
BEVEZETŐ 

Intézményünk a XXI. századot több jeles évforduló 
megünneplésével köszöntötte. 2001-ben még javában 
tartottak az államalapítás és a kereszténység felvéte
lének millenniumi, múzeumunkat is érintő eseményei, 
2003-ban pedig a Veszprémvármegyei Múzeum létre
hozásának százéves évfordulóját avattuk méltóvá, 
kiemelkedő rendezvények egész éven át tartó soroza
tával. Ez az esztendő amiatt is különösen szép lehetett, 
mert ekkor emlékezhettünk meg az orvosból lett neves 
néprajztudós, a múzeum egykori igazgatója, Vajkai 
Aurél születésének 100., halálának 84. évfordulójáról. 

2004 újabb színt rakott fel múzeumi életünk sok
színű palettájára. 1904-ben kerültek elő Nemesvámos 
határában a balácai római kori villagazdaság első lele
tei, amikor az eke fal- és falfestménydarabokat forga
tott ki, nagy szenzációt keltve a megyében és legma
gasabb szakmai körökben ezáltal. Hamarosan orszá
gos érdeklődés középpontja lett ez a helyszín, s 1906-
tól megkezdődtek a felbecsülhetetlen leleteket felmu
tató régészeti feltárások, amelyeknek lendületét az I. 
világháború szakította meg. Az ásatások első fázisa -
rövid kihagyásokkal -1926-ig tartott. Ezek megtörtén
tében és eredményességében Rhé Gyula szerzett múl
hatatlan érdemeket. 

Az újraásatást 1976-ban, hosszas és fáradságos szer
vezőmunka után, K. dr. Palágyi Sylvia régész kezdte 
el, a feltárásokat sikerült a mai napig folyamatossá ten
nie. 

A közel harminc éven át itt végzett sokoldalú mun
kájának mérföldkövét 1984 jelentette, amikor a villa
gazdaság központi épületének rekonstrukciója elké
szült és megnyílhatott a római kori régészeti park a 
szakemberek, s az érdeklődő hazai és külföldi láto
gatók számára. 

Az idei esztendő azonban nemcsak az első leletek 
előkerülésének és a romkert megnyitásának évforduló
ja. Most köszönthetjük 60. születésnapján K. dr. Palá

gyi Sylvia kandidátust, nagyrabecsült kolléganőnket, 
akinek munkásságát a hazai és a nemzetközi tudomá
nyosság kitüntető elismerése övezi. További sok erőt 
és jó egészséget kívánva köszönjük neki azt a rend
kívüli szakmai teljesítményt, amit a magyar régészet 
számára nyújtott és köszönjük azt a szerteágazó, ma
gas színvonalú munkát, amit intézménye, a Laczkó 
Dezső Múzeum (korábban Bakonyi Múzeum) érde
kében végzett az elmúlt közel negyven esztendő alatt. 

Ez, a munkáját jellemző sokféleség és fáradhatatlan 
alkotókedv az oka annak, hogy ünnepeltként is újra 
vállalta intézményünk legfontosabb kiadványának, A 
Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei legújabb 
kötetének szerkesztését, ezáltal rendhagyóvá téve a 
szokást, vagyis azt, hogy az ünnepelt még több mun
kával ünnepel. 

Sorrendben a 23. kötet jubiláló kolléganőnk nagyívű 
életművét méltató tanulmányokkal kezdődik, ame
lyekhez a különböző múzeumi területet képviselő 
munkatársak írásai sorakoznak fel. 

Kiadványunknak új színt ad Mácza Mihálynak, a 
Magyar Kultúra és Dunamente Múzeuma igazgatóhe
lyettesének a révkomáromi múzeum történetét ismer
tető, nagy precizitással megírt összefoglalója, amely
nek közlésére 2003-ban, a két intézmény között meg
kötött együttműködési szerződés adott lehetőséget. 

A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei jövő
beni kötetei még több, más országbeli szerző munkáját 
fogják tartalmazni, hiszen a 2004. május l-jétől valóra 
vált európai unióbeli tagságunk további hasonló prece
dens megvalósítására ösztönöz bennünket. 

Veszprém, 2004 

V dr. Fodor Zsuzsa 
megyei múzeumigazgató 
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PREFACE 

Our institute has welcomed the 21st century with the 
celebration of several prominent anniversaries. In 
2001, millennial events commemorating the founda
tion of the state and the acceptance of Christianity were 
still in full swing, also involving our museum, and in 
2003, the one hundred years anniversary of the estab
lishment of Veszprém County Museum was dignified 
with a series of outstanding events lasting throughout 
the year. This year was also made particularly lovely 
by the fact that we commemorated the 100th anniver
sary of the birth and the 84th of the death of Aurél Vajkai, 
the doctor who became a famous ethnography scho
lar, and onetime director of the museum. 

2004 added a new colour to the variegated palette of 
our museum life. The first finds from the Baláca 
Roman period villa farm at the edge of Nemesvámos 
were uncovered in 1904, when sections of wall were 
disturbed and fragments of frescoes turned over by a 
plough, creating a great sensation in the county and in 
the highest professional circles. This scene soon 
became a centre of national interest, and archaeologi
cal excavations producing invaluable finds were begun 
in 1906, though the impetus for these was interrupted 
by the 1st World War. With short gaps, the first phase of 
the excavations lasted until 1926. Undying merit for 
the occurrence and successfulness of these is due to 
Gyula Rhé. 

Following lengthy and arduous organisational work, 
re-excavation was begun in 1976 by archaeologist K. 
Dr. Sylvia Palágyi, and she has succeeded in keeping 
this excavation work constant up till the present day. 

1984 represented a milestone in her manifold 
labours, now carried out here for almost thirty years, 
when the reconstruction of the villa farm central build
ing was completed, and the Roman period archaeolo
gical park could be opened for experts, and for inter
ested visitors from at home and abroad. 

This present year, however, is not only the anniver
sary of the discovery of the first finds and the opening 
of the garden of ruins. We can also congratulate our 
highly esteemed colleague, Candidate of Science K. 

Dr. Sylvia Palágyi, whose work is enveloped in hon
ourable recognition from the domestic and internation
al scientific community, on the occasion of her 60th 

birthday. Wishing her continuing great strength and 
good heath, we thank her for the extraordinary profes
sional achievement which she has obtained for 
Hungarian archaeology, and thank her also for the 
divergent, high standard work which she has carried 
out over the last almost forty years for the sake of her 
institution, the Museum „Laczkó Dezső"(formerly 
„Bakony" Museum). 

This diversity and untiring creativeness typical of 
her work is the reason why, as a feted person, she has 
once again undertaken to edit the latest issue of our 
institute's most important publication, Veszprém 
County Museums Communications, thus making the 
custom anomalous, that is, that a honoured person cel
ebrates by taking on more work. 

In order, volume 23 starts with articles in apprecia
tion of the far-flung life's work of our jubilarian col
league, in a series of writings by co-workers represent
ing various museum study fields. 

Our publication is given a new level by a résumé pre
senting the history of Révkomárom museum, written 
with great precision by Mihály Mácza, the deputy-
director of the Museum of Hungarian Culture and 
Downstream Danube. A contract of cooperation was 
signed between the two institutions in 2003, making 
this communication possible. 

Future volumes of Veszprém County Museums 
Communications will include still more works by 
authors from other countries. After all, our member
ship of the European Union, which became a reality on 
1 May 2004, prompts us to create further similar prece
dents. 

Veszprém, 2004 

V. Dr. Zsuzsa Fodor 
director of county museum 
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PALAGYI SYLVIA 
AD MULTOS ANNOS FELICES 
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