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elvethetjük. Mi más történhetett pont ebben 
az időszakban Balácán?

A malacok júliusi–augusztusi levágási ideje 
alapján egy olyan nyári, jelentősebb pusztí-
tással járó eseményt keresünk, amely vala-
mikor i. sz. 177 és 211 között történt. I. sz. 
167–180 között zajlott a „nagy markomann–
szarmata háború” néven elhíresült háború, 
amely jelentős részben Pannónia területén 
játszódott le. Ennek az első szakasza i. sz. 174 
körül záródott le, amely időpont viszont túl 
korai számunkra, hisz a pincében ennél ké-
sőbb készült terra sigillata-edénytöredékek 
voltak. A második szakasz nyitánya, amely 
177-ben volt és 178-ban vált olyan súlyossá, 
hogy mind Marcus Aurelius, mind az ek-
korra már társcsászár fia, Commodus Pannó-
niába érkezett, már sokkal inkább egybevág 
a balácai pince adataival.

Mindezek mellett, az ásatások során másutt 
előkerült adatok alapján úgy tűnik, hogy a fen-
tebb említett háborús eseményekhez egy má-
sik, korábbi pusztulási réteg tartozhat, így a 
pince pusztulása ezt követően pár évvel, eset-
leg évtizeddel következhetett be, akár pont a 
nagy markomann–szarmata háborúk kárainak 
felszámolása közben, egy elhibázott építési 
munka vagy pont az építkezések közben bekö-
vetkező újabb támadás következtében, legké-
sőbb a iii. század második évtizede körül.

Bár az év továbbra is kérdéses, a hónapot a 
malacok vágási ideje miatt mégis tudjuk. Ez 
július–augusztus volt, a tulajdonosoknak és 
embereiknek pedig nem volt idejük kimen-
teni az értékeket. Azt azonban biztosan tud-
juk, pont a kutyák maradványai miatt, hogy 
volt olyan, aki túlélte a támadást és elkezdte 
a rendrakást a központi lakóház maradvá-
nyai között. Ez azonban már egy másik idő-
szak részét képezi. Ez már a központi lakó-
ház és minden bizonnyal a villagazdaság iii. 
századi fénykorának a nyitánya, ha nem is 
éppen a legszebb módon.
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É letem nagy részében nem hallottam er-
ről a helyről, de aztán egyszer elromlott 

a fűnyíróm és el kellett vinnem Vámosra, a 
szervízbe. Akkor láttam először az üres par-
kolót és lejjebb azt, amit úgy hirdettek a par-
kolóban, „római kori villagazdaság”. Arra 
gondoltam, ide még visszajövök.

Aztán egy este Both Gábor borkereskedő 
barátomnak említettem ezt a dolgot, főleg a 
fűnyírót, borozgattunk, és akkor azt mondja 
nekem, arra gondolt, kellene rendeznünk 
egy bacchanáliát ott a romokon. Beszélt ne-
kem nagyon szép mozaikokról, mindenféle 
faragott fejekről, élőkről és holtakról, szóval 
hogy az egy inspiratív hely. Vinnénk oda 
rengeteg kurvát, hát persze bort is. Azon 
fenn akadtunk, hogy vizeznénk-e a bort, mint 
ahogy a rómaiak tették állítólag. Valakit em-
lített, hogy süthetné majd a vaddisznókat, 
meg a tulkokat, nem tudom, talán a Mészá-
ros Zoli? Persze táncosnők is lennének. Az 
egész három napig tartana. Aztán mondtam, 
én olyan etruszkra venném a dolgot, nekem 
az nagyon tetszik, ahogy elnyúlva, a könyö-
künkre támaszkodva iszogatnánk. Ahogy 
azt Cerveteriben láttam, a múzeumban. És 
amúgy is, mondtam, ott van az etruszk–ma-
gyar nyelvrokonság, illetve vérrokonság, 
ami egy alternatív elmélet a magyar nyelvro-
konságról. Említettem Mario Alinei olasz 
nyelvészprofesszor Etrusco: Uno forma arcaica 

di ungherese („Ősi kapocs: A magyar–etruszk 
nyelvrokonság”) című művét. Aztán persze 
mondtunk más neveket is: Magyar Adorjánt, 
Kur Gézát, Nagyernyei Szabó Zoltánt, míg 
eljutottunk Orbán Árpád Folio Hungarica. 
Déli magyar őshaza, az új délies, sokszöges, poli-
gonális szórokonítási rendszer és diadalútja című 
munkájához. Aztán eszembe jutott, hogy 
ezek a könyöklősök mintha a sírokból kerül-
tek volna elő. Későre járt, hagytuk a dolgot.

Már egy jó ideje dolgoztam a vöröskő-té-
mámon, amikor egyszer aztán felmentem a 
fajszi kálváriára, hogy lefényképezzem az ott 
felállított vöröskő-talapzatra helyezett feszü-
letet. Magammal vittem egy üveg ecetet és 
egy nagy kovácsoltvas-szöget, hogy elkészít-
sem a Szög és ecet című művemet a feszület 
alatt. Nos, innen láttam először Balácát, fent-
ről a távolban. A látványban nem jutottam to-
vább, mint az elhatározáshoz, hogy elme-
gyek majd oda egyszer.

Életem során kétszer is olyan helyen éltem, 
ahol a rómaiak látható nyomot hagytak ma-
guk után. A rómaiak szempontjából ezek pe-
riferiális helyek. Az egyik Lusonna a Lé-
man-tó partján, az Alpok lábánál, a biroda-
lom szélén, egy kikötő nyomai, kereskedők 
települése. A másik onnan ezerötszáz kilo-
méterre a Pelso tó közelében, szintén a biro-
dalom szélén, Baláca, ennek latin nevét nem 
ismerem. Az előző oly kevés nyomot hagyott 
maga után, hogy a neki szentelt múzeum egy 
palántázó üvegházra emlékeztet. Míg a má-
sodik, és ez itt most a lényeg, a villagazda-
ság, művekben gazdag.

Amikor már a vöröskőnek szentelt köny-
vön dolgoztam, eljöttem ide, hogy fényképe-
ket készítsek a faragott kövekről.

Aztán elkészült a könyvem makettje, sürge-
tett a határidő, és akkor Bartuc Gabi meg-
mentett, mert nem volt akkor még szöveg 
hozzá (mint ahogy most se lenne), és megírta.

Íme (részlet): „[Térjünk még vissza a róma-
iakhoz…], a csodálatos oszlopfőkhöz és fo-
gadalmi táblákhoz meg oltártöredékekhez, 
mágikus állatképekhez, varázslatos vadász-
jelenetekhez, annál is inkább, mert az az ér-
zésem, hogy a mai napig csak kevesen tud-
nak róluk. Titkos kincs, holott nyilvános, 
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Szlavónia pecsét a párnán
a szobaasszony lázas sietséggel
cserélgeti odaadóan a lucskos huzatokat
amelyeken esténként arcod parázslott
Emlék vagy aki két héttel ezelőtt
még a zágrábi kenyeret harapta
és nyáron šibeniki bort kortyolt
Töredék amely mindig visszatér
az ebéd utáni vérkeringésed labirintusában
el-eltűnik Cesarić, Kraljević, Kanižlić és Kozarac*
és egyáltalán nem egyszerű átutazásuk metafizikája
ezeken a nem szokványos pályákon
azelőtt is rossz volt a vérkeringésed
Miniatúra
amit megérint a bánat
mint a fekete vásznat a moly

MEGSZÁLLOTTSÁG

Apolló mind ez ideig az egyetlen aki
elcsendesítheti Aphrodité új életét
távol a görög hiedelmektől és régmúlttól
És tudja hogy az azúr hullámok tajtéka maradt
egyetlen hódolója
az újkori fürdőhelyen
Érdekelné miféle szobrásznak van joga
márvánnyá változtatni a nőt
csak azért mert álmában megjelent

ahogy hajnalban megrázza hajkoronáját a homokban
az ágya helyett
és minden szál haja
egy meggyilkolt alga
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mindenki számára nyitott a kétezer éves vil-
lagazdaság romjain kialakított bemutatóhely.

A Balácán látható oszlopfők jelzésszerű 
maszkos fejfigurái naiv megmunkálásukkal 
csodálatos összhangot alkotnak ezzel a me-
leg, porózus anyaggal. Látszólagos primitív-
ségük ellenére is rafinált, absztraháló munka 
eredményei. A »szellem geológiáját«, a tudat 
mélyrétegeit látom bennük. Például az úgy-
nevezett maszkos oszlopfő a negyedik szá-
zadból, Vörösberényből tiszta kozmogónia, a 
giacomettisre csiszolt, alapvonásaira véglete-
sen letisztult fej a nagy füleivel groteszk fi-
gura, mellette egy rohanó kutyával vagy őz-
zel számomra a kozmoszt birtokba vevő em-
ber gyermeki őszinteségű ábrázolása. Égi 
üzenet. Az idők távolából egy »objet«, plane-
táris relief, véletlenül sem közönséges ásvány. 
A régi egyszerű lelkivilágú mestereknek az 
idő romboló-építő mechanizmusa is segített a 
tárgyak szakrális funkciójának, üzenetének a 
felerősítésében. A merészen üresre koptatott 
homokos anyagfelületeken van, ahol már 
csak apró faragott jelek láthatók. Majdnem, 
de mégsem nonfiguratív kompozíciók, hi-
szen az emlékezésnek és a tulajdonképpen 
kézzelfogható anyagnaturalizmusnak, a vö-
röskő strukturális tulajdonságainak a szinté-
ziséből születnek. Az öröklétbe átmentett an-

tik világ optimizmust és bátorságot sugall, jó-
kedvet. Élet és halál, öröklét és enyészet moz-
dulatai végletesen összefonódnak. Miért van 
az, hogy a szarkofág és a sírkövek derűs ha-
lottairól, urambocsá’, a strandokon magukat 
homokba ásó fiatalok jutnak eszembe? Én a 
vöröskő anyagának az oldottságával, a ho-
mok képlékeny simulékonyságával és derűjé-
vel magyarázom az asszociációt, amibe bele-
játszik a római életmód is, amiről úgy tudjuk, 
hogy a természetben gyökerezve a végleteket 
nagyon közel hozta egymáshoz. Vannak azért 
szomorú mozdulatlanságban megkövült csa-
ládábrázolások is ezeken az antik kőlapokon, 
ahogyan Kovács Endre fotói is tanúsítják.”

És akkor készítettem még egy képet a táj-
ról, onnan, Balácáról nézve, Balácát. Ezen 
már nem látszik az ásatásra épült kiállítás 
helyszíne, a környezet viszont igen, a tavaszi 
ragyogásban.

A kép jobb oldalán egy apró kis villagazda-
ságot láttam (azt hiszem, fából épült), virágzó 
fákkal körülötte. Három traktort és a háttér-
ben ipari tevékenység nyomait. Ennek közép-
pontjában egy fehér hegyet láttam, először 
azt gondoltam, talán a szkíta–római–avar–
hun – és hát végül is magyar – kurgán, de 
nem, nem az volt. Azt már biztos benőtte a fű. 
És hát a hidrofor. Én azt szeretem a legjobban.

Mányoki Endre

CRATAEGUS 
MAUYORIENSIS

– a sosem volt történelem

Galagonya ide, galagonya oda, Mauyori 
nem szerette a történelmet. Talán mert 

titokban már ő is a része volt, és hát Mauyo-
ri magát se kedvelte nagyon. „Miféle történe-
lem az, amiben ennek is lapot osztanak?” – 
Mauyori szeretett magáról úgy beszélni, akár 
egy kívülálló.

Az tény, hogy (géjé) megvezette ezzel a 
galagonyával. „Még hogy legalább ezer-
nyolcszáz éves!” Mert annyinak kellett len-
nie, ha már akkor is itt virított, amikor a villát 
építették. Balácán, vagy hogy a bánatba hív-
ták ezt a dűlőt. Caesariana, ha igaz.

Lehet, hogy megvezette, lehet, hogy nem. 
Bár (géjétől) minden kitelik, de annál inkább 
az időtől. Még az is, hogy történelmet csinál 
magának. És az is, hogy egyes galagonyák 
kétezer évig élnek. És ha így van, akkor a 
galagonyának bizony van történelme. Igazi. 
Afféle helyben ülős, lustácska történelem 
ugyan, de legalább saját. Nem ő megy, mint 
az emberféle, a történelem felé, nem ő szede-
geti össze, önhatalmúlag, ahogyan neki tet-
szik, kényére-kedvére, hanem csak ácsorog, 
gyökeret verve a talajba, és várja a történel-
met. Nézegeti az embert, ahogy fontoskodik.

Mauyori, akinek már akarva-akaratlan ki-
jutott a történelemből, aki már belekevere-
dett, ha tetszett neki, ha nem, aki már ösz-
szemaszatolta a törtélemmel magát és a tör-
ténelmet magával, úgy döntött, hogy galago-
nya lesz. Ha már (géjé) megvezette. Ha már 
belekeverte ebbe a históriába. Az a galago-
nya, a balácai, caesarianai, az az ezernyolc-
száz éves cserje. Mauyori úgy statuált, hogy 
kipróbálja a galagonyalétet. Sorsot választ 
magának, és ha már választhat, márpedig 
miért ne választhatna annyi nem-választás 
után, miért ne dönthetne a galagonya mel-
lett? Miért ne választhatna nevet is magának 
– Crataegus mauyoriensis? Fikciónak ez sem 
utálatosabb, mint bármelyik koholmány.

Vajon hogyan került a Nagykút, Kiskút, 
Ányoskút háromszögébe az a mag? Bizo-
nyára a szél sodorta oda, talán a bronzkor-
ból. „Egy bizonyos – döntött Mauyori –, hogy 
a 118. évet írjuk.” „A galagonya a termőhely 
iránt különösebb igényeket nem támaszt, és 
jól tűri a nagy hőmérsékleti ingadozásokat.” 
(Herbarium Pannonicum. Carnuntum, 106[?]. 
33. o.) Mégis két év kellett, hogy kisarjadjon. 
És már lássa, ahogy épül a villagazdaság.

Nem volt útban senkinek? Meglehet, az itá-
liai kereskedő, aki jó befektetési lehetőséget 
látott az Észak-Itáliához hasonló éghajlatú 
vidékben, vagy éppenséggel a kiszolgált ka-
tona, Cephalo, aki családi birtokként kapta a 
területet, nagyon is megbecsülte? „A galago-
nyát a rómaiak a remény, a házasság és a ter-
mékenység szimbólumának tekintették.” (i. 
m.) Belebújik a cserje bőrébe Mauyori, hátha 
választ talál.

Hajlong és izzik, izzik és tikkad nyári nap-
pal, őszi éjjel kétszáz hosszú esztendőn át, 
amíg a villagazdaság felépül és a környék 
megtelik élettel. Mauyori, a cserje, mindeb-
ből persze csak azt az egyet látja, ami ép-
pen mellette nő ki a földből. Ám roppant jól 
érzi magát. Segítene mozaikpadlót rakni Ce-
phalónak, falakat habarcsozni, freskót fes-
teni, cubiculumot, tricliniumot, culinát, cel-
lát, a likas-dombi tumulust építeni, vividariu-
mot gondozni vagy éppenséggel a kerítésen 
túl jószágot legeltetni, ha eljutna odáig. Meg-
van annak is a hátránya, ha az ember bokor. 

A szerző felvétele




