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В ALACA JOVOJE 
GONDOLATOK EGY ÚJABB ÉPÜLETREKONSTRUKCIÓ 

TERVE KAPCSÁN 

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságának a ke
retében működő Régészeti Műemlékhelyek elnevezé
sű szakmai bizottsága - amely neves régészeink és 
műemlékvédelmi szakembereink sorát tömöríti - ez 
évben megélénkülő tevékenységbe kezdett. A szak
mai munkacsoport megalakulását valójában azoknak 
a nyugat-európai emlékegyütteseknek a megismerése 
és tanulmányozása ihlette, amelyek Archeológiai Par
kok néven váltak fogalommá, mint pl. a németországi 
Xanten, Kempten, az ausztriai Carnuntum stb. Közös 
ismertetőjük a múlt megelevenítésének olyan kísérle
te, hogy azt minél színesebben és sokrétűbben élhes
sék át, élhessék meg a látogatók. Ilyen pedig sok-sok 
ezrével akad, hiszen ezek a „régészeti kertek" nagy 
vonzerőt képviselnek, nemcsak a tanulni vágyó fiatal
ság, hanem a kultúrigényes polgárok számára is, akik 
szívesen zarándokolnak e műemlékhelyekre, hiszen 
az ő - erkölcsi és anyagi - támogatásuk is hozzájárult 
megvalósulásukhoz. 

Az Archeológiai Parkok „varázsa" a szemléletes 
tanítószándékukban rejlik, amit nemcsak azzal értek 
el, hogy egyes helyeken - ahol a régészeti adatok kel
lő számmal rendelkezésre álltak - bátor épületkiegé
szítéseket, sőt teljes rekonstrukciókat - az ún. 1 : 1 
maketteket - emeltek a megmaradt falak fölé, hanem 
azzal is, hogy a hajdani római életvitel számos szoká
sát, cselekményét is életszerűen élményeztetik a falak 
között. így a régészeti parkok a tudományos eredmé
nyek mintegy kiegészítőivé váltak, a köznevelés hat
hatós eszközeivé, a turisztika igényes, sűrűn látoga
tott célpontjaivá lettek. Mindezekhez az is kellett, 
hogy a pihenést, a felfrissülést szolgáló létesítmé
nyekkel egészítsék ki az együttest, az ott-tartózkodás 
kellemessé tétele érdekében. 

Nem túlzás, és nem is afféle műemlékvédelmi-fej-
lődéstörténeti hamisítás, amikor azt állítjuk, hogy ha
zánk e téren kibontakoztatott kísérletei, sok vonatko
zásban megelőzték a nyugati eredményeket. Nem 
rendelkeztünk ugyan annyi pénzzel, mint ők, de a di
daktikai-pedagógiai szempont érvényesítésével olyan 
rommező-rekonstrukciók születtek - sokszor a hiva
talos műemlékvédelmi szervek tiltakozása ellenére, 
később: kényszeredett tudomásulvételével - amelye

ket bátran lehetett Archeológiai Parkoknak nevezni, 
azelőtt, hogy ez a fogalom kialakult ill. altalanosodott 
volna a külföldi szakmai köztudatban. Hiszen Sava-
ria, Aquicum, Gorsium, Baláca ténylegesen, Fenék
puszta, Intercisa, Zalalövő, Kóvágószóllós stb. pedig 
mint lehetőség, csorbán ugyan, de kielégítették azo
kat a feltételeket, amelyek az efféle helyekkel kap
csolatban felmerülhettek. Úgyhogy az ICOMOS Ma
gyar Nemzeti Bizottsága keretében történt kezdemé
nyezés nem valamiféle nyugat-majmolás jegyében 
fogant, hanem egyszerűen a célból „jött össze", hogy 
bizonyos irányvonalakat mutasson afelé, hogy ezek 
az emlékegyüttesek valóban régészeti parkok legye
nek. 

A szakmai bizottság eleddig alig jutott túl bizonyos 
elvi-elméleti eszmecseréken a régészek és az építé
szek között. A közelmúltban azonban a római Acca-
demia d'Ungheria vezetőségében bekövetkezett sze
mélyi változások következményeként, az akadémia 
1994 januárjában - rendezvénysorozat elsejeként -
Pannónia kultúrájának bemutatását tervezi az Örök 
Városban, és a szervezés megkezdésére szakmai bi
zottságot kért fel. Ez a terv érthetőleg serkentően ha
tott a munkára és máris körvonalazódott a bevezető 
rendezvény témája: a római kori Pannónia anyagi 
kultúrájának ingatlan jellegű hagyatéka - települések, 
épületegyüttesek, kiemelkedő értékű egyedi objektu
mok - amelyeket helyreállítottak, amelyek tehát lát
ható élményforrásai a hajdani műveltség eredményei
nek, kitekintve a további bemutatási lehetőségekre. 
Azoknak a téri-térbeni kereteknek a megmutatása, 
amelyekben az élet bonyolódott, a civilizáció, a kul
túra virágzott. A tudományos ülésszak a hajdani Pan
nónia teljes területével foglalkozik, így osztrák, hor
vát, szlovén és szlovák kollégák is részt vesznek 
azon. Az előadásokat kamarakiállítás egészíti ki, ami 
az Accademián kerül bemutatásra, rajzos dokumentá
ciókkal, színes fényképekkel és makettekkel. A ka
marakiállításhoz „komplex pannóniai vezető" készül 
olasz nyelven, de a bizottság magyar nyelvű változat 
megjelentetését is szorgalmazza, azért, hogy - a vi
lágkiállításra készülvén - legyen nagyvonalú áttekin
tés a már elért eredményekről és arról is, hogy mit le-
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het még tenni. Ezt az indító rendezvényt 1994—1995-
ben átfogó és részletes régészeti kiállítás követi Pan
noniáról, amely nem az akadémián, hanem a Palazzo 
delle Esposizioni-ban kerül majd megrendezésre a 
Via Nazionalén. 

Bizton remélhető, hogy a Régészeti Műemlékhe
lyek szakmai bizottságának minden egyes tagja arra 
törekszik, ahhoz nyújt segítséget, hogy minél attraktí
vabban szerepeljünk Itáliában, együttesen is, de ki-ki 
a „saját portájának" viszonylatai szerint is. 

A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 17. 
számában (1984) számoltam be a balácai központi 
villaépület műemléki helyreállításáról. Akkor még 
magának a peristyliumvillának rangos helyéről írtam, 
bevezetőként, amelyet a hazai római kori épületek so
rában elfoglal, ezúttal alkalom nyílik arra, hogy ezt 
megismételjem, de a balácai villatelepülésre és körze
tére, mint egészre vonatkozóan. 

A „villamúzeum" tartalmi és formai újszerűségé
vel megelevenítette azt, ami eddig a föld alatt rejtő
zött, s amiről a szakemberek tudtak, de rajtuk kívül 
úgyszólván senki. Köszönhetően Palágyi Sylvia veze
tő régésznek, akiben az élesszemű-eszű archeologa és 
az elért tudományos eredményeit okosan-szemlélete-
sen közkinccsé tenni akaró és tudó muzeologa egye
sül, ami szinte mindegyik régészt jellemzi, de nem 
azonos igénnyel, igényességgel és hozzáértéssel. 
Mert az anyaföldből napvilágra kerülő romot - a tu
dományt kielégítvén - vissza lehet temetni sírjába, de 
a holt műemléket - ahogyan a romokat nevezni szok
ták - elevenné is lehet varázsolni, ha némaságát fel
oldva megszólaltatjuk, azaz helyreállítjuk, megóvjuk, 
sőt hajdani valóját idézendő: így-úgy rekonstruáljuk. 
A romok élményeztetó bemutatása ui. nem más, mint 
a romok muzeologiája, amikor is az objektum maga 
múzeummá válik. Ez sikeredett itt, Balácán olyanra, 
hogy mind a hazai, mind - a tudományos ülésszakok 
alkalmával többször megfordult - külföldi szakem
berek körében is elismerést aratott. 

A villaépület rekonstrukcióját megelőzően, már 
1978-ban, amikor az újra megindult tervszerű ásatá
sok igen jelentős új eredményeket hoztak, Kralo-
vánszky Alán felkért - éppen akkor, amikor rövid 
ösztöndíjjal az ausztriai római kori épületmaradvá
nyokat tanulmányozhattam -, hogy küldjek vázlatot 
Baláca műemléki helyreállítására vonatkozóan. Ez a 
vázlat lett a magja annak a programtervet előkészítő 
javaslatnak, amelyet Baláca Műemléki Romkert cí
men a Veszprémi Bakonyi Múzeum és a BME Építé
szettörténeti és Elméleti Intézete állított össze (Palá
gyi S., Hajnóczi Gy. és Dobó Pál). (1. ábra) Tehát 
kezdettől fogva, nemcsak egy - kétségtelenül a legér
tékesebb - épület leendő sorsáról esett szó, hanem az 
egész villatelepülés lehetséges majdani arculatáról. 
Részletes programterv azután mégsem készült el, 
csupán 1990-ben, egy a korábbihoz hasonló vázlat
terv Baláca Rómaikori Villamúzeum címen (Mezős 

Tamással), de jobbára csak a központ körzetébe eső 
konkrét feladatok összehangolása céljából (a II. épü
let helyreállításának a befejezése, a X. épület rekonst
rukciója, a szabadtéri színpad földlelátóval, azaz au
ditorium létesítése, az ÉK-i udvar szélére telepítendő 
lapidárium kialakítása). A villamúzeum, amely érté
kes műemlékhellyé avatta azt a területet, amelyen 
nem is olyan régen még kukorica és repce zöldellett-
sárgállott, továbbá a folyamatos ásatások, amelyek 
mind gazdagabban fedték fel és tárták elénk a villate
lepülés egykori életét (a körítőfalakon belül és fuori 
le mura is: a hatalmas tumulus, a Likas-dombi „mau
zóleum" fellelésével) végül is oda vezettek, hogy az 
Országos Műemlékvédelmi Hivatal kezdeményezte 
azt 1992 nyarán, hogy ne csak a tumulus rekonstruk
ciójára készítsen a műegyetemi intézet terveket, ha
nem átfogó, reálisan átgondolt fejlesztési tervet is 
szerkesszen az egész körzetre érvényesíthetóen. Ez a 
fejlesztési terv - az OMvH elképzelése szerint - para
digmaként, etalonként szolgálhat a többi, hasonló jel
legű romterület kialakítása, üzemeltetése stb. számá
ra. 

Nos, ez a nagylélegzetűnek szánt terv 1993 elejére 
készül csak el, így erről részletes beszámoló még nem 
adható. Ámde körvonalazni lehet a tartalmát nagyjá
ból már ma, mivel mind a megvalósítás küszöbén le
ledző feladatokat, mind a jövőbenieket Palágyi Sylvia 
megfogalmazta és összeállította a Világkiállítás régé
szeti jellegű veszprémi ill. Veszprém környéki ren
dezvényeinek tervezete ld. Baláca с fejezetében. 

A feladatmeghatározó írás a következőket irányoz
za elő: a X. épület rekonstrukciója; a Likas-dombi tu
mulus helyreállításának megtervezése majd folyama
tos kivitelezése; a XI. épület feltárása, műemléki 
helyreállításának megtervezése, folyamatos kivitele
zése; a II. épület végleges kialakítása, hozzá kapcso
lódóan az ÉK-i udvar már megtervezett lapidáriumá-
nak kivitelezése, valamint a villamúzeum előterében 
lévő provizóriumok - ÉRDÉRT faházak stb. - elbon
tása ill. a feltárások ellátásához szükséges létesítmé
nyek, raktárak stb. áttelepítése, elrendezése a lapida-
riumhoz kapcsolódóan és a mögött; a már megterve
zett auditorium végleges helyének kijelölése, majd 
megépítése; kiállítási épület létesítése a római kori 
halomsírok kocsi és lótemetkezések anyagának be
mutatására. Mint „falakon kívüli" feladatok: a villa
település ÉK-i sarkában lévő középkori templomnak 
és körzetének rendezése és bemutatása, végül a villa
település és a Likas domb közötti kapcsolat megte
remtése fasoros allée kinyomdokolásával. 

Az igazság az, hogy ezen programpontok között a 
novum, az 1978-as „előzetes elképzelésekhez" mér
ten, a tumulus és az ehhez hozzákapcsolt régészeti 
anyag élményeztetó bemutatásának az igénye, azaz új 
kiállítóhely kijelölése ill. létesítése. Ennek lehetséges 
helye az országút melletti falat kísérő hosszú helyi
ség, de mint lehetőség maga a tumulus is szóba jöhet. 
Ez a leleménygazdagodás azonban roppant jelentős, 
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1. ábra. A Balácai Műemléki Park kialakításának első változata (1978). A: Központi villaépület. B: II. jelű épület. C: X. jelű épület. 1: Parkoló. 2: Fogadóépület. 3: Szabadtéri 
színház. 4: Vendéglő 

Abb. 1. Erste Variation der Umgestaltung des Balácaer Denkmalparkes (1978). A: Zentrales Villagebäude. B: Gebäude IL C: Gebäude X. 1 : Parkplatz. 2: Empfangsgebäude. 3: 
Freilichtbühne. 4: Gasthaus 



mivel az OMvH-nak a rendezés érdekében történő 
szándékát aktivizálta, de főleg azért, mert Baláca egy 
nagyobb körzet régészeti specifikumának központi 
bemutatóhelyévé válik. 

A romkert fokozatos kialakításának a menetében 
az ún. X. épület helyreállítása a következő feladat. A 
viszonylag szerény - 12 m x 26 m - méretű, de nem 
jelentéktelen, téglalap alaprajzú épület, főtengelyével 
párhuzamosan a peristyliumvilláéval, annak tőszom
szédságában fekszik, enyhén kiemelkedő terepterasz 
szélén. Ennek következtében az épületnek a villa felé 
eső oldalán a külső járószintek azonosak, de az ellen
kező oldalon 1,00-1,20 m-el magasabban terül el az 
alapsík. 

A régészeti feltárás és kutatás alapján - a helyreál
lítást meghatározó - alábbi adottságokkal és lehetősé
gekkel kellett számolni. Az alaprajz négy egységre 
oszlik a kőfalakkal határolt maradványok szerint: A. 
- fűtőtér, B. - 1. sz. helyiség, C. - 2. sz. helyiség, D. 
- kis „vestibulum" a főépület felőli oldalon (2. ábra). 

A fűtőtér, a praefurnium határfalai, többé-kevésbé 
megmaradtak, valamivel az alapozás fölött. Padló
szintje természetszerűleg alacsonyabb, mint a fűtendő 
teréé, az 1. sz. helyiségé. A befűtónyílás tégla boltíve 
részben átvészelte a pusztulást. 

A 12 m x 15 m méretű 1. sz. helyiség térhatárai 
opus quasi quadratum módján készültek, ezek felme
nő szakaszai váltakozó magassággal kerültek napvi
lágra. A belsőséget alaprajzi vetületében fűtőcsator
na-hálózat osztotta hat egyenlő nagyságú mezőre. A 
csatornák oldalai falazottak, hypocaustum-pillérek és 
tubus-lenyomatok egészítik ki a fűtésrendszert. A fű
tőcsatornákat vörös homokkő-lapokkal fedték le, 
amelyekre terrazzoréteg került. Mind a csatornafed-
kövek, mind a belső járószintet meghatározó terraz-
zopadló-maradványok elegendő támpontot nyújtottak 
az alaprajzi helyreállításhoz, amely - a falkoronák ki
egészítésével és védelmével együtt - 1991-ben meg 
is történt. A térbe, a padlóra bedőlt favázas szerkeze
tű válaszfal-maradvány pedig - helyzeténél fogva és 
a 2 láb távolságra lévő dúcok kiosztásrendje alapján -
azt mutatta, hogy a térség, légterét illetően is hatosz-
tatú volt és középfolyosós elrendezésű. 

A 2. sz. helyiséget vékonyabb és gyengébb minő
ségű falak határolták, mint az 1. sz. helyiséget, és 
mint esetleges porticust utólag építették ahhoz, de en
nek azonban zártnak kellett lennie, hiszen a padlót itt 
is - két egymást követő rendszerben - a fűtőcsator
nák melegítették föl. A porticusból valószínűleg az 1. 
sz. helyiség felé is, és a külvilág felé is a közlekedési 
kapcsolat lehetősége fennáll. 

Az épület fő megközelítését a - villa felőli oldalon 
- néhány fokos lépcsővel bíró, valószínűleg fedett 
előtér - vestibulum biztosította. 

Az épület rendeltetésére utaló, meghatározó erejű 
régészeti lelet nem került elő a falak közül. Az objek
tum építészeti adottságai és térrendszere alapján 

azonban méltán feltételezhető, hogy szolga-szállás 
céljaira létesült a főépület közelségében. (Palágyi S. 
az 1983-1989-es ásatásokra alapozott véleménye 
nyomán). 

Éppen helyzete vetette fel azt a gondolatot, hogy 
kellő kialakítással olyanná lehet tenni, ami más - ta
lán elevenebb - hatású lesz, mintha a romok állagát 
egyszerűen csak megvédenénk. Természetesen az 
esetleges bátrabb rekonstrukciót hiteles adatok birto
kában lehet és szabad csak eszközölni. Ilyenek azon
ban itt szép számmal akadnak: ismeretes az épület fű
tésrendszere és ezzel együtt a térosztása, emellett a 
belső térmagasságot is meg lehet határozni a bedőlt 
válaszfal lenyomataiból - olyan lelemény, ami csak 
nagyon ritkán kíséri a hasonló jellegű romemlék fel
tárását. A fedélszék, a tető hajlásszöge stb. széltében-
hosszában azonos szerkesztési elvek szerint készült 
az idő tájt, ami szinte típusmegoldásként ismételhető, 
így a didaktikus, élményeztető, 1 : 1 léptékű rekonst
rukciót, tudományos hitelességgel létre lehet hozni, 
annál is inkább, mivel az épület tömegformálása is 
csak egyszerű lehetett. 

Az elvi rekonstrukció megvalósítási szándékát az
után további meggondolások terelték a felé, hogy ki
vitelezési tervek is készüljenek. A teljes épületre
konstrukció valójában önmagában - eleddig hazánk
ban alig ismert - didaktikai értéket teremt, hiszen az 
épület műszaki és művészeti eredményei egyaránt, 
„kézzel foghatóan" érthetővé és élvezhetővé válnak. 
A megvalósult példák azonban azt mutatják, hogy 
funkciót is biztosítanak az újjászületett objektumnak. 
Az „igazi" rekonstrukciót az jelenti, ha az épület 
„tartalmát" is rekonstruálják, azaz az eredeti rendel
tetését visszaadják neki (Xanten, deversorium: korhű 
berendezéssel, római ételek felszolgálásával stb.). Ál
talában azonban a muzeális tárggyá lett épület muze
ális anyag befogadójává lesz: elsősorban az ott talált 
leletek kiállítóhelyévé, mint ahogyan ez Carnuntum-
ban történt, a teljesen rekonstruált Diana szentély ese
tében, amelybe tárlókat, pannókat, egyéb installációt 
helyeztek el az anyag befogadására és értelmezésére, 
s így múzeum jött létre a múzeumban. A balácai köz
ponti villaépületet ezért lehet villamúzeumnak nevez
ni, mert abban is valami hasonló történt, azzal a kü
lönbséggel, hogy a befoglaló építészeti keret nem lé
pett fel az épület hű rekonstrukciójának az igényével, 
csupán utalások történtek a hajdanvolt épület jellegé
re vonatkozóan, a benne uralkodó atmoszféra vissza-
varázsolására. A X. épület helyreállítására készült 
terv azonban továbblép, mert megkísérli az objektum 
egykori arculatát, valóját felidézni. 

A helyreállítás ilyen mértékét-módj át - zárt terek 
létrehozását - gyakorlati megfontolások is támogat
ják. Az ásatások lebonyolításához szükséges provizó
riumok helyzete, a rommező romkertté való kialakítá
sának kezdetétől fogva problémát jelentett. A faházak 
és az egyéb létesítmények látványa ui. az országútról 
is, de a beérkezés körzetéből is zavarólag hat az ala-
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2. ábra. А X. épület. A feltárt épület alaprajzi metszete a fűtőcsatornák padlója feletti síkban. A: Fűtőtér. B: 1. sz. helyiség. C: 2. sz. helyiség. D: Előtér, lépcső. (A feltárás utáni 
alaprajhoz v.o.: Regénye J.: in Balácai Közlemények 2. 1992. 342., 1. ábra.) 

Abb. 2. Gebäude X. Grundrißquerschnitt des freigelegten Gebäudes auf der Ebene über den Heizkanälen. A: Heizungsraum, B: Raum Nr. 1., C: Raum Nr. 2, D: Vorraum, 
Treppen. (Zum Grundriß nach der Freilegung vgl.: Regénye J.: in Balácai Közlemények 2. 1992. 342., Abb. 1.) 



4^ 

3. ábra. A X. épület rekonstruált alaprajza és hasznosítása. 1: Porticus. 2: Középfolyosó. 3: Pénztár. 4: Büfé. 5: Kiállítótér. 6. Iroda. 7: Ügyelet. 8. Fűtótér 
Abb. 3. Rekonstruirter Grundriß des Gebäudes X. und dessen Verwendung. 1 : Porticus. 2: Mittelkorridor. 3: Kasseraum. 4: Erfrischungsraum. 5: Ausstellungsraum. 6: Büro. 7: 

Inspektion. 8: Heizungsraum 



to 4. ábra. A X. épület oldalhomlokzata, a romkertbe való érkezés látványa. Az eredeti falmaradványok nyersen maradnak, a kiegészítések vakoltak, fehérre meszeltek 
Abb. 4. Seitenfassade des Gebäude X., der Anblick beim Betreten des Ruinengartens. Die ursprüngliche Mauerreste bleiben roh, die Ergänzungen werden verputzt und geweißt 



5. áöra. A X. épület keresztmetszete a kiállítótéren keresztül (A favázas válaszfal szerkezete egy szakaszon a vakolat megszakításával 
bemutatásra kerül) és az épület főhomlokzata 

Abb. 5. Querschnitt des Gebäudes X. im Ausstellungsraum (Ein Abschnitt der Trennmauer mit Holzwerk wird ohne Verputz dargestellt.) und 
die Hauptfassade des Gebäudes 
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csonyabban fekvő és nem is túlzottan magas villamú
zeum előterében. Még akkor is, ha az első faház szol
gál a belépőjegy-váltás, a vezető-árusítás, a frissítő-
vásárlás céljainak, és ebben van a vezető régész iro
dája és az ügyeletes szobácskája. A X. épület helyre
állításával együtt, a távlati fejlesztési terv előirányoz
za a provizóriumok megszüntetését illetve áttelepíté
sét, egy kevésbé szembetűnő helyre, így az új, re
konstruált épület funkciója is részben meghatározást 
nyerhet, kielégítve az előbb ismertetett üzemeltetési 
igényeket. 

Az épületrekonstrukció a következő élményeket, látvá
nyokat szolgáltatja az eredeti kialakításra emlékeztetően: 
- a szolgaszállás tömegformáját, lefedésmódját; 
- külső homlokzatainak - analógiák alapján elkép

zelt - rendszerét; 
- belső térrendjét és térfelosztását hitelesen; 
- belső válaszfalak szerkezetét, fadúcos támaszrend

szerét, vesszófonatos térhatárait hitelesen; 
- a fedélszéknek a falakra való rögzítésmódját: a 

sárgerenda helyett konzolokra helyezett talpgeren
da alkalmazását, analógiák alapján; 

- a ház fűtésrendszerét, amely a főtraktus téli hasz
nálatát biztosítja. A fűtőtérbe ui. elhelyezésre kerül 
egy ITT REZNOR típusú hőlégfúvó ventillátor ké
szülék, amely az eredeti fűtőcsatornákon át és az 
ablakkönyöklő vonaláig kiegészített tubuláción ke
resztül fűti föl - szabályozhatóan - a térségeket. 
Az így megelevenített épület pedig a következő

képpen válik közvetlenül használhatóvá: 
- a zártmellvédes üvegfalú porticus (2. sz. helyiség) 

az épület előtere. Erre nyílik a pénztár, a középfo
lyosó és a büfé ablaka ill. ajtaja. Ülőalkalmatossá
gokkal berendezve pihenő-ivó-falatozó céljait is 
betölti. Megközelítése az érkezési oldal felől is, a 
középtengely mentén is; 

- a belsőségek (1. sz. helyiség) középfolyosójára fű
ződik föl, két oldalról a pénztár és a büfé, majd ha
ránttengelyes kiállítási tér közbeiktatása után az 
iroda és az ügyeletes ill. fűtéskezelő helyisége. Az 
irodából falépcső közvetítésével a padlástérbe le
het feljutni, amely tárolásra stb. szánt, az ügyeletes 
szoba pedig kapcsolatban van a fűtőtérrel is, 

- a fűtőhelyiségben kap helyet a mindössze sz = 
48,7 cm, h = 124,7 cm, m = 81,9 cm méretű hőlég
fúvó ventillátor készüléke, tartozékaival együtt. A 
praefurnium kívülről is megközelíthető (3. ábra). 
Az épületmaradvány, ebben az újjászületett formá

jában tehát nyújtani tudja az építészetileg érdekes di
daktikai élményeket, emellett rendeltetése, „hasznosí
tása" is biztosított, mivel egyrészt kielégíti az üze
meltetési igényeket, másrészt muzeológiai értéket is 
teremt, hiszen a széles középfolyosó is kihasználható 
leletek bemutatására, magyarázó szövegek, rajzok el
helyezésére (4. ábra). 

Ismeretes, hogy a műemlékvédelem elveinek és 
gyakorlatának megvan a maga története. A helyreállí
tások módja, a bekövetkezett szemléletváltozások ha

tására sokszor módosul. A 10-15 évvel ezelőtt restau
rált vagy rekonstruált emléket lehet, hogy manapság 
másként hoznánk rendbe, még akkor is, ha a műem
lékvédelmi normák időtállóságára törekszünk. Foko
zottabban igaz ez a nagy kiterjedésű romterületekre, 
ahol évekre, sőt évtizdekre elhúzódva történik a hely
reállítás. Aquincum polgárvárosában pl. a második 
világháború után közvetlenül, a mozaikok védelmére 
téglaépületek emeltek. Ezek lebontásra kerültek, mert 
kirívó tömegükkel, valamint az antik város telepítés
rendjét nem tekintő terjengóségükkel nem kívánt és 
értelemzavaró hatást keltettek. 

Balácán, a X. épület tervezett rekonstrukciójának 
kivitelezése esetén is érzékelhető lesz bizonyos mű
emlékvédelmi „történetiség". A központi villaépület 
ui. valójában hatalmas, korszerű eszközökkel megol
dott védőtető alá került. A horizontális térosztás lé
nyegében érzékelteti az eredetit, a peristyliumos el
rendezést, de részleteiben nem, hiszen a válaszfalak 
kiegészítése elmaradt. Vertikális viszonylatban pedig 
„nyitva maradt' ' a térmagasságok meghatározása, ki
véve a falfestményekkel díszített udvari homlokzatot. 
A X. épület exteriuerje és interieurje, ezzel szemben 
tömeg- és térformálásával megközelíteni szándékozik 
az eredeti arányösszefüggéseket (5. ábra). 

A műemlékvédelem elvi problémáinak elhallgatása 
értelmetlen. A római kori romemlékekkel kapcsolat
ban, az utóbbi években alakult ki az a vélemény a 
„nyugati provinciákban", hogy a Mediterraneum 
körzetében megmaradt, elromosodott ókori épülete
ket másképpen kell értékelni-értelmezni, mint azokat 
a romokat, amelyek az Alpoktól északra és keletre -
feltárások útján - kerültek napvilágra. Amazok kör
nyezetük meghatározói voltak kezdettől fogva, eme
zek a környezet új elemeiként bukkantak föl. Azokkal 
kapcsolatban a műemlékvédelem elfogadott normái a 
mérvadóak, az ezekkel való bánásmód azonban azok
tól eltérhet, hiszen felépítményük nincs, csupán arra 
utaló nyomok. Annak pedig semmi értelme, hogy sú
lyos anyagi erőfeszítésekkel olyan romkert-alaprajzo
kat konzerváljunk, amelyek édeskeveset mondanak 
az érdeklődő laikusok ezreinek, de a szakembereknek 
se sokat, a térbeli látás korlátozottságai miatt. Ezért 
készült viszonylag sok élményeztetó épületrekonst
rukció Nyugaton, mivel így a kiásott épületromban 
rejlő didaktikai erők felszabadulhattak, okulására 
diáknak, turistának - szakembernek - egyaránt. A 20. 
század második felének életérzése, amelyben a törté
neti hagyomány iránti érzékenység megnövekedett, 
tehát nem egyféleképpen nyilatkozik meg - e terüle
ten, messze a távoli múltba visszanyúlva keres ka
paszkodókat. 

így a balácai épületrekonstrukció terve beleillik ab
ba a kulturális folyamatba, amely a rómaiak Európa
teremtő civilizációját, kultúráját idézi, közkinccsé té
ve belőle annyit, amennyit csak lehet. Az a bizonyos 
felfogásbeli különbség pedig, amely a központi villa
épület helyreállítása és a szolgaszállás rekonstrukciós 
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terve között érzékelhető, nem fog zavarólag hatni, 
mert mindkettőt az a törekvés hatotta át, amit a vitru-
viusi „aranyszabály" előír: az épület legyen hasznos, 
tartós és szép. Utilitas, firmitas, venustas. 

A terveket a BME Építészettörténeti és Elméleti 
Intézetének oktatái készítették: Mezős Tamás és e 
cikk írója. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal 
székesfehérvári kirendeltségének a vezetője, Gáspár 
László - ügyszeretetből és Baláca iránti segítőszán
dékkal - a terveket részletrajzos pallértervvé fejlesz
tette, így akár ma elkezdhetné a kivitelezést. Erre vo
natkozóan az OMvH 1991-ben úgy nyilatkozott, 
hogy amennyiben a helyreállítás költségeinek a felét 

Die nächste Aufgabe im Rahmen der Rekonstruktion des Archä
ologischen Parkes ist die Wiederherstellung und Inbetriebnahme 
des sogennanten Gebäudes X., das in unmittelbarer Nähe des zent
ralen Villagebäudes steht. Das Gebäude, das einst eine Dienerher
berge war, ist infolge seiner Lage und architektonischen Werte ge
eignet, den Archäologischen Park mit didaktischen Erlebnissen zu 
bereichern und gleichzeitig könnte es zu Dienste der Besucher und 
des Inbetriebhaltens gestellt werden. 

Die Rekonstruktion gründet auf der Form und inneren Raumtei
lung des einstigen Gebäudes. Im Interieur wurde die Struktur der 
Trennwände aufgrund der freigelegten Abdrücken geplant. Das un
beschädigte Heizungsystem könnte mit modernen Mitteln fasst wie 
damals gebraucht werden und so könnte das Haus das ganze Jahr 
über benutzt werden. 

helyileg biztosítani lehet, a másikat fedezi. Hasonló 
felajánlás a veszprémi BRAMAC részéről is fennáll 
Balácával kapcsolatban: a vállalat becserepezné a X. 
épületet és esetleg a központi villaépületet, amennyi
ben a tartók hajlásszöge nagyobb lenne. Ezt az ács
munkát, nem nagy költséggel meg lehet csináltatni. 
Az új tetőhéj létesítése pontot tenne egy évek óta tar
tó, nem kellemes intermezzo végére. Az erre vonat
kozó elképzeléseket a készülő fejlesztési terv fogja 
tartalmazni. Létrehozva bizonyos esztétikai összhan
got - a tetőhéjak azonos kiképzésével - a már meglé
vő és a létesítendő között. 

Die Abbildung 3. zeigt die vorgesehene Funktion der einzelnen 
Räume des Gebäudes. In dem Porticus mit Glasfenstern (1) könnte 
man Eintrittskarten, Broschüre und Souveniers kaufen, daneben 
aber auch Erfrischungsgetränke und so könnte es als ein abgedach
ter Erfrischungsraum dienen. Der innere Korridor (2) ist die Gratli
nie des inneren Raumsystems. Daran schliesst sich der Kassenraum 
(3) und der Erfrischungsraum an. (4). Den Korridor (5) überdauert 
der Ausstellungsraum mit Querachse. Hinter dem Büro (6) und 
dem Raum des Wächters, bzw. des Inspektors (7) folgt der Hei
zungsraum (8). Hier ist das Heißlutftventillatorgerät untergebracht. 
Der Dachboden würde als Lagerraum dienen. 
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