tárlatvezetést.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A kiállításhoz készült kiadvány kereskedelmi forgalomba nem került 

ezért ebből származó bevétel nem keletkezett. 
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