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A BALACAI KUTATÁSOK TÖRTENETE 
(1904—1976) 

1984-ben volt 80 éve, hogy a veszprémi kápta
lan Baláca-pusztai bir tokán az eke először forga
tott ki falmaradványokat és falfestménytöredé
keket.1 

A szakirodalom ,,XVIII. század óta ismert lelő
hely" közhelyszámba menő megjegyzése a Vámos 
határában előkerült, a Corpus Inscriptiorum Lati
narum II I . kötetében koholtnak tartott feliratok
nak köszönhető.2 

A CIL III 207*, 209*, 210* számú köveknél le
lőhelyként szereplő Vámos, in vico Vámos — 
beleértve a Sisak-dombot is (mons Sisak) — meg
nevezésből a lelőhely XVIII—XIX. századi pon
tos ismerete még nem következik.3 Laczkó Dezső 
és Rhé Gyula, a balácai ásatások lelkes kezdemé
nyezői és vezetői ezekből az adatokból, nagyon 
helyesen, csak annyi következtetést vontak le, 
hogy ,,az a körülmény, hogy e község nevével 
római emlékek már régebben is kapcsolatba ho
zattak, legalább is sejteti azt, hogy nem ok nélkül 
történt . . . " \ vagy hogy ,,ez az általános meg
jelölés azonban egy terjedelmes községi terüle
ten még nem volt elegendő ahoz, hogy a telep 
helyét ismerjük . . ."5 

A Magyarország Régészeti Topográfiájának 2. 
kötete Nemesvámos község területéről összesen 
5 római lelőhelyet ír le.6 Az 1904-es eseményekig 
— legjobb esetben is csak — annyit állíthatunk, 
hogy Vámos határa a XVIII . század óta római 
leleteiről ismert. 

A Balácán előkerült falmaradványokat Rhé 
Gyula római villának határozta meg, s a telep 
kiterjedését megbecsülve 30—40 főépületről és 
100 melléképületről beszélt.7 

A Rhé által megfigyelt felszíni jelenségek és a 
kutatásai nyomán ismertté vált épületek száma 
nem azonos. Feltételezve, hogy a fallal körülvett 
mintegy 16 hektáros területen még rejtőzhetnek 
eddig feltáratlan épületek, a Rhé-féle fő- és mel
léképületek a villagazdaság körítőfalán kívüli 
épületekre is utalhatnak. 

A balácai ásatások első, 1906—1926-ig tartó 
szakaszát Rhé Gyulán kívül Thomas Edit is össze
foglalta.8 

Nyomtatásban 1912-ben jelent meg Rhé Gyula 
A baláczai ásatások eredményei című munkája, 
benne a megjelenés évéig tartó kutatásainak is
mertetésével. 

Az 1912 utáni események megítélésében mu
tatkozó bizonytalanságot kiküszöbölve Kelemen 
Márta kibővítette az ásatások történetének leírását 
az 1926-os évvel. Rhé Gyula közleményének és 

ásatási rajzainak felhasználásával kiegészítette a 
római villagazdaság alaprajzát ." 

Megyei szerveink nagyvonalú támogatásával 
1976-ban újra megkezdett kutatás keretében, 
1984-ben befejeződött a főépület (I.) feltárása, 
míg a II . és a X. épület hitelesítő ásatása 1980, 
ill. 1983 óta tart. 

Ez a tanulmány, az adattári anyagban eddig 
szunnyadó iratokat is felhasználva, az 1904— 
1926-ig tartó időszak ásatásainak történetével, a 
balácai leletek érdekében kifejtett további erő
feszítésekkel, a Balácát bel- és külföldön méltán 
híressé tevő mozaikok és falfestmények kalandos 
sorsával foglalkozik. 

A balácai kutatások története című munkát a 
Veszprém Megyei Múzeumok Közleményeiben 
folyamatosan megjelenő balácai publikációk nyi
tányának is tekinthetjük. 

A második ásatási szakasz eredményeinek köz
lésére és értékelésére, a fő- és melléképületek 
feltárásakor talált régészeti anyag feldolgozására 
a sorozat ezt követő tanulmányaiban kerül sor. 

1904. november 6-án — azon a napon, amikor 
a Veszprémvármegyei Múzeumot megnyitották1 2 

— Varga István vámosi körjegyző levélben a 
következőkről értesítette Laczkó Dezsőt, a mú
zeum igazgatóját: 

,,A veszprémi káptalan tulajdonát képező s 
Vámos község határában fekvő egyik szántó
földön a cselédek szántás közben mintegy 85 ctm 
széles, 120 ctm magas s körülbelül 12—15 m 
hosszú földalatti boltozott folyosóra találtak, 
melynek lejárata nagy faragott kővel volt le
zárva; a folyosó fala simára van tapasztva s me
szelve, a folyosó, mely inkább nevezhető búvó
lyuknak, többfelé elágazik s úgy látszik több 
helyen már bedől t . . . Egyik részén tágabb és 
magasabb üreg volt, melynek falai sárga és vörös 
alapon, piros, zöld virág és levél alakú mintá
zatra voltak lefestve, de ezek úgy látszik lehám-
lottak a bolt ív fel vágásakor . . . Tegnap jutott 
tudomásomra az egész dolog, rögtön ki mentem 
a helyszínére megnézni, de már a káptalani cselé
dek feláskálták és szurkálták jó részé t . . ." '3 

November 8-án a vámosi plébános és tanító 
kíséretében Laczkó Dezső megtekintet te a folyo
sót, ahonnan több falfestménytöredéket elhozott, 
majd november 10-én újra a helyszínen intéz
kedett, meghagyva, hogy a megtalált folyosót, 
ill. az azt fedő „padló beöntési", (terrazzo) a rajta 
fekvő földtől szabadítsák meg.14 

A munka ellenőrzésének elvégzésére Laczkó 
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Dezső, ha korábban nem is, de november 30-án 
biztosan kiutazott Balácára. 1 koronás kiadását 
feltüntette a Veszprémvármegyei Múzeum igaz
gatójának 1904-es számadásának 13l-es tételénél: 
,,A balácai római telep megvizsg."-álása címén.15 

Laczkó Dezső feljegyzésében még azt is meg
említet te, hogy a „folyosó Ny-i végén fekvő 4 
nagy drb kőlap egy bejárót fog körül".1 6 Varga 
körjegyző ( Rhé Gyulánál17 is szemléletesebb 
leírása, Laczkó Dezső megjegyzésének figyelem
bevételével lehetővé teszi, hogy az 1904-ben 
szántás közben megtalált padlót és fütőcsatornát 
azonosítani tudjuk. A 12—15 m hosszú boltozott, 
vakolt falú csatorna, a négy kőlappal fedett Ny-i 
rész, a ,,több-felé" elágazás, az egyik részén tá
gabb és magasabb üreg leírások csak az I. épület 
12-es folyosójára és fűtőcsatornájára vonatkoz
hatnak, mégpedig annak 12/1. helyiségtől K-re 
eső, ,,b"-vel jelölt szakaszára.18 

Az elsők között előkerült falfestménytöredékek 
közül Rhé Gyula két darabot emelt ki,19 amelyek 
azonosak a Baláczakiadvány IV. táblájának 1—2. 
ábrájával.20 A töredékek az ún. sárga—lila szo
bához tartoztak.21 

Néhány évtized elmúltával a balácai római 
villa megtalálásának körülményei kiszínesedtek, 
úgy is mondhatnánk, mesés elemekkel bővültek. 
Cholnoky Jenő a kavicsozott úton kerülni nem 
akaró vámosi gazdáról leírja, hogy a szekér lo
vastól beszakadt egy gödörbe. ,,A gazda meg
ijedt, de aztán, mivel a lovaknak nem történt 
semmi bajuk, a szekeret szétszedte, kihordta, 
újra összeállította, s a kiugrott lovakat újra be
fogta", majd felismerve az itt talált falfestmény
töredékek valódi értékét, azonnal felkereste 
Laczkó Dezső tanár urat a várban, aki még aznap 
„fölfedezte a világhírű Balácai római villák ma
radványait".2 2 

A Veszprémvármegyei Múzeum Egylet a Mú
zeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősé
gének (MKOF) az 1905. évről összeállított jelen
tésében ásatásokról nem esett szó, azonban a 
régiségtár legjelentősebb gyarapodásának a balá
cai római figurális fal festmény töredékeket és az 
ugyancsak itt előkerült vasüstöt és vastálat te
kintették.23 A régiségtárnál megemlített kiállí
tási illusztrációnak szánt szemléltető képek való
színűleg a falfestményekre vonatkozhattak.2 4 

Az első ásatást megelőző 1905-ös év a figye
lemfelkeltés, az anyagi erőforrás megteremtésé
nek éve lehetett. 

S mint a gyulafirátóti ásatások esetében is,25 

a balácai feltárásokhoz a veszprémi káptalan 
nemcsak engedélyt, de anyagi támogatást is 
nyújtott. 

A káptalani jegyzőkönyvek 1906. december 1-i 
bejegyzése szerint a „hazai archeológia érdeké
ben kívánatos, hogy a ftdő káptalan az ügyet 
hathatósan pártfogolja". Jánossy Ágoston (Jánosi 
Ágoston) nagyprépost, aki egyben a Múzeum 
Egylet elnöke is volt, indítványára határozatot 
hoztak, hogy a veszprémi káptalan nemcsak 
hozzájárul, hanem „egészben viseli a költsége
ket", amely a Veszprémvármegyei Múzeum 
Egylet t i tkári jelentése szerint Hornig Károly 

múzeumot támogató 1000 koronás adományához 
„majdnem hasonló" összeg volt,27 a valóságban 
azonban, kerek számmal kifejezve, ez a támoga
tás 500 koronát jelentett.28 

A múzeum az 1906-os államsegély felhaszná
lására tervezetet nyújtott be a MKOF-nak. A 
régiségtár céljaira kért 600 koronából — a káp
talani támogatáson kívül — 100 koronát tervezett 
a „baláczai római falfestmények kutatására és a 
telep ásatására".2 9 

Az 1906. november 6-tól december 10-ig tartó 
ásatásokra a MKOF által jóváhagyott állam
segélyből 131 korona 30 fillért használtak fel.30 

Ennek az összegnek ellenértékeként a veszp
rémi múzeum régiségtára 60 db figurális fal
festménnyel, 1 bronzszobrocskával (kecske — 
VBM ltsz.: 55.250.214), 1 fibulával (őzikés ko-
rongfibula — VBM ltsz.: 55.250.215), 1 karperec
cel, 1 lemezzel, 1 tűfejjel, 40 aprósággal, 60 vas
tárggyal, 1 cseréparccal (VBM ltsz.: 55.275.570) 
és 10 éremmel, összesen 176 db-bal gyarapo
dott.31 

Érdekességként megemlíthetjük, hogy a Balá
cára fordított összegből fizették Rhé Gyula mú-
zeumör 5 koronás napidíját, a vámosi Fa István 
munkásnak felügyeleti és előmunkási pótlékát, a 
szállítást, valamint tálalási jutalmakat a jelen
tősebb leletekért. November 6-án Bóday Bálint 
1 koronát kapott a bronzból készült kecskeszo
bor megtalálásáért, november 17-én a cseréparc 
megtalálójának 40 fillért fizettek, de ugyancsak 
Bóday Bálintnak 2 koronát könyveltek el bizo
nyos mozaikmunkákért , míg Fa István egy kar
perecért 10 fillért kapott. 

A munkások együttesen 80 filléres szivar, ill. 
60 filléres dohány jutalomban részesültek.32 

A szerzeményi naplóba bevezetett tárgyakon 
kívül megtalálták sorrendben először a főépület 
10-es számú helyiségének erősen rongált geomet
rikus díszítésű 28 m2 területű mozaikját, majd a 
8-as helyiség kevésbé sérült 42—43 m2-es alap
területű, ugyancsak geometrikus díszítésű mo
zaikpadlóját, s nyomokban már ebben az évben 
kirajzolódott a harmadik mozaik is (20. helyi
ség).33 

Rhé Gyula jegyzetfüzetében található skiccén 
és a veszprémi múzeum adattárában őrzött raj
zán a 10. helyiségben a színes középmezőt kör
körös, egyszerűbb minta vette körül. Együttes 
előkerülésükhöz és egymáshoz tartozásukhoz 
nem férhet kétség.34 

A főépület DK-i folyosójának terrazzopadlóját 
feltörve több száz falfestménytöredéket találtak, 
amelyekből csak a figurális darabokat jegyezték 
be a szerzeményi naplóba.35 

Rhé Gyula az I. épület 4-es folyosójának fel
töltésében talált falfestményeket már 1907-ben 
egy korábbi és egy későbbi csoportra választotta 
szét, az előbbiekhez sorolta a sárga, vörös és 
fekete alapú, jobb minőségű töredékeket, míg 
az ún. szüreti jelenetes és egyéb törékeny, porló 
anyagú darabot a másodikba.36 A Balácza könyv
ben tovább finomította a falfestmények osztályo
zását. A korábbi csoportot két részre osztotta, 
míg a harmadik csoportot az előzőeknél jóval 
későbbinek tartotta.37 

Olyan nagy számban kerültek elő az ásatások 
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1. ábra. Rhé Gyula és Laczkó Dezső a múzeum bejárata előtt (VBM A 48.788) 
Abb. 1. Gyula Rhé und Dezső Laczkó vor dem Eingang des Museums (VBM A 48 788) 
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2. ábra. Rhé Gyula rekonstrukciós rajza a ,,sárga-lila" falképről (VBM A 16.992) 
Abb. 2. Rekonstruktionszeichnung über das „gelb-lila" Wandbild von Gyula Rhé (VBM А 16 992) 

során sárga alapú falfestménytöredékek, hogy 
Rhé Gyula szavai szerint is ,,megközelítő pontos
sággal" lehetett egy 240—250 cm magas fal
felületet összeállítani, ill. rekonstrukcióját meg
rajzolni38 (2. ábra). 

Az újonnan talált falfestmények számára 1906. 
dec. 23-án Gácser Kálmán asztalosnál két darab 
faliszekrényt rendeltek,39 amelyeknek már alig 
tudtak helyet szorítani a római teremben, így 
kénytelenek voltak a falfestményanyag jó részét 
a pincében ládákba csomagolva elhelyezni.40 így 
lett a végül is 1925-ben megnyílt önálló múzeum 
létrejöttében a balácai leleteknek meghatározó 
szerepe. 

Finály Gábor az 1906-os évtől kezdve, Rhé 
Gyula összeállításai nyomán, többször beszámolt 
az ásatásokról a német régészeti intézet évköny
veinek hasábjain, méltán felkeltve külföldön is 
az érdeklődést a balácai római leletek iránt.41 

1907-ben a múzeum régiségtára 230 db balácai 
lelettel gazdagodott. 

Az ásatás során előkerült, egyedileg számba
vett leletek a következők: 16 feliratos és bélye
ges cserép ( = bekarcolt feliratú tégla, terra 
sigillata), 72 db edénytöredék, 11 db bronztárgy, 
2 db csonttű, 69 db kés, sarló, nyílhegy, vésők, 
láncdarabok, nyílhegyek, vasszerszámok, vas
eszközök, 17 db bronz- és 3 db ezüstpénz, 1 fel
iratos kőnek saroktöredéke, 39 db falfestmény
töredék.42 Az 1907. évi államsegély elszámolásá
nak 114. tétele alatt a balácai ásatásra elkönyvelt 
114,30 korona azonban nemcsak a felsorolt lele
tek tálalási jutalomdíjait (5,30) foglalta magába, 
hanem a munkavezető különdíját, ill. az évi 300 
korona tiszteletdíjú múzeumi osztályőrré meg
választott Rhé Gyula vasúti tisztviselő 18 napra 
eső napi 5 koronás kiküldetési díját is.43 A ki
küldetési díjból napi 1 koronát fizetett a ki- és 
beszállításért, de az október 27-i szerződéskötés
kor felmerült 8 koronás kiadását is.44 

Az 1907-es ásatás napszámdíjait, 1906-os ígé
retéhez híven, ezúttal is, 400 korona értékben, 
a veszprémi káptalan fedezte.45 A MKOF, méltá-
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nyolva a káptalan már 1906-ban is megmutatko
zott nagylelkű segítségét, 1907. március 15-i leve
lében köszönetét fejezte ki ezért az áldozatkész
ségért.46 

Rhé Gyula a munkások szerződtetése céljából 
tehát október 27-én utazott ki Vámosra. 

A munkák előkészítését, ill. a kétnapos vissza-
temetést is beleszámítva,47 a teljes balácai mun
kák, a Múzeumi Bizottság jelentése szerint, 1907-
ben október 26-tól november 21-ig tartottak.48 

A feltárás irányát és helyét megszabta a főépület 
belső udvarának déli harmadánál futó, ill. a 6—7. 
helyiséget rézsútosan átszelő káptalani birtok -
határ. A szomszédos D-i terület birtokosai nem já
rultak egyelőre hozzá földjük felásásához. Az ása
tást vezető Rhé Gyulának tehát nem volt más vá
lasztása, mint a már 1906-ban megtalált 8. és 10. 
számú, mozaikos helyiségtől Ny-ra folytatni a 
kutatást.49 1907-re tervezett munkálataival ez 
különben is összevágott, hiszen az elmúlt ásatási 
időszakban már tudott egy újabb, és ezúttal egy 
díszesebb mozaikról. S bár szomorúan állapította 
meg, hogy nem kerültek elő az elmúlt évihez ha
sonlóér tékes falfestmények, remélhetőleg az 1907-
es év legnagyobb lelete, a 60 négyzetméter körüli, 
majdnem teljesen feltárt, színpompás mozaik kár-

3. ábra. Laczkó Dezső rajza a káptalani területen előke
rült mozaikok helyével és a káptalannal szomszédos te
rületekkel (VBM A 48.812) 
Abb. 3. Die Zeichnung von Dezső Laczkó mit dem auf dem 
Kapitelbereich gefundenen Mosaiken und mit den 
benachbarten Gebieten des Kapitels (VBM А 48 812) 

pótolta őt ezért (3. ábra). A mozaik közepénél, ill. 
a helyiség bejárata előtti sávon sérülések mutat
koztak, azonban a leletek értékét, a mozaik nagy
szerűségét ez sem csökkentette.5 0 S mivel a káp
talani területen kívül nem dolgozhattak, az I. épü
letből ÉK-re eső „halmozódást" átvágó kutató
árokban megtalálták a I I . épület alapfalait.51 

Hiába irányzott elő a veszprémi múzeum veze
tősége a balácai ásatások 1908-as folytatására az 
előző éveknél nagyobb összeget, 400 koronát, Rhé 
Gyula múzeumi őr, hivatalos elfoglaltsága miatt, 
nem tudta kivenni szabadságát, s az előkészületek 
ellenére, az ásatás elmaradt.52 

Fraknói Vilmos országos főfelügyelő közben
járására a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 
6 heti szabadságot kért a kereskedelemügyi mi
nisztertől Rhé Gyula MÁV-hivatalnok részére. A 
megkapott engedély birtokában5 3 a veszprémi mú-
zeumőr megkezdhette 1909 őszén újabb feltárását. 
Jegyzetfüzetében vezetett ásatási naplója,54 csa
tolt rajzai,55 fényképmeghatározásai,5 6 a balácai 
ásatások első szakaszának legteljesebb dokumen
tációja (4—9. ábra). A munkások felsorolása, az 
időjárásra vonatkozó bejegyzések, a fontosabb 
leletek feljegyzése, a részletrajzok egy mai ásatási 
napló iránt támasztott követelményeknek is meg
felelnek. A rajzok egy részét kar tonra ragasztva 
a kiállításon is bemutathatták (6—7. ábra). 

Az államsegély 1909-es évre előirányzott ösz-
szegéből 263 koronát fordítottak Balácára. Laczkó 
Dezső részletes elszámolásában őskori és közép
kori leletek megemlítésén kívül 5 csoportban, 
anyagfajtánként sorolta fel az előkerült lelete
ket.5 A szerzeményi napló 433 db tárgyról ad 
részletesebb felvilágosítást.58 A vasak között 
mezőgazdasági eszközökkel,59 kőművesszerszá
mokkal, a bronzok között edény töredékekkel , 
fibulákkal, karperecekkel , a kerámiaanyagban 
sima és alakos „arezzoi" edény töredékekkel , kü
lönböző téglákkal találkozhatunk. Csonttűk, fal
festménytöredékek, stukkódarabok, egy ólomcső 
töredéke, római és közép- vagy újabb kori érmek 
tartoztak még az 1909-es leletanyaghoz. 

A Cepalonis leg. II . . . bekarcolt feliratú edény, 
az ezüstmécses és ezüst levél alakú töredék6 0 az 
ásatás kiemelkedő leletei. 

1909 őszére a múzeumnak sikerült megegyeznie 
Zwizler János és Linczmayer József fajszi (veszp
rémfaj szí) bir tokosokkal, hogy a területükre át
nyúló épület D-i felét is feltárhassák.61 (Zwizler 
Jánost az 1909-es ásatásért és az 1910-es mozaik-
kiemelési munkákért 88 korona 80 fillérrel kár
talanították.62) A föld alól teljesen kiszabadult az 
1907-ben nagyobbrészt már feltárt mozaik (20. 
helyiség) Linczmayer József bir tokára eső része, 
sőt a Zwizler-féle területen újabb, 32 m2-nyi színes, 
geometrikus, középen madaras díszű mozaikot is 
találtak (31. helyiség), (10. ábra).63 

Rhé Gyula az 1909-es ásatásról szóló naplója, 
beleértve az előzetes szemlét és az előkészülete
ket, október 5-ével kezdődik és 22-ével zárul. E két 
időhatár közé eső napok egyikén sem számolt be 
mozaikmunkákról, sőt azokról az újabban megta
lált épületekről sem, amelyekről az évi jelentésben 
olvashatunk. A két nagyobb épületen kívül nem 
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4. ábra. Rhé Gyula 1909-es ásatási naplójának részlete (VBM A 48.896) 
Abb. 4. Ein Teil des Grabungstagebuchs im Jahre 1909 von Gyula Rhé (VBM А 48 896) 

tudjuk pontosan meghatározni a munkamenetet 
annál a 6 épületnél sem, amelyeket ugyancsak 
ebben az évben tárt fel és rajzolt le a körítőfal 
részleteivel együtt.64 

Feltehetőleg tovább folytatódtak a II . épület 
kutatásai. Rhé jegyzetfüzetének 69. oldalán az 
utolsó időpontbejegyzés november 16. Október 
22. és november 16-a közötti heteket fordíthatta az 
I. épülettől ÉK-re eső területek alaprajzi megha
tározására. Rhé Gyula balácai munkálkodásainak 
eddigi ismeretében ez utóbbi megjegyzést nyugod
tan megkockáztathatjuk, hiszen a viszonylag rö
vid, pár hetes ásatási periódusok alatt lehetetlen 
aprólékosabb kutatást végezni. 

Rhé Gyula publikált alaprajzai,65 néhány rövid 
szakasztól eltekintve, kifogástalanok. Az I. épü
let 4-es folyosójának kivételével, ahol feltörte a 
terrazzopadlót, azonban mindez csak a legfelső 
szilárd, vagy általa padlózatlannak hitt, földes leg
felső szintig érvényes. A perióduskutatások hiá
nyoznak, sőt egyes helyiségek, pl. a belső udvar 
(peristylium) egy része is feltáratlan maradt.66 

A mozaikok kitakarásáról Laczkó Dezső 6. szá
mú jegyzetfüzetében olvashatunk.67 Hornig Ká
roly, Fraknói Vilmos, Fejérpataky László, Szalay 
Imre, Jánosi Ágoston, Simon György október 26-i 
látogatását megelőzően Laczkó Dezső a vámosi 
Fa Istvánt bízta meg, hogy szombatra (X. 26-ra) 

„tárja fel" a mozaikokat, amelyeket a látogatás 
után újra beásatott. 

A mozaikok kiemelése, ill. helyben hagyása kö
rüli, Fraknói Vilmos és Jánosi Ágoston között ki
alakult vita végül Fraknói Vilmos javára dőlt el, 
mert a mozaikok közül a 10-es és 31-es már 1910-
ben, a 8-as és 20-as helyiségben talált 1925-ben el
került Balácáról. Medgyaszay István 1909 február
jában keltezett múzeumtervén a bejárat két ol
dalára, valószínűleg a Balácáról kiemelt mozaikok
ból, egy-egy mozaikfelületet tervezett.68 

Az október 5-étől, október 22-ig pontosan veze
tett ásatási napló szerint, a megjelölt időszakban, 
a kutatások a főépülettől D-re, DK-re eső terüle
ten folytak. 

A káptalani határ a főépület 8-as helyiségébe eső 
kiugró sarokpontjától számított 17,70 -j- 35,90 m-
nél К felé (nem pontosan K-i irány) jelölte ki Rhé 
Gyula az l-es „kémárkot", majd ezt a főtengelyt 
10 m-es szakaszokra osztotta, s a metszéspontok
nál jelölte ki a főtengelyre merőleges kereszt
árkokat, amelyeknek hosszát az l-es ároktól D-re 
a káptalani határ szabta meg. Az l-es ároktól É-ra 
27,60 m távolságban egy párhuzamos árkot húzott. 
Az arab számmal jelölt keresztárkok némelyikét 
tovább húzta a II-es árokig, vagy még tovább. 
Rhé Gyula skicceinek, méretarányos rajzainak és 
ásatási naplójának feljegyzései alapján árkainak 
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kitűzési sorrendje és feltárt vagy kijelölt hálója a 
következő, I., 3., 4., 5., 1., 2., II . és 11. ábra.69 

Ásatási naplójának tisztázatlan pontja még a 
tetőn lévő déli helyiség, ill. a tetőn több helyiség
ből álló épület és a kövezett út, amely ,,a káptalani 
határon túl megy a Dobay féle földbe, ahol ÉK-i 
kanyarodással felmegy a tetőre".7 0 

A zavart csak fokozza, hogy Laczkó Dezső váz
latán a káptalani határral szomszédos Dobay-féle 
birtokterület és a Rhé Gyula rajzolta Dobay-birtok 
nem egyeznek meg egymással71 (3., 10. ábra). 

A kijelölt l-es árokkal szinte azonnal átvágta a 
3., 4. árok metszéspontjánál a III-as épület öt ke
resztfalát. Az I. és 3. árok metszéspontjánál „le
öntött padlót" figyelt meg. 

A 4. és 5. árok kijelölése után a 4. árokban mo
zaikszemeket talált, a 2. árokban kövezett felületre 
akadt. A I l -es árokban jelentkező öt keresztfal, 
valamint a törmelékréteg az eltérő tájolású épület, 
ill. a IV. épülete falainak megtalálásáról tanúsko
dik. A 2. ároktól 205 cm-re Ny-ra, Rhé Gyula sze
rint, népvándorlás korabeli olvasztókemence ke
rült elő (12. kép). Az I. és I I . árkok közelében fel
tűnően sok az Árpád- és a középkori lelet.72 

Az 1910. évi államsegély felhasználásának ter
vezésekor a szokásos őszi balácai ásatásokra 150 
koronát irányzott elő a múzeum vezetősége.73 

Mihalik József országos főfelügyelő (MKOF) 
1910. szeptember 18-i levele azonban, amelyben 
értesítette a Veszprémvármegyei Múzeum igaz

gatóját a balácai mozaik kiemelésére és múzeumba 
vitelére megszavazott 1000 korona államsegélyről, 
meghatározta a balácai munkákat.74 Igaz ugyan, 
hogy november 23-án, amikor Rhé Gyula éppen 
megkezdte az apszismozaik restaurálását, a kapott 
támogatás már kevésnek mutatkozott, azért újabb, 
400 koronás rendkívüli segélyért folyamodtak a 
főfelügyelőséghez.75 

A megkapott és kiegészített államsegély, a káp
talan 63 koronás támogatásával együtt sem volt 
elegendő ahhoz, hogy a kiemeléskor megrongáló
dott apszis helyreállí tása miatt megnövekedett 
költségeket fedezze.76 

Rhé Gyula adattárban fennmaradt jegyzetfüze
tei nem beszélnek az 1910-es munkákról . Hivatali 
elfoglaltsága miatt valószínűleg csak megszakí
tásokkal vehetett részt a helyszíni munkákban, de 
az is elegendő volt ahhoz, hogy Ádám Iván köz
benjárására meghívott carnuntumi restaurátor 
mellett vagy vele együtt, a mozaikkiemelés hazai 
szakértőjévé váljék. 7 

Laczkó Dezső, jegyzetfüzetére támaszkodva, 
példamutatóan pontos és részletes feljegyzésben 
számolt el és be 1911. április 8-án a rendkívüli 
államsegély felhasználásáról, ill. az 1910. október 
12—október 24-ig folyó külső és 1910. október 
31—1911. február 6-ig tartó belső munkaszaka
szokról.78 

A mozaik kiemelésére és feldolgozására vonat
kozó ér tékes feljegyzéseit érdemes teljes egészé
ben közölni:79 

5. ábra. Rhé Gyula 1909-es ásatási naplójának részlete (VBM A 48.896) 
Abb. 5. Ein Teil des Grabungstagebuches im Jahre 1909 von Gyula Rhé (VBM A 48 896) 
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,,A külső munkák a mozaik kiemeléséből és 
elszállításából állottak. Csoportosíthatók a kö
vetkezőképpen: 

1. Földmunka: a mozaik kiásása, egyoldali meg-
árkolása, tisztogatása (súrolás, kefélés, mosás, 
szárítás). 

2. Fénykép és vázlatrajzíeWétel, méretekkel. 
3. Szelvényekre való bontás: és a szelvényeknek 

a felvett vázlaton való megszámozása." (13. 
ábra). 

,,4. A szelvények kivágása. 
5. A kivágott szelvényeknek enyves lepedők

kel egyenként való leiagasztása. 
6. A szelvényszámoknak a lepedőkre való át

írása. 
7. Az egyes szelvények kiemelése. 
8. A kiemelt mozaiktáblák elszállítása. 

Belső munkák: Ezek a beszállított mozaik szel
vények feldolgozására vonatkoznak. 

1. A szelvények tisztogatása: 
A mozaik szemek régi kötőanyagának a szel
vény hátlapjáról való levésése és a felszaba
dított mozaikfelület pormentesítése. 

2. A szelvény esetleg megrongált helyeinek ki
javítása mozaikszemekkel vagy ideiglenes 
anyaggal. 

3. A mozaiktábla betonozása. 
Körüllécelése, előbb finom és híg, azután dur
va szemű és sűrű betonréteggel való borítás. 

4. A szelvény végleges lel szabadítása: a munka
asztalról való leemelése, élére állítása, át-
számozása, a lepedő leáztatása és az enyves fe
lület lemosása. 

5. A mozaiktábla szárítása és szilárdítása 
(időközi öntözése). 

6. Ideiglenes vagy végleges elhelyezése. 
7. Egyes önálló táblák esetleges csiszolása . . . " 

A mozaikmunkák eredménye: 
,,a) egy egész mozaikpadló, amely áll 31 drb 

szelvényből, amelyeknek egyike egy 1,5 m rá
diusszal bíró félkör alakú apszisz. A padló egész 
terjedelme megüti a 3 3 ° m-t. 

b) egy mozaikpadló-töredék, amely 5 szelvény
ben lett kiemelve. Egész terjedelme 5,5 m." (Az 
Évi jel. szerint 6 m2).80 

Az összes munka 1613,03 és a káptalan 63 koro
náját, összesen 1676,03 koronát emésztett fel. 

,,A helyreállított 38 drb mozaiktáblából 2 drb a 
múzeum római termében lett külön e célra épült 
állványra szerelve; az apszis a veszprémi püspöki 
palota lépcsőcsarnokában" (14. ábra), 36 tábla a 

6. ábra. Rhé Gyula rajza a főépület 26. helyiségének falfestményéről (VBM A 67/1047) 
Abb. 6. Eine Zeichnung von Gyula Rhé über das Wandgemälde im Hauptgebäude Raum 26. (VBM А 67 1047) 
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7. ábra. Rhé Gyula rajza a 23. helyiségről és a folyosóról (VBM A 67/1046 — a helyiség Rhé-féle számozása itt téves) 
Abb. 7. Eine Zeichnung von Gyula Rhé über den Raum 23. und über den Korridor (VBM A 67/1046). Die Saal-Nume

rierung von Gyula Rhé ist falsch. 

veszprémi színház egyik külön álló, s elzárható 
szobahelyiségében nyert ideiglenes elhelyezést."81 

(A kaszinó négy padlózott, fűthető szobáját dr. 
ó v á r i Ferenc képviselő, a Balatoni Szövetség al
elnöke ajánlotta fel a múzeumi dolgok, mozaikok 
tárolása céljára.82) 

Laczkó Dezső 191 l-es jelentésének számos mel
léklete nemcsak az események követése szem
pontjából fontos dokumentum, hanem a cégjelzé-

8. ábra. Rhé Gyula színezett fényképe a 23. helyiségről 
és a folyosóról (VBM A 67/1041) 
Abb. 8. Die Farbphotografie von Gyula Rhé vom Raum 
23 und vom Korridor (VBM A 67/1041) 

ses számlák, elismer vények a század eleji Veszp
rém valóban városias, egymással konkurálni tudó 
kereskedelméről, kisiparáról beszélnek. 

Az elszámolás 29. melléklete 170 korona átvéte
léről szól, amely összeget Alois Agnernek — ,,k. k. 
Musealdiener in Deutsch-Altenburg" — fizettek ki 
a balácai római mozaikpadló munkájánál végzett 
15 napi (á 10 korona) munkájának tiszteletdíjaként 
és útiköltség címén. Agner október 12-én éjjel ér
kezett Veszprémbe, és valószínűleg 25-én vagy 
26-án hagyta el a várost.83 

A mozaikmunkák kőművese Stumpfhauser Lő
rinc volt, aki — részletfizetésként — 1910. októ
ber 24-én 11 napi munkája el lenértékeként 66 ko
ronát vett fel.8* 

A mozaiklapok elhelyezésére 8 korona ér tékben 
2 db faliállványt rendeltek,85 majd 8 db kőlaptar
tó vasat, 4 db ál lványtartó vastámaszt, amelyeket 
anyás csavarokkal a falhoz, ill. a padlóhoz lehetett 
erősíteni. A 32 koronás számlához még a kőlapok 
alá helyezhető két széles vassín is tartozott. 

A kaszinóbeli „mozaikműhely" kályhacső- és 
hamutartó ládájának beruházása is ezt a tételt ter
helte.86 

Laczkó Dezső jegyzetfüzetének lapjain pontosan 
beszámolt a mozaikleválasztás közben tett észre
vételeiről. Lerajzolta és leírta a 31. helyiség mo
zaiklapozásának metszetét is ,,a lösztalajra (a) 50 
cm vastag fekete kultúrföld borítva (b). Erre 6—7 
cm vastag durvább oltatlan mésszel összeforrasz
tott vakolatszerű réteg (c) majd egy nagyobb kő-
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9. ábra. Az 1909-es ásatás munkásai (VBM A) 
Abb. 9. Die Arbeiter der Ausgrabung im Jahre 1909. 

darabokból és tégla cserepekből felhordott tör
melék takaró következik 10—12 cm vastagság
ban (d). Ezt ismét egy finomabb szemű törmelék 
réteg (10—12 cm vastagon) fedi, amelynek anyaga 
borsó, egész mogyoró nagyságú tégla és kavics 
zúzalékból áll, amelyet oltatlan mész forrasztott 
össze keményre. Ennek felülete csaknem kőke
mény sima és 15—20 cm közökbe gödrözött (e). 
Ezután morzsás c-hez hasonló vakolat fekszik 3—4 
cm vastagságban (f) melybe (g) tiszta mész. (for
rón) került 1 cm vastagon, s ebbe a mozaik sze
mek illeszkednek (h). Az е., és f-t egymáshoz az 
e. réteg felületén vájt gödröcskékbe nyomódó f. 
vakolat rögzíti"87 (15. ábra). 

A mozaiklapokkal együtt, 2 évvel korábban Ba-
lácán elraktározott több láda falfestménytöredéket 
is beszállítottak a kaszinó épületébe.88 

S hogy miért helyeztek vissza vörös falfest
ménytöredékeket a csatornába, vagy miért emel
tek ki 5—6 vörös homokkölapot Zwizler számára, 
örökre megválaszolatlan marad.89 Valószínűleg 
azokról a csatornát fedő kövekről van szó, ame
lyek végig lefedték a 31. helyiség fűtőcsatornáját, 
s amelyek közül az ásatások újabb szakaszára már 
csak egy feküdt eredeti helyén. 

A mozaik „preparálásának" munkálatait Agner 
után Stumpfhauser Lőrincz kőművesmester vette 
át, aki október 31-től egy segéddel napi 4, ill. napi 
1,40 koronáért dolgozott. Alois Agner 3 lap beto
nozását végezte el, a többit, nov. 2-án 7 lapot, 10-én 
5 lapot, 16-án 4 lapot, 23-án 4 lapot, 30-án 5 lapot, 
dec. 9-én 4 lapot és dec. 16-án 3 lapot, már 
Stumpfhauser Lőrinc helyezett betonba, majd a 
3 lapból álló apszis betonozásába Rhé Gyula nov. 
23-án kapcsolódott be. A mintás részeken ő, az 
egyszerűbbeken Stumpfhauser dolgozott. A no
vember 30-i betonozásnál nehézségek mutatkoz
tak, mert a Nyergesfaluról származó cement rosz-
szabb minőségű volt és nehezebben kötött. 

Az apszist, ideiglenesen, február 6-án helyez
ték el püspöki palota lépcsőházában. Rhé Gyula 
megkönnyebbült bejegyzése ,,No lám, sikerült!" 
egyben a munka kivitelezhetőségében kétkedők
nek is szólt.90 

1911 őszére lebontották az egykori Piac téren 
(ma Vöröshadsereg tér) állt régi kaszinó épületét, 
amelynek néhány szobáját az elmúlt évben és az 
év elején a múzeum „mozaikműhelynek" rende
zett be. A múzeum újabb helyhez nem jutott, ezért 
az 1911 őszére tervezett balácai, még kinn fekvő 
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4498 ... 
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és neje Hartmann Anna 
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Sáry János + haszonélvező az özv. 
kiskorú árvák 

4 к at. hold 97- о öl 

10. ábra. Rhé Gyula rajza a káptalani határral szomszédos földterületekről (VBM A 14.764) 
Abb. 10. Die Zeichnung von Gyula Rhé mit dem benachbarten Gebiet des Kapitels (VBM А 14 764) 
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11. ábra. Rhé Gyula 1909-ben kiásott, ill. kitűzött kutatóárkainak rajza (VBM A 14.758—14.759 alapján.) 
Abb. 11. Die Zeichnung von Gyula Rhé über den im Jahre 1909 ausgegrabenen Graben (VBM A 14 758—14 759) 
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12. ábra. Rhé Gyula 1909-es ásatási naplójának részlete (VBM A 48.896) 
Abb. 12. Ein Teil des Grabungstagebuches von Gyula Rhé vom Jahre 1909 

mozaikok kiemelésének és helyreállí tásának mun
káit el kellett halasztani. 

A helyhiány a vármegyeházán is egyre szoron-
gatóbban jelentkezett, egyrészt a nagy mennyi
ségű, részben beszállított és kiállított balácai lele
tek, másrészt pedig a vármegyeház K-i szárnyán 
keletkezett falrepedések miatt. A múzeumi anyag 
egy részét ládákba kellett csomagolni és a kapu
aljba, ill. a pincébe kellett leszállítani.91 Az új mú
zeum helyének kiválasztása körül keletkezett 
vitában részmegoldásként vetődött fel az az ötlet, 
hogy a belső püspökkertbe ne az egész múzeumot, 
hanem csak a balácai leletek elhelyezését szol
gáló épületet építsék fel. Csomay Kálmán építő
mester a „klasszikus" leletekhez klasszicizáló 
megoldást tervezett. 

Az építendő múzeumépület elhelyezése ügyé
ben hozott végleges döntéssel és Medgyaszay 
István elfogadott múzeumtervével együtt a Cso-
may-féle javaslatot is elvetették.92 

Az 191 l-es államsegély 508,03 koronáját, hogy 
Baláca számára valamit megmentsenek, Laczkó De
zső és Rhé Gyula a balácai anyag ismertetésére sze
rette volna fordítani. Mivel a főfelügyelőség 
(MKOF) a kiadványt ál lamsegély-maradvány ter
hére kiadni nem engedélyezte, a fennmaradt ősz-
szeg egy részéből beszerezték a múzeum könyvtá
ra számára a Corpus Inscriptiorum Latinarum — 
vidéken ritkaságszámba menő, máig is meglévő — 
négy kötetét.93 Végül azután Horning Károly 

13. ábra. A főépület 31. helyiségének beszámozott mo
zaiktáblái (VBM A 71/1310 = 26/1911) 
Abb. 13. Numerierte Mosaikzeichnung vom Raum 31. des 
Hauptgebäudes (VBM A 71/1310 = 26/1911) 
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14. ábra. A 31-es helyiség apszismozaikja a püspöki palota bejárata előtt (VBM A 67/1071) 
Abb. 14. Das Apsidemosaik des Raumes Nummer 31 von dem Eingang des Bistums (VBM A 67/1071) 

15. ábra. Laczkó Dezső rajza a 31-es helyiség mozaikjá
nak metszetéről (VBM A 48.813) 
Abb. 15. Die Zeichnung von Dezső Laczkó über das 
Profil des Mosaiks Raum 31 (VBM А 48 813) 

veszprémi püspök a Magyar Orvosok és Termé
szetvizsgálók 1912. augusztus 25—29-i, Veszprém
ben tartandó XXXVI. országos vándorgyűlése tisz
teletére kiadta a Balácza című könyvet, amelynek 
kivitelére Rhé Gyula különös gondot fordított. 
Hogy a falfestmények igazi szépsége érvényesül
jön és ragyogjanak, a töredékeket víz alatt fény
képezték 4 (16. ábra). A könyv első részét: Római 
telepnyomok és útirányok Veszprém megye déli 
felében, Laczkó Dezső írta, a másodikban: A balá-
czai ásatások eredményei című részben Rhé Gyula 
számolt be addigi munkáiról.95 

Néhány kérdés tisztázására indított, április 
15—május l-ig tartó, 10 munkanapból álló ásatás 
legjelentősebb eredményének az I. épület 12/1. 
helyiségének feltárását tartotta. Az itt talált fal
festménytöredékeket IV. századinak határozta 
meg. A főépület hosszanti oldalára merőlegesen 
húzott kutatóárokban, 20 és 64 m között 4—5 pár
huzamos falra, ill. a főépülettől 16 m-re DNy-ra 
eső újabb épületre (X.) akadt.96 

S habár a 12/1. helyiségből (praefurnium) szép 
számmal kerültek elő falfestménytöredékek, a 44 
db-os gyarapodásból csak 2 láda volt a falfestmény 
(a ládákat egy-egy darabnak számolták).97 

Laczkó Dezső múzeumigazgató a Balácza könyv 
kiadásához budapesti nyomdáktól (Athenaeum, 
Franklin Társulat, Hornyánszky Viktor, Stepha-
neum) és két berlini cégtől kért árajánlatot.98 

Végül a budapesti Weinwurm A. és Társa ,,cin-
kográfiai müintézete" és a veszprémi Egyházme
gyei Könyvnyomda árajánlata látszott a legmeg
felelőbbnek. Becske Antal veszprémi fényképész 
ajánlatával és az írói tiszteletdíjjal együtt a kiad
vány előrelátható költsége 4000 korona (3965 K) 
lett volna. Hornig Károly, aki egyébként is támo
gatni akarta a kiadványt, a kiadási jog átadásának 
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fejében hajlandó volt magára vállalni a költ
ségeket . " 

A szerződést 1912. március 25-én küldték vissza 
Weinwurmék, s a már elkészült könyvek tisztelet
példányait augusztus-szeptember folyamán szét is 
küldték. I ü ü Laczkó Dezső 1912. augusztus 25-i vég
elszámolása 2028 korona hiányról tudósít, amelyek 
Weinwurmék és az Egyházmegyei Könyvnyomda 
magasabb árainak, az írói tiszteletdíj 100 koronás 
megemeléséből (400 korona) adódtak. (Rhé Gyula 
évi múzeumi tiszteletdíja ekkor 600 korona 
volt.)101 

1912-vel megszakadtak a balácai helyszíni kuta
tások, mert a múzeum legnagyobb gondja az új 
múzeumi épület megvalósítása, az építkezésekhez 
szükséges fedezet előteremtése volt. Medgyaszay 
épülete már az építkezés elején szűknek bizonyult, 
s az összes, Balácán előkerült mozaik elhelyezése 
az új múzeumban fel sem vetődhetett . 

A 31. helyiség eddig különböző helyeken tárolt 
mozaikját azonban a földszinten, az előcsarnokban 
kívánták bemutatni, de annak padlóba ágyazásá
hoz a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium nem 
járult hozzá.103 A múzeum épületének megnyitá
sakor (1925) a mozaik néhány darabja a bejárat
nál körülker í tve volt látható, l ü4 (középrész és 
apszis) s valószínűleg ott is maradt a régészeti 
anyag legközelebbi átrendezéséig. 1936-ban Rhé 
Gyula holttestét ezen a mozaikon ravatalozták 
fel.105 

A Múzeum Egylet 1923. március 12-i közgyűlé
sén Laczkó Dezső indítványára elfogadták, hogy az 

76. ábra. If j . Weinwurm A. és Társa levele a falfestmé
nyek fényképezéséről (VBM A in 48.831 = 9/1912) 
Abb. 16. Der Brief von A. Weinwurm des jungen und 
Genossen über das Photografieren der Wandgemälde 
(VBM A in 48 831 =9/1912) 

új múzeumépület megnyitására az épületről és né
hány baláczai tárgyról képeslapot hozzanak forga
lomba.106 Ennek a határozatnak az alapján készül
tek az adattári anyagban még megtalálható kecs
keszoborral, falfestménytöredékkel, ezüstmécses
sel illusztrált levelezőlapok107 (17—19. ábra). 

1923. május 1-én az Országos Magyar Gyűjte
ményegyetem régiségtári szaktanácsi ülésén vett 

17. ábra. Képeslap a balácai kecskeszoborral és őzikés 
fibulával (VBM A) 
Abb. 17. Ansichtskarte über das Ziegestandbild und der 
Rehfibula 

18. ábra. Képeslap balácai falfestménytöredékekkel 
(VBM A) 
Abb. 18. Ansichtskarte über ein Wandgemäldebruch
stück zu Baláca 

19. ábra. Képeslap a balácai ezüstmécsessel (VBM A 
17.006) 
Abb. 19. Ansichtskarte über die Silberlampe zu Baláca 
(VBM A 17 006) 
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20. ábra. Laczkó Dezső összeállítása a mozaikkiemelés 
felszereléséről (MNM 482/1923) 
Abb. 20. Die Zusammenstellung von Dezső Laczkó über 
die Ausrüstung der Mosaikaushebung (MNM 482/1923) 

részt Laczkó Dezső. Az értekezleten Klebelsberg 
Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter elnökölt. 
Az itt hozott határozattal már eldőlt a visszateme
tett nagymozaik sorsa. Laczkó Dezsőt és Rhé Gyula 
állomásfőnököt (akinek számára 4 heti szolgálat
mentességet kérvényeztek) kérték fel nemcsak a 
mozaikfeltáró munkák, hanem a káptalan terüle
tére eső további feltárások vezetésére is. A leletek 
közül a nagymozaikot a Nemzeti Múzeumnak szán
ták, míg a többit a veszprémi múzeumnak. 

A szaktanács arra is felkérte Laczkó Dezsőt, 
hogy tájékozódásával készítse elő az ásatást és 
a várható munkákról nyújtson be költségve
tést.108 Laczkó Dezső július 9-én írt felterjeszté
sében bejelentette, hogy a késlekedő gabonaérés 
és egyéb problémák miatt a balácai munkákra 
csak szeptemberben lehet számítani. Az őszből 
még hátralévő száraz, meleg idő azonban már 
csak a 2 mozaik (8., 20. helyiség) kiemelésére 
lesz elegendő.109 A káptalan a kultuszminiszter 
átiratára korábban, 1923. április 7-i határozatával 
adta meg az engedélyt, a kért területen, az ása
tásra.110 

Laczkó Dezső az 1910-es mozaikmunkákat te
kintetbe véve, a külső munkákra 3 hetet, a bel
sőkre 10—12 hetet javasolt, amelyek 270—280 
napszámnak felelnének meg. Felterjesztéséhez a 
beszerzendő felszerelések jegyzékét is mellékel

te, értékes információkat szolgáltatva egyúttal 
az utókor számára a mozaikkiemelés akkori se
gédeszközeiről"1 (20. ábra). 

A korona értékcsökkenése, a napszámbérek és 
a felszerelésekhez szükséges anyagok beszerzési 
árának emelkedése miatt Laczkó Dezső felterjesz
tésére adott válaszában a következőket közölte 
Csánki Dezső: ,,a közbejött akadályok miatt a 
munkálatok elindítása iránt nincs módunkban in
tézkedni".112 

Csánki nem vetet te el véglegesen a mozaikok 
kiemelésének kérdését. 1924 elején, már február
ban felkérte Laczkó Dezsőt, hogy tájékozódjék, 
milyen feltételek mellett valósíthatók meg az el
maradt munkák ." 3 

A múzeumigazgató válaszától függetlenül is 
tudjuk ma már, hogy erre csak 1925-ben kerülhe
tett sor, mégpedig olyan körülmények között, 
ami Baláca ügyéért oly sok áldozatot hozó Rhé 
Gyula számára nagyon sok keserűséget hozott, 
és amelyet Hóman Bálint köszönő levele és a 
MNM jubileumi bronzplakettje, amit hosszú évek 
tudományos fáradozásaiért, nagy jóindulatáért és 
a balácai mozaik MNM-ba érkezése alkalmával 
ajánlottak fel számára, sem tudott csökkenteni ."4 

Rhé Gyula, úgy látszik, előre megsejtett vala
mit, mert 1923. május 1-i, Laczkóhoz írt levele 
részletesen foglalkozott a Nemzeti Múzeumnak 
adandó mozaikról készült felvételek kiadói jogá
va l . " 5 

A mozaikokat feltáró Rhé Gyula 1912-es, Ba-
lácza könyvben publikált mozaik leírásán és egy
két rövid cikkén vagy utalásán kívül, sem a mo
zaikokról, sem a falfestményekről nem írt na
gyobb tanulmányt. Valószínűleg megakadályozta 
ebben és kedvét szegte Wollanka József osztály
igazgató (Nemzeti Múzeum) 1926-ban megjelenő 
magyar nyelvű kisebb és 1929-ben közölt német 
nyelvű nagyobb munkája ." 7 Nagy Lajos 1920— 
22-ben, 1926-ban írt a balácai falfestmények
ről.118 A Pesti Hírlap 1926. július 11-i, A balácai 
mozaik 1700 év távlatából című cikkének téve
déseire Laczkó Dezső reagált.119 

A múzeum számára sem volt kedvező az Orszá
gos Földbirtokrendező Bíróság 1924. évi határo
zata, amellyel elutasította a múzeum igénybeje
lentését arra a káptalan által vagyonváltság cí
mén felajánlott földterületre, amely alatt a ba
lácai római telep fekszik. A múzeum ilyen irányú 
segélyezése is ezzel kútba esett.120 

A gazdasági nehézségek 1925-ben sem tették 
lehetővé az ásatások folytatását, azonban reali
zálódhatott az 1923-as határozat, amelynek értel
mében a Magyar Nemzeti Múzeum vállalta a két 
visszatemetett mozaik kiemelésének és betonozá
sának munkáit, annak fejében, hogy a nagymo
zaikot a Nemzeti Múzeum kapja meg.121 

A mozaik kiemeléséhez a feltételek kedvező
nek mutatkoztak. Laczkó levélben tájékoztatást 
küldött a balácai körülményekről a Nemzeti Mú
zeumnak. A napszámköltségeket 60—70 000 ko
ronára becsülte. A mozaikok felett csak néhány 
szál kukorica állt, így magas kártalanítási összeg
től sem kellett tartani.122 

Rhé Gyula 1925. július 27-i levelében kiegészí
tést küldött a végleges költségvetés összeállításá
hoz, egyben javaslatot tett arra, hogy a mozaik-
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kiemelési munkákat a nagymozaiknál „becsben 
mélyen alatta ál lóval" (8. helyiség) kellene kez
deni. „Ezen oly gyakorlatot szereznek az embe
rek, hogy a felszedés sikerét a másodiknál biz-: 
tosítottnak tekinthetjük."1 2 3 

Wollanka József 1925. augusztus 8-i levelében 
már leküldte Veszprémbe a két mozaik kiemelé
sének költségvetését (21. ábra), és elfogadta Rhé 
Gy.-nak a kiemelés sorrendjére vonatkozó javas
latát. A munkák megkezdésének időpontját 1925. 
augusztus 17-re tervezte.124 

Wollanka József augusztus 15-én érkezett 
Veszprémbe, majd két nap múlva a Nemzeti Mú
zeum altisztje, Nagy Géza is megérkezett , hogy a 
vámosi—veszprémi emberekkel együtt elkezdjék 
a közös munkát. 

Valószínűleg a mozaikok feletti föld eltávolí
tását már augusztus 17-én megkezdték,125 bár Rhé 
a munka megindítását és a 20. helyiség földjé
nek kitermelését augusztus 18-ra jegyezte fel, és 
az Évi Jelentésben is ezt a dátumot közölték a 
kezdés időpontjaként.126 

Augusztus 19-re már kiszabadították a nagy
mozaik apszisát, ö römmel állapíthatták meg, 
hogy a megtalálása óta eltelt másfél évtized alatt 
állapota nem változott. 

A munkák folytatása azonban nem volt zökke
nőmentes. A 29 munkanapból 15 esős napot jegy
zett fel Rhé Gy. A nedves-párás levegő, a kellő 
szellőztetés elmulasztása, nehezen megoldható 
gondokat okozott éppen a nagymozaiknál.127 A 
mozaikkiemelésben jártas Rhé Gy., aki a kisebb 
mozaikmunkáit egyedül irányította, jogos meg-

szi/xtst. 

21. ábra. Költségvetés a 8. és a 20. helyiség mozaikjá
nak kiemeléséhez (MNM 221/1925) 
Abb. 21. Kostenschlag über die Mosaikaushebung des 
Raumes 8. und 20. (MNM 221/1925) 

elégedéssel állapította meg: ,,A mienk teljesen 
jó és hibátlan."128 

A 8. helyiség mozaikpadlójának kiemelését 
szeptember 2-án kezdte meg, s szeptember 15-én 
a teljes mozaikot beszállították már Veszprém
be.129 

Szeptember 19-én a 20. helyiség mozaikjának 
még bent lévő díszített tábláját is kiemelték. 

20-ra Wollankának már csak a mintázatlan sze
gélyezések felszedése maradt130 (22. ábra). Ügy 
látszik, Rhé Gy. is befejezettnek tartotta a min
tás mezők kiemelésével az érdemi munkát, ezért 
jelent meg az Évi Jelentésben is szeptember 19-e, 
mint az aug. 18-tól tartó „kiemelési munkák" 
vége.131 

Ezután valóban már csak a nagymozaik Buda
pestre szállítása maradt hátra. 

A mozaiktáblák valószínűleg szeptember 24-
én (vagy 25-én?) érkeztek meg a Nemzeti Múze
umba, amelynek előcsarnokában Wollanka 
azonnal szét is rakatta azokat, hogy végre jól ki
száradjanak.133 

A mozaikmunkák, ugyanúgy, mint 1910-ben is, 
külső és belső munkából álltak, s a mozaik fel
szedésénél is lényegében hasonlóan jártak el. Rhé 
Gy. újítása szerint azonban az egyes táblák kö
zött már nem szedtek ki egy sor mozaiksze
met.134 

A 20. helyiség apszisa előtt és az egykor i be
járat előtt árkot, ill. a mozaikalapozás bolygatá
sát figyelhettük meg az ásatások második szaka
szában. Valószínűleg ezeken a helyeken készít
hette metszetrajzát, ill. jegyezte le megfigyelését 
Rhé Gyula135 (23. ábra). Jegyzetfüzetében a régé
szeti érdekességű adatokon kívül a mozaikfelsze-
dési munkálatok teljes eszközkészletét is felso
rolta.130 

A vésőkre, a kefékre, a csiszolókövekre való
ban nagy szükség volt, mert a nagyobbik mozaik
ra 1—2 cm vastagon rákövesedett a föld, amit 
csak nagyon nehezen tudtak eltávolítani. 

A megtisztítás után még a helyszínen készí
tettek 26 részletfényképet a mozaikról, majd a 
mozaik 56 tábláját ágyazta betonba Wollanka Jó
zsef irányításával a Melocco cementárugyár. 

A nagyobb hiányokat szürkéssárga színezett 
cementréteggel pótolták, majd csiszolás után pa
raffinnal eresztették be az egész felületet. A dí
szített mezők körüli, 20. helyiséget kitöltő, egy
színű, szürke (sárgásfehér) szegély (22. ábra) egy 
részét a jobb áttekintés és valószínűleg helyhiány 
miatt feláldozták,137 s ugyanúgy nyoma veszett 
annak a két, profilált vörös homokkőnek is, ame
lyek a 20. helyiség apszisának sarkain állottak. 

Jóllehet ma már sem a Nemzeti Múzeum egyéb
ként szépen megkomponált előcsarnokának, sem 
a mozaik eredeti szépségének érvényesülése miatt 
sem tartjuk szerencsésnek a mozaik elhelyezését, 
a Nemzeti Múzeum — Ókori gyűjteményének 
gyarapodásáról szóló — 1925. I. negyedévi jelen
tésében lelkes szavakkal számolt be új szerzemé
nyéről: „A Régiségtárt nem csak megszervezésé
vel ér te nagy szerencse, hanem abban is, hogy az 
előcsarnok rotundája kitűnő helyül szolgál a re
mekmívű padlózatnak, ahol az architektonikusan 
is teljesen megfelelő helyiségben egész pompájá
ban érvényesülhet.1 3 8 
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ábra. A 20. helyiség mozaikja a kiemelés előtt (VBM A 67/1073) 
!. Das Mosaik des Raumes 20. vor der Aushebeung (VBM A 67/1073) 



A Nemzeti Múzeumba került mozaik betonba 
ágyazása után kerülhetett csak sor a Veszprém
ben maradt kisebb mozaik (8. h.) betonozási mun
kálataira. A budapesti árait figyelembe véve a 
Melocco Rt. 1926. aug. 14-én küldte el árajánla* 
tát a veszprémi Múzeumhoz.1 '19 A 32 mozaik 
padlólap betonba fektetését azonban ,,e célra há
zilag begyakorol t kőművesmesterre l" végeztet
ték el. Az 1926. november 29-töl 1927. február 
l-ig tartó munkák összes költsége 448 P 75 f. 
volt.140 

Az 1910-ben és az újonnan kiemelt mozaiktáb
lákat a múzeumnak valahol raktároznia kellett. 
Égetővé vált tehát egy, a múzeum kert jébe terve
zett római pavilon megépítése, ahova az összes 
mozaikot és balácai leletet el lehetett volna he
lyezni.141 

A múzeum következő évi jelentésében már ar
ról olvashatunk, hogy Laczkó Dezső a római pa
vilon megépítésére 1000 pengőt adományozott, 
s a pavilonalapot perselygyűjtés útján kívánták 
tovább növelni.142 

A világháború, az azt követő gazdasági nehéz
ségek, a földbirtokreform, amelynek következté
ben kiparcellázták a római telep nagy részét, 
egyaránt akadályozták az 1912-ben félbehagyott 
ásatások folytatását.143 

Laczkó Dezső az 1926-os ásatás érdekében tá
mogatásért folyamodott a polgármesterhez, a 
káptalanhoz és a veszprémi püspökséghez.144 

A káptalan, szűkös anyagi viszonyaira tekin
tettel, elzárkózott a kérés teljesítésétől.145 A vá
ros késznek mutatkozott a segítségre, azonban 
csak 1927-re irányzott elö nagyobb összeget a ba
lácai ásatások folytatására.1 

Rótt Nándor volt az, aki átvette a káptalan ko
rábbi mecénási szerepét és a már éppen befeje
zett ásatásokra 3 000 000 koronát ajánlott fel.147 

Az 1926. őszi, október 16-tól (okt. 18-tól) novem
ber 16-ig tartó ásatásra 165 munkanapot és 
8 227 000 koronát fordítottak, összesen 560 m 
hosszú kutatóárkot húztak. 

A városi tanács ígéretében bízva, Rhé Gyula a 
következő évre a „Puszta templom" (középkori 
templom) feltárását ajánlotta. Ásatásra azonban 
már sem Laczkó, sem Rhé életében nem került 
sor, így a Rhé által említett, falakba beépített 
római kövek is bolygatatlanok maradtak.148 

A Rhé Gyula vezette 1926-os ásatások ered
ménye a X-es épület teljes meghatározása, a XI-
es és XI l -es épületeknek, a körítőfal részletének, 
ill. az út egyik szakaszának feltárása. Az épüle
tek részletes leírását megtalálhatjuk Rhé Gyula 
Ujabb ásatások eredményei Baláczán с munkájá
ban, amely az 1927/28-as Évi jelentés Irodalmi 
mellékletében jelent meg.149 A falfestmények 
csoportosításával és periodizációjával kapcsola
tos félreértések tisztázására ismételten kifejtette 
az ásatásokon tapasztalt észrevételeit. Az újabb 
épületekkel kapcsolatos leírásából csak a X. épü
letről írt két megjegyzését érdemes most kiemel
ni: 1: A X. épület „egyetlen egy nagy 152 négy
zetméter területű" terem, 2: ,,A X. épület észak
keleti falának külső részén nagy tömegben va
kolatmaradványok feküdtek . . . Az épebb falfe
lületeken vörös, vörhenyesbarna és sárga színű 

festett csíkokat bőven konstatáltunk és csak el
vétve tűnt elő egy-egy zöld levél, — vagy piros 
bimbódíszítés".1 

A balácai ásatások második szakaszában talált, 
fent leírthoz hasonló falfestmények zöme fa-
konstrukciójú válaszfalakhoz tartozott. Úgy érez
zük, joggal megkockáztatható az a feltevés, hogy 
a X-es épület falfestménytöredékei hasonló szer
kezetű falakat díszítettek. A leborult falak ma
radványai éppúgy elkerülték Rhé Gyula figyel
mét, mint az I. épület esetében is.151 A szegényes 
leletanyagból a XI. épület külső fala közelében 
előkerült germán leleteket emelte csak ki Rhé 
Gyula.152 

Ügy látszik, a korábbi balácai falfestménytö
redékek ,,Pannonia"-szerte jelentős értéket kép
viseltek. Még Szombathelyen is szívesen fogad
ták veszprémi metszetekért cserébe.153 

A Vasvármegyei Múzeum Régiségtárának lel
tári naplójába 1926. november 14-én vezették be 
a 6 db balácai töredéket.154 

Laczkó Dezső 1926. októberében felkereste a 
szombathelyi múzeumot és felajánlotta a gyakor
lattal rendelkező veszprémi múzeum (Rhé Gy.) 
segítségét a múzeum parkjában elhelyezett római 
mozaik restaurálására.155 Rhé 1928. augusztus 29. 
és augusztus 31. között 6 táblára osztva vászonra 
ragasztotta a mozaikot,150 a betonba ágyazási 
munkákra és a múzeum előcsarnokába való elhe
lyezésre azonban csak később került sor.157 

23. ábra. Rhé Gyula metszetrajza (VEM A 48.896) 
Abb. 23. Profilzeichnung von Gyula Rhé (VBM A 48 896) 
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Bár a balácai római telep tudományos ér téke 
nem volt egészen ismeretlen Veszprém város szá
mára sem, Laczkó Dezső és Rhé Gyula mindent 
megtett annak érdekében, hogy a leletek fontos
ságát, megfelelő elhelyezésének szükségességét 
állandóan tudatosítsa és ébren tartsa. 1928-ban a 
polgármester megkeresésére összeállított utca-
névjegyaékben például a Villasor helyett a ,,Ba-

A Veszprémvármegyei Múzeum 1935-ös ve
gyes jövedelmeinek kimutatásában a Római pa
vilonalap 2884,50 pengővel szerepelt.165 

A pavilonalap első, 1555,99 P-s felhasználásra 
kiadott alispáni hozzájárulás, úgy érezzük, vég
képp megpecsételte a római pavilon sorsát.1 

Csomay Kálmán második római pavilonterve 
sem valósulhatott meg,167 s a maradék pénzt ,,el-

láczai út" elnevezést javasolták, s rendszeresen mosta" az újabb világháború. 
közölték az Évi jelentések Számadási kivonatai
ban a ,,Római pavil lon-alap" elszámolását, az 
adományok külön feltüntetésével. 

,A per sel y pénzeken kívül a múzeum a magán
feleknek végzett numizmatikai, történeti, hyd-
rológiai, geológiai szakvéleményekért befolyt 
pénzeket is a pavilonalaphoz csatolta.159 

A Római pavilonalap évi állása: 

1928. június 30-án: 1544 P 12 f 
1927. július 1-én: 
ebből Laczkó D. 
adománya: 1000 
1929. július 1-én: 
1930. július 1-én: 
1931. július 1-én: 
1932-ben: 

P — 

1024 P 40 f 

rl60 

1808 P 28 f161 

2017 P — f162 

2196 P 43 f16:i 

2329 P 62 f164 

A nyomtatott Évi jelentések megszűnésével a 
rendszeres beszámolók is elmaradtak. 

S hogy a balácai ásatások, az alkalmankénti 
kiszállásoktól eltekintve1 6 8 miért maradtak abba, 
nehéz pontosan behatárolni. 

Lehet, hogy a gazdasági válság volt az oka, 
amely a, múzeum jövedelmeinek csökkenését is 
kiváltotta, és ezért néhány ásatás, például „Balá-
cának kimeríthetetlen római anyaga", is elma
radt,169 vagy az a körülmény, hogy az anyagi 
erők összpontosításával megépülhessen a mú
zeum római szárnya, amelyben méltó elhelyezést 
nyerhetnének a mozaikokon kívül a falfestmé
nyek is. 

A balácai ásatások I. szakasza tehát 1926-tal 
lezárult. 

Pozitívuma mindaz, amit eddig Balácából és 
Balácáról ismerünk. Hiányossága az, amit a XX. 
század első felének ásatóitól nem is várhatunk. 
Hiányoznak pl. a pontos rétegtani megfigyelések 
és a réteghez kapcsolódó leletszétválasztások. 

24. ábra.Az 1964-ben megnyílt kiállítás részlete a megnyitáskor (VEM A 70/80) 
Abb. 24. Ein Teil der im Jahre 1964. geöffneten Ausstellung vor der Öffnung (VBM A 70/80) 
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25. ábra. A 10. helyiség mozaikjának részlete a tihanyi 
kiállításon (VBM A 48.765) 
Abb. 25. Ein Teil des Mosaikes im Raum 10. an der Aus
stellung zu Tihany (VBM A 48 765) 

(Az 1955-ös újraleltározáskor a szerzeményi 
napló bejegyzéseit is összekeverték, igy az anyag 
évenkénti különválasztása, egy-két jellegzetes 
tárgy kivételével, szinte lehetetlen.) 

A I I . világháborút a balácai leletek valószí
nűleg a múzeum pincéjében vészelték át. 1948-
ban már komolyan foglalkozott a múzeum veze
tősége a gyűjtemények átrendezésével. A dr. M. 
Gy. (Mészáros Gyula?) betűkkel jelölt I. emeleti 
berendezési rajzon az apszismozaik felszállítását 
is tervbe vették.170 

A II . világháború utáni első állandó kiállítás 
1951. január 7-én nyílt meg. (A kiállításnyitás 
évéül általában 1950-et jelölik meg.) A kiállítás 
forgatókönyve jelentős helyet szentelt a balácai 
leleteknek. Az egyik falfestményrészlet mellett 
két nagy mozaiklapot is kiállítottak.171 

A falfestmények közül az ún. sárga-lila szoba 
(Rhé Gyula szerint is legkönnyebben rekonstru
álható — 2. ábra) falképének összeállításával ké
szültek el.172 

A régészeti új állandó kiállítást 1958. augusz
tus 8-án nyitották meg. Az 1957—1958-as rende
zési munkák során Thomas Edit régész és Bartha 
László festőművész együttműködésével újabb 4 
falképet állítottak helyre, s segítettek a sárga-lila 
falkép beszürkülésén is. A római terem falait 
mintegy 60 m2-nyi falfestmény borította.173 

A II . emeleti kiállítási terem közepén a 31. 
helyiség mozaikjának javát helyezték el Kiss 
Ákos közreműködésével.1 7 4 

Az 1964. május 9-én megnyílt, újjárendezett 
kiállításra (24. ábra) a falfestmények rekonstruk
cióján nem változtattak; felületüket, akárcsak a 
mozaikot is, megtisztították. Az évi beszámoló 
mozaikkiegészítési munkákról is tudósít.175 

A 10. helyiség mozaikjának egy részét a tiha
nyi múzeum 1960-ban rendezett állandó kiállítá
sának egyik földszinti termében helyezték el (25. 
ábra), majd az 1966-os tihanyi kőtárrendezéskor, 
a többi római faragvánnyal együtt, lekerült az 
egykori pincébe. A fekete-fehér szegélytöredéke
ket ekkor vihették Tihanyba. A 8. helyiség ed
dig a veszprémi múzeumban őrzött tábláiból Tho
mas Edit és Soproni Sándor (a római rész ren
dezői), a Központi Múzeológiai Technológiai 
Csoport és a Bakonyi Múzeum restaurátorainak 
segítségével, állította össze a kőtár első helyisé
gét csaknem teljesen beborító mozaikpadlót.176 

1970-ben a külső csatornák hibája miatt be
ázott az egyik falfestmény. Lebontását nem lehe
tett sokáig halogatni. 

Az 1978-as, az 1982—83-as újabb falfestmény
leválasztás, a 31. helyiség és a 10-es helyiség 
mozaikjának elszállítása Veszprémből, ill. Ti-
hanyból, a balácai vagy a Balácával kapcsola
tos munkák újabb fejezetéhez tartozik.177 

Esedékessé vált egyrészt a Bakonyi Múzeum 
épületének és állandó kiállításának felújítása, 
másrészt 1976-ban megkezdődött a balácai ásatá
sok második szakasza. 

A 2000-ig tervezett program keretében feltá
ruló római villagazdaság újabban előkerült lele
tei, a már ismert mozaikokkal és falfestmények
kel együtt, figyelembe véve a Bakonyi Múzeum 
már megnyitásakor is szűkös voltát, ismét ak
tuálissá tette Laczkó Dezső és Rhé Gyula álmát, 
a balácai római telep anyagának „méltó", külön 
épületben való elhelyezését. 

Hajnóczi Gyula — a feltárt főépület falainak 
felhasználásával tervezett — védöépületében ere
deti helyükre kerülhetnek vissza a mozaikok. 
Az új töredékekkel kiegészített falképek, ha nem 
is eredeti helyükre, de ugyancsak visszakerülnek 
a főépületbe, ahol válaszfalként gazdagítják majd 
a balácai látnivalók sorát. 
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SYLVIA К. PALÄGYI 

DIE GESCHICHTE DER AUSGRABUNGEN IN BALÁCA 
(1904—1976) 

In der Geschichte der Ausgrabungen in Baláca kön
nen zwei Abschitte unterschieden werden: der erste 
Abschnitt von 1906 bis 1926 und der zweite Abschnitt, 
welcher 1976 begann und bis zum Jahr 2000 geplant ist. 

Die Eröffnung des ersten Teils des Ruinengartens ist 
der Grund dafür, die Forschungen in Baláca vor dem 
zweiten Abschnitt ausführlicher als bisher8 zusammen
zufassen und sie mit den in der Datensammlung des 
Bakony-Museums in Veszprém schlummernden wert
vollen Daten zu ergänzen. 

Dies Studie kann auch als der Beginn der Verarbei
tung der neueren Ergebnisse und Funde in Baláca an
gesehen werden, da 1984 die Freilegung des Hauptge
bäudes (I.) beendet wurde und in Kenntnis der neueren 
Informationen die Auswertung des Materials beginnen 
konnte. 

Das Gebiet von Nemesvámos war seit dem XVIII . 
Jahrhundert durch seine römischen Funde bekannt. I _ B 

Die römische Fundstätte in der zum Dorf Nemesvámos 
gehörenden Puszta von Baláca konnte aber erst auf
grund der im Jahre 1904 beim Pflügen an die Oberfläc
he gelangenden Bruchstücke von Wandmalereien und 

12 — 22 
weiterer Details genau bestimmt werden. 

Als Ergebnis der Absprachen des Museumsdirektors 
Dezső Laczkó, der den historischen Wer t der Funde 
sofort erkannte, konnte mit Unterstützung des Kapitels 
die erste Ausgrabung der römischen Villa von Baláca 
im Jahre 1906 beginnen.25~3Ü Ihre schönsten Funde wa
ren die Bruchstücke von Wandmalereien, die bronzene 
Ziegenplastik, die Fibel usw.31 

Die Kosten der Ausgrabung beinhalteten das Tage
geld von Gyula Rhé, der die Forschung leitete, Fund
belohnungen und Transportkosten.32Schon im ersten 
Jahr fand man das Mosaik des 10. und 8. Raumes und 
zeichneten sich in Spuren des dritten Mosaikfußbodens 
ab (20. Raum). In der Auffüllung unter dem Terazzo-
Fußboden des 4. Raumes des Hauptgebäudes lagen jene 
Bruchstücke von Wandmalereien, die in die frühe 
Gruppe der Wandmalereien von Baláca gehören und 
seit damals als gelb-lila, schwarze und schwarz-rote 
Wandbilder bekannt geworden sind.36"38 

Im Jah re 1907 wurde ein großer Teil des dri t ten 
Mosaiks freigelegt, und da man sich außerhalb des Ge
ländes des Kapitels mit den Kleingrundbesitzern nicht 
einigen konnte, war man gezwungen, den kleinen Hü
gel nordöstlich des Hauptgebäudes zu durchstechen, 
und so fand man das II . Gebäude. 

Das Jahr 1909 kann als das erfolgreichste Jahr der 
frühen Forschungen in Baláca angesehen werden. Gyula 
Rhé, der die Ausgrabung ausführlich dokumentierte 
(Tagebuch, Fotos, Zeichnungen) kannte bis zum Herbst 
1909 innerhalb der die Villa umgebenden Mauer schon 
neun Gebäude. Er legte die gesamte Fläche des drit ten 
Mosaiks frei und fand im 31. Raum das vierte Mo-
saik.5 4"6 4 '6 9 - 7 2 (Abb. 4—10) 

Im Jah re 1910 wurden mit zentraler Unterstützung 
die Mosaiks der Räume 31 und 10 ausgehoben (wobei 
auch ein Restaurator aus Carnuntum mithalf), diese 
konnten jedoch in Veszprém wegen Platzmangels zum 
großen Teil nur gelagert werden. (Abb. 13—15) Zu 
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dieser Zeit tauchte der Gedanke zum ersten Mal auf, 
für die Funde aus Baláca ein gesondertes Gebäude zu 
errichten.92 

Im Jahre 1912 erschien mit Unterstützung des VeszR-
rém Bischofs Károly Hornig das Budh „Baláca", in dem 
Gyula Rhé seine bisherigen Forschungen zusammen-
faßte.94 '98-H) l 

Nach den zehntägigen Ausgrabungen im Jahre 1912 
wurden die Forschungen in Baláca unterbrochen. 
Neuere Freilegungen erfolgten erst 1926.144-147 ' I 4 9 - 1 5 2 

Das Ziel der Arbeiten von 1925 in Baláca war die 
Aushebung der Mosaiks des 8. und 20. Raumes. Aufg
rund des Beschlusses des Kultusministers erhielt das 
Ungarische Nationalmuseum als Gegenleistung zur 
Übernahme der Kosten das große Mosaik. Nach der 
Durchführung der Aushebung und der Betoneinbet
tungsarbeiten wurde das Mosaik des 20. Raumes in der 
Vorhalle des Ungarischen Nationalmuseums ausgestellt, 
wo es auch zur Zeit zu sehen i s t . 1 0 8 - " 5 ' m~ 1 3» (Abb. 
20—23) 

In der Vorhalle des 1925 eröffneten Veszprémer Mu
seums wurden einige Mosaiktafeln des 31. Raumes 
ausgestellt. Die in Beton gefaßten Mosaiktafeln des 8. 
und 10. Raumes mußten jedoch weterhin gelagert wer
den. I03- ,Ü5 

Der Museumsdirektor Dezső Laczkó schuf mit seiner 
Spende von 1000 Pengő den Fond des Römischen Pavil-

lions, aus dem je ein Flügel an die beiden Seiten des 
Museumsgebäudes gebaut werden sollte. Der geringe 
Zuwachs und schließlich der erneute Weltkr ieg mach
ten die Errichtung der Gebäudeflügel nicht mög
lich.159-167 

Zu den archäologischen Ausstellungen von 1951 und 
1958 entstand erst eine und dann weitere vier Re
konstruktionen von Wandmalereien und wurde auch 
der größte Teil des Mosaiks des 31. Raumes ausges-
telltT71-174 

Im Jahre 1960 wurde in Tihany schon der farbige 
Mittelteil des Mosaiks des 10. Raumes ausgestellt und 
1966 bei der Einrichtung der Steinsammlung die Rah
mentafeln des Mosaiks des 10. Raumes und jene Teile 
des Mosaiks des 8. Raumes, die in den I. Saal der Stein
sammlung paßten, nach Tihany transportiert.1 7 6 

In den Jahren 1970, 1978 und 1982/83 wurden wäh
rend der Rekonstruktion des Bakony-Museums bzw. 
unter Berücksichtigung des 1976 begonnenen zweiten 
Abschnitts der Ausgrabungen in Baláca die in der II. 
Etage des Veszprémer Museums untergebrachten 
Wandmalereien und Mosaiks abgenommen, um einerse
its die mit weiteren Details ergänzbaren Wandbilder in 
Baláca auszustellen und damit andererseits die Mosaik
fußböden in dem von Gyula Hajnóczi über dem Kern 
des Hauptgebäudes geplanten Schutzgebäude an ihren 
ursprünglichen Ort zurückkehren können.177 
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