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BAL ÁC ÁR A M EN N I
Balaton környéki feliratos
emlékek, sírkövek szövegei
kerültek elő a Krisztus utáni
első-második század
idejéből, egy akkoriban létesült
római veterántelepről.
De nemcsak sírfeliratok, hanem
komplett házak is
berendezési tárgyakkal, konyhai
eszközökkel, ruhákkal,
s mivel a későbbi nagybirtok
helyén akkoriban még
veteránparcellákra szabdalták
a határt, kifordult a
szorgalmas régészek keze közt
egy s más a földből:
övveret egy britannicus
hadifelszereléséről, ki itt járt,
és edénytöredék a markomann
háború emlékeként.
(Elég viccesen hangzik ez
a markomann.) Egyszóval
Balácapuszta ilyen,
nem Tesco-, de villagazdaságos.
Kilenc hektáron gazdálkodik
Nemesvámos közelében,
s a Szentkirályszabadján,
Gyulafirátóton és Örvényesen
feltárt leletek szolgálnak még a
késő ókori gazdálkodás
képének megrajzolásához.
A Balaton-felvidéki klíma
Itáliáéval vetekszik, vadállománya sűrű, termékeny
volt már a kezdetekkor is.
Bővizű kutak és tiszta
források táplálták e vidéket,
hűs patakokká, tavakká
duzzadva, életet adva. A derék
rómaiak pedig még
ólom- és kerámiacsöves
vízvezetéket is rittyentettek.
Ma sem nyaralóhelyet kell
érteni villagazdaság alatt,
hanem gazdálkodási formát,
mezei munkadolgokat,
haszonállatok nevelését,
kábé mint egy majorságban.
Corneliusnak s rómainak
mondja magát a férfi, ki ma
tulajdonolja Balácát. Nekem
afféle skanzennek tűnik,
melyet igény szerint újra a
körforgásba lehetne
állítani. Lakóház, fogadóépület
és múzeumpedagógiai
foglalkoztatóterem várja
most a nagyérdeműt, és a
kétszárnyú lapidárium, mely
római kori múzeumként
szolgál. Romkertbe léphet
a látogató majd, mediterrán
világba, ókori fűszer- és
gyógynövények élőhelyére.
Középen antik hatású
napóra, az időt pontosan méri.
Tavasztól őszig látogatható,
s kóstolót is bárki téphet
a főzelékbe hazavinni.
Aztán ha melegünk van,
vár minket a kőtár-kiállítás,
ahol nyolcszáz éves
faragott temetkezési
kőemlékeket fényképezhetünk,
ha van elég fény, szarkofágot
és a Likas-dombi
halomsírt. Érdekes mind,
főleg ha ókorkutató vagy
régész az ember, netán
botanikus. Urambocsá’ író.
Időszakos képzőművészeti
kiállítás, hangverseny és
konferencia is zajlik
Balácapusztán, ha épp jókor
megyünk. De amúgy nem
tudunk rosszkor menni.
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BALÁCA, A RÓMAI KORI
NAGYBIRTOKKÖZPONT VESZPRÉM
ÉS A BALATON KÖZÖTT
– a balácai feltáró, feldolgozó és bemutató program eddigi eredményei
„Én a falun lakozót nevezem boldognak, a várost
dicsérd te. Ki más sorsát áhítja, sajátját gyűlöli.”
Horatius: Episztolák, i/10–12.
(Urbán Eszter ford.)

„Erről álmodtam mindig: kicsi, egyszerű birtok,
hol házam mellett kert s csörgedező patakocska
s mindezeken kívül kicsi erdő volna”
Horatius: Szatírák, ii/6., 1–3.
(Bede Anna ford.)

„De boldog az, kit nem szorít százféle ügy,
s mint hajdanában őseink,
saját ökrével szánt atyái birtokán
s kamatra semmi gondja sincs!
(…)
hanem vagy ép nyulánk venyige-vőlegényt
esket sudár nyárfáival,
vagy nézi völgyek alján bőgő barmait,
amint legelnek tétova,
s a vadhajtásokat kacorral metszve le,
nemes gyümölcsöt ojtogat,
vagy amphorába pergetett mézet rak el,
vagy báránykáit nyírja meg…”
Horatius: Epódoszok, 2., 1–4., 9–16.
(Meller Péter ford.)

V

eszprémtől kilenc kilométerre terül el a
Dunántúl legnagyobb római kori villagazdasága, Baláca. A fallal körülvett épületegyüttes közül látogatható a főépület mo
zaikjaival, falfestményeivel, a ii. századi pince
anyaggal és egyéb leletekkel. A romkerten
belül látható még néhány részben helyreállított,
részben romként konzervált épület, és itt ka
pott helyet a Veszprém megye római kori fa
ragott kőemlékeit bemutató lapidárium is.
Horatius vidéki életet dicsérő írásait számos
alkalommal hallhattuk a „Baláca ünnepi órái”
rendezvényein. Bár a fenti idézetei a klasszikus itáliai, illetve Róma környéki birtokokra
vonatkoztak, mégis segítenek elképzelni, milyen is lehetett az egykori balácai földbirtok, s
hogyan is éltek, élhettek vidéki birtokain tulajdonosaik. Horatius soraira a rompark megnyi-

tásának tizenötödik évfordulójára, 1999-ben
Rostetter Szilveszter komponált zenét, és
– hogy választani tudjunk – egyszerre három
himnuszt is az Énekek második és negyedik,
valamint a Szatírák második könyve nyomán.
A xviii. században és azóta közzétett állítólagos (koholt) és valós feliratok,1 valamint a
szántáskor felszínre került falak, falmaradványok egyértelművé tették a rómaiak jelenlétét Nemesvámos déli, délkeleti, illetve Veszprémfajsz északi határában. A xx. század nagyjából negyedik negyedéig Baláca szinte azonos
volt a veszprémi káptalan egykori majorságával, s csak kevesen gondoltak arra az 1912 óta
már biztosan szélesebb körben is megismer1 K. Palágyi Sylvia: „Őskor, római kor, népvándorlás kora”. In Veress
D. Csaba–Hudi József–Ács Anna–Palágyi Sylvia: Nemesvámos tör
ténete. Balatonfüred–Csopak Tája Szövetkezet, Veszprém, 1994. 19. o.;
K. Palágyi Sylvia: „A balácai kutatások története (1904–1976)”. A Vesz
prém Megyei Múzeumok Közleményei, 1984/17. 27. o.
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