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Aki a Villány-Siklósi Borút turisztikai látványosságait felkeresi, nem is sejti, hogy a tájat uraló Szársomlyó-
hegy lábánál, a szőlők között ókori romokat rejt a föld. A vidék mediterrán szépsége és klímája vonzotta 
a Római Birodalom késő császárkori elitjét, amelynek egy befolyásos, szenátori rangú családja ide épí-
tette luxusvilláját. A villa csak lassan fedte fel jelentőségét és műkincseit. Fürdőházának feltárása után 
egy szerencsétlenül elrendelt mélyszántás táblákban forgatta ki a földből a mozaikpadlók darabjait. A 
Magyar Nemzeti Múzeum 2016-tól hosszú szünet után újra kutatja a lelőhelyet. Az ásatások napvilágra 
hozták a villa lakomatermét, amelynek padlóját egykor a római mozaikművészet legszebb alkotásait 
idéző színpompás padló borította. A római üvegművesség remekei, egy boros készlet darabjai is elő-
kerültek. A nagyharsányi villának jelentősége van a Seuso-kincs kutatásában is. A feltárt lakomaterem 
belsőépítészeti, tárgyi luxusa bizonyította, hogy a késő római kori Pannoniában jelen volt az a művelt és 
gazdag birodalmi arisztokrácia, amely a Seuso-kincshez hasonló minőségű ezüstedényeket birtokolha-
tott, és amely értette a korszak elitjének klasszikus műveltségre épülő irodalmi és vizuális kultúráját és 
beszélt annak kifinomult nyelvén.
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A késő császárkori villagazdaság Dél-Baranyában, 
Nagyharsány és Villány között, a festői szépségű 
Szársomlyó-hegy déli lábánál fekszik, a Kopár- és 
Kopáralja dűlőkben (1. kép). A hegy valóban kopár 
déli lejtőin mediterrán jellegű mikroklíma uralko-
dik. Magyarországon itt a legmagasabb a napsü-
téses órák száma. Az egyedi klimatikus viszonyok 
kedvező feltételeket teremtettek az ember megtele-
pedéséhez is, amely már a bronzkortól kimutatható 
a lelőhelyen. 

A rómaiak legkésőbb a Kr. u. 1. század máso-
dik felében felfedezték a Szársomlyó vidékét. A 
hegy tövében egy közel 1 km hosszan elnyúló, 
de ritkásan beépült falusias település jött létre. A 
Severus-korban (193–235) beinduló kőépítkezé-
sek a település Kopáralján fekvő központjában 
koncentrálódtak, amely már egy villagazdaság irányába mutató fejlődést jelez. A település történetének 
leglátványosabb átalakulása a 4. század második felében következett be, amikor a már létező, korábbi 
villagazdaságot luxusrezidenciává építették át, mozaikokkal ellátott fogadó és lakomatermekkel, új 
lakó- és fürdőházzal, kerti létesítményekkel. A tanulmány ennek a késő római luxusvillának a bemutatá-
sát célozza, amelynek valódi jelentőségét csak most, az újraindult régészeti kutatások fényében kezdjük 
felismerni.
1 Régész, tárigazgató-helyettes, Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár. E-mail: mrav.zsolt@mnm.hu 
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1. kép. A Szársomlyó-hegy kopár déli oldala 
(fotó: Mráv Zsolt)

https://doi.org/10.36245/mr.2021.1.2
mailto:mrav.zsolt@mnm.hu
www.magyarregeszet.hu


MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN • 2021 Tavasz

Mráv Zsolt • Egy késő római luxusvilla Nagyharsányban, a Szársomlyó-hegy lábánál
12

MOZAIKSZÁNTÁS NAGYHARSÁNYBAN – A KÉSŐ RÓMAI VILLA FELFEDEZÉSE 
ÉS RÉGÉSZETI KUTATÁSA

A leleteiről már régóta ismert lelőhely feltárását az 
1960-as évek elején a Nemzeti Múzeum főigazga-
tója, Fülep Ferenc kezdte meg. Kutatásai a település 
egyik fürdőházát hozták napvilágra (Fülep 1979, 
312) (2. kép). A lelőhely kutatástörténetének követ-
kező fejezete botránnyal kezdődött, amely a hazai és 
a nemzetközi sajtóban is indulatokat keltett (Mráv 
2019, 18–19). 1974-ben a villányi téesz a korábbi 
ásatások szomszédságában szőlőt kívánt telepíteni. 
Bár rögtön a szántás megkezdése után „ropogott a 
föld”, egész falblokkokat és színes mozaiktöredé-
keket is felszínre vetett az eke, a főmérnök mégis 
a szántás folytatása mellett döntött, annak ellenére, 
hogy Fülep Ferenc a helyszínen már intézkedett a 
földmunkák leállításáról. A lesújtó eredmény a köz-
ponti épületegyüttes középső harmadának és ebben 
egy 60 négyzetméterre becsült mozaikpadlónak a 
kiszántása lett (3. kép). A felszínre vetett mozaik-
töredékek jelentős része ugyan múzeumba került, 
de még megbecsülni sem tudjuk azoknak a töredé-
keknek a számát, amelyek kézen-közön eltűntek.2 
Amellett, hogy a lelőhely visszafordíthatatlan és 
súlyos károsodást szenvedett, a mélyforgatás azt is 
megmutatta, hogy a villának mozaikpadlóval ékes 
termei voltak, így az további kutatásra érdemes. 

2 Nagy öröm számunkra, hogy egyre többen juttatják vissza a Nagyharsányból különböző úton-módon hozzájuk került 
kiszántott mozaiktöredékeket. Ezúton kérünk és bátorítunk mindenkit, hogy akinek ilyen töredékekről tudomása van, vagy 
esetleg maga is rendelkezik velük, beszolgáltatásukkal segítsen a hányatott sorsú mozaikpadlók helyreállításában. Minden 
töredéknek megvan a maga pótolhatatlan helye abban a több száz négyzetméteres „kirakós játékban”, amelynek során az 
egykori csodás mozaikpadlók töredékeikből újra összeállnak.

2. kép. A nagyharsányi villa fürdőháza Fülep Ferenc 
kutatásai alapján

3. kép. A mélyforgatással feltört mozaikpadló barázdákból 
összegyűjtött töredékei, 1974 

4. kép. A villa lakomatermének 1982-ben feltárt középső része 
a fűtőcsatornákkal és a lakomaterem előtt mozaikpadlók 

töredékeivel
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Remélve, hogy még ép mozaikokra bukkan, az 1980-as évek elején Fülep Ferenc visszatért a lelőhelyre, 
ahol kutatásai egy hatalmas, alulról fűtött terem belsejét hozták napvilágra (4. kép). Ennek padlóját egy-
kor mozaikok borították, amelyek művészi kidolgozottsága a késő római mozaikművészet legkiemelke-
dőbb alkotásaival állíthatók párhuzamba. Az ásatónak nem adatott meg, hogy a feltárás eredményeit és a 
szenzációs mozaikleletet közzétegye. Az ásatás hiányos dokumentációjában a teremről csak egy vázlatos 
felszínrajz maradt fenn. Az alaprajz értelmezhetetlensége nagyrészt annak köszönhető, hogy nem sikerült 
lehatárolni és megtalálni a terem északi és déli falát. Ezek a megoldatlan problémák kijelölték a 2016-ban 
újrainduló feltárások első helyszíneit és feladatát. 

A NAGYHARSÁNYI VILLA LAKOMATERME ÉS MOZAIKJAI
A kőépületekből álló településközpont megismerésére – részben még a feltárások előtt, részben azzal pár-
huzamosan – terepbejárásokat (Mráv, Markó & Bradák 2008, 105–110) és roncsolásmentes lelőhelydi-
agnosztikai-felméréseket alkalmaztunk. Mivel a légifényképezés módszerével a művelésből kivont terü-
leten újabb eredményekre nem lehetett számítani (SzaBó 2015, 102–105; SzaBó 2020, 2014–217), ezért 
a mágneses és talajradaros vizsgálatok eredmé-
nyességében bíztunk. Ez utóbbival 2019. év őszéig 
a központi épületegyüttesnek közel teljes területét 
sikerült felmérnünk, és feltérképeznünk annak alap-
rajzát.3 Ebből megtudhattuk, hogy a megközelítő-
leg két futballpálya nagyságú, téglalap alakú, É-D 
tájolású központi épületegyüttes több lépcsőben 
épült ki. Középpontjában egy kertként használt, 
nagy, négyszögletes belső udvar található, számos 
kisebb építménnyel és talán egy díszkúttal. A zárt 
udvart legalább egy oldalról pillérsor határolta és 
reprezentatív kialakítású épületszárnyak, széles 
közlekedőfolyosók vették körbe. 

A késő római tartományi elit reprezentációja 
alapvetően már vidéken, saját házuk falai között 
zajlott és nem a városok közterületein (Scott 1997, 
54, 59). A pihenés, a társadalmi és a kulturális élet 
helyszínei a magánbirtokok lettek, ahol az elit tagjai 
összegyűltek, és intellektuális szórakozással vagy 
vadászattal egybekötött lakomákkal töltötték sza-
badidejüket. Sokat áldoztak vidéki lakhelyük építé-
szetére és igényes belső díszítésére, mivel ezek tük-
rözték a társadalmi hierarchiában betöltött helyüket, 
és első sorban ezek vizuális üzenetein keresztül 
tudták megmutatni gazdagságukat, műveltségüket 
és hatalmukat (elliS 1991, 117–127). A villák egy-
ben szimbolizálták a kellemes és gondtalan vidéki 
élet örömeit, a szabadidő luxusát, amelyet a nagy-
birtokok jövedelme és a természet bősége bizto-
sított a földbirtokos elit számára (Maguire 2007, 
63–77). Ez a szándék érzékelhető a nagyharsányi 
villa építészeti formáinak kialakításában és a moza-

3 A mágneses kutatásokat 2017-ben Puszta Sándor (Cossicus Kft.), a talajradaros méréseket – a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Régészeti Intézetének műszereivel – Györffy-Villám Zsombor végezte 2018–2019-ben.  

5. kép. A nagyharsányi villa központi épületkomplexumának 
udvarán álló főépület. Alaprajzi rekonstrukció az ásatások 

és a geofizikai kutatások alapján, 2019. évi állapot. 
Narancssárga: ásatással feltárt falak; kék: geofizikai 

kutatásokkal azonosított falak; zöld: kiegészített falak; 
M: mozaikpadlós helyiség (Rekonstrukció: Mráv Zsolt és 

Györffy-Villám Zsombor)
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ikdíszítésében is, ami az elitstátusz állandó és egyre 
színpadiasabb kifejezésének az eszköztárához tarto-
zott (Scott 1997, 64; Scott 2000, 106–111). Leg-
tisztábban a lakomatermet magába foglaló épületen 
tapasztalható a luxusra törekvés, ahol a villa tulaj-
donosa, mint házigazda a vendégeit fogadta. Az 
épület az udvar É-D-i tengelyében állt, szabadon, a 
többi épülettől elkülönülve (5. kép). Reprezentatív 
bejárata a déli homlokzat közepén, közvetlenül az 
udvarról nyílt. A vendégek egy díszes, széles kapun 
keresztül léptek be az ellentett irányban elhelye-
zett apszissokkal kialakított fogadótérbe. Innen egy 
mozaikpadlós folyosón és egy ugyancsak mozai-
kos szobán áthaladva vezették őket a lakomatere-
mig, amely közel 180 négyzetméter alapterületű 
volt (Mráv 2019, 19–21). Az új ásatásokkal végre 
sikerült lehatárolnunk ezt a termet, amelyet északi 
oldalán nem a megszokott félköríves, hanem egy 
sokszög alaprajzú apszis zárt le (6. kép). Itt fog-
lalt helyet a lakomázó asztaltársaság, mivel innen 
jó kilátás nyílott a terem többi részére, ahol zenés-
táncos szórakoztatásuk zajlott (dunBaBin 1996, 
67–68; StephenSon 2016, 54–71). Az apszis téglafa-
lait a nyolcszög öt oldala alkotta, de keleti és nyugati 
falai nem párhuzamosak (7. kép). Ezzel az apszissal 
az épület utolsó átalakításakor bővítették a helyisé-
get, amelyet legkésőbb ettől kezdve már biztosan 
lakomateremként használtak. A poligonális apszi-
sok a pannoniai tartományokban nem állnak példa 
nélkül, de különösen ritka építészeti megoldásnak 
számítanak.4 Ezzel szemben a késő római Britannia 
területén a „fél-nyolcszög apszisok (semi-octagonal 
apses)” gyakoriak a villaépítészetben (coSh 2001, 
236–237). Indításuk mindig a terem oldalfalainak 
a meghosszabbítása, szélességük ezért megegye-
zik. A nagyharsányi apszis azonban a terem szé-
lességénél keskenyebb. Ennek legközelebbi alap-
rajzi párhuzamai az Ibériai-félszigeten találhatók 
(8. kép).5 A sok ablaküveg-töredék arra utal, hogy 
a lakomaterem nappali világítását elsősorban ter-
mészetes fénnyel igyekeztek megoldani. A nyugati 
fal ablaksora beengedte a délutáni és a lemenő nap 
fényét, ami meghatározta az estébe nyúló lakomák 
hangulatát (elliS 1994, 66–68; WittS 2000, 301, 

4 Poligonális lezárással épült a ságvári késő római belső erőd VII. számú főépületének nagyterme (tóth 2009, 34) és az 
aquincumi 2–3. századi legiótábor barakkjai fölé épült 4. századi ún. csarnoképület (Budapest III. kerület, Vörösvári út 1–3) 
apszisának külső falsíkja (SzirMai & altMann 1976, 235 és 62. ábra).

5 Például: Aquilafuente, villa romana de Santa Lucia (Segovia); Almenara de Adaja-Puras (Valladolid); Carranque, villa de 
Materno (Toledo), ld. összefoglalóan: chavarría arnau 2006, 20–21. 

6. kép. A nagyharsányi villa 2016 és 2019 között feltárt késő 
római lakomaterme (kép: Mráv Zsolt és Szabó Máté)

7. kép. A lakomaterem poligonális apszisának és mozaikjának 
feltárása 2018 tavaszán (fotó: Mráv Zsolt)
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311). Az északi apszisfal ablaktáblái mögött pedig 
a Szársomlyó déli fekvésű, kopár oldalának napsü-
tötte sziluettje rajzolódott ki. A sokszögű apszisok 
egyenes falszakaszai több és nagyobb ablakfelület 
elhelyezését tették lehetővé, ezért ezt az építészeti 
megoldást jellemzően a téli lakomatermek esetében 
alkalmazták (coSh 2001, 236 n. 60). A nagyharsányi 
terem is alkalmas volt hideg évszakokban rendezett 
lakomákra, mivel a padlója alatt többperiódusú fűtő-
csatorna-rendszer húzódott. Mozaikja valószínűleg 
akkor pusztult el, amikor ennek a fűtőrendszernek a 
tégláit az újkorban kitermelték. A mozaiknak a fűtő-
térben megőrződött töredékei az eredeti padlófelü-
letnek kevesebb, mint tíz százalékára becsülhetők. 

A vendéglátó célja az volt, hogy a lakomate-
rembe lépő vendégeit elkápráztassa annak látványá-
val. Egy polírozott felületű, profilált keretes mész-
kőlap töredéke arra utal, hogy a falak lábazatát kő 
burkolólapok borították (9. kép). Padlóját teljes egé-
szében színpompás, részben üveg mozaikkockákból 
kirakott mozaik alkotta, amelynek témaválasztása 
igényes ízlésű, műértő megrendelőt feltételez. Az 
elvont allegóriák megértése, a görög mítoszok fel-
ismerése, valamint az ezekben rejlő vizuális üzene-
tek értelmezése műveltséget igényelt mind a meg-
rendelő, mind a képi világot befogadó vendégek 
részéről. A fehér hátterű figurális jelenetek tartalmát 
a görög mitológiából és a vadászat, valamint az 
állatküzdelmek közkedvelt témáiból merítették. Az 
előbbit egy tengeri jelenet képviseli. A víz közegét 
üvegből készült, zöldszínű mozaikkocka-sorokkal 
érzékeltették, amelyek mögül ruhátlan női testrészek 
sejlenek elő (10. kép). A jelenet főszereplője egy 

9. kép. Polírozott mészkő falburkoló lap töredéke 
a nagyharsányi villa lakomaterméből

10. kép. Tengeri jelenet vízből kiemelkedő női test 
ábázolásával a nagyharsányi villa lakomatermének 

mozaikjából (fotó: Verba Erika)

8. kép. Az Ibériai félszigeten fekvő Carranque, villa de 
Materno alaprajza, poligonális záródású lakomateremmel 

(Chavarría arnau 2006, 20, 2. kép után)
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haját rendező mezítelen nőalak, akit a megszületése 
után szépítkező Aphroditével azonosíthatunk. Egy 
másik emblémában egy görög hérosz valamelyik 
hőstettét örökítették meg. A vadász- és állatviadal 
jelenetekben pedig egyelőre egy szarvasra, egy vad-
szamárra és egy oroszlánra következtethetünk. A 
vadállatalakokat zöldüveg-mozaikszemekből kira-
kott növényekkel helyezték természeti környezetbe. 

A mozaikszőnyeg leghangsúlyosabb, központi 
jelenete a Római Birodalom legalább három nagy-
városát megszemélyesítő városistennők galériáját 
ábrázolta, ahogy trónusaikon egymás mellett ülve, 
együttesen garantálják a római világrend örök bol-
dogságát és bőségét (11. kép). Jelenlétük egyben 
szerencsét és jólétet is hozott a villatulajdonos csa-
ládjára és a vendégeire (poulSen 2014, 223). Az 
istennőket a kezükben tartott tárgyakkal (gyümöl-
csöskosár, bőségszaru) és a ruhájuk eltérő színével 
(zöld, sárga és kék) egyénítették. A nőalakok nagy-
városokkal való azonosítása – egyedi attribútumok 

híján – csak a köréjük írt latin feliratok segítségével 
volt lehetséges. Ezekből mindössze néhány betű 
őrződött meg, amelyek nem teszik lehetővé, hogy 
konkrét városnévre kiegészítésük őket.

A nagyharsányi lakomaterem apszisát nem fűtöt-
ték, ezért téglákért sem dúlták szét a padlóját olyan 
mértékben, mint a fűtőcsatornákkal behálózott elő-
terét. Az apszismozaik agyagos alapozási rétege I. 
(Nagy) Constantinus császár egy Kr. u. 330–335 
között vert rézérméjét is rejtette,6 amely post quem 
keltezi az apszis mozaikját. A lakomatermek apszis-
mozaikjainak díszítőmotívumai általában egysze-
rűbbek a terem padlóját borító mozaikoknál. Ez 
azzal indokolható, hogy az apszisban felállított fél-
köríves vagy sokszögű lakomakerevet (stibadium) 
és étkezőasztal (sigma) a padló jelentős részét itt 
eltakarta (WittS 2000, 302). A nagyharsányi apszis-
mozaik tagolása is a felette elhelyezett lakomake-

6 Szabadváry Tamás meghatározása.

11. kép. A Római Birodalom egyik nagyvárosát 
megszemélyesítő városistennő a nagyharsányi villa 

lakomatermének mozaikjából 
(Magyar Nemzeti Múzeum, fotó: Dabasi András)

12. kép. Az apszismozaik trapéz alakú felületeit kitöltő 
indamotívum (fotó: Kardos Judit)
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revet alakját, beosztását tükrözte (Morvillez 1996, 
132–142). Az apszismozaik közepére egy elnyújtott 
nyolcszög alakú emblémát szerkesztettek, amelyet 
trapéz és négyzet alakú mezők vesznek körbe. Min-
den mezőbe egy-egy vázából előburjánzó növényt 
komponáltak, amelyek kanyargó indái és levelei 
teljesen befonták a rendelkezésükre álló felületeket 
(12. kép). A mozaik apszisfalat kísérő keretsávjá-
nak díszítése is egy futóindára valamint az abból 
kihajtó indaspirálok ritmikus hullámzására épült 
(13. kép). Ez közvetett utalás Dionüszoszra, akinek 
jelenlétében a növényi világ mindent elborító, buja 
burjánzásnak indult. Az istenség tényleges jelenlé-
tét a legközvetlenebb módon az embléma figurális 
ábrázolása fejezte ki. Bár ebből csak a talajvonalat érzékeltető barnásvörös mozaikkocka sorok maradtak 
meg, biztosak lehetünk abban, hogy azon Dionüszosz alakja állt, képi megfogalmazásának egyik jellemző 
mozdulatában. A dionüszoszi témák amellett, hogy magát az istenséget is megidézték, a késő császárkorra 
már inkább a lakoma, a baráti együttlét, valamint az evilági lét boldogságára, örömeire utaló allegorikus 
ábrázolásokká váltak (ParriSh 1995, 332).

LUXUSÜVEGEKBŐL ÁLLÓ KÉSZLET A VILLÁBÓL
A lakomaterem előtti folyosón és az egyik innen nyíló helyiség padlóján egy fényűző üvegkészlet sok száz 
apró töredéke feküdt. Voltak közöttük a késő római üvegművészet legmagasabb minőségét képviselő dara-
bok is. Egy késő római boros készlet poharai, serlegei kizárólagosan üvegből készültek. A késő római kor 
„gourmet” borfogyasztói már tudatosan mellőzték a fémedényeket, mivel azt tapasztalták, hogy azok anyaga 
negatívan befolyásolja a bor illatát és zamatát. Egy késő római nemesfém lakomakészlethez tehát nélkülöz-
hetetlenül hozzátartozott a luxusüvegekből összeállított ivókészlet. A lakomaterem esti világítását is részben 
míves üveglámpásokkal oldották meg (ElliS 1994, 69–70), amelyek környezetükre vetett fényjátékukkal 
nagyban hozzájárultak a lakomák bensőséges és egyben izgalmas hangulatához. A nagyharsányi villa üveg-
készlete áttört poharakat és lámpásokat, valamint vésett és aranyfóliával díszített színes üvegeket is tartal-
mazott. Az áttört hálódíszű, feliratos üvegekből (vasa diatreta) néhány betű, valamint áttetsző, kék és zöld 
színű hálótöredékek és csapok töredékei őrződtek meg, amelyekből több edényre is következtethetünk. A 
kékszínű hálótöredékek olyan edényhez tartozhattak, mint amilyet ép állapotban a montenegrói Kominiben 
találtak (WhitehouSe 2015, 99 no. 19) (14. kép). Valódi kuriózumnak számítottak az ún. dikroikus üvegek, 

amelyek azzal kápráztatták el a vendégeket, hogy a 
szemük láttára változtatták színüket és áttetszőségü-
ket. Az átalakulás attól függött, hogy milyen fényvi-
szonyok között használták, hogyan világították meg 
és milyen folyadékkal töltötték fel őket. Az üveg 
természetes fényben opak olívzöld színű volt, mes-
terséges vagy célzott fényben azonban áttetsző vér-
vörössé változott. Ma már ismerjük ennek a külön-
leges effektusnak a fényfizikai hátterét, amely az 
üveganyagba kevert nanoméretű ezüst- és aranyré-
szecskék fénytörési tulajdonságaira vezethető vissza 
(FreeStone, MeekS, Sax & higgitt 2007, 270–277; 
WhitehouSe 2015, 45–47). Az ókorban azonban még 
a művelt és sokat látott elit is megmagyarázhatatlan 

13. kép. Az apszismozaik keretmotívuma (fotó: Kardos Judit)

14. kép. Áttört hálódíszes üvegedény (vas diatretum) töredéke 
a nagyharsányi villából, és ahogy egykor az ép edény 

kinézhetett (Komini) 
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csodát láthatott ebben a fényjelenségben. Nem véletlen, hogy a dikroikus üvegeket értékes ajándékként 
adományozták és ünnepi lakomák alkalmával használták (WhitehouSe 1989, 119–121). A Római Birodalom 
területéről eddig körülbelül tíz dikroikus edénytöredéket ismertünk: közülük csak három származik Italiából 
és a nyugati tartományokból (egy-egy darab Rómából, Aquileiából és a hispaniai Soriából: höpke 2015, 
295). Mindez önmagában is mutatja a dikroikus üvegek ritkaságát és különlegességét. A nagyharsányi villa 
ásatása eddig legalább három, különböző technikával készült dikroikus üvegtöredéket eredményezett, és ez 
több szempontból is kiemelt figyelmet érdemel. Az itt talált új altípusok alapján a dikroikus üvegek sokkal 
változatosabb képet mutatnak, mint azt az eddig ismert darabok alapján feltételezni lehetett. Az pedig, hogy 
a nagyharsányi luxusvilla háztartásában egyidőben több hálódíszes és/vagy dikroikus üveget is használtak, 
amire régészeti adataink vannak, példa nélkül áll. Ennek alapján megkockáztathatjuk, hogy a készlet tulaj-
donosa a ritka üvegkülönlegességek szenvedélyes gyűjtője lehetett. 

A VILLA MŰVELT ÉS BEFOLYÁSOS TULAJDONOSA
A nagyharsányi villa különlegessége, hogy név szerint ismerjük a gazdag tulajdonost, akihez a központi 
épület 4. század végére, legkésőbb 5. század elejére keltezhető utolsó periódusának nagyszabású kiépítése, 
valamint mozaikjainak megrendelése köthető. A szomszédos Beremendhez tartozó Idamajorban 1901-ben 
egy bronztáblát találtak (MoMMSen 1902= L’Année Epigraphique 1902, 245) (15. kép), amely a Magyar 
Nemzeti Múzeumba került. A tábla verses felirata egy Valerius Dalmatius nevű szenátort dicsőített, akiről a 

15. kép. Valerius Dalmatius szobrának felirata Beremendről (Magyar Nemzeti Múzeum, fotó: Dabasi András & Kardos Judit). 
A tábla verses felirata: Visszavezetni jogot az igazra, megóvni mi méltó, | Dalmatius-törvény, élteti hű bizalom. | Kétszer 

hat törvény köti őt is, s praetori fortély, | Ismeri azt is, mit isteni fő hozatott. | Itt ugyanő értelmezi, s alkalmazza az írást. | 
Mit bölcs meghirdet, azt a derék követi. | Rengeteg érdemedért Válérius, emberi rector, | Rengeteg érdemedért áll e szobor 

neked itt. | Elkészíttettük hát távoli közszeretetből, | S küldjük messzi hazád drága ölébe neked. | Megtiszteljük a helytartóság 
hivatalát is, | S örvendvén látjuk pályafutásodat is. | És aki tudni akarná, kik szeretik neved itten, | Gondolkozzon azon, még 

hogy e vers mit üzen: | Dalmatiusnak küldte a Tertia Lugdunensis | Helytartósága: védelemért köszönet.  (Adamik Tamás 
műfordítása)
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versből megtudjuk, hogy képzett jogász és – a mai Bretagne és kisebb részben Normandia területén fekvő 
– késő római Gallia Lugdunensis Tertia tartomány helytartója volt (Prosopography of the Later Roman 
Empire I, Dalmatius 8; kovácS 2019, 38–49 [korábbi irodalommal]). Különösen szerették és tisztelték 
tartományában, hiszen – a verset idézve – bírói ítéleteivel arra törekedett, hogy a jogot összeegyeztesse 
az igazsággal. Miután hivataláról leköszönt, Lugdunensis Tertia tartomány gyűlése még a provincia patró-
nusává is megválasztotta őt. Megtisztelték egy mellszoborral is, amelyet egy tekintélyes polgárokból álló 
küldöttség hozhatott el Dalmatius szülőföldjére, Pannoniába. A feliratos bronztábla ennek a szobornak a 
talapzatán hirdette Dalmatius vendégeinek a köztiszteletnek örvendő helytartó erényeit. Említésre méltó, 
hogy a tartomány fővárosának és a helytartó székhelyének, Tours-nak (civitas Turonorum) nagyjából ekkor 
volt püspöke a savariai születésű Szent Márton (Mckinley 2016, 121). Dalmatiusszal kortársak voltak, de 
nem tudjuk biztosan, hogy a két pannoniai találkozott-e hazájától távol, és ha igen, személyiségük hogyan 
hatott egymásra. Ha Márton még élt, találkozásuk biztosra vehető, hiszen ő volt a város keresztény közös-
ségének lelki vezetője, míg Dalmatius ugyanott a világi hatalmat képviselte. Ha Dalmatius csak Márton 
halála, tehát 397 után került oda helytartónak, a püspök helyi tiszteletével, kultuszával akkor is találkoznia 
kellett. Talán nem állunk messze az igazságtól, ha feltételezzük, hogy Szent Márton galliai szeretete és nép-
szerűsége közvetlenül is kisugározhatott a másik pannoniainak, Dalmatiusnak az elismerésére.  

A nagyharsányi luxusvilla és Valerius Dalmatius szenátor közötti közvetlen kapcsolatot a városok meg-
személyesítését ábrázoló mozaikok teszik bizonyossá. A császári közigazgatás magas rangú tagjainak 
rezidenciái építészetükben és díszítésükben is hirdették a hatalom üzenetét és gyakran közvetlenül reflek-
táltak a pozíciójukra és az uralkodóhoz fűződő kapcsolatukra (Scott 2004, 55). A városperszonifikációk 
ábrázolásai is a császárokhoz, vagy olyan befolyásos személyekhez kötődtek, akik a hivatali apparátus 
magas rangú tagjaiként maguk is császári szolgálatban álltak (poulSen 1997, 17). A városistennők, külö-
nösen Róma és Constantinopolis, nemcsak a teljes birodalmat jelenítették meg, hanem legitimálták a tiszt-
ségviselő jogosultságát a hivatalával járó hatalom gyakorlására (Bühl 1995, 231; poulSen 2014, 217–219). 
A nagyharsányi villa tulajdonosa tehát a császári közigazgatás egy magasabb rangú tisztségviselője volt, 
aki nem lehetett más, mint a beremendi felirat helytartója, Dalmatius. A mozaik városperszonifikációinak 
kiválasztásánál a megrendelő talán személyes szempontokat is érvényesített: olyan nagyvárosokat idéz-
hettek meg számára, amelyekben élete, pályafutása során maga is megfordult, és amelyekhez érzelmileg 
kötődött. A városistennők ábrázolásaival azonban saját házának falai között elsősorban az elit eszmevilágát 
és hagyománytisztelő műveltségét hirdette. Egyben arra is emlékeztette látogatóit, hogy vendéglátójuk a 
Rómát fenntartó és irányító birodalmi elit tagja.7 
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