
Beszámoló a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság 
1967. évi munkájáról 

Az előző évről szóló beszámolóban említést tettünk már 
arról, hogy a tanácsi kezelésbe kerülés óta eltelt öt év 
tevékenységéről szóló összefoglalónkat a Megyei Tanács 
VB. 1967. január 18-án megtárgyalta. 

Az 1967-tel megkezdődött újabb időszak első évében 
Igazgatóságunk tevékenysége a terveknek megfelelően 
folyt. 

I. 
1. Az Igazgatóság 1966/67. művelődési évre készített 

munkatervét a Művelődésügyi Minisztérium Múzeumi 
Főosztálya és a Megyei Tanács VB. Művelődési Osztálya 
képviselőinek jelenlétében 1966 őszén megtárgyalták és 
kisebb módosításokkal jóváhagyták. 

A rendszeres évi munkaértekezletet az 1967. esztendőre 
jóváhagyott költségvetés ismeretében 1967. május 1—2-án 
megtartottuk Veszprémben, az önállósult múzeumi szak
szervezeti alapszervezet taggyűlésével és vezetőinek meg
választásával egybekötve. Az értekezleten külön-külön fog
lalkoztunk valamennyi gondnok és tárlatvezető teremőr 
jelenlétében a múzeumi népművelő tevékenység eredmé
nyeinek elemzésével és 1967. évi feladataival, illetőleg a 
múzeumigazgatók, tudományos munkatársak jelenlétében 
a kutató-feldolgozó-nyilvántartó munka feladataival. 

2. 1967. évi költségvetésünket nagyjából az előző évi, 
póthitelekkel szintrehozott összegnek megfelelően 3 112 000 
Ft végösszeggel hagyták jóvá. Az intézményekre bontott 
belső költségvetés kidolgozása a szokásos módon folyt. 
Tekintettel az ottani állandó kiállítás rendezésére, a keszt
helyi Balatoni Múzeum költségvetését emeltük meg a 
célfeladatok elvégzéséhez szükséges jelentős összegekkel. 

Folytattuk a központi kiállításrendező- és restauráló-
műhely, valamint fotólaboratórium felszerelésének gyara
pítását, illetőleg az 1967-re folyósított minisztériumi 
TUKUFA keret terhére a létrehozott ásatási brigád leg
szükségesebb felszerelési tárgyainak beszerzését végez
tük el. 

Jóllehet múzeumaink 1967. évi látogatottsága külön
böző okokból (pl. a keszthelyi múzeumban végzett kiállítás
rendezés miatti részleges zárvatartás) 60 000 fővel csökkent 
az előző évihez képest, bevételeink alig maradtak alatta az 
előző évinek, 567 000 Ft volt (1966: 583 000 Ft). Ennek 
okát többek között abban kereshetjük, hogy a látogatók 
által fizetett belépődíjak mellett egyre nagyobb bevételeink 
származnak kiadványaink, illetőleg műtárgymásolatok ér
tékesítéséből. (1965-ben ez utóbbiakból 51 648 Ft, 1966-ban 
68 162 Ft, 1967-ben 83 557 Ft.) 

Meg kell jegyeznünk, hogy 1967-ben az Állami Pénzverő 
illetve a Múzeumok Központi Gazdasági Igazgatósága 
által készített műtárgymásolatok, és a Múzeumi Ismeret
terjesztő Központ, valamint a más múzeumok képeslevele
zőlap, illetőleg kiadványainak bizományi árusításával több 
mint 100 000 forintos forgalmat bonyolítottunk le. 

A tihanyi múzeumi létesítmények bevételének részaránya 
az előző évhez (64%) képest valamivel csökkent: 60%-os 
volt. Számításokat végeztünk egyébként a látogatószám és 
a belépődíj összegének arányában bekövetkezett változá
sokkal kapcsolatban is. 100 látogatóra 1965-ben 67,5 Ft, 
l966-ban 71,4 Ft, 1967-ben 75,4 Ft belépődíj esett. A sta

tisztikai adatok mellett ez is jelzi, hogy az utóbbi években 
a látogatók összetételében jelentős a változás : fokozatosan 
emelkedik a felnőtt látogatók száma, csökken az iskolásoké. 
Jóllehet a múzeumok népművelő munkáját nem tehetjük 
függővé a jövedelmezőségtől, mégsem hagyhatjuk figyelmen 
kívül azokat az adatokat, amelyek pl. kifizetett teremőri 
munkabérek és a látogatók száma, illetőleg az általuk 
fizetett belépődíjak közötti arányokra utalnak. A Balaton 
partján a nyári időszakban általában a szokásos hétfői 
szünnapon is nyitvatartjuk kiállításainkat, sőt Tihanyban 
napi tíz órai nyitvatartási is bevezettünk. A kiállítások biz
tonságos őrizetének, tisztántartásának egyre fokozódó lét
számigénye mellett ez is többletbért igényelt. Az adatok 
szerint viszont az a látogatószám növekedése, illetőleg a 
belépődíjakból származó bevételgyarapodás révén „ki
fizetődő" volt. 

Példaként megvizsgálhatjuk a balatonfüredi Jókai 
Emlékmúzeum adatait. 1965-ben a kifizetett teremőri bér 
17 500 Ft volt, a múzeum hétfőnként zárva tartott. A lá
togatók száma 49 773, a befizetett belépődíjak összege 
23 598 Ft. 1966-ban 19 000 Ft-ot fordítottunk teremőrök 
bérére, a nyári időszakban hétfőn is nyitvatartottuk a ki
állítást. A látogatók száma 50 666, a befizetett belépődíj 
36 517 Ft. 1967-ben 20 000 Ft-ra emelt bérösszeggel meg
oldottuk azt, hogy egész éven át nyitva tarthasson a múzeum 
a hétfői napokon. A látogatók száma 54 584-re nőtt, a 
belépődíjak összege 38 676 Ft-ra. 100 Ft kifizetett bérre 
ilyenformán 1965-ben 284 látogató, illetőleg 135 Ft be
vétel, 1966-ban 266 látogató, illetőleg 192 Ft bevétel, 
1967-ben 273 látogató, illetőleg 198 Ft bevétel esett. 

Az elmúlt három év adatait az Igazgatóság valamennyi 
kiállításáról összesítve 100 Ft teremőri bérre átlagosan 
195 látogató, illetve 140 Ft összegű belépődíj esik. 

3. Némileg gyarapodott Igazgatóságunk létszámkerete 
is. így egy főfoglalkozású munkaerő lépett szolgálatba 
1967. szeptember 1-én Veszprémben a népművelési munká
val kapcsolatos tárlatvezetések, továbbá adminisztrációs 
munkák elvégzésére. Ezenkívül véglegesítettünk két tudo
mányos munkatársat és egy restaurátort, ugyancsak a 
veszprémi Bakonyi Múzeumban. 

Az időszaki főfoglalkozású, illetőleg részfoglalkozású 
munkaerők száma is növekedett, elsősorban az újonnan 
megnyílt kiállítások teremőri feladatainak ellátása miatt 
(keszthelyi állandó kiállítás, nagyvázsonyi szabadtéri nép
rajzi múzeum.) Alkalmunk volt továbbá, főleg az adattárosi 
munkák rendszeres elvégeztetéséhez, állandó részfoglal
kozású nyugdíjasok beállítására is. 

Az év folyamán részben a Művelődésügyi Minisztérium, 
részben a Megyei Tanács VB. segítségével 1750 Ft-ot for
díthattunk a már évek óta esedékes bérkorrekciókra. 
Ezzel az országos bérátlagok szintjét sikerült megközelí
tenünk, bár még nem értük el. 

4. A veszprémi Bakonyi Múzeumban kialakított központi 
műhely munkáját rendszeressé tettük. Ez a műhely végezte 
el a Balatoni Múzeum állandó kiállításának kivételével a 
megye többi múzeumában adódott állandó és időszaki ki
állítások megrendezését, — a kiállításra kerülő tárgyak 
konzerválásával, restaurálásával egyidejűleg —, továbbá 
valamennyi, kiállításrendezéssel kapcsolatos asztalosipari, 
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üveges, lakatos, villanyszerelő és más szerelési munkákat 
(pl. tablók, posztamensek, új tárlók előállítása). 

A már említett állandó jellegű ásatási brigád 1967. II. 
félévében a veszprémi, keszthelyi és pápai múzeumoknál 
folyt régészeti kutatások végzésében működött közre. 

5. Elsősorban a Múzeumi Igazgatóság összmunkájának 
elismerését látjuk abban, hogy a Művelődésügyi Miniszter 
Éri István megyei múzeumigazgatót „Kiváló népművelő" 
kitüntetésben részesítette, míg Papp Jenő igazgatóhelyettes 
„Szocialista kultúráért" kitüntetésben részesült. 

II. 

Igazgatóságunk kiemelt tervfeladatai közé tartozott a 
megfelelő arányok egyidejű kialakításával az alábbi munkák 
lebonyolítása: 

1. Tudományos kutatás terén a Bakony természeti képe 
c. kutató program folyamatos munkájában 9 fő témán 
belül 53 kutató 55 témán dolgozott. 

A régészeti topográfia l. kötetének megjelenése után a 
Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Kutató Inté
zetében 1967. április 7-én az ország valamennyi régésze 
jelenlétében megvitattuk a kötetet és a topográfia általános 
célkitűzéseit. Megállapítható, hogy ezt, a megye régészeinek 
évek óta legjelentősebb feladatát a szakmai közvélemény 
értékeli és eredményeit elismeri. A vitán elhangzott kor
referátumok és hozzászólások szövegét közleményeink V. 
kötetében publikáltuk. 

A topográfia II. kötete az év folyamán nyomdába került, 
megjelenése 1968-ban várható. 

Egész évben folyt a két utolsó befejező kötettel kapcso
latos munka, terepbejárás, fényképeztetés, rajzolás. 1968 
végére valószínűleg mindkét kötet kézirata is elkészül. 

2. Jelentős eredményeket értünk el múzeumi tudományos 
és ismeretterjesztő kiadványaink megjelentetésénél. Köz
leményeink V. kötete 25 ív terjedelemben az év végére 
készült el. Már nyomdában van a VI. kötet anyaga, míg a 
VII., speciális természettudományi jellegű kötet szerkesz
tési munkálatai befejezés előtt állanak. 

Két képzőművészeti kiállítás (Bene Géza, Tihany; 
Gáborjáni Szabó Kálmán, Veszprém) katalógusán kívül 
megjelent a tihanyi hajózástörténeti kiállítás, illetőleg a 
balatonfüredi Jókai Emlékmúzeum vezetője, továbbá 
facsimile kiadásban a badacsonyi Irodalmi Emlékmúzeum
ban rendezett Balatoni Almanach с versgyűjtemény
kiállítás anyaga. 

A Bakony természeti képe kiadványsorozatában meg
jelent a 4. füzet, Bendefy László: A Bakony-hegység geo-
kinetikai viszonyainak földkéregszerkezeti vonatkozásai с 
14 ív terjedelmű munkája. Nyomdába adtuk az 5. füzetet 
M. Buczkó Emmi: Geomorfológiai térképezés Balatonfüred 
környékén с tanulmányát. 

Továbbfejlesztettük Igazgatóságunk külföldi cserekap
csolatait is. Az év végén 23 ország 253 tudományos intéz
ményével álltunk kiadványcserekapcsolatban. Ez idáig 1428 
db önálló kiadványt, illetőleg 178 évfolyam folyóiratot 
kaptunk kiadványaink ellenében, összesen 68 000 deviza
forint értékben. Az év folyamán sokszorosításban közre
adtuk a tíz vidéki múzeum külföldi cserepartnereinek jegy
zékét. Figyelembevéve, hogy a jegyzék 1965. december végi 
adatokkal zárult, előkészítettük további vidéki múzeumok 
adatainak és a kapcsolatok bővülésének eredményeit is 
tartalmazó második kiadás megjelentetését. 

3. Népművelési munkánk legjelentősebb feladataként az 
év folyamán elkészült és 1967 október 14-én megnyílt a 
keszthelyi Balatoni Múzeum új állandó kiállítása. A 11 
termes kiállítás gazdag anyagával, komplex bemutatásra 
törekedve, modern installációval és szemléltető eszközökkel 
felszerelve a legszebb vidéki múzeumi kiállításnak mond
ható. 

A Múzeumi Ismeretterjesztő Központ és Igazgatóságunk 
együttesen (ideszámítva a korábbi években végzett felújí
tásokat is) kb. 1,5 millió forintot költött a kiállítás elkészí
tésére. 

Igazgatóságunk kiállításrendező csoportja a tárgyévben 
három állandó kiállítást (Badacsony, Irodalmi Emlék
múzeum; nagyvázsonyi Szabadtéri Néprajzi Múzeum és 
Tihany, céhtörténeti kiállítás) megrendezése mellett 18 
időszaki kiállítást rendezett Veszprémben, Pápán és Tihany
ban. Meg kell említenünk ezzel kapcsolatban, hogy köz
ponti fotóműhelyünk szolgáltatta e kiállításokhoz a fotó
nagyításokat. A kiállításrendező csoport grafikusa a fenti 
munkákon kívül jelentős időt fordított a régészeti topog
ráfia II. kötetéhez, illetőleg tanulmányainkhoz szükséges 
illusztrációk, valamint a Bakonyi Múzeum dörgicsei és 
Balatonakaii-ságpusztai ásatási dokumentációinak elké
szítésére. 

III. 

Bakonyi Múzeum, Veszprém 
A már többször említett központi műhelymunkák el

végzése meglehetősen nagy feladatot rótt munkatársainkra. 
Ezenkívül igen jelentősnek mondható a múzeum külön
böző témakörök szerint csoportosított adattári anyagának 
rendezése és nyilvántartásbavétele, valamint a fotó-,dia
pozitív-, kliségyűjtemény rendezésével, nyilvántartásával 
kapcsolatos munka. 

Személyi változások: 1967. II. 1-től alkalmaztuk Palágyi 
Sylvia római szakos régészt, VII. 1-től Berta István leg-
újabbkoros történészt, IX. 1-től Weiland Annamária nép
művelő-adminisztrátor munkatársat. A nyár folyamán 
szerződéssel végzett néprajzi gyűjtéseket Égető Melinda, 
néprajzos. Restaurátori munkakörben véglegesítettük 
Ézsiás Istvánt. Vajkai Aurél, aki nyugdíjazása óta néprajzi 
adattáros munkakörben tevékenykedett, VI. 30-ával meg
vált múzeumunktól, a továbbiakban mint a Bakonyi Mú
zeum külső munkatársa végzi kutatásait. Ugyancsak 
VI. 30-áva! járt le Gopcsa Katalin gyakornok munkaszer
ződése. 

Az év folyamán sikerült gyűjtemény-, adattár- és fotó
tárkezelők három tagú csoportjának létrehozása, nyugdíjas 
részfoglalkozású munkatársak véglegesítésével. 
1. Gyűjteménygyarapítás 

a) R é g é s z e t i gyűjtőmunkánk jelentős eseménye 
volt az Alsódörgicsén, az ottani romtemplom és környékén, 
egy középkori lakóház több hónapig tartó feltárása. 
A munka költségeit részben az Országos Műemléki Felü
gyelőség, részben a Bakonyi Múzeum fedezte, a két hóna
pon át tartó ásatást Éri István vezette, munkatársak: 
Dax Margit, Palágyi Sylvia és Berta István. 

A XIII. sz-i templom és a templomkörüli temető egy 
részének feltárása mellett, egy L alakú, 8 helyiséges kő
házat tártunk fel, gazdag késöközépkori leletanyaggal. 
Az ásatást e részen 1968-ban folytatjuk. 

Balatonakaii-Ságpusztán a tervezett zánkai úttörőváros 
építésének előmunkálatai miatt volt szükséges leletmentő 
ásatás végzése, az egykori Ság-Dörgicse templomának 
helyén. A leletmentő ásatást a Magyar Nemzeti Múzeum 
Adattára és a Bakonyi Múzeum költségvetési terhére vé
geztük. Feltárásra került a románkori templom egy része, 
amely egy római villa falainak felhasználásával épült. 
Római épületmaradványokat a templomkörüli temető ke
rítése mellett is találtunk. Az ásatást vezette Palágyi Sylvia, 
munkatársai voltak: Dax Margit, Berta István. A munkát 
az Országos Műemléki Felügyelőség támogatásával 1968-
ban folytatjuk. Fentieken kívül kisebb leletmentések foly
tak: Veszprém, Kilián u. 4. (középső bronzkori urnate
mető — Dax Margit); Veszprém, Pajta u. (későközépkori 
kályhaszemek — Dax Margit); Veszprém-Cserhát (mel
léklet nélküli Árpádkori sírok — Dax Margit); Ajka-
Timföldgyár (koraközépkori, melléklet nélküli sírok — 
Éri István —Dax Margit); Jásd (középkori bencés kolostor 
— építkezés során előkerült románkori kőfaragványok — 
Dax —Palágyi); Zánka (IV. sz-i római sír — Palágyi). 

A régészeti topográfia IV. kötetéhez Torma István irá
nyításával Dax Margit és Palágyi Sylvia a zirci és a pápai 
járás területén 46 község határában végeztek terepbejárást. 
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A Bakonyi Múzeum gyűjtőterületén akadémiai terv
ásatást végzett Nováki Gyula Bakonyszentlászlón (kora
vaskori földvár), az Országos Műemléki Felügyelőség 
megbízásából Pámer Nóra folytatta a vörösberényi rel. 
templomnál, illetőleg a cseszneki várnál megkezdett ása
tásait. Ugyancsak az Országos Műemléki Felügyelőség 
munkatársa, Gergelyffy András irányította a várpalotai vár 
földszintjén az 1966-ban megkezdett falkutatásokat. Ehhez 
a Bakonyi Múzeum az ásatási brigád révén volt a kutató 
segítségére. 

b) N é p r a j z 
A gyűjtemény gyarapítás célját megszabta a nagyvázsonyi 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum létesítése. Felkérésünkre 
Pesovár Ferenc a székesfehérvári István Király múzeum 
munkatársa irányította a gyűjtést, amely kiterjedt Pula, 
Nagyvázsony és Vöröstó községekre. Munkatársai voltak: 
Petánovits Katalin, Nagybákay Péter, Égető Melinda. 
A begyűjtésre került több mint 500 tárgy, részben műhely
felszerelések (takács és a rézműves műhely), részben gazda
sági eszközök, berendezési tárgyak, illetőleg helybeli céh
emlékek anyagából tevődött össze. 

c) I p a r - és k é p z ő m ű v é s z e t 
Iparművészeti gyűjteményünk számottevő anyaggal nem 

gyarapodott (mindössze 23 tárgy). A herendi porcelángyár, 
a városlődi keménycserépgyár készítményein kívül néhány, 
bakonyi üveghutában előállított üveget vásároltunk meg. 

Képzőművészeti gyűjteményünk a badacsonyi Irodalmi 
Emlékmúzeum „Balatoni Almanach" с kiállításrészének 
létesítésével kapcsolatban gyarapodott. A kiállított vers
kéziratokhoz összesen 24 db illusztrációt készítettek neves 
grafikusművészek. 

d) T e r m é s z e t t u d o m á n y 
Papp Jenő az év folyamán 26 napon át gyűjtött, főleg a 

Bakonyban. A Bakony természeti képe c. program kereté
ben gyűjtött anyaggal együtt a gyűjtemény 1967. évi gyara
podása 174 egyedi tárgy (emlősök), továbbá 9000 db szek
rénykataszteri anyag (rovarok). 

e) H e l v t ö r t é n e t i jellegű gyűjtés lényegében csak 
adattári anyagunkat gyarapította (XX. századi plakát és 
aprónyomtatvány). Ezenkívül folytatódott a veszprémi 
káptalan és a püspökség középkori levéltárának kicéduláz-
tatása. Az ipartörténeti gyűjtés keretében elsősorban temp
lomokba került céhtárgyak (zászlók, temetési lámpák stb.) 
után kutattunk. A megye valamennyi plébánosát, illetőleg 
lelkészét körlevélben kerestük fel. 31 községből érkeztek be 
érdemleges ipartörténeti adatok, illetőleg tárgyakat is jelző 
válaszok. 

Esetenként mód nyílott tárgyak begyűjtésére is, ezek 
részben a veszprémi, részben a pápai múzeum néprajzi 
gyűjteményébe kerültek. 

f) A f o t ó - d i a p o z i t í v - k l i s é t á r az év 
folyamán összesen 5500 darabbal gyarapodott. A fénykép
felvételeket a múzeum munkatársai és mellékfoglalkozású 
fotósunk, a diapozitíveket Papp Jenő, Zeitler Gusztáv 
fotós és Nagy Jenő készítette. 

g) A szokott módon (kb. 400 kötet könyvvel illetőleg 
folyóiratévfolyammal) gyarapodott a Bakonyi Múzeum 
k ö n y v t á r a . Könyvtáros : É. Takács Margit. 

A külföldi cserekapcsolat lebonyolítása Gopcsa Katalin, 
illetőleg Berta István feladata volt. 
2. Nyilvántartás — raktározás 

Az év folyamán a Bakonyi Múzeumban 8164 egyedileg 
számbavehető műtárgyat leltároztunk be. Ennek három
negyed részét (6151 db-ot) az 1966-ban gyűjtött lovas
pusztai éremlelet, illetőleg a Magyar Nemzeti Múzeum 
Éremtára által átadott, egykori zirci éremgyűjtemény meg
határozott érmeinek leltárbavétele alkotta. A numizmatikai 
gyűjtemény kezelője (Lajtai János) a gyűjtemény folyamatos 
leltározása mellett elvégezte a revíziót, különválasztotta és 
megkezdte a duplumanyag jegyzékbevételét. 

Más gyűjteményszakaszainkban a leltározás napra
késznek mondható, kivéve az 1967. évi dörgicsei ásatás 
restaurálás alatt álló tárgyait. 

Az év folyamán az évek óta nem megfelelő helyen tárolt 

nagyvázsonyi várásatási anyagot Nagyvázsonyból Veszp
rémbe szállítottuk át. A tetőtér beépítésének elmaradása 
miatt véglegesen még mindig nem tudtuk elhelyezni, s így 
a még leltározatlan anyag konzerválása és restaurálása sem 
kezdődhetett meg. 

A múzeum adattári anyagának nyilvántartásbavétele 
(Scherer János beállításával) már 1966-ban megkezdődött. 
1967-ben régészeti, műemléki, néprajzi és legújabbkori 
adattári részlegeinkbe összesen 19 529 db-ot leltároztunk 
be. Az összesen 35 503 db-ot számláló adattárból 7565 
régészeti, 9158 műemléki, 9896 néprajzi- és ipartörténeti, 
8884 legújabbkori-helytörténeti jellegű. 

Megtörtént az 1968-ban nyilvántartásba kerülő kb. 
10 000 db-os helytörténeti-legújabbkori anyag rendezése, a 
már leltárba vett anyag megfelelő elhelyezést nyert. 

A fotónegatívtárat Zimmermann Gusztáv adattáros 
kezelte. Leltárbavettünk 3400 db negatívot. A múzeum 
kliségyűjteménye 1967-ben került rendezésre és nyilván
tartásbavételre, ugyancsak Zimmermann Gusztáv munkája
ként. Kliségyűjteményünk 1665 db-ot számlál. A diapozitív 
gyűjtemény 525 db-os gyarapodását Papp Jenő leltároz
ta be. 

1967-ben összesen 1670 végleges leírókartont készítet
tünk (Zimmermann Gusztáv). A kartonozás a néprajzi és 
iparművészeti gyűjtemény kivételével lépést tart a leltáro
zással. 

Lényegében befejeződött a múzeum valamennyi gyűjte
ményszakában a revízió. A geológiai gyűjteményben van 
még szükség szakember közreműködésével néhány száz 
tárgy azonosítására. 

Múzeumunk raktározási nehézségei 1967-ben csak sú
lyosbodtak, részben a folyamatos gyarapodás révén, rész
ben a nagyvázsonyi várásatás anyagának beszállításával. 
A helyzeten 1968-ban, a megyei könyvtár várható kiköltö
zésével egyidejűleg kívánunk segíteni. 

3. Tudományos munka 
a) K o l l e k t í v m u n k á k : 
A régészeti topográfia IV. kötetéhez terepbejárási jegyző

könyvek készítése, adatgyűjtés — Dax—Palágyi. 
A Bakony-kutatók munkájának irányítása — Papp Jenő. 
Ipartörténeti kutatások végzésére létrejött munkaközös

ség irányítása — Éri István. 
b) E g y é n i t u d o m á n y o s m u n k a : 
Éri István: mint szerkesztő a régészeti topográfia veszp

rémi kötetének nyomdába adása előtt a terjedelem korláto
zás miatt szükségessé vált szövegtörléseket végezte el. Szer
kesztette a Közlemények V—VI. köteteinek anyagát, meg
kezdte a VIII. kötet szerkesztését. Elkészítette a Látrány-
Rádpusztai románkori templom ásatásáról szóló cikkét. 
Összeállította a régészeti topográfia I. kötete vitájának 
anyagát. Megjelent a Közlemények V. kötetében a bakonyi 
üveghutákról szóló tanulmánya. A Megyei Tanács VB. 
elé terjesztett beszámolója megjelent a Múzeumi Közlemé
nyek 1967. 1. számában. 

Papp Jenő: folytatta a Természettudományi és a Bakonyi 
Múzeum Braconida gyűjteményének rendezését. Megkezdte 
a „Magyarország Állatvilága"-sorozatba a Microgaste-
rinae-alcsalád megírását. Elkészítette „A Bakony-hegység 
állatföldrajzi viszonyai" с tanulmányát Közleményeink 
VII. kötete számára. Szerkesztette a Bakony természeti 
képe sorozat megjelent, illetőleg nyomdában levő 4 — 5. 
számát, továbbá a Közlemények VII. kötetét. Megjelent 
Közleményeink V. kötetében Természettudomány és muzeo-
lógia с tanulmánya. 

É. Takács Margit: két cikket írt a Művészet с folyó
iratba, „Negyedszer az Egry-kiállításról" (1967. 9. sz.) és 
Tizennégy művész Veszprémben" (1968. I. sz.) címmel. 
Összeállította, készülő kiállítása kapcsán Somogyi József 
szobrászművész oeuvre-katalógusát, bibliográfiával. 

Dax Margit: közreműködött az alsódörgicsei ásatás 
dokumentációjának összeállításában, kutatást, anyaggyűj
tést végzett a „Veszprémi Vár- és városábrázolások" c. 
kiállításhoz. Elkészítette a Veszprém Pajta utcában elő. 
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került késöközépkori kályhaszemekktl kapcsolatos tanul
mányát. 

Palágyi Sylvia: elkészítette a Balatonakaii-ságpusztai 
ásatás dokumentációját. Sikerrel államvizsgázott, szakdol
gozatának címe: „A dunamenti provinciák római város
építészete." 

Berta István: megkezdte a megye legújabbkori története, 
különösen 1918 — 1919 helyi eseményei anyagának tanul
mányozását. Elkészítette a „Szovjet hatalom 50. éve" с 
kiállítás helyi vonatkozású anyagának forgatókönyvét. 

Nagybákay Péter : másodállásban foglalkoztatott munka
társunk végezte Közleményeink V —VI. kötetének technikai 
szerkesztését. Megjelent Közleményeink V. kötetében 
„Veszprémi és Veszprém megyei céhládák" с tanulmánya. 
Folyamatosan dolgozik a „Veszprémi és Veszprém megyei 
céhjelvények" с tanulmányának anyaggyűjtésével. 

Pesovár Jánossal közösen megkezdte a megye céheire 
vonatkozó irat- és egyéb adatanyag regesztázását (eddig 
76 céh 646 regeszta tétele). Elkészítette a tihanyi céhtörté
neti kiállítás, illetőleg a nagyvázsonyi szabadtéri néprajzi 
múzeum céhtörténeti kiállításrészének forgatókönyvét. 

Külső munkatársaink körébe a már említett Pesovár 
Jánoson kívül megnyertük Molnár László egyetemi docenst, 
aki a városlődi kerámiagyár történetére vonatkozó levéltári 
és tárgyi anyag gyűjtését végzi a múzeum támogatásával. 
E munka keretében műszaki felmérést készíttettünk a gyár 
ma már romos épületeiről. 

Nagy László céhtörténeti kutatása mellett a Bakonyszent-
lászló-zöröghegyi ásatáson előkerült holdidol-töredékek 
rekonstrukciós munkáit, illetőleg e témakörben mozgó 
tanulmányát készítette el a Bakonyi Múzeum támogatásával. 

Vajkai Aurél elkészítette Közleményeink VI. kötete 
számára Faller Jenő Veszprém megyében végzett művelő
déstörténet-munkásságáról szóló ismertetését, bibliográfiá
val együtt. Bekapcsolódott a Zala megyei helytörténeti 
lexikon munkálataiba, ezzel kapcsolatos kérdőívet dolgo
zott ki és küldött szét a Veszprém megyéhez átcsatolt, volt 
Zala megyei községekbe. Megjelent Közleményeink V. 
kötetében „Emlékezés Sági Jánosra" és a „Balaton északi 
partjának présházai" c. tanulmánya. 

c) Tanulmányutak, továbbképzés 
Múzeumunk tudományos munkatársai az elmúlt év 

folyamán sem állami, sem önköltséges külföldi tanulmány
úton nem vettek részt. Biztosítottunk Ézsiás István restaurá
tor gyakornok részére egy hónapi továbbképzési lehetőséget 
Budapesten a Központi Muzeológiai Technológiai Csoport
nál. A tudományos munkatársak kivétel nélkül résztvettek 
a szakmai továbbképzéseken, ezenkívül részben budapesti, 
részben vidéki múzeumok, könyvtárak anyagának tanul
mányozására fordítottak általában 10 —15 napot. 
4. Népművelő munka 

a) I d ő s z a k i k i á l l í t á s a i n k 1 9 6 7 - b e n 
1. „Szép könyv 1966" - I. 3. 

(saját rendezés — Pataky Dénesné) 
2. „Bod Éva keramikus művész kiállítása" — 1.4. 

(Múzeumi Ismeretterjesztő Központ — Katona Imre) 
3. „Veszprém város céhemlékei" — III. 3. 

(saját rendezés — Nagybákay Péter) 
4. „A karikatúra történetéből I I . " I. 5 — III. 15. 

(saját rendezés — Gopcsa Katalin) 
5. „Frans Maaserei grafikái" I. 6—1. 31. 

(Múzeumi Ismeretterjesztő Központ) 
6. „Kerámia" II. 1 8 - I I I . 28. 

(Fejér—Vas—Veszprém megye múzeumainak anyagá
ból) 
(saját rendezés — F. Petress Éva—Kovács Péter) 

7. „Megyei vadászati kiállítás" IV. 22 —VI. 12. 
(saját rendezés — Papp Jenő —Magvas Béla —Sütő 
Nándor) 

8. „Veszprém város ének- és zenekarának jubileumi ki
állítása" V. 6 - V L 12. 
(saját rendezés — É. Takács Margit) 

9. „Gáborjáni Szabó Kálmán festőművész emlékkiállí
tása" VI. 2 4 - V I I I . 28. 

(Magyar Nemzeti Galériával közös rendezés, Gábor
jáni Szabó Péter) 

10. „Pirchala Imre festőművész kiállítása" IX. 2 —IX. 19. 
(saját rendezés — É. Takács Margit) 

11. „Magyar bélyegek 100 éve" IX. 3 - I X . 18. 
(MABEOSZ területi szervezete) 

12. „A Szovjet hatalom 50 éve" X . l - X. 31. 
(saját rendezés — Berta István) 

13. Magángyűjtők —magángyűjtemények — Dietzel Gyula 
lepkegyűjteménye X. 1 - Х . 31. 
(saját rendezés — Papp Jenő) 

14. „Régi Veszprémi Vár- és városábrázolások" X. 4 — 
(saját rendezés — Dax Margit) 

15. „Díszmadár kiállítás" X. 15—X. 31. 
(saját rendezés — Papp Jenő) 

16. „Újszerzeményi kiállítás a dörgicsei és balatonakaii 
ásatások anyagából X. 15 — 
(saját rendezés — Dax Margit —Palágyi Sylvia) 

17. IX. veszprémi őszi tárlat XI. 4—XI. 26. 
(saját rendezés — É. Takács Margit) 

18. Kovács Béla és Nagy Emerencia festőművészek kiállí
tása XII. 2 - X I I . 13. 
(saját rendezés — É. Takács Margit) 

19. „Intergrafik 67." XII. 1 7 -
(MŰCSARNOK) 

b) Az 1967. évi Múzeumi Hónap alkalmából a Bakonyi 
Múzeumban összesen 6 időszaki kiállítást rendeztünk, el
készítettük és az érdeklődőkhöz, iskolákhoz eljuttattuk a 
Múzeumi Hónap programját. A Múzeumi Hónap alkalmá
val a múzeum munkatársai 6 előadást tartottak. 

c) A Bakonyi Múzeum tudományos munkatársai a 
helyi kiállítások rendezésén kívül az alábbi kiállításokat 
rendezték, vagy működtek azoknál közre. 

Budapest: „Kincses Magyarország" с kiállítás (BNV) 
forgatókönyve, anyaggyűjtése és rendezése (Éri István). 

Pápa: „A szovjet hatalom 50 éve с kiállítás (Berta 
István). Üjszerzeményi kiállítás néprajzi rész (Égető 
Melinda). 

Badacsony: Balatoni Almanach (Gopcsa Katalin). 
Nagyvázsony : Szabadtéri néprajzi múzeum (céhtörténeti 

része — Nagybákay Péter). 
Tihany: Bene Géza emlékkiállítás (É. Takács Margit). 

Veszprém megyei céhemlékek (Nagybákay Péter). Kerámia 
(Palágyi Sylvia). 

Várpalota: Szelestey László festőművész kiállítása 
(É. Takács Margit). 

d) Munkatársaink 1967-ben 22 ismeretterjesztő előadást 
tartottak, és 11 ismeretterjesztő cikket írtak, főleg a helyi 
sajtóba. A Veszprém városi honismereti klub elnöke Éri 
István, ugyanő résztvett a Nyári Egyetemen és a TIT elnök
ségének, valamint a Hazafias Népfront elnökségének 
munkájában. 

Papp Jenő a megyei honismereti bizottság elnöke, a 
bizottság munkájában résztvesz Dax Margit és Scherer 
János is. Scherer János és Égető Melinda résztvett a tapolcai 
honismereti tanfolyamon. 

e) A Bakonyi Múzeum látogatottságának visszaesése 
tovább tart. Látogatószám: 31 752 (1966: 34 095). A láto
gatók számára az ügyeletes muzeológusok és szolgálat
vezető teremőrök 756 alkalommal tartottak tárlatvezetést. 
5. Restaurálás, konzerválás 

Központi műhelyünkben a két restaurátor és egy fő ki
segítő mellett időszakos szerződéssel dolgozott Tamás Sán
dor technikus. A Bakonyi Múzeumban, illetőleg az Igazga
tóság területén végzett kiállításrendezésekre, továbbá a 
dörgicsei és akali ásatásokon való részvételre Isaszegi János 
35 nap, Ézsiás István 105, Hauck Vendel 116 napi munkát 
fordított. A műhely munkatársai 1967-ben összesen 210 
tárgyat restauráltak, 2552 tárgyat konzerváltak. Vitéz 
Ágnes preparátor 9000 rovar preparálásával kapcsolatos 
munkákat végezte el. 

Ezenkívül külső munkaerővel restauráltattuk a múzeum 
5 db XVIII. századi műtárgybútorát, illetőleg 3 db XIX. 
századi céhzászlóját. 
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V. 

Balatoni Múzeum, Keszthely 
1967. évi legfontosabb feladatunk az új állandó kiállítás 

elkészítése volt. A kiállítás előkészítése és az azt megelőző 
szakipari munkák sok feladatot róttak a múzeum dolgo
zóira. Le kellett bontanunk a korábbi állandó kiállítást, 
majd villanyszerelési munkák miatt az emeleti ipar- és kép
zőművészeti raktárát is ki kellett ürítenünk. 

Ezzel egyidőben folyt a természettudományi laboratóri
um kialakítása, ami miatt a természettudományi raktár 
anyagát is mozgatnunk kellett. Mindeme munkálatok az év 
első negyedét teljesen lekötötték. 

A kiállítás rendezésének gyakorlati munkája április 
végén kezdődött. Ettől az időponttól október 14-ig, a meg
nyitó napjáig, a múzeum valamennyi tudományos és 
technikai munkatársának idejét az új kiállítás kötötte le. 
Az utolsó negyedévben viszont raktáraink rendjét kellett 
helyreállítanunk. 
1. Gyűjteménygyarapítás 

a) R é g é s z e t : Az év első felében két kisebb lelet
mentést kellett lefolytatnunk. Keszthely-Úszatómajornál 
egy római villa szomszédságában IV. századi temetőt 
bolygattak meg vízrendezési munkák során. A 18 napos 
ásatás anyagából két ezüstveretes sarkantyú már az új 
állandó kiállításban nyert elhelyezést. A Balatoni Múzeum 
telkén végzett csatornázási munka során XIV —XVI. szá
zadi települési nyomokra bukkantak, melyek összefüggé
seit tisztáztuk. A terepbejárások során került elő Ötvös
pusztán egy keleti gót sír, ennek anyagát is beépítettük a 
kiállításba. November folyamán Keszthely-Fenékpusztán 
a 6. sz. temető területén végeztünk leletmentést, mivel itt 
burgonyavermeket ástak. 

A régészeti topográfia III. kötetéhez a volt sümegi járás 
községeinek terepbejárása befejeződött. Megtörtént a be
gyűjtött anyag tisztítása és rajzoltatása is. 

Leletmentésre Sági Károly 60 napot, terepbejárásra 14 
napot fordított. 

b) T e r m é s z e t t u d o m á n y : A gyűjtőmunka 
részben párhuzamosan folyt a leletmentésekkel és terep
bejárásokkal, részben a kiállításrendezés szolgálatában 
állott. A leletmentések során talált növénytani anyag 
(habarcsban talált páfránylevél lenyomat, szőlő- szilva 
magok, kínai selyemtöredék, lenből készült öv fonalai, ne
mezből készült halotti takaró maradványai), jórészt a ki
állításon bemutatásra is került. 

Egész nyáron át folyt a diorámákhoz szükséges növény
tani anyag gyűjtése és preparálása. Ezenkívül geológiai 
anyagot is gyűjtöttünk a kiállításhoz, továbbá állattani 
anyagot is (halak, kagylók stb.). Ez utóbbiak preparálása, 
és általában a természettudományi kiállítás munkájának 
patronálása a Természettudományi Múzeum hathatós 
segítségével készült. Különösen Ágócsy Pál gyűjtemény
vezető munkáját kell e helyen is kiemelnünk és meg
köszönnünk. Frech' Miklós gyűjtésre összesen 83 munka
napot fordított. 

c) N é p r a j z : Szintén az új állandó kiállítás céljait 
szolgálta. Egyes, a gyűjteményünkből eddig hiányzó sző
lészeti és halászati eszközök begyűjtése volt a cél. Összesen 
47 tárgy gyűjtése történt meg, ez azonban teljessé tette a 
présház enteriőrt és a halászati részt. 

Fenti munkával párhuzamosan Vindornyaszőlősön, 
Cserszegtomajon, Balatongyörökön, Balatonedericsen és 
Gyenesdiáson viselettörténeti és folklór gyűjtés is folyt. 
Ezenkívül a keszthelyi és sümegi járás összes falvárói nép
rajzi felmérés készült a Zala megyei Helytörténeti Lexikon 
munkáihoz. Néprajzi gyűjtőmunkára Petánovits Katalin 
63 munkanapot fordított. 

d) H e l y t ö r t é n e t : Az új kiállítás két utolsó ter
méhez szükségessé vált tárgyakat gyűjtöttük be, összesen 
111 db-ot, e munkára Sági Károly 10 napot fordított. 

e) I p a r - é s k é p z ő m ű v é s z e t : Mindössze 
képzőművészeti gyűjteményünk gyarapodott 5 darabbal, 
köztük két Libay-metszettel és egy Egry-képpel. 

f) I s k o l a t ö r t é n e t i g y ű j t e m é n y : Ezt â 
jelentős kultúrtörténeti értékkel bíró csoportot tudomásunk 
szerint másutt nem gyűjtik. A múzeumba került anyagot 
munkaerő és hely hiányában egyelőre még nem tudjuk 
nyilvántartásba venni és megfelelően raktározni. 

g) A d a t t á r u n k számos helytörténeti érdekességű, 
jórészt ajándékba kapott nyomtatvánnyal gyarapodott. 
2. Nyilvántartás, raktározás 

A raktárak költöztetését bevezetőnkben már vázoltuk. 
Ehhez hozzátehetjük, hogy a végleges raktári rend kiala
kítása érdekében az emeleti iparművészeti raktár helyébe 
került az eddig zsúfoltan elhelyezett néprajzi gyűjtemény, 
míg az ipartörténeti anyagot ideiglenesen a régészeti raktár 
új helyiségében helyeztük el. Számítunk arra, hogy a 
Festetich-kastély helyreállítása során az ipar- és képző
művészeti gyűjtemény véglegesen ott lesz elhelyezhető. 
A képzőművészeti anyagot ugyancsak ideiglenes jelleggel 
a díszterem paravánokkal elrekesztett részében helyez
tük el. 

A kiállításrendezéssel kapcsolatos feladataink miatt a 
leltározási munkák csak korlátozott mértékben folyhattak. 
Leltárba vettünk 801 tárgyat, zömében régészeti anyagot, 
továbbá naprakészen leltározott a néprajzi gyűjtemény. 
Ez utóbbi és a numizmatikai gyűjtemény, továbbá a hely
történeti gyűjtemény már revíziózott. Többi gyűjtemény
részlegünkben a reviziózás elmaradt, 1968 első felében bo
nyolítjuk le. 

A kartonozás másirányú teendők miatt csak korlátozott 
mértékű volt. Adattárunkba 3060 db került nyilvántartásba
vételre, míg fotógyűjteményünkben 1989 negatív és 374 db 
diapozitív beleltározása történt meg. 
3. Tudományos munka 

a) K o l l e k t í v m u n k a : A múzeum tudományos 
munkatársai megírták az új állandó kiállítás vezetőjének 
kéziratát. 

b) E l k é s z ü l t d o l g o z a t o k : 
Sági Károly: A Balaton vízállástendenciái 1863-ig 

(Közleményeink VII. kötetében jelenik meg) ; 
A Balaton szerepe Fenékpuszta, Keszthely és Zalavár 

IV—IX. századi történetének alakulásában. (Megjelenik 
az Acta Antiqua-ban) ; 

Árpádkori varázslás régészeti emlékei (Megjelenik 
Közleményeink VI. kötetében); 

The History of Keszthely Town. (Megjelenik az MTA 
Tihanyi Kutatóintézetben tartott paleolymnológiai szim
pózium kiadványában); 

Adatok Festetich György munkásságának értékeléséhez 
(Megjelenik Közleményeink VI. kötetében). 

c) M e g j e l e n t d o l g o z a t o k : 
Frech' Miklós—Sági Károly: A keszthelyi öböl regresz-

sziója az irodalmi adatok alapján (Közlemények V. k.) 
Frech' Miklós —Sági Károly: Régészeti és archaeobota-

nikai adatok a pannóniai kontinuitás kérdéséhez (Agrár
történeti Szemle, 1967.) 

Koppány Tibor — Sági Károly : A kereki Fehérkő-vár tör
ténete (Somogyi Múzeum füzetei 9. sz. Kaposvár 1967.) 

Petánovits Katalin: A vörsi bábtáncoltató betlehem 
(Közlemények V. k.) 

d) Sági Károly és Frech' Miklós tudományos előadást 
tartottak az Agrártörténeti Társaság május 10.-i ülésén. 

e) Külföldi tanulmányúton a múzeum tudományos dol
gozói nem voltak. Résztvettek szakmai-ideológiai konfe
renciákon és részben az új állandó kiállítással kapcsolatosan 
tanulmányozták több budapesti és vidéki múzeum kiállí
tásait. 
4. Népmüvelés 

a) Legjelentősebb az új állandó kiállítás megnyitása, 
1967. október 14-én. A kiállítás, megnyitása után — rész
ben a megtartott sajtótájékoztatónak köszönhetően — 
számos elismerő kritikában részesült. A TV riportot készí
tett a helyszínen, a Népszabadság nagyobb cikkben méltatta 
új kiállításunkat, a természettudományi részt ismertette 
alaposabban a Magyar Nemzetben megjelent cikk. Több 
kritika érte viszont a kiállítás két utolsó, fürdőéletet tár-
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gyaló termét, ennek forgatókönyvét nem a Balatoni Múze
um munkatársai készítették. Elismerően nyilatkoztak az 
állandó kiállítás megnyitása óta múzeumunkat felkereső 
külföldi szakemberek is. 

b) A Balatoni Múzeum 1967-ben 6 időszaki kiállítást 
rendezett : 
1. A Balatoni Múzeum új néprajzi szerzeményei II. 9 — 

(saját rendezés — Petánovits Katalin) 
2. „Ipari tanulók helikoni kiállítása" V. 26 —V. 29. 

(saját rendezés — KlSZ-szel közösen) 
3. „Kerámia" (három megye, Vas —Fejér —Veszprém 

megye múzeumainak anyagából — saját rendezés — 
F. Petress É v a - K o v á c s Péter) VI. 4 - I X . 12. 

4. N D K iparművészeti kiállítás VII. 3 0 - V I I I . 26. 
(saját rendezés) 

5. „Régi balatoni térképek" VIII. 2 6 - I X . 4. 
(saját rendezés) 

6. „Lóczy Lajos Emlékkiállítás" X. 14 — 
(saját rendezés). 
c) Sági Károly és Frech' Miklós 6 ismeretterjesztő cikket 

írtak az Idegenforgalom, a Napló és a Kutya с lapokba. 
Ezenkívül ismeretterjesztő előadásokat tartottak mind

hárman az Idegenvezetőket képző tanfolyamon, Sági 
Károly a Georgikon nyári egyetemen is tartott előadást. 
Petánovits Katalin közreműködött a nagyvázsonyi Szabad
téri Néprajzi Múzeum kiállításának rendezésénél. 

d) Annak ellenére, hogy az állandó kiállítás rendezése 
alatt csak a Balatoni képtár illetőleg csak időszaki kiállí
tások voltak a múzeumban megtekinthetők, s az állandó 
kiállítás októberben nyílt meg, a múzeumot 1967-ben 
63 319 látogató kereste fel, (1966: 96 995). Az új állandó 
kiállítás megnyitása óta az időszakhoz képest növekvő 
érdeklődés tapasztalható (1967. X XII. hó 13 000 fő, 
1966 hasonló időszakában 10 700 fő). A megtartott tárlat
vezetések száma magyar nyelven 455, idegen nyelven 302. 
5. Restaurálás 

Csiszár Károly, a Balatoni Múzeum legrégibb munka
társa 26 évi múzeumi szolgálat után 1967. június 30.-ával 
nyugalomba vonult. Kapcsolata azonban a múzeummal, 
melynek majd minden tárgya viseli munkájának kezenyo
mát, nem szűnt meg. Mint nyugdíjast, továbbra is foglal
koztatjuk, ahogyan ezt egészségi állapota megengedi. 
A nyugalombavonult restaurátor utánpótlásáról már ko
rábban gondoskodtunk, Horváth Lászlót szerződéses 
segédrestaurátorként alkalmaztuk 1967. január 1-től, s a 
műhely vezetésével is megbíztuk július 1-vel. 

A restaurátor műhely munkatársai 1967-ben 95 tárgyat 
restauráltak, 1526 tárgyat konzerváltak, Frech' Miklós 
127 tárgyat preparált. 

Horváth László 54 napot töltött ásatási, terepbejárási 
munkán, 18 napot időszaki kiállítások rendezésével. Az év 
elején másfél hónapos szakmai gyakorlaton volt a Magyar 
Nemzeti Múzeum Restaurátor Osztályán, szeptember 1-től 
a szegedi Pedagógiai Főiskola biológia —kémia szakán 
elsőéves levelező hallgató. Tanulmányi szabadságra 29 
napot fordított. 

V. 

Helytörténeti Múzeum, Pápa 
1. Gyüjteménygyarap ítás 

a) R é g é s z e t : Mithay Sándor az év folyamán az 
alábbi^ leletmentéseket, illetőleg ásatásokat végezte el: 
Csót-Újmajor — hunkori temető feltárása; Vaszar-Szilas 
— korabronzkori temető; Vinár-Cseralja — rómaikori 
germán temető; Pápa-Várkastély középkori erődítésnyo
mok. Ásatási munkára összesen 64 napot fordított, míg a 
régészeti topográfiának a pápai járás területét érintő terep
bejárásain 15 napon keresztül vett részt. 

A régészeti gyűjtemény ez idő alatt csaknem 2000 darab
bal gyarapodott. 

b) N é p r a j z : Égető Melinda szerződéses munkatárs 
28 napon keresztül gyűjtött a múzeum gyűjtőterületén, 
összesen 300 db néprajzi tárgyat, köztük egy reszelő-vágó 

műhely és egy kolompáros műhely felszerelését és egy 
komplett parasztszobát Nemesszalókról. 

c) I p a r m ű v é s z e t : Korlátozott mértékben folyt 
pápai vonatkozású iparművészeti tárgyak (keménycserép, 
óra) gyűjtése, összesen 10 db. 

2. Nyilvántartás, raktározás 
A nagyobbarányú külső munka és az 1967. évi régészeti 

anyag restaurálásának elhúzódása miatt az 1967. évi gyara
podás teljes egészében nem került beleltározásra. 

Elkészültek viszont a néprajzi gyűjtés anyagának leíró 
kartonjai. Befejeződött a pápai textilgyárból kapott minta
anyag elrendezése. 

Az 1966-ban kapott négy új helyiség és a hozzátartozó 
folyosórész padlózása, festése után külön adminisztrációs 
és igazgatói irodát, továbbá egy újabb, főleg könyvtári 
anyag számára biztosított raktárát alakítottunk ki. 

Folytatódott a könyvtári anyag kartonozása. Kisebb 
számban (152) gyarapodott az adattár, naprakészen áll a 
fotónegatívtár leltára. 
3. Tudományos munka 

Mithay Sándor átdolgozta a Győr-Gabonatéri 17. sz. 
temetőről, illetőleg a Koroncó-LJjtelepi koravaskori halász
kunyhóról készült dolgozatát. 

Hozzákezdett a vinári germán temető és az 1964. évi 
Pápa-Várkastélyban végzett ásatás anyagának feldolgozásá
hoz. 

Megjelent: „Kora kelta sírleletek Borsosgyőrből és Kis-
kamondról" с tanulmánya a Közlemények V. kötetében. 

Befejezte a pápai tanácsülési jegyzőkönyvek 1922-ig 
tar tó anyagának feldolgozását. Régi pápai újságokból a 
régészeti topográfia számára gyűjtött adatokat. 

Résztvett szakmai-ideológiai konferenciákon, önköltsé
ges alapon tanulmányozta az N D K drezdai és környékbeli 
múzeumait. 
4. Népművelés 

A múzeum helyiségbővülése lehetővé tette, hogy a kas
tély reprezentatív, négytermes egybefüggő szakaszát a jó
részt a veszprémi Bakonyi Múzeumból, de máshonnan is 
kikölcsönzött bútor, festmény stb. anyaggal enteriőr jelleg
gel rendezzük be. A májusban elvégzett munkában Batári 
Ferenc, az Iparművészeti Múzeum munkatársa volt segít
ségünkre. 

Új helyen került elhelyezésre júniusban a pápai kemény
cserépgyártást bemutató kiállítás, átrendezésében Katona 
Imre, az Iparművészeti Múzeum osztályvezetője volt segít
ségünkre. Az év folyamán elkészült az állandó helytörténeti 
kiállításhoz bővítésként kapcsolódó folyosórész tárló- és 
tablóanyaga. 

A kialakított két új időszaki kiállítási teremben sorrend
ben az alábbi kiállításokat rendeztük meg: 
1. Keletázsiai bronzok és fametszetek — III. hóig 

(saját rendezés a Keletázsiai Múzeummal közösen — 
Horváth Tibor) 

2. Herendi porcelánszobrok — III . hóig 
(saját rendezés — Molnár László) 

3. Kerámia (Fehér—Vas—Veszprém megye múzeumainak 
anyagából) IV—V. hó 
(saját rendezés — F. Petress Éva—Kovács Péter) 

4. Állambiztonsági kiállítás — július hóban 
(BM) 

5. A pápai múzeum új régészeti és néprajzi szerzeményei 
X. hóban 
(saját rendezés — Égető Melinda —Mithay Sándor) 

6. „À szovjet hatalom 50 éve" november—december 
(saját rendezés — Berta István). 
Az év folyamán a múzeum Nádor-termében három hang

versenyt rendeztek. Mithay Sándor ásatásai színhelyén, 
Vináron és Marcalgergelyin egy-egy ismeretterjesztő elő
adást tartott. 
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VI. 

Kiállítóhelyeink, emlékmúzeumaink közül 1967-ben az 
évekre kidolgozott terv szerint egyrészt a badacsonyi Iro
dalmi Emlékmúzeum kiállításának felújítására került sor, 
másrészt az újonnan létesített nagyvázsonyi Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum berendezésével foglalkoztunk. Ezenkívül 
csupán a tihanyi múzeumban folyt kiállításrendezési tevé
kenység. 

Költségvetési lehetőségei határain belül egyes múzeumok
hoz vezető utak mentén irányjelző táblákat helyeztünk el, 
továbbá új plakátokat nyomattunk. 

A kismúzeumok látogatottsága általában megegyezik az 
előző éviekével, jelentősebb visszaesés csak Tihanyban volt 
tapasztalható. 
1. Madártani kiállítás, Ábrahámhegy 

A kiállítás anyagában változtatás nem történt. Elmaradt 
az épület körüli telek parkosítása, telekhatárok kijelölésével 
kapcsolatos problémák miatt. A balatoni műút mentén 
irányjelző táblákat állítottunk fel. A múzeum látogatóinak 
száma az előző évihez képest is csökkent, mindössze 630 
fő volt, 97 tárlatvezetés hangzott el. 
2. Egry József Emlékmúzeum, Badacsony 

A Balaton legnagyobb festőjének emlékét őrző és ápoló, 
műveit megismertető emlékmúzeum létesítésének gondolata 
több mint egy évtizeddel ezelőtt már felmerült. A Megyei 
Igazgatóság — mint arról korábbi jelentéseinkben is be
számoltunk — szintén több éve szorgalmazta az emlék
múzeum létesítését. Az ügyben illetékes szervek az 1967-ben 
folytatott tárgyalások eredményeként biztosították az em
lékmúzeum létesítéséhez szükséges, meglehetősen nagy 
összegű fedezetet, ennek alapján november 21-én a művész 
lakóháza kisajátításra került. A lakók elhelyezése, az épület 
átalakítása és berendezése 1968. évi legfontosabb feladataink 
közé fog tartozni. Remélhetőleg még ugyanebben az évben a 
nagyközönség számára is megnyithatjuk az emlékmúzeumot. 

Borsos Miklós szobrászművész a Megyei Tanács VB. 
megbízásából elkészítette az Emlékmúzeum kertjében fel
állítandó Egry-szobrot. 
3. Irodalmi Emlékmúzeum, Badacsony 

A múzeum épületeinek felújítását és bővítését kapacitás 
hiányában ismét el kellett halasztanunk. Elkészítettük vi
szont az építkezéshez szükséges tervrajzokat és költség
vetéseket. 

A felújítás elmaradása viszont már nem késleltethette 
tovább a kiállítás évek óta esedékes átrendezését. Balkányi 
Enikő, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa forgató
könyve alapján a főépület első emeleti irodalmi emlék
kiállítását átrendeztük olymódon, hogy Kisfaludy Sándor 
és kora irodalmi emlékeit az enteriőr jelleggel berendezett 
három terembe vontuk össze. A felszabadult negyedik, 
nagyméretű helyiségben „Balatoni Almanach" címmel a 
mai magyar költők legszebb balatoni tárgyú verseinek 
külön e célra készült kéziratlapjait állítottuk ki, s azokhoz 
illusztrációkat készíttettünk. A versek összeválogatását 
É. Takács Margit közreműködésével Gopcsa Katalin vé
gezte, ő bonyolította le a kéziratok és illusztrációk begyűj
tését s a kiállítás megrendezését, Molnár Szilárd installációs 
tervei alapján. 

A rendezéssel kapcsolatos festés, villanyszerelés miatt 
májusban egy hétig, júniusban 4 napig a múzeumot be
zártuk, majd június 25-én Lakatos László, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum főigazgatója megnyitóbeszédével nyitottuk meg. 

A felújított irodalomtörténeti és az új kiállításrész nagy 
érdeklődést váltott ki. A Múzeumi Ismeretterjesztő Köz
pont Rotaprint Üzemében készített facsimile versgyűjte
mény a kiállítás megnyitásának napjára elkészült. 

Az átrendezéssel egyidejűleg a múzeumba vezető utak
hoz irányjelző táblákat helyeztünk el és egy új plakátot 
készítettünk. 

A múzeum májustól a nyári idényben a hét minden nap
ján nyitva tartott. 

A látogatók száma 38 898 fő (1966: 38 069). A terem
őrök 398 tárlatvezetést tartottak. 

4. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Bakonybél 
Már korábban hírt adtunk arról, hogy a Megyei Tanács 

VB. 1966-ban múzeumi célra Bakonybélben egy népi mű
emlék-komplexust (három épületet a hozzátartozó nagy 
telekkel) vásárolt. Az épület helyreállítása, megállapodás 
szerint, az Országos Műemléki Felügyelőség költségére és 
kivitelezésében történik. 1967-ben elkészültek az ezzel kap
csolatos tervek, a kivitelezési munkák azonban a következő 
évre húzódtak át. Emiatt halasztást szenvedett a kidolgo
zott tématerv alapján meginduló tárgygyűjtés megkez
dése is. 
5. Jókai Emlékmúzeum, Balatonfüred 

A kiállításon a Petőfi Irodalmi Múzeum által végrehaj
tott apróbb tárgycseréktől eltekintve lényeges változtatás 
nem történt. Július folyamán hosszabb rádióriport foglal
kozott a múzeummal, a kiállítást ismertető vezető hiányát 
kifogásolva. A már év elején nyomdába adott „Jókai 
Balatonfüreden" с ismeretterjesztő kiadvány 2. átdolgozott 
kiadása francia, angol és orosz nyelvű kivonattal, nyomdai 
nehézségek miatt csak augusztus végén jelent meg, 4000 
példányban, 5 ív terjedelemben. Ezenkívül Balatonfüred 
területén irányjelző táblákat állítottunk fel, és a múzeumot 
propagáló új plakátot készíttettünk. 

Minthogy az Emlékmúzeum iránt állandó az érdeklődés, 
egész éven át szünnap nélkül tartottuk nyitva. Részben 
ennek tulajdonítható az ezévi, eddig legmagasabb látogató
szám, 54 584 fő. (1966: 50 666). A megtartott tárlatvezeté
sek száma: 774. 
6. Bajcsy Zsilinszky Endre Emlékmúzeum, Kővágóőrs-Pál
köve 

Az 1966-ban megnyílt emlékmúzeumot évenként csak az 
üdülési idényben, 6 hónapon keresztül tartjuk nyitva. A ki
állításon változtatás nem történt, propagálása érdekében 
irányjelző táblákat helyeztünk el és plakátot készítettünk. 
A múzeumot felkereső látogatók száma 1967-ben 1983 fő 
volt, (1966: 1639). 
7. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Nagyvázsony 

A Megyei Idegenforgalmi Hivatal 1967-ben kezelésünkbe 
adta át azt a nagyvázsonyi népi műemléket, melyet múzeumi 
célra az Országos Műemléki Felügyelőség már korábban 
helyreállított. Az itt létesülő kiállításon kísérletképpen túl 
kívántunk lépni a megyénkben, Veszprémben, illetőleg 
Tihanyban megnyitott hasonló jellegű kiállítóhelyek profil
ján. Ennek érdekében, amellett, hogy az épületben elhe
lyeztük mindazokat a tárgyakat, melyek a környékbeli 
múltszázadi parasztházak tartozékai voltak, egy helyiség
ben, ugyancsak eredeti tárgyi emlékanyaggal kiállításszerű-
en vázoltuk fel a hajdan Vázsonyban oly jelentős szerepet 
játszott tíz különféle céh működésére vonatkozó adatokat. 
Ezenkívül, tekintettel a takácsmesterség hajdan nagy itteni 
jelentőségére, a Pulán megvásárolt takácsműhely felszerelé
sével munkába állítottuk a falu egyetlen, még működő taká
csát, Szauer Ágostont. A látogatók ilyenformán e mestersé
get élő formában ismerhetik meg, az ott elkészült szőttese
ket 1968-ban a helyszínen meg is vásárolhatják. 

A kiállítás anyagának begyűjtését és a rendezési munká
latokat Pesovár Ferenc irányította, Petánovits Katalin és 
Nagybákay Péter közreműködésével. A múzeumot nagy
számú érdeklődő jelenlétében 1967. június 21-én Merényi 
Ferenc, az Országos Műemléki Felügyelőség igazgatója 
nyitotta meg. Az Országos Műemléki Felügyelőség meg
értéssel fogadva a múzeum bővítésére vonatkozó elképze
léseinket, még az év folyamán saját költségére elvégezte a 
különálló istállóépület kisebbmértékű átalakítását, — Men-
dele Ferenc tervei szerint — melyben egy XIX. századi 
nagyvázsonyi rézműves-műhely teljes felszerelését helyezzük 
el, illetve munkafolyamatait mutatjuk be. A rézműves
műhely anyagát az év folyamán megvásároltuk, a gyűjtés 
munkáját Égető Melinda néprajzos végezte. 

A kiállításhoz vezető útvonalakon irányjelző táblákat 
helyeztünk el. A község új muzeális látványosságáról a 
TV riportban számolt be. 

A múzeum megnyitása óta eltelt időszakban a kiállítást 
2536 látogató kereste fel. 
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8. Kisfaludy Emlékmúzeum, Sümeg 
A kiállítás anyagában változás nem történt. Az Emlék

múzeum helytörténeti gyűjteményét másfél évtizeden át 
gyarapító, ismeretterjesztő munkáját megalapozó Kovács 
J. András pedagógus halálával az év elején változás követ
kezett be, az eddigi gondnok Kovács J. Andrásné elköltö
zése miatt feladatkörét Bozó Sarolta vette át. 

Megtörtént a gyűjteménybe került, de levéltári jellegű 
anyag átadása a zalaegerszegi Állami Levéltárnak. A hely
történeti gyűjtemény az év folyamán számottevő mértékben 
nem gyarapodott, nyilvántartási munkák sem folytak. 

A község területén irányjelző táblákat állítottunk fel, új 
plakátot készíttettünk. Igyekezetünk ellenére a múzeum 
látogatottsága ismét csökkent, 1967-ben 11 700 fő kereste 
fel (1966: 15 611) a tárlatvezetések száma 286 volt. 
9. Múzeum, Tihany 

Az év folyamán tovább folytattuk a korszerűsítési mun
kákat, így az időszaki képzőművészeti kiállítások anyagá
nak elhelyezésére szolgáló hét teremben kibontottuk az 
ajtótokokat, képakasztó léceket szereltünk fel, és a helyi
ségeket újra festtettük. A folyosókat az egykori cellákba 
külön-külön nyíló, de már korábban elfalazott ajtók nyílá
sait tapétaajtó elhelyezésével kiadványok, levelezőlapok 
raktározására tettük alkalmassá. 

Állandó részfoglalkozású kertész beállításával a múzeum 
hangulatos udvarát gondozásba vettük, a pázsit megerősö
dése és tipegők beépítése után a látogatók számára is meg
közelíthetővé tesszük. A kert alkalmas lesz szabadtéri 
szobor-kiállítás, illetve kisebb hangversenyek rendezé
sére is. 

A Magyar Fotóművészek Szövetsége kezdeményezésére 
foglalkoztunk a múzeum padlástere beépítésének tervével 
is. Az elkészült felmérés és beépítési terv alapján azonban 
tűzrendészeti okokból kiállítás létesítését nem, legfeljebb 
raktár kiépítését engedélyezték. Ez utóbbi megvalósítása 
az elkövetkező évek feladata lesz. 

Az év elején a kőtár feliratos tábláit fel kellett újítanunk, 
mivel az alkalmazott wallkyd festék a gombásodás ellen 
nem nyújtott kellő védelmet. A táblákat a veszprémi Vegy
ipari Egyetemen kikísérletezett védőréteggel fedtük be. 
Az újabban előkerült jásdi kolostorfaragványokat beépítet
tük a kőtári kapurekonstrukcióba. 

A múzeum állandó kiállítását egy három termes, „Vesz
prém megye céhemlékei" című, gazdag anyagot bemutató 
kiállításrésszel bővítettük. A forgatókönyvet Nagybákay 
Péter írta, az installációs munkát Molnár Szilárd tervezte. 

A kiállítást augusztus 1-én nyitottuk meg. 
A Közlekedési Múzeum a hajózástörténeti kiállítás vi

torlázást bemutató részében a maketteket hitelesebb dara
bokkal cserélte fel. 

A nyári képzőművészeti kiállításon 1967-ben Bene Géza 
festőművész műveit mutattuk be. A kiállítást É. Takács 
Margit rendezte, június 11-én Solymár István, a Magyar 
Nemzeti Galéria főigazgatóhelyettese nyitotta meg. A ki
állításhoz 4000 példányban, 5 ív terjedelmű katalógust ké
szíttettünk. Az emlékkiállítással a napilapok és folyóiratok 
többízben foglalkoztak. 

A Bene Géza emlékkiállítás szeptember 17-én történt 
lebontása után itt mutattuk be a megyében immár negyedik 
helyen a három megye közös összefogásával készített 
Kerámia с kiállítást. Megnyitását — október 8-án — össze
kötöttük a római kerámiakutatással foglalkozó szakembe
rek (Rei Cretariae Foutores Romanae) Budapesten tartott 
nemzetközi kongresszusán résztvevők számára rendezett 
fogadással. A kiállítás anyagát 1968. tavaszáig mutatjuk be. 

Az év folyamán ismét szépszámú protokolláris látogatót 
fogadtunk a tihanyi múzeumban. Felkereste többek között 
a belga, svéd és japán külügyminiszter, a román pénzügy
miniszter, az N D K miniszterelnöke, az angol közlekedés
ügyi miniszter, a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának 
küldöttsége, a KGST építészeti bizottsága, a francia parla
menti küldöttség és a nemzetközi történészkongresszus 
ide kiránduló csoportja. Megtekintette kiállításunkat 
Kádár János és Kállai Gyula elvtárs is, 

Az említett Bene-katalóguson kívül ugyancsak 4000 
példányban jelentettük meg a hajózástörténeti kiállítás 
vezetőjeként Bíró József: Hajók a Balatonon с 5 íves mun
káját. A Bene- és a hajózástörténeti-kiállításhoz egy-egy 
plakátot készíttettünk. Tihanyban is több helyen állíttat
tuk fel a múzeum felé vezető utat jelző táblákat. 

Annak ellenére, hogy a múzeumban kiáliított tárgyak 
biztonsága miatt a teremőri létszámot állandóan növeljük, 
az év folyamán két lopás történt a múzeumban, egy herendi 
tányért, illetőleg egy 1672-es céhpecsétet loptak el. 

Á bevált gyakorlat szerint a nyári időszakban a múzeum 
szünnap nélkül, július —augusztusban napi 10 órán keresz
tül volt nyitva. Â teremőri létszámot ismét megerősítettük 
a szünidőben tárlatvezetést végző középiskolás diákokkal. 
Az 1966-ban az egykori könyvtárteremben megnyitott 
Múzeumi Bolt a Múzeumi Központi Gazdasági Igazgató
ság, illetőleg az Állami Pénzverő által készített műtárgy
másolatokat is árusította, ezek kései elkészülése (augusztus) 
a reális forgalomról nem adhatott képet. Kérésünkre a 
Múzeumi Ismeretterjesztő Központ a múzeumról és a volt 
apátsági templom kelsejéről 10 fajta képeslevelezőlapot 
30 000 példányban készíttetett, melyek jórésze már el is 
fogyott. 

Véber Dezső teremőr, aki a tihanyi múzeum megnyitása 
óta teljesített szolgálatot, szeptember 1-vel nyugalomba 
vonult. 

A múzeum látogatottsága alatta maradt az 1966. évi
nek, 166 894 fő volt (1966: 182 569 fő). Tárlatvezetések 
száma: 2282. 
10. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Tihany 

Az 1966-ban megnyílt kiállításon változtatás nem tör
tént, a múzeum kertésze felújította a két épület kertjeit. 
A néprajzi múzeum újabb egységekkel történő bővítése 
érdekében felmérettük a két szomszédos, egybeépített 
ingatlant, elkészült ezek felújítási terve és költségvetése is. 
A kivitelezést az Országos Műemléki Felügyelőség 1969-re 
vállalta. Az épületek megvásárlására megtettük az első 
lépéseket, azonban a telekkönyvezési hiányosságok miatt 
a tulajdonosokkal éredemben tárgyalni nem lehetett. 

A Múzeumi Ismeretterjesztő Központ az ún. paraszt
gazda házról készítetetett képeslevelezőlapja (3500 példány) 
néhány hónap alatt elfogyott. 

A kiállítást 7 hónapon keresztül tartottuk nyitva, szün
nap nélkül. Egy fő teremőrrel megerősítettük a létszámot. 
A látogatók száma az előző évihez képest itt is csökkenést 
mutat: 51 601 fő (1966: 53 618). 
11. Helytörténeti kiállítás. Tüskevár 

A kiállítás tervezett felújítására az év folyamán nem 
került sor, mindössze a forgatókönyv előkészítését és az 
installáció megtervezését végeztük el. 

A múzeum épületére elhelyezett, a szomszédos Apáca
tornán született Karácson Imre történész emlékét megörö
kítő tábla ünnepélyes leleplezése szeptember 17-én történt 
meg. A kiállítást az év folyamán 2342 fő tekintette meg 
(1966: 2385). 
12. Helytörténeti kiállítás, Várpalota 

A kiállítás az év folyamán a terem festetése és az ezzel 
kapcsolatos költözködés miatt június—júliusban zárva 
volt. A terem rendbehozatala után terveztük a helytörté
neti rész újabb, régészeti és céhtörténeti anyaggal való ki
bővítését és átrendezését, ezt azonban nem valósítottuk 
meg, mivel a Jószerencsét Művelődési Ház igazgatósága 
közölte, hogy a teremre szüksége van, és ezért a kiállítás 
lebontását kérte. A lebontás még nem történt meg, azonban 
a kiállítást december 1-én ideiglenesen lezártuk. 

A látogatók száma az év folyamán 3356 fő volt, az előző 
éviekétől erősen visszaesett. Meg kell azonban említenünk, 
hogy az 1966. évi csaknem 11 000 fős látogatottság a Thury 
György emlékünnepségek alkalmával rendezett fegyver
történeti külön kiállítás miatt volt ilyen magas. 
13. Vármúzeum, Veszprém 

A kiállításon lényeges változtatás nem történt, a Hősi 
Kapuban levő kőtárat a megnyitás előtt kifesttettük. A ki
állítóhelyeket június-szeptember kőzött vasárnaponként 
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9 órán át tartottuk nyitva, egyébként hét hónapos nyitva-
tartás alatt szünnap nélkül üzemelt. Július utolsó napjaiban 
a Várban történt filmezés miatt a Szt. György és Gizella 
kápolna két héten keresztül zárva volt. 

Kiállításainkat egyre több külföldi delegáció, kiránduló 
csoport keresi fel. Megtekintette szabadsága idején Kádár 
János elvtárs is. A látogatók száma 170 816 fő (1966: 
169 456). Tárlatvezetések száma 5329. 
14. Helytörténeti Múzeum, Zalavár 

A kiállítás üzemeltetésével kapcsolatos nehézségek miatt 
1967-ben nem volt megtekinthető. Tervbevett fejlesztésére 
sem kerülhetett sor. 
15. Reguly Antal Múzeum, Zirc 

A kiállításon változtatás nem történt. A múzeum láto
gatottsága bizonyos fokig visszaesett, ezt a Reguly Könyv
tár egész évben történt zárvatartása és a volt apátsági 
templom tatarozás alatti bezárása is eredményezte, mivel 
az IBUSZ csoportok Zircen nem álltak meg. A látogatók 
száma: 23 834 (1966: 25 957). Tárlatvezetések száma: 423. 

VII. 

Alkalmanként volt módunk csak a megye területén mű
ködő, különböző felügyeleti szervek kezelésében levő 
muzeális gyűjtemények, illetőleg kiállítóhelyek munkájával 
foglalkozni. 
1. Porcelán Múzeum, Her end 

A múzeum kiállításának anyaga lényegében változatlan, 
az év folyamán a porcelángyár többfajta, egy-egy gyűjte
ménycsoportot ismertető katalógust adott ki, melyeket 
Molnár László állított össze. A látogatók száma az előző 
évihez képest növekedett: 26 491 fő (1966: 22 219). Tárlat
vezetések száma: 4204. 
2. Helikon Könyvtár, — Keszthely 

A kastély helyreállítása eredményeként újabb kiállítási 
helyiségekkel bővült a könyvtár, melyekben helytörténeti 
vonatkozású anyagon kívül bélyegkiállítást helyeztek el. 
A kastély-komplexus végső hasznosítására vonatkozó el
képzelések egyeztetésére az év folyamán nem került sor. 

A látogatók száma: 111 801 fő (1966: 100 348). 
3. Kinizsi Vármúzeum, Nagyvázsony 

A kiállítás fegyver anyagát, melyet részben a Magyar 
Nemzeti Múzeum, részben a Bakonyi Múzeum kölcsönzött 
ki, az év elején konzerváltuk, az esedékes átrendezésre nem 
került sor. Ugyanígy függőben maradt a múzeum fenntar
tásával és kezelésével kapcsolatos javaslatunk elintézése. 

A vármúzeumot felkeresők száma 67 196 fő (1966: 
70 415). 
4. Kékfestő Múzeum, Pápa 

Az év folyamán erőteljes munka folyt a patak túlsó 
partján álló modernebb rész (gépház) felújítása, s részben 
az eredetileg itt állott, részben az ország különböző részei
ről ideszállított textilipari gépek elhelyezése érdekében. 

A látogatók száma: 3712 (1966: 2393). 
5. Vármúzeum, Sümeg 

Befejezést nyert a vár közművesítése, minthogy azonban 
a kiállítás megrendezésével kapcsolatos, 1967-ben is foly
tatódó tárgyalások konkrét eredményeket nem hoztak, a 
villany- és vízvezeték használatbavétele sem történhetett 
meg. A Művelődésügyi Minisztérium Múzeumi Főosztálya 
az itteni állandó kiállítás rendezésével járó tetemes költsé

geket vállalja abban az esetben, ha a fenntartás a továbbiak
ban a Múzeumi Igazgatóság feladata lesz. 

Az év folyamán folytatódott a várásatás anyagának resta
urálása a Központi Muzeológiai Technológiai Csoport-nál, 
azonban az Öregtoronyban még mindig jelentős mennyi
ségű anyagot tárolunk, nem megfelelő biztonsági körülmé
nyek között. 1967-ben is több alkalommal törték fel isme
retlen tettesek a vár lezárt helyiségeit. A Vármúzeum láto
gatottsága jelentősen csökkent, ennek oka részben a 84-es 
út építése miatti forgalomelterelődés, részben ,,A Koppányi 
aga testamentuma" с játékfilm helyszíni forgatása miatt 
történt zárvatartás. 

Látogatók száma: 33 993 fő (1966: 55 622). 
6. Batsányi Emlékkiállítás, Tapolca 

Az emlékkiállítás látogatottsága az év folyamán ismét 
jelentősen csökkent: 2984 fő (1966: 5342). 

A tervezett helytörténeti múzeum létesítése ügyében 
előrehaladás nem történt. 
7. Vegyipari Múzeum, Várpalota 

Az ország legjelentősebb műszaki múzeumegységének 
létesítésével az illetékes szakmúzeum már évek óta behatóan 
foglalkozik. A Vegyipari Múzeum egyelőre budapesti 
székhellyel végzi a gyűjtőmunkát, készíti elő a kiállítás 
forgatókönyvét, melyet tervezet formájában 1967 végén 
állítottak össze. 

Igazgatóságunk résztvett a valamennyi érdekelt bevoná
sával Budapesten április 5-én megtartott értekezleten. Több 
ízben folytattunk helyszíni tárgyalásokat is, ezen tisztáztuk 
a helytörténeti múzeum, illetőleg a Vegyipari Múzeum tevé
kenységének egybehangolásával kapcsolatos problémákat. 
Elképzeléseink szerint a terhek közös, részarányos viselése 
alapján a Vegyipari Múzeum leendő igazgatója Igazgató
ságunk ottani kiállítóhelyének vezetője is lesz egyszemély-
ben, ugyanígy a teremőri, takarítói személyzet is közös 
irányítás alá kerül. A tervek szerint legkésőbb 1969 elején 
a Vegyipari Múzeum előkészítő munkálatait Várpalotán 
folytatják. A Vár helyreállításának tervdokumentációja el
készült, a munka megindítására 1968-ban kerül sor. 
8. Egyházmegyei Gyűjtemény, Veszprém 

A R. K. Püspökség értékes egyházművészeti gyűjtemé
nyének a nyilvánosság számára történő megnyitásával kap
csolatban az Állami Egyházügyi Hivatal, továbbá a Műve
lődésügyi Minisztérium könyvtári, levéltári- és múzeumi fő
osztályainak kiküldöttjei jelenlétében szeptember 7-én meg
beszélés folyt a kiállítás megvalósításával kapcsolatos 
problémákról. Javaslatunkat elfogadva a jelenlevők úgy 
döntöttek, hogy a Püspöki Palota jelenleg a könyvtár el
helyezését szolgáló négy termét volna kívánatos a hozzá
tartozó folyosórésszel együtt kiállítási célra felszabadítani. 
A könyvtár elhelyezésének módja a volt ferences kolostor
ban megoldható. 
9. Reguly Könyvtár, Zirc 

A könyvtár födémében és berendezésében fellépett gom
básodás, illetőleg annak megszüntetése miatt a látogatófor
galom 1966 októberétől egész éven át szünetelt. 

VIII. 

Alábbi statisztikai táblázataink az Igazgatóság tevékeny
ségével kapcsolatos számszerű adatokat tartalmazzák: 
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A VESZPRÉM MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG KÖLTSÉGVETÉSE 

Kiadás 1966-ban összesen 1967-ben jóváhagyott 
költségvetés 1967. évi póthitelek 1967-ben összesen 

Ol-es rovat 
02-es rovat 
03-as rovat 
04-es rovat 
05-ös rovat 
06-os rovat 
07-es rovat 
08-as rovat 
09-es rovat 

623 000 
370 000 

48 000 
19 000 

846 000 
234 000 
416 000 
344 000 
208 000 

668 000 
621 000 

87 000 
25 000 

1 071 000 

250 000 

200 000 
190 000 

7 000 

10 000 

675 000 
621 000 

87 000 
25 000 

1 071 000 

260 000 

200 000 
190 000 

Kiadás összes: 3 108 000 3 112 000 17 000 3 129 000 

Bevétel 1966. évi 
előirányzat 

1966. évi 
teljesítés 

1967. évi 
előirányzat 

1967. évi 
teljesítés 

510 000 582 700 510 000 567 000 

1967. ÉVI INTÉZMÉNYEKRE BONTOTT KÖLTSÉGVETÉS ÉS FELHASZNÁLÁS 

Kiadás 
Igazgatóság Bakonyi Múzeum Keszthely Pápa Tihany Kismúzeumok 

Kiadás 
előir. telj. előir. telj. előir. telj. előir. telj. előir. telj. előir. telj. 

01 154 340 127 000 183 700 197 282 156 450 150 659 30 800 34 000 122 000 125 000 27 710 
i 

34 609 

02 191 900 149 000 167 550 185 429 102 400 85 269i 41 800 39 813 16 000 34 269 100 910 124 187 

03 38 000 

3 000 

11 000 15 000 31 695 
1 

15 000 19 818 5 000 6 277 5 000 8 041 ! 9 000 8 289 

04 

38 000 

3 000 1 102 7 500 7 683 11 500 8 329 1 000 642 1 000 1 000 736 

05 243 000 227 210 245 300 268 761 221 150 143 585 113 150 85 870 141 000 149 151 107 000 139 052 

06 42 000 43 275 83 000 84 961 59 000 47 658 22 000 16 101 32 300 39 429 21 200 23 170 

07 - - - - - — - - -

08 - - 100 000 - 100 000 150 540 — - 51 459 -

09 1 000 29 739 96 000 42 994 64 000 36 774 29 000 39 868 - 542 

Összes kiadás: 664 140 640 982 898 050 814 805 729 500 639 662 242 750 216 292 317 740 406 575 266 820 328 585 

Bevétel : 

Belépődíj 12 000 12 350 30 000 29 300 2 000 2 165 324 000 298 863 142 000 136 159 

Kiadvány, egyéb 4 000 27 353 7 000 1 606 500 209 60 000 43 539 25 000 10 850 

Térítés 460 442 1 600 1 119 - - 4 600 1 970 650 1 096 

Összes bevétel: 16 460 40 145 38 600 32 025 2 500 2 374 388 600 344 372 167 650 148 105 
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A VESZPRÉM MEGYEI M Ú Z E U M I IGAZGATÓSÁG LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 
a) FŐFOGLALKOZÁSÚAK 

Sor
szám N é v Beosztás, besorolás Munkahely 

1967. Sor
szám N é v Beosztás, besorolás Munkahely 

I 1 X I L 
'• l- 31. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Éri István megyei múzeum
igazgató 7203 

Megyei Múzeumi Igazgatóság, 
Veszprém 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Sági Károly múzeumigazgató 7204 Balatoni Múzeum, Keszthely 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Mithay Sándor múzeumigazgató 7204 Helytörténeti Múzeum, Pápa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Papp Jenő tud. főmunkatárs 7222 Bakonyi Múzeum, Veszprém 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Frech' Miklós muzeológus I. 7223 Balatoni Múzeum, Keszthely 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

É. Takács Margit muzeológus II. 7224 Bakonyi Múzeum, Veszprém 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Petánovits Katalin s. muzeológus 7225 Balatoni Múzeum, Keszthely 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Dax Margit s. muzeológus 7225 Bakonyi Múzeum, Veszprém 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
Palágyi Sylvia s. muzeológus 7225 Bakonyi Múzeum, Veszprém - 1967. II . 1-től 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
Horváth László szerz. s. restaurátor 7228 Balatoni Múzeum, Keszthely - 1967. VI. 30-ig 

10 
Berta István s. muzeológus 7225 Bakonyi Múzeum, Veszprém - 1967. VII. 1-től 

10 
Gopcsa Katalin gyakornok 7225 Bakonyi Múzeum, Veszprém - 1967. VI. 30-ig 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Isaszegi János restaurátor II. 7228 Bakonyi Múzeum, Veszprém 11 

12 

13 

14 

15 

16 

Csiszár Károly restaurátor II. 7228 Balatoni Múzeum, Keszthely 

— 

1967. VI. 30-ig 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Horváth László szerz. s. restaurátor 7463 Balatoni Múzeum, Keszthely — 1967. VII. 1-től 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Ézsiás István segédrestaurátor II . 7463 Bakonyi Múzeum, Veszprém 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Bárdossy Lászlóné gazd. igazgató II. 7403 Megyei Múzeumi Igazgatóság 
Veszprém 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Kollár Józsefné előadó 7424 Megyei Múzeumi Igazgatóság, 
Veszprém 

11 

12 

13 

14 

15 

16 Gyarmati Istvánné gondnok 7441 Reguly Múzeum, Zirc 

17 Bárányos Jánosné adminisztrátor 7441 Bakonyi Múzeum, Veszprém 

18 

19 

20 

21 

Weiland Annamária adminisztrátor 7441 Bakonyi Múzeum, Veszprém - 1967. IX. 1-től 18 

19 

20 

21 

Balogh István kisegítő II. 7471 Múzeum, Tihany 

18 

19 

20 

21 

Hauck Vendel kisegítő III. 7473 Bakonyi Múzeum, Veszprém 

18 

19 

20 

21 Futó Jenő kisegítő III. 7473 Balatoni Múzeum, Keszthely 

22 

23 

Nagy Anna kisegítő III. 7473 Balatoni Múzeum, Keszthely 22 

23 Takács Károly gépkocsivezető 264 Megyei Múzeumi Igazgatóság, 
Veszprém 

22 

23 

Összesen : 22 23 

22 

23 



A VESZPRÉM MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 
b) IDŐSZAKI FŐFOGLALKOZÁSÚ DOLGOZÓK 

Név Beosztás, besorolás Munkahely 1967. évi 
hónapszám 

1 Molnár Ervinné nyilvántartó 7471 Megyei Igazgatóság, Veszprém 11 
2 Börzsönyi Ferencné szolgálatvezető teremőr 7474 Bakonyi Múzeum, Veszprém 11 
3 Tóth Miklósné portás 7475 Bakonyi Múzeum, Veszprém 11 
4 Papp Imréné teremőr 7474 Bakonyi Múzeum, Veszprém 5 
5 Cseh Gézáné szolgálatvezető teremőr 7474 Balatoni Múzeum, Keszthely 8 
6 Békási Istvánné teremőr 7474 Irodalmi Emlékmúzeum, 

Badacsony 3 
7 Varga Gézáné teremőr 7474 Jókai Emlékmúzeum, Balaton

füred 7 
8 Farkas Lajosné teremőr 7474 Bajcsy-Zs. Emlékmúzeum, 

Kővágóőrs 8 
9 Szauer Ágoston teremőr 7474 Szabadtéri Népr. Múzeum, 

Nagyvázsony 4 
10 Balogh Istvánné szolgálatvezető teremőr 7474 Szabadtéri Népr. Múzeum, 

Tihany 10 
11 Balázs Kálmánné teremőr 7474 Szabadtéri Népr. Múzeum, 

Tihany 7 
12 Geisz Simonne teremőr 7474 Szabadtéri Népr. Múzeum, 

Tihany 7 
13 Simon Károlyné tárlatvezető teremőr 7474 Múzeum, Tihany 8 
14 Volfinák Dénesné pénztáros 7474 Múzeum, Tihany 6 
15 Véber Dezső teremőr 7474 Múzeum, Tihany 7 
16 Balogh Jánosné teremőr 7474 Múzeum, Tihany 6 
17 Balogh Károlyné teremőr 7474 Múzeum, Tihany 6 
18 Baranyai Józsefné teremőr 7474 Múzeum, Tihany 
19 Dobos Gyuláné teremőr 7474 Múzeum, Tihany 6 
20 Fülöp Gézáné teremőr 7474 Múzeum, Tihany 6 
21 Kántor Béláné teremőr 7474 Múzeum, Tihany 6 
22 Polgár Józsefné teremőr 7474 Múzeum, Tihany 6 
23 Szabó Gyuláné teremőr 7474 Múzeum, Tihany 6 
24 Szántai Józsefné teremőr 7474 Múzeum, Tihany 6 
25 Kovács Józsefné teremőr 7474 Múzeum, Tihany 6 
26 Tóth Andrásné teremőr 7474 Múzeum, Tihany 6 
27 Véber Dezsőné teremőr 7474 Múzeum, Tihany 6 
28 Ignácz Éva teremőr 7474 Múzeum, Tihany 1 
29 Palkovits Éva teremőr 7474 Múzeum, Tihany 2 
30 Tamás Sándor teremőr 7474 Múzeum, Tihany 

Összesen : 
1 

189 

A VESZPRÉM MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 
c) IDŐSZAKI RÉSZFOGLALKOZÁSÚ DOLGOZÓK 

Beosztás, besorolás Munkahely hónap Beosztás, besorolás Munkahely 
ossz. 

1 1 fő á 5 hó 5 teremőr 7474 Helytörténeti Múzeum, Pápa 
2 2 fő á 8 hó 16 teremőr 7474 Madártani kiállítás, Ábrahám

hegy 
3 2 fő á 8 hó 16 teremőr 7474 Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 

Nagyvázsony 
4 9 fő á 2 hó 18 teremőr 7474 Múzeum, Tihany 

5 6 fő á 7 hó 42 teremőr 7474 Vármúzeum, Veszprém 

26 



A VESZPRÉM MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 
d) ÁLLANDÓ RÉSZFOGLALKOZÁSÚ DOLGOZÓK 

Név Beosztás, besorolás Munkahely 
1967. 

Megjegyzés Név Beosztás, besorolás Munkahely 
i. l. XII. 

31. 

Megjegyzés 

1 

2 

özv. Isaszegi Istvánné hivatalsegéd 

hivatalsegéd 

7473 

7473 

Megyei Igazgatóság, Veszprém 1 -1 

2 

Vesztergom Jánosné 

hivatalsegéd 

hivatalsegéd 

7473 

7473 Megyei Igazgatóság, Veszprém 0 

-1 

2 

László Józsefné hivatalsegéd 7473 Megyei Igazgatóság, Veszprém 0 

1 

2 Zeitler Gusztáv fotós 7443 Megyei Igazgatóság, Veszprém 

3 

4 

5 

Oswald Ferenc adattáros 7443 Megyei Igazgatóság, Veszprém 3 

4 

5 

Szieberth Gusztávné gépíró 7441 Megyei Igazgatóság, Veszprém 

3 

4 

5 Zimmermann Gusztáv adattárkezelő 7443 Bakonyi Múzeum, Veszprém 

6 Lajtai János adattárkezelő 7443 Bakonyi Múzeum, Veszprém 

7 Scherer János adattárkezelő 7443 Bakonyi Múzeum, Veszprém 

8 

9 

Vajkai Aurél 

Vitéz Ágnes 

adattárkezelő 7443 Bakonyi Múzeum, Veszprém - 1967. VI. 30-ig 8 

9 

Vajkai Aurél 

Vitéz Ágnes preparátor 7463 Bakonyi Múzeum, Veszprém 
— 

10 Benedek Sándorné nyilvántartó 7441 Bakonyi Múzeum, Veszprém 
— 

11 Szabó Erzsébet portás 7475 Bakonyi Múzeum, Veszprém 

12 

13 

14 

15 

Balogh Istvánné szolgálatvezető 
teremőr 7474 Bakonyi Múzeum, Veszprém 

12 

13 

14 

15 

Csabai Lajosné teremőr 7474 Bakonyi Múzeum, Veszprém 

12 

13 

14 

15 

Havas Jánosné teremőr 7474 Bakonyi Múzeum, Veszprém 

12 

13 

14 

15 Józsa Jánosné teremőr 7474 Bakonyi Múzeum, Veszprém 

16 

17 

Sebestyén István teremőr 7474 Bakonyi Múzeum, Veszprém 16 

17 Sinkai Pálné teremőr 7474 Bakonyi Múzeum, Veszprém 

18 

19 

20 

21 

22 

Csomay Anna 

Völgyi Józsefné 

takarító 7474 Bakonyi Múzeum, Veszprém 18 

19 

20 

21 

22 

Csomay Anna 

Völgyi Józsefné takarító 7474 Bakonyi Múzeum, Veszprém 

18 

19 

20 

21 

22 

Cseh Géza nyilvántartó 7441 Balatoni Múzeum, Keszthely 

18 

19 

20 

21 

22 

Hoffmann Irén adminisztrátor 7441 Balatoni Múzeum, Keszthely - 1967. II. 1-től 

18 

19 

20 

21 

22 Ulrich Ede adattárkezelő 7443 Balatoni Múzeum, Keszthely 

23 Csiszár Károly restaurátor 7228 Balatoni Múzeum, Keszthely - 1967. VIII. 1-től 

24 

25 

Bojárszky Dezsöné teremőr 7474 Balatoni Múzeum, Keszthely 24 

25 Csiszár Károlyné teremőr 7474 Balatoni Múzeum, Keszthely 

26 

27 

Papp Sándor teremőr 7474 Balatoni Múzeum, Keszthely - 1967. V. 1-től 26 

27 Molnár Gyuláné teremőr 7474 Balatoni Múzeum, Keszthely - 1967. VI. 1-től 

28 Dér Rezsöné teremőr 7474 Balatoni Múzeum, Keszthely - 1967. VII. 1-től 

29 

30 

Bárdos Gyuláné teremőr 7474 Balatoni Múzeum, Keszthely - 1967. VIII. 1-től 29 

30 NeuporIvánné teremőr 7474 Balatoni Múzeum, Keszthely — 1967. VIII. 1-től 



Név Beosztás, besorolás Munkahely 
1967. 

Megjegyzés Név Beosztás, besorolás Munkahely 
I. 1. XII. 

31. 

Megjegyzés 

31 Kajzer Vilmos teremőr 7474 Balatoni Múzeum, Keszthely - 1 1967. X. 15-től 

32 

33 

Makkos Lajos teremőr 7474 Balatoni Múzeum, Keszthely - 1 

1 

1967.X. 15-től 32 

33 Malinovszki Jánosné teremőr 7474 Balatoni Múzeum, Keszthely -

1 

1 1967. X. 15-től 

34 Sebestyén Béláné teremőr 7474 Balatoni Múzeum, Keszthely - 1 1967.X. 15-től 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

Kiss Sándor éjjeliőr 7474 Balatoni Múzeum, Keszthely - 1 

1 

1967. XI. 1-től 35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

Sülé Gábor 

Németh Gyuláné 

éjjeliőr 7474 Balatoni Múzeum, Keszthely -

1 

1 1967. XI. 1-től 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

Sülé Gábor 

Németh Gyuláné takarító 7474 Balatoni Múzeum, Keszthely 1 1 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

Ecsedy Sándorné 

Meizinger János 

adminisztrátor 7441 Helytörténeti Múzeum, Pápa 1 

1 

1 

1 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

Ecsedy Sándorné 

Meizinger János hivatalsegéd 7473 Helytörténeti Múzeum, Pápa 

Helytörténeti Múzeum, Pápa 

1 

1 

1 

1 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

Jászai József né szolgálatvezető 
teremőr 7474 

Helytörténeti Múzeum, Pápa 

Helytörténeti Múzeum, Pápa 1 1 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

Taschner Károlyné 

Boksái Endréné 

teremőr 7474 Helytörténeti Múzeum, Pápa 1 1 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

Taschner Károlyné 

Boksái Endréné takarító 7474 Helytörténeti Múzeum, Pápa 1 

1 

1 

1 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 Istvánffy Miklósné gondnok 7441 Jókai Emlékmúzeum, Balaton
füred 

1 

1 

1 

1 

44 Kemechey Jenő teremőr 7474 Jókai Emlékmúzeum, Balaton
füred 1 

1 

1967. III. 31-ig 
44 

Endersz Frigyesné teremőr 7474 Jókai Emlékmúzeum, Balaton
füred 

1 

1 1967. IV. 1-től 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Vincze Ernöné takarító 7474 Jókai Emlékmúzeum, Balaton
füred 1 - 1967. X. 15-ig 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Molnár Antalné takarító 7474 Jókai Emlékmúzeum, Balaton
füred — 1 1967. X. 16-tól 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Kovács J. Andrásné gondnok 7441 Kisfaludy Emlékmúzeum, 
Sümeg 1 

1 

1967. II. 15-ig 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Bozó Sarolta teremőr-gondnok 7441 Kisfaludy Emlékmúzeum, 
Sümeg 1 ,1 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Lestyánszky Jánosné teremőr 7474 Kisfaludy Emlékmúzeum, 
Sümeg — 1 1967. II. 16-tól 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Paris Józsefné takarító 7474 Kisfaludy Emlékmúzeum, 
Sümeg 1 1 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Hertelendy Gábor gondnok 7441 Irodalmi Emlékmúzeum, 
Badacsony 1 

1 

1 

1 

45 

46 

47 

48 

49 

50 Szalay Imréné teremőr 7474 Irodalmi Emlékmúzeum, 
Badacsony 

1 

1 

1 

1 

51 

52 

Torma Kálmán kertész 7474 Múzeum, Tihany 1 1 51 

52 Molnár István gondnok 7441 Helytörténeti Múzeum, Tüske
vár 1 1 

53 

54 

Csömöre János teremőr 7474 Helytörténeti kiállítás, Vár
palota 1 — 1967. XI. 30-ig 

53 

54 Hermann Júlia teremőr 7474 Reguly Antal Múzeum, Zirc 1 1 
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A VESZPRÉM MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG GYŰJTEMÉNYEI 
a) BAKONYI MÚZEUM, VESZPRÉM 

1966. XII. 31. Gyarapodás 1967. 1967. 1967. XII. 31. 

egyedi becslés egyedi becslés csökkenés egyedi becslés 

Természettudományi 
Régészeti 
Numizmatikai 
Néprajzi 
Iparművészeti 
Képzőművészeti 
Irodalmi 
Helytörténeti 

23 163 
51 773 
10 660 

7 215 
4 088 
1 145 

37 100 
1 000 
9 700 

174 
1 229 
6 151 

561 
23 
24 

9 000 
1 000 

1 
1 

23 337 
53 002 
16811 
7 775 
4 110 
1 169 

46 100 
2 000 
6 500 

Tárgyi anyag összesen: 98 044 47 800 8 162 10 000 2 106 204 54 600 

Adattár 
Foto 
Diapozitív 
Klisé 
Könyv 
Könyv nemzetközi csere 
Folyóirat 
Folyóirat nemzetközi csere 

15 974 
24 835 

475 

10 197 
1 087 

729 
134 

-

19 529 
3 400 

525 
1 655 

332 
341 

67 
44 

-

-

35 503 
28 235 

1 000 
1 655 

10 529 
1428 

796 
178 

-

Segédgyüjtemény összesen : 53 431 - 25 893 - - 79 324 -

A VESZPRÉM MEGYEI MÜZEUMI IGAZGATÓSÁG GYŰJTEMÉNYEI 
b) BALATONI MÚZEUM, KESZTHELY 

1966. XII. 31. Gyarapodás 1967. 1967. 1967. XII. 31. 

egyedi becslés egyedi becslés csökkenés egyedi becslés 

Természettudományi 
Régészeti 
Numizmatikai 
Néprajzi 
Iparművészeti 
Képzőművészeti 
Irodalmi 
Helytörténeti 

5 203 
26 327 

5 287 
5 492 
3 048 
1 273 

1422 

20 746 146 
816 

42 

5 

111 

731 

-

5 349 
27 143 

5 287 
5 534 
3 048 
1 278 

1 533 

21 477 

Tárgyi anyag összesen: 48 052 20 746 1120 731 - 49 172 21 477 

Adattár 
Foto 

Diapozitív 
Könyv 
Folyóirat 

43 373 
3 538 

77 
10 523 

3 410 

-

3060 
211 
297 
150 

282 

-

-

46 433 
3 749 

374 
10 673 

3 692 

-

Segédgyűjtemény összesen : 60 921 - 4000 - - 64 921 -



A VESZPRÉM MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG GYŰJTEMÉNYEI 
:,c) HELYTÖRTÉNETI MÜZEUM, PÁPA 

1966. XII. 31. Gyarapodás 1967. Csökkenés 1967. XII. 31. 

egyedi becslés egyedi becslés 1967. egyedi becslés 

Természettudományi 
Régészeti 

Numizmatikai 
Néprajzi 
Iparművészeti 
Képzőművészeti 
Irodalmi 

Helytörténeti 

1799 
420 
584 
203 

37 

215 

100 864 

300 
10 

1100 

-
2663 

420 
884 
213 

37 

215 

1100 

Tárgyi anyag összesen: 3258 100 1174 1100 - 4432 1100 

Adattár 
Fotó 

Dia 
Könyv 
Folyóirat 

1218 
304 

2600 
922 

-

152 
365 

111 
106 

- -

1370 
669 

2711 
1028 

-

Segédgyűjtemény összesen: 5044 - 734 - - 5778 -

A VESZPRÉM MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG GYŰJTEMÉNYEI 
cl) KISMÚZEUMOK 

Termé
szettudo

mány 
Régészet Numiz

matika Néprajz Iparmű
vészet 

Képző
művészet Irodalom Helytör

ténet Összesen 

1 Irodalmi Emlékmúzeum, 
Badacsony 34 8 3 45 

2 Jókai Emlékmúzeum, 
Balatonfüred _ — — _ 14 — _ _ 14 

3 Kisfaludy Emlékmúzeum, 
Sümeg 274 14 336 403 17 90 652 52 1838 

4 Múzeum, Tihany nincs önálló gyűjteménye 
5 Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 

Tihany nincs önálló gyűjteménye 

6 Helytörténeti Múzeum, 
Tüskevár 141 | 611 | 94 4 66 916 

7 Helytörténeti Múzeum, 
Várpalota anyaga még nincs nyilvántartásba véve 

8 Helytörténeti Múzeum, 
Zalavár anyaga még nincs nyilvántartásba véve 

9 Reguly Antal Múzeum, Zirc 96 69 | 180 | 26 | - | - | 10 | | 381 
10 Vármúzeum, Veszprém nincs önálló gyűjteménye 
11 Bajcsy-Zsilinszky Emlék

múzeum, Kővágóőrs-
Pálköve 

nincs önálló gyűjteménye 

12 Madártani Kiállítás, 
Ábrahámhegy nincs önálló gyűjteménye 

13 Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Nagyvázsony nincs önálló gyűjteménye 

Összesen : 370 155 1016 677 95 98 652 131 3194 
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A VESZPRÉM MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG GYŰJTEMÉNYEI 
Ö S S Z E S Í T É S 

TELJES GYŰJTEMÉNYANYAG 

1966. XII. 31. Gyrapodás 1967. 1967. XII. 31. 

egyedi becslés egyedi becslés Csökkenés egyedi becslés 

Természettudományi 28 736 57 846 320 9 731 - 29 056 67 577 

Régészeti 80 054 1 100 2 909 2 100 - 82 963 3 100 

Numizmatikai 17 383 9 700 6 151 - - 23 534 6 500 

Néprajzi 13 968 - 903 - 1 14 870 -

Iparművészeti 7 434 - 33 - 1 7 466 

Képzőművészeti 2 553 - 29 - - 2 582 

Irodalmi 652 - - - - 652 -

Helytörténeti 1 768 - 111 - - 1 879 -

Tárgyi anyag összesen: 152 548 68 646 10 456 11 831 2 163 002 77 177 

Adattár 60 565 - 22 741 - - 83 306 -

Foto 28 677 - 3 976 - - 32 653 -

Dia 552 - 822 - - 1 374 -

Klisé - - 1 655 - - 1 655 -

Könyv 24 407 - 934 - - 25 341 -

Folyóirat 5 195 - 499 - - 5 694 -

Segédgyűj'temény összesen : 119 396 - 30 627 - - 150 023 -

A VESZPRÉM MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG MÚZEUMAI 
LELTÁROZÁS - KARTONOZÁS - REVÍZIÓ 

Veszprémi Keszthelyi Pápai Kis-
Összesen 

múzeumok 
Összesen 

Leltározott 1966. XII. 31-ig 97 787 45 192 2709 1868 147 556 
Leltározott 1967. év folyamán 8 164 791 874 - 9 829 
Leltározott 1967. XII. 31-ig 105 949 45 983 3583 1868 157 383 
Leltározatlan 1967. XII. 31. 255 3 191 849 1390 5 685 

Kartonozott 1966. XII. 31-ig 36 337 14 224 1495 172 52 228 
Kartonozás 1967. év folyamán 1 670 111 175 - 1 956 
Kartonozott 1967. XII. 31. 38 007 14 335 1670 172 54 184 

Revíziózott 1966. XII. 31-ig 95 208 16 423 2709 448 114 788 
Reviziózva 1967. év folyamán 10 164 - 874 - 11 038 

Reviziózott 1967. XII. 31-ig 105 372 16 423 3583 448 125 826 
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A VESZPRÉM MEGYEI MÚZEUMOK LÁTOGATOTTSÁGA 1967. ÉVBEN 

Egyéni Csoportos 1967. 
összes 

látogató 
Ebből 

külföldi 
1966. 
összes 

látogató 
Külön
bözet 

Tárlat
vezetés felnőtt gyermek felnőtt gyermek 

1967. 
összes 

látogató 
Ebből 

külföldi 
1966. 
összes 

látogató 
Külön
bözet 

Tárlat
vezetés 

1 Bakonyi Múzeum, Veszprém 6 503 3 238 6 217 15 794 31 752 1 382 34 095 2 343 787 

2 Vármúzeum, Veszprém 20 826 6 984 67 546 75 460 170 816 9 634 169 466 
+ 

1 370 5 329 

3 Balatoni Múzeum, Keszthely 20 048 2 335 16 748 24 194 63 325 7 898 96 998 33 673 757 

4 Tihanyi Múzeum, Tihany 98 959 61 155 6 780 — 166 894 34 672 182 569 15 675 2 282 

5 Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 
Tihany 32 727 16 185 2 689 - 51 601 19 277 53 618 2017 -

6 Helytörténeti Múzeum, Pápa 1 319 1 809 2 182 5 669 10 979 69 12 690 1 711 191 

7 Jókai Emlékmúzeum, Balaton
füred 22 816 3 440 28 258 70 54 584 800 50 666 

+ 
3918 774 

8 Kisfaludy Emlékmúzeum, Sümeg 2411 246 8 782 261 11 700 85 15 611 3 911 286 

9 Irodalmi Emlékmúzeum, 
Badacsony 19 570 5 405 4 381 9 542 38 898 1 362 38 069 

+ 
829 398 

10 Reguly Antal Múzeum, Zirc 4 976 4 230 13 040 1 588 23 834 1 580 25 957 2 123 423 

11 Helytörténeti Múzeum, Várpalota 1 612 1 744 - - 3 356 96 10813 7 457 11 

12 Helytörténeti Múzeum, Tüskevár 950 1 392 - - 2 342 14 2 385 43 -

13 Helytörténeti Múzeum, Zalavár - - - - - - 1 100 1 100 -

14 Madártani Kiállítás, Ábrahámhegy 228 332 — 70 630 15 866 236 97 

15 Bajcsy-Zsilinszky Emlékmúzeum, 
Kővágóörs-Pálköve 1 302 681 — 1 983 62 1 639 

+ 
344 — 

16 Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 
Nagyvázsony 1 808 623 105 - 2 536 159 -

+ 
2 536 -

16 

Összesen : 236 055 109 799 156 728 132 648 635 230 77 105 696 542 61 312 11 335 

Egyéb : 

17 Batsányi Emlékkiállítás, Tapolca - - 1 784 1 200 2 984 650 5 342 2 358 -

18 Helikon Könyvtár, Keszthely 44 552 12 249 30 000 25 000 111 801 21 410 100 348 + 
11 453 -

19 Reguly Könyvtár, Zirc - - - - - - 20 296 20 296 -

20 Kinizsi Vármúzeum, Nagyvázsony 9 700 472 26 136 30 888 67 196 5 307 70 415 3 229 -

21 Vármúzeum, Sümeg 15 200 7 400 3 716 7 677 33 993 2 102 55 622 21 619 -

22 Kékfestő Múzeum, Pápa 967 152 510 2 083 3 712 51 2 393 
+ 

1 319 -

23 Porcelánmúzeum, Herend 11 771 14 720 - - 26 491 3 499 22 219 
+ 

4 272 4 204 

Összesen : 82 190 34 993 62 146 66 848 246 177 33 019 276 635 30 458 4 204 

Mindösszesen: 318 245 144 792 218 874 199 496 881 407 110 124 973 177 91 770 15 539 



Bericht über die Tätigkeit der Direktion der Museen des Komitates Veszprém im Jahre 1967. 

Die Tätigkeit der der Direktion unterstellten Museen 
und Ausstellungsstellen ging im Jahre 1967 wie geplant 
vonstatten. Im großen und ganzen ist auch der Kosten
voranschlag innerhalb des alten Rahmens geblieben während 
die Anzahl der Angestellten etwas gestiegen ist. 

Unsere Leistung höchster Bedeutung war die Veranstal
tung der neuen ständigen naturwissenschaftlichen, archäolo
gischen, ethnographischen und ortsgeschichtlichen Ausstel
lung im Balaton-Museum. Die in den 11 Räumen veran
staltete Ausstellung dürfte mit ihrem reichen Material, 
ihrer modernen Installation und mit ihren der Veran
schaulichung dienenden Mitteln als die schönste Museum
ausstellung der Provinz genannt werden. Die Ausstellung 
wurde am 14. Oktober 1967, anläßlich des Museums
monats eröffnet. 

Unsere wissenschaftliche Forschung wurde auch in 
diesem Jahre hauptsächlich auf die archäologische Topo
graphie des Komitats konzentriert. Der im Jahre 1966 er
schienene 1. Band wurde in dem Archäologischen For
schungsinstitut der Akademie der Wissenschaften in der 
Gegenwart sämtlicher Archäologen des Landes, erörtert. 

Das Material der Diskussion mitsamt dem Werk wurde 
im Band 5 von Közleményeink (Mitteilungen) veröffent
licht. Das Manuskript von Band 2 hat die Druckerei er
reicht und die Vorbereitungsarbeiten der Bände 3 und 4 
— Geländefahrten, Zeichen, Photographieren u.s.w. —• 
wurden fortgesetzt. 

Neben kleineren archäologischen Forschungsarbeiten 
und Fundbergungen wurde vom Veszprémer Bakony-
Museum eine bedeutendere Ausgrabung in Alsódörgicse 
ausgeführt, wo eine Kirche aus dem 13. Jahrhundert und 
ein Wohnhaus mit 8 Räumen freigelegt wurden. 

Im Rahmen des Forschungsprograms „Naturbild des 
Bakony" befaßten sich 53 Forscher mit 55 Themen. Band 4 
dieser Publikationsserie ist erschienen und Band 5 von 
„Mitteilungen der Museen vom Komitat Veszprém" ist 
in einem Umfang von 25 Bogen herausgegeben wurden. 
Außerdem wurden die Führer zum Jókai-Gedenkmuseum 
von Balatonfüred und zur schiffahrtsgeschichtlichen Aus
stellung des Museums von Tihany, weiterhin der Katalog 
von zwei bildkünstlerischen Ausstellungen und einer lite
rarischen Ausstellung veröffentlicht. Als Tauschausgaben 
haben unsere Ausgaben 253 Institute und Museen von 23 
Ländern erreicht. 

Die in Veszprém zustandegekommene sog. Zentral
werkstatt hat — mit Ausnahme der Ausstellung in Keszt
hely — die Arbeiten für 18 saisonbedingte und 3 ständige 
Ausstellungen ausgeführt. Diese Arbeiten erstreckten sich 
auf Restauration, Installation und Photographieren. In der 
zweiten Hälfte des Jahres wurde eine ständige Ausgrabungs
brigade zustande gebracht und mit enstprechender Aus
rüstung versehen. 

Unsere Museen haben sich im Jahre 1967 mit 10 000 
Einzelregistriernummer tragenden, insgesamt mit 12 000 
Gegenständen bereichert. Unsere Dokumentationsabtei
lungen wurden mit 22 000 Photos und Dias, die Klischee
sammlungen mit 6500 Stück, die Bibliotheken ungefähr 
mit 1400 Bänden bereichert. 

Auf dem Gebiet des Komitats hat das Landesinspektorat 
für Denkmalschutz die Forschungsarbeiten hinsichtlich 
der architektonischen Perioden der reformierten Kirche 
von Vörösberény und der Burgen von Várpalota und Csesz
nek fortgesetzt. 

Außer der obenerwähnten Ausstellung in Keszthely 
wurden neue ständige Ausstellungen im Literarischen 
Gedenkmuseum von Badacsony veranstaltet und die 
ständige Ausstellung des Museums von Tihany wurde mit 
einem aus den zunftgeschichtlichen Denkgegenständen des 
Komitats zusammengestellten Teil ergänzt. Als eine neue 
Ausstellungstelle wurde in Nagyvázsony das dritte ethno 
graphische Freiluft museum des Komitats eröffnet. In einem 
unter Denkmalschutz stehenden volkstümlichen Gebäude 
aus 1825 wurden die einstige Einrichtung und die land
wirtschaftlichen Geräte aufbewahrt und dabei wurde eine 
auf die althergebrachte Weise betriebene Weberei ein
gerichtet dessen Erzeugnisse die Besucher auf der Stelle 
kaufen können. Daselbst sind Vorbereitungen für die Ein
richtung und Instandsetzung einer Kupferschmiedwerkstatt 
getroffen worden. 

Auch die Vorbereitungsarbeiten fü rdas Zustandebringen 
von zwei neuen Austellungstellen sind im Gange. Im Ge
denkmuseum Joseph Egry in Badacsony wird dem größten 
Maler des Balaton ein Denkmal errichtet, während in 
Bakonybél und Badacsony neue ethnographische Freiluft
museen gegründet werden. 

Die Besucherzahl unserer Ausstellungen ist — haupt
sächlich wegen der Sperrzeit während der Umordnung des 
Museums von Keszthely — um etwa 60 000 zurückgefallen. 
Aus ähnlichen Gründen ist auch der Verkehr der im Komi
tat befindlichen aber unserer Direktion nicht unterstellten 
Austeilungstellen zurückgegangen. Hauptsächlich das 
Museum von Tihany wurde von zahlreichen Protokoll
gästen aufgesucht. Darunter befanden sich u.a. der Minister
präsident der D.D.R., die Außenminister von Belgien, 
Schweden und Japan, der Finanzmisister von Rumänien, 
der Minister für Kommunikationswesen von England, die 
Delegation der Akademie der Wissenschaften der Sowje
tunion, der Ausschuß für Bauwesen des R.G.W.H., die 
Delegation des französischen Parlaments und die Teilnehmer 
am Internationalen Kongreß für Historiker. Die Anzahl 
der ausländischen Besucher (77 000) betrug 12% der Anzahl 
sämtlicher Besucher. 

István Eri 
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Compte rendu de l'activité de la Direction des Musées du département Veszprém en 1967 

En 1967 le fonctionnement des musées et des salles d'ex
position de la compétence de la Direction suivait son cours 
conformément aux plans. Le budget se maintenait à peu 
près au même niveau qu'en 1966, l'effectif du personnel a 
légèrement augmenté. 

Cette année l'organisation et l'installation de la nouvelle 
exposition permanente du Musée de Balaton à Keszthely 
a été notre réalisation de la plus grande portée. L'exposition 
dont les 11 salles présentent de riches matériaux des sciences 
naturelles, de l'archéologie, l'ethnographie et l'histoire 
locale, veut présenter ses objets d'une façon complexe, et 
vu son installation et ses dispositions démonstratives mo
dernes, elle est considérée comme la plus belle exposition 
muséologique régionale en Hongrie. Nous avons inauguré 
l'exposition le 14 octobre 1967, à l'occasion du Mois de 
Musées. 

Nos recherches scientifiques, cette année encore, étaient 
consacrées avant tout aux travaux de la topographie archéo
logique du département. Le premier volume, paru en 
1966, a été discuté dans l'Institut des Recherches Archéolo
giques de l'Académie des Sciences, avec la participation de 
tous les archéologues du pays. Nous avons rendu compte 
de la discussion et de l'œuvre même dans le Ve volume de 
nos Közlemények (Bulletin). Le deuxième volume est sous 
presse, et les travaux préparatoires des volumes III et IV 
se poursuivent : inspections du terrain, levés de plan, prises 
de vue, etc. Nous avons procédé à maintes recherches 
archéologiques et fouilles pour préserver les trouvailles. 
Outre ces menus travaux, les fouilles du Bakonyi Múzeum 
de Veszprém à Alsódörgicse étaient de haute portée: une 
église et une maison d'habitat de 8 pièces, toutes les deux 
datant du XIIIe siècle, ont été mises à jour. 

L'élaboration du programme scientifique du „Tableau 
naturel de Bakony" se poursuivait également: 53 chercheurs 
s'occupaient de 55 sujets. Dans la série des publications de 
ce programme nous avons fait paraître le 4e volume, et le 
5e volume de notre Bulletin (Veszprémmegyei Múzeumok 
Közleményei), contenant 25 cahiers, a également paru. 
Outre ces publications, nous avons édité le guide du Musée 
Commémoratif de Jókai à Balatonfüred et celui de l'ex
position de l'Histoire de la Navigation du Musée de Tihany, 
de même que les catalogues de deux expositions des beaux-
arts et d'une exposition littéraire. Comme exemplaires 
d'échange, nos publications sont envoyées à 253 instituts 
et musées de 23 pays. 

C'est „l'Atelier Central" établi à Veszprém qui a exécuté 
— l'exposition de Keszthely à part — les travaux de nos 
expositions (dont 18 temporelles et 3 permanentes), y 
compris la restauration, l'installation et les prises de photo. 

Dans la deuxième moitié de l'année nous avons~constitué 
une brigade de fouilles permanente et nous l'avons équipée 
convenablement. 

En 1967 nos musées se sont enrichis de dix mille pièces 
appréciables individuellement et d'à peu près 12 000 
autres envois; 22 000 photos et diapositives, 6500 clichés 
ont augmenté notre documentation, tandis que nos biblio
thèques ont enregistré 1400 nouveaux volumes. 

L'Intendance des Monuments historiques a continué 
dans le territoire du département l'examen approfondi du 
temple calviniste de Vörösberény et de l'histoire architectu
rale des places fortes de Csesznek et de Várpalota. 

Outre l'exposition de Keszthely déjà mentionnée, nous 
avons installé des expositions permanentes nouvelles dans 
le Musée Commémoratif de Lettres de Badacsony, et dans 
le Musée de Tihany nous avons agrandi l'exposition perma
nente avec la section des monuments de l'histoire des corpo
rations du département. En outre, nous avons ouvert un 
nouvel emplacement d'exposition à Nagyvázsony: le troi
sième skanzen du département. Dans un bâtiment populaire 
classé, qui date de 1825, nous avons installé une tisserande-
rie où les visiteurs peuvent acheter les produits exécutés 
d'après la méthode traditionnelle. Ici même on a déjà fait 
les préparatifs de l'installation et du fonctionnement d'un 
atelier chaudronnier. 

Les travaux préparatifs de deux nouveaux emplacements 
d'exposition sont également en cours: dans le Musée 
Commémoriatif de Badacsony nous rendrons hommage à 
József Egry, au plus grand peintre de Balaton, tandis qu' à 
Bakonybél, c'est-à-dire à Badacsony nous créerons de 
nouveaux skanzens. 

Le nombre des entrées de nos musées, surtout à cause de 
la fermeture du Musée de Keszthely pendant les travaux 
de la transformation, a diminué d' à peu près 60 000 visites. 
La fréquentation des autres emplacements d'exposition du 
département — qui ne sont pas de la compétence de notre 
Direction — a également diminué pour des raisons sem
blables. C'est surtout le Musée de Tihany qui était visité par 
un grand nombre d'hôtes protocolaires : le premier ministre 
de la R.D.A., les ministres d'Affaires Étrangères belge, 
suédois, japon, le ministre des Finances roumain, le ministre 
de la Communication anglais, la délégation de l'Académie 
des Sciences de l'Union Soviétique, le Comité de construc
tion du Conseil d'Entraide Économique, la délégation parle
mentaire française et les participants du Congrès des Histo
riens l'ont honoré de leur visite. Les visiteurs étrangers 
(77 000 personnes) représentent les 12% de tous nos visi
teurs. 

István Ér 
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Отчет о работе правления музеев Веспремского комитата за 1967-й год 

Работа музеев и выставок, находящихся в ведении 
правления, в 1967-м году проходила согласно плану. 
Смета в основном оставалась в прежних пределах, 
число сотрудников немного увеличилось. 

Наиболее значительным достижением была орга
низация Кестхейским музеем Балатона новой посто
янной естествоведческой, археологической, этно
графической и краеведческой выставки. Выставка, 
занимающая II залов, располагает богатым матери
алом, стремится к комплексному показу экспонатов, 
оснащена современной обстановкой, оборудованием 
и наглядными пособиями и, можно сказать, является 
красивейшей из выставок, организованных провин
циальными музеями. Выставка была открыта 14 ок
тября 1967-го года во время месячника музеев. 

В центре проводимой нами научно-исследователь
ской работы стояли съемки археологической топог
рафии комитата. Вышедший в 1966-м году 1-й том 
обсуждался в Институте археологических исследо
ваний при Венгерской Академии наук в присутст
вии всех археологов страны./Материалы ДИСКУССИЙ 
и сама монография излагаются в У-ом томе наших 
публикаций (Mitteilungen)/. Сдана в печать рукопись 
П-го тома, продолжались работы по подготовке 
II 1-го и 1У-го томов: обход местности, зарисовки, 
фотографироваеие и. т. д. Наряду с археологическими 
исследованиями значительными были раскопки, вы
полненные веспремским Баконьским музеем в Ал-
шодёргиче: вскрытие церкви XIII века и средневе
кового жилого дома, состоящего из восьми помеще
ний. 

Продолжалась и исследовательская работа по ес
тественно-научной картине Баконя: 53 исследова
теля занимались 55-ю темами. Итоги этих работ опуб
ликованы в I У-м томе. Вышел в свет и У-й том „Пуб
ликаций музеев Веспремского комитата" объемом 
в 25 печатных листов. Кроме выше перечисленных 
публикаций были изданы каталоги Балатонфюред-
ского музея памяти Иокаи, выставки истории пара-
ходства, организованной тиханьским музеем, а 
также ДВУХ выставок по изобразительному ИСКУССТВУ 
и одной литературной выставки. Свои издания в 
качестве обменных мы послали в 253 института 23-х 
стран. 

Организованная в Веспреме так называемая Цент
ральная мастерская выполнила работы по оформ
лению 18-и временных и трех постоянных выставок 
(за исключением кестхейской выставки), т. е. ею 
были выполнены работы по реставрации, изготов
лению оборудования, фотоработы. Во второй поло
вине года была организована постоянная бригада, 

производящая археологические раскопки, оснащен
ная соответствующим снаряжением. 

Количество экспонатов музеев комитата в истек
шем году увеличилось на десять-двенадцать тысяч, 
собрания документальных материалов обогатились 
22-мя тысячами, а собрания фото-документов, ди
афильмов и клише — 6,5 тысячами новых поступле
ний, книжный фонд библиотек увеличился на 1.400 
томов. 

Государственная инспекция по охране памятни
ков культуры продолжала на территории комитата 
исследования по истории стриоительства вёрёшбе-
реньсокй реформатской церкви и чеснекской и 
варпалотской крепостей. 

Кроме уже УПОМЯНУТОЙ кестхейской выставки, бы
ли организованы новые постоянные выставки в Бада-
чоньском литературном музее и расширена постоян
ная выставка в тиханьском музее за счет раздела по 
истории цехов. Кроме того был организован новый, 
третий в комитате этнографический музей под от
крытым небом. В здании, построенном в 1825-м году 
и являющимся памятником народной архитектуры, 
рядом с оборудованием и хозяйственной утварью 
своего времени была создана ткацкая мастерская, 
работающая по старым традициям, продукцию кото
рой можно на месте и КУПИТЬ. Здесь же были про
изведены подготовительные работы по оборудованию 
мастерской медника. 

Производятся подготовительные работы к откры
тию ДВУХ новых объектов: в бадачоньском музее им. 
Йожефа Эгри устанавливаем памятник самому боль
шому ХУДОЖНИКУ Балатона, а в Баконьбеле, точнее 
в Бадачоне, организовывается еще один этнографи
ческий музей под открытым небом. 

Посещаемость выставок, в особенности из-за того, 
что в связи с переоборудованием кестхейского музея 
последний был закрыт, уменьшилась на 60 тысяч 
человек. По сходным причинам уменьшилась посе
щаемость выставок, функционирующих в комитате, 
но не находящихся в ведении правления музеев. 
Протокольные гости в основном посетили тихань-
ский музей: глава правительства Немецкой Демок
ратической Республики, бельгийский, шведский и 
японский министры иностранных дел, румынский 
министр финансов, английский министр путей сооб
щения, делегация Академии наук СССР, члены стро
ительного комитета СЭВ' а, французская парламент
ская делегация, участники международной конфе
ренции историков. Среди посетителей выставок ино
странцы (77 тысяч) составили 12% от общего числа 
посетителей. 

Иштван Эри 
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