
OBSAH

Rímsky hostinec...........................................................3

Hostinec a stanica poštových 

dostavníkov z čias Márie Terézie...............................4

Ostrov Erebe
• Dunajská príroda.................................................5
• Príbeh ostrovov...................................................6
• Miestna fauna.....................................................7

Ad Statuas.................................................................10

Foto: Horváth Lajos



Rímsky hostinec

Hranice Rímskej ríše sa ťahali pozdĺž toku rieky Dunaj, ktorý tvoril v tých časoch hrani-
cu. Oblasť obce Gönyű patrila ešte pod rímsku ochranu, no na druhom brehu 
Dunaja už vládli Germánske kmene.

Práve preto Rimania vojensky posilnili hranice Dunaja a vytvorili tábory légií počítajúce 
5000-6000 vojakov a menšie tábory pomocných vojsk (500-1000 ozbrojencov). Tieto tábory 
boli od seba navzájom vzdialené na jeden deň chôdze a pre prísnejšie sledovanie hranice 
bol vybudovaný systém strážnych veží. Úseky medzi tábormi boli spájané štrkovitou cestou, 
cestou Limes, ktorá sa neskôr stala najdôležitejšou trasou provincie Pannonia.

Cieľom vojsk nebola len ochrana Rímskej ríše pred vpádmi 
Germánskych kmeňov, ale aj dohľad nad obcho-
dovaním a zaistenie bezpečnosti pre cestujúcich 

a poslov. Na miestach, ktoré boli vzdialené 
akýmkoľvek táborom alebo obývaným 

miestam sa vybudovali zariadenia 
slúžiace na prenocovanie. Za takým-
to účelom mohla byť postavená aj 
budova odkrytá v roku 2007 na západ 

od obce Gönyű v susedstve dnešnej 
elektrárne E.ON. Archeologické odkrývanie sa di-

alo pod odborným dohľadom Szilvie Bíró za pomoci 
spolupracovníkov z győrskeho Múzea Jánosa Xantusa.  

Budovu s pôdorysom 17 x 21 metrov mohli pocestní nájsť odbočením zo známej 
cesty Limes. Vnútro budovy tvoril väčší dvor obklopený miestnosťami rôznych veľkostí. 
Archeológom sa podarilo identifikovať kuchyňu, jedáleň, priestory patriace majiteľovi a 
viac hosťovských izieb. Pravdepodobne šlo teda o zariadenie s funkciou hostinca.

Múry budovy pozostávali z tehál z nepálenej hliny stojace na kamenných 
základoch a strecha bola pokrytá klasickými  pálenými škridlami. Na 
viacerých tehlách sa našli označenia, ktoré podľa odborníkov do-
kazujú, že sa na stavbe budovy podieľali aj legionári z neďalekého 
tábora Brigetio (Komárom-Szőny). Budova bola obklopená hl-

bokou priekopou slúžiacou na odvádzanie 
vody. Vzhľadom k tomu, že sa budova nach-

ádzala aj v tom čase len pár stoviek metrov 
od brehu Dunaja, je pravdepodobné, že 

sa aj obyvatelia hostinca často stretali s 
problémami prameniacimi z tejto polohy. Základom pre 

hostinec bola stĺpovitá konštrukcia pochádzajúca z konca 
prvého storočia nášho letopočtu. Komplikovanejšia nad-
stavba budovy mohla vzniknúť o 20-30 rokov neskôr.  Na 
základe nájdených úlomkov keramiky, mincí a spôn na 

oblečenie sa predpokladá, že hostinec prežíval svoj zlatý vek za vlády cisára Marca Auré-
lia (168-180 n.l.) a neskôr okolo roku 230 bol nadobro opustený. Kamenné základy hostinca 
sú dodnes zachované v zemi a my dúfame, že sa nám raz dostane možnosti predstaviť 
Vám ich.
Zdroj: Bíró, Szilvia – Molnár, Attila (redig.): Fogadó a határon. Római kori útállomás Gönyün - Raststation an der Grenze.



Po vzájomnom prepojení cestnej a vodnej 
dopravy sa stala obec Gönyű najväčšou 
zastávkou na trase Budapešť – Viedeň. 
Na Dunaji bolo veľké množstvo vodných 
mlynov a na východ od obce premávala 
kompa pomáhajúca cestujúcim na druhý 
breh rieky. Na koniec 19. storočia bola už 
na Dunaji pravidelná premávka parníkov a 
z hostinca sa tak stala aj stanica pre parníky.

Na jednom z najkrajších miest v obci Gönyű, pri Dunaji stojí 
od polovice 18. storočia, keď bola ešte obec vlastníct-
vom palatína Miklósa Eszterházyho, veľkolepý komplex 
budov, hostinec. 

Hostinec a stanica poštových dostavníkov z čias Márie Terézie 

Hostinec podľa dochovaných zdrojov postavil Jakab 
Fellner, staviteľ biskupa Károlya Eszterházyho v rokoch 1759 

až 1769. Rôzne dobové mapy poskytujú množstvo informácií 
potrebných k rekonštrukcii príbehu hostinca. Najstarší pôdorys budovy sa zachoval na vo-
jenskej mape vytvorenej počas vlády Jozefa II., na ktorom je viditeľný pôdorys v tvare pís-
mena „L“. Tento stav budovy pravdepodobne popisuje text z roku 1786: „Gönyű je veľká 
obec neďaleko od Győru na brehu Dunaja. Pred pár rokmi sa tam z kameňa postavil 
hostinec merajúci na dĺžku 16 a na šírku 8 oblokov. Poskytuje nádherný výhľad pre všetkých 
putujúcich po Dunaji.“ Hostinec neposkytoval len ubytovanie a stravu, ale disponoval 
aj vlastnými stajňami, aby mohli cestovatelia svoje unavené kone vymeniť za svieže a 
pokračovať tak vo svojej ceste. Pravdepodobne v tomto hostinci strávil noc cisár František 
I. na začiatku 19. storočia pri príležitosti udelenia šľachtického titulu rodine Rostaházyovcov. 

Po Kismegyerskej bitke sa práve tu utáborili vojaci z napoleonských plukov. Dôsto-
jníci obsadili na západe od hostinca situovaný kaštieľ Eszterházyovcov.

Zdroj: László Csaba, Pamiatkarska dokumentácia. 2002.



Ostrovy Erebe a dunajská príroda

Uprostred hustých lesov je dodnes pánom príroda! Podunajský ostrovný svet je dnes 
súčasťou Chráneného územia Pannonhalmy. Regulácia a zmeny spojené s budo-
vaním kaskád vo veľkej miere zmenili niekdajší stav a urýchlili naplnenie územia.  
Na riečnom úseku, ale aj na ostrovoch sú napriek tomu dodnes krásne a zdravé 

hájové lesy mäkkých aj tvrdých drevín a fauna lesnej rezervácie je rovnako mimoriadne 
bohatá. Hodnotu územia zvyšuje skutočnosť, že si rôzne živočíšne druhy našli na tieto mi-
esta cestu samy bez ľudskej pomoci.

Chránené podunajské územie sa spomína tiež ako zmenšená kópia chráneného úze-
mia Szigetköz, kde sú vynikajúce podmienky na sledovanie procesov napĺňania, ktoré sa 
dodnes diali len s nebadateľnými zmenami, no ich priebeh sa začína stále viac zrýchľovať.

Foto: Horváth Lajos
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Príbeh ostrovov

Legendárny názov Erebe sa na toto ostrovné územie nalepil už pred stovkami 
rokov. V spojení s názvom sa tradujú medzi staršími obyvateľmi obce Gönyű 
dva alternatívne príbehy.
Podľa legendy zo 16. storočia počas tureckých nájazdov práve sem uteka-

li obyvatelia Gönyű a uprostred hustých lesov našli správne miesto, kam sa im podarilo 
Turkov nalákať. Títo volali ďalších slovami „Erre be! Erre be!“ (Tadiaľto dnu!Tadiaľto dnu!).  
Na ich veľké nešťastie však na ostrovy viedla len úzka cestička, na ktorej sa statoční hrdino-
via z Gönyű ukryli a rad radom pobili všetkých Turkov.

Druhý príbeh je tristoročnou spomienkou 
miestnych lodiarskych tradícií. V 18. storočí 
sa totiž dobové tradičné maďarské pre-
pravné lode (tzv. bőgőshajó) mohli dovliecť 
do prístavu v Gönyű len pomocou ťažných 
koní. Na lode prichádzajúce z Peštianskej 
strany volali z úzkych ostrovov pracovníci 
prístavu slovami „Erre be! Erre be!“ (Tadiaľto 
dnu! Tadiaľto dnu!).

Ilustrácie: Gotlieb Réka



Az élővilág

A    vadregényes táj történetei mellett 
a természet  világa még ma 
is mesél.  A folyamatosan 
változó, megújuló természet ezer meg ezer         

arcát ismerheti meg a kalandor,  vagy éppen a szárnyas 
utazó is. Az őszi időszaktól kezdve elég jelentősek a vonuló 
madárfajok, azok nem költenek itt, de az Erebén maradnak 
egy-két hétig, itt táplálkoznak és továbbrepülnek. A Duna 
maga egy vonulási útvonal, régen nagyon ritka fajok is meg-
fordultak erre, olyanok is, amik az Északi-sarkkörön élnek.

vadregényes táj történetei mellett 
természet  világa még ma 

is mesél.  A folyamatosan 
változó, megújuló természet 

Vtáčí svet ostrovov Erebe je mimoriadne bohatý. Takmer 100 druhov je registrovaných v 
tejto chránenej oblasti. Pánom oblohy tu nie je nik iný ako orliak morský prísne strážiaci 
svoje hniezdo niekde hlboko medzi konármi najvyšších stromov. Dôležitým hniezdiacim 
dravým vtákom územia je aj haja hnedá európska, ale aj počas jarných a jesen-
ných ťahov sa zriedkavo objavujúci kršiak rybár.

Tento opakovane sa obnovujúci svet prilákal dvoch nových vrtkých obyvateľov z 
vidieka. Vydra je hlavným dravcom vodnatých plôch a jeho prítomnosť naznačuje vyni-
kajúci ekologický stav územia. Bobor sa na začiatku 20. storočia dostal kvôli intenzívnemu 
poľovaniu na pokraj vyhubenia, no v Maďarsku sa na začiatku 1990. rokov začali znova 
objavovať prvé zdravé exempláre. Popri umelom vysádzaní aj vlastné usídľovanie môže 
teraz za takmer 500 člennú populáciu na území Maďarska. To, že sa bobry udomácnili a 
spokojne si nažívajú na Dunaji pri Gönyű najlepšie dokazujú povyvracané a dohryzené 
stromy.

Miestna fauna

Popri príbehoch malebnej prírody roz-
práva miestna fauna svoje príbehy 
ešte aj dnes.  Neustále sa me-
niaca príroda odhaľuje tisícky svojich tvárí 

dobrodruhom, ale aj okrídleným cestovateľom. Od skorého 
začiatku jesene sa tu vyskytujú viaceré druhy sťahovavých 
vtákov, ktoré sa tu síce neliahnu, no počas dvoch týždňov, 
ktoré tu strávia hľadajú na týchto miestach stravu a pokračujú 
vo svojej ceste. Dunaj sám je významnou trasou tiahnutia 
sťahovavých vtákov. Dávno sa tu objavovali  dokonca aj oje-
dinelé druhy pochádzajúce zo Severného pólu.



Jedným z matuzalemov Erebe je 
približne storočný topoľ čierny. Aj tie 
najtenšie konáre tohto starého stro-
mu sú hrubšie ako priemerná hrúbka 
väčšiny ostatných stromov v lese. 
Takýto starý strom sa môže vnímať 
ako samostatný ekosystém, pretože 
dáva priestor veľkému množstvu 
ďalších rastlín o živočíchoch ne-
hovoriac. Tieto druhy si vybudovali 
aj komplikované vzájomné spojenie, 
ktoré si môžete predstaviť ako jedno 
veľké fungujúce mesto.

Ideová hodnota týchto stromov je 
nevyčísliteľná, čo je zapríčinené hlavne 
tým, že takéto druhy sa môžu vyskytovať 
v súčasnosti výlučne v takom prostredí, v 
ktorom je zabránená ťažba dreva, alebo 
sú pod prísnou ochranou. Na najväčšom z 
ostrovov okolo začiatku 1990. rokov začali 
odborníci s pokusnou zmenou lesného po-
rastu: na dvoch väčších územiach pôvodne 
šľachteného topoľa doplnili výsadbu o dub 
letný a jaseň štíhly, a to z toho dôvodu, aby 
sa mali možnosť zrýchliť prirodzené pro-
cesy.  Podľa odborníkov by sa tu totiž tieto 
druhy stromov objavili aj prirodzene, ale až o 
200-300 rokov. Avšak takto za ich pomoci 
môžu začať púšťať korene už dnes. Odborní-
ci teraz už nechali lesy napospas prírody, a 
tak sa môžu vyvíjať ďalej podľa vlastných 
pravidiel a časom sa sem navrátia všetky 
také druhy, ktoré obľubujú podmienky danej 
lokality. Práve toto je základom ochrany 
prírody. Foto: Horváth Lajos

Foto: Horváth Lajos



Toto rozmanité prostredie dáva v súčasnosti viacerým živočíchom príležitosť na to, aby 
tu našli prístrešie, poskytne im bezpečie a stravu. Tu vládnu zákony prírody, a 
tak ako sa menia ročné obdobia, tak sa obnovuje aj život v Erebe. Sem sa 
chodia ryby trieť a v bezpečnom prostredí posilnené sa dávajú na dlhu cestu 

po vodách Dunaja.

Erebe sa napĺňa. Tento proces trvá už od dôb, kedy ju ka-
mennými hrádzami odrezali od Starého Dunaja. Výsledkom 
napĺňania sa 70% dolného úseku zalesnilo. Najkrajnejšie 
mŕtve rameno je možné prejsť krížom krážom už pri stred-
nej úrovni hladiny Dunaja. Výnimkou je len úsek vedúci k 
čerpadlám, ktoré kvôli zásobeniu vodou čerpadiel už viack-
rát prehĺbili. Prívodné úseky mŕtvych ramien zaniesol Dunaj 
štrkom a dĺžky takto vytvorených štrkových barikád bývajú 
medzi 80 až 100 metrami.

Podľa názorov odborníkov sa bez ľudského zásahu mŕtve ra-
mená čoskoro naplnia, ostrovy sa stratia resp. splynú do jed-
ného celku. Odstránením mŕtvych ramien zmiznú aj vzácne 
biotopy (kŕmne, trecie, rozmnožovacie miesta, miesta na 
oddych) a prax naznačuje, že nové sa už samé od seba 
nevytvoria, pretože toto regulačné práce nedovoľujú. Je 
nevyhnutné prehlbovanie niektorých mŕtvych ramien, resp. 
sústavné dopĺňanie vodných zdrojov aspoň do strednej 
úrovne hladiny Dunaja.

Foto: Horváth Lajos
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Na 
východ od obce Gönyű na 

brehu Dunaja ukrýva les vojenský tábor Ad Statuas. 
Prinajmenšom to, čo z neho ostalo. Na území patriacom 

v súčasnosti k mestu Ács je možné nájsť najbližší pomocný vojenský tábor k obci 
Gönyű. Vojenské tábory boli stavané podľa vopred stanovených pravidiel, každá budo-
va mala svoju vopred určenú polohu a všetky tábory sa stavali na základe jednotných 
návrhov.
Tak ako aj ostatné vojenské tábory, tak aj tábor Ad Statuas postavili najprv z dreva na 
konci 1. storočia n.l. po germánskych vojnách z roku 97 n.l. . Vtedy sa sem dostal 500 členný 

peší vojenský útvar. Takéto útvary tu boli v posádke aj neskôr počas preskupova-
nia oddielov. Neskôr v rokoch 118-119 museli tábor postaviť znova, keďže Dunaj 
pravdepodobne podmyl celú severnú časť tábora. Celý tábor sa preto posunul 
o 35 metrov dozadu. Medzi rokmi 170-178 bolo opevnenie počas markomansko- 

sarmatských vojen podpálené, tak ako mnoho iných opevnení v Pannonii. Po tomto ob-
dobí sa však začali tábory stavať z kameňa. Najprv sa z kameňa stavali ochranné stavby, 
múry a veže a neskôr pokračovali vnútornými budovami táborov. Strážne veže štvorcového 
pôdorysu poukazujú na systém známy od Británie po severnú Afriku, kde môžeme nájsť 
rovnaké veže. Ďalšej prestavbe sa podrobil tábor v 4. storočí, kedy rohové veže zmenili svoj 
tvar na vejárovitý. Dôkazom intenzívnych barbarských nájazdov je po roku 355 ukrytý nález 
pokladu pozostávajúci z bronzových mincí.
Keďže sa archeologické výkopy sústredili len na plochu samotného tábora bohužiaľ o 
občianskej usadlosti  (vicus) v okolí tábora nemáme takmer žiadne údaje. Rodinní príslušníci 
vojakov, remeselníci, obchodníci a mnohí ďalší vytvárali skoro vlastné mestá okolo táborov, 
čím zabezpečovali potreby v tábore ubytovaných vojakov.
Žiaľ, toto územie je dnes obľúbeným miestom lovcov pokladov resp. Dunaj pravidelne pod-
mýva breh, čím sa dostal tábor do stavu ohrozenia.

Zdroj: Gabler Dénes: Római castellum Ács-Vaspusztán. Das römische Castellum von Ács-Vaspuszta. In: Bíró Szilvia – Molnár 
Attila (redig.): Fogadó a határon. Római kori útállomás Gönyűn.
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