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A BALATONTOL ÉSZAKRA LEVŐ 
TERÜLET RÓMAI KORI TELEPÜLÉSTÖRTÉNETÉNEK 

NÉHÁNY KÉRDÉSE 

Az alábbiakban két jelentős forráscsoport eredmé
nyeinek összevetésére teszünk kísérletet; a feliratos 
emlékanyag és a településtörténet adataiból próbá
lunk meg következtetéseket levonni, hogy egy na
gyobb területi egység római kori gazdaságtörténeté
nek, birtokviszonyainak néhány jellemző vonását 
megrajzolhassuk. Az adott territórium esetében az 
ókor-történész látszólag kedvező helyzetben van, hi
szen az epigráfiai emlékanyag - mintegy 79 felirat -
a RIU 2. kötetének 1976. évi megjelentetése óta hi
ánytalanul a kutatók rendelkezésére áll, és a római 
kori települések rendszere is hézagmentesen vizsgál
ható a Magyarország Régészeti Topográfiája vállal
kozás keretében végzett intenzív kutatások eredmé
nyeként: a kérdések tehát több mint 300 római kori 
lelőhely adatai alapján vethetők fel. A Balaton-felvi
dék korábban is az egyik legjobban kutatott terület 
volt, így az ott feltárt villák építészeti-építészettörté
neti célú elemzésére már több szerző tett kísérletet. 

A kutató mégis nehéz helyzetben van, ha történeti 
következtetéseket kockáztat meg, mivel a fejlődés fő 
állomásainak megrajzolásához nélkülöhetetlen idő
rendi fogódzópontot alig talál. A villák mellett az 
egyéb falusi jellegű telepek kutatása elmaradt, így a 
két településforma morfológiai, funkcionális összeha
sonlítására aligha van lehetőség. A feltárt villák jó ré
sze régebbi, stratigráfiailag nem értékelhető ásatások 
révén ismert, de még az újabb feltárások eredményei 
is jórészt közöletlenek, így építéstörténeti kérdéseik 
megnyugtató tisztázása még várat magára. A kétféle 
forráscsoport összevetéséből már az első pillanatban 
kitűnik egy olyan alapvető ellentmondás, amely nem
csak Pannoniára, hanem a nyugati tartományokra is 
általában jellemző. A jelentős számú I. századi felirat 
alapján feltételezhető veterándeductioval ill. italikus 
betelepülőkkel kapcsolatba hozható fundusok birtok
központjai jóformán ismeretlenek; a 300 település kö
zül alig kettő-három keltezhető az I. századra, többsé
gük ennek is inkább a végére, utolsó negyedére. 

Nem tudjuk, hogy az őslakosságnak melyik cso
portja élt ezen a területen, mivel a bennszülöttek kü
lönböző rétegeit itt is korán háttérbe szorították, így a 
feliratos emlékanyag alapján ez a réteg voltaképpen 

nem fogható meg. A feliratok tanúvallomása szerint 
észak-itáliai telepesek, elsősorban veteránok szerez
hettek birtokot a Balaton-felvidéken, de forrásaink ar
ra is utalnak, hogy több aquileiai család - feltehetően 
kereskedők - is megtelepedett ezen a környéken2 -
így Keszthely közelében az Opponii, a Caesernii, 
vagy a Balaton észak-nyugati vidékein a Kanii (Kék
kút, Zánka, Balatonhenye). A Canius família fontos 
szerepet játszhatott Belsó-Pannonia kereskedelmi éle
tében.3 AII. századi feliratok állítói részben a korábbi 
betelepülők leszármazottai, részben pedig romanizált 
bennszülöttek. Katonai személyeket III. századi fel
iratok is említenek.4 Korai veterántelepek, mint ami
lyen a Keszthely-dobogói temető leletei alapján téte
lezhető fel - elsősorban a stratégiai és kereskedelmi 
szempontból egyaránt létfontosságú Poetovio-Aquin-
cum útvonal mentén lehettek, ahol már korán megje
lenik az itáliai importáru. Korai veterándeductioval 
hozták kapcsolatba a villák közül a Gyulafirátót-po-
gánytelki épületegyüttest, míg a balácait italikus csa
lád birtokközpontjának vélték.5 

Mócsy A. szerint a Balaton-felvidéken már az I. 
század végén vagy a II. század elején kialakulhatott a 
nagybirtokrendszer, amire elsősorban a római kori 
helynévadás egy sajátos csoportja alapján következte
tett, mégpedig az -iana, -ianis képzős melléknevekből 
származó helynevek (Mogentiana, Bassiana stb.) el
terjedése alapján. Feltételezése szerint a gentiliciu-
mokból vagy cognomenekből képzett nevek a villa 
(villae) jelzői, vagyis a helynevek a villa első tulajdo
nosára utalnak.6 A nyugati provinciák helyneveinek 
összehasonlító vizsgálata alapján Nagy M. kétségbe
vonja, hogy a gentiliciumokból vagy cognomenekből 
képzett -iana, -ianis végű helynevek a villa főnévhez 
kapcsolódó melléknevek lennének.7 A villa tulajdono
sa inkább birtokos szerkezetből ismerhető meg - pl. 
villa Gai.8 A nagybirtok korai kialakulását a helyne
vek önmagukban nem bizonyítják, különösen akkor, 
ha még az is vitatható, hogy a helynevek egyáltalán 
villákra vonatkoztathatók-e? 

A Balaton-felvidék territoriális hovatartozása bi
zonytalan; legvalószínűbb, hogy az eddig még nem 
teljes biztonsággal Somlóvásárhely vagy Tüskevár 
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1. ábra. Római telepek és villa rustica-k a Balaton-felvidéken (A számok Thomas, E. В.: Römische Villen in Pannonién. Budapest 1964. 
térképmellékletén feltüntetett lelőhelyekre vonatkoznak) 

Abb. 1. Römische Siedlungen und villae rasticae auf dem Balatonhochland (Die Nummern beziehen sich auf die Fundorte, die auf der Land
kartebeilage des Werkes von Thomas, E. В.: Römische Villen in Pannonién. Budapest 1964. angegeben sind) 

környékére lokalizálható Hadrianus kori municipium: 
Mogentiana területéhez tartozhatott.9 

A Balaton felvidék településtörténeti képét az 
1964-1972 években végzett szisztematikus terepbejá
rások, szondázások tették teljessé, bár a korábbi kuta
tásoknak köszönhetően ez a terület amúgy sem volt 
fehér folt. Rendkívül sűrű római kori megtelepedésre 
ezen a környéken 122 villa, 174 falusi jellegű telep 
egy útállomás és két - a feliratok alapján ismert bene-
ficiarius állomás utal. A villák megoszlása meglehe
tősen egyenetlen. A Balaton délnyugati szegletében, a 
Keszthelyi öböl környékén szinte alig található meg 
ez a településtípus, ugyanakkor az északkeleti partvi
déken a villák száma és sűrűsége rendkívül nagy (pl. 
Balatondörgicse vagy Balatonfüred határában, 10 ahol 
az egyes villa-épületek esetenként alig 500 m távol
ságra találhatók egymástól, de átlagtávolságuk sem 
éri el a 2 km-t. 50 km2 területen itt 17 villa található, 
ami azt jelenti, hogy ezen a területen a veteránparcel
lák mérete - a föld értéke következtében - kisebb le

hetett, mint a tótól távolabbfekvó területeken. A Bala
tontól távolabb a villák elsősorban a Séd valamint a 
Vázsonyi patak völgyében találhatók, és termé
szetszerűleg a Bakony magasabb hegyei maradhattak 
ki a római kori területfelosztásból. A vicus jellegű te
lepek Tótvázsony, Hidegkút és Papkeszi határában, 
tehát a Balatontól távolabbi területeken alkotnak zárt 
tömböt. Korai lenne természetesen ebből arra követ
keztetni, hogy az őslakosság ott tarthatta meg legin
kább földjét, de kétségtelen az, hogy a bevándorló te
lepesek és főként a veteránok birtokai a Balaton észa
ki oldalán futó fontos kereskedelmi út mentén voltak, 
a mezőgazdasági művelésre legalkalmasabb terüle
ten. 

A tó délnyugati részének településrendszere egé
szen más képet mutat; itt jóval nagyobb a vicus jelle
gű telepek száma, amelyek főként az Eger völgyében 
ill. a tóparti területeken sűrűsödnek. Villát alig talá
lunk ezen a területen ami adódhat abból, hogy az elté
rő összetételű terepbejáró team más objektumokat 
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tartott villának, mint a szomszédos területen kutató 
csoport, de nincs kizárva az sem, hogy a Keszthelyi 
öböl környéke már a korai császárkorban, de legké
sőbb a III. században valamilyen nagybirtokhoz tar
tozhatott. Mócsy A. szerint a későrómai erődített tele
pek - köztük Fenékpuszta - voltaképpen fallal körül
vett császári birtokközpontok.11 Ha ezt a feltevést el
fogadjuk, akkor a villák hiányát esetleg császári bir
tok ill. egy azt megelőző nagybirtok kialakulásával is 
magyarázhatjuk. Egy ilyen nagybirtok valószínűleg 
az I. századi urnasíros temetőkön keresztül megfog
ható veteránbirtokok (Keszthely-Dobogó, Keszthely-
Újmajor, Zalavár)12 koncentrációjával jöhetett létre. 
Jóval kevesebb villát találunk a Balatontól távolabbi 
hegyekben. A Marcal völgyében ugyanakkor nagyon 
sűrűn követik egymást a nem villa jellegű római tele
pek (sűrűségük 50 km2-en 20 telep). Hasonló jelenség 
figyelhető meg Mursella territóriumán is, ahol a Rá
bától és a Marcaltól nyugatra a vicus jellegű telepek 
zárt tömböt alkotnak, míg villa alig található ezen a 
területen. 

A villák magas száma; az átlag 3 km2-re becsülhető 
birtoktestek alapján aligha tételezhetünk fel a Balaton 
északkeleti részén korai, I. század végi császári birto
kot, amire Mócsy A. a Caesariana (It. Ant. 263,6) 
helynév alapján következtetett. Ennek a különben lo-
kalizálatlan, de valahol a környékén keresendő helyi
ségnek - amit egyébként Balácával próbáltak azono
sítani - neve esetleg nem is Caesariana lehetett. Nagy 
M. felvetette annak lehetőségét, hogy Caesariana ta
lán a Cimbriana helynév rontott ill. tudálékosan javí
tott formája.13 Ha pedig magának a helynévnek meg
léte is bizonyításra szorul akkor aligha építhetünk rá, 
mint császári birtok vagy I. századi fundus bizo
nyítékára. 

A Balaton felvidék villái közül 15 épületben, épü
letcsoportban folytak kutatások (Balatonfűzfő - MRT 
2. 7/714.,M Balatonfüred-Siske,15 Nemesvámos-Balá-
ca,16 Kádárta-Hegedüs malom,17 Gyulafirátót-Po-
gánytelek,18 Szentkirály szabadja-Romkút,19 Örvé
nyes-Hosszúrétek,20 Tihany-Sajkod,21 Tüskevár-Kő-
hányási dűlő,22 Kékkút,23 Balatongyörök,24 Vonyarc
vashegy25 Rezi-Bakonycseripuszta,26 Egregy,27 Sü-
megcsehi-Téglási dűlő28). Közülük a balácai villae
gyüttes a legjobban kutatott birtokközpont, ahol a fal
lal körülvett településen belül a feltárások és a geoe-
lektronikus felmérések során az eddig ismertnél több 
épületet lehetett regisztrálni.29 A főépület nagymére
tű, peristyliumos villa; ebben a formában már minden 
bizonnyal nagybirtok központja lehetett. Az újabb 
feltárások során egy korábbi, szerényebb kivitelű és 
kisebb méretű építményt hoztak felszínre, s az eddig 
értékelhető stratigráfiai megfigyelések szerint a Seve-
rus korban lényeges változtatásokat, átépítéseket haj
tottak végre.30 Talán ekkor vált Baláca egy nagybir
tok központjává, amit a villatelepülés mérete alapján 
joggal feltételezhetünk. Nincs kizárva az sem, hogy a 
IV. században Baláca már császári birtok központja, 

amit viszont a korábbi időszakban semmi sem bizo
nyít. 

A Balaton-felvidéken egyébként a balácai az 
egyetlen villa, ahol az I. századi periódus igazolható; 
a többi feltárt ill. terepbejárás során regisztrált villa 
közül egyik sem keltezhető bizonyíthatóan az I. szá
zadra. Az I. századi villák hiánya valószínűleg azzal 
magyarázható, hogy az első telepeseknek - a britan-
niaiakhoz hasonló - fából épített villái közül ezen a 
környéken még egyet sem sikerült megfigyelni.31 

(Ilyen fa-cölöpökkel jellemezhető villaépületet talált 
pl. K. Kaus St. Margarethenben32). Mindössze 4 kora
római (I—II. századi) villát ismertünk erről a terület
ről, ezeknek egyike a szerény méretű tüskevári, ame
lyik a IV. században pusztult el. A terepbejárási je
lentések alapján további hat villát (Berhida-Római 
domb, Gógánfa, Mihályfa, Jásd, Olaszfalu, Hideg
kút33) tarthatunk I-III. századinak; ezeknél azonban a 
beszámolók nem a korai periódus meglétét hangsú
lyozzák, hanem inkább azt, hogy ezeknek az építmé
nyeknek nincs IV. századi periódusa. Feltételezésünk 
szerint az I. század végén alakulhatott ki a Gyulafirá-
tót-pogánytelki birtokközpont, amelyből azonban ko
rai leletek nem kerültek elő; a helyi sigillata utánzatú 
reliefdíszes edények és a pecsételt kerámia inkább a 
II. század első felére keltezhető.34 

A villák közül nyolc II—III. századi; ezek közt 
mind Balaton-parti, mind a Bakony lejtőin épült bir
tokközpontot találhatunk. Ezeknek élete - a felszíni 
leletek alapján - a IV. században már nem követhető. 
Ezzel szemben 10 villában a II. századtól a IV. száza
dig folyamatosan laktak.35 Ezen az időszakon belül az 
egyes átépítések, bővítések keltezése még azoknál a 
villáknál sem problémamentes, amelyeket ásatással 
kutattak (Kádárta-Hegedüs malom, Szentkirálysza-
badja-Romkút stb.). 

A villák többsége (13) a III-IV. századra vagy ép
pen a IV. századra keltezhető; ilyen pl. a tüskevári II. 
villa, a szentkirályszabadjai vagy a gyulafirátóti ún. 
refugium villa, ezeken kívül későcsászárkori a rezi, a 
tihanyi, a vonyarcvashegyi vagy a Nemesvámos-Kis-
kuti épület. A késői épületek többsége közvetlenül a 
tóparti sávban vagy annak közelében épült (Balaton-
almádi-Lokhegy, Káptalanfüred, Balatonfüred-Laki 
dűlő, Balatonakaii-Ságpuszta, Nemesvámos-Kiskút, 
Tihany-Sajkod, Balatongyörök-Szépkilátó). Ha ösz-
szevetjük az eddigi leletanyag alapján a későrómai 
korban felhagyottnak tekinthető villákat azokkal, 
amelyek éppen a III-IV. században épültek, akkor azt 
tapasztaljuk, hogy a Balaton északkeleti részén az 
épületnyomok és leletanyaguk időrendi helyzete alap
ján aligha bizonyítható nagyobb birtokkoncentráció, 
noha pl. a Balatonarács-Villasor, Balatonfüred-Siske-
i épületeknél kézenfekvő volna arra gondolni, hogy 
az a nagybirtok olvasztotta magába ezeket a kisebb 
fundusokat, amelynek központja a Nemesvámos-ba-
lácapusztai villaegyüttes lehetett. A IV. században 
épült újabb villák nem ezt bizonyítják, így arra kell 
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gondolnunk, hogy a korai császárkorban létrejött kö
zépbirtokok jó része a IV. századig maradhatott meg; 
mélyreható változások a birtokviszonyokban sem a 
feltárt épületek, sem a felszíni nyomok alapján re
gisztrálható villák, sem a feliratos emlékanyag alap
ján nem mutathatók ki; a szegényes helynévanyag ta
núvallomására pedig nem építhetünk, ha még az is bi
zonyításra szorul, hogy a helynevek kapcsolatba hoz-
hatók-e a villákkal? 

A terepbejárások folyamán talált egyéb falusi tele
pülések közül a felszíni leletek alapján 13 korarómai, 
5 a II-III. századra keltezhető, 5-nek élete nyúlik be a 
IV. századba és 12 későrómai.36 A felhagyott koraró
mai ill. a később kialakult vicus jellegű települések 
arányában szabályszerűséget nem tudtunk megfigyel
ni a rendelkezésre álló adatok alapján. Bizonyos 
azonban az, hogy a villák tulajdonosainak többsége 
nem maga művelte földjét, hanem a família tagjai 
mellett bérlői segítségével.37 A coloni lényegesen sze
rényebb vályogépítményei nemegyszer csupán né
hányszáz méterre találhatók a villától (pl. Kékkút).38 

Római építéstechnikával emelt épületek, amelyek 
nem villához tartoztak, csak a III. századtól tűnnek 
fel; a kóépítkezés korábban főleg a katonai építkezé
sekre és villatelepülésekre korlátozódott. 

A villa-épületegyüttesek egy részét fallal vették 
körül; ilyen a balácai, a Gyulafirátót-pogánytelki bir
tokközpont. Ezeket nem védelmi, hanem gazdasági 
célból építették.39 

A Balaton-felvidék villáinak többsége egyszerű, 
rusticus mezőgazdasági birtokközpont horreummal, 
csűrökkel, tárolóépítményekkel, műhelyekkel. Ennek 
ellenére a főépület belső kivitelezése gyakran díszes. 
Falfestményt találtak pl. az aszófő-kövesdi, az Almá-
di-lokhegyi, az örvényesi, a balatonfüredi, gyulafirá-
tóti, a kékkúti és a vonyarcvashegyi villában; mozaik 
ezzel szemben csak a balácai és az örvényesi villákat 
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díszítette.40 A villák központi épületéhez tartozó für
dők is a luxus jelleget hangsúlyozzák egyes birtok
központok esetében; ilyenek kerültek elő Balácán, 
Balatonfüreden, Kádártán és Balatongyörökön, vala
mint Rezi-Bakonycserpusztán. Esetenként csak ma
gát a fürdőt ismerjük és a hozzátartozó épületegyüt
test nem (pl. Balatonfüred).41 

A Balaton-felvidék villagazdaságainak jó része va
lószínűleg gabonát termelt, részben azonban állatte
nyésztésre rendezkedhettek be. A Balácán talált mag
leletek szerint e gazdaságok a búzának a rómaiak ál
tal általánosan termesztett fajtáját (triticum aestivum 
L.)42 termelték, nem pedig a bennszülött telepeken 
vagy a barbaricumban gyakori búzát (triticum dicoc-
con Schrank).43 Gabonatermelésre utalnak a maglele
tek mellett a mezőgazdasági vaseszközök is; ezekből 
főként Balácán került elő sok: eke, kasza, sarló.44 A 
többi villa eszközanyagában is gyakori a kasza (Kék
kút, Szentgál) ill. a sarló (Gyulafírátót, Hajmáskér).45 

A magleletek egyelőre nem bizonyítanak szőlőter
mesztést; metszőkések ugyan kerültek elő Balácán és 
Gyulafirátóton, ezeket azonban nem lehet egyértel
műen csak a viticultura tárgyi emlékeinek tekinteni.46 

A villagazdaságokban jelentős kézműves tevé
kenységet is folytattak. Gyulafirátóton és Balatonfűz
főn kerámiát gyártottak; Szentkirályszabadján mész
égető kemence került elő, míg az örvényesi villában a 
IV. században kovácsműhelyt rendeztek be. Edény-
művességre utaló fazekaskemencét, vagy más leletet 
vicus jellegű telepeken is találunk (pl. Berhida, Bala-
tonaliga);47 ezek azonban főként szűkebb helyi igé
nyeket elégíthettek ki, míg a villagazdaságokhoz tar
tozó műhelyek nagyobb területeket ellátó, igényesebb 
fazekastevékenységet folytathattak. Ez utóbbi első
sorban a Gyulafirátót-pogánytelki telepről mondható 
el, ahol domborműves sigillatautánzatokat és jó mi
nőségű pecsételt kerámiát gyártottak. 

JEGYZETEK 

1. Településtörténeti adatok gazdaságtörténeti szempontú elem
zéséhez ld. VASIC, M.: Römische Villa vom Typus der Vil
la rustica auf jugoslavischem Boden. ArchJug 11. 1970. 45-
81. - kritikáját ld. MÓCSY, A.: Pannónia Forschung 1973-
1976. ActaArchHung 29. 1977. 391. A dunai provinciákhoz 
ld. még WILKES, J.: Dalmatia. History of the Provinces of 
the Roman Empire. London-Boston 1969. 113; GLODA-
RIU, I.: Die Landwirtschaft im römischen Dazien. ANRW 
IL 6. 1977. 954-959; HENNING, J.: Südosteuropa zwischen 
Antike und Mittelalter. Schriften zur Ur-und Frühgeschichte. 
Beiträge zur Landwirtschaft des 1. Jahrtausends u.Z. 42. 
1987. 22-38.; RENARD, M.: Technique et agriculture en 
pays trevisre et rémois. Latomus 38, 1959. 77-109; FIS
CHER, T.: Das Umland des römischen Regensburg. Mün
chen 1990.; WOLFF, H.: Grundzüge einer Wirtschafts-und 
Sozialgeschichte der römischen Karpathen-Balken-Provin-
zen. Passauer HistFosch 6. 1990.; Itáliában és a nyugati tar
tományokban vö. RIGHINI, V.: Ville rustiche e ville urbano-
rustiche nella Gallia cisalpina „L'azienda agraria nell' Italia 
centro-settentrionale dell'antichita ed oggi." Convegno Ve-

152 



róna 1977. Napoli 1979.75-81.; PERCIVAL, J.: The Roman 
Villa 1976.; MÜLLER-WILLE, M.-OLDENSTEIN, J.: Die 
ländliche Besiedlung des Umlandes von Mainz in spätrömi
scher und frühmittellterlicher Zeit. BRGK 62. 1981. 262. 
MILES, D. (ed.): The Romano-British Countryside. Studi
es in rural settlement and economy. B. A. R. 102. Oxford 
1982. 

2. ALFÖLDI A.: Pannónia rómaiságának kialakulása és törté
neti keretei. Századok 70. 1936. 37.; MÓCSY, A.: Die Be
völkerung von Pannonién bis zu den Markomannenkriegen. 
Budapest 1959. 40; SASEL, J.: Caesernii. Ziva antika 10. 
1960. 201-221; ALFÖLDY, G.: Revidierte Inschriften aus 
der Gegend des Plattensees. Specimina nova 1990. (1992) 
86; egy a területen kivételszámba menő kelta nevet Zala-
szentgrótról ld. uo. 91. 

3. BILKEII.: A Canius kereskedőcsalád Pannoniában (The Ca-
nius merchant family in Pannónia). Zalai gyűjtemény 16. 
1980-1981.9-10. 

4. MÓCSY op. cit. 40. A III. sz.-i feliratokat Id. RIU 2. 333, 
340, 365, 368-369. Vö. ALFÖLDY op. cit. 85. 

5. A Poetovio-aquincumi útvonalhoz ld. RADNÓTI A.: A zala
hosszúfalusi ezüstlelet. (Der Silberfund von Zalahosszúfalu). 
FolArch 3-4. 1941. 116; MÓCSY op. cit. 41^12; MÓCSY, 
A.: Eine Gruppe von Marmorstelen in Westpannonien. Zbor-
nik Narodnog Muzeja Beograd 8. 1975. 166; GABLER D.: 
Pannónia megszállásának néhány kérdése a terra sigillaták 
tükrében (Die Besitznahme Pannoniens im Spiegel der Sigil-
laten). ArchÉrt 106.1979.211. 

6. RADNÓTI A.: A pannóniai városok élete a korai feudaliz
musban. MTA II. Oszt. Közleményei 1955, 492; MÓCSY, 
A.: Pannónia. PWRE suppl. IX. 1962. 673; BALLÁ L.: Ke
reskedelmi tőke és a földbirtok kapcsolata Savariában. An-
tikTan 9. 1962. 85; MÓCSY A.: Földbirtok in: Pannónia ré
gészeti kézikönyve (szerk. Mócsy A.-Fitz J.) Budapest 1990. 
126-127. 

7. NAGY M.: Pannónia autonom területi közösségei és felső 
vezetőrétegük. Kand.diss. tézisei. Budapest 1989. 3. 

8. SWOBODA, E.: Carnuntum. Seine Geschichte und seine 
Denkmäler Graz-Köln 1958, 15. 191.-további irodalommal 
- M. V. GROLLER: RLiÖ 5. 1904. 7.; MÓCSY, A.: PWRE 
suppl. XI. 1968. 1271-1272. 

9. Tüskevár környékére lokalizálja MÓCSY, A. in RIU 2., 13. 
és 15. A környék római kori lelőhelyeit és leleteit ld. MRT 3. 
Karte 3. Somlóvásárhelyhez ld. MRT 3. Nr. 52., 12. és 14.; 
A beneficiarius állomásokhoz ld. RIU 361. (Tüskevár), RIU 
364. (Somlóvásárhely). 

10. A korábbi összefoglaló publikációk - a munkák jellegéből 
adódóan - a topográfiai kutatások eredményeire még nem 
építettek - B. THOMAS E.: Die römische Villen in Pannoni
én. Budapest 1964. 46-123.; BIRÓ, M.: Roman Villas in 
Pannónia. ActaArchHung 26. 1974. 23.; HAJNÓCZY Gy.: 
Pannónia villaépítészete. Építés-Építészettudomány 7. 1975. 
3-61.; LÁNYI V.: Villák és vidéki kóépületek in: Pannónia 
régészeti kézikönyve, (szerk. Mócsy Á.-Fitz J.) Budapest 
1990. 222-234., 359-360. - A villa-meghatározás sok eset
ben szubjektív; a sümegi épületet pl. útállomásnak határozta 
meg Mócsy A. és nem mezőgazdasági birtokközpontnak 
mind a korábbi publikációk - ld. MÓCSY A. in: Pannónia 
régészeti kézikönyve. Budapest 1990. 231-232., 55. ábra. A 
terepbejárási adatok alapján sokszor nehéz eldönteni, hogy 
az adott objektumok villához vagy egyéb római településhez 
tartozhattak-e. A kérdéshez ld. BAYER, H.: Die ländliche 
Besiedlung Rheinhessens und seiner Randgebiete in römis
cher zeit. Mainzer Zeitschr. 62. 1967. 132. Nincs kizárva 
ugyanis, hogy ott ahol kőépület maradványai nem kerültek 
elő, csak kerámiatöredékek vagy tegulák - ott esetleg korai 
római villa faépítményeivel számolhatunk. Ugyanakkor a kő
épület sem jelent mindig villagazdaságot. A felszíni kutatá
sok módszertanához, amelyeknek célja a településrendszer 
rekonstruálása ld. Archeological Survey in Britain and Abro

ad (ed. Macready, S.-Thompson, F. M.) London 1985. Al
kalmazásának kitűnő példája - LLOYD, J.-BARKER, G.: 
Rural settlements in Roman Molise. Problems of archaeolo
gical survey. Papers in Italian Archaeology (ed. ANDREWS, 
D.-OSBORNE, J.-WHITEHOUSE, D.) III. BAR int. ser. 
125. Oxford 1982. 289-304. - A lelőhelyek sűrűségéhez a 
Balaton-felvidék egyes területein - ld. MRT 2. 40-43. (Bala
tonfüred - 5-6., 8-9., 19., 22. lelőhelyek), 84-87. (Dörgicse 
- 2 - 3 . , 5., 10., 12. lelőhelyek). 

11. A későrómai erődített telepek és a császári birtokok össze
függéseihez ld. MÓCSY, A.: Pannónia and Upper Moesia. A 
History of the Middle Danube Provinces of the Roman Em
pire. London-Boston 1974. 303.; MÓCSY A. in: Pannónia 
régészeti kézikönyve. Budapest 1990. 362. 

12. A koracsászárkori veterántelepekhez ld. KUZSINSZKY В.: 
A Balaton környék archaeológiája. Budapest 1920. 75.; MRT 
1. 183. (Zalavár); SÁGI, К.: Das römische Gräberfeld von 
Keszthely-Dobogó. Budapest 1981. 89-93.; a temető I. szá
zadi sigillatáit ld. B. VÁGÓ, E.: Die oberitalisch-padanische 
Auflagensigillata in Transdanubien. A korai feliratok; RIU 
292. (Zalavár), 294. (Keszthely-Újmajor), 308. (Zalaszentg-
rót), 313. (Hegyesd), 316. (Balatonhenye), 325., 327-330. 
(Kékkút), 399. (Révfülöp), 340. (Zánka) 351. (Csopak), 354? 
(Vörösberény). Rí. V. 2. 345. (Nagyvászony). 

13. MÓCSY, A.: Pannónia. PWRE suppl. IX. 1962. 673.; 
MÓCSY, A. in: Pannónia régészeti kézikönyve. Budapest 
1990. 127. Másként NAGY M. op. cit. 

14. MRT 2. 46. 
15. MRT 2. 40. 
16. RHÉ G.: A baláczai ásatások eredményei. Veszprém 1912. 

31-104.; RHÉ Gy.: Újabb ásatások eredményei Baláczán. A 
Veszprém Megyei Múzeum és Könyvtár 1927-1928. évi je
lentése 48-59.; MRT 2. 340.; KISS, Á.: Mosaic Pavements 
of the Roman Villa at Baláca. ActaArchHung 11. 1959. 159-
236.; BIRÓNÉ SEY K.-PALÁGY S.: A balácai éremlelet. 
CommArchHung 3. 1983. 63-78.; PALÁGYI S.: A balácai 
kutatások története 1904-1976. VMMK 17. 1984. 1985. 27-
50.; PALÁGYI S.: Über römischen Villen in Pannonién. Das 
Altertum 31. 1985. 158-163.; PALÁGYI S.: A balácai villa
gazdaság alaprajza az újabb megfigyelések tükrében. Balácai 
Közlemények 1. 1989. 12-31. PALÁGYI, S.: Vorbericht 
über die Erforschung der römischen Villa von Baláca. Cam. 
Jb. 1991.93-95. 

17. KANOZSAY M.-SZENTLÉLEKY T.: A kádártai ásatás. 
Régészeti Dolgozatok 2. 1960. 67-73.; MRT 2. I l l ; THO
MAS op. cit. 51-52. 

18. RHÉ Gy.: Ős- és ókori nyomok Veszprém környékén. Buda
pest 1905.; THOMAS op. cit. 46., 48^9. ; HAJNÓCZY op. 
cit. 34-38. 

19. THOMAS op. cit. Abb. 56.; MRT 2. 188. 
20. SZENTLÉLEKY T.: Az örvényesi bronzmécses. VMMK 4. 

1965. 103-107.; MRT 2. 154. 
21. THOMAS op. cit. 123.; MRT 2. 194. 
22. KISS Á.: A tüskevári római telep 1962-1963. évi feltárása 

VMMK 6. 1967. 54-57.; MRT 3. 242. 
23. NAGY L.: Pannónia sacra. Budapest 1938. 114-148.; 

NAGY L.: Keresztény római emlékek Magyarország terüle
téről. ArchÉrt 45. 1931. 29-42.; SÁGI K.: Ókeresztény bazi
likának vélt villa rustica hitelesítő ásatása Kékkúton. VMMK 
11.1972.121-137. 

24. THOMAS op. cit. 25., 27. 
25. MRT 1. 172. 
26. KUZSINSZKY В.: A Balaton környék archaeológiája. Bu

dapest 1920. 111.; THOMAS op. cit. 111.; MRT 1.131. 
27. THOMAS op. cit. 33.; MRT 1. 172. 
28. ÁDÁM I.: Sümeghi földalatti épületmaradványok. ArchÉrt 

2. 1882. 22.; THOMAS op. cit. 116-118. 
29. PALÁGYI S.: A balácai villagazdaság alaprajza az újabb 

megfigyelések tükrében. Balácai Közlemények 1. 1989. 12-
13. 

153 



30. PALÁGYI S.: Rétegtani megfigyelések az I. épület (főépü
let) 1906-1926., 1976-1979-es ásatásaiból és a 6. helyiség
ből (= pince) előkerült terra sigillaták. Balácai Közlemények 
1. 1989. 125.; GABLER D.: A balácai terra sigillaták I. Balá
cai Közlemények 1. 1989. 114. - korábban KISS, Á.: Roman 
Mosaics in Hungary. FontesArchHung Budapest 1973. 26-
28. PALÁGYI, S., Cam. Jb 1991. 93-95. 

31. Ld. FRERE, S.: Britannia. A History of Roman Britain. Lon
don 1967. 266-268. (Bignor, Sussex és Ditchley, Oxfordshi
re). Hasonló építmények Germaniából ld. HINZ, H.: Die 
Ausgrabungen auf dem Kirchberg in Morken, Kr. Bergheim. 
Rheinische Ausgrabungen 7. 1969. 21.; FREMERSDORF, 
F.: Der römische Gutshof Köln-Müngersdorf 1933. 9.; OEL-
MANN, F.: Ein gallorömischer Bauernhof bei Mayen. BJ 
133. 1928. 51. KÜHNEN, H. P. (hrsg.): Gestürmt-geräumt-
vergessen? Der Limesfall und das Ende der Römerherrschaft 
in Südwestdeutschland. Würt. Landesmuseum Stuttgart 
1992, 59. Raetiából: CZYSZ, W.: Ausgrabungen in einem 
römischenGutshof bei Oberndorf a. Lech. Das Archjahr in 
Bayern. 1989. 136-140. 

32. Burgenländisches Landesmuseum, Eisenstadt-Ortsakten Fb. 
9/74. (Grabung von K. Kaus). Egyedülálló faépület a II—III. 
századból Betnaváról (Slovenia) - ld. STRMCNIK-GULIC, 
M.: Römische Villen nahe Maribor und das Bemühen der 
Bodendenkmalpflege. Savaria 20. 1991. 101. 

33. Korarómai villákhoz ld. MRT 2. 71. (Berhida-Római domb), 
MRT 2. 108. (Hidegkút); MRT 3. 96. (Gógánfa), MRT 3. 
152. (Mihályfa); MRT 4. 121. (Jásd), MRT 4. 189. (Olaszfa
lu). 

34. KUZSINSZKY В.: A Balaton környék archaeológiája. Bu
dapest 1920. 192.; RHÉ Gy.: Ős- és ókori nyomok Veszprém 
körül. Budapest 1906. 11., 22.; MRT 2. 96.; THOMAS op. 
cit. 47-49.; GABLER D.: Importált reliefdíszű sigillaták és 
pannóniai utánzataik. ArchÉrt. 103. 1976. 39. 

35. II—III. századi villák: MRT 2. 40. (Balatonfüred-Siske), 
MRT 2. 43. (Arács-Villasor), MRT 3. 242. (Tüskevár) MRT 
2. 99. (Hajmáskér), MRT 4. 33. (Bakonynána-Mórsarok), 
MRT 4. 26. (Bakonygyirót-Halomföld), MRT 4. 36. (Ba-
konyoszlop-Hosszúrét), MRT 4. 42. (Bakonyszentistván-
Templom domb), MRT 4. 65. (Béb-Fő u.), MRT 4. 68. (Bor
sosgyőr-Felsőbozót), MRT 4. 80. (Csetény-Temetóföld), 
MRT 4. 85. (Csót) MRT 4. 227. (Sikátor). 

36. Korai és középső császárkori telepek; MRT 2. 33. (Balato
nalmádi), MRT 2. 109. (Hidegkút-Linzacker, Hidegkút-Kö-
zép) MRT 2. 157. (Ősi), MRT 2. 172. (Papkeszi), MRT 3.31. 
(Apácatorna), MRT 3. 138. (Kispirit), MRT 3. 135. (Kispi
rit), MRT 3. 109. (Iszkáz), MRT 3. 141. (Kisvásárhely), 
MRT 3. 16. (Adorjánháza), MRT 3. 129. (Kiscsősz), MRT 3. 
40. (Borszörcsök-Devecser), MRT 3. 106. (Hegyefő), MRT 
3. 152. (Mihályfa), MRT 3. 192. (Rigács), MRT 3. 162. 
(Nagygörbó), MRT 3. 206. (Somlóvásárhely), MRT 3. 257. 
(Vindornyaszólós), MRT 4. 33. (Bakonynána), MRT 4. 38. 
(Bakonypéterd) MRT 4. 129. (Kemenesszentpéter), MRT 4. 
149. (Magyargencs), MRT 4. 152. (Malomsok), MRT 4. 164. 
(Mihályháza). Későrómai telepek (III-IV. sz.): MRT 2. 37. 
(Balatonfókajár), MRT 2. 50: (Balatonkenese), MRT 2. 66. 
(Bánd), MRT 2. 70. (Berhida), MRT 2. 77. (Csajág), MRT 2. 
120. (Küngös), MRT 2. 128. (Márkó-Csapberek és Márkó-
Somhegy), MRT 2. 202. (Tótvázsony), MRT 2. 222. (Vá

szoly), MRT 2. 265. (Vöröstó), Thomas 25. 27. (Balatongyö
rök), MRT 3. 157. (Nagyalásony), MRT 3. 75. (Dabrony) 
MRT 3. 241. (Tüskevár) MRT 3. 241. (Tüskevár-Paptag), 
MRT 3. 17. (Adorjánháza), MRT 4. 122. (Jásd), MRT 4. 
227. (Sikátor), MRT 4. 250. (Vanyola). 

37. A colonatushoz ld. VIDMAN, L.: Zprávy jednoty klass. filo-
logie 6. 1964. 181. - kritikáját ld. MÓCSY A. in: Pannónia 
régészeti kézikönyve. Budapest 1990. 365. A földek bérbea
dására vonatkozóan ld. FINLEY, M. I.: Studies in Roman 
Property. Cambridge Univ. 1976. 103. A colonatus kérdésé
hez Moesiában és Thraciában Id. WOLFF, H.-VELKOV, 
V.: Moesia inferior und Thrakien. Grundzüge einer Wirts
chafts- und Sozialgeschichte der römischen Karpaten-Bal
ken-Provinzen. Passauer HistForsch 6.1990.606. 

38. SÁGI op. cit. 135. 
39. A fallal körülvett villagazdaságokhoz ld. HAJNÓCZY op. 

cit. 34-38. (Gyulafirátót-Pogánytelek, Szentkirályszabadja-
Romkút), MRT 2. 119. (Baláca) és MRT 2. 46. (Balatonfűz
fő-útelágazás). Mócsy A. helyesen állapítja meg, hogy ezek 
nem „refugium-villák"; a falak nem védelmi funkciót töltöt
tek be - V.o.: MÓCSY, A.: Pannonia-Forschung 1973-1976. 
ActaArchHung 29. 1977. 391. 

40. A balácai mozaikokhoz ld. KISS, Á.: Roman Mosaics in 
Hungary. FontesArchHung Budapest 1973. 51-57.; az örvé-
nyesihez uo. 63. 

41. MRT 2.40 (Balatonfüred); THOMAS op. cit. 33. (Egregy). 
42. HÁRTYÁM B.-NOVÁKI Gy.-PATAY Á.: Növényi mag

es termésleletek Magyarországon az újkókortól a XVIII. szá
zadig Magyar Mezőgazdasági Múzeum 1967-1968. évi Köz
leményei 1968.80.47. 

43. A két gabonafajta elterjedésének kérdéséhez ld. GABLER, 
D.: Aspects of the Development of Late Iron Age Settle
ments into the Roman Period in Transdanubia (Evidence ba
sed upon the excavation at Szakály in Southern Hungary). 
Studies in the Iron Age of Hungary BAR Int. ser. 144. Ox
ford 1982. 65. 

44. MÜLLER R.: A mezőgazdasági vaseszközök fejlődése Ma
gyarországon a késővaskortól a törökkor végéig. Zalai gyűj
temény 19. 1982. 155. 652-654. (eke), 155., 661. (kasza), 
155., 664. (sarló). 

45. MÜLLER op. cit. 347. (Kékkút), 377. (Szentgál) - kaszalele
tek; MÜLLER op. cit. 86. (Nr. 262) (Gyulafirátót), 87. (Nr. 
266-267) (Hajmáskér) - sarló. 

46. MÜLLER op. cit. 155., 657. (Baláca), 86., 264. (Gyulafirá
tót). 

47. A gyulafirátóti kerámiaműhelyhez ld. RHÉ Gy.: Ős- és ókori 
nyomok Veszprém körül. A Balaton tanulmányozásának 
eredményei III. Budapest 1906. 21.; KUZSINSZKY В.: А 
Balaton környék archeológiája. Budapest 1920. 194. A bala
tonfűzfői II. századi edényégető műhelyhez ld. H. KELE
MEN M.: Római kori fazekaskemencék Balatonfűzfőn (Töp
feröfen aus der Römerzeit in Balatonfűzfő). VMMK 15. 
1980. 49-72., a berhidai fazekaskemencéhez ld. BONIS É. 
ArchÉrt 88. 1961. 287. Az örvényesi kovácsmúhelyhez ld. 
SZENTLÉLEKY T.: Az örvényesi bronzmécses. VMMK 4. 
1965. 103. Téglaégető kemencéket ismerünk Balatonfüred-
Baricska (MRT 2. 41.) Balatonfüred-Szólósi u. 1. - Palágyi 
S. RégFüz 27. 1974. 25. és Csopak-Sportpálya lelőhelyekről 
RégFüz29. 1976.36. 

EINIGE FRAGEN ÜBER DIE GESCHICHTE DER RÖMISCHEN SIEDLUNGEN AUF DEM TERRITORIUM NÖRDLICH VOM 
BALATON 

Der Verfasser versucht eine Summierung der Daten bezüglich 
der Geschichte römischer Siedlungen auf einem der meist erforsch
ten Territorien Pannoniens aufgrund der sich auf das ganze Komi
tat Veszprém erstreckten archaeologischen Terrainforschungen, Er

gebnisse der hier durchgeführten Ausgrabungen und Inschriften zu 
geben. 

Die Zielsetzung dieser Arbeit war, uns mit den Bodenbesitzsver
hältnissen und der Wirtschaftsgeschichte dieses Territorium zur rö-
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mischen Zeit bekanntzumachen, chronologische Stützpunkte dafür 
können jedoch die Forschungen, die vor allem auf den Daten der 
Terrainuntersuchungen oder auf den früheren stratigraphisch kaum 
bewertbaren Ausgrabungen beruhen, kaum geben. Forschungen an
derer dörflichen Siedlungen in der Nähe der Villenwirtschaften, 
vor allem der vorrömische Siedlungen, deren Fortleben belegt wä
re, wurden nicht vollbracht und so gibt es kaum eine Möglichkeit 
die zwei Siedlungsformen morphologisch, funktionell miteinander 
zu vergleichen. 

Es fehlen die frühen römischen Villen, die aufgrund der zahlrei
chen Inschriften aus dem 1 Jahrhundert mit einer vermuteten Vete
randeduktion, bzw. mit italischen Einsiedlern in Zusammenhang 
gebracht werden könnten: von den 122 registrierten Villen und 174 
sonstigen dörfliche Siedlungen können kaum zwei-drei auf das ers
te Jahrhundert datiert werden. Aufgrund früherer Forschungen wur
de - vor allem aufgrund einer besonderer Gruppe der Ortsnemen 
aus der römischen Zeit (-iana, -ana, ianis) - angenommen, dass es 
schon am Ende des 1 oder Anfang des 2 Jahrhunderts auf dem Ba
laton-Oberland Grossgrundbesitze gab. Laut neueren Beobachtun
gen beweisen jedoch diese Ortsnamen für sich allein noch nicht das 
frühe Zustandekommen der kaiserlichen: dieser Annahme wider

spricht übrigens auch das dichte Vorkommen der Villen. Der Verg
leich der Grandbesitzzentren aus der spätrömischen Zeit, bzw. der 
neugebauten Villen aus den 3-4 Jahrhunderten zeigt, dass aufgrund 
der chronologischen Stellung der Gebäudespuren und deren Funde 
keine grössere Grundbesitzkonzentration im nord-östlichen Teil 
des Balatons bewiesen werden kann. Es können keine grundlegen
den Veränderungen in den Bodens Verhältnissen weder aufgrund 
der freigelegten Bauten noch aufgrund der Spuren auf der Oberflä
che des Terrains registrierbaren Villen oder aufgrund der auf die
sem Gebiet entdeckten 79-Inschriften festgestellt werden. Der Ver
fasser nimmt die in den Villenwirtschaften gefundenen Samenkör
ner und landwirtschaftliche Eisengeräte in Betracht, die vor allem 
den Getreidebau zur römischen Zeit zu bestätigen scheinen. In den 
Villenwirtschaften wurde eine bedeutende Handwerktätigkeit aus
geübt, vorüber die freigelegten Töpfer, bzw. Ziegelbrennöfen und 
Werkstattgegenstände zeugen. 
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