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RÓMAI KORI BORMARADVÁNY EGY AQUINCUM TERÜLETÉN 
TALÁLT 2. SZÁZADI HAMVASZTÁSOS SÍR KORSÓJÁBAN

1. ELŐZMÉNY

   Budapest Aquincum területén (Kunigunda útja 
39.) egy 2. sz.-i római hamvasztásos sírban Lassányi 
Gábor régész 2001-ben olyan korsót talált, amely-
nek nyakán, oldalán és alján szürkésfehér vékony 
cementálódott vékony réteget lehetett megfigyelni 
A földnyomás miatt kissé megsérült kancsót egy-
koron lezárták. Feltehetően itallal együtt temették 
az elhunyt mellé.
   A korsóból annak nyakáról, aljáról és oldaláról 
a rácementálódott rétegből in situ 3 db mintát vet-
tünk.

2. ANYAG ÉS MÓDSZER

   Italmaradványból származó szilárd maradék lét-
rejöttéről az alábbiak feltételezhetőek: természetes 
körülmények között – minden különlegesebb külső 
beavatkozás nélkül – az ital elveszti illó alkotóré-
szeit, „beszárad”; gyakorlatilag tehát az ún. összes 
extraktról van szó, amely szerves savakat, cukrot, 
glicerint stb. tartalmazhat. 
   Azon feltételezés bizonyítását, hogy a marad-
vány borból származik, nagyban megnehezíti 
az a tény, hogy az alkoholos erjedés termékei 
(alkoholok, aromaanyagok, glicerin stb.), de egyéb 
alkotórészek is – mint pl. az almasav– az eltelt idő 
alatt kémiailag ill. mikrobiológiailag – sőt fizikailag 
(tenzio) – a mintából már bizonyosan eltávoztak, 
így azonosításukra nincs lehetőség. Az extrakt 
tartalom más nehezebben lebomló összetevői (pl. 
borkősav ill. sói) azonban megmaradhattak.
   A bort feltételező megközelítésünk csak indirekt 
lehet: a maradékban kimutathatók-e olyan kompo-
nensek, amelyek a bor nem illó alkotórészeit képe-
zik, továbbá ezek szőlőből származnak-e?

A mintákon az alábbi vizsgálatokat végeztük el:

2. 1. Oldási próbák
   A minták forró vízben részlegesen, 1 normál 
sósavban széndioxid gáz képződése közben jól, de 
nem teljesen oldódtak.

2. 2. Kémiai vizsgálatok
   A mintából 10 g/l-es koncentrációjú oldatokat 
készítettünk oldószerenként. Szűrés után ezeket 
használtuk analízisre.

2. 2. 1. Borkősav-meghatározás
   A borkősav ill. sói ammónium–metavanadáttal 
savas közegben narancssárga színű komplexet 
alkotnak, mely szín spektrofotometriásan mérhe-
tő.
   A mintákból különböző oldószerekkel készített 
oldatok intenzíven adták a színreakciót.

A mérési eredmények a következőek:

Minta Borkősav g/g minta

1. minta 
2. minta 
3. minta 

0,03
0,02
0,03

2. 2. 2. Fémösszetétel-mérés
   AAS-technikát használva, a savas oldatból az 
alábbi fémkoncentrációk mérhetők:

Minta
Fémion

1.
mg/g minta

2.
mg/g minta

3.
mg/g minta

K
Ca
Mg
Na
Cu
Fe
Al
Si
Sr
Pb
P

0,22
10,50
1,81
0,20

0,007
1,33
0,85
0,90
0,73

–
0,17

0,24
13,30
1,56
0,29

–
2,13
6,27
1,99
0,39

–
0,91

0,20
9,30
1,44
0,22

–
0,85
1,21
1,55
0,32

–
0,24

2.2.3. Polifenolok vizsgálata
   Mindhárom minta oldatában – értelemszerűen 
a lúgosban erősebben – jelentkezett a borászat-
ban használatos módszer szerint a polifenolok 
Folin-Ciocalteu reakciója.
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   A lúgos oldatból vanillines színreakció alapján 
polimerizálható polifenolokat – katechineket és 
leukoantocianinokat – sikerült detektálni.
   A rendelkezésünkre álló kalibráció a kis minta-
mennyiségek miatt a mennyiségi kiértékelést nem 
tette lehetővé. Ezekből az értékekből messzemenő 
következtetéseket amúgy sem lehetett volna levon-
ni, hiszen a hőhatásból eredő bomlások a kom-
ponensek egymáshoz való arányát általunk nem 
követhető módon befolyásolhatták.
   Alapvetően fontos azonban, hogy a polife-
nol-vegyületek a mintákból egyértelműen kimutat-
hatók voltak.

2.2.4. Fehérje-vizsgálatok
   A lúgos oldatból az ismert biuret-színreakció 
alapján fehérjék jelenléte mutatható ki a minták-
ból.

3. EREDMÉNYEK

   A mintákon elvégzett forró vizes és sósavas oldá-
sok borkőre (KH-tartarát, borkősav stb., ill. egyéb 
szerves komponensekre) engednek következtetni.
   A borkősav-mérési adatokból megállapítható, 
hogy a mintákban a borkősav ill. annak sói találha-
tók.
   A minőségi összetételt tekintve a szőlőben és 
a borban megtalálható fémek fordulnak elő. Ami 
ezek közül lényeges: a fő sóképzők – a K+ és a Ca2+ 
jelen vannak.

   A borra jellemző polifenolok és fehérjék kimu-
tatására ill. mennyiségi meghatározására szolgáló 
módszerekkel kvalitative sikerült a mintákból azo-
kat egyértelműen kimutatni.

4. KÖVETKEZTETÉS

   Az elvégzett analitikai vizsgálatok a 2. századból 
származó korsóból származó három mintában a 
bor szárazanyagára jellemző összetételt mutattunk 
ki, különös tekintettel a borkősavra, amely csak a 
szőlőre ill. a borra jellemző. A mért értékek egymás-
hoz képest lényeges különbséget nem mutattak. A 
jelenlevő polifenolok és fehérjék, továbbá az előfor-
duló fémionok (kálium, nátrium, kálcium és magné-
zium) is ezt támasztják alá. A szokásosnál magasabb 
kalcium érték az edény anyagából származhat.
   A fenti adatok alapján, a régészeti megfontoláso-
kat is figyelembe véve kijelenthető, hogy a korsó-
ban bormaradvány lehet, különös tekintettel arra, 
hogy a mintákban jelenlévő borkősav ill. sói csak a 
szőlőre jellemzőek, egyéb gyümölcsök gyakorlatilag 
nem tartalmazzák.
   A leletanyag páratlan jelentőségű, hiszen a Kár-
pát-medencéből eddig mindössze három italmarad-
ványról van tudomásunk: Fehérvárcsurgó–Eresztvé-
nyi erdő egyik Hallstatt C korú fejedelmi sír ugyan-
csak általunk elemzett bormaradványáról, Intercisa 
lelőhelyen az egyik lepecsételt üvegben talált vízzel 
kevert olajjal azonosított italmaradványról,1 és Szek-
szárdról egy állítólagos római kori borleletről.2

 1  Füzes szíves szóbeli közlése.
 2  SÁGI–FÜZES 1966.
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Chemical analysis has detected a composition char-
acteristic wine residue in three samples from jugs 
dating to the 2nd century, bulking in tartaric acid, 
characteristic solely for wine or grapes. The mea-
sured quantities did not show significant dissimi-
larities. The polyphenols and proteins, the metallic 
ions (potassium, sodium, calcium and magnesium) 
also affirm it. The calcium rate being higher than 
the average may itself. originate from the material 
of the vessel.
   Summing up the above mentioned results, with 
a special regard to the fact that the tartaric acid 
and its salts are exclusively characteristic of grapes, 

whereas other fruits practically do not contain any 
of them, it can be claimed that the jugs contain 
remains of wine. 
   The significance of the find is beyond compare, 
as there have been only three remains of drinks 
altogether from the Carpathian basin: wine remain 
detected by our team in a Hallstatt C period regal 
grave in the forest of Fehérvárcsurgó-Eresztvény, 
a remain of drink identified as the mixture of oil 
and water found in a sealed flask at the site called 
Intercisa, (a kind oral information of Füzes) and a 
supposed wine find from Szekszárd (SÁGI-FÜZES 
1966).

REMAIN OF ROMAN-TIME WINE IN A JUG FOUND IN A
CREMATION BURIAL FROM THE 2nd CENTURY
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1. kép. Bormaradvány a Budapest, Kunigunda útja 39. sz. alatti 2. századi római hamvasztásos sírban talált korsóból. 
Kovács Tünde felvétele.


