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Római villa 
a senkiföldjén 

Szentendre városától Ény-ra, az MII út Skan-
zen felé elágazó szakasza mentén, mintegy 5 
km-re az Öregvíz (Staravoda) patak Ny-i lankás 
partján, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum kellős 
közepén nagykiterjedésű romterület található. 
Ez az épület egykoron, a Kr. u. III-IV. évszá-
zadban hatalmas, virágzó villagazdaság köz-
pontja volt; jelenlegi ismereteink szerint a 
tartományi főváros, Aquincum környéki hason-
ló típusú majorságok legnagyobbika. Története 
életében, működése idején sem szűkölködött 
fordulatokban, de pusztulása után 1600 évvel 
kimondottan kalandosnak nevezhető. E történet 
főbb stációinak vázlatát szeretném most az Olvasó elé tárni - harag, de (mitagadás) 
nem elfogultság nélkül. 

1973 tavaszán a Szabadtéri Néprajzi Múzeum felkérte a területileg illetékes szakré-
gészt - e sorok íróját - hogy a tervezett Közép-Tiszavidék tájegység egyik épületének 
alapozási árkában előkerült falak mibenlétét és kiterjedését határozza meg. A Ferences 
Gimnázium diákjainak segítségével a húsvéti szünetben elvégzett, szondázó jellegű 
ásatás eredménye „hosszú, homéri harcot" jósolt: egy óriásinak ígérkező lakóépület 
falai kerültek elő, márványutánzatú freskókkal díszített lakószobákkal tágas belső 
udvarral, annak déli falához épített fürdőtraktussal és vízöblítéses latrinával. A szondá-
zás költségeit (30 ezer Ft) biztosító Ferenczy Múzeum kasszája arra az évre kimerült, a 
Skanzen pedig egyre riadtabban figyelte a vékonyka földréteg alól itt is, ott is kifehérlő 
masszív falszakaszokat, melyek, láthatólag sehol sem akartak végetérni. 

Azon év őszén a Nemzeti Múzeum segítette ki Pest megyét pénzzel (100 ezer Ft) és 
szakemberrel. Kocztur Éva hosszú árkaiban több tucatnyi faldarab került napvilágra, 
majd végre Ny- felé sikerült az épület hosszúságát is megállapítani: 78 méter. Valóban 
hatalmas épület rajtőzik itt tehát, csupán a kiterjedését meghatározni is nehéz lesz, a 
Néprajzi Múzeumnak pedig jó időre le kell állítania a IV. tájegység kivitelezését. 

A következő évben a romterület K-i (patak felőli) és É-i oldalán nyitott nagyméretű 
szelvényekben folytatódott a munka a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium 
harminc lelkes diákjával, a Pest megyei Múzeumok Igazgatóságának Ikvai Nándor által 
biztosított teljes évi ásatási keretéből (100 ezer Ft). Ekkor sikerült a villa törzsépületé-
nek legkorábbi részét feltárni, a nagy udvarhoz Ny felől csatlakozó, mindkét végén 
félkörös lezárású, hosszú, keskeny folyosóval. Az É-i oldalapszist okkersárga és bíbor-
szín rozettákkal, zöldleveles ágakkal díszített mennyezeti freskóval, meander és 
asztragalosz mintájú stukkópárkánnyal látták el. Maradványaik szép számban hevertek 
a téglapadlóra hullott omladékban, sőt, mintegy másfél négyzetméteres, csodálatos-
képp egyben lezuhant freskódarab alapján hitelesen rekonstniálhattuk a mennyezeti 
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festmény mintáját. Az apszis félkörös ívelésű fala méteres magasságban viszont meg-
maradt, a szépen elsimított vakolaton bíborcsíkos zónákra lila festékbe mártott szivacs-
csal felvitt, impresszionista hatású festékfoltokkal. A vakolaton egy 11 evezős, egyár-
bocos folyami gálya karcolata is ránkmaradt; talán a ház valamelyik urának jószemű 
fiacskája próbálgatta ott kézügyességét. 

Még a nyár folyamán sikerült a törzsépület teljes É-i részét is feltárnunk (2. építési 
periódus), nagyméretű, igen finom kivitelezésű terrazzopadlós, freskókkal díszített falú 
helyiségekkel, kettőben padlófűtés (hypocaustum) maradványaival. Ezt a - kétségkí-
vül legdíszesebb, Vitruvius szerint a ház ura által lakott - épületrészt D felől korintoszi 
törpeoszlopokkal (néhány eredeti helyén ledőlve) valamint zöld-okker-vörös-kék 
rozettás freskóval díszített nyitott folyosó (porticus) zárta le, s egyben összekötötte az 
első lakóépülettel. A villa bejáratát ekkor helyezték át a porticus Ny-i végébe, amit 
különösen indokolt az épület közelében Ny felől futó, a Dunakanyart levágó, a Pilisen 
át Brigetioba (a mai Ószőny, akkoriban Aquincumhoz hasonló nagyváros) tartó római 
út egyre növekvő forgalma a Kr. u. 3- század első évtizedeiben, amikor az egész 
tartomány virágkorát élte. 

Ehhez az 1-2. építési periódushoz a 3- század közepetáján egy tágas, ólomcső víz-
vezetékkel (eredetileg nyilván szökőkutas medencével) ellátott udvar (átrium) csatla-
kozott, melyet É felől a már ismert porticus, további három oldalon zárt folyosó hatá-
rolt, így minden évszakban száraz lábbal mehettek át a villa ugyanekkor kibővített 
fürdőtraktusába, valamint a latrinákhoz. E finom kavicsréteggel borított tágas udvar 
bizonyára vidám lakomák és azzal együttjáró koccintgatások színhelye volt; nemcsak 
lerágott csontok és asztali edények cserepei tanúskodnak erről, hanem az a maga 
nemében hazánkban egyedülálló, latin feliratú boroskészlet, melynek darabjait az 
udvar egyik sarkába elásva találtuk meg. 

A messze földről, a gennaniai Trierből hozatott nagy értékű készlet 4 literes keverő 
edényén (a sűrűbb borokat vízzel hígították) lévő felirat józan epikuroszi bölcsességet 
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sugall: non amat me cv[pid]vs, vagyis Cupido, a szerelem istene nem szereti a bortól 
megrészegülteket. A ivópoharakon olvasható ama me (szeress engem) felszólítás is 
mértékletességre int, a pohárkák űrtartalma ugyanis alig 2 dl. A boroskészletet talán 
egy ünnepi lakomán felszolgálás közben ejthette el az ügyetlen rabszolga, gazdája 
pedig sajnálta kidobni a cserepeket, inkább - mintegy áldozatképpen - elásatta az 
atrium sarkában. 

A villa törzsépületének utolsó, 4. építési periódusa az előbbiekhez DNy-felől csatla-
kozó traktus, melynek falai tájolásban és építési technikában is eltérnek a korábbiak-
tól, ráadásul az itt nagyszámban telepített gyümölcsfák gyökerei is megtették a magu-
két. A nagyméretű helyiségek itt szerényebb kivitelben készültek, kivétel csupán a 
padlófűtéssel és finom terrazzopadlóval ellátott, freskókkal díszített falú, apszidális 
lezárásű tágas aula, melynek építésekor a szemben lévő kis apszist - okafogyott lévén 
- elbontották. Ezzel az épületszárnnyal a villa központi épülete elérte legnagyobb 
kiterjedését: 78x67 m=5226 m, amelyben 52 kisebb nagyobb, zárt, vagy félig nyitott 
szoba és belső udvar kapott helyet. Ezek után már csak kisebb átalakítások történtek a 
törzsépületben, ezek zöme a IV. század közepétől egyre bizonytalanabb közállapoto-
kat tükrözi: gyakori barbár betörések (357: kvádok, 359: szarmaták, 374: mindkettő) a 
közeli dunai határon, kényszerűen lazuló kapcsolatok a társprovinciákkal és Rómával 
a hosszan elhúzódó háborús állapotok miatt, végül barbár csoportok engedélyezett 
betelepülése a provinciába. 

Ehhez a zavaros időszakhoz köthető az első lakóépület É-i apszisa mellett nyitott 
nagy gazdasági bejárat, a 2. periódus Ny-i falához ragasztott, -talán állatok elszállásolá-
sára használt, gyenge falazású helyiségek, valamint a villát É-i és Ny-i oldalon védő 
kerítőfal, melyet az út felől, a Ny-i oldalon mintegy 2 m széles árok is nyomatékosított. 
Mindez arra mutat, hogy a birtokos nyugtalansága, sőt félelme dacára megkísérelte az 
épület biztonságát növelni, védhetőségét fokozni, amennyire a körülmények enged-
ték. De ki, vagy inkább kik lehettek e hatalmas villagazdaság lakói? 

Az első lakóépület tulajdonosa (egyben építője) valószínűleg leszerelt katona 
(veteranus) volt, aki talán a közeli Ulcisia Castraban (Szentendre) szolgált, s megked-
velvén a vidéket, a Staravoda mentén élő kelta családtól (néhány padlószint alatt kelta 
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lakógödrök voltak) e földarabot megvette, vagy elbitorolta és néhány rabszolgával 
földművelésbe fogott. Intenzív szőlőtermesztésről tanúskodik a tüzelésre használt 
nagymennyiségű elszenesedett venyige maradvány a fűtőcsatornák nyílásainál 
(praefumium), megpörkölődött szőlőmagvak, az - egyébként igen kevés tárgyi lelet 
között - két csaknem ép szőlőmetsző kés (kacor) és számos hasonló szerszám töredé-
ke. Az első tulajdonos örökösei, lassanként szépen gyarapodván, folytatták e tevé-
kenységet, kiegészítve azt a megtermelt - bizonyára jóminőségű - bor exportjával 
(szállításra használt nagy amforák töredékei tanúskodnak erről), sőt a villa törzsépüle-
tének elrendezése, az ismételt bővítés, mind a lakószobákban, mind a fürdőtraktusban, 
a többszöri padló megújítás, mind arra mutat, hogy e villa fogadó gyanánt is szolgálha-
tott (villa publica), ahol az Aquincumba, vagy Ulcisia Castraba igyekvő utas felfrissül-
hetett, lovat válthatott, szükség esetén éjszakázhatott is. 

A birtokot, jelenlegi ismereteink szerint a IV. század végén, valószínűleg a 374. évi 
nagy kvád-szarmata betörés után hagyhatták el, de nem pánikszerűen, hanem gondos 
előkészületek után mindent összecsomagolva, még az ablak, ajtószárnyak vasalásait is. 
Mindenesetre az utolsó itt talált pénz Valens (364-378) és Gratianus (367-383) 375 
körül kibocsátott veretei. Az épület soha nem égett le, lakatlan volt mind a népvándor-
láskorban (a bejárat közelében elvesztett, általunk megtalált cikáda alakú ruhadísz 
tanúsága szerint azért körbeszimatolták), mind pedig az azt követő évszázadok folya-
mán. Puszatlását elsősorban az időjárás viszontagságai és a talajerózió okozta, kövei-
nek nagy részét pedig a környékbeli falvak építéséhez hordták el. Az összerogyott 
épület omladékaira 20-30 cm vastag földréteg telepedett az évszázadok során, mely 
nem tűrte az intenzívebb földművelést. Néhány gyümölcsfától eltekintve dinnyén kívül 
nem is termett ott semmi. 

Megannyi szerencsés körülmény egy ásató régész számára - az 1975 őszén befeje-
zett feltáráskor az épület falai, különösen 1-3- perióduséi még 100-120 cm magasan 
álltak, jórészük vakolattal, melyen ott ragyogtak még a Hajógyári sziget Hadrianus 
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palotájának festményeivel vetekedő freskók. Szűkös technikai felszereltségünk miatt 
csak a „freskós szoba" négy falfestményét, valamint a fürdőhöz vezető folyosó bíbor-
színű indadíszes freskójának részletét tudtuk leszedni Janovich István és Polányi 
Aladár restaurátor segítségével. Hibátlanul fehérlettek akkor még a gondos kivitelezé-
sű terrazzopadlók is, a hosszú folyosó téglapadlója nemkülönben csaknem érintetlen 
volt. Még azon őszön az Országos Műemléki Felügyelőség, a Művelődési Minisztérium, 
a Régészeti Bizottság és a Nemzeti Múzeum prominens képviselői többször konzultál-
tak a helyszínen és egybehangzóan állagmegóvásra, konzerválásra javasolták a törzs-
épület É-i felét. Az állagvédő munkálatok megkezdését a következő évre tervezték, 
ezért a Skanzen csak a legszükségesebb téli takarást végeztette el. 

1976-ban azonban természetesen nem kezdődött el semmi és a következő évben 
sem - csupán terméketlen vita folyt a műemléki helyreállítás mikéntjéről, a több 
kilónyi dokumentáció elégséges avagy elégtelen voltáról. 1978-ra a három tél megtette 
a magáét, nemcsak a freskós vakolat és a terrazzo fagyott szét, de a falak kötőanyaga 
is; a köveket már csak az időközben újra elburjánzó gyomok tartották össze. Jómagam 
a Régészeti Bizottsághoz küldött beadványaimban nyomatékosan kértem a rom szak-
szerű visszatemetésének elrendelését, de ennek költségeit - mely 1980-ra a feltárás 
összegének (400 ezer forint) tízszeresére (!) rúgott, senki sem tudta biztosítani. A rom 
pedig csendesen porladozott tovább, míg 1981-ben a Skanzen fiatal építésze, Szalai 
András és a néprajzos Balázs György a BME Építésztörténet Tanszékével (professzor: 
Hanóczi J. Gyula) összefogva építészhallgatókból, a Youth's Heritage támogatásával a 
rom konzerválására nemzetközi építőtábort szervezett, melyhez a legkülönbözőbb 
helyekről koldulták össze a pénzt. Ezt követően kilenc esztendőn át váltakozó intenzi-
tással működött a tábor, melyhez 1985-től a budapesti Radnóti Miklós Gimnázium 
történelem szakköre is csatlakozott Kropog Erzsébet, Maucha Imre és Vég Gábor 
tanárok vezetésével. A terhek oroszlánrészét - a tábor elszállásolását, étkeztetését, a 
hétvégi kulturális programok szervezését - a Skanzen vállalta, elsősorban Káldy Mária 
népművelő, aki hol környezetvédő, hol pedig honismereti tábor fedőnévvel kilincselt 
céltámogatásért. A vékonyan csordogáló pénzösszegek miatt képtelenség volt akár-
csak egy évre előre tervezni; gyakran csak áprilisban postázták a meghívásokat a 
júniusban induló munkára, mert nem gyűlt össze a szükséges 100-150 ezer forint még 
papíron sem. Sokszor kifogytunk az építőanyagból is; a feltárás során összegyűjtött 
eredeti köveket már az első két évben felhasználtuk. Ezután a rom távolabbi környé-
kén és a patakmederben heverő, silányabb minőségű görgeteg köveket is beépítettük. 
Szinte minden évben változott a felhasznált cement minősége, sőt a színe, nemkülön-
ben a közreműködő ifjak kézügyességének, szaktudásának színvonala is ugyancsak 
hullámzott, hiszen Alaszkától Szicíliáig minden náció gyermeke otthagyta kézjegyét a 
villa valamelyik szögletén. És mégis, minden bizonytalanság, nehézség, sőt kínlódás 
ellenére az évenként együtt töltött három-négy-öt hét alatt nemcsak a puszta falak 
nőttek szemlátomást, de régészeti eredmények is születtek: ugyanis minden évben 
egyre mélyebben kellett visszabontanunk a falakat, hogy viszonylag szilárd alapokat 
találjunk, s ez újabb rétegek megbolygatásával járt együtt. így került elő az ÉNy-i nagy 
apszis felfagyott terrazzo padlója alatti betöltésből egy fiatal férfifejet ábrázoló, gyö-
nyörű freskótöredék, valamint számos korhatározó érem, elvesztett ruhakapcsoló tű, 
karperec, fülbevaló stb. Öt-hat év után azonban az eddig rendszeresen visszatérők 
diplomáztak, újak egyre kevesebben jöttek, a lelkesedés még a szervezők részéről is 
alábbhagyott. Értetlenség, sőt türelmetlenség volt tapasztalható a Szabadtéri Múzeum 
részéről is, míg a régészeti szempontból illetékes Ferenczy Múzeum továbbra is a 
szigorú elzárkózás elvét és gyakorlatát követte. A rom megőrzésén munkálkodó kis 
csapat egyre magányosabb lett, növekvő kesertíség töltötte el, mitagadás, e sorok íróját 
is. Azután - amint ilyenkor lenni szokott - , elhangzottak az első, nyíltan támadó szavak 
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is, olykor félretájékoztatásból, olykor az audiatur et altera pars elemi követelményét 
semmibevevő indulatból fakadóan. így a Művészet 1989/2 számában Csete György 
catói hevületét az akkor felgyorsított erdélyi falurombolások miatti jogos keserűségével 
tűzvörösre izzítva egyenesen a „térdig érő Római Impérium huszadrangú kis provin-
ciális düledékét" (32. old.) vádolja azzal, hogy miatta a Néprajzi Múzeum területén az 
elmúlt húsz év alatt csak két tájegység készült el, hogy a népi építészet szétszedett, 
odaszállított házai depóniákban korhadoznak, hogy a Csongrád-felgyői honfoglalás-
kori jurtákat senki sem „pátyolgatja" (1963-68 között nagy szeretettel dolgoztunk ott 
gyakornoktársaimmal, László professzorunk avatott irányításával), hogy a csallóközi 
falvak fölé magasodik a bősi „Sztalinoszaurusz", hogy 8000 falut rombolnak le Romá-
niában és az erdélyi menekülők sem pótolják a magyarság fogyatkozását (27. old.), 
hogy... Megannyi elszomorító vád, hiszen neki is, mint kulturális hagyatékunk őrzőjé-
nek, tudnia kell, hogy a „pannon örökség" ugyanúgy része múltunknak, mint a 
„turáni", s ha elpusztítunk, vagy csak pusztulni hagyunk egy római emléket, azzal még 
nem segítjük népi kultúránk fennmaradását. 

A Művészet 1989/9 számában Szalai András higgadtan és okosan, érvekkel cáfolta a 
méltánytalan vádakat. 

A Villa Rustica - ahogy a gimnazisták spontán birtokló gesztussal tulajdonfőnevet 
képeztek a közös főnévből - tehát áll, hogy úgy mondjam, még áll, hiszen a rendszeres 
állagmegóvás hiányában a 80-as évek elején felhúzott falkoronák újólag romlásnak 
indultak. A Skanzen, e területről végleg lemondva, nyilvánvalóan nem tud mit kezdeni 
vele; idegen testnek érzi, hasznosítására, a Múzeum vérkeringésébe való bekapcsolá-
sára tett javaslatokból eddig még semmi sem valósult meg. Magyarország jelenleg 
legnagyobb római villája, Szentendre-Ulcisia Castra egyetlen látható római kori emléke 
csöndesen porladozik három múzeumtól is elhagyottan a senki földjén. 

Topái Judit 
A tárgyban eddig megjelent cikkek, közlemények: Topái ].: Feliratos boroskészlet a szentendrei 
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„Vala Szent Erzsébet asszony 
falvában Pest mellett..." 

Az 1996. évi világkiállítás előkészületei keretében Budapesten, a IX. kerület Duna-
parti oldalán kiterjedt földmunkák folytak. Az arra járók figyelmét magukra vonták a 
szorgos tevékenykedés nyomán kibontakozó változások, az átalakuló táj képe láttán 
pedig ennek múltján is elkalandoznak gondolatai. 

A történészek megállapítása szerint Pestnek a középkorban szűk határa volt, amit 
nem pusztaság övezett. Déli környékére - jórészt a mai Ferencváros területére - te-
kintve feltűnhetett a régi kor emberének, hogy a már a XIII. században az ország 
közepének számító, forgalmas város közelében, a Duna és a Szegedre vezető Nagy út 
határolta földdarabon kedvező, természetadta megélhetési lehetőségek (halászat, 
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