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Gyűjthették-e a rómaiak Pannóniában kedvelt gombájukat? – A Veszprém közelében 
fekvő Balácán feltárt római kori villa falain gombákat ábrázoló, a Kr. u. 2. századból szár-
mazó festménytöredékeket találtak. A gombákat részben takaró fehér burok (velum), illetve 
a jól fejlett bocskor (volva), piros kalap, a felismerhető sárga tönk és lemezek alapján csá-
szárgombaként (Amanita caesarea) azonosítottuk. Ezt a Földközi-tenger vidékén meglehe-
tősen elterjedt fajt a rómaiak is ismerték és nagyra becsülték. A császárgomba előfordulásá-
nak több évszázadra visszanyúlóan dokumentálható Balaton-felvidéki és bakonyi előfordu-
lási adatai azt bizonyítják, hogy Baláca környékének talajtani adottságai és növénytakarója 
helyenként kedveznek e gomba megtelepedésének. Az évezredekre visszanyúló klimatikus 
viszonyokról fellelhető ismeretek nem mondanak ellent annak, hogy e vidéken a császár-
gomba ökológiai igényeinek megfelelő hőmérséklet uralkodott a 2. évszázadban. Az itt 
folytatott mezőgazdasági termelés alapján valószínűsíthető, hogy a balácai villagazdaság 
virágzása idején, a jelenleginél kiterjedtebb erdőkben, legalább egyes időszakokban gyűj-
töttek a környéken császárgalócát. Így joggal feltételezhető, hogy a falfestmény ábrázolása 
a környéken talált eredeti példányok alapján készült. 

Could the Romans gather their favourite mushroom in Pannonia? – On the painted 
fragments of the walls of a Roman estate at Baláca, near the town Veszprém (Hungary) 
some mushrooms are represented. The wall painting originates from the early 2nd century 
A. D. Based on their characteristics: white, saclike volva, red cap, yellow stalk and gills 
these fungi could be identified as „Caesar’s Mushrooms” Amanita caesarea. This species is 
widespread in the Mediterraneum and was well known and appreciated by the Romans too. 
The first scientific description of this mushroom was given by Clusius who studied the 
vegetation in Western Hungary between 1573 and 1588. He also indicated the Hungarian 
name of A. caesarea as „Vr gomba” (gentlemen’s mushroom). This name has been used 
since then until our times (in form of urgomba, úrigomba) at several places in Transdanubia 
beside its scientific name: „császárgomba” or „császárgalóca” (császár = caesar). Docu-
mented occurrences as well as information from mycologists prove that A. caesarea ap-
pears nowadays in the district of Baláca (e.g. Káptalanfüred 1977, Lovas 2001). These data 
show that the soil, vegetation and climate of this countryside today can satisfy the ecolo-
gical requirements of this species. The fact that the Roman owners of Baláca cultivated 
their land around the villa suggests a climate not significantly differing from what we ob-
serve now. From the above mentioned facts and assumptions we conclude that the ancient 
painter could depict the Caesar’s mushrooms using some original specimens found nearby. 
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1 A közlemény MARKÓNÉ MONOSTORY (2002) cikkének kibővített változata. 
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BEVEZETÉS 

A címben megfogalmazott kérdés már régóta foglalkoztatja a Veszprémtől kb. 9 
km-re, Nemesvámos és Veszprémfajsz közötti területen található egykori római ko-
ri földbirtokközpont maradványait kutató régészeket. A Balaton-felvidék tájegységé-
hez tartozó település római neve ismeretlen. Jelenkori elnevezését a veszprémi káp-
talan közelben fekvő, azóta már lebontott Baláca-pusztai majorságától kapta. 

Nemesvámos határa a 18. század óta ismert római leleteiről. A Rhé Gyula által 
1906–1907-ben vezetett ásatások során, feliratos téglákon, terra sigillátákon, bronz-, 
vas- és csonttárgyakon, érmeken kívül Magyarország egyik legnagyobb római kori 
villáját, Balácát méltán ismertté tevő mozaikpadlók és rekonstrukciók összeállítá-
sára alkalmas falfestménytöredékek – többek közt egy gombákat ábrázoló festmény 
részei – kerültek elő. A legnagyobb mozaikpadló ma is látható a Budapesten, a 
Nemzeti Múzeumban (PALÁGYI 1999). 

A villa legkorábbi római kori emlékei a Kr.u. 1. sz.-ból származnak. A belső ud-
varos főépület az 1. sz. végén és a 2. sz.-ban épült. Az 1926-ig folytatott ásatások több 
lakó- és gazdasági épület körvonalait határozták meg. Ezután a villagazdaság terüle-
tét részben felszántották, részben legelőnek használták. A közel 9 hektáron elterülő, 
fallal határolt gazdasági központ teljes feltárására irányuló, 1976-ban indult program 
jelenleg is folyik Palágyi Sylvia vezetésével. Ennek során a korábban ismert épületek 
kiegészítő feltárására és további épületek meghatározásra, valamint a villától kb. 600 
m távolságra fekvő Likas-domb temetkezési hely feltárására került sor (PALÁGYI 
1999). 1984-ben elkészült a főépület római házat idéző rekonstrukciója, így a mozai-
kok, néhány falfestmény, valamint a tárlókban kiállított tárgyak védett helyre kerül-
tek és a nagyközönség számára is bemutathatóvá váltak (PALÁGYI 1999). A főépület-
ből előkerült, a Kr.u. 2. sz.-ból származó, gombákat ábrázoló falfestménytöredékeket 
jelenleg a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum raktárában tárolják. A vonatkozó szak-
irodalom (THOMAS 1964) szerint a rómaiak kedvenc eledeleiket megjelenítő csend-
életekkel díszítették a falakat. A szóban forgó rekonstruált falfelület első kör alakú 
medaillonjában tojás, a középsőben felfűzött fürjek, mellettük a mai császárzsemlé-
hez hasonló római kori kenyér és a harmadikban egy oldalára fordított, fonott kosár-
ból kiszóródó gombák láthatók (1.2 és 2. ábra). Az összeállítás alapján feltételezhető, 
hogy ehető gombákról van szó, amelyeket az ábrázolt kosárban gyűjtöttek. 

A GOMBAFAJ AZONOSÍTÁSA ÉS PANNÓNIAI ELŐFORDULÁSA 

Kérdésünket több részkérdésre bonthatjuk. Meg kell válaszolnunk, hogy milyen 
gombafaj(oka)t ábrázolnak a festménytöredékek, a meghatározott faj(ok) előfordul-
nak-e jelenleg ebben a régióban, ha igen, valószínűsíthető-e, hogy a 2. sz. elején is 
fellelhetők voltak a környéken. Az első részkérdéssel kapcsolatban megállapíthat-
juk, hogy a festménytöredékek különböző fejlettségi fokú gombákat ábrázolnak 
(1.2 és 2. ábra). Három gomba piros kalapja fehér burokból bújik elő. Két másik 
példányon jól kivehető a sárga színű, lemezes termőréteg és a sárgás tönk. 
                                                           
2 Lásd a Színes oldalak 306. oldalán. 
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2. ábra. A balácai római kori villa falain császárgombákat ábrázoló festménytöredék rekonstrukciós 
rajza (Cziráki V.). 

Fig. 2. A drawing of Amanita caesarea reconstructed from fragments of wall paintings of Roman age in 
Baláca (V. Cziráki). 

 
A fiatal gombákat takaró burok arra utal, hogy a galócák (Amanita) nemzetsé-

gébe tartozó fajjal van dolgunk. Az ide sorolt gombafajok jellegzetessége ugyanis, 
hogy a fiatal gombát teljes burok (velum) zárja körül, amely később vagy a tönk al-
ján feltűnő bocskor (volva) alakjában vagy szétszakadozva, a gomba kalapján, fe-
héres, letörölhető pettyek, foltok formájában marad meg. A tönkön (egy fajcsoport 
kivételével) fejlett gallér van. A lemezek általában fehérek, csak egyetlen fajon, a 
császárgalócán (= császárgomba, Amanita caesarea) sárgák. A galócák több faja 
súlyosan mérgező, ezzel szemben a császárgomba kitűnő csemegegomba. 

A császárgalóca legfőbb jellegzetességeit a szakkönyvek a következőképpen ad-
ják meg (csak néhány példát idézve): „Piros kalapú, sárga tönkű, élénksárga leme-
zű, nagyobb termetű galléros gomba, nagy fehér bocskorral” (KALMÁR és MAKARA 
1981). „Felismerése nagyon könnyű. Fiatalon olyan és akkora, mint egy lúdtojás. 
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Amikor a vastag, hófehér burokból kiemelkedik, ez a burokmaradvány szélesen, 
nyitottan a tönk bunkóján marad. A kalapja szép, narancsos piros. A lemezek, a 
tönk és a hús élénk citromsárga, aranysárga. A sárga szín minden más galócától 
megkülönbözteti, ezért összetéveszthetetlen” (KALMÁR és mtsai 1989) „Egyike a 
legszebb, legszínpompásabb gombáinknak, amelyet már a rómaiak is csemegeként 
becsültek. Narancsvöröstől aranysárga kalap, sárga lemezek, sárga tönk, sárga hús” 
(HENNIG 1964). 

A balácai falfestményen a gombák gallérja nem vehető ki tisztán. Ennek ellené-
re, az 1. és 2. ábrát (Színes oldalak), valamint a fenti jellemzéseket összevetve nem 
lehet kétségünk, hogy a festő egyetlen fajnak, a császárgombának fiatalabb és idő-
sebb példányait ábrázolta. A hasonló, mérgező légyölő galóca (Amanita muscaria) 
tönkje és lemezei ugyanis fehérek, kalapja fehéres pettyektől tarka (KALMÁR és 
MAKARA 1981). A szintén piros kalapú, sárga lemezű, de fehér tönkű, ehető sárga-
hasú galambgombának (= ízletes, nagy galambgomba, Russula alutacea) nincs sem 
gallérja, sem bocskora (KALMÁR és MAKARA 1981, KALMÁR és mtsai 1989). 

A császárgalóca melegkedvelő gomba, Európában, a mediterrán országokban, 
így Olaszországban, a Balkán-félszigeten, Svájc déli részén és Dél-Franciaország-
ban gyakori (HENNIG 1964). Elterjedésének északi határa nagyjából a Kárpátok vo-
nalával esik egybe (KRÉBECZ 1988). Ismert a Bécsi-erdőből, Burgenlandból és Ma-
gyarországról, de meleg nyarakon, szórványosan megtalálták Dél- és Közép-Német-
országban, valamint Csehországban is (HENNIG 1964). Mivel bizonyos fákkal szim-
biózisban élő, ún. gyökérkapcsolt gomba (mikorrhiza), mindig fák közelében talál-
juk, leginkább ritkás tölgyesben és szelídgesztenyésben, de előfordulhat fenyők, mo-
gyoró és bükk alatt is. Kedveli a melegebb, szárazabb homokos vagy agyagos talajt 
(HENNIG 1964, KALMÁR és MAKARA 1981). Hazánkban csak egyes kedvező klí-
májú területeken terem, általában június és október között, leggyakrabban augusz-
tusban, szeptember elején. Melegebb években tömegesen is előjöhet, de száraz vagy 
hűvös nyarak után a gombatermés évekig elmaradhat (KALMÁR és MAKARA 1981, 
KRÉBECZ 1988). 

A korabeli irodalom feldolgozása alapján tudjuk, hogy a rómaiak többféle gom-
bát ismertek, így pl. a csiperkét és a szarvasgombát is. A császárgomba (amelyet 
annak idején Boletus-nak neveztek) sütésére használt edénynek külön neve is volt: 
boletaria. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a Boletus, egy téves feltevés révén, egy 
másik gombanemzetség, a tinóru nemzetség tudományos neve lett, a galócákat, pe-
dig az Amanita genusba sorolták. A római korból származó Amanita ábrázolást talál-
tak Algériában is. Pompejiben, egy teljes épségben feltárt faliképen a nálunk is jól 
ismert ízletes rizike (Lactarius deliciosus) látható (KRÉBECZ 1988). 

A császárgalócát leíró könyvek (HENNIG 1964, KALMÁR és MAKARA 1981, KRÉ-
BECZ 1988) kiemelik, hogy ezt a fajt a rómaiak előszeretettel fogyasztották. A gomba 
tudományos nevének jelzői tagja (caesarea) arra utal, hogy a császári udvarban is 
kedvelték; ezt tükrözi a hivatalos magyar elnevezés is. Megjegyezzük, hogy más 
gombafajok ismertetésénél általában nem találunk a rómaiakra való utalást. Ebből 
arra kell következtetnünk, császárgombáról (mint Boletus-ról) több dokumentum ma-
radt fenn, ami talán összefüggésben lehet e gomba kivételes népszerűségével. 
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A császárgomba első részletes, tudományos leírása 1601-ből, Carolus Clusius-
tól származik. E jeles botanikus 1573–1588 között, Batthyányi Boldizsár németúj-
vári (jelenleg Güssing, Burgenlandban) magyar földbirtokos támogatását élvezve, 
kutatásokat folytatott Nyugat-Magyarországon. Világhírűvé vált művét, amely ma 
fakszimile kiadásban hozzáférhető (CLUSIUS 1601), a gombatudomány (mikológia) 
megalapozójának tekintik. E mű felbecsülhetetlen értékű a hazai gombaismeret és a 
magyar gombanevek megőrzése szempontjából. Clusius leírása nyomán egy ideig 
Magyarországot tartották a gombafogyasztás egyik központjának (KRÉBECZ 1988). 

Clusius szerint, a ritkás, szárazabb tölgyesekben található, ehető gombát „a ma-
gyarok, kiválósága miatt, „Vr gomba”-nak, úgy, mint az urak gombájának mondják, 
vagyis elsőrendű gombának („Vngari propter excellentiam Vr gomba, veluti si 
diceres Dominorum fungum, seu primatum fungum”), ugyanezen okból viszont a 
németek Kayserling-nek hívják. És valóban olyan ízléses, hogy nem csodálatos, 
hogy azokat, akik szívesen élnek gombával, a többi gombák nemzetségeit megelőz-
ve, magát etetni hívja” (CLUSIUS 1601). 

A gomba leírásában Clusius megemlíti, hogy a fiatal termőtest a földből fehér 
tojás alakjában bújik ki, majd három nap múlva a burok széthasadozik és előtűnik a 
sárga színű gomba alakja. A gomba méreteinek és fentebb már felsorolt jellegzetes-
ségeinek számbavétele mellett Clusius rajzokat is közöl a tojásból kibúvó és a ki-
fejlett gombáról. Ezekből is megállapítható, hogy egyértelműen a jelenlegi tudomá-
nyos magyar nevén császárgalócának nevezett gombáról van szó. Ez a faj tehát a 
16. században Nyugat-Magyarországon ismert és fogyasztott gomba volt. Clusius 
maga is megkóstolta a belőle készült, szép, sárga színű levest Batthyányi asztalánál 

(CLUSIUS 1601). A továbbiakban Clusius is megemlékezik arról, hogy az előkelő 
római férfiak igen kedvelték ezt a gombát, amelyet Boletus-nak neveztek. Mint írja, 
ez tehát az a híres Boletus, amelyről Plinius egy szomorú történet keretében emlé-
kezik meg: „sed qualem Claudius edit ante illum uxoris, post quam nil amplius 
edit” (amelyből azonban Claudius a felesége előtt fogyasztott, azután már semmi 
többet nem evett). Ugyanis Tiberius Claudius császárt – aki a Boletus-t különösen 
szerette – felesége, Agrippina e gombából készült, mérgezett étellel ölte meg, hogy 
fiának a császári trónt megszerezze (CLUSIUS 1601). 

Az Amanita caesarea magyar népi nevei a 16. századtól kezdődően nyomon kö-
vethetők, erre számos példát közöl az ország különböző területeiről GREGOR (1973) 
összefoglaló tanulmánya, korábbi forrásokra hivatkozva. Ezekből adunk közre 
néhányat. 1544: „A nap uöttem ebedre ur gombát”; 1557: „…mennel thöb wr kom-
banak szeret tehetem…”; 1578.: Wr gomba „Amanita caesarea”; 1585: Vrgémba 
„boletus”; 1941, Cserszegtomaj: úrgomba; Felsőőr vidéke: urgomba, urigomba 
„Amanita caesarea”; Szentgál: urigomba, urgomba „Piros, mind a vér. Amejjik 
kalaptyán nincs fehér pötty, az ehető, amejjiken van av vad, nem ehető” (VAJKAI 
1959). A bemutatott példák egyértelműen arra utalnak, hogy a Dunántúl népe több 
száz éve ismeri és gyűjti a szóban forgó gombát. 

A Sáska (Veszprém vm.) körüli erdőkben Pimper J. is talált néha császárgom-
bát, amelyet nagyanyja úrigombának nevezett, megokolván, hogy az urak ezt szí-
vesen vásárolják tőle (Szurmay S., szóbeli közlés). 
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GREGOR (1973) szerint a német Kaiserling elnevezés Claudius császárra utal, 
akinek – amint arra már utaltunk – csemegéje volt és végzete lett ez a gomba. Úgy 
véli, hogy a magyar úrgomba kifejezésben hasonló gondolkodásmód érvényesült. 
Mivel az Amanita caesarea az első és legkedveltebb gombák egyike volt, amellyel 
a magyarság az új hazában való megtelepedése után megismerkedett – mégpedig 
alighanem idegen főurak és főpapok révén – ezért az úrgomba szóban az úr való-
színűleg még az eredeti, „fejedelem, király, királyi herceg” jelentésben használatos. 

Néhány további lelőhelyi adatot ismerünk a 20. század második feléből is. Sze-
mere, aki rendszeres mikológiai kutatásokat végzett a Bakonyban, az Amanita cae-
sarea – császárgombával kapcsolatban megjegyzi (SZEMERE 1968), hogy MOESZ 
(1930) szerint Balatonszepezd, Kővágóörs és Révfülöp erdeiben némely évben bő-
ven terem. Szemere saját megfigyelése, hogy 1963.09.30-án Hárskúton, a herendi 
út mentén sok termett (SZEMERE 1968). Több mint ezer gombafajt felölelő gyűjte-
ményes munkájában az Amanita caesarea lelőhelyét a Budai-hegységből RIMÓCZI 
(1994) a következőképpen adja meg: Solymár, Alsó-jegenye-völgy, 1991.08.13. 
Quercetum petraeae-cerris (cseres-tölgyes), dombvidék (100–300 m), mikorrhizás. 

A bennünket közelebbről érdeklő Baláca környékének császárgomba lelőhelyei-
ről szóbeli közlések alapján tudunk. Az 1960-as években Felsőörs vidékéről hozták 
a piacra (Fuchs P., szóbeli közlés). Káptalanfüred környékén, tölgyesben fényké-
pezte 1977 júliusában Trócsányi Zénó. 2001. szeptember végén Szurmay és Kőkuti 
gombaszakértők találtak két példányt a lovasi Piarista-erdőben (Szurmay S., szóbe-
li közlés). Az ismertetett adatok alapján tehát második részkérdésünkre is pozitív 
választ adhatunk: a Dunántúlon, ezen belül a Balaton-felvidéken és a Bakonyban a 
16. századtól napjainkig több helyen is előfordul a császárgalóca. GREGOR (1973) 
feltevését elfogadva, a honfoglalás idején is ismerték a Kárpát-medencében élő né-
pek. Mindemellett meg kell jegyeznünk, hogy a császárgomba megjelenése az utóbbi 
időben Európában annyira megritkult, hogy ma már valamennyi termőhelyén véde-
lemre szorul. 

A római korból nincs írásos adatunk a császárgalóca pannóniai előfordulására, 
ezért következtetésekre vagyunk utalva. Alapvetően azt kell megvizsgálnunk, hogy 
gombánk életfeltételei milyen valószínűséggel teljesülhettek a 2. század első felében. 

A gombák vegetatív testét gombafonalak hálózata (micélium) alkotja, amelyből 
megfelelő körülmények között, a köznyelv szerint gombának nevezett szaporító-
képletek, a termőtestek kifejlődnek. Az ideális feltételek gombafajonként külön-
böznek. Bizonyos fajok micéliumai, pl. csak meghatározott fák gyökereivel szoros 
kapcsolatban (mikorrhiza) tudnak fennmaradni. A gombák szaporodását és termő-
testképzését befolyásoló tényezők közül a legfontosabb a nedvesség (csapadék és 
páratartalom), a hőmérséklet és a talaj minősége (összetétel, kémhatás). Láttuk, 
hogy a császárgomba gyökérkapcsolt gomba, kedveli az agyagos és homokos talajt, 
melegkedvelő és csak meleg, csapadékos nyarak után hoz bőséges termést. 

Tudjuk, hogy a Kárpát-medence növénytakarója nagy változásokon ment ke-
resztül a történelem során. BARTHA (1995), valamint BARTHA és OROSZI (1996) 
szerint, természetes körülmények között, hazánk jelenlegi területének 85%-át erdő 
borítaná. Az erdők irtása már jóval a magyarok bejövetele előtt megkezdődött. Tör-
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ténelmi forrásokra és térképekre alapozva az ország jelenlegi területének honfogla-
lás kori erdősültségét különböző szerzők 37–60%-ra teszik a jelenlegi kb. 20%-os 
borítottsággal szemben. A folytonosan csökkenő tendencia alapján feltehető, hogy 
az erdők kiterjedése a korábbi századokban még a honfoglalás korit is meghaladta, 
de minden valószínűséggel lényegesen nagyobb volt a jelenleginél. A császárgom-
ba megtelepedésének kedvező lombos fafajok, köztük a tölgyek őshonosak e terü-
leten. A mikorrhiza kialakulásának feltételei tehát adottak voltak. 

A császárgomba termőhelyeinek talajfajtái alapvetően nem sokat változhattak 
két ezredév alatt. Legkevesebb bizonyossággal a klímáról szólhatunk, kisebb föld-
rajzi egységekre lebontott írásos feljegyzésekről nincs tudomásunk. A földi hőmér-
séklet múltbeli változásaira műszeres mérések, történeti adatok, pollen-, gleccser- 
és plankton-vizsgálatok, valamint a tengerszint kimutatható változásai alapján lehet 
következtetni. GRAEDEL és CRUTZEN (1993) összefoglaló munkájában közölt glo-
bális hőmérsékleti görbékről leolvasható, hogy a földi átlaghőmérséklet az utóbbi 
két évezredben kb. 1,5 °C-on belül ingadozott; az időszámításunkat követő első 
századokban nem különbözött jelentősen az legutóbbi századfordulót megelőző 
években mértektől. A csapadékviszonyokról még ennyi adatunk sincs.  

Tudjuk azonban, hogy a balácai villa tulajdonosai a mezőgazdaságból éltek. A 
földművelés és állattartás nem lett volna elképzelhető megfelelő éghajlati viszo-
nyok nélkül. Így feltételezhető, hogy a római kori Pannóniában voltak olyan idősza-
kok, amelyek kedveztek a környéken a császárgalóca kifejlődésének is. Az itáliai 
eredetű családok tagjai kedvelték a Boletus-ként ismert császárgalócát és miután a 
környéken megtalálták, vagy beszerezték, szívesen fogyasztották. A császárgomba 
behozatala egyébként, az akkori utazási viszonyokat és a gomba romlandóságát fi-
gyelembe véve, aligha fordulhatott elő. A néhai festő tehát nagy valószínűséggel a 
környéken gyűjtött eredeti után festette a császárgombát a falra, a háziak által ked-
velt egyéb eledelek társaságában. 

* * * 

Köszönetnyilvánítás – A szerzők megköszönik dr. Rimóczi Imre értékes tanácsait és segítségét, 
Cziráki Veronikának a rekonstrukciós rajz elkészítését, valamint a szóbeli közlést nyújtó dr. Fuchs 
Pál, Szurmay Sándor és dr. Trócsányi Zénó szíves közreműködését. 
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