
A Veszprém megyében végzett műemléki helyreállítások 
tudományos eredményei 

A felszabadulás után, főként 1953-tól kezdve nagy
arányú és tervszerű műemléki munkák indultak meg és 
bontakoztak ki Veszprém megye területén, elsősorban 
a Balaton északi partsávján. Az első elképzelés még 
aránylag szűkebb körben mozgott. Kiváltképpen arra 
irányult, hogy a legsürgősebbnek látszó, szinte mentési 
jellegű feladatok elvégzése megtörténjék. 1957 óta az 
ütem meggyorsult, a távlatok kiszélesedtek. Az Orszá
gos Műemléki Felügyelőség a helyi illetékes hatóságok
kal összefogva határozottan arra törekedett, hogy a 
megye műemlékeinek helyreállítása minél szélesebb 
alapon megvalósuljon. Természetesen különleges hang
súlyt kapott a Balaton műemlékekben igen gazdag 
északi partja, amelynek jelentősége nemcsak kulturális, 
hanem idegenforgalmi szempontból is kiemelkedő. így 
vált e vidék első kiemelt műemlékvédelmi területté, ahol 
lehetőség szerint teljességre törekvő kutatás alapján vé
gezték el a műemlékek helyreállítását. A Felügyelőség 
munkamódszerének kialakulásához talán az itt kezde
ményezett és végrehajtott konzerválások és restaurálá
sokjárultak hozzá a legdöntőbben. A sümegi és a nagy
vázsonyi vár teljesnek mondható feltárása nagy mér
tékben hozzásegített a középkori várromok műemléki 
kutatásának kibontakozásához csakúgy, mint a hely
reállítás és konzerválás módszereinek finomításához. 
Az utóbbi tíz évben rendszeresen sorra kerülő számos 
ásatás, falkutatás, kiegészítve az írott források, az áb
rázolások és a tárgyi leletanyag tanulmányozásával, 
igen nagy mértékben tágította történeti és művészeti 
tudásunkat nemcsak a vonatkozó területen, hanem 
általában is. Az egyes műemlékek részletes történeti és 
művészeti ismeretén át így érkezhetünk el a települések 
történetéhez és átfogóbb összefüggéseihez. Meg kell 
említenem, hogy a Veszprém megyei műemléki feltárá
sok tudományos eredményei általában gyorsan kerül
nek publikálásra. Régészeti, művészettörténeti folyó
irataink, önálló művek és évkönyvek mellett néhány 
éve a Megyei Múzeumigazgatóság tudományos kiad
ványsorozatában is lehetőség nyílik ezek folyamatos 
közzétételére. A Közlemények eddig megjelent öt kö
tetében napvilágot látott tucatnyi tanulmány után a 
jelen kötetben is csaknem ugyanannyi, a legutóbbi évek
ben végzett kutatásról szóló ismertetés és feldolgozás 
jelenik meg. A megyei múzeumi szervezet arra törek
szik, hogy a régóta tervezett és szükséges Veszprém 
megyei műemléki topográfia elkészítését minél több 
részlettanulmány közzétételével segítse elő. 

Az elmondottakból világosan kitűnik, hogy a mű
emlékekkel kapcsolatos kutatások és azok feldolgozá
sai amellett, hogy alapját képezik a hiteles műemléki 
helyreállításnak, ezen túlmenően fontos tudományos 
eredményekhez vezetnek. Az alábbiakban ezeket kívá
nom röviden összegezni és értékelni. A kutatásokat tör

téneti sorrendjükben vizsgálom s a helytörténeten túl, 
ahol lehetséges, általános jelentőségükre is rámutatok. 

A rómaiak előszeretettel települtek a Balaton északi 
partjára. A veteránok itt építették falusi majorjaikat, a 
villa rusticák egész sorzozatait, amelyek végigkísérték a 
mediterrán jellegű, tavat szegélyező lejtőket. A szőlő
müvelés meghonosítása is hozzájuk fűződik s így nem 
túlzás annak megállapítása, hogy a Balaton mai alap
jellege római előzményekre tekinthet vissza. A villák 
sorát jelentősen gazdagította a Szentléleky Tihamér ál
tal vezetett ásatás Örvényes határában. Az I. századtól 
a IV. századig élő telep középfolyosós villát foglal ma
gában gazdag leletanyaggal. Ebből emelkedik ki egy 
kovácsműhely felszerelése. A villát a III. században 
valószínűleg kultikus céllal átépítették. A tihanyi Mú
zeum kőtárában rekonstruált oszlopos, áttört márvány
korlát az átalakítás magas művészi színvonaláról tanús
kodik. — A római emlékek száma középkori ásatások 
által is jelentősen szaporodott. Legjellegzetesebb e te
kintetben a balatonfüredi temetőkápolna romjának fel
tárása. Kiderült, hogy a gótikus időkben kibővített 
románkori templomot két római villára építették, ezek 
falait részben közvetlenül is felhasználták. A középkori 
Papsoka, majd később Siske falu egyháza tehát római 
villára telepedett. Ugyanezt a helyzetet sikerült rögzí
teni a szigligeti-avasi, az aszófő-kövesdi és valószínűleg 
a felsődörgicsei templomromok esetében is. E jelensé
gek világosan bizonyítják, hogy a XII—XIII. század
ban még sok római épületmaradvány magasan állha
tott s szinte kínálta magát további építkezések számára. 
E példák további fontos bizonyítékokat szolgáltatnak 
ahhoz, az egyébként országosan tapasztalható tényhez, 
hogy a római települések és épületek igen gyakran köz
vetlen előzményei és indítékai középkori településeink
nek és épületeinknek.1 

Már a következő korszakba vezet át a fenékpusztai 
későrómai tábor. A kerek külső tornyokkal ellátott IV. 
századi, nagykiterjedésű castrumnak az utolsó két év
tizedben történt további feltárása mindenekelőtt tisz
tázta az ún. 2. bazilika építési korszakait. Az épületet 
több pusztulás után még a IX. században is használták, 
ami arra utal, hogy a fenékpusztai település megérhette 
a honfoglalást. A bazilikától délre került elő 1959-ben 
az az öthajós későrómai raktárépület, amelynek élete 
szintén belenyúlik a népvándorlásba. A castrum déli 
kapuja előtt feltárt későnépvándorláskori temető az 
élet itteni folytonosságának további új bizonyítéka2. 

A fenékpusztai település IX. századi korszaka egybe
esik a zalavári szláv központ virágzásával. A mintegy 
húsz éve több megszakítással folyó ásatások sok tekin
tetben megvilágítják Zalavár szerepét. Pribina és Kocel 
székhelyének körvonalai nagyjából kezdenek kibon
takozni, bár monumentális kőépítkezés ez időből még 
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eddig nem került elő. A récéskúti bazilika Cs. Sós Ág
nes legutóbbi ásatása alapján XI. századinak bizonyult. 
Alapfalai alatt a VIII—IX. század fordulóján elpusztult 
szláv település nyomai húzódnak. E fölé emelték a IX. 
században azt a két faszerkezetű templomot, amely 
megelőzte a háromhajós kőbazilikát. Ez utóbbi XI. szá
zadi kőépítészetünk hiteles emléke, amely az Adria kör
nyéki egykorú hasonló megoldásokkat tart szoros ro
konságot. A Szent István által alapított zalavári bencés 
apátság a Várszigeten állt. Helyét sajnos teljesen kiter
melték s így csak a hozzá tartozó kolostor részleteit si
került az ásatások során felismerni. Mégis Giulio Turco 
1569-i felvétele és a megmaradt, jelenleg a keszthelyi 
Múzeumban őrzött márványtöredékek alapján megál
lapítható, hogy valószínűleg háromhajós, nagy félkör
íves apszisszal záródó templom volt, amelynek belsejét 
a Velence környéki XI. századi templomok mintájára 
kell elképzelnünk. A Várszigeten a jelenlegi országút 
közvetlen közelében egyhajós félkörívű szentéllyel zá
ródó temetőkápolna is ismeretessé vált. Körülötte egy
korú temető terül el. E ma ideiglenesen visszatemetett 
kápolna hitelesen ad fogalmat XI. századi falusi egy
házainkról, amelyekről eddig csak írott forrásokból 
tudtunk. A zalavári ásatások tehát éppen a hazai ro
mánkori építészet legkorábbi korszakát világítják meg 
kétségtelenül hiteles és jól datálható emlékekkel.3 

Zalavárhoz kapcsolódóan^említhető az 1055-ben I. 
András király által alapított tihanyi bencés apátság al
temploma. A helyreállítás során végzett ásatás és fal
kutatás lehetővé tette a XIX. század végén eredeti alak
jából kivetkőztetett háromhajós, egyenes záródású tér 
hiteles visszaállítását. Ugyanakkor az embertani vizs
gálat megállapította az altemplomban középen elteme
tett holttest csontvázának koraárpádkori eredetét. így 
feltehető, hogy az egyszerű kereszttel megjelölt sírlap 
alatt valóban az alapító András király nyugszik. — Az 
1965-i külső homlokzat felújításakor az altemplom kö
zépső ablaka felett palmettadíszes vállkő került elő, 
amely szorosan kapcsolható a XI. századi királyi mű
hely e jellegzetes, sajátosan hazai csoportjához, elsősor
ban a veszprémi székesegyházhoz. Mivel a tihanyi apát
ság alapítása és építése szinte évhez köthető, ez a lelet 
jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a műhely műkö
dését a XI. század második harmadára rögzíthessük.4 

Ugyancsak románkori építészetünk kezdeteit idézi a 
veszprémi Szent György-kápolna. Az 1957-ben végzett 
régészeti kutatás során a székesegyház északi oldalán, 
tőle független nyolcszögű kápolna alap- és felmenő falai 
kerültek napvilágra. Szentélye félkörívesen záródik. Ez 
alatt az épület alatt egy tőle eltérő tájolású körkápolna 
bontakozott ki. A feltárás adatai alapján kétségtelenül 
megállapítható, hogy a korai körkápolnát a későbbi 
nyolcszögű kápolna építése érdekében bontották le. 
A típus formai és történeti elemzése nagyban valószí
nűsítette a körkápolna X. századi eredetét, amely össze
kapcsolható Géza fejedelemnek, illetve feleségének Sa
roltnak tevékenységével. így a veszprémi körkápolna 
egyelőre legkorábbi középkori kőépítkezésünknek tart
ható. Lebontására a XIII. század első harmadában ke
rülhetett sor, amikor az esztergomi királyi építkezések 
már befejeződtek. Az ottani műhely kezenyomáról ta
núskodnak a kápolna finom faragványtöredékei és ko
ragótikus szerkezete.5 

Az utóbbi két évtized kutatásai különösen sokrétű 
eredményt hoztak a XIII. századi vidéki építészetünk 
tekintetében. Az is bebizonyosodott, hogy a XII—XIII. 

századi falusi egyházaink szerencsés történetikörülmé-
nyek esetén hogyan fejlődtek tovább a XIV—XV. szá
zad folyamán. Jó példát nyújt erre a zalaszántói rk. 
templom. Ott a XII. században egyhajós, feltehetően 
félköríves apszisú kis templomhoz a XIII. században 
egyenes záródású nagyobb épület csatlakozott, melyet a 
következő századokban jelentősen kibővítetek. A hajót 
megnagyobbították és nyugat felé homlokzati toronnyal 
látták el. A szentélyt lebontva pedig kelet felé sokszög-
záródású, gátikus ablakokkal megvilágított, támpilléres 
megoldássá nagyobbították. A templom növekedése a 
település jelentőségének növekedésével párhuzamosan 
folyt. Az egyszerű faluból ugyanis földesúri mezőváros 
alakult ki. Hasonló folyamatot figyelhetünk meg Ecsé-
ren, Balatonfüred-Siskén és Lovászpatonán is. Igen 
érdekes eredményre vezettek a régészeti kutatások 
Felsőörsön, ahol a rk. templom egy kisebb épületből 
fokozatosan bontakozott ki a mai homlokzati tornyos, 
háromhajós bazilikává s vált egyszersmind a kegyúri 
család reprezentatív temetkező helyévé. Mindez körül
belül két emberöltő alatt, a XIII. század első és máso
dik harmadában zajlott le.6 

A falvak többségében elegendőnek bizonyultak a 
XII—XIII. században épült kis egyhajós, félköríves 
vagy egyenes záródású szentéllyel ellátott templomok. 
E szempontból fontos megfigyeléseket tehetünk Dör-
gicsén. Az eredetileg egységes település a XIII. század
ban osztódott. Valószínű, hogy a középen fekvő Felső-
dörgicse egyenes záródású, belül patkó végződésű 
templomocskája lehetett az eredeti és legkorábbi egy
ház. Mikor északon levált Kisdörgicse, emelték az ot
tani köríves szentélyű templomot. Dél felé pedig a XIII. 
század első felében keletkezik a nyugati kegyúri karza
tos, széles tornyú alsódörgicsei templom. Ugyancsak ez 
időben a korábbi felsődörgicsei templomhoz dél felől 
újabb, egyenes záródású, álkereszthajós későromán 
egyház épül, a kettős templomok nálunk ritka példája. 
Az 1200-as évek a Balaton északi partján a későromán 
falusi templomok bő termését hozzák (Egregy, Szigli
get, Kisapáti, Révfülöp, Örvényes, Tihanyújlak, Aszó-
fő-Kövesd, Csepely, Füzfő-Máma). Koruk a kutatások 
szerint egységesen a XIII. század első fele, illetve kö
zepe. E csoportot az egyenes záródású szentély egy
öntetű alkalmazása jellemzi, amely e területen talán ösz-
szef üggésbe hozható a pannonhalmi apátsági templom 
újjáépítésének hasonló megoldásával (1216—1224). 
Már a gótika határozott jele a XIII. század második 
felében támpillérnélküli sokszögzáródású szentély a 
berhidai és nagyvázsonyi egyházakban. Ez utóbbit ala
kította át későgótikus stílusban Kinizsi Pál 1481-ben.7 

Néhány esetben az ásatások a templom körüli kőke
rítést is feltárták (Ecsér, Balatonfüred-Siske, Berhida), 
sőt a település egyes részleteire is fény derült. így került 
elő Csepelyen a földesúri udvarház és gazdasági épü
lete, Ecséren a feltehetően plébániaház és melléképü
lete, valamint a falu kőből készült házainak egy része. 
Lakóházak maradványai a nagyvázsonyi Szent István 
templom mellett szintén észlelhetők. E még nagyon kis
számú és töredékes leletek fontossága többek közt ab
ban rejlik, hogy a Balaton környéki falvak lakóházai 
egy részének kőből készült voltát már a XIV—XV. szá
zadban egyértelműen bizonyítja.8 

Középkori kolostorainkról való igen hézagos isme
reteinket tetemesen bővítették a Veszprém megye terü
letén végzett régészeti feltárások. A gyulafirátóti pre
montrei templom és kolostor teljesen ciszterci hatás 
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alatt készült а ХШ. század közepén. A templom jól 
párhuzamba állítható az egyetlen ma is ép ciszterci egy
házzal (Bélapátfalva). A kolostornak ugyan csak egy, a 
keleti szárnya került napvilágra, ennek részletei és álta
lános szerkezete mégis világosan egyezik hasonló cisz
terci megoldásokkal. Az érett és későgótikus kolosto
rok kitűnő és aránylag ép példáit sikerült feltárni a sal-
földi és a nagyvázsonyi pálos kolostorok esetében. 
E kutatások fontos eredménye, hogy a részletektől elte
kintve az épületfajta általános szerkezetét tisztázta.9 

Nagyon jelentős az a munka is, amely a megyében 
levő várak feltárása érdekében történt. A szigligeti vár 
részleges és a nagyvázsonyi, valamint a sümegi vár tel
jesnek mondható régészeti vizsgálata nemcsak e várak 
sajátosságait derítette fel, hanem Budától és Visegrád
tól eltekintve az első olyan korszerű módszerekkel vég
zett ásatásoknak tekinthetők, amelyek várépítészetünk 
XIII—XVII. századi fejlődését általában is megvilágít
ják. Szigligeten és Sümegen a kutatásra támaszkodó 
helyreállítás igen szemléletesen mutatja, hogyan bon
takozott ki a XIII. századi négyszögű öregtoronytól és 
az azt közvetlenül körülvevő korai vármagból az egyre 
bővülő, előbb kaputornyokkal, majd bástyákkal meg
erősített várfalgyűrűn keresztül a török hódoltság vég
vára. Nagyvázsonyban a lakótornyok egyik legkésőbbi, 
XV. századi példája maradt meg. Az ottani egykorú és 
a XVI. századi erődítések teljes rendszere lényegében 
sértetlenül ma is látható. A vázsonyi vár XVI—XVII. 
századi megerősítése bőven felhasználta az 1552-ben 
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Seit 1953 ist auf dem Gebiete des Komitats Veszprém 
ein planmäßiger Denkmalschutz im Gange. Als eine Vorbe
dingung dieser Arbeit wurde die Forschung nach alten 
Gebäuden auf einer breiten Grundlage in Angriff genom
men und hat bedeutende Resultate erzielt. An dieser 
Arbeit hat neben dem Landesinspektorat für Denkmäler 
auch die Direktion der Museen des Komitats Veszprém 
einen aktiven Teil genommen und sicherte die ständige 
Möglichkeit der Publikation in der Zeitschrift „Közle
mények". Die mit den Denkmälern verknüpften For
schungsarbeiten bilden die Grundlage für die wirklichkeits
treue Wiederherstellung und darüber hinaus führen sie 

felrobbantott helybeli páloskolostor magas művészi 
színvonalú gótikus és reneszánsz részleteit bizonyságául 
annak, hogy az akkori háborús idők milyen súlyos kul
turális áldozatokat kívántak meg. A szóban forgó töre
dékek közül csak Kinizsi Pál és Horváth Márk vörös
márvány síremlékét, a lovagjelenetes domborművet és a 
kerubfejes töredéket emelem ki, mint amelyek a gótika 
és reneszánsz együttes életének, a királyi udvar művé
szeti kisugárzásának egyképpen kiemelkedő példái. 
Végül a szóban forgó várak a zalavári várral együtt 
hitelesítik Giulio Turco 1569 és 1572 között készített 
felvételeit. Ezáltal a Turco által felmért más várak fel
tárása is könnyebbé válik. Ugyanezt a következtetést 
vonhatjuk le a várpalotai vár esetében is, ahol a leg
újabb kutatásoknak sikerült a Turco alaprajzot megelő
ző. 1400 körüli palotának lényegi tisztázása. Már az ed
digi eredményekből is kitűnik, hogy e korai, a jelenlegi
től eltérő szerkezetű és kialakítású palota gótikus világi 
építészetünk egyik legjelentősebb képviselője.10 

Az elmondottakból kitűnik, hogy Veszprém megyé
ben végzett műemléki kutatások nemcsak a helyreállí
tások lehetőségét biztosították, hanem jelentékeny mér
tékben előrevitték történeti és művészettörténeti tudá
sunkat. Ezen túlmenően módszerben is úttörő munkát 
végeztek, amelynek tudományos és gyakorlati tapasz
talatait műemlékvédelmünk az egész országban gyü
mölcsözően hasznosíthatja. 
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auch zu wichtigen wissenschaftlichen Resultaten. Während 
der letzten anderthalb Jahrzehnten wurden zahlreiche 
Gebäude von der Römerzeit an bis in die Türkenzeit 
hinein freigelegt. Diese Arbeit hat nicht nur auf die reiche 
architektonische Vergangenheit des Komitats Veszprém und 
des nördlichen Balatonufers Licht geworfen, sonder hat 
sie des öfteren das Ziehen von Folgerungen nationaler 
Bedeutung ermöglicht. 

Neben der Villa von Örvényes, die aus den Jahrhunder
ten 1—4 der Römerzeit datiert, sind beachtenswert dieje
nigen Ausgrabungen, die davon zeugen, daß die römischen 
Gebäude und Ansiedlungen im Mittelalter gern ausgenützt 

Jegyzetek 

Wissenschaftliche Ergebnisse der Wiederherstellung 
von Denkmälern im Komitate Veszprém 

115 



wurden (Friedhofkapelle von Balatonfüred, die Avas-
Ruine von Szigliget, usw.). Die Ausgrabungen von Fenék
puszta und Zalavár ermöglichen eine immer mehr viel
fältigere Erklärung für die architektonische Tätigkeit der 
Zeit der Völkerwanderung. In Tihany und Veszprém sind 
wertvolle Werke der romanischen Architektur des 11-ten 
Jahrhunderts bekannt oder glaubhaft geworden. An Hand 
der Ausgrabungen in Balatonfüred, Egregy, Ecsér und an 
vielen anderen Stellen entfaltet sich die architektonische 
Tätigkeit des Dorfes während des romanischen Zeitalters. 
Durch die Ausgrabungen des prämonstratensischen Klo
sters von Gyulafirátót und der Paulaner-Klöster von 

Depuis 1953, la protection des monuments historiques 
est systématiquement organisée. Pour en créer les condi
tions premières, nous avons organisé le repérage d'une 
large étendue des bâtiments anciens qui nous a valu des 
résultats remarquables. Dans ce travail, auprès de la 
Commission Nationale de la Protection des Monuments 
Historiques, la Direction des Musées du département de 
Veszprém a pris part activement, en assurant aussi la 
possibilité de la publication suivie dans le périodique 
Közlemények (Bulletin). Les recherches concernant les 
monuments historiques, outre qu'elles créent la base de la 
restauration authentique, fournissent naturellement des 
résultats scientifiques importants. Au cours des quinze 
dernières années toute une série de bâtiments ont été mis 
à jour, construits aux siècles différents, depuis l'époque 
romaine à celle de la domination ottomane. Ce n'est pas 
seulement que ce travail a mis sous une nouvelle lumière 
le passé de la riche architecture du département de Veszprém 
et du bord nord de Balaton, mais il a rendu possible dans 
plus d'un cas de tirer des conclusions d'une portée natio
nale. 

Auprès de la villa d'Örvényes, datant des 1er—IVb 

siècles, les fouilles sont surtout remarquables qui prouvent 
qu'au Moyen Age l'on a fait volontiers usage des bâti-

Начиная с 1953-10 года в Веспремской области 
действует планомерная защита памятников искусст
ва. Предпосылкой этому ПОСЛУЖИЛ розыск в боль
ших масштабах старых строений, достигший значи
тельных успехов. В эту работу наряду с Государст
венной инспекцией по охране памятников искусства 
активно включилась дирекция музеев Веспремской 
области. Это дало возможность для систематической 
публикации в периодическом издании Вестника 
музеев Веспремской области. Работа эта, кроме того, 
что исследует памятники архитектуры для того, 
чтобы дать надежную основу для их восстановления, 
естественно, имеет и важное научное значение. За 
последние полтора десятилетия было найдено значи
тельное количество зданий, относящихся к периоду 
римского господства и до турецкого владычества. 
Эта работа не только осветила с новой стороны бога
тое архитектурное прошлое Веспремской области и 
северного берега Балатона, но часто дало возмож
ность для научных выводов общегосударственного 
значения. 

Наряду с раскопками ёрвенешской римской виллы 
достойны упоминания и раскопки, доказывающие, 
что в средние века охотно использовали римские 

Nagyvázsony und Salföld wird stufenweise auf die Struk 
tur und Bautechnik der bisher nur wenig bekannten mittel
alterlichen Klöster Licht geworfen. 

Neben der kirchlichen Architektur des Mittelalters fin
det die weltliche Tätigkeit dieser Art hauptsächlich in den 
Festungen ihren Ausdruck. Durch die Ausgrabungen in den 
Festungen von Szigliget, Sümeg und Nagyvázsony wurde 
nicht nur auf die geschichtliche Entwicklung dieser Ge
bäude Licht geworfen, sondern wurde auch die Ausgestal
tung von einer zeitgemäßen Methode der einheimischen 
Ausgrabungen erzielt. 

Géza Entz 

ments et colonies romains (chapelle du cimetière de Balaton
füred, les ruines d'Avas à Szigliget, etc.). Les fouilles de 
Fenékpuszta et de Zalavár mettent sous une lumière de 
plus en plus claire l'activité architecturale complexe de 
l'époque des invasions des barbares. A Tihany, à Veszprém 
des oeuvres précieuses de la première période (XIe siècle) 
de l'architecture de l'époque romane sont devenues connues, 
respectivement leur autenticité a été prouvée d'une façon 
incontestable. A la suite des fouilles pratiquées à Balaton
füred, Felsődörgicse, Egregy, Ecsér, se complètent de plus 
en plus nos connaissances de l'activité architecturale 
campagnarde de l'époque romane. La construction et la 
disposition jusqu'ici peu connues des cloîtres médiévaux 
deviennent peu à peu claires grâce aux fouilles du cloître 
des prémontrés à Gyulafirátót et des monastères des ermites 
de Saint Paul, à Nagyvázsony et à Salföld. 

Auprès de l'architecture ecclésiastique, l'architecture 
laïque se manifeste avant tout par la construction des 
places fortes. Les fouilles des places de Sümeg, de Szigliget 
et de Nagyvázsony ont éclairé non seulement l'évolution 
historique de ces bâtiments, mais elles ont contribué d'une 
façon opportune au développement des méthodes modernes 
des fouilles en Hongrie. 
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здания и поселки (Балатонфюредская часовня, 
авашские развалины в Сиглигете и др.) 

Строительство периода великого переселения на
родов все более многосторонне объясняют фенепус-
тайские и залаварские раскопки. ПОЛУЧИЛИ извест
ность ценные творения ранней романской архитек
туры периода XI века в Тихани, Веспреме. На осно
вании исследований, проведенных в Балатонфюреде, 
Фельшёдёргиче, Эгреде, Эчере и во многих других 
местах, нам открылась картина сельского строитель
ства романского периода. Благодаря дыолафира-
тотским, надьважоньским и шалфёльдским раскоп
кам монастырей ордена св. Павла постепенно стано
вится ясным до этого мало известная конструкция и 
структура средневековых монастырей. 

Наряду с церковным велось и гражданское строи
тельство, что в средние века нашло свое выражение в 
первую очередь в сооружении крепостей. Раскопки 
сиглигетской, шумегской и надьважоньской кре
постей не только осветило историческое развитие 
строений, но способствовало и формированию сов
ременных методов ведения раскопок в нашей стране. 
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