
A veszprémi Bakonyi Múzeum régészeti tevékenysége 
1903-1955 között 

Veszprém megye területén a régészeti vizsgáló
dások, feltárások megelőzték a múzeum életre
hívását. Rómer Flóris még a Bach-korszakban ki
terjedt kutató utakat végzett, főként a Bakony 
tájain, amelyek során számos őskori, rómaikori 
lelőhelyet, leletet, emléket jegyzett fel. A helyi 
anyag gyűjtésében Miháldy István bakonyszent-
lászlói plébánost illeti az elsőség ; ő a század máso
dik felében, az 1870-es, 80-as évek folyamán 
nagyobb, elsősorban őskori gyűjteményt hozott 
létre, főként a Bakony belsejéből. Gyűjteménye 
a veszprémi múzeumba került. Miháldy ásatások
kal is gazdagította anyagát, így az 1870-es évek 
végén Bakonypeterden 20 római sírt ásott fel. Az 
innen származott leletekből ugyancsak került a 
múzeumba. A veszprémi múzeum régészeti gyűjte
ményei közül az ő gyűjtését megalapozónak te
kinthetjük. Anyagából 320 csiszolt kőeszközt tar
talmazó őskori gyűjteményrésze kétkötetes leltár
könyvével együtt került a múzeum birtokába. 
Ezek legtöbbje Bakonyszentlászló, Bakonytamási, 
Porva, Fenyőfő, Csesznek, Bakonyszentkirály, 
Bakonybél, Borzavár környékéről való, de Győr 
megyei (Kisárpás), Fejérmegyei (Pátka), stb. 
darabok is találhatók közöttük. A két leltárkönyv, 
amelyet a múzeumnak a századfordulón, Miháldy 
kanonok halála után külön sikerült megszerezni 
az örökösöktől — 1903-ban — ,a legrégibb magyar
országi régészeti ilyennemű feljegyzések közé 
tartozik. Kiderül belőlük, hogy Miháldy gyűjtése 
még a kiegyezést követő évekre nyúlt vissza, a 
naplót 1872-ben kezdte vezetni. Ez az említett 
tárgyakat háromféle körvonalrajzzal igyekszik 
egyedileg rögzíteni; gyakran az előkerülés évét is 
feltüntetve. Miháldy bronzkori, kora vaskori bronz
eszközöket is gyűjtött, ezek azonban említett leltár
könyveiben nem szerepelnek. 

Ugyancsak a Bakonyszentlászló körüli gazdag 
leletelőfordulások buzdították az ott élt Fillinger 
Antalt gyűjteménye létrehozására. Később ő is ki
terjesztette tevékenységét távolabbi vidékek felé. 
Gyűjtésében ugyancsak találunk pátkai és egyéb 

helyekről származó anyagra. 1220 darabot kitevő 
gyűjteménye a század első éveiben (1905. VIII.) 
került a veszprémi múzeumba. 

A századfordulón Zatkalik János tanító Bakony-
csernyén hozott lctre gyűjteményt a táj anyagából. 
De már a múlt század második felében megindult a 
pápai református főiskola gyűjtőtevékenysége is, 
ezt akkor főként Borsos István vezette. 

Pvécsey Viktor Bakonybélben 1899-ben ásott fel 
öt bronzkori ( ?) tumulust. A régészeti anyag tuda
tos megmentésével, az akkoriban induló Archaeoló-
giai Értesítő lapjain való közzétételével már a 
század közepe táján találkozunk. Így Turcsányi A. 
1869-ben számolt be Bakonycsernye körüli őskori 
leletekről. 

A múzeum alapítói, szervezői között 1903-ban 
Fraknói Vilmost is ott találjuk. A kultuszkormány
zat részéről Wosinszky Mór működött állami meg
bízottként. Végülis 1904. november hó 6-án nyílt 
meg a múzeum kiállításaival a megyeháza második 
emeletén az erre a célra kijelölt 11 teremben. 

Veszprém megye múzeuma a megalakulása 
körüli időkben életrehívói tudományos érdeklődé
seinek jellegét viselte magán. A fáradhatatlan, 
buzgó Laczkó Dezső, a piarista gimnázium tanára, 
majd igazgatója, elsősorban természettudományos 
képzettségű és indítékú nevelő és kutató. De a 
többarcú tudósnak európai hírhez juttató őslény
tani felfedezései, geológiai vizsgálódásai, gyűjtése 
mellett mindvégig fontos érdeklődési köre maradt 
a táj régészeti kutatása is. Ha a múzeum 1903-tól 
vezetett szerzeményi naplóiba tekintünk, ámulat
tal vegyes tisztelettel észleljük azt a szinte meg
foghatatlan intenzitású gyűjtői buzgalmat, amely
nek következéseképpen a muzeális tárgyak töme
ge özönlött be nap mint nap az új intézmény 
raktáraiba. Az első világháborút megelőző 11 
évben úgyszólván minden nap került valami a 
múzeumba, de nem volt ritka az a nap sem, ame
lyen az 3 — 5 tétellel gyarapodott. A múzeum első 
leltárkönyvébe, a „Veszprémvármegyei Múzeum 
leltári törzskönyvé "-be részletesebben felbontva 
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•egyedileg vezették be a szerzeményi napló sommá
zó, sokszor többszáz darabból álló, de egy tételként 
szereplő lelet együtteseit. Ennek a leltári törzs
könyvnek a vezetése az első világháborúig folyt, 
ebben találjuk az átleltározott Miháldy, Fillinger, 
Zatkalik gyűjteményeket, a mezőszilasi, pogány-
telki, balácai ásatások anyagát is. A szerzeményi 
napló első kötete Laczkó Dezső jellegzetes kéz
írásával (1903-1923. évek) a kabhegyi, 1871-ből 
származó római éremlelettel kezdődik. 

Laczkó Dezső régészeti érdeklődése, természet
tudományos munkásságának megfelelően, első
sorban a régebbi korok felé irányult. Az őskori 
veszprémi táj emlékei mellett azonban a humán 
képzettségű tudós tanár komoly munkássággal 
fordult a római múlt irányába is. De nem hagyták 
érzéketlenül a népvándorlás, a honfoglaláskor, a 
középkor helyi kérdései sem. 

így Laczkó Dezsőt méltán tekinthetjük a múze
um régészeti tárai megteremtőjének is Rhé Gyulá
val együtt. Gyűjtéseik a korra jellemző régiségbú
várlatok; a legelterjedtebb zugokból, féltudós 
amatőrgyűjtőktől, kincseiket babonás előítélettel 
őrző egyénektől egyaránt a vármegyeházán zsúfo
lódó új múzeumba áramlottak a mai ítéletünk 
mellett gyakran kevesebb tudományos értékkel 
bíró, lelőhely nélküli, vagy csak egy-egy község 
körülbelüli területéhez kapcsolódó leletek is. Az 
első világháborúig különösen erős volt ez a megye 
egész területére kiterjedő, főként őskori szórvány
leletekre irányuló gyűjtés. Másrészt azonban dű
lőkig menő helymeghatározásokkal igyekeztek az 
anyagot szorosabban körülhatárolni. Nagyszámú 
terepbejárásaik révén is igen sokat gyűjtöttek. 
Ha ezeket a leleteket a mai álláspont mellett 
szórványoknak is tekintjük, általuk nyert képet 
első ízben a régészeti kutatás, a Dunántúl szívét 
jelentő tájban, a különféle régészeti kultúrákról. 

Az új intézmény megindulásakor a megye 
területén a teljességre való törekvések némi aka
dályokba ütköztek. A pápai református főiskola 
továbbra is ragaszkodott régészeti gyűjteménye 
helyben való megőrzésére ; a pápai képviselőtestü
let a Veszprém vármegyei múzeumi egylet kör
levelére válaszolva kijelentette: „hogy Pápának, 
mint culturális főhelynek történelmi nevezetességű 
régiségeire szüksége van." (1903. május 26.). 

Múzeumunk kezdeteire emlékezve, az újabb 
kőkori kutatás már annak első évtizedében komoly 
eredményekkel járt. Laczkó Dezső még 1910 táján 
figyelmes lett a város fölötti Nándor-telep, a 
Nemesvámos felé vivő út környéke újabb kőkori 
kultúrájára. A sáncokkal is védett telep vonaldí
szes, sőt részben a zselízi kultúra körébe tartozó 
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kerámiájával ezután még hosszabb ideig maradt 
Laczkó megfigyeléseinek színhelye. Figyelme a 
városkörüli neolit településekre irányulva, 1911-
ben a Kiskúti- csárda körüli területekről gyűjtött 
anyagot. Kutatásai nyomán hatalmas délnyugati 
félkörben bontakoztak ki az újabb kőkor emberé
nek Veszprém körüli telepei. Majd a távolabbi 
környéken, Nemesvámos, Veszprémfajsz, Liter, 
Kádárta, Szentkirályszabadja, Felsőörs határaiban 
és másutt számos neolit telepet talált. 

Az itt nagy mennyiségben jelentkező bronzkori 
anyag begyűjtése is kezdettől fogva erőteljesen 
folyt. Különösen annak második időszakában 
gyakori ún. északpannon, sőt itteni sűrűmegjelené
se alapján közelebbi elnevezéssel „veszprémi 
kultúrának" nevezett korszaka juttatott állandóan 
anyagot a múzeumnak. Ez a század elejétől úgy
szólván napjainkig a város és környékéről csaknem 
mindenünnen, főként temetők formájában jelent
kezik. Legjelentősebb városi feltárását, Rhé 
Gyulával együtt, 1910-ben végezték közösen a mai 
kórház területén. A halomsíros kultúrák nyomait 
már az első világháború előtt figyelemmel kísérte 
Laczkó Dezső. Farkasgyepű bronzkori IV. perió
dusából, az ún. halomsíros kultúrából való sírjait 
a veszprémi püspök anyagi segítségével 1905-ben 
kezdték elsőízben feltárni. Ezekben az években, 
1907-ben került elő a máig legjelentősebb érme 
leletegyüttes, a Nagyvázsony melletti Zsófia
pusztán, Schwarz Bernát nagyvázsonyi körorvos 
hívta fel a múzeum figyelmét. Laczkó Dezső 
korábban hiába kérte a múzeum számára, tulaj
donosai Bécsbe hurcolták el a 8315 darabot kitevő 
együttest, majd ottani feldolgozása után egy részét 
visszaküldték Veszprémbe. 

Laczkó Dezső munkájához már kezdettől segít
séget nyert Rhé Gyula személyében, akit azonban 
elsősorban a római idők kutatása kötött le. Rhé 
első feltárása a tótvázsonyi római temető ásatása 
volt, ez már az új, alig néhány hónapos múzeum ke
retei között történt, majd Gyulafirátót melletti 
Pogánytelek dűlő római épületei következtek 
(1903), ez utóbbiakból a múzeum nevezetes leletek
kel gyarapodott. 

Nevezetes időszak kezdődött a múzeumban az 
1904-es évvel, a Baláca-pusztai római telep 
nyomainak első jelentkezésével. Az 1906., 1907., 
majd 1909. években folyt feltárások Pannónia 
leleteiben máig legjelentősebb villa-együttesét 
hozták felszínre. Anyaga mindmáig döntő a hazai 
római múlt művészete kutatásában ; több vonat
kozásban az itt előkerült leletekre alapozzuk a 
pannóniai római művészetre vonatkozó nézetein
ket. Ezek a feltárások a veszprémi káptalan 



területén, annak engedélyével, jelentős pénzado
mányával indultak el. 

1906-ban bukkantak a királyszentistváni késő
római sírboltra, abban az emlékezetes fémládács-
kával. A Balaton északi partján az ezidőtájt 
történt vasútépítési földmunkálatok (1908) számos 
helyen mutattak nyomokat főként a partmenti 
római villa világból (Almádi, Alsóörs, stb.). 

Németh József mezőszilasi (egykor Szilasbalhás) 
tanár — Németh László író édesapja —, ugyan
csak ekkor, 1904-ben tárt fel korai császárkori 
halomsírokat. Ezek a római uralom alatt továbbélő 
benszülött illyr-kelta őslakosság életkörülményei
ről, Respectus fazekas működéséről adtak adato
kat. 

1906-ban a múzeum máig legkiemelkedőbb kis-
leleteit, egy római háziszentély berendezését talál
ták meg Nagydém falu határában. 1911-ben Cse-
tény határában 20 honfoglaláskori Árpád-kori sírt 
tártak fel. 

A sok kutató-, terepmunkát, a több nevezetes 
feltárást a kor szintjét elérő irodalmi közlések, sőt 
feldolgozások is követték. Ezeket a magyar bib
liográfiai munkák megfelelően összeállították; 
elég itt csupán a kiemelkedőbbekre emlékeznünk, 
aminő például a Hornig bíboros támogatásával 
1912-ben megjelent Baláca című munka, melyben 
Laczkó és Bhé közösen foglalták össze rómaikori 
kutatómunkájuk eredményeit. 

Pápa régtől fennálló gyűjteménye mellett 1907-
ben Tüske váró t t jött létre Múzeumi Egylet, amely 
a Somlóvidék ős- és ókori régiségei gyűjtését 
igyekezett megvalósítani. Innen dr. Giai Károly 
ajándékaképpen 289 őskori lelet került be. 

Ezeknek a tevékenységeknek eredményeképpen 
1909-ben már 40 000 felé járt a régészeti gyűjte
mény leleteinek száma, ez két év múlva már ér
mekkel együtt az 50 000-et is túllépte. 

így fejlődött, gyarapodott az ország régésze
tileg talán leggazdagabb területének új múzeuma, 
amelynek kiteljesedéséhez tevékeny alapítói sok 
társadalmi agitációt, külső segítséget is igénybe 
vettek, de amelynek azért nehézségei is akadtak. 
Csak példaként említjük Tündérmajor urának, 
Eszterházy György grófnak tilalmát 1905-ben, 
amellyel az ottani bronzkori sírmező feltárását 
tiltotta meg. 1908—9-ben nagyobb régészeti 
terepbejárások történtek, amelyek több feltárás
nak váltak alapjaivá. 

1911-ben a már elért régészeti eredmények rög
zítését kezdték meg Laczkóék; 1: 25 000-es tér
képekre vetítették rá az eddig ismert lelőhelyeket. 
A múzeum két kutatója felosztotta egymás között 
ezt a feladatot; Laczkó Veszprém délnyugati 

részénél kezdve haladt Vörösberény, Almádi, más
felől Zirc, Bakonybél felé. Rhé ellenkező irányból, 
Veszprém északi-keleti részeiből indult el. 

A világháború kitörését megelőző utolsó jelen
tősebb lelet (1912) a somlójenői római-kori bronz
urna és -tál voltak. 1914 tavaszán Bakonyszombat-
helyen folytattak honfoglaláskori temetőásatást; 
a „Huszárókelő" avarkori temetőjét csaknem egy-
időben tárták fel, az ösküi avar sírmezőt ez év 
júniusában kezdték ásni. 

Az utolsó békeévben jelent meg elsőízben „A 
Veszprémvármegyei Múzeumi Bizottság és Múze
um Egylet együttes évi jelentése 1913-ról" cím
mel a múzeum olyan kiadványa, amely a tudo
mányos, adminisztratív, gazdasági eredmények és 
helyzet adatszerű előszámlálásán kívül a feltáró, 
feldolgozó tevékenységről is igyekezett képet 
nyújtani. A múzeum személyi ellátottságában is 
változások állottak be, amelyek a régészetet is 
érintették. 1912-ben Rhé Gyula mellett másod
múzeumőrként dr. Dornyay Béla tanár kezdte 
meg múzeumi működését, mely 1918-ig tartott. 

A háború befejezése után a nagy nehézségek 
közepette végre elkészült új múzeumépületben, 
az akkori szokásnak megfelelően az alagsori 
helyiségekben kaptak helyet a régészet leletei. Ez 
a nem éppen szerencsésnek mondható elhelyezés 
a két világháború közötti időszak folyamán 
végig meg is maradt. 

A leletanyag beözönlése az 1920-as években 
érezhetően alábbhagyott. 1919-től dr. Lovas Ele
mér látta el átmenetileg a könyvtárőri feladato
kat, a győri régészeti gyűjtemény neves meg
szervezője azonban itt kevésbé hagyta hátra 
munkássága nyomait. 

A háború befejezte után az első nagyjelentő
ségű felfedezés 1922-ben történt. Laczkó Dezső ez 
év őszétől kezdve kutatott a máig folyamatosan 
vizsgált ságvári lösz-rétegben, a felső paleolit 
emberének magdalenien-kori nyomaira. Ezek a 
feltárások 1930-ban folytatódtak, a leletek érté
kelésébe a kor legkiválóbb szakemberei, Kadic 
Ottokár, Hillebrand Jenő is bekapcsolódtak. A 
következő évben Laczkó Dezső Ajkánál kisebb 
avarkori temetőt tárt fel. 

Nagyban elősegítette a táj régészeti áttekint
hetőségét Kuzsinszky Bálint 1920-ban megjelent 
műve a Balatonkörnyék archeológiájáról. Ez a 
könyv sokban támaszkodott a veszprémi múzeum 
eredményeire. 

A 20-as években újra visszatértek, kisebb ásatás 
keretében, Baláca római villatelepe további tisz
tázásához. 1925-ben került sor a mozaikpadlók ki
emelésére, amelyek közül a legjelentősebb tekin-
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tétében Klebelsberg miniszter már 1923-ban úgy 
intézkedett, hogy annak a Nemzeti Múzeumba 
kell kerülnie. 1926-ban a további balácai ásatások 
két új épületet eredményeztek, közülük az egyik 
650 m2-es, díszudvarral ellátott nagyobb építmény. 
Baláca így a hárorú után is megmaradt az érdek
lődés középpontjában. Laczkóék fáradhatatlan 
agitálása „balácai római pavillon alapot" hozott 
létre, amely a nagyjelentőségű leletek helyszínen, 
eredeti összefüggéseikben való bemutatását tűzte 
ki feladatul. 1925—26-ban folytatódott a jutási 
avar sírmező feltárása is, ekkor 79 sír került elő. 

1927-ben az ösküi avar sírmező ásatása követ
kezett, itt ekkor 33 sírt tártak fel. A népvándor
láskor emlékei iránti érdeklődés lendületében 
Bakonypeterden is felástak néhány avar sírt. 
Az „Évi jelentés" bővült, hasábjain az 1927/28 
évtől kezdve a múzeum kutatómunkájáról be
számoló rövidebb közlemények is napvilágot lát
tak. Ez az időszak volt a hallstatti kor kutatásá
nak ideje is. Előbb Veszprémben a Károly-téren 
és a Madách utcában, majd 1928-ban, nem sokkal 
utóbb Somlóvásárhelyen tártak fel ilyen lelő
helyeket. A Somló körül annál is inkább szüksé
gessé váltak ezek az ásatások, mert ezidőszerint 
az ottani tumulusok rohamosan kezdtek fogyni, 
sőt a község elhatározta a még megmaradottak 
lehordását is. A ritkább kelta leletek is mutattak 
némi gyarapodást. Akán 1928-ban tártak fel La-
Tène kori sírokat. I t t ilyen leletek már 1914-ben 
ismeretessé váltak. 

Jutáson 1928-ban újabb 78 sír került elő a 
népvándorláskorból, itt a munka éveken át folyt 
tovább, egészen Rhé haláláig. 

Az első háborút megelőző lendületes terepbe
járó munkák újból folytatódtak; 1928/29-ben 30 
helységben végeztek ilyen kutató-gyűjtő tevékeny
séget. 1930-ra a régészeti tár az éremgyűjtemény-
nyel együtt meghaladta a 60 000 darabot. A tár
sadalmi gyűjtő, figyelő munka szervezését kez
dettől fogva szorgalmazta a múzeum; 1930-tól az 
ekkor alakult „Veszprémvármegyei történelmi, 
régészeti és néprajzi társulat" segítségével. „Ré
gészeti konzulok "-nak nevezett területi figyelők 
hálózatát igyekeztek kiépíteni. 

A 20-as évek végén a terepmunka számos római 
lelőhelyet eredményezett, Csopak Kőkoporsódomb-
ja még a múzeum alapítását megelőző időktől 
kezdve folyamatosan szolgáltatta a leleteket, most 
(1929-ben) a vasútállomás mellett is római sírok 
kerültek elő. A Bakonyban fekvő Vinyesándor-
major, Béb római telepei ugyancsak ekkor váltak 
ismertté. 1930-ban Veszprém- Újtelepen Laczkó 
Dezső egyik utolsó feltárását végezte, a már rég-
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tői ismert neolit telepen. Ezenkívül még Ságvár 
paleolit lösztelepén munkálkodott. Ebben az év
ben a ritkábban előforduló középkori kutatások 
egyikére is sor került ; a múzeum épületével szem
ben fekvő Kálvária-dombon Rhé Gyula az Árpád-
kori Miklós templom alapjait tárta fel. Ismerteté
sét a múzeum „Évi jelentésében" adta. 

A bronzkor mószbetétes „veszprémi kultúrája" 
szinte évről-évre új lelőhelyeket eredményezett, 
főként magában a városban. Ekkor a kórház 
építkezéseinél tűnt elő nagyobbszámú bronzkor 
II . periódusból való égetéses sír, a főként kisebb 
méretű edénykék megszokott tömegével. 

A 30-as évek elején kitört gazdasági válság 
érezhetővé vált a múzeum működésében is. Jutás 
feltárása azonban még azután is tartott, az öskü-
jutasi eredményekről, amelyekben Fettich Nán
dornak is jelentős része volt, a prágai egyetem 
Kondakov szemináriuma kiadványaként jelent 
meg a feldolgozás. Ettől az időtől fogva Fettich 
Nándor is résztvett népvándorláskori-honfoglalás
kori munkájával a múzeum életében. 

1933-tól kezdve Nagy László is bekapcsolódott, 
elsősorban régészeti tevékenységet folytatva, a 
múzeumi munkába. 1934-ben Egeralján neolit 
telepet, Csöglén római települést állapított meg 
több más között. 

1936 decemberében Rhé Gyula hirtelen halála-
után Nagy László vette át a múzeum vezetését 
is. Még 1934-ben ment végbe a veszprémi kultúra 
eddig legkiterjedtebb temető-feltárása Király
szentistván mellett a Csatári malomnál. A nép
vándorláskort Várpalota longobárd sírmezeje gaz
dagította 545 darabbal. Mezőkomárom—Csókás-
hegy még 1929-ben ismertté vált bronzkori telepén 
a feltárás már a 30-as években ment végbe. A 
másik nagytömegű leletet adó hely Mencshely 
határában a Vöröstó-Ragonya tűzkővese. Innen 
már 1928-ban is gyűjtöttek, de nagyszámú kő-
pattintásai csak később kerültek be az egyre 
szűkebbé vált raktárakba. Középrépáspuszta 
korai vaskori temetője feltárása 1937-ben történt. 
Anyagát Nagy László publikálta is. A temető 
szép grafitos díszű edényei, vasékszerei azóta is 
díszei a régészeti kiállításnak. Ugyanebben az 
évben Gerevich Tibor is megszemlélte a veszprémi 
Betekints völgyben levő Árpád-kori apácakolostor 
feltárását, amelyet romkert formájában azóta is 
fenntartottak. Vaszar koravaskori temetője is
meretes bikafejes festett urnáival 1932-ben tárult 
fel. 

Ajka homokbányájából leletmentés révén fon
tos összefüggő kőemlékegyüttes került elő 1942-
ben. Ugyancsak már a háború alatt, annak a vége 



felé (1943) tártak fel újabb részeket a már régtől 
ismert Szentkirályszabadjai „Romkút" római 
épületeiből. A honfoglaláskort, korai Árpád-kort, 
a Veszprém-sashegyi és a -Cserhát uteai temetők 
gazdagították. 

A múzeum régészeti tevékenysége erre az idő
szakra már tetemes emlékanyagot eredményezett. 
Ezt a háborúig már meglehetősen felgyülemlett 
mennyiséget nagyobbrészt leltározták és rend
szerezve igyekeztek el is helyezni. Leltározási 
módszerük a korábban általános 1-től növekvő 
számrendszer volt, emellé az első világháborúig 
a törzskönyvi napló számrendszere járult második 
jelzésként, ezt váltotta fel a háború után az év
számindexes leltári számrendszer, amelynek nagy
betűs betűjele a lelet főkorszakának rövidítését, 
számlálója annak növekvő számát, nevezője pedig 
az előkerülés évét adta. Ezen belül összefüggő 
csoportokat kisbetűkkel jelöltek. A leltárkönyve
ket olykor a tárgyakról készült gondos tusrajzok 
egészítették ki. Laczkó Dezső és Rhé Gyula a 
régészeti lelőhelyek adattárát is felállították, amely 
leírólapokból és térképekre felvázolt pontos lelő
helymegjelölések egymást kiegészítő rendszeré
ből állott. 

A második világháború hadieseményei, a be
fejezést közvetlen megelőzően, 1945 márciusában 
érték el Veszprémet. A harcok szerencsés módon 
csupán rövid napokra korlátozódtak. A múzeum
ban a legnagyobb kárt a raktárak anyagának 
teljes összekeverése, a helyiségek feldúlása okoz
ták. Nagy László igazgató mellett ekkor 1942 már
ciusától Mészáros Gyula őskori szakos régész műkö
dött, aki mint a táj — Dörgicse — szülötte és 
neveltje még bölcsészhallgató korában alaposan 
átkutatta a Balatonfelvidék Tótvázsony — Öcs — 
Tagyon közötti szakaszait. 1947 júliusában tért 
meg a hadifogságból, a következő évben, 1948-ban 
Farkasgyepün tárt fel Nagy Lászlóval közösen a 
bronzkor IV. periódusából származó halomsírok
ból többet. Széleskörű gyűjtést folytatott a Mencs-
hely melletti Vöröstó—Ragonya mellől, amelynek 
nagyszámú újabb kőkori pattintásaival, sokféle 
kőeszközével rendszeresen gazdagította a régé
szeti gyűjteményt, háború előtti tevékenységét 
folytatva. 

1947 —48-ban a múzeum épületét lényegesebben 
átalakították. Ez a régészeti tár helyzetét is 
érintette. Az I. emeleten új irodahelyiségeket ala
kítottak ki, mellettük új raktárhelyiséggel, amely
be egyelőre a régészeti tár kisebb, értékesebb 
darabjai is kerültek. 

1949-ben Nagy László megvált a múzeumtól. 
Helyébe igazgatóként (1949 — 1955) Vajkai Aurél 

került. Az ő időszaka alatt Mészáros Gyula ön
állóan láthatta el a régészeti feladatokat, 1951 
őszéig. 1950-ben Ajkán, a már a háború alatt 
ismertté vált római lelőhelyen, a korábban említett 
leletekhez kapcsolódó további római emlékeket 
jeleztek. Mészáros Gyula itt egy Hercules szentély 
maradványait tárta fel. Ugyanekkor Kislángon 
paleontológiái lelőhelyet fedezett fel, ezt fel is 
térképezte és innen anyagot gyűjtött a Földtani 
Intézet számára. A következő évben (1951. IV.) 
Balatonaligán a rómaikori benszülött lakótelep 
feltárása történt meg; ezt a Magyar Nemzeti 
Múzeum részéről Bonis Eva vezette, az 55 darab
ból álló, mezőgazdasági vaseszközöket tartalmazó 
ritka leletet Mészáros Gyula gyűjtötte be a mú
zeumba. Hasonló leleteket Halimba környékéről 
is talált (Padrag). 1951 áprilisában bukkant a 
veszprémi plató Balaton felé eső peremén, Balaton
lovas határában, a paleolit-kori festékbánya fel
tűnést keltő leletére, amelyet Vértes Lászlóval fel 
is tárt, majd később közösen ismertettek. 

A múzeumügy, a régészet korszerű, központom 
sított irányítása az országosan meghatározott 
szempontok, tervek szerint a kutatók számára 
egyre inkább juttatott a megye területén kívüleső 
feladatokból is. így Mészáros Gyula 1951 nyarán
őszén a dunaújvárosi Koszider nagy bronzkori 
urnatemetője feltárásában is részt vett. 

1950-ben a Bakonyi Múzeumban is sor került, 
az akkoriban kibontakozott új magyar múzeum-, 
rendezések menetében, a háború utáni első állandó 
kiállítás megvalósítására. A régészeti rész össze
állításában Mészáros Gyula, Thomas Edit és 
László Gyula működtek közre. 

Mészáros Gyulának Veszprém tájain történt 
munkásságából különösen újabbkőkori lelőhely 
megállapításait emelhetjük ki; mintegy 18 ilyen 
helyet rögzített terepbejárásai eredményeképpen. 
Gyűjtése, beleértve a még egyetemi évei alatt 
gyűjtött anyagot, a múzeum újabbkőkori részlege 
törzsanyagát képezi. 

Az ő működési ideje alatt indult meg az az 
ugyancsak egységes szempontok szerint irányított 
újszerű leltározási munka, amely az egyes múze
umokban eltérő módok helyett egyöntetű, év
számindexes leltári számrendszert állapított meg. 

Mészáros Gyulát 1951 év végével a szekszárdi 
Balogh Ádám múzeumba helyezték át vezetőként. 

1952 év nyarán, átmeneti időre Gábori Miklós 
került régészként a Bakonyi Múzeumba, de már 
ez év végével el helyezték innen. Terepbejárásai
ból a várpalotai Loncsos középkori települése fel
fedezését említjük. (1952 áprilisa). Az átmeneti 
időszakban Fitz Jenő látta el a múzeum ilyen-
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irányú sürgős teendőit; ez év március —áprilisában 
Balatonalmádiban több, a bronzkor második sza
kaszából származó sirt tárt fel. De Pekáry Tamás, 
ezidőben a keszthelyi Balatoni Múzeum régésze, 
szintén látott el feladatokat, pl. 1953 áprilisában 
Várpalotán működött. 

1953 augusztusában e sorok íróját helyezték ide 
régészként. 

Az ebben az időszakban történt kisebb feltárá
sok közül a Papkeszi-i bronzkor Il-ből származó 
urnasírokat (1953. IX.), a füredi gótikus falu
templom részleges feltárását említjük (1953. XI.). 
Utóbbi helyen a templom szentélyét borító föld 
és kőtörmelék-tömeg eltávolítása után értékes 
gótikus kőtagozatok, szép faragott kő-keresztelő
medence és a mennyezet lezuhant kőbordázata 
kerültek elő. 

Ugyancsak erre az időszakra esik a Török Gyula 
vezette halimbai honfoglaláskorabeli-koraárpád
kori nagyjelentőségű temetőfeltárás megindulása 
is. Külsővat római lelőhelyei már az első világ
háború óta ismeretesek voltak, innen 1917-ben már 
sírkő került a Magyar Nemzet: Múzeumba. A Fé
nyes Árok és a Kismarcal közötti kis dombon 
1954 —55-ben többször jeleztek római leleteket, 
1955 júniusában sor került a terep alaposabb szem
revételezésére kisebb feltárás keretében, amely ró
mai település, épületek nyomait mutatta. 

Az 1953—55 közötti időszakban a múzeum régé
szeti terepbejáró hagyományai nyomán több ha
sonló kutatóút történt. Ezek részint a Balatonpart 
és mögöttes felvidéke, másrészt a Bakony belseje 
több új lelőhelyét állapították meg, másfelől ré
gebbről ismert, említett nyomok helyeit, jellegét 
tisztázták közelebbről. A Balatontájon Csopak ré
gen ismeretes Kőkoporsódombja ós környéke most 
is gazdagon szolgáltatott leleteket. Vörösberény-
ben (1955. november) a jezsuita magtár mögött, 
a műúttal párhuzamosan hosszan húzódó római 
alapfalakat, különböző téglákat észleltek. 1953 
augusztus hóban Kiss Ákos a volt Irgalmas rend
háztól római épülettagozatokat, közöttük kis teljes 
oszlopot szállított be a Bakonyi Múzeumba, a 
Bielek villából pedig kis oszloplábazatokat. Ekkor, 
majd októberi útjai alkalmával több újabb épület
nyomot állapított meg itt, így Simon Lajos házá
nál, szőlőjében alapfalakat, épülettagozatokkal. 
Épületnyomok a református lelkészi szőlőben is 
mutatkoztak; innen kerültek elő egyébként a IV. 
századi márvány keresztelő medence töredékei is, 
amelynek más része a Szépművészeti Múzeum 
gyűjteményéből már korábban ismeretes volt. 
Római párkánykő a táj jellegzetes vöröshomokkő
jéből faragva Balatonarácson is előkerült ezidőtájt. 
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I t t több kisebb lelet helyét is megállapították, fő
ként késői sírokból (téglasírok falazásai, kerámia, 
fegyverek). Paloznakon, a malom melletti domb
háton is mutatkoztak római nyomok 1953 őszén, 
a faluból római oszlopot, egybefaragott fejezettel 
szállítottunk be. 

Balatonakaiiban, a Hegytetőn 1955 februárban 
a kísérleti gazdaság gyümölcsös telepén későrómai 
sír szép mellékletei kerültek elő. Ugyanitt hall-
statti temető nyomai is mutatkoztak. Akaiiban 
egyébként Steixner István tanító útmutatásával 
több lelőhely rögzítése vált lehetővé. Útbaigazí
tásai nyomán az állami gazdaság Pántlika nevű 
szőlőjében római telepnyomokat állapíthattunk 
meg, az akali posta és iskola között pedig római 
villa alapfalai, közöttük apsisos termei mutatkoz
tak az úttestben. Ságpusztán már 1952-ben észlel
tek újabb római épületfalakat, Sági Károly innen 
igen szép, összetett, későrómai oszlopfőt is jutta
tot t a Bakonyi Múzeum kőtárába. Az 1954 augusz
tusában történt bejárás a műút és a Balaton kö
zötti, részint már ismert római romterületen újabb 
építményeket tisztázott, amellyel így nagyobb ki
terjedésű lakótelep, temető körvonalai bontakoz
tak ki, még meglevő boltozatokkal, lépcsős lejára
tokkal. 

Innen feljebb, Dörgicse határai bejárására 1954 
októberében került sor. Alsódörgicse felső kijára
tánál római cserépvízvezeték, Felsődörgicsén az 
előbbi helyhez közel nagyobb építmény, összefüggő 
település nyomait állapíthatták meg. Nem messze 
innen az ún. Kukollában ugyancsak nagyobb ki
terjedésű épületnyomok mutatkoztak, de a Balázs
hegy felé a Sárkútnál is, valamint a Kőhegynél 
hasonlóképpen mindenfelé húzódtak a római telep
nyomok. Szép faragott ópülettagozatok, így profi
lált párkány látszanak a vizsgálódás nyomán Alsó- , 
dörgicse ismeretes románkori templomrom falai
ban beépítve is. 

Tihany félszigetén, főképpen Sajkod települése 
táján mutatkoztak a római telepnyomok. Dr. 
Horváth Lóránt villája mellett két szarkofágot 
észleltek, Csányi Károly professzor római alapokon 
álló villája telkén, de a körülötte levő helyeken, így 
Thimar János szomszédos területén is mindenfelé 
alapfalak, terrazzós habarcspadlózatok, fütőtég
lák, sírok tűntek elő. Hasonló nyomokra akadtak 
az Apáti templomrom mellett is, az egykori árok 
mentén. A vitatott csúcshegyi (rómaikori, közép
kori?) építmény mellett (1954 szeptemberében) vö
rös középkori házikerámia került elő. 

A Balaton sarokvidékén, Fűzfőn, a Polgárdi lö
völde mellett római telephely, sírok nyomait ész
leltük (1953 október). 



Az őskor ezen az elsősorban római leleteiről is
mert vidéken jóval csekélyebb nyomokban jelent
kezett. Balatonarácson a szőlőben újabb kőkori 
lakógödör kerámiával, silexekkel tárult fel (1955 
június). 

Fűzfőn 1953 októberében a gyártelepen korai 
avarkori sír bronzveretekkel, szíjvéggel mutatko
zott. 

A veszprémi járás területén őskori nyomok sű
rűbben fordultak elő. Magán a balácai villa terüle
tén a nevezetes épületmaradványok közvetlen kö
zelében is neolit silexek, nucleusok voltak megfi
gyelhetők (1954 április). Osi — Peremarton között 
a dombháton bronzkori mészbetétes kerámiajú te
mető nyomai mutatkoztak (1955 augusztus). Vár
palotán zsínórdíszes neolit kerámia jelentkezett. 
Veszprém már ismert újabb kőkori településlánco
lata is újabb lelőhelyekkel gyarapodott. 1953 no
vemberében a múzeum előtti liget csatornázásakor 
nagyobbméretú bronzkori urnák tűntek elő. 

A megye központja, Veszprém városa régtől fog
va feltűnően szűkölködött római leletekben. 1955 
júniusában azonban az Árpád út 29. sz. telken 
IV. századi érmét találtak. A Bajcsy-Zsilinszky út 
17. sz. ház udvari kerítése falába befoglalt inter-
cisai római feliratos kőre bukkantak. Az 1955-ös év 
szeptemberében történt terepbejárások tisztázták 
a várostól nyugatra fekvő Tekerés patak Kiskúti-
csárda felé eső, korábban ismert római lelőhelyei
nek pontos helyzetét. A Tekerés patak és a Séd 
összefolyásánál levő fennsík nyugati fokán található 
az egyik; innen sok kerámia, tégla, üvegtöredék, 
Valens érme került elő, a Csatári malommal szem
közt fekszik a másik telep, erősen bennszülött jel
legű kerámiával, de a Kiskúti-csárda feletti szán
tásban, Nagy József 1942-ben épült háza mellett 
is római épület mutatkozott, bronzkori mészbeté
tes kerámiával vegyesen. De ugyancsak a város
hoz közel, a Koma kút—Iskola utca —Toborzó 
utca —Hosszú utca—Kupa utca—Kígyó utcával 
bezárt kerületen, kiterjedt római temető nyomai 
mutatkoztak. A Pázmány utca—Csermák utca 
saroknál vaseszközök, római érmekkel vegyest 
fordultak elő. 

Nagyvázsonyban, a község belterületén sikerült 
megállapítani római építkezés nyomait, a templom 
környékén (1954 októbere). A Veszprémből ide
vezető római út Nemesvámos határában jól lát
hatóan tűnik elő, ezt már 1941-ben meszesgödör 
ásáskor is észlelték. 1954-ben a Vámosi-csárda mö
gött, majd pedig a „Tatár-csapásnál" a Csatári 
hegy aljában lehetett megfigyelni az út nyugat 
irányú vonulását, amelyről egy valószínűen a XVII. 
századi török hadmozdulatokhoz fűződő helyi em

lékek alapján még emlékeznek a falubeliek (az ak
kor élt Pécsi Bencéhez fűződő hagyomány, aki a 
tatárok vezérét ezen az irányon igazította el Fehér
vár felé). Nagyobb római lakótelep körvonalai je
lentkeztek Pétfürdő mögött, a Bakony elődombjai 
tövében, a bántai források mellett (1955 október). 

A Bakony belsejében a Borzavár — Tündérma
jor— Bakónybél közötti nagymennyiségű halomsír 
helyének közelebbi rögzítése is ekkor történt meg. 
Ezeket, e sorok írója 1954 év nyarán, majd a MTA 
Régészeti Kutató Csoportjával 1961 márciusában 
járta be. 

Láziban római építmények, vízvezeték részlete 
váltak megállapíthatókká (1954 szeptember), 
ugyanekkor Veszprémvarsányban a vasútállomás
tól délkeletre a patak felett bontakoztak ki római 
telep körvonalai. 

A középkor Zircen jelentett újabb nyomokat. 
1954 júniusában az úttest melletti román pillér
köteg mellett csőfektetési munkánál tűntek elő fel
tűnő vastagságú kőfalak. Nem sokkal ezelőtt i t t 
Héjj Miklós a templom irányában sírokat tárt fel, 
de cisztercita stílus körébe tartozó jellegzetes, 
szép román oszlopfő is előkerült. Sólyból XIV. szá
zadi gótikus, négykaréjos áttört kőlap is ekkortájt 
került a múzeum kőtárába (1953 szeptember). 

Ajkán, a II . homokbányában 1955 augusztusá
ban bronzkori temető (I. periódus) mutatkozott. 
A múzeum legszebb, nagyméretű urnája származik 
ebből a leletmentésből. 

A Kisalföldről, Kiskamondról az eredetileg 
Szombathely környékéről odakerült Salvia Vera 
márvány sírkövét 1953 nyarán szállították be a 
múzeum kőtárába, amely annak máig legszebb 
ilyennemű kődísze. 

A múzeum belső régészeti munkája, elsősorban 
a I I . világháború örökségeként maradt teljesen 
rendezetlen, ömlesztett állapotban levő raktár ren
dezésére és újra leltározására irányult. Ez a tevé
kenység 1953 augusztusában indult meg. Ennek 
folyamán az alagsorban a teljesen összekevert 
anyagot csoportjai összetartózandósága szerint 
rendeztem, az őskori — Mezőkomárom kivételé
vel — és az egész ókori anyagot újból beleleltároz
tam. Az új raktár az újabb múzeológiai elveknek 
megfelelően már nem maradhatott az alagsorban; 
a kiállítástér egyrésze feláldozásával a második 
emeleten rendeztünk be régészeti raktárt 1955 fo
lyamán, megfelelő polcrendszerrel, dobozokkal, lá
dákkal, ügy mondhatni, hogy ebben az időszakban 
a múzeum régészeti tevékenységét elsősorban ez a 
munka töltötte ki. 1955 nyarán a Magyar Nemzeti 
Múzeum restaurátor műhelye irányításával na-
gyobbszámú, máshonnan idevont restaurátor 
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restaurálta, konzerválta végig a régészeti anya
got. 

Emellett sor került az elmondott terepbejáró, 
leletmentő tevékenység eredményeinek a koráb
ban Laczkó Dezső és Rhé Gyula rögzítette lelő
helyek rendszerével való egybeépítésére is. így új 
lelőhelykatasztert készítettem, amely járások és 
községek szerint csoportosult, és az addig — 1955 
végéig — ismert valamennyi adatot igyekezett 
magába foglalni. 

A múzeum régészeti-tudományos tevékenysége 
során főként a római múlt emlékeinek egész sora 
nyert feldolgozást. Elsőként a mezőszilasi — ko
rábban szilasbalhási — császárkori halomsírok a 
múzeum raktárában levő anyagának közzététele 
történt meg (A mezőszilasi császárkori halomsírok, 
Arch. Ért. 1957.), majd a múzeum legjelentősebb 
régészeti anyaga, a balácai villa művészeti emlékei 
közül a híres mozaikpadlók feldolgozására került 
sor. (The mosaic Pavements of the roman Villa at 
Baláca, Acta Arch. Hung. 1959.) A kiskamondi 
római sírkő is irodalmi méltatást kapott. (Római 
sírkő Szentpéterfáról, Antik Tanúim., 1958.) Egy 
tanulmány a balatonmelléki római épülettagoza
tokat foglalta össze, benne a múzeum kőtára ilyen

nemű anyagát is. (Balatonkörnyéki római épület
tagozatok, Arch. Ért. 1961.) Végül a Veszprém és 
Komárom megye több, eddig nem ismert rene
szánsz kőemlékét összefoglaló cikk a múzeum né
hány reneszánsz kőtagozatát is közzétette. (Veszp
rém és Komárom megyei reneszánsz kőemlékek, 
Művészettörténeti Ért. 1959). 

A múzeum régészeti munkáját ebben az időben 
nagyobbszabású népszerűsítő, népművelő tevé
kenység egészítette ki. Ez részint a helyi népmű
velés keretei között nagyobbszámú ismeretterjesz
tő előadások tartásából állott. Ezek a megye régé
szeti múltját koronként és tájanként ismertették. 
A helyi sajtóban állandóan jelentek meg közlemé
nyek, beszámolók a múzeum időközi régészeti mun
kájáról, egyes cikkeim pedig összefoglalóan tárgyal
tak egy-egy régészetileg jelentősebb kisebb tájat, 
községet (Nemesvámos, Várpalota, Dörgicse, Pap-
keszi). A város és megye közönsége szóban és írás
ban történt folyamatos tájékoztatása a régészeti 
érdeklődést, ezzel együtt a leletek, lelőhelyek beje-
entéseit is megnövelte. 

1955 decemberében e sorok írója a tatai Kúny 
Domokos Múzeumba került. 

Kiss ÁJcos 
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Die archäologische Tätigkeit des Veszprémer Bakony-Museums zwischen 
den Jahren 1903 und 1955 

Der Errichtung des Veszprémer Museums gin
gen archäologische Forschungs- und Sammelarbei
ten im Gebiete des Komitats voraus. Über die erste 
solche Betätigung besitzen wir Angaben aus den 
50er Jahren des vorigen Jahrhunderte. I. Miháldy, 
Pfarrer von Bakonyszentlászló brachte seine 
Sammlung teilweise durch Ausgrabungen von den 
1870er Jahren an zustande. Seine Sammlung stellte 
•eine der ältesten Fundgruppe des Museums dar. 
Das Museum selbst wurde im Jahre 1903 durch die 
Bemühungen des D. Laczkó, Lehrer des Piaristen-
gymnasiums ins Leben gerufen. Die neue Samm
lung wurde provisorisch in den Sälen des Komitats
hauses untergebracht. 

Laczkó führte seine Forschungen gemeinsam 
mit Gy. Rhé durch, der sich vielmehr für die rö
merzeitliche (sodann völkerwanderungszeitliche) 
Archäologie interessierte. Durch ihre Arbeit zeig
ten sich in ihren Hauptzügen bereits vor dem er
sten Weltkrieg die hiesigen urzeitlichen Kulturen 
und auch die römerzeitliche Vergangenheit wurde 
durch zahlreiche Fundorte bekannt. 

Um die Stadt Veszprém wurden in einem mäch
tigen Bogen die Neolithlager freigelegt, das meiste 
urzeitliche Material lieferte jedoch die zweite Pe
riode der in dieser Gegend besonders reichen Bron
zezeit, die Periode der nordpannonischen Keramik 
mit Kalkinkrustation, deren hiesiges Auftreten 
noch mit dem besonderen Namen „Veszprémer 
Kultur" bezeichnet wurde. 

Ihre mit größtem Erfolg gekrönte Grabungstä
tigkeit war die Freilegung der großen römischen 
Villa urbana von Baláca-puszta (in der Nähe von 
Veszprém). Die Erschließung begann im Jahre 
1906 und nahm lange Jahre in Anspruch. Unsere 
Anschauungen über die römische Kunst Panno-
niens gründen sich zum Teil auf diese Wandge
mälde- und Mosaikfunde von hoher Bedeutung. 
Zur selben Zeit kam auch das Material des Nagy-

démer Larariums mit der schönsten Kleinplastik 
zum Vorschein. 

Als Ergebnis der bereits in den früheren Zeiten 
systematisch durchgeführten Geländebegehen, Be
obachtungen und Forschungsarbeiten wurden die 
Fundorte regelmäßig kartographisch erfaßt, außer 
der Bestandsaufnahme des archäologischen Mate
rials wurde auch eine Dokumentationsabteilung 
errichtet. Die publizistische Tätigkeit nahm ihren 
Anfang, insbesondere in den Jahresberichten des 
Museum Vereins und des Museums. 

Zu dieser Zeit begannen bereits die Bemühun
gen um die Errichtung eines selbständigen Mu
seumgebäudes: zufolge der Schwierigkeiten der 
Kriegsjahre wurde dieses jedoch erst im Jahre 1924 
unter Dach gebracht. In der ersten Hälfte der 
Jahrzehnte zwischen den beiden Weltkriegen stell
ten die Erschließungen der Paläolithsiedlung von 
Ságvár und der Gräberfelder von öskü, Jutas und 
Várpalota die bedeutsamsten Unternehmungen 
dar. Nach dem in den 30er Jahren erfolgten Tode 
von Laczkó und Rhé ging die archäologische Tä
tigkeit zurück. Die Erschließung der bronzezeit
lichen Gräberfelder von Király s zentistván und 
Veszprém, der Hügelgräber von Farkasgyepü und 
der römischen Villen von Szentkirályszabadja wa
ren die wichtigsten Etappen der archäologischen 
Tätigkeit und auch die Freilegung der mittelalter
lichen archäologischen Denkmäler wurde in Gang 
gesetzt. 

Nach dem zweiten Weltkrieg wurden im Rah
men der archäologischen Forschungsarbeit nur in 
geringerem Maße Ausgrabungen vorgenommen, 
vielmehr bildeten die Ordnung des Depotmaterials, 
die neuartige Inventarisierung und die Ergänzung 
des archäologischen Fundortkatasters die Haupt
aufgaben. 

Ákos Kiss 
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L'activité archéologique du Musée du Bakony de Veszprém (1903 —1955) 

La création du musée de Veszprém fut précédée 
de fouilles archéologiques effectuées dans le terri
toire du comitat, et du rassemblement des objets 
livrées par celles-ci. Les premières données relati
ves à ces activités datent du milieu du siècle der
nier. István Miháldy, curé de Bakonyszentlászló, 
commença à rassembler sa collection dès les années 
1870, en partie au moyen de fouilles. Sa collection 
constitue l'un des plus anciens groupes du fonds 
du Musée du Bakony qui fut créé, en 1903, grâce 
au zèle de Dezső Laczkó, professeur au Lycée des 
Piaristes. La nouvelle collection fut installée pro
visoirement dans les salles de l'Hôtel de la Préfec
ture. 

Laczkó fit ses recherches en collaboration avec 
Gyula Rhé dont l'intérêt se portait plutôt sur l'ar
chéologie romaine, et plus tard sur l'époque des 
migrations barbares. Leur travail fit ressortir, 
déjà dans les années précédant la permiére guerre 
mondiale, les traits principaux des physionomies 
locales des civilisations anciennes, et, grâce aux 
nombreux sites, le passé romain de la Hongrie 
devint bientôt connu. 

Autour de la ville de Veszprém furent mises au 
jour dans une vaste étendue les stations néolithi
ques, mais la majeure partie du fonds préhistori
que fut livrée par l'âge du Bronze moyen, particu
lièrement riche dans cette contrée, ainsi que par la 
période de la céramique à incrustation blanche 
de la Pannonié Supérieure, période qui fut désignée 
du nom de „civilisation de Veszprém". 

Les fouilles qui ont apporté les plus grands ré
sultats étaient celles de la grande villa urbana de 
Baláca-puszta, près de Veszprém. Le dégagement 
de la villa fut commencé en 1906 et dura pendant 
de longues années. Les idées qu'on se forme jus-
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qu'à ce jour sur l'art romain de la Pannonié repo
sent sur les fresques et les mosaïques de grande 
importance mises à découverte dans ce territoire. 
C'est dans le même temps que fut mis au jour le 
matériel du lararium de Nagydém qui contient de 
beaux objets de la petite plastique. 

Déjà dans ces temps-là les sites furent régulièr-
ment inspectés, observés et fouillés, et des cartes 
furent dressées de chacun de ceux-ci. Les trouvail
les archéologiques furent inventoriées, aussi une 
documentation fut-elle établie. Plusieurs publicati
ons parurent, surtout dans les rapports annuels du 
Cercle du Musée et du Musée du Bakony. 

C'est environ dans ces années qu'on commença à 
faire des efforts pour que le musée possède un édifice 
indépendant, qui, à cause des difficultées causées 
par la guerre mondiale, ne fut réalisé qu'en 1924. 
Les travaux les plus importants effectués entre les 
deux guerree étaient l'exploration de la station pa
léolithique de Ságvár et des cimetières de l'époque 
des migrations barbares d'öskü, de Jutas et de 
Várpalota. Dans les années 1930, après la dispari
tion de Laczkó et de Rhé, l'activité archéologique 
a considérablement diminué. Très important était 
l'exploration des cimetières de l'âge du Bronze de 
Királyszentistván et de Veszprém, des tumuli de 
Farkasgyepü, et le dégagement de la villa romaine 
de Szentkirályszabadja. Aussi a-t-on procédé au 
dégagement des monuments archéologiques mé
diévaux. 

Après la deuxième guerre mondiale, l'activité 
archéologique était consacrée moins aux fouilles 
qu'a la classification et l'inventaire moderne des 
objets de la réserve, ainsi qu'au complément du 
cadastre des sites archéologiques. 

Ákos Kiss 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕСПРЕМСКОГО БАКОНСКОГО МУЗЕЯ 
В ОБЛАСТИ АРХЕОЛОГИИ (В 1903—1955 ГГ.) 

До учреждения веспремского музея на территории 
комитата уже проводились исследования и коллек
ционирование в области археологии. Имеются дан
ные по такой деятельности из пятидесятых годов 
прошлого века. Иштван Михальди, приходский свя
щеннике. Баконьсентласло, создал свою коллекцию, 
отчасти путем раскопок, начиная с семидесятых го
дов прошлого века. Его коллекция представляет 
собой одну из первых групп материалов музея. 
Сам музей был учрежден в 1903 году, благодаря 
усердию учителя гимназии, монаха ордена пиарис-
тов, Дежё Лацко. Новая коллекция была помещена 
временно в залах управления комитата. 

Лацко провел свои исследования вместе с Дьюла 
Ре, который обратил свое внимание в первую оче
редь на римскую археологию, затем на эпоху вели
кого переселения народов. В результате их работы 
уже до первой мировой войны в больших чертах вы
рисовывались здешние образы древних культур. 
Римские времена стали известным здесь находками 
из многочисленных местонахождений. 

Около города Веспрем огромной дугой возникают 
неолитовые места, но самый значительный материал 
из древних времен происходит здесь из чрезвычай
но богатого второго периода бронзовой эпохи, из 
периода севернопаннонского керамического искусст
ва с известняковыми вкладками, появление которого 
здесь обозначается особым названием „веспремской 
культуры". 

Наибольший успех раскопок здесь вскрытие боль
шой римской „вилла урбана" в близости Веспрема, 
в Балацапусте. Вскрытие виллы началось в 1906 году, 
и продолжалось в течение многих лет. Наши сообра
жения о римском искусстве в Паннонии большей 

частью основываются и сегодня на настенных живо-
писях и мозаичных полах большого значения. В то 
же время найдены материалы ларария в с. Надьдем, 
с прекрасными предметами мелькой скульптуры. 

В результате исхождений местности, наблюдений, 
исследований, которые стали обычными уже в на
чале работ, места находок систематически нанесены 
на карты; рядом с инвентаризацией археологических 
материалов создан и учёт данных. Началась и публи
кационная деятельность, главным образом в еже
годных отчетах музейского общества и музея. 

В то же время начались усилия по созданию само
стоятельного здания для музея. Вследствие затруд
нений из-за первой мировой войны, здание музея 
построено лишь в 1924 году. В первой половине деся
тилетий между обеими мировыми войнами самыми 
значительными работами являлись вскрытие палеоли-
тового места в с. Шагвар, как и кладбищ эпохи вели
кого переселения народов в ее. Эшкю, Юташ и Вар-
па лота. После смерти Лацко и Ре в тридцатых годах 
археологическая деятельность сокращалась, самыми 
значительными работами являлись вскрытие клад
бищ бронзовой эпохи в с. Кирайсентиштван и в Весп-
реме, как и вскрытие римских вилл в с. Сенткирай-
сабадъя, и началось и вскрытие средневековых памят
ников археологического характера. 

После второй мировой войны археологическая дея
тельность продолжалась в меньшей мере на раскоп
ках; главнейшими задачами являлись систематиза
ция складских материалов, их новая, современная 
регистрация, как и дополнение археологического 
кадастра. 

Акош Кишш 
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