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Kozépho ri sző|őhultúra és előzmény ei
(magoh és tanulságoh)

/V

6(\/ aa,cphori szőlősherteh hialahításában és feilesztésében' azaz a magyaroÍszági borhuÍ.
\? túra megteÍemtésében a szerzetesrendeh' de bözü|üh is húIonösen a bencéseh és a cisz-

tercieh múIhatatlan érdemehet szerezteh Ezeh azonban nem a hezdeteh. A Kárpát-medencei szőIőhul-
túra előzményeiÍőI és hezdeteirő1 az archaeobotanihaí hutatásohtóI várhatunh eredményt'

A sző|ő rendszertana, származási viszonyai

A palaeobotaniha megáI1apítása szeÍint a CJ.sseÍes nemzetség a hréta-boÍ végén ietent meg a fil-
dÓn, amelybőI a Vitis nemzetség vette eredetét. A paÍeobotaniha a szőlőt (vitis sp.) tobbszir himutatta
a Kárpát-medencében, Ieghorábban az alsó-oligocénből (Vitis hungarica Andr. N. .Sp.), majd a felső
miocén szarmata emeletéből (V. teutonica A. Br.' V. banensis Andr. n. Sp., V. tohayensis Stur.).l Pleisz.
tocén ligeti 5zőIő (V. silvestris Gmel.) lenyomatáról is van tudomásunh.' Azonban a tercier végén, Ieg-
hésőbb a Würm III. glaciáIisban a hlímaromlás hivetheztében hazánh terúÍetérőI hipusztult a szőIő.5
Csah az A1pohtóI déIre és a Kauházuson túIi tertiletehen maradt fenn.a

Az Euvitis alnemzetségbe tartozó fajob száma eléri a hetvenet. Ezeh három elterjedési bözpont.
ba soroÍhatóh: t. Eszah-Ameriha (pI. V. Iabrusca, V. riparia=V. vulpina' V. cordifolia, V. aestivalis, v. ru.
pestris, V. berÍandieri), 2. KeÍet-Ázsia (pI. V. amurensis), 3. MediteÍráneum (p1. V. silvestÍis).s

A borszőlő hialahulása szempontjábóI ezeh hozúI minhet csah egyetlen faj, az eredendően me-
diterrán elterjedésíi ligeti szőIő érdehet. A hétIahi (néha hétivarú), többnyire fehete, rithán fehér bo-
gyójú' Iigeti sző|ő areája Nyugat-Európától a Mediterráneumon át Nyugat-Áasiáig terjed. Kozép- és
Nyugat-Európában a var. silvestÍis (typica), DéIhelet.Európában és a Balhánon a var. balcanica, Nyu-
gat-Ázsiában a var' aberrans Íordul eIő. A Iigeti szőIő Magyarországon is előfordul, eIsősorban folyóh
mentén, bár a2 utóbbi időhben rendhívüIi mértéhben visszaszorult' ezért védett faj. (Nem tévesztendő
össze az ősszel ugyancsah vörösre színeződő lombú, igen eÍterjedt Parthenocissus díszcseriével, az
amerihai és japán Íigeti szőÍőhhel.)

Taxonómiai vÍzsgáIatob szerint a borszőIő Magyarországon anthropid, archaeoadventív, medi.
terrán' hÓzép.ázsiai fa', míg a ligeti szőIő őshonos faj'6

A borszőIő első tudományos rendszerezése Andrasovszhy József nevéh ez |íiződIh'1 AboÍsző|őn
belüI 5 fa't húlÖnbÖztetett meg: v' alemannica (burgu ndi tÍpusú Íajtáh), V. byzantina (clra sselas típusú
Íajtáh),Y. meditetranea (csóhaszőIőb), V. deÍiciosa (musÉotáIyob),v, antiquorum (maÉÉszőIőÉ).

Ma a megszámláIhatatlanul sob bor- és csemegeszőÍő fajtát egy alfajba (Vitis vinifera subsp. vl-
nifera) és annab három termesztett alfajába (convarietas) sorol|uh, melyeh egyben hialahulási helyüh-
re is utalnahs:

1 AndÍeánszhy GáboÍ, Die Flora deÍ sarmatischen stufe in ungam. Budapest 1959.
P A hóvüIeteb a budapesti Mezőgazdasági Múzeum gyűjteményében találhatóh.
3 5oó pez'ő NövényfóldÍajz. Budapest 1945.
1 surányi Dezső.,kttlnóvényeh regénye. Budapest 1985.
5 KáÍpáti zoltán _ GőÍgenyi Lászlóné _ Terpó András. Kenészeti növénÍan I-II. Budapest 1968'
6 soó pezső Amaqyar flóra é5 vegetáció rendszenani.növényföIdÍajzi hézihinyve II. Budapest l966.
7 AndÍasovszhy JózseÍ,szólő (The q.apewine)' In. Jávorha sándor. MagyaÍ flóra. Budapest 1924-1995'
3 KáÍpáti z. _ Gügényi L.-né _ Terpó A.. KeÍtészeti nóvénytan i. m'
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a) convar. alemannicasagy pÍoles occÍdentalis elteÍiedési csopoÍt' Eredetileg nyugat-európai
elterjedésűeh. BorszőIőh. A bogyóh gömbolyűeh' fehéreh vagy hébeh' Iédúsah, savasab: pI.
Szürhebarát, Rajnai rizling'

b) convar. byzantina laqy proles oÍientalis elterjedési csoport. Eredetileg hózép-ázsiai és
Kaubázus hornyébi e1őfordulásúah. Elsősorban cseme{eszőlőfajtáh: pI. Afuz AIi, ottonel mus-
hotáIy.

c) convar' mediterranea vagy proles pontica elterjedési csoport. EÍedetileg pontuszi vagy
Febete-tenger-meIIéhi eIterjedésűeh' hÖzelebbrőI Kis-Ázsia, GÖrogország, BuIgária, Besszará-
bia vidéhe' de Magyarország is ide tartozih' Nagyobb részben boÍszőIőh, hisebb részben cseme.
qesző|őfu pI' Ezerjó' Furmint.

TetmészeÍesen az egyes csoportobnah igen soh hibridje létezih, és eÍedeti hialahulási hetyühhoz
hépest másutt is elteriedteh, áItatánosan termesztÍh őhet.

A teÍmesztett (bor)szőIőősi alahjánah Mándy György, a Vitis vinífera L. subsp' siIvestris és a V'
vinifera L. subsp. caucasica (hüIÓnösen az ázsiai fajtáhnáI) taxonohat taÍtja, és elsődÍeges géncentru-
mahént a FÓIdhÖzi-tenger vidéhét' orményország és perzsia területét jelöli meg. KétséghívüI itt' a
Kaubázus vidébén' Transzhaubázusban és Dagesztánban van a bultúrnÖvényeh egyih ősi hozpontja és
Iegnagyobb formagazdagsága.'o Az evolúciós fejlődés során tÖbbeh hozÓtt itt, a Kauházus hornyébi
vidéhehen vettéh termesztésbe a 5zőIőt, majd terjedt tovább termesztéséneh Ísmerete mind nyugat.
mind helet felé.

Facsar Géza véIeménye szerinÍ a borszőIőbiatabulásánab helyét inhább palesztina, Egyiptom é5
Szíria vidéhén hell heresni''' Nem cáfoIja uqyan' de nem is erősíti meg az észah-mahedóniai Kastanas-
ban taláIt szőIő.magvah hultúr voÍtát.'' AvaIóság az, hogy rendhívüÍ nagy gyahorlat heII a magvah'
hozelebbrőI a szőIőmag morfológiai és metÍihus indexein alapuÍó azonosítására.

A sző|ő teÍjedéséneb aÍchaeobotanihai bizonyítéhai

A ligeti szőÍő terméséneh gyűjtÖgetését és fogyasztását számos európai és Európán hívüIi neoIi-
tihus telepüIésről előherúlt magle1et bizonyítja. A negyedhori posztg1aciáIis ídőszahhoz jóI aÍha[maz.
Hodó ligetÍ szőIő areája a mezolitihumban feltehetően tovább terjedt. A leghorábbi ligeti szőÍőIeIetDéI-
EurópábóI, az oÍaszországi Trapani melletti GÍotta dell'Uzzo mezolitibus lelőhelyrőI származih'l3

Az atlantibus fázis blímaoptimumánah hÓszonhetően a ligeti szőIő eÍteÍjedési terúIete messze túI-
nyúÍt a Kárpát-medencén. Számos bizonyító erejű Íelet van arra nézge' hogy termését már a neoliti-
humban és a rézhorban Európa számos helyén gyűjrögetettéh: EszahJtáliában, Belgiumban, Svájcban,
Gorögországban, SpanyoÍországban'a, Németországban'5' Morvaországban'6, Dániában.7, Svédország-
ban'3. Az AuvernierbőI (Svájc) származó magle1et már a domesztiháció fázisához tartozih: átmenet a
borszőIő Íe|é.,9

9 Mándy GyoÍgy, Hogyan iötteb létÍe hultúrnövényeinh? Budapest 1 979. 243.
|a Gofislava Nibolaeva 'lsirsi'a. Main types of ancient farming on the caucasus' on the basis of a palaeo-etnobotanicaÍ

research. Be chte der Deutschen Botanischen Gesellschaft 91. (1978) 47-57.
|| Facsar Géza lerem Erzsébet: zW urgeschichtlichen !íeinbau in MitteleuÍopa' pebhernfunde von vitis vinifela L' aus der

uÍnenfeldeÍ.' hallstatt. und latenezeitlichen siedlung sopron-KÍautacher. !7issenschaftliche Arbeiten aus dem BuÍgenland
71 .  (1985)  r9 l - r 44 .

', HeIfiut Kroll. Kastanas. Ausgrabungen in einem siedlungshügel deÍ Bronze- und Eisenzeit Mabedoniens l975-1979. Die
pflanzenfunde. práhistorische Árcháologie in südosteuÍopa 2. BeÍIin l983'

,3 l- cosÍantrn': semi e carboni del mesolitico e neolitico della GÍotta dell'tlzzo' Trapani' Quaternaria 25. (198l) 235-247'
,o MaÍia HopÍ. FÍiheKulturpflanzen in südosteuÍopa. tseÍichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft 91./l. (1978) 3l'38'
15 Elisabeth schÍemann: vitis im Neolithicum der MaIh Brandenbuíg. Der züchter 23' (1953) 318-327.
16 E. oprcviÍvinnj Íéva na uzmeni ceshoslovensha u pracehu. (Die weinrebe auf dem Gebiete der cssR in der volzeit).

Alcheolo€iché rozhledy 29. (|977) 36|_365.
,, J. Troels.smith Fund oÍ vitis silvestis pollen in Danmarb. Dansb, GeoI' FoÍeíing' 1ol4. (1944)
,3 Hahon IIje|mqvist. Die Alteste Geschichte der KuituÍpflanzen in sch\'eden' opera Botanica l '/3. ( 1955) 1 186.
19 Margita viIIaretvon pocáo\'. samenanaÍysen aus deÍ spátneolitischen GÍabung Auvernier (Neuenburger See). Congres

International des Mu5eé5 d'Ágriculture' Résumeés des communications présentées. Budapest l97!' 206 208'
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A bronzhori EurópábóI további ligeti SzőIőIeleteh ismeneh a Duna árteréneh vidéheirőI' a Pó síh-
ságróI, a Garda tó és Párma bornyáhérőI, Boszniából és NémetoÍszágbóI.,o A borszőIő hialahulásánah
nyomon bÓvetésében a bronzbori Balhán és a Foldhozi-tenger partvidéheineh leletanyaga nagy szere-
pet játszib. Egyes véIeményeb szerint olaszország teÍüIetén (Grotta dell'uzzo' Trapani) már a neoliti-
humban megjelent a termesztett szőIő.9l Neo1itihus az a franclaországi telep i5 (Grotte de lAbéurador),
ahonnan ugyancsah a horai időbbőÍ száÍmaző szőIőmag heÍüIt eÍő.,'

A leglégebbi borszőÍőmaqoh az i.e. 5-4' évezred fordulójáróI Somu.tepe (Azerbajdzsán-Kazán
vidéhe) és sulaveri (Grúzia) telepüIésehrőI származnah. A hésőbbi horohbóI, a Kaszpi.tenger melléhé-
rő| származő gazd'ag szőIőmagJeleteh már folyamatos termesztésére utalnah.'5 E horbóI a Búg-Dnye-
per vidéhi Új-RuszestibóI (í'e. 4. énezÍed másodih feIe, a hozépső tripoIjei huÍtúra vége),,a vaIamint a
seistan-sivatagbeli 5ahr-i.Sohhta-bóI,5 (i'e. 3OOO) ismerteb még szőIőmagoh.

A késő dimini borlelőhelyein (Arapi' Seshlo, Pefbahia) és lolhosban ugyancsah lÍgeti szőlőmag-
vahat taláItah, mégis ezeh. mint a borszőlő dé|európai hialabulásánah lépcsőfohai jonneh számításba.,6
Nagyon fontosnab ítáliüh a thesszáIiai volos melletti DiminibőI, a görog héső-neolitihumbóÍ származó
szőIőmag-Ie1etet. Helmut KroII meghatározása szerinÍ27 ezeh a sző\őmagoh átmenetet hépe.neh a ligeti
szőIő és a termesztett más néven borszőIőhözott. TaIán ezeh a thesszáIiai szőIőtelmesztés első bizo-
nyítéhai? DéI-Európa eddig ismert leghorábbi teÍmesztett szőIőmagia a hora blonzhori DibiÍi.Tash
|e|őhe|yérő| származih (i.e. 2400).'3 A romániai La Töne hoÍi (geto-dacia kultúra, i,e, t. század sége)
Ielőhelyeh anyagában a borszőIő magia is felbuhhan.'q

A fent említett szőIőmagle1eteh abba az irányba mutatnah' hogy a borsző|ő aÍiqeIi sző|őbő| poly.
genetikus úÍon, azaz hüIÖnboző helyehen, de hozel egyidőben íott létre. A ligeti szőIő egy fai ugyan' de
maga is háÍom fÓIdrajzi csoportra büIÖnüI eI. A fÖIdraizilag elhúIonülő hétÍahi Iigeti szőlőbőÍ térben
elhüIÖnüIten' szelehcióval alahult hi a hímnős virágú borszőÍő,

Az írásos emÍéheb szerint a2 i.e. 8-12. századra GÖrÖgországban áItalánosan elterjedtté váIt a sző-
Iő. Homérosz és Theophrasztosz Ieírása szerint tÓbb fajtáját teÍmesztettéh. szabadon, gyalogszőIő mód.
jára, harózva vagy fára futtatva. I.e. 2900 hÖrúI Lagas, Sumer és Uruh városaiban már szőIőtelepítéseh
folytah. Az egyiptomi piramisoh szőIőábrázolásai, a KiráIyoh bönyve, de a Biblia is hiteriedt szőIőter-
mesztésrőI, a bor fogyasztásánah hultuszáróI beszéI.

SzőIő archaeobotanihai maradványai a Kárpát-med encébő|

A Balaton atlanti fázisára datált úIedéheibőI MiháIchné5o és Nagyné5' hozelebbrőI nem megha-
tározható szőÍő.pollenehet mutatott hi. A pol1enmaÍadványohon hívúl mahroleÍeteh is ismerteh eb-
ből a horból. Az erdei aagy ligeti szőIő teÍméséÍhazánh terúIetén már a neolitihumban gyűitögettéh'

2a AmmeÍrnan, A' I. et aI.. Report on the excavations at Monte Leoni. A bronze age settlement in the parma valley. HeÍinium
|8. (1978) 126_l64. rarI Be|tsch - FÍanz Beft'ch' Geschichte unserer KultuÍpflanzen. stuttgafi 1g4g' 275.

't Costantini, L: Semi e carboni i. m.
22 Jean EÍÍouX' Etude des graines de sites pléhistoriques des cau55e5. La pouiade.5t. Etienne de Gourgas, pompignan' paléo.

bioloqie continentale 12. (1985) 973-278.
,5 Gorislana Nibolaeva usitsina _ L. v. pÍisepenho. pa|eo-etnobotanicseszhie nahodhi Kavbaza i Blizsnevo vosztoha. Moszhva

t977.
,n zoya v. Janushevich. Introduhcija hultuÍnüh rasztyenyij. Kisinyev 19?o. 83 l15'
,5 Maurizio Tosi _ GeoÍg GeÍsteÍ. shah.-i-sobhta. 5ooo Jahre stádtische Kultur in der seistan-\J?üste. BiId deÍ wissenschaft

l0/r983.4ff i2.
,6 J, M' PenÍrew. ArcpoÍt on recent finds of caÍbonized cereals g.ains and seeds from pÍehistoric Thessaly. Thessaliha 5. (1966) 2l_36.
,? He!fiut KroII, K!Ítlrpflanzen aus Dimini' fuchaeo.physiha 8. (1979) 173_189.
'3 He1mut lí.o/Í Kastanas. i. m'
b MaÍin carciumarú contributii Ia cunoasteÍea agriculturii geto-daciloÍ pe baza unor detelminari de seminte carbonizate 5l

analize sporopolinice din asezarea de la ciÍIomanesti (iud' tsuzau)' Ialomita Mate ale de istoÍie aglara a pomaniei. slobo.
zia |9a3.237 242. Uő. Considefttii palaeoethnobotanice si contributii Ia agÍicu|tura geto-daciloÍ..|hÍaco.Dacica 4' (l-2.)
u983) 126-134.

b itihálchne Faftgo M': palynologiai vizsgalaloh a tsalaton fenébminlain. ]n: Magyar AlIami Foldtani Intézel evi ie|entése az
l98l. évÍől. Budapest 1983. 439-448.

1, Nagyné BodoÍ EIvira' A Balaton pannóniai és holocén hépződményeineh palynológiai vizsgáIata. In. MagyaÍ Allami FöIdtani
Intézet évi jelentése az 1986. évrőI' Budapest 1988. 555-568.
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Magját megtaláItáh a Szombathely melletti Sé héső neolitihus lengyeli buÍtúra telepén.5, MagyaÍatád-
rő| származó edénytoredéheben Füzes Miblós talán ligeti szőIő (CÍ.v itis vinifera subsp. silvestrís) ho-
csányánah Ienyomatát figyeÍte meg.33 Ezeb a neolitihus szőIőIeleteh arra engedneh hÖvetheztetni,
hogy az atlantihus fázisban ígen szelíd hlíma uralhodott' s ez eÍősegítette a ligeti szőIő elterjedését.
A rézbor első feléneh lehűIése után a rézhor bÓzepétőI az emeIhedő éves át1aghőmérséhlét újra hed-
vezett terjedéséneh.

A Kompo1t-KistérÍ tanya héső rézhori (lqynegezeÍL pÍoto-bolerázÍ horizontba tartozó lelőhely egyib
godórhemencéÍéneh feltárása során 1994-ben szenült mawahat figyelteb meg.! A lelőhelyen viszonylag
soh erdeivaqy ligeti szőIőmagot (YitÍs vinifera subsp. silvestris) taláItunh.55 A magyarországi őshorbóI
egyedüÍ Kompolt az a lelőhely, ahoÍ mind a áúsossom, mind a ligeti szőIő nagy mennyiségben himuta-
tott. Amíg somr'óIegyaránt hészíthető lehvár és ital, addiq a ligeü szőIőbőI csah bor. A Kauházus mentén
végzett etnobotanibai hutatásoh szerint a vadszőÍőbőI hészített bor hellemes í2ű.36 A szenúIt vadszőIőma-
gohban a leghorábbi alhoho1tartalmú itaIoh erjesztéséneh hÖzvetett bizonyítéhát látjuh.s?

Bronzbori szőIőhuItúrára utaló magleletünh ugyan nincs, de Béhés határában, Béhés-Várdomb
gyulavarsándi hultúra rétegében elszenú|L szőÍőjenyigét taláItab.38 Füzes és Sági szerint3g ez, és méq né-
hány régészeti|eíet (a nagyrévi huÍtúra Diósdon ta1áIt naqyÍnéÍeÍű eÍiesztő edénye' erdéIyi hopűs bron-
zsarló) azt sugalÍjáh, hogy hazánh terüÍetén már a bronzhorban megbezdődÖtt a szőIő termesztése, báÍ
a rézhori termesztését sem tartjáh hizártnah. MegítéIésünh szerint ezeb a leleteh |iqetí sző|őtő| szár-
maztah, amely azonban nem zárja hi a bor hészítéséneh ismeretét.

Áttehintve a magyarországi bronzhori feltárásoh nóvényleleteit, számos bizonyítéhot találunh arra
vonathozóan, hogy az őshori ember tápláIhozásánah váItozatosabbá tétele érdehében szívesen gyűjtoget-
te az őt horuIvevő terüIetehíőI a vitaminohban gazdag erdei gyümöIcsöbet és bogyóbat. Emberi fogyasz-
tásra, hészletezésre, esetIeg fogyasztásra való előhészítés (Iehvár, szÖrp és így tovább) utaló ÍeIeteh bÖzÓtt
a ligeti szőIőis eÍőfordul. Mosonmagyaróvár-Németdűlő 1etőhelyen egy héső bÍonzhorí hutat tártah fel.
A hút nedves, oxigéntől mentes hörnyezete a betoltésben [évő szerves maradványohat igen jó álapotban
őrizte meg számunhra. Az itt taláIt nÓvényeh hozótt a ligeti szőIőt is fe||eÍtéh.

A magleleteh alapján a vadszőIő-borszőlő átmeneti típusa már a bronzhor végén az úgynevezett
urnasíros hultúra egyih Sopron-KÍautacher lelőhelyén feltűnib. A borsző|ő Kárpát.medencei megjele.
nését azonban csab a hora vashor végére tehetjüh.40 sopron-KIautacher béső Ha1lstatt.hori La Téne ho.
ri rétegéneh egyih sírjábót hét darab szőlőmag herüIt eIő.a' Facsar nagy gonddal végÍehajtott vizsgáIa-
tai szerint az egyih mag hultúrbéIyegehhel rendeÍbe2ih , így azt borszőIőneÉ itéIi'a, osszehasonlító vÍzs.
gátatoh alapján megáIlapította, hogy ezeh a szőIőmagvah a Kárpátmedence borabeli szőIőmagjaihoz
hépest egyedüIálló fejÍettségi szintet mutatnah' ami megítélése szerint a helyi szőIőtermesztés hezdeti
szahaszára utal. A Sopronhoz h,izeÍében fehvő burgenÍandi Zagersdorf HaÍlstatt-hori (i,e, ? , század)

'z Horváth Erzsébet' KésőglaciáIis és óholocén nóvénymaradványob szombathely hörnyébéről. Előadás a Bot. szabosztáIy
1014' szahúlésén 1975. 05' 06.

3' Fúzeí Miblós. A'Íö|dmívelés hezdeti szahaszánah (neolitibum és ÍézhoÍ) növényleletei MagyaÍországon (Archaeobotanihai
vázlat) (plant remains from the eaÍIy phase of plant cultivation - Neolothic and copper Age - in Hungary. An archaeobota.
nical outline)' Tapolcai városi Múzeum Kózleményei 1. (1990) 139-238.

51 EánÍíy Eszter - T' BíÍó Katalin _ vaday Andrea. lljbőboÍi és rézhori telepnyomob Kompolt 15. számú lelóhelyen. Agria 53'
997) 1F58.

'5 Gyulai FeÍenc' Kompolt-KistéÍi tanya 15. számú lelőhely növénymaradványai' mint a hazai italbészítés leqboÍábbi (rézholi)
hözvetett bizonyítébai (pÍoof of copper Age dÍinb production based on the botanical remains found at site numbeÍ 15, Kom-
polt-KistéÍ farm') Agria 33' (l997) 59.76.

56 Terpó AndÍás szíves szóbeli hözlése'
31 Gyulai FeÍenc. AKárpát-medencei szóIő. és borhultúra légészeti novénytani emléhei' In. Boroh és boÍob' szerh. Benyáh Zol.

tán - Benyáb Ferenc. Budapest 2002' l0l l 13'
33 yaláó E. Botanische Angaben aus der Bronzezeit im Gebiet ungaÍns' congÍes ]nternational des Museés d'Agriculture. Ré-

sumeés des communications présentées. Budapest l97l. 903-206 ' valbó E. _ stiebeÍ ].. The first evidence of pÍehisto c vine
gro\'ing in Hungary' Acta Agronomica l8' (l969) 432435' Fúzes MibIós. Régészeti növénytani megjegyzéseh Moór E.. A bor
és a szőlő c. cibhéhez. A veszprém Megyei Múzeumob KÓzleményei 10. (197l) l15 126.

\q Fli]zes Miblós - sági KáÍoIy. Abalatoni szőIőhultúÍa pannon gyoherei. Filológiai KÖzlony 14' (1968) 347_363'
aa FacsaÍ G. _ ]erem E.. zum uÍgeschichtlichen 

.\Jíeinbau 
i' m'

al ]eÍem Erzsébet_ Facsar Géza Kordos lá5zló lcolopp Endre Vorös István. Á sopron-Kftutacberen ÍeItáÍt vasbori telep
régészeti és bómyezetÍebonstruhciós vizsgáIaÍa lI' Archeológiai BÍtesító l l2. (l985) 3'24.

a, FacsaÍ G. _ Jerem E'. Zum urseschichtlichen \íeinbau i. m.
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halomsír egyih edényébőI további 3 darab szőIőmag herüIt eIő. Facsar meghatározása szerint ezeh, ha
nagyon hezdetlegesen is, de már a ÉultúÍhonveÍgencia jegyeit viselih maguhon.45

De ebbőI az időből már bormaradványunh is van! 1983_87 hözott FehérvárcsuÍgó.Eresztvényi
erdő lelőhelyen hilenc hora vashori (Hallstatt c, i.e. 700-600) haIomsírt tártah feÍ F. Petres Éva, Kovacs
Tibor és Jungbert BéIa vezetésével. Ezeh hozül érintetlen áÍIapotúnab taláItáh az t ' századi haIomslrt,
ahová megítélésúh szerint fejedelmet temetteh. A máglya súIya alatt isszeroppant egyih edény falán
italmaÍadvány nyomait figyeItúb meg' Benne az e|véqzetÍ' analitihai hémiai vizsgáÍatoh a boÍ vala-
mennyi nem iIIó alhotórészét himutattáh'e A hora-vashorÍ fe;.edeImi sírban taláIt italmaradvány Közép-
Európa leghorábbi bormaradványa, ráadásul abbóI az időbőÍ származih' amihor a borszőIő még éppen
hogy csah előfordult a Kárpát.medencében.

Ismert feltételezés, hogy a heltáh a rómaiahat meqeIőzje máÍ gyümöIcstermesztéssel és sző-
IőmíivelásselÍogÍalhoztah.as Minden jeIszerint a heÍtáb a rómaiahat megeÍőne már bizonyos fohú bor-
hultúrával ÍendeÍbezteh, de hiter'edt szőÍőtermesztésrőI még semmihéppen sem beszéÍhetünb. AItaIá-
nos megítéIés szerint a heltáh hedveltéh az aÍhoholtartalmú itatohat. Ahi nem tudta beszerezni az
import' valószínűIeg igen dÍága déli borohat, helyi hászítésű soÍöhet vagy mézbort fogyasztott.

A Budapesten 1997-1998-ban végzett corvin téri ásatásbóI származó héső helta horra (La'TÖne
C/D. hörülbelüI i.e. 1. század) beltezhető ob;.ehtumoh nóvénytani maradványai megerősítih a heltáh fei.
Iett mezőgazdaságáról hialahított hépet. Az ittení helta hori objehtumohbó| származó mintáh egy
részéneh nÓvénytani hiértéhelését a szerző, továbbiahban pedig stefanie Jacomet és DáInohi orsolya
végeztéh e|'a6 Az eraviscusoh á|taÍIahott telepen taláIt magvahy'terméseh hÖzött eÍőfordul a szőIő is. Saj-
nos ez a mag annyira toredéhesen heÍüÍt eIő' hogy hÖzelebbi maghatározására nincs mód.

Időszámításunh első századánab eÍső évtizedeiben a rómaiah hiteríesztettéh uralmuhat a Duna
vonaláig. A DunántúI telies területe Aquincum hozponttal pannónia provinciához tanozott, Amező-
gazdasági eszhozleleteh' archaeobotanibai maradványoh, epigráfiai adatoh és ihonográfiai ábrázolá-
soh egyaránt megerősítih a rómaiah magas szint(Í mezőgazdasági ismereteiÍőIbialahított hózheletű fel-
fogást. A szőIőtermesztésÍőI már szabíróh (Columella' cato, idősebb plinius, varro) tudó5ítanah.

A bultúrnÖvényeh egész sora herült ehbor a Kárpát-medencébe.a7 A római uralom aÍatt a szőIő
po1lenje folyamatossá vált.48 Minderről gazdag nÖvényÍeleteh tanúshodnab.a9

A régészeti- és archaeobotanibai leleteh tanúbÍzonysága szeint a H. századi római vitlagazdasá-
goh hertjeiben fe'Iett szőIőtermesztés folyt. A Balaton-felvidéh már ahhor i s szubmediterrán 1ellegű hlímá-
ja erre húIónÖsen hedvező viszonyohat teremtett, de a Buda hómyéhi hegyeh is alhalmasah voltah erre.

Az írásos és ihonográfiai forÍásoh, eszhozleleteh és objehtumoh sugal1ta feilett pannóniai s2őÍő.
teÍmesztést azonban soháig csab néhány szórvány lelet támasztotta aIá. Tác.Fivenypu szta 2. századi
Iahóházánah éqeÍÍ Íéteqében néhány szenüIt szőlőmagot taláItah.50 Füzes a Keszthely-fenéhpusztai
erődben sem talált túI soh szőIőmaradványt' mégis teljes bizonysággat áIlította róluh, hogy azoh helyi
teÍmesztésből 52ármaznah, hiszen a szőIőmagoh mellett hocsánydaraboh és venyigetÖredéheh' i5

a3 '(arl '(aus. ,Üaeinbau im BuÍgenland voÍ 27oo Jahren! pannonische weinblátteí' post der Bulgenlándisch-pannonischeÍ
Weinritterschaft 7. ( 1987)

a GyuIai FeÍenc - KáIlay,ly'iálós' The remains of Hallstatt pe od Beverages flom westeÍn Hungary. Analyzing the ealliest
Íemains of wine from central Europe' Megjelenés előtt'

ú p. EÍményi Magdo,Ína: Forrástanulmány a légészeti boÍobbóI száImazó csonthéjas gyúmólcsleletehróI Közép-EuÍópában
(Quellenstudie úber den steinfruchtfunden in MitteleuÍopa aus Archáologischen zeiten)' Magyar Mezógazdasági Múzeum
Közleményei 197?. 135'165.

ó Dá]nohi oÍsolya _ steÍa'ie lacomeÍ: some aspects of Late lron Age agricultuÍe based on the fiÍst Íesults of on archaeobota.
nical investigation at corvin tér' Budapest' Hungary' vegetation History and Alchaeobotany l l. (2oo2) 9_16.

a7 Gyulai Ferenc, Afchaeobotaniba, éIelmiszermaÍadványob vizsgálata (Archaeobotany and Foodlemains Analysis') In.
pégésztechnihus hézihÖnyve I. szerb. IIon Gábor' szombathely l998. 295_238'

'3 ZóIyomi BáIint. |,andwirtschaftliche Kultur und wandlung deÍ vegetation im HoÍozán am Balaton. phytocoenologia 7' ( 1980)
|2|.|26. zóIyomi BáIint - précsényi István:pollenstatistische Analyse der Teichablagerungen des MittelalteÍIichen Klosters
bei pilisszentlereszt. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungariae 32. (1985) 153 l5B.

a9 p. HaÍtyányi BoÍbáIa - Nováhi Gyula - patay Árpád Növényi mag. és termésleleteb Magyarországon az újbőbortól a XVIII.
századig I. (samen- und FÍuchtfunde in ungaÍnvon deÍ Jungsteinzeit bis zum xvIII. Jahlhundert l'). Magyagya. Mezőgazda-
sági Múzeum KÖzleményei 1968. 5-85. p JlaftyáÍ|yi BoÍbála - Novábi GyÜIa. Nivényi maq- és termésleleteb MagyaÍorsza-
gon az újbóhoÍtól a xVIlI' századig II. (samen- und Fruchtfunde in ungam von der Jungsteinzeit bis zum XVIII. Jahrhundert
II.). Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közlemérryei |9? 4. 23'?3.

'a p' Hartyányi B' - Novabi Gy. _ patay A.: Növenyi mag- és Íermés|e|eleh Magyarorszagon az újhőhonóla KVlIl. sz. - ig l. i' m.
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előherüIteh. végre 1985_86-ban, Őbudán, a KaszásdűIő-Rabtérréten folytatott temetőfeltárás során egy
deszhabéIésű tárológodÖr, vagy -hút alján nagy mennyiségű, a nedves hórnyezetneh hoszÖnhetően
rendhívüI jó, úqyneaezelt szubfosszilis áIlapotban megmaradt, fiÍddel hev eÍt szőIőmagÍabubbantah.
Az Aquincum terü|etérő| származő maglelet hoÍát az ásató régész, zsidi paula az i. sz. |. század,aéqéÍe
datáIta. A hiiszapolt és sztereómihíoszhóp alatt szétválogatott mintegy féI hiló tomegű maradvány don.
tő hányada borszőIő magía volt, bár más nÖvényfaj magja és termése is előfoÍdult hozte.

Itt jegyezzúh meg,hoqy a ligeti és a borszőIő maqja hözott nagy a hasonlóság. EÍhüÍönítésüh eÍ.
sősorban az űgyneveze|t,,csőr, alapján tÖrténih.51 Az itt tatáIt, tobbségében ép és adulr szőIőmagvab
hözötÍ juveniliseh is e1őfordulnab, ami szúretre utal. A bogyónah a hocsányhoz ízesúIő részét is meg-
taÍáItub. Ezeh az úgyneaezett ''ecsetek'' megerősítib azt a feltevésúnbet, miszerint itt préselés után vlsz-
szamaradt törkóIymaradvánnyalvan doIgunh. Ráadásul a szőÍőmagvah hözött, a néprajzbóÍ ismert, a
borbészítésnéI színezőanyaghént h asznáÍl, szeder és fehete bodza maqvai is voltah.s,

EbbőI a horbóI azonban már magyarországi itaÍmaradványohróÍ is be tudunh számotni. Az Inter.
cisa (mai Dunaújváros) [előhe1yen talátt egyih lepecséte1t tivegben Iévő m aradvány|vízze|heven olajial
azonosítottáh.55 vaIószínű, hogy a benne taláIt gyanta és olaj a bor ízesítő anyagai Iehetteh. SzehszárdróI
a hermetihus elzártságnah höszonhetően fennmaradt római hori borleletrőI is van tudomásunh.5a

200l.ben siherüÍt újabb római hori bormaradványt azonosítanunh. Aquincum terüIetén (Kun!
gunda utca) egy 1-2. századi római égetéses sírban Lassányi Gábor régész 2ool.ben olyan horsót taláIt,
amelyneh nyahán, oldalán és alján szürhésfehér véhony cementáIódott véhony réteget lehetett meg-
figyelni. A fÓÍdnyomás miatt hissé megsérüIt hancsót egyhoron lezártáh. A KáIlay MihÍós áItat elvégzett
anaIitihai vizsgáIatoh a bor szárazanyagára jellemző isszetételt mutattáh hi benne. hüÍonös tehintettel
a borhősavra, amely csah a szőlőre, íI1etve a borra jel|emző'55

A Íómai hori Barbaricumban élt szarmatáh minden ieÍ szerint néIhüIoztéh a borszőÍőt, de a vad-
szőÍőt, mint a természeti hörnyezetben rendszeresen előfordutó (és ehető bogyójú)vadon termő gyu.
möIcsÖt semmihéppen sem vetettéh meg. A Szalontai csaba és Tóth Katalin áltaI t998_99.ben Kishun.
dorozsma-Nagyszéhen feltárt és a 3-<. századra datáIÍ szarmata telep godreibőI és házainab bontásából
származó fÓIdminÍábban a ligeti szőIő magja is megtaláIható volt.

A rómaiah áIta1 meghonosított szőIő a Birodalom bubása után sem pusztultah bi pannónia terü-
IetérőÍ, bár termesztése rendhívüÍi mértéhben visszaesett' A poltenvizsgálatoh szerint csah a héső nep-
vándorlás horátóI, azaz a 8oo.as évehtőI indultah nóvehedésneb a szőIő pollenjei.56

Az 5. századhözepén betelepüIt hunohróI hTzismert' hogy nomád, hadi nép volt. sa'nos eddig
semmilyen hozzájuh hÓthető nóvénytani IeÍetanyag nem henilt eIő hazánh teÍüIetérőI. A hortárs prisz-
hosz rétor leírásábóI tudiuh, hogy ételüh hilesbő[ ita|uh árpábóIhészüIt,5? de ismeÍtéh a bort is. A Bur-
ját hoztársaság terúIetén taÍáIt lvolga föÍdvár (i'e. 3. század _ i.sz' 1. század) feltárásahor mezőgazdasá-
gi eszhozohet, szenüIt gabonaszemehet' többeh hözött szőIőmagvahat is taláItah.5s Felteh eÍő, hogy az
egyhoron ide hurcolt hínai foglyoh me1lett bizonyos hun népcsoportoh is részt vetteh annah műveté.
sében. Feltehető tehát, hogy a nomád hunoh' csabúgy, mint az utánuh hivethező avaroh, bizonyos Ío-
h(|borászati ismeÍetfe/mégiscsah rendelbezteh, és ezeh birtohában érhezteh az AlfiÍd erdős-sztyeppe

5|TeÍpóAndÍás.IhecarpologicalexaminationofwildgrowingvinespeciesofHungaryI.ActaBotanicaAcademiaescientiarum

Hungariae 22' (1976) 209_247. Uő.,Ihe caÍpological examination of wildgrowing vine species of Hungary II. Acta Botanlca
Academiae Scientiarum Hungariae 93. 242-223.

9 Dá|nobi oÍsolya: |<övetheztetéseb pannonia provincia szőIőművelésére az Aquincum-KaszásdűIőIőI elóherüIt szőIőmarad-
ványob alapján' büIónös tebintettelAquincum territoriumára' szahdolgozat' ELTE BTK Budapest 1998.55 Fúzes Mihlós szíves szóbeli hözlése.

5a sági KároIy _ FúZes Miblós. A Íégéizeti-nóvénytan alapelemei é5 néhány módszertani héÍdése (The fundamenta]s ot
archaeobotany and some methodological problems). Múzeumi Módszertani Füzeteb 5' ( 1966) 7l '55 Gyu]ai Feíenc _ KáIIay M,É1ós: The remains of Ha1lstatt period i. m.

56 lyomi BáIint,6000 i.ihrige Geschichte derAgricultur in deÍ umgebung des Balaton-sees aufgÍundvon pollenstatistischen
l-lnte6uchungen deÍ seesedimenten. ]n: congrés Inte.national des Musées D'Agriculture' Budapest toz t. Magyar Mezőgaz.
dasági Múzeum Kozleményei l97l ' l9a.|95. zóIyofui B: Land\'irtschaftliche Ku|ÍuÍ i' m' ZóIyofii B' - pÍécsé,nyi I., po|Íer,s.
tatistische Analyse i. m.

5? Harmatta ]ános' A hun biÍodalom Íelbofulása. A Maqyar Tudományos Abadémia II- osztáIyánah Közleményei 2. ( 1952)
t47 192.

53 Anthonyna vladiÍnirovna Davydova, The lvolga Golodische. (A Monlrment of the shiung-nu culture in the Trans Baihalpegion)' Acta ArchaeoÍogica Academiae scientiarum Hungariae 20. (l968) 209_245.
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vidéhére. TaIán ez2e| is ÍnagyaÍázható' hogy Keszthely.Fenéhpuszta 6_7' századi avar hori temetőiéneh
három sírjában miért taÍáIni borszőÍőmaqvahat. A 9. századi hésői avar-hor jeÍlegzetes mezőgazdasá-
gi eszhozleletei: a széÍesedő penqéiíi egyenes irtóhapáh, de még inbább a még szélesebb pengéjű nyah-
hal ellátott bapáh is szőÍőműveÍésre utalnah.59 A DéInyugat.szIováhia terüIetén taláIt, és a 8. századra
datáIt hapáhat, szőlőmetsző-bésehet BeÍenová egységesen szláv-avar eredetűehneh tartja'60

Nem italmaradvány' mégis valószínűIeg ital tárolására szolqá|t az a2 1987-ben Budahalászon taÍáIt
hisméÍetű avar hori tartóedény, melyet pásztor Adrienn és Vida Tivadar régészeh az ottani avar temető
egyih sírjábóI ástah hi. Az in situ bonzerváIt, szerves eredetű edény anyagát ósszehasonlító morfológiai
vizsgáIatoh eredményebéppen áItati bőmeb tartjuh' Más nomád népehhez hasonlóan az avaroh itaIoh
rárolására, száIlítására, esetleg felszo1gálására rendszeresen hasznáItah bőrbőI hészúIt edényebet.ol

A Fonyód.tsélatelep héső népvándorlás.bori telepüIéséneh (7. század másodih feÍe és a 9. század
vége) 1964. évi ásatésábőI származő szőIőmagvak aztsugalljáh, hogy a rómaiah áIta1 meghonosított sző-
Iőh nem pusztultah hi Pannónia terüIetérőI.69 Az ugyancsah g, századi Zalaváron 1994-ben tatáltah
novénytani leletanyagot.63 A Pitoóh Ágnes és Szőbe Mib|ös Bé|a vezette ásatás során a Kis.Balaton teru-
Íetéhez tartozó Zalavár-Várszigeten épútő parhoÍó helyét tártáb feI' A régészeti leletanyag szerint a ha-
roling gÍófi hozpontot bevert etnihai ósszetételű hóznép lahta. Az egyih ',húf' betoltésébőI szőtőmagvah
herüIteh eIő. Bbben újfent bizonyítéhot Iátunb arra nézle, hogy a római horban pannóniába herútt
sző|ő eqy része twábbra is termesztésben maradt, s nagy valószínűséggel megértéh a honfoglalást

A népvándorlás viharai bár nagyon visszavetettéh a római alapohra épüIt villagazdáIhodást,
mégis ha tÓredéhesen|s, de bizonyos hagyományoh továbbéÍteb.E|sősorban a szőlőtermesztési isme.
reteh vészeltéh át ezehet a zavaros évszazadohat' Így nem meglepő, hogy a Balaton hirnyéb érőI a nép-
vándorlás horábóÍ tóbb borszőIőIeletet is ismerünh. BorszőIő magohat találtah Keszthely-Fenéhpuszta
6-7. századi és Balatonszentgyórgy 9' századi temetőjéneh egy-egy sírjában.e Főnyed-Szegerdő 9. sza-
zadi telep leégett házánah falábóI szőlővenyige.darabot mutattah hi.65

A szőIőműveÍéssel hapcsolatos szavainh nagy része botgár-tÖrob eredetű. Még Levédiában a Ka-
zár KaganátussaÍ való együttéIés ídején hedlteh nyelvünhbe. A nyelvészeti elemzéseh alapján feltéte-
lezzüh, hogy ismertéh a szőIőt' és abbóI bort is bészítetteh' Úiabb megítéÍés szerint szőIőteÍmesztésúnb
hettős gyoherűl a magyarság heletről hozott szőIőtermesztési ismeretei már itt, a Kárpát.medencében
egészülteh hi a római eredetű pannoniai szőIőtermesztéssel.66 ltaÍfogyasztási hultúránh bezde|eirőI
azonban minden írásos forrásnáI éhesebben beszéIneh a nagyszerű régészeti leleteh (pI' borsómarad.
ványoh, vagy a nagyszentmihlósi aranyhincs ivóhészÍete). A bereszténység felvétele hedvezett a
gyúmolcs- és szőIőtermesztés terjedéséneh Már a 1l. századtóI mind tobb ohlevéI tesz említést szőIő-
hegyehrő1, szőlőművesehről.67 A céÍtudatos telepítéseh hedvező hatással voltah a szőÍőteÍmesztésre.

59 MúIIeí póbeft, Amezóqazdasági vaseszbózób fejlődése Magyarországon a hésóvasboÍtóÍ a töröhhoÍ végéiq I.II' (Die Ent-
wichlung der eisernen AgraÍgene in ungarn von der spteisenzeit bis zum Ende der Türhenherrschaft lll.)' Zalai Gyűjtemely
19. (1982).

@ Magdalena BeIenová. Die AÍchologie über die pflanzenprodubtion bei den Hunnen, A1paÍen und ptotobulqaren. památbY
archeologicbe 77. ( | 986) 8l- t03.

6, Tomha péteÍ:Etbezési és vendégfogadási szohásoh a népvándoÍIáshori nomád népehnéI' 'Nyereg alatt puhítjuh'..? Vendég-
Iátási é5 ételhészítési szohásob a honfogÍaÍó magyarohnáÍ é5 a robon hultúIáiú lovas népebnéI..' Kereshedelmi, vendéglátó
és ldegenforgalmi FóisboÍa Tudományos Közleményei lI' omagyar bultúra 1o. (l997) separatum 86_93.

ú Gyulai Ferenc _ HeÍteIendi Ede _ szabó I.' plant Íemains from the early medieval laheshore settlement Fonyód-Bélarerep
(Lahe Balaton, HungaÍy) with especial emphasis on the history of fruit cultivation in pannonia. ve€etation History and
Archaeobotany 1. (1992) t7?,t84.

65 Gyulai FeÍenc. AKs-BaÍaton térségéneb archaeobotanibai butatiási eÍedményei (Archaeobotanical Investigation in the Íegion
Kis-Balaton.) In. A Kis-Balaton térségéneb magasabbrendű növényzetével hapcsolatos butatási eredményeb. Magyar HidÍo-
Iógia Társaság és a NYtlvlzIG bonferenciája. Keszthely 1998. l7-94'

6a p. Hartyányi B' Novábi Gy. ' paw A': Novényi mag- és termésleleleh Ma€yarországon az újhőhoítóI a xvIII' századig l' i.
m' Bahay KoÍnéI _ Kalicz Nándo{ sági KáÍoly'9eszpÍéín megye régészeti topográfiája. (The archaeological Topografy of
the veszprém county)' A beszthelyi és a tapolcai járás' In' Magyarország Íégészeti topográfiája l. Budapest 1966. 6o/io' IeIő.
hely.

6s sági KáÍoIy _ Füzes MibIós. pégészeÍ|és archaeobotanibai adatoh a pannoniai hontinüitás héÍdéséhez' AsráÍtirténeti szem-
le 9. (1967) 79-9?

ú l.lo. Fúzes Mihlós _ sági Károly, AbaÍaLoí|i szőIőbultúra i. m. Füzes Miálós. pégeszeti növénytani megjegyzéseh i' m.6? páhay zsolt - sági KáÍoIy. A szőlőművelés hatása a Balatonhórnyéh népeineh életére és telepüIéséfe' In. Aveszp.ém Me€yei
Múzeumoh Közleményei lo. (1971) 95_l l4.
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Ebben fontos szerepet játszottah a német, francia, olasz és vallon telepeseh, nyugati szerzetesÍendeh,
ahib feltehetően magubhal hoztah saját hazájuhban honos, nemes szőÍőfajtáhat is.63

A szőIőtenileteb nóvehedésére utaÍ 'hoqy az ezredÍordulótóÍ a diópolleneh mennyisége nóveh.
szih, az ohleveles adatobhal jőÍ jelzett szőÍőtelepítésebhez bapcsolódóan, mert a diót előszeretettel
úItettéh hutah meIIé' szőIősorob végébe.69 Korai szőIőhultúránh bizonyitéhai a Ráhospalota.újma,clr
hora Áryád'hori telepúIéséneb egyih hútiában taláIt borszőIő magoh'

A bencés és pálos rendeh műhódéséneb höszönhetően az eqyházi ésviláqi gyúmolcsosbertjeinh
mínd fajban, mind terüIetben egyaránt szépen gyarapodtab. A szőlőshertet pedig messzebb' a jó ter-
mőhelyi adottságű szőIőhegyre (promontoÍium) te|epítettéh. A jobbágyi gyümolcsosherteh IétÍehozá-
sában inhább a magyar híráÍyság járt az éIen. Már a l4. századtóI megjelenteh a szőIősgazdáh' Számub
nÖvehedéséneb hedvezett, hogy Nagy Lajos uralbodása idején terményeih értéhesítése jó1 műhÖdő
piacohon tortént. A föIdbírtohhal szemben a szőIő eladható volt. A mezővárosoh polgárai is birtohol.
hattah ilyen területehet.

Az archaeobotanihai leleteh, mint a hozéphoÍi szőIőteímesztés bizonvítéhai

A budaí vár feltárása é5 rehonstruhciós munhálati során a2 elmúÍt Ötven évben megÍehetősen
soh szőIőmaradványt is tartalmazó hútra buhhantah a régészeb. Holl Imre a Dísz tér 10. alatt a 14' szá.
zadra beltezhető butat taláIt. A magvahat Zsáh zo1tán határozta meg. A nóvényleleteh nagy részét ater-
mesztett és gyűiÍigetett gyümóIcsöh, dinnyéh és szőIőmagoh teszih hi.?0 Sorban ezután az uri utca 40.
szám alatti Gerő Győző á|taÍ l955-ben feltárt 13_14. századi bút nóvényleletei hovetbezneh.7' 1966-ban
a Dísz tér 8. szám alatt újabb növényleÍetehet rejtő hút herúIt feltárásra, melyet [. Melis Katalin a benne
taláIt herámiáh alapián a 13_14.századra heltezett.72 1971-ben Budapest I. heniletében, a Hunyadi utca
22' szám alatti pincében feltárt hultúrréteg |3. századÍa beltezett edényében taláIt szőlőmagvahhal
Facsar Géza foglalhozott'?5 l975.ben H. Gyúrby Kata1in a Hess András tér t. alatti telben egy t4-15. szá-
zadi ház maradványai mellett egy sziblába vágott szemét- vagy febáliagódrót is feltártab. Az innen szár-
mazó szőIőmagvahat p. Hartyányi dolgozta fel.7a 1998-99-ben BenCze zo|tán iÍányiÍása mellett a voÍt
Honvéd Főparancsnohság (Dísz tér l7.) terüIetén feltárt hÖzéphori hutahban úifent szőlőmagvah he.
rúIteh eIő, csahúgy' mint a Szent György tér nyugati oldalán, a betöItésébő|. Több százezer szőÍőmaqot
számÍáltunb itt ossze. Budapest I. herüIetében, a Kapucinusoh utcájában feltárt 15. századi hút (végh
András ásatása, 9000) tolteléhfoldje is nagy mennyiségű szőlőmagot rejtett. Ezehneh a szőÍőmagvah-
nah a többsége feltehetőÍeg a Buda hÖrnyéhi szőIőshenehbőI származott.

Nagyvázsony.Csepe|y |5-|7. századi labótelepén Kovalovszhi JúIia 1957_58. évi ásatásában bor-
szőlő magohat taláItah.75 1992-ben pÖIos Andrea ásatása során Budaújlahon' a Bécsi úton egy toÍóh hori
szemétgodor betóItésében is nagy mennyiségíi szőIőmagot szám|á|hatÍunh össze.

Lászlófalva-szenthiráIy héső hözéphori (15_16. század) hun telepüIéséneh hútiaibóI előherüIt
magvah magas színvonaIú gyümolcs- és szőlőtermesztési hultúrára utaÍnah. 1998-ban a Szarvasgedán
folytatott ásatáson taláIt l5. századi szőIőmagvab is a biteljesedő herthultúra emléhei.

A szécsényi plébániatemplomban végzett feltárásoh során (F. Bodnár KataÍin ásatása, 1988-93) a
templomhajóban tobb' a 16. század másodih feÍ'éÍe és a |7, század első feÍére heÍtezett godÍÓt és hutat
tártah fe[' bennüh soh szőÍőmaggaI.

63 Csoma z,igmond. A bözéphori francia _ vallon hatás a magyarországi szóIő _ borhultúrára. Inl A HeÍman ottó Múzeum Év-
bónyve xLvI.szerh. veres László -viga Gyula. Misbolc 2007' 57&587.

6, zóIyomi B''LandwiÍtschaftliche KultuÍ i' m'
?o Holl Imre, Mittelalterliche Funde aus einem Brunnen von Buda. Studia Archeologica 4. (1966).
|| p. HaÍtyányi B. Novláhi Gy' pa|ay7í.: Növényi mag- é! termésleleteh Magyarorzágon az újhőbonól a xvIII' századig l. i' m'
P p' HaÍtyányi B. ' Nováái Gy': Novényi mag. és te[mésleleteh MagyaÍországon az újhőhortól a xvIII' századig II.
1! FacsaÍ Géza, AgÍi.lltural-Botonical Analysis of the Medielal grape seeds from the Buda casde HiII' Budapest' Mitteilungen

des AÍcháologischen Instituts deÍ tlngarischen Ahademie deÍ \'issenschaften 4' (l973)
7a p. HaÍtyányi BoÍbáIa' Középbori budai lahóház mellébgidrében taláIt nó!ényi maradványob (ln deÍ Nebengrube eines

mittelalteÍIichen wohnhauses in Buda vorgefundene pflanzenreste). ln. Magyal Mezőgazdasági Múzeum Közleményei
t975177. t5-5t.

É p' Haftyányi B' - Novábi Gy' - patay Á,.Nóaényi mag- és termésleleteb MagyaroÍszágon az ú;hőbortóIa xVIIl. századlq I. i. Ín'
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Az 1990-es évehben hifejezetten hóÍnyezetÍégészeÍ| ásatásohra herüIt sor visegÍádon' az egyho-
ri hiráIyi palota teruIetén. Az ásatást tÓÍténeti-öhoIógiai hutatás, befttonéneti stúdium előzte meg.76 Egy-
hori írott foÍrásohbóI tudjuh' hogy Mátyás biráIy horában a visegrádi hiÍáIyi paÍotánab tÖbb hertje is
volt: a díszhert mel1ett a falahon hívüI, észahi irányban egy szőÍő. és gyümÖlcsÖsbert szolgáIta a hiráIy
hényelmét'7? Ez utóbbi helyéneh lohalizáIása céIjából 1993-2ooo. hözott ásatásoh folytah páIóczi
Horváth András vezetésével.?3 Foldradarral szerhesztett térhép segítette a munháÍatohat. A2 ásatásob
eredményehéppen nyiIvánvalóvá váIt, hogy a hert tervszerű hiépítése a |4, század |égí-|5. század eÍeji
időszahra tehető' A berttorténeti hérdéseh tisztázása érdebében indított ásatás során tobb heÍti hút is
előherúIt ehhol, bennüh számos herti munháhhal bapcsolatos eszhÖzzeÍ (sző|őhaÍó, szőlőbapa, vizes-
horsó). A hert és egyhori höÍnyezeténeh Íebonstrubcióiát mégis leginhább a hutah iszapjából himosott
nagy mennyiségű mag és azoh hozött is a szőIő jellemezte.79 Nagy Lajos, majd Zsigmond biráÍy ural-
hodásánab idején ide herüIt szőÍőmagvahat a nedves iszap bitűnő áIlapotban honzerváÍta.

Az írásos forrásoh szerint a 16. századra a szőÍő termesztése faitábban' terüIetben tovább bővüh.
A2 archaeobotanihai leleteh messzemenőhig megerősítih ezt. A héső bózéphori rétegehben mindenútt
nagy mennyiségben taláIni meg a borszőIő magjait: budai vár területe. Obuda' Vác. Szécsény.

IIon Gábor leletmentő ásatásán l995_96-ban pápán, a Deáb Ferenc utcában egy a 16' században
épüIt palánh maradványaira buhhantah. A palánh gerendaszintjéneh alsó, szalmás feltöItésébőI vett
míntábban ágdaraboh társaságában szőlőmagvah is vo1tah.80 Ugyancsah szőIőmagvahat találtah Pápán,
a Hantai úton folytatott leletmentő ásatás során'

saiátos módon, az egybori sugáÍzó hő hatására ,,baÍcinálódtak" azoh a szőIőmagvah, amelyeh
KüÍsővat héső hözéphori hu1IadéhgidrébőÍ báIyhacsempe toredébeh társaságában herúIteh eÍő.3l

A torÓh hódoltság horában a gabona mellett a bor jeIentette a legjelentősebb adóalapot. AVác
belvárosábóI származó nÖvényleÍeteh elemzése szeririt a 15- l6. században még széIes vertihumban ter.
mesztett gabonaféIéh és gyümolcsÖh fajszáma a torÖh horra erősen lecsihhent. EgyedüI a szőIő tehin-
tetében tapasztalunh nÖvehedést' igen |elentős bővúIést.8, Elterjedt szohás volt a borivás. Ez hétségre-
IenüI védelmet ielentett a tiszta ivóvíz h1ánya miatt fellépő iárványohhaÍ szemben. A |6_!? ' század'
áI1andó háborúsága idején a végvári hatonaság és a zsoldosoh is soh boÍt fogyasztottah.

A szőIő gyümöIcshént is igen hózbedvelt voÍt. A bözéphori súmegi vár Kozáh Károly vezette
1957-63. évi ásatásainál a palota heleti végében Iévő árnyéhszéh godrében 17. századi herámiáh társa-
ságában borsző1ő-magvahat taIáItah.85

A tóroh uralom aIatt _ annah minden pusztításá eÍIenére _ folyamatosnah ítétjüh a szőIőhultú-
rát.84 FuÍcsa dolognah tűnhet a szőÍőhultúra feilődésérőI beszéIni a töröh hódottság ideján. Pedig eh-
hor lendüIt fel a cs emegeszőIőh termesztése. A mazsolánah asza|t sző\őszemeb hozhedvelt csemegéh
voltah' A toróböh eIőI menehúIő rácoh honosítottáh meg az új borszőIőfajtát, a Kadarhát.85 ALöÍóh

,6 And|ea ubÍizsy.savoia - Gyulai FeÍenc. E|ementi mediteÍlanei nel giardino imperiale ungherese del Xv secolo' Atti de! IlI
convegno (pÍimo internationale) ',paesaggi e Gialdini del Mediterraneo" 1 La conoscenza. pompei' 4.5-6 giugno l993.
259-270.

17 Bonfini, Aelius Lampridius cervinus. Gaspar ursinus velius' oláh Mihlós. In. Baloglr IoIán, A míjaészet Mátyás hiláIy udva.
rában I_II ' Budapest. 1966'

B páIóczi HoÍnáth András. A visegrádi palota hertje mint börnyezettorténeti [oÍrás. In. A táj váItozásai a lGrpát-medencében'
szerh. FüIehi GyóÍgy' GödöIIő l999' 96-100'

B páIóczi Hoqáth AndÍas _ ToÍma Andrea, Environmental archaeological research at visegrád in the medieval garden of the
Royal palace' In. Archaeology of the Blonze and Iron Age' ExpeÍimental Archaeology' Environmental Archaeology'
AÍchaeological parhs' p.oceedings of the Intemational Archaeolo€ical conference százhalombatta' 3 7 octobeÍ l996' Ed.
Jerem Erzsébet - poroszlai lldibó' Budapest l999' 345_350.

$ ToÍma Andrea: Rotanihai leleteb a bozéphoÍi pápáÍóI (Botanische Funde im Mittelalterlichen pápa). Acta Musei paDensis 6.
(1996) 325-328.

31 IIon GáboÍ ásatása' 1986-87.
3, Gyulai FeÍenc. Nalural environment and climate. plant exploitation and agriculture. ln. Animals in the urban Landscape In

the \íahe of the Middle Ages' A case study from vác' Hungary' Ed' BaÍtosiewicz László. Tempus reparaturrrrtsAp' International
series 609.3-4' oxÍord 1995' 93 1l0.

33 Fúzes Mihlós és sági Károly böz|ése. In: 2 HaÍtyányi B. - Nováhi Gy. patay A'. Nojényi mag. és teÍmésleleteh Magyaror-
szágon az újhőho.tól a Xvlll' századig I. i' m

3a Arcndás v', Amagyarorczági alcheobotanibai adatoh összehasonÍító értébelése (The comparative studv of alchaeobotanical
data fÍom Hungary). AgÍáÍtórténelmi szemle !982l|-2. 1 52.

35 Katona JózseÍ DömötöÍ ]ózsef. Magyar boÍob-borvidébeh. Budapest 1965.
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hódítás nem horlátozta a szőlőhultúráh fejlődését.86 A látszóIagos ellentmondás a Korán hozismert boÍ-
fogyasztási tila1mából ered. A megtermelt must és bor utáni adóh, azoh hereshedelme azonban tehin.
téIyes jovedelmet 'eIentett. A szőIőbőI hészült, a tÖröhöh áItaI sűrűn fogyasztott, főzÖtt, fojto1t, sűrített
és édes mustnah ,,pehmel, loÍt a neve, és ,,petymez, peszmeg'' néven a magyarság hÓrében is hedvelt
ital volt.37 Ráadásul a boÍivás tilalmát nem vonathoztattáh szigorúan a ,,Íőzött bo|, (pá|inhd) fogyasztá-
sára.33 Dernschwam 16. század hozepi leírásábóI tudjuh, hogy a budai vár észahi részén (a Mária Mag-
dolna templom hÖrnyéhén) a torÖh uraÍom alatt a magyar lahosság horében borhimérás folyt és pin-
cével is rendelhezteh. A magyar lahosoh meÍIett a torobÓb is fog1alhoztah szőlőtermesztéssel. Ezt a vá.
ci nahijéneb beÍizetett ,'mohamedánoh szőIőineh dönúm adója,' igazotja.3, Egy hagya|éhi Íe|jegyzés
szerint például egy szpáhi után másfél csihó ára tÖrhÖIy maradt.s Hogy miIyen jelentőségű volt a szőIő
ebben a horban, arra vácott, egy töröh hoÍí pincében talált méternyi, szőlőmagohhal teli vastag réteg
utal. A magvahon bívúI préselésbőI száÍmazó bogyóhéj-maradványohat is taláItunh. EÍőzetes vizsgáIa.
tainh szerint több szőIőfaita magjait Íehetett hÓztúh megtaláIni. A szőIőtörhÓIyt elvermeltéh, ahogy azt
Zalában az idősebb szőlősgazdáh ma is teszih.

A három részÍe szahadt ország terüIetén nem szünetelt a bor hereshedelme. A bor után hedvez-
ményt biztosított a magyar hiráIy. A gabona mellett a bor 'elentette a legielentősebb adóalapot. A l6_17.
század állandó háborusága idején a végvári hatonaság és a zsoldosoh igen jelentős mennyiségű bort fo-
gyasztottah. A hódoltság végnapjai alatt a felszabadító háború pusztításai miatt lecsöhhent létszámú Ía.
hosság a bizonytaIan időhben már nem tudta a szőIőhet művelni. Ez a visszaesés jóI látszih a boneÍmelés
adatain is. Ez már az ú'hor időszaha' amely már hívüI esih a régészeü novénytan vizsgálati terúletén.

A régi szőlőÍajtáh azonosításánah lehetősége

Legborábbi szőIőfajtáinh azonosításához elsősorban a régészeti magÍeleteh feldolgozásátóÍ és az
írásos forrásoh elemzésébőI várhatunh segítséget. Alapvető probléma, hogy a magmaradványohból
meglehetősen nehéz hÖvetheztetni a termesztett fajtábra. A számítógépes hépeÍemző rendszerrel az
aquincumi szőlőmagvahon végzett meÍÍiÉus (alah és forma) méréseinb mégis biztató eredm énnyelzá-
rultah. A megvizsgáIt 300 daÍabos szőÍőmaq minÍáÍ 4 populációra siherüÍt eÍhülöníteni. A négy hüIÖn.
boző csőrtípusú és magformájú csoport vaÍószínű|eg szőIőÍajtáhat tahar' ami valószínűsíti' hogy
Aquincum homyéhén a hora császárhorban már fejlett szőlőművelés folyt' é5 tobb fajtáját is termesz-
tettéh a szőÍőneh.

A boxermő szőIő magjai a már említet budavári hutahbóI igen nagy számban herúIteh eIő. Ami
egyáItalán nem meglepő, ha tehintetbe vesszüh, hogy a múÍt század végi filoxéra járványig a Buda hör-
nyéhi domboh, hegyeh hagyományosan szőIőhhel voltah teÍi.

Facsar Géza a hozéphori szőIőmagvahon végzett metrihus vizsgáIatob eredményehéppen felis.
meÍni véIi hözöttüh a Kecs'becsócsű és MahbszőIő csemegefajtáhat.gl véIeménye szerint a |3. század-
ban tsudán már nagy valószínűséggel termesztettéh a Gohér, FuÍmint' Fehérszlanha, Véhonyhéjú,
BetyárszőIő, Ftigér, Mézes, Lisztes, BaÍaÍánt, Dinba' BerhenyelevelíÍ, Szagos bajnár, PózsaszőIő fajtá-
bat.e (Magunh is megíigyeltünh húIonbÖző ,'csőrtípusú,' és alahú magvahat Budapest lI. herúIeti Med.
ve utca, Budavár, Szécsény, SzenthiráIy' Vác hÖzéphori obiehtumaibóI származő szőÍőmagvah hözött).

6 Egető Melinda, Az alföldi paraszti szóIőművelés. Budapest 1993
3? AndÍásÍalvy BeÍtaÍan. pehmez. Adatoh toröhho szőIőhultúránb ismeretéhez. Dunántúli Tudományos Intézet pécs. Kisebb

tanulmányoh 196l' 87'95.
33 FeyéÍ piÍosha' A szőIő és bortermelés Magya.országon l848-ig. Budapest 198l.
N KáIdy-Nagy Gyula. A budai szandzsáh 1546.1590. évi összeírásai' Demo€Iáfiai é5 gazdaságtórténeti adatob pest megye múlt-

jábóI6. Budapest 1985'
6 Hegyi K[áÍa. Ew jilágbiÍodalom vé€vidébén. Budapest 1976.
9| Facsaf Géza: Összehasonlító moÍfológiai vizsgáIatob beíti szőIőfajtáb magjain I' (velgteichende morfologische llnteÍ-

suchungen der samenvon Gattenrebensonen I') Botanibai Kózleményeb 5?/3' (l970)
, c'oma zsigmond szőlészeti' borászaü hagyományob, a megújulás és a bózósség bötelébében. Kapcsolatoh. hatásoh, bonf-

lihtusoh Dunántúl é5 Európa bÓzott a 17. századjéqéÍő| a2o. század elejéig. In' centÍáI.Európa Alapítványi Könyveh 3. szerb'
ujváry zoltán. Debrecen. Budapest 1994-1995'
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A legutóbb vizsgáIt Telehi palota 8.as bútjánah ÍTbb százezeÍ szőÍőmagja sárgásbarna, máshor
sotétbarna színű. A legtobb mag hosszű csőrű,Ieherehített hÖÍvonaIú, hörtéhez hasonló alahú volt, de
előfordu1tab hozÓttúh rovid, de határozottan csőros magvah is. Több termesztett fajta heveréhe lehet'

A faitaazonosítás további Iehetőségét jelentih a szent István Egyetem szőIőmagleletehen elhez.
dett összehasonIító genetihai vizsgálatai. A budavári |5. századi butahban taláIt szőIőmagvahbóI sihe-
rúIt Órohítőanyagot hivonni. A PCP reahcióh (DNS polimeráz Iáncreabció' azaz a DNS szegmenteh
feIszaporítása) jóI reprodubáIható' genomeIemzésre és faitaösszehasonIításra aIhaImas DNS áItomá-
nyohat mutatnah' A hésőbbi molehu1áris hísérletehhel igazolni lehet az említett novényeb származási
hÖrét, a ma teÍmesztett fajtáhhalvaló genetihai bapcsolatot.

osszefoglalás. Magoh és tanulságoh

A2 archaeobotaniha a magleleteh s zemszóqébőlj|zsgáI ja a hazai szőIőhuÍtúra hezdeteit és feiIő-
dését. A Kárpát-medencei archaeobotanihai magleleteb feldolgozásával tovább bővüIteh ismereteinh
a szőIő evoIúciójáróÍ, a hazai szőlőműveIés hezdeteiről Az archaeobotaniha az emberi tevébenység ha-
tásáÍa a talajba herüIt magvah és más nÓvényi maradványohbóI hÓvetbeztet az egyhori hultúÍáh sző.
Iőtermesztésére. Ezeb a maradványoh házabbóI, vermehbőI és huÍIadébgÖdrihbőI, olyhor hutahbóI
származnah, és csah rithán sírohbóI. Annah el1enére, hogy a magvah általában szenúIt áIlapotban he-
rüIneh eIő, határozóbéÍyegeih tóbbé.hevésbé felismerhetőh. A magvah hutahban és más folyamatosan
vízborítás alatt áIIó helyehen úgynevezett s.ubÍosszilis (nem elszenúIt) áIlapotban is fennmaradhatnab.

Az archaeobotaníhai és írásos adatoh felhasznáIásával nyomon hísérhetiüh a szőIőtermesztés hi-
alahulását és változását a Kárpát-medencében. Mindezeb eredményehéppen a szőlőtermesztés bezde-
te az eddig ismertehhez hépest mintegy ezer égge| horábbra tolódott hi. A hazaÍ szőIőtermesztés a
hoÍa vashor óta többé-hevésbé folyamatosnah tehinthető. Ugyanabbor a Kárpát.medence, mint a vad-
szőlő háziasításánab egyih lehetséges heÍye is szóba jöhet. A szőIőben megnyi1vánuló bőség a Kárpat-
medence, mint másodlagos géncentrum meg|étét !qazoÍ|a, és a domesztibáció előrehaladtávaÍ nove-
hedett a magvah mérete és alahiánah változatossága'

Italfogyasztási huItúránh bezdeteirőI minden írásos forrásnáI éhesebben beszéIneh a nagyszerű
régészeti leleteh (poharah, horsóh) ás az elemzett (hoÍa vashori' római) bormaradványob. Egyre bővü.
Iő ismereteinh hozzájáruInah a gasztronómia egyetemes történetéhez, hazánhat pedig Európa egyih
Ieghorábbi borfogyasztó helyévé teszih.

A magyarság heletrőI hozott gyümóIcs- és szőÍőteÍmeszlési ismeretehhel érhezett a Kárpát-
medencébe. A szőIőművelésse1' gyümolcsteÍmesztéssel és borászattal hapcsolatos szavainh nagy része
bo]gár{öÍÖh eredetű. A Kazár Kaganátussal való együttéIés ideién herütteh nyelvúnhbe. A szőlővel
népünb már borábbi száIlásterúIetén, Etelhozben hapcsolatba herült. Talán erre utal Anonymus, ami-
hor a Gesta Hungarorumban azt ír.ja, hogy a vezéreh Tarcal hegyén pogány szohás szerint bÖvér lovat
áIdozván nagy áIdomást csaptah (,,magnum aldamas fecerunt'').

A bÖzéphori butahban talált szőIőmagohbóI újabban siherúIt örihítőanyagot is hivonni a godol1ői
szent István Egyetemen. A pcB reaÉcróÉ (DNS polimeráz láncreaició, azaz a DN$ 5zegmenteb feÍszapo-
rítása) jóÍ reproduháIható, fa,jtaelemzésre alhalmas DNS áÍIományohat mutatnah. A genetihai tulajdon.
ságainah vizsgáÍata segítséget jelenthet a ma termesztett fajoh származásánah, rohonsági fobánab meg-
áIlapításánáI, azoh egyes tulajdonsága (pI. rezisztencia) a nÖvénynemesítésben fethasznáIható lehet
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KÖzéphori szőIőhultúra és elózményei (magoh és tanulságoh)

.al
2. kép Késő rézkori vadszó|ó magok

KompoIt-Kistéri tanya le|őheIyrő|
1. kép Késó neo|itikus vadszó|ó mag

SzombatheIy.Sé IelóheIyró|

3. kép. Kora vaskori bormaradvány
Fehérvárcsurgó'Ereszfuényi erdó kora vaskori égetéses

sírbó|

5. kép. Késő népvándorlás kori szőlőmagok
Fonyód-Bélatelep cö|öpépítményébő|
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4. kép. Római kori bormaradvány
Budapest, Kunigunda u..i 2, századi

égetéses sírbó|

6. kép. Késó középkori szőlőmagvak
a budavári 8.a5 kútbó|

2' táblázat.
A Kárpát-medence régészeti korszakai
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2. táblázat.
Magyarországi sző|őmag- és bor|e|etek
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DUnakeszi.székesdű|ő (Alrchan)
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Soprcn-Knutacke13 2
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Ke|ta koÍ BUdap€slcorvin tér
Budapeí |l|' |\el Kunisunda U'
Budap€í, Becsi U' 69.7l több
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Kesíh€|y.Fenékpuszta
Aqu jncum, KaszádŰJó.Rákéíet 6108

a íajtá)
Obuda, Becsi u.44.
Tác.Föv€nypusÍa (corsiUm)

Budapesl VödsváÍi u. 2G22 t3
szekszáÍd

BaÍbaricum GyomaendÍÓd {fndlód 1 70.)

Budap€st. X|Vker' Paská| pa*
Ki5kundoÍoz,ma.Na8ys,ék

Késa' népvándoÍlás kor Za|avárváÍ,zi8et paÍko|ó 1 2 7
Fonyod'Bélate|ep
Budaka|ász
Keszthe|y.FenékpUlzta
BaIalonszenByöBy
Fónyed'sz€8efdő

Honío8|a|ás.Arpád.korCyomaendnód (EndÍ.ód ] 70.)
R.íkoskeÉsz|úrU jmajoÍ

Budapeí, szent Cyöl8y téÍ,
volt Te|eki pa|ola, 8. kút
Budap€st' Kapu.inusok u' ]6' 9 2 1 5 1
Budapest, voh Honved FOP l 43',170
KÚ|gővat 2
vác, Szechenyiu.3.7. 4434í'
szécs€ny.P|ébán jaEmpIom 691 42
tsudap€í, BécsiÚt 3+]6. 14771
tsudap€sl Medve utca ] 3' 4954
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L'sz|ófa|va.sz€nkiá|y
Budapest, Hunyadi lanos 'r. 2 2. 1341
Budap€st, Uíi t]tca 40. 66
Uudap€sl DiszEl8' r2l l
Budap€s! Dí,z Ér ] 0.
Budapest, Hes9 AndÍás tÜ l 365
Kereki.FehéÍkó váI
soplon.L€íin töfut 7
v!€8iád, kiíá|yi palota kerIje 52
Na8}.yázsony'Gepe|y 65 12
Sopron-Templom u. I 4.
Pápa, Deák Ferenc u.
Pápa.HantaiU' 12
Hollók&VáÍ 150
Pécs.sebeszeti klinika 2)
süme8.Vál

l 5
Vac, szecn€nyi U. 3.7' 75
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Me8j€8yzés: x=nincs gzámsz€Íű adaL xx = !ok, xx = kevés, x = rzórvány

Kózépbori szőIőhuÍtűra és e|őzményei (magoh és tanulságoh)

3. tablá4at.
A |igeti és a borsző|ő maradványok e|őfordu|ási gyakorisága a hazai régészeti korszakokban

Ujkókol Rézkor BÍonzkoí Római kor Népvándor!ás kora Kózépkdí
ko'a |kdz€p,ől ké5ó ké95 ké95 ké9ó késő ké95

SZOLO

Liseti szó|ó
Vitis ViniÍeÍa ssp' E
Borszó|ó

Jelmagyarázatlhiányzik ffiszórvány lgyér Isyakori


