
 

 

 

 

A Római Birodalom Pannonia nevű tartományának nagy részét az ókorban sűrű erdők 

borították. A hatalmas tölgyrengeteg mélyén élte isteni mindennapjait Silvanus. Ha szívesen 

megismernéd, indulj el az ösvényen! 

Felkelt a nap a pannon-táj felett. Silvanust gyantaillatú ágyában, mohapárnáján találja a 

reggel. Számos tennivaló vár az ókor egyik legnépszerűbb istenére, az erdők oltalmazójára. 

Ideje felkelni! 

 SILVANUS EGY NAPJA 

Jó reggelt! 



 

 

 

 

 

Silvanus egykori népszerűségét nagyszámban előkerült régészeti emlékek bizonyítják. A 

tiszteletére állított, nevét és alakját is őrző ókori domborművek szerint úgy öltözködött az 

isten, mint az itt élő gazdák. Egyszerűen, pompa nélkül. Az éghajlatnak megfelelően. 

Silvanus gyakori társa a domborműveken is megfigyelhető kutya, akit általában az istenség 

lábánál ülve ábrázoltak. Miután az isten meleg gyapjúköpenyét és sapkáját is felöltötte, 

hűséges kísérőjével útnak indul a jól ismert erdei ösvényen. 

Induljunk 

már! 



 

 

 

 

Az erdei málna mellett az alma is nagy kedvence Silvanusnak. Az ókorban a rómaiak tettek 

ismertté és elterjedtté több ízletes gyümölcsöt is mai hazánk területén, mint például a 

cseresznyét. 

A Savarias patak közeli tisztáson gyakran feltűnnek a tölgyerdőben élő állatok. Silvanus zizegő 

őszi falevélre érkező lépteinek ismerős zaja nyugalommal tölti el még a félénk szarvast is. 

Jaj, de jó lenne 

kergetőzni! De Silvanus 

azt mondja, mi nem 

bántjuk az erdő állatait. 



 

 

 

 

 

Az ókorban élt emberek elképzelése szerint a szelíd Silvanus áldotta meg a birtokok 

veteményeseit, ő gazdagította bő terméssel a gyümölcsöskerteket, ő vigyázta a pannoniai 

gazdák megművelt földjeinek a határait is. 

Silvanus megérkezik a Savarias patakhoz, amely már nagyon régóta ismert ezen a néven. 

Elnevezése valószínűleg már a római hódítást megelőzően is itt élt kelta népektől ered. 

Őrzöm a gazdám 

almáit. 

 

Vau-vau 

Háp-háp 



 

 

 

 

 

Silvanus zamatos almát evett és friss patakvizet ivott. Most a szellemét táplálja egy kis 

olvasással. Az ókori világ természettudományos ismereteit összeállító Plinius „makktermő 

Pannoniának” nevezte a végeláthatatlan erdők borította tartományt. 

A természet históriája egy igazán hosszú és lenyűgöző olvasmány. Az összesen 37 könyvből 

álló mű a bolygók leírásával kezdődik, bemutatja az embert, a gazdag növény- és állatvilágot, 

majd az ásványok fajtáinak ismertetésével ér véget. Silvanusnál jobban azonban senki sem 

ismeri a természetet. 

 

 



 

 

 

 

Silvanus erdei barangolásai során összegyűjti az útjába kerülő gyümölcsöket és ehető 

gombákat. Nagy segítség ebben hű társának csalhatatlan szimata. 

Az erdőt járva Silvanus olykor igen szokatlan dolgokat is talál. Az avarban heverő, valószínűleg 

elveszített pénzeket egy római császár, Vespasianus arcképe díszíti. Az erdő igazi kincseivel 

ellentétben ezeknek nincs különösebb értékük Silvanus szemében. 

Én találtam, 

én találtam!!! 

Nem is igaz, hogy a 

„pénznek nincs szaga”.  



 

 

 

 

 

Fűben és fában orvosság van. Jól tudja ezt Silvanus. Az ókorban élt népek a természetben 

fellelhető növényekkel gyógyítottak. 

A méhészeti termékek is fontos gyógyszernek számítottak. Az ókori rómaiak mézzel 

édesítették ételeiket és italaikat. Ünnepek alkalmával gyakran ajándékoztak és fogyasztottak 

mézeskalácsot. 

Mézeskalács, 

mézeskalács! 



 

 

 

 

Nemcsak Silvanus szereti a mézet, hanem Ursus is. Pannonia egybefüggő hatalmas 

erdőségeiben még nagy számban éltek az ókorban barna medvék. 

Silvanus most búcsúzik. De hamarosan újra jelentkezik. A nap végén kissé már elfáradva egy 

tölgyfa tetejéről tekint arra a tájra, ahová következő epizódunkban ismét visszatérünk. 

Brum-brum 

Vau-vau 

 Jövőre találkozunk! 


