
Könyvismertetés 

Edit В. Thomas: Römische Villen in Pannonién 

Pannónia régészeti és művészeti emlékei között 
a római-kor anyagi kultúrájának egyetemes törté
netét tekintve, különös jelentőségük van a balaton
környéki római villáknak. Ez az emlékanyag 
ugyanis viszonylagos sokrétűsége folytán kiválóan 
alkalmas arra, hogy feleletet adjunk arra a kér
désre: miként hatott a provinciális társadalom 
vezetőrétegének műveltségére a klasszikus, az itá
liai római műveltség, illetve melyek azok az 
önálló vonások, amelyeket a provinciális élet
forma sajátos gazdasági-társadalmi adottságai 
alakítottak ki. 

A felvetett kérdésekre természetesen csak akkor 
lehet viszonylagosan megbízható feleletet adni, 
ha a szóbanforgó emlékanyag összefoglalólag köz
zététetett. Éppen ezért különös figyelemre tarthat 
számot nemcsak a provinciális római régészeti és 
művészettörténeti kutatás, de az itáliai emlékek 
kapcsán felmerült problémák megoldása szempont
jából is a Magyar Nemzeti Múzeum archaeológusá-
nak, B. Thomas Editnek új munkája (Römische 
Villen in Pannonién — Beiträge zur pannonischen 
Siedlungsgeschichte, Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1964). Thomas Edit munkája 418 oldalon, mintegy 
235 táblával, számos rekonstrukciós rajzzal, szö
vegközti képpel vizsgálja a pannóniai villák törté
neti, régészeti és művészettörténeti jelentőségét. 
Messze vezetne, ha a nagyméretű monográfia min
den fontosabb eredményére kitérnénk, ezúttal 
elsősorban a balatonkörnyéki villákkal kapcsolatos 
legfontosabb eredményeivel szeretnénk röviden 
foglalkozni. 

Mielőtt szűkebb témánkra rátérnénk, szükséges 
vázolnunk Thomas Edit munkájának szerkezetét, 
hogy láthassuk milyen jelentős hely illeti meg mű
vében a balatonkörnyéki rómaikori emlékanyagot. 
A könyv tíz részre oszlik. Rövid bevezetés után 
következik a mű legterjedelmesebb része, mely kb. 
340 oldalon keresztül a pannóniai villák leírását 
adja. E nagyméretű fejezet első pontja a balaton

környéki villákat ismerteti (Villen in der Balaton
gegend). Ez az alfejezet több mint 100 oldalt foglal 
magában s az egész fejezet legjelentősebb része. 
Mintegy félszáz balatonkörnyóki villa ismertetését 
nyújtja. Ám a mű II . — az előzőnél jóval rövidebb 
— értékelő jellegű fejezete, amely a pannóniai 
villatípusokat és legfőbb villa-alaprajzokat ismer
teti, szintén foglalkozik a balatonkörnyéki villák
kal. A további fejezetek közül különösképpen az 
V. fejezet, a villák belső dekorációiról (falfestmé
nyek, stukkók, mozaikok) tartalmaz fontos adato
kat és eredményeket a balatonvidék kutatója 
számára. 

Rátérve mármost a munka legfőbb eredményei
re, mindenekelőtt újra hangsúlyoznunk kell, amit a 
szerző is aláhúz (13. o.), hogy „az általunk ismert 
római villák legnagyobb csoportját a Balaton 
környékén találhatjuk". Lényeges az is, hogy az 
előkelő italikus telepesek és a szegény bennszülött 
lakosság építkezései közt e vidéken igen lényeges 
különbség, sőt határozott ellentót állapítható meg. 
A balatonkörnyéki települések általában hatá
rozottan polgári jellegűek, e tájon komoly csapat
testek sohasem állomásoztak hosszabb ideig. 

A szerző az említett tájegységen belül — az 
egyes villákat a településhelyek betűrendes sor
rendjében ismerteti. Minden egyes villa tár
gyalásánál megemlíti a legfontosabb leletanyagot. 
A jelentősebb villákat alaprajzban is bemutatja. 
A villák leírásánál lábjegyzetben közli a vonatkozó 
legfontosabb irodalmat. 

Az egyes részleteredményeket illetően ezúttal 
csak az újabb — a felszabadulás utáni húsz eszten
dő — , legjelentősebb kutatásaira szeretnénk fel
hívni a figyelmet. Az 1950-ben a szerző által Ajkán 
feltárt Hercules-szentély valóban figyelemreméltó 
emléke a provinciális vallási életnek. Az Akali-
Ságpusztáról származó, csak másodlagos felhaszná
lásban ismert oszlopok (amelyek a zánkai templom
ban állanak) Thomas Edit szerint okvetlenül ró-
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maikoriak. Fontos eredmény a balatonfőkajári 
Diana-kultuszra vonatkozó emlékanyag thrák 
jellegének hangsúlyozása. A pannóniai római für
dőkre vonatkozó ismereteinket új emlékekkel gaz
dagította a Szentléleky Tihamér által feltárt 
balatonfüredi római fürdő (7. kép), míg a bála to n-
györöki fürdő feltárása már 1938-ban megtörtént, 
első* teljes rekonstrukcióját csak a szóbanforgó 
műben találhatjuk meg. A csopaki villákkal kap
csolatos újabb kutatásokat betetőzi annak a keleti 
— a szerző szerint ariánus — kapcsolatokat muta
tó remekművű márványtálnak rekonstrukciója, 
amely a pannóniai későrómai művészetet fontos 
új emlékkel gazdagította (lásd: X. t.). A meg
erősített, tornyokkal ellátott villatípus jellegzetes 
példája a Gyulafirátót-Pogánytelek körzetében 
talált II . sz.-ú építmény (19. kép, rekonstrukció: 
20. kép). E helyen különben öt különböző épület 
került elő, köztük az I. sz.-ú villa építésének két 
periódusa is megállapítható. Gyulafirá tót-Pogány -
telekről gazdag helyi kerámiát (Resatus mester 
készítményeit) és vallástörténetileg is jelentős 
ólomvotívszobrocskákat tett közzé már korábban 
is szerzőnk. 

Különleges helyet foglalnak el a pannóniai késő
római emlékanyagban a Keszthely-fenékpusztai 
ásatások nyomán feltárt épületek. Az itteni A-B 
épületkomplexus a legnagyobb méretű pannóniai 
villák közé tartozik (30. kép), különleges forma az 
apszisos villaépület (33 — 34. képek), amelyhez a 
szerző dáciai analógiát idéz, de talán mindezeknél 
is érdekesebb — építészet- és vallástörténeti szem
pontból egyaránt — az itteni 4. számú épület: egy 
villából épített bazilika (35.—36. képek). 

De az egész pannóniai villa-történet szempont
jából a legjelentősebbek a Nemesvámos-baláca-
pusztai villák. A szerző több mint 30 oldalon fog
lalkozik a II . fejezetben ezeknek a villáknak álta
lános topográfiai és régészeti problémáival, majd 
a VI. fejezetben a villák festészeti emlékeivel kap
csolatos leglényegesebb stiláris és korhatározási 
problémákat érinti. A több mint 60 (köztük 15 
színes) táblával illusztrált fejtegetések lényeges 
új módszert jelentenek a széleskörű irodalommal 
rendelkező Baláca-kutatásban. A világhírű szicí
liai későantik villa, a Piazza Armerina-i, körül 
lefolyt parázs viták világosan megmutatták, hogy 
egy villa mozaikjainak, festményeinek korhatáro
zását csak akkor oldhatjuk meg a valószínűség 
szerint exakt módon, ha a teljes emlékanyag
komplexust együttesen tárgyaljuk. Egy villa épí
tési periódusainak sikeres datálása nyújthatja az 
egyetlen helyes kiindulópontot az épületben talált 
egyéb művészeti „ingatlan" emlékek időbeli meg-
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határozásához. Kitűnő példa erre a Doro Levi által 
mintaszerűen publikált antiocheiai villa-mozaikok 
művészettörténeti helyének kérdése is B. Thomas 
Edit a balácai villaépületek leírása és jellemzése 
után a belső díszítés stiláris és kronológiai kérdései
vel foglalkozik. Az épületperiódusok, ül. a lelet
körülmények alapján a szerző megállapítja, hogy 
az I. számú épület mozaikjait (47. kép, XXII. t. 
1.) az 1—2. század fordulójára kell datálnunk, a 
két apszis mozaik (20. sz.: XVI. t. és 31. sz.: 
XXIII — XXV. t.) kétségtelenül a 3. században 
készült. Arra is rámutat Thomas Edit, hogy a leg
nagyobb balácai mozaik egy átmeneti típust kép
visel, amelynek későbbi, pompás kivitelű példáját 
a nenningi villa mozaikja mutatja (lásd: 95. o.). 
Az I. számú főépület falképei a 2. század közepe 
táján finom, fehéralapos festményekkel gazdagod
tak és „legkésőbb ebben az időben kellett a leg
szebb mozaikpadlózatnak is készülnie". 

A balácapusztai villa belső díszítésében — hang
súlyozza szerző — a legnagyobb jelentőségű a fal
festményeké. Az 1950-ben megnyílt új kiállítás 
a veszprémi Bakonyi Múzeumban lehetővé tette, 
hogy a balácai ún. sárgáslila szobáját rekonstruál
hassa (XXIX. t.). Az 1958-as rendezés kapcsán 
újabb lehetőség nyílt további összeállítására. Az I. 
számú villa falképeinek egy része az épület első 
periódusában az 1. század 1. harmadában készül
tek, majd a 2. század közepén kiegészítették őket, 
de még később, a 3—4. században is alkalmaztak 
falképeket ebben a villában (97. o.). Figyelembe 
kell vennünk — figyelmeztet a szerző —, hogy az 
épület pusztulása és többszörös újjáépítése a fal
képek relatív és abszolút időrendje szempontjából 
is nagyon lényeges körülmény. A vörös-fekete ala
pozású falképek színes motívumait szekko-techni-
kával, sablonok segítségével rakták fel a falakra. 
A fehéralapozású falképek szintén szekko-techni-
kával készültek, a rajtuk levő jórészt vörösbarna 
könnyed ecsetkezelésű díszítményeken az alakos 
ábrázolások uralkodnak (v. ö. XLVIII—LXIX. 
táblák). A szerző megállapítja, hogy „a mi fehér
alapozású falképeink legközelebbi analógiái a 
pompeji-i falfestmények" (103. o.). További analó
giákat mutatnak balácai anyaggal a Vespasianus-
kori pompeji-i és herculaneumi falképek, míg az ún. 
szüret-ábrázolás valamivel későbbi és a 2. század 
közepére datálható. 

A balácapusztai stukkókkal foglalkozva szer
zőnk megállapítja, hogy azok stiláris kapcsolatait 
nem a pannóniai emlékek közt kell keresnünk, ha
nem Itáliában. Később megállapítja, hogy a 
Nemesvámos-Balácapuszta emlékanyagából szár
mazó stukkók korát az 1 —2. századra kell tennünk 



A fenti futólagos szemle is mutatja, hogy B. 
Thomas Edit munkája nemcsak összefoglaló jelle
gével ad fontos segítséget a Balaton vidékének 
római kori kultúrájával foglalkozók számára, ha
nem új eredményeket is hoz és főként új szempon
tok szerint vizsgálja az emlékeket. Módszere, mint 
fentebb hangsúlyoztuk, az összetartozó emlékanyag 
együttes vizsgálatával tud új irányt mutatni külö
nösképpen a belső dekoráció: mozaikok,falképek, 
stukkók vizsgálatánál. Különösen a nagyértékű 

és töredékeiben is sokrétű balácai festmények 
vizsgálatánál hozott nemzetközi viszonylatban is 
jelentős eredményt a szerző, midőn ezeket az 
előző kutatóknál korábbra datálhatta. 

Munkája a pannóniai építészet és képzőművé
szet megismerése szempontjából jelentős állomás, 
és problémafelvetése új kutatásokra nyújt ösztön
zést. 

Kádár Zoltán 
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