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Tóth Endre a belső erődökben végzett kutatásait ismerteti és értékeli a szépen kivitelezett nagy terjedelmű
kötetében. Az újszerű bemutatást annak köszönhetjük, hogy a több éves ságvári és alsóhetényi feltárások
jelentős mértékben bővítették ismereteinket a belső erődökről, a szerző ezt egészíti ki saját itinerarium-
kutatásával. A kötethez csatolt több függelék, tábla és kép előnye, hogy kellő részletességgel látszódnak,
nem elmosódottak, nem apró méretűek. Az áttekintő táblázatok mellett a használhatóságot növelte volna
egy mutató, amit sajnos nélkülöznünk kell.

A kötet szerkezete jól átlátható, a két erőd bemutatása és a többivel összevetve készített értékelés vi-
lágosan követhető. A logikus és gondos szerkesztés mellett azonban több elírás, elgépelés, helyesírási hiba
maradt a szövegben. Ezek szerencsére értelemszerűen javíthatóak, tehát a szakmai rész értékét nem befo-
lyásolják. A bibliográfiában többször is előfordul ugyanolyan rövidítés kétféle feloldással, de értőn olvasva
fel lehet oldani ezt az ellenmondást.

A kötet a ságvári és alsóhetényi ásatások eredményeinek ismertetésével kezdődik. Az erőd elemeit
veszi sorra, védművek, kaputornyok stb, belső épületek. Bemutatja a környéket, aztán pedig mindazt,
amit az I. építési periódusról megtudhatunk. Ennek alapjait még maguk a rómaiak gondosan kiszedték.
Ezt követi a II. periódus ismertetése. A ságvári erődnél a temetők mellett bemutatja az erőd melletti őr-
tornyot is. Ennek építését �74 utánra feltételezi, azonban az átfogó értékelésnél, már tényként kezeli
ennek II. periódusban történt megépítését. Az alsóhetényi erődnél ismerteti a falakon kívül, de az erőd-
höz igen közel feltárt mauzóleumot.

A kötet igazi értéke, erőssége az erődök összevetése, építési típusuk, kronológiájuk, rendeltetésük alapján.
A belső erődök esetében két építési periódust határoz meg. Az első, legyező alakú saroktornyokkal és U-alakú
oldaltornyokkal jellemezhető periódus idejét a Constantinus-dinasztia idejére teszi, pontosabb keltezést az
anyag nem tesz lehetővé. A második periódusban (�74 után) átépítették a védműveket, hogy fokozzák a vé-
delmi képességüket: a falakat megvastagították, a tornyokat átépítették, nagyobb méretű kerek oldal- és sa-
roktornyokat építettek. Az átépítés alól kivétel Tác, de megfelelő indoklás alapján a belső erődök közé sorolja.
Sorra veszi a földrajzi elhelyezkedésüket, ez alapján vonja le következtetését: az építők célja az erődök elrejtése
lehetett. A későbbiekre nézve ez fontos megállapítás, ugyanis innen derül ki, hogy ezek az erődök nem védelmi
céllal épültek, de katonai felhasználásra. Az átépítés is így nyer értelmet: egy nagyobb betörés és pusztítás után
fokozni kívánták a védelmi képességet. A szerző az erődök beépítettségét is összehasonlítja, amit egy jól hasz-
nálható táblázattal is szemléltet. Sajnos a környei erőd esetében a kérdőjelek hiányos ismereteinkre utalnak.
A környei erőd esetében alaprajzot nem ad, csak a délkeleti oldaltorony ábráját, szerencsés lett volna egy olyan
áttekintő tábla, amilyen a többi erődről is található. Reméljük, az ottani, még nem lezárt ásatások is hoznak
további ismereteket. A szerző a laza beépítettségre és az egyszerű épületekre magyarázatot is ad. Fontos észre-
vétele, hogy a belső épületeket nem építették át. Ezek az ellátást és raktározást szolgálták, nem védművek.
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Az erődöknek nemcsak a funkciója vitatott és kérdéses, hanem az elnevezésük is, a szerző a Notitia
Dignitatum és az útvonalak elhelyezkedése alapján próbálja az erődneveket helyhez kötni. Korábbi loka-
lizálásokat, magyarázatokat jogosan kérdőjelez meg, és csak valószínűsíti a korai (kora császárkori) tele-
pülésneveket. A késő császárkori elnevezések közül csak Ioviát azonosítja biztosan Alsóheténnyel. A többi
esetben csak lehetőségeket vet fel, a kérdéseket nyitva hagyja.

Az V.5 fejezetben a szerző gondosan kiszámolja és megadja, pontosan hány m� kőre volt szükség egy
torony átépítéséhez. Mindezzel a szándéka bizonyítani, hogy a belső erődök átépítése nagyobb munka volt,
mint a magyarországi ripa szakasz őrtornyainak átépítése. A feltételezett méretek, különösen a magasság
esetében, igen bizonytalanná teszik a becslést. Az átépítésnél pedig ott van a kifejtett és kiszedett kőanyag,
amit feltételezhetőleg nem szállítottak el (ezzel nem számolt a szerző). A számolást továbbgondolva az I.
periódus toronyméretei alapján ki lehet számolni, mennyi kőanyagot használtak fel akkor, ezután már csak
az átépítéssel járó bővülést kell figyelembe venni, hogy megkapjuk a két építési állapot közti mennyiségi
különbséget.

Ugyanennél a fejezetnél maradt némi következetlenség. A számításnál az oldaltornyok esetében a
szerző 1� métert használ, a szöveg további részében 14–15 métert. Visszalapozva a ságvári és alsóhetényi
erődök ismertetéséhez, kerestem, hogy milyen méretűek az oldaltornyok, de ezt ott nem említi, csak a ka-
putornyok leírásánál ad méreteket.

Az erődök összevetése után az alsóhetényi hamvasztásos sírokat veszi sorra és veti össze a karp betele-
püléssel. Mivel a hamvasztott halottaknál nehéz megkülönböztetni a helyi és áttelepített lakosokat, jó ér-
zékkel a késő római tárgyi kultúrára tett karp hatást vizsgálja meg, majd a IV. századi besimított kerámiát
értékeli, rendszerezi. Foglalkozik még a késő császárkori erődátépítésekkel, számbaveszi a belső, valamint
a limes mentén elhelyezkedő erődöket és csoportosítja is azokat típusuk (és az utolsó egységtől eltekintve
hozzávetőleges időrendjük) alapján. A tipológiát a tornyok alakja, illetve a kapuelfalazás, erődszűkítés
adja. Tárgyalja még a római uralom végét Valeria tartományban. A kötet zárását a feltárásokon dolgozó
diákok egyikének beszámolója színesíti.
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