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Akortárs írók szerint Pannonia nem tartozott a Római Birodalom borairól híres
tartományai közé. Cassius Dio, aki nemcsak történetíró, de Felsõ-Pannonia
egyik helytartója is volt, különösen sokat ártott a pannoniai borok jóhírének,

amikor rendkívül lekicsinylõen nyilatkozott a helyi termelés eredményeirõl (XLIX.
36. 2). A tartomány borexportjára utaló nyomokat, például itt készített, vagy innen
származó amphorákat nem találtak a korszak emlékeit kutató régészek. Ez nagyban
hozzájárulhatott ahhoz, hogy a szõlõmûveléssel kapcsolatos, némileg kuriózumnak
tûnõ tárgyi emlékek elsõ alapos régészeti számbavétele az 1970-es évekig nem is ké-
szült el (Kecskés Péter és Petõ Mária dolgozata; lásd a szakirodalmi tájékoztatót).
Meglepõ módon teljesen más axióma alakult ki a kultúrtörténeti-néprajzi szakiroda-
lomban. Éppen tárgytipológiai alapokon feltételezték a római kori szõlészeti hagyo-
mány továbbélését, az újkori magyar szõlõmûvelésig terjedõ erõs hatását.

Magát a római kultúrát a profán hétköznapoktól a vallási ünnepekig mélyen áthatot-
ták a borral, szõlõkultúrával kapcsolatos szokások, képzetek, ábrázolá-
sok. Egyrészt Róma ebben a tekintetben is magáévá tette és saját képére
formálta a görög-hellénisztikus örökséget, másrészt a római eredendõen
agrárnép volt, és a hagyományos itáliai mezõgazdaság fontos részét ké-
pezte a szõlõmûvelés. A bor, jóllehet fogyasztásának módja a maitól lé-
nyegesen eltért, a mediterrán népek számára alapvetõ italnak számított az
ókorban is.

Nem meglepõ tehát, hogy ennek a civilizációnak a pannoniai, aquincu-
mi emlékei is számos szõlõre, borra utaló ábrázolást õriztek meg szá-
munkra. Hogy mást ne említsünk, a kõfaragványok egyik legkedveltebb
keretezõ motívuma a szõlõinda, mely gyakran kantharoszból nõ ki. A
mûvészeti alkotások és díszítõmotívumok esetében azonban sosem sza-
bad elfelejteni, hogy ezek ekkortájt többnyire mintakönyvek, idõben és
térben távoli mûvészeti, ikonográfiai elõképek alapján készültek, s a köz-
vetlen, az életbõl merített megfigyeléseknek kisebb szerepe volt.

Valamivel több helyi vonatkozást sejthetünk Silvanus isten gyakori áb-
rázolásai mögött. Silvanus domesticus, azaz a „házi Silvanus”, mint a bir-
tok, kert, termés, jószág termékenységének istene különös népszerûség-
nek örvendett Pannoniában, fõként Pannonia 3. század eleji virágzása so-
rán. Ábrázolásain jobb kezében ágvágó- vagy szõlõmetszõ késsel jelenik
meg (1. kép). A neki állított házi oltárok és reliefek sorát ismerjük Aqu-
incumból, és fõként a környezõ egykori birtokok, villagazdaságok terü-
letérõl. Ugyancsak láthatunk összefüggést a borkultúra és Liber kultu-
szának gazdag emlékanya közt (oltárok, dombormûvek).

Az ábrázolásoknál azonban sokkal beszédesebbek azok a leletek, me-
lyek nagy valószínûséggel a szõlõmûvelés, borkészítés eszközeiként azo-
nosíthatóak. Ezek közé sorolhatóak a metszõ- és ágvágó kések – melyek
közül csak Aquincumból és környékérõl 10 darab ismert –, a gyümölcsö-
sökben és szõlõskertekben használatos kapák (5 darab ismert Aquincum-
ból), valamint az egykori szõlõprések kõ alapozásai, alaplemezei. Ezek a

98

1. kép. Silvanus domesticus-relief az Aranyhegyrõl.
Aquincumi Múzeum (Komjáthy Péter felvétele)
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tárgyak az aquincumi leletek közt olyan számban és változatos-
ságban találhatóak meg, hogy az önmagában is utal a fejlett me-
zõgazdasági technikák ismeretére és alkalmazására.

A budai hegyeknek, domboknak a középkortól a 19. száza-
dig szõlõkkel teli lankáin számos római gazdaság épületeit is-
merjük. Ezeknek fényûzõen kialakított lakórészében olykor a
falak vagy a mennyezet freskó- és stukkódíszítésérõl köszön
vissza a szõlõskert, a szüret. Ilyen stukkódíszítést ismerünk
például a Csúcshegyrõl.

Ugyanakkor a villákhoz tartozó gazdasági épületek is mutat-
nak árulkodó részleteket: több helyen tártak fel a szõlõ taposá-
sára alkalmas, gondosan megépített kádakat, másutt pedig ki-
sebb boros(?)pincét.

A tárgyi „bizonyítékok” egy különleges csoportját képezik a
szõlõmag-leletek és más növényi maradványok. Ezek közül ki-
emelkedik az óbudai Bogdáni út közelében az 1980-as években
talált maglelet. Itt a római korban egy felhagyott, használaton
kívüli kútba szórták be a törkölyt, a kutat mintegy szemétgö-
dörként használva. A törkölybõl fennmaradt magok és más nö-
vényi részek az archeobotanikus számára elárulják, hogy azok
több termesztett fajtától származnak. (A Zsidi Paula által feltárt
leletet Dálnoki Orsolya elemezte.)

Az antik szõlõmûvelés eddig ismert emlékeit 2006-ban egy
új budapesti ásatás olyan elemmel gazdagította, mely típusát te-
kintve eddig ismeretlen volt Pannonia régészetében. A Csúcs-

hegy-Harsánylejtõ nevû lelõhely a Bé-
csi úttól délre emelkedõ lankás hegyol-
dalon fekszik. Jelentõs õskori és közép-
kori leletek mellett egy a római hódítás
elõtt létrejött és a római korban is
hosszan továbbélõ falusias település
részleteit tárhattuk itt fel. A terület köz-
vetlen szomszédságában két korábban
is ismert római villagazdaság fekszik,
egy újabb kõépület omladékait, alapfa-
lait pedig 2007-ben érintették a feltárá-
sok (Láng Orsolya feltárása és szíves
szóbeli közlése).

A valódi meglepetést azonban nem a
falu feltárása okozta, hanem épp azok-
nak a szabályos sorokba rendezett göd-
röknek a felfedezése, melyekrõl megál-
lapítható volt, hogy a falu fénykoránál
késõbbiek, és inkább a környezõ római
villák valamelyikéhez köthetõek. A nagy
felületben (összesen mintegy 2700 m2)
jelentkezõ hosszúkás beásások a római
mezõgazdasági szakirodalom, elsõsor-
ban Columella (III. 12. 2–3; 15. 1–2) és
az idõsebb Plinius (NH XVII. 35) útmu-
tatása, továbbá korábbi, a birodalom
más tartományaiban tett régészeti meg-
figyelések nyomán szõlõültetõ gödrök-
ként azonosíthattuk (2–3. kép).

A gödröknek csak egy részét bontot-
tuk ki, a megtisztított felületben azonban
jól elkülöníthetõek voltak az egykori göd-
rök humuszosabb betöltésének foltjai. A
foltok alapján legalább két ültetési rend-

szer volt elkülöníthetõ: az egyik pontosan kelet-nyugati irányú so-
rokból áll, a másik ettõl enyhén eltérõ tájolású. A sorok egymástól
1,7 métere, a másik rendszernél 1,9 méterre helyezkednek el. Ma-
guk az ültetõgödrök 20 x 80-100 centiméter, illetve 40-45 x 100
centiméter alapterületûek. A pontosabban tájolt ültetvényben az
ültetõ-gödrök nemcsak hosszanti, de keresztirányú sorokat is ki-
adnak. A gödrök mérhetõ mélysége 30 centiméter volt, ez azon-
ban az eredeti gödörmélységnél valamivel kevesebb, mivel az ere-
deti terepfelszín a foltok észlelésénél magasabban helyezkedett el.
A szabályos gödörforma, tájolás és méretezés sablon (ciconia)
használatát is sejteti. Mindkét ültetési rend soros mûvelésre (vitis
iugata) utal, a hosszúkás ültetõgödrök két végébe hagyományo-
san 1-1 tõ került. Szerencsés módon néhány, az interpretációt to-
vább erõsítõ jelenséget is megfigyelhettünk, így például a hiányok
pótlása céljából egy tõke alsó ágának bújtatásával történõ szaporí-
tást, pontosabban az ehhez utólag ásott gödröt.

Érthetõ módon nem tartalmazott sok leletet az ültetvény
gödreinek betöltése. Az elõkerült néhány kerámiatöredék még-
is egyértelmûen a római korra keltezhetõ. Még azt is meg lehe-
tett figyelni, hogy a gödrök a település centrumához közeledve
több, a faluhoz köthetõ hulladékot is tartalmaztak. A gyér lelet-
anyag, és irodalmi adatok mellett a relatív rétegtani megfigye-
lések is megerõsítették az objektumok korát.

A feltárás nyugati szélén egy a különbözõ történeti korok so-
rán folyamatosan és intenzíven feltöltõdõ területet érintettünk,

2. kép. Ásatási alaprajz-részlet szõlõültetõ-gödrökkel (Bp., III., Csúcshegy-Harsánylejtõ)
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melynek rétegsorában markánsan jelentkeztek az egyes korsza-
kok humuszszintjei; ezek közül a római korinak tarthatóhoz
kapcsolódnak az ültetõgödrök.

Az ültetvény egyértelmûen a római mezõgazdasági hagyo-
mány szabályai szerint lett kialakítva, és valószínûsíthetõen a
közeli villák egyikéhez tartozott. A mezõgazdasági terület tér-
hódítása a telep egykori belterületén, ha nem is a falu használa-
tának végét, de hanyatlását, alárendelt szerepét jelzi.

Az elõbbiekben felsorakoztatott emlékek, leletek ismeretében
talán jelentõsebbnek tarthatjuk Pannonia és Aquincum szõlõmû-
velését és borkultúráját, mint ahogy ezt a tartományát nem szívlelõ

Cassius Dio tette. Szinte biztos, hogy jelentõs méretû területeken
nemesített fajtákat termeltek, elsõsorban helyi fogyasztás céljából.

Ami viszont az egyes õshonos magyarországi fajták eredeté-
vel kapcsolatos álmokat, spekulációkat illeti, a budai leletek
nem adnak lehetõséget arra, hogy azokat közvetlenül az antik
szõlõmûveléshez kapcsoljuk. Mégis szimbolikus hidat teremt
az ókor és a közelebbi múlt között, hogy a Harsánylejtõn feltárt
római szõlõk területén a tatárjárás utáni idõktõl a filoxéra pusz-
tításáig ismét szõlõskertek mûködtek. Az újkori szõlõmûvelés
nyomai, emlékei pedig még mindig részét képezik Óbuda és a
Budai-hegyek környezetének.
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