
Veszprém megye néprajzi kutatásának 10 éves távlati terve 

Minden területen fontos, hogy előrelátóan cselekedjék az 
ember, fölmérje a jelenlegi állapotot, s ennek ismeretében 
tervezzen a jövő számára. De különösen fontos a tervezés 
a múzeumok esetében, amelyek a múlt tárgyait őrzik és gyűj
tik, és nem mindegy, hogyan és mit. 

A reformkorban fordultak egyes kutatók tudatosan a nép
rajz, helyesebben a nép felé, és kezdték meg dalaiknak, mesé
iknek gyűjtését. A forradalom idején Petőfivel a népköltészet 
hangja, formavilága a legmagasabb fokra emelkedett. Már 
nemcsak gyűjtés, de pör is1 kezdődött a népballadák hova
tartozása miatt, s a nép tárgyait még senkisem gyűjtötte. 
A XIX. század vége és a millennium nagy kiállítás sorozata in
dította el a tulajdonképpeni tárgygyűjtést.2 

A tárgyi néprajz területén azonban inkább a „népművészet 
feltárása és leírása volt a kor tudományának divatja".3 

Ezenkívül nagy az érdeklődés az ún. ősfoglalkozások — pl. 
halászat — iránt is, amelyek a századfordulón egyre jobban 
háttérbe szorultak.4 

Nem feladatunk a korai gyűjtőmunka és módszer elemzése, 
csupán Veszprém megyei vonatkozásait szeretnénk röviden 
vázolni. 

Veszprém megye múzeumai meglehetősen későn épültek 
fel: a keszthelyi Balatoni Múzeum 1925—1936-ig készült, 
addig gyűjteménye ideiglenesen bérelt helyiségekben szoron
gott. A veszprémi Bakonyi Múzeum 1922-ben vált beköltöz-
hetővé. Pápán csak nemrég alakult helytörténeti jellegű gyűj
temény a kastély egyik szárnyában, és Sümegen a Kisfaludy 
Emlékmúzeum az irodalmi rész mellett, kis helytörténeti nép
rajzi kiállítás nyílt. 

A régészet és néprajz iránt támadt érdeklődés országszerte 
számos magángyűjtemény létrejöttét eredményezte. Me
gyénkben a legnagyobb — országos hírű — gyűjtemény a sü
megi Darnay Kálmán tulajdonában volt. Emellett még jelen
tős anyaggal rendelkezett a Pápai Református Kollégium is. 

A keszthelyi és veszprémi múzeum megépülését lelkes 
amatőrök szervezték, akik már a múlt század végén társasá
gokat alapítottak (1898. Balatoni Múzeumi Egylet Keszthe
lyen; Veszprémben a „Veszprém vármegyei Múzeumi Egy
let" 1902-ben),5 tagokat, pártolókat toboroztak, akik mun
kájukkal és magángyűjteményeik felajánlásával fektették le 
a majdani múzeumi gyűjtemény alapjait. Az Egyletek vezetői 
újságokban, magán- és körlevelekben, népszerű kis füzetek
ben hirdették a múzeumi gyűjtemények fontosságát, és fel
hívták a falusi értelmiség figyelmét a néprajzi értékekre, és 
gyűjtésre buzdították őket. (Pl. Darnay népszerű naptárai.) 
E célból íródott Sági Jánosnak, a Balatoni Múzeum egykori 
alapítótagjának 1905-ben kiadott kis füzete: Néprajzi kin
cseink gyűjtése címmel.6 E füzetben nemcsak arra hívja fel a 
társadalmi gyűjtők — azaz a falusi értelmiségiek — figyelmét, 
hogy mit gyűjtsenek, hanem arra is, hogyan gyűjtsenek, és 
közben „rövid áttekintést ad az egész néprajz tárgyi és szellemi 
anyagáról" — mondja Vajkai Aurél Sági Jánosról szóló meg
emlékezésében. 

Sági „élesszemű gyűjtő volt, korát messze megelőző nép
rajztudós".7 

Azt írja említett művében: „Össze kellene gyűjtenünk 
minden faluban a nép lakására, ruházatára, táplálkozására, 

a vadászatra, halászatra, a földművelésre, a kisiparra, a nép
szokásokra, a születési, házassági, temetkezési szokásokra, 
ünnepekre, babonákra, népies művészetre stb. stb. vonatko
zású adatokat, leírásokat, tárgyakat, képeket.".8 

S ezt a munkát az ügyért lelkesedő tanítók, papok, jegyzők 
segítségével el is kezdték. Sági János ugyan buzdítja a gyűj
tőket, hogy ne csak a tárgyakat szedjék össze, hanem azok 
használati módját is írják le. Azonban sajnos, ez a legritkább 
esetben történt meg. így aztán a régi gyűjtésű tárgyakról alig 
tudunk többet, mint a nevét, a származási helyét, esetleg 
ajándékozóját. S ez a helyzet ma sem javult, pedig nyári tan
folyamokon s egyéb előadásokon állandóan hangsúlyozzuk: 
a tárgy önmagában használati módját nem ismerve, nagyon 
keveset jelent. Iskolai, helytörténeti jellegű gyűjtéseknek ez a 
rossz oldala — nem tudunk meg róluk semmit. 

Sági János 1902-től 1910-ig, Keszthelyről való elköltözéséig 
a múzeum néprajzi részlegének megalapítója és vezetője. 
Igen értékes anyagot gyűjtött, különösen a népművészet terén. 
„Gyűjtött pásztorfaragásokat, pásztor népművészeti mun
kákat, kerámiát: céhkorsókat, habán edényeket, tálakat stb. 
a szövés-fonás díszesebb eszközeit (kendertörő, rokka), textí
liát. 

. . . Legértékesebb volt a pásztorfaragások és céhkorsók 
gyűjteménye, az anyag nagy részét közölte is a Malonyay kö
tetben". 

A Balatoni Múzeum 1910-ben 3987 db néprajzi tárgyat 
mondhatott magáénak Sági János jóvoltából. S ha összevet
jük a 30 évvel későbbi állapotot, akkor látjuk, hogy a gyűj
temény még mindig csak 4423 db, alig több, mint Sági távo
zása után, pedig már ekkor itt volt a Darnay gyűjtemény nép
rajzi anyaga is, amit dr. Vajkai Aurél leltározott be, s közben 
elvégezte a gyűjtemény selejtezését is. 

1939-ben megválik a Balatoni Múzeumtól dr. Vajkai 
Aurél, aki 2 évet töltött itt a néprajzi osztály vezetőjeként. 
1940-ben a Balatoni Múzeum igazgatója, Darnay-Dornyay 
Béla lett. Működése alatt — háborús évek lévén — pár darab
bal szaporodott a néprajzi gyűjtemény. 

Sajnos, 1945-ben a zalaegerszegi állomáson a Balatoni 
Múzeum legértékesebb anyaga bombatámadás következté
ben megsemmisült, és évtizedek szorgalmas gyűjtésének ered
ménye semmivé vált. Kezdődhetett minden elölről.10 

A Bakonyi Múzeum szintén sok nehézséggel küszködött, 
míg beköltözhetett mai helyére a húszas évek elején. Korlá
tozniuk kellett a gyűjteménygyarapítás ütemét azért, mert 
nem tudták hova elhelyezni. Laczkó Dezső jelentette a 10-es 
években : „ . . . a néprajzi tárgyak gyűjtése ugyancsak hely
hiány miatt nem lehet kívánatos és szükséges mértékű.. . " u 

A nehézségek ellenére a veszprémi múzeum mégis szeren
csésebb helyzetben volt, mint keszthelyi társa, mert a háború 
érintetlenül hagyta értékes anyagát, állandóan volt néprajzos 
muzeológusa, és így a néprajzi gyűjtemény növekedése egyen
letesebb lehetett. 

1941-ben dr. Herkely Károly írja a Veszprém vármegyei 
Múzeum Néprajzi Gyűjteménye с füzetében: „A néprajzi 
anyag jelentős részének összegyűjtése a múzeumalapító 
Laczkó Dezső és Rhé Gyula12 érdeme. Az ő munkájukat foly
tatta dr. Nagy László, dr. Vajkai Aurél, Morvay Péter"13 és 
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Herkely maga. 1937-ben dr. Nagy László rendezte át a nép
rajzi kiállítást, amihez 1941-ben már vezető is készült! Ez a 
vezető igen jelentős munka. Nemcsak a kiállított tárgyak 
használatával foglalkozik, hanem röviden utal történetükre, 
és felsorolja a raktári anyagot is azzal a céllal, hogy ,,mind a 
nagyközönségnek, mind az érdeklődő szakembereknek egy
formán használható összefoglalást adjunk múzeumunk nép
rajzi gyűjteményéről".11 A Bakonyi Múzeum gyűjteménye 
1941-ben kb. 830 db tárgy. Ennek is 2/3-a a kor követelmé
nyeinek megfelelően — pásztorfaragás, hímzés. Ma 5732 db-
ból áll a néprajzi gyűjtemény. 

A háború befejezése után a múzeumok is munkához láttak : 
kiállításokat rendeztek, gyarapították raktári anyagukat. 

A Bakonyi Múzeum az 50-es évek elején jelentkezett új 
állandó kiállítással. A néprajzi rész — amely 1964-ben némi 
felújítást nyert — a Bakony és az ember kapcsolatát igyeke
zett bemutatni, amint azt a kiállítás címében is jelöl : A Ba
kony erdeinek haszna. E kiállítás helyett, rövid időn belül 
újat, modernebb szemléletűt kell a látogatók elé tárni. 

A Balatoni Múzeum helyzete sokáig kétséges volt. Mivel 
gyűjteménye elpusztult, sokan úgy vélték, hogy az épületet 
más célra kell felhasználni. Ennek megakadályozására, és 
annak bizonyítására, hogy a Balatoni Múzeumnak létjogo
sultsága van, 1949-ben új, modern szemléletű kiállítás nyílt a 
múzeumban, amely napjainkig meghatározta a kiállítások 
irányát.15 

A kiállítás néprajzi részlege igyekezett átfogó képet adni 
a Balaton melléki ember életéről, munkájáról, művészetéről, 
szokásairól. Természetesen a frissen gyűjtött anyagot kölcsön
kért darabokkal is ki kellett egészíteni, hiszen korlátozott 
mennyiségű pénz és idő állt a múzeum rendelkezésére. 

A 40-es évek végétől meginduló néprajzi gyűjtés — az anya
giak által szabott határokon belül — a modern szempontok
nak megfelelően igyekezett együtteseket felkutatni. Dr. Né-
methy Endre Sümegről, Keszthelyről kerámiát, dr. Gaál 
Károly halászatot, helybeli kismesterségek szerszámait, 
Csermák Géza az állatgyógyászat kellékeit vásárolta a pászto
roktól. 

Az 50-es évek középétől nem volt néprajzos Keszthelyen. 
1958-ban dr. Domonkos Ottó és dr. Kodolányi János egy 
revízióval egybekötött általános leltározást végzett. 1959-ben 
dr. Némethy Endre vásárolt meg egy keszthelyi mézeskalácsos 
műhelyt, és a balatonszentgyörgyi Csillagvár padlásáról ke
rült múzeumunk birtokába kb. 50 db bocskor. 1964-ben a 
néprajzi gyűjtemény darabszáma: 4253. 1964. júliusától a 
Balatoni Múzeumban ismét van néprajzos. 

Első feladatként a megrendezendő új állandó kiállításhoz 
kellett néprajzi tárgyakat vásárolni, kiegészíteni a meglévő 
anyagot. Az első évek szűkös pénzügyi ellátottsága nem tette 
lehetővé a nagyobb mérvű gyűjteménygyarapodást. Hogy 
mégis meglehetősen szép számmal növekedett a raktári 
anyag, az köszönhető azoknak az értelmiségieknek, akik fa
lujukban régóta szorgalmasan összeszedtek minden kalló-
dásra ítélt tárgyat. (L. Gyenediás esetében, Hernád Tibor, 
vagy Vörsön Németh Jenő.) 

A GYŰJTETI TERV 
Az idő, a korszellem megköveteli, hogy a múzeumi gyűj

teményeket is előre meghatározott terv szerint gyarapítsuk, 
s a személyváltozások ne okozhassanak törést, hanem egysé
ges szempont határozza meg gyűjtőtevékenységüket. Hiszen 
gyűjteményeink elsősorban arra hivatottak, hogy a „tudo
mányos forrásai legyenek, és vizsgálatuk, értékelésük nyo
mán megvonhassuk a népi-nemzeti kultúrák mérlegét".1'1 

Sajnos, igazat kell adnunk a saját gyűjteményeink esetében is 
Hoffmann Tamásnak, aki azt írja i. m.-ben: ,,.. .a múzeu
mokban őrzött néprajzi gyűjtemények csak ritkán szolgál
tatják az anyagi kultúra fejlődésének tipikus példáit, az anya
gi javak előállításának és a fogyasztásnak hagyományos tár
gyi kellékei társadalmi szóródását illetően pedig — néhány 
újabban bekerült kollekciótól eltekintve — úgyszólván sem
miféle tudományos igényű konzekvencia levonására nem kí
nálnak alkalmat".17 

E fennálló helyzeten kívánunk segíteni, és pótolni a mu

lasztottakat, mert „anyagismeret nélkül sem a magyar népi 
kultúrát nem határozhatjuk meg, sem helyzetét, jelentőségét 
a világ kultúrájában nem láthatjuk világosan".18 

A jövőt csak a jelen ismeretében lehet megtervezni. Ezért 
a Megyei Igazgatóság megbízásából készült, „Veszprém me
gye múzeumainak 10 éves néprajzi gyűjtő programja" с 
tervezetet 4 fő részre bontottuk : 

1. A megye múzeumaiban és az Országos Néprajzi Múze
um birtokában lévő, Veszprém megyéből származó tár
gyi anyag felmérése, szám és szakcsoport szerinti meg
oszlása. 

2. A megye területéről gyűjtött, nem publikált archív anyag 
felmérése, beleértve a fényképezettséget is. 

3. Megyei vonatkozású néprajzi-irodalmi anyag összeállí
tása. 

4. Gyűjtési feladat: 
a) A meglévő gyűjtemények kiegészítése. 
b) Egy-egy szakcsoport komplex gyűjtése a célnak leg

jobban megfelelő községben vagy tájegységben. 
Az első két pontot, tehát a tárgyi és szellemi felgyűjtöttsé-

get térképre vetítettük úgy, hogy minden szakcsoportot 1—1 
jellel jelöltünk, és így megtudtuk, mely falvakban volt és mi
lyen szempontú gyűjtés, és megyénk mely területei ismeretle
nek vagy alig ismertek. Az anyagi és szellemi kultúra melyik 
ágai jól összegyűjtöttek megyeszerte, és melyek, amit egészen 
elhanyagoltak. Ezek ismeretében határoztuk meg a jövő fel
adatait. 

A jövendő célkitűzése — mint azt a 4. pontban röviden 
összegeztük — kettős. Egyrészt a jelenlegi múzeumi anyag 
kiegészítése olyan mértékűvé, hogy azt nagyjából teljesnek 
mondhassuk, azaz megfelelő alapot nyújtson a kutatómunka 
számára mind a gyűjtőterületi (megyei) elterjedést, mind a 
történeti alakulást, fejlődést illetően. 

Természetesen számolnunk kell a ténnyel, hogy nem tu
dunk hiánytalan eszköztörténeti áttekintést adni még a nép-
rajzilag elérhető időn belül sem, csak^ kivételes esetekben. 
A néprajzi gyűjtés időben korlátozott. Általában a XIX. szá
zad vége és a századforduló az a határ, ami megszabja gyűj
tési lehetőségeinket. Ennél korábbi tárgyak nagyobb mennyi
ségben ritkán kerülnek elő. (Egyes darabok — mint datált 
kerámiák, szőlőprések stb. — előfordulnak a XVII. század
ból is.)19 

A gyűjtemények kiegészítése fontos és sürgős. Emellett 
azonban van egy másik feladat : egy-egy szakcsoport komplex 
felgyűjtése a célnak legjobban megfelelő községben. 

Azokat a szakcsoportokat emeltük ki és tettük komplex 
vizsgálat, gyűjtés tárgyává, amelyek a megye megélhetési for
rásai között a legfontosabbak, vagy amely szakcsoport eddigi 
gyűjtését teljesen elhanyagoltuk és nincs, vagy alig van néhány 
tárgy belőlük. 

A komplex gyűjtés alapot adhat a további összehasonlító 
vizsgálatokra. Mint ahogy egyetlen régészeti föltárás sem tel
jes, ha csak részben Végzik el, ugyanúgy a néprajzi gyűjtés is 
csonka marad, ha nem látjuk meg a tárgyegyütteshez kapcso
lódó gazdasági, társadalmi, történelmi kihatásokat, s ezek 
különféle formában való megnyilvánulásait. Pl. Egy föld
művelő és egy állattartó község vizsgálatánál feltétlenül figyel
nünk, gyűjtenünk kell mind az állattartás, mind a földművelés 
eszköz és tudásanyagát, hogy megvonhassuk a hasonlóság és 
különbözőség mértékét.-0 

VESZPRÉM MEGYE FÖLDRAJZI, 
GAZDASÁGI, NÉPESSÉGI VISZONYAINAK 

RÖVID ÁTTEKINTÉSE 

„A megye mai határai és községszervezete nagyban és 
egészben az 1950. évi megyerendezés során alakultak ki. 
— A megye mai területe 5185 km2."21 

Veszprém megye a Dunántúl középső részén terül el. 
ÉNy-on a Rába, Ny-on a Marcal és a Zala, D-en a Balaton 
határolja. A megye közéspő részén a Dunántúli középhegység 
erdős hegyvidéke emelkedik. A Zala völgye és a Tapolcai 
medence között emelkedő Keszthelyi hegység ÉK felé a Ba
konyban folytatódik. A Tapolcai medencétől a Mezőföldig a 
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Balaton-felvidék húzódik. A Balaton környékén emelkednek 
a hajdani vulkánok, tetejükön erdővel. Puhább bazalttufa 
alkotja a gejzírkúpjairól híres Tihanyi félszigetet. 

Éghajlata mérsékelt, bő csapadékkal. Ennek ellenére kevés 
a vízfolyás. A Zalán kívül csak kisebb patakok (Lesence, 
Eger, Tapolca) és sédek táplálják a Balatont. A Marcalba 
folyik a Bittva, Torna és a Gerence patak. 

Megyénkben számos természetvédelmi terület van (Szent
gál, Bakonyszentlászló, Zirc). 

A megye lakói magyar anyanyelvűek, kivéve a 0,5%-ot 
kitevő telepeseket, akiket a török hódoltság után telepítettek 
a megye területére.22 A földbirtokosok telepítési akciója a 
XVIII. századi birtokszerzés egyik leglényegesebb része volt. 
A telepítések mindjárt a század elején megindultak, s az úr-
bérezés idejére, 1768-ra túlnyomórészt be is fejeződtek. A te
lepítések az elpusztult falvak helyére történtek, s csak kevés 
új telep keletkezett. A legjobban a Bakony falvai pusztásod-
tak el, ezért itt volt a legnagyobb mértékű telepítés. 

A telepített lakosok magyarok, németek és szlovákok. 
A magyarok aránya alig több egyötödnél, a németeké lénye
gesen felülmúlja az egyötödöt, s csak a maradvány illeti a 
szlovákokat. 

Az 1773-as összeírás szerint Veszprém megye falvai a ben
nük beszélt nyelv alapján így oszlanak meg : 

magyar helység 130 
német helység 31 
szlovák helység 7 

Nagy részük jobbágy-zsellér falu, a nemesi falvak száma 
kb. 27. Ami a telepes falvak földrajzi elhelyezkedését illeti, 
figyelemreméltó, hogy a német és szlovák helységek csaknem 
kivétel nélkül erdős és hegyes vidéken találhatók: Bakony
ban, Nagyvázsonyban és Várpalota környékén. A beköltöző 
németek és szlovákok korábbi miliőjüknek megfelelően, in
kább erdős vidékek puszta faluhelyeit szállták meg. 

A megye népességének megélhetési forrása a XVIII—XIX. 
században. 

Veszprém megyében a legelterjedtebb gazdálkodási ág a 
földművelés volt. A föld minősége nagyrészt agyagos, a dom
bos-hegyes vidéken köves, s csak kisebb részben homokos. 

Igen fontos szerepet tölt be a nép megélhetésében már a 
középkortól kezdve a szőlőtermelés. Annyira elterjedt az 
egész megyében a szőlő művelése, hogy — kivéve a Bakonyt 
és a peremén elterült községeket — nem volt olyan falu, amely
nek lakói ne foglalkoztak volna szőlőműveléssel. (Ti. a szőlő 
utáni szolgáltatás állandó volt, boraikat fél évig saját hasz
nukra mérhették é. i. t.) 

A török harcok miatt a föld és a szőlő művelése bizonytalan
ná lett, a korábban lakott területek 70%-a pusztává vált, és 
így kedvező feltételek alakultak ki az állattenyésztés számára, 
amely egyre nagyobb méreteket öltött. 

A Bakonyban szinte korlátlan mennyiségben lehetett ser
téseket makkoltatni úgy, hogy nemcsak a Veszprém megyeiek, 
de a szomszédos megyék is ide hajtották hizlalni sertéseiket. 

A sertéseknél is nagyobb jövedelmet biztosított a XVI— 
XVII. században a szarvasmarha tenyésztése. Egy részét igáz
ták, a nagyobb részét pedig rideg gulyákon tartották, és 
Bécsbe szállították vágómarhaként. 

A birkatenyésztés virágkora a XVIII. század második felé
től kezdődött, és még a XIX. század elején is tartott a gyapjú
konjunktúra hatása. 

A mezőgazdaság és az állattartás mellett igen fontos 
alapot nyújtott az ipar. Veszprém megye ipara és egész Du
nántúlonjelentős szerepet foglalt el. 

Az iparnak két formája ismert : a céhes és a háziipar. 
1720 után csak Pápán, Veszprémben és Várpalotán 1343 

céhbeli kisiparost tartottak számon. A legjelentősebb ipar
ágak között volt a csapőmesterség, a malomipar, a szűrszabó, 
csizmadia, szabó, kovács, szűcs, takács, kályhás, bognár, 
tímár, kalapos é. i. t. 

A céhes ipar mellett a lakosság megélhetésében igen nagy 
szerepe volt a háziiparnak. Vannak olyan bakonyi falvak, 
(Bakonybél) amelyeknek megélhetési alapját nagyrészt a házi
ipar adja. Lakosságuk rendszerint német vagy szlovák. Ko

rábban is volt a faragásnak hagyománya a magyar falvakban 
is, de a nagy háziipar csak a telepítés után fejlődött ki. 

Fafaragás központjai a bakonyi telepített falvak. Speciali
zálódtak egyes termékek előállítására. Némelyek közülük 
— pl. Bakonybél — ipari méretekben is termelt, és áruikat 
messze vidékre eljuttatták. Az erdő a gazdasági alapja a szen
es mészégetésnek is. Nagyon sok bakonyi falunak adott meg
élhetést, bár nem oly elterjedt foglalkozások, mint a fafara
gás. 

A megyében kevés üzem Volt: három üveghuta, egy vas
olvasztó, egy porcelángyár, egy kőedényüzem. 

A megélhetési források egészen a XX. század második felé
ig korlátozottak voltak. A földművelés kiterjesztésének és a 
nagyobb ipari létesítményeknek az útjában állt a nagybirtok. 
Ezért a megye települései nem is fejlődtek, sőt, helyenként 
igen nagymértékű volt a visszafejlődés.24 

A német és a szlovák telepesek a századok folyamán nagy
részt hasonultak a magyarsághoz, de azért megőrizték sajátos, 
a magyarokétól többé-kevésbé eltérő kultúrájukat, hagyo
mányukat. 

Falvaik szabályos, utcás telepítésűek. A német falvakra jel
lemző a települést falként körülvevő pajtasor. A házak hason
lók a magyar házakhoz, csak egyöntetűbbek, és tágasabbak. 
Bútoraik már eltérnek a környező falvakétól. A németek sze
rették a színesre festett, virágos szekrényeket, ágyakat. Még 
az 1960-as években is nagyon sok német család szobája a ha
gyományos, intarziás évszámos bútorral volt berendezve. 
Viseletük hasonult a magyarsághoz, különösen a férfiaké. 
A kezdetben viselt bőszárú nadrágjukat szűk magyarosra cse
rélték fel. Az asszonyok viseletében dominált a kékfestő ruha, 
a piros kendő, a bársony cipő. 

A magyar falvak legtöbbje halmaz település volt, s gyakori 
az ún. közökbe való település, ami különösen a nemesi fal
vakra jellemző. A paraszt és a nemes házának alaprajza, be
osztása megyeszerte azonos volt: szoba, konyha, (szoba), 
kamra. Csak a nemesek kúriái szebb külsejűek (oszlopos, 
gádoros) és jobban megépítettek voltak. 

A nemes viselete és lakberendezése korán polgárosult, a 
parasztok polgárosodása a XIX. század második felében kez
dődött el. Részletesebben e témára a későbbiekben térek ki.25 

VESZPRÉM MEGYE MÚZEUMI 
GYŰJTEMÉNYEINEK SZAKCSOPORTOK 

SZERINTI ELEMZÉSE 
A) TÁRGYI ANYAG 

/. Földmüvelés 

Bakonyi Múzeum: 270 db 
Balatoni Múzeum: 429 db 
Pápai Múzeum : 72 db 
,,A munkaeszközök és a velük kapcsolatos munkaeljárá

sok feltárják... a paraszti munkaracionalizálódás mene
tét."26 

Veszprém megye megélhetését a mezőgazdaság biztosítja 
elsősorban most is, és biztosította a múltban is. A földművelő 
eszközök formáját, nagyságát mindig meghatározza a talaj, 
és az elvégzendő feladat. 

A kisparaszti földművelés gyors átalakulása kiszorította a 
kistermelés munkamódszereit és eszközeit, ezért kell gyűjté
süket szorgalmaznunk. 

Az utóbbi években a Balatoni Múzeum gyűjtőterületén 
megkíséreltük egy parasztgazdaság eszközanyagát felgyűjte-
ni. E kezdeményezést most úgy folytatjuk, hogy egyetlen kivá
lasztott falu — amely környékének földművelő módszereit, 
eszközeit a legjobban megőrizte—földművelő eszközanyagát, 
és a hozzájuk kapcsolódó összes tudnivalót fogjuk gyűjteni. 

így módunk lesz arra, hogy legalább a XIX. század végétől 
nyomon kísérjük mind az eszköz-, mind a művelésmód fej
lődését, módosulását. 

Múzeumainkban őrzött mezőgazdasági tárgyak száma elég 
sok. De ha a művelési ágazatok szerszámegyütteseit vizsgál
juk, akkor tűnik ki, mennyire hiányosak. 
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Nagy talajművelő eszközök 

A legfontosabb talajművelő eszköz az eke. Egy művelési 
rendszernek, az ekéskultúrának meghatározója.27 Múzeu
maink birtokában van néhány faeke, de hiányoznak a félfa-
félvas eke típusok, az ún. Vidacs, vagy gubic ekék, s a har
mincas évektől használt kapáló eke fajtái. Az eke járulékos 
eszköze az ösztöke. Gyűjteményeinkben alig található egy-két 
darab. 

A föld porhanyítására korábban fából készült rögtöröket 
használtak. A kapák köpüs felével napjainkig porhanyítanak. 

A borona az ekés művelés kiegészítő szerszáma. Több fajtá
ja ismeretes: favázas fafogú, favázas vasfogú, és vasborona. 
Gyűjteményeinkben összesen 2 db favázas vasfogú borona 
található. 

A föld tömítését szolgálják a hengerek. Több változatban 
is használták : 3—4 sima henger összekapcsolva, egyes henger
ként, és mindkét változat szöges formája is ismert volt. Egyet
len hengert sem őrzünk, pedig a falvakban is kevés volt belő
lük, és szolgáltatások fejében kölcsönözték. 

A nagy tárgyak vásárlását azért mellőztük, mert tárolásu
kat nem tudjuk megoldani. 

Kapásnövények eszközei 

A kapáknak nagyon sok változata van attól függően, milyen 
a talaj minősége és a növényfajta. A megyénkben használt 
kapatípusok: szélesfejűek és hegyes fejűek. Nagyságuk asze
rint változik, hogy milyen munkafolyamatot végeznek velük. 
Pl. répaegyeléshez egészen kisméretű kapa szükséges, míg a 
szőlőkapáláshoz nagyméretű kapákat használnak. 

Múzeumaink gyűjteményeiben őrzött kapák nehéz, ková
csoltvas eszközök, melyekből már a század elején is kevés 
volt. Egyéb kapánk nincs, pótlásukról gondoskodnunk kell. 

A kapát — amely ültető szerszám is volt — felváltotta a 
század első évtizedeiben a fából készült, állati erővel vontatott 
fogazott sorhúzó. Egyetlen darabot őrzünk belőle.2* 

Gabonanemüek 

Vetés előtt a vetőmagot tisztítják. Eszközei: szelelő véka, 
később különböző típusú rosták, csávázó kád. Köböllel, véká
val mérték a vetésre szánt gabonamennyiséget. Vetőabrosz
ból, vékából, később vetőgéppel vetettek. A magtakarást tüske-
boronával vagy fogas boronával végezték. A vetésből a gyom
növényeket tüskeböködővel (aszatoló) irtották. 

Vetőabroszon kívül egyetlen tárgyat sem őrzünk a felso
roltakból gyűjteményeinkben. Pótlásukról gondoskodnunk 
kell. 

Az aratás eszköze korábban az aratósarló volt.29 A sarlót 
felváltotta a kasza. A kaszát aratáskor különböző típusú ka-
szacsapóval, takaróval szerelik fel. Össze kell gyűjtenünk a 
megyében előforduló összes kaszanyél és takaró változatot, 
mert a meglévő anyag nem teljes. A kasza járulékos szerszá
mai az élesítők: kaszakő, tokmány, üllő, kaszakalapács. 

A marokszedés eszköze a sarló. (Nem azonos az aratósarló
val.) Több fajtáját őrizzük: kovácsoltvas és gyári formákat. 
Kiegészítésre kell törekednünk. A marok bekötését segíti a 
megyében helyenként használt kéve mellé ütött, egy vagy két 
karó.30 A marok bekötését pedig a kévekötőfával végzik, 
melyet az egész megyében használnak. 

A keresztek, kepék megrakása után a tarlót tarlógereblyé-
vel tisztítják meg a kalászoktól. 

Az aratás eszközkészlete többé-kevésbé együtt van múzeu
mainkban. De a tárgyak nem egy-egy helyről kerültek be, 
hanem különböző falvakból, és így nem szolgálhatják a mú
zeumi gyűjteménnyel szemben támasztott követelményeket.31 

Szemnyerés 

Módozatai : nyomtatás, kézi és géppel való cséplés. A nyom
tatás pajtákban vagy szérűskertekben történt, lóval vagy ökör
rel. A kézicsépek a mai napig használatban vannak zsúpkészí
téskor, babveréskor. Megyeszerte használták, de anyaguk és 

formájuk nem egységes.32 Minden múzeum őriz néhány csép
típust. A gyűjtemény bővítését nem szabad elhanyagolnunk. 

A csépléshez a cséphadarón kívül törekgereblye, ágseprű, 
törekrosta, falapát, gereblye, szelelő véka kell. A gyűjte
ményeinkben lévő tárgyak számát állandóan gyarapítanunk 
kell. 

A cséplőgépek változatait a mezőgazdasági és műszaki mú
zeumok őrzik. Múzeumaink ilyen nagyméretű tárgyak elhe
lyezésére alkalmatlanok, ezért csak a gép mellett használt esz
közöket gyűjtik. 

Kévevágó késeket, kévehányó-, szalmahordó villákat, töre-
kes és pelyvás kosarakat, ponyvákat, törek és szalmahordó 
rudakat kell gyűjtenünk, mert ezekből egyetlen darabot sem 
gyűjtöttünk mostanáig. 

Tárolás 

Több módon történhet : 
Gabonásvermekben kerek formájúak, belsejüket kiégetik. 

Korábban általános tárolási módszer volt, ma már néhány 
falura korlátozódik használata.33 

Megőrzésükre csak egyetlen mód alkalmas: valamelyik 
szabadtéri néprajzi múzeum telkén, udvarán vermet ásatni. 

Hombárok: A Bakonyban használták a fatörzsből vájt 
hombárt,34 a Balaton mentén a sározott sövényfalu szuszé
kot.35 Az egész megye területén ismerték és használták a desz
kából készített, rekeszre osztott fa hombárt. 

Gyakori gabonatároló volt a szalmából font bucsér. 
Zsákokban és padlásra terítve is tárolták a gabonát. 
Bucsérból néhány szép példányt, deszkahombárbői egyet

len darabot sem őrzünk. Beszerzésükre fokozott figyelmet 
szentelünk. 

A szénagyűjtés 

A rét gondozására kaszálás előtt kerül sor. Vagy kisméretű 
vasgereblyével, vagy boronával, tüskeboronával terítik szét a 
vakondtúrásokat és a rét egyenetlenségeit. 

A fükaszálás eszköze ugyanaz a kasza, mint a gabonaara
tásé, de kaszacsapó nélkül. A tarlógereblyét is használják 
szénagereblyézésre. Tájanként más-más szerkezeti megoldás
sal készülnek a szénamunka fa tárgyai : villák, gereblyék. Ha
sított, toldott stb. formáik elárulják származási helyüket. 
(L. bakonyi fafaragók.) 

Múzeumaink favilla és gereblye gyűjteményei mindössze 
pár vegyes darabból állanak. Hiányoznak a megfelelő számú 
variánsok és hiányoznak a gyermekek számára készített 
szerszámok is. 

A szénaszállítás kellékei a kocsi és a szekér tartozékai. Tár
gyalásukra ott kerül majd sor. 

A szénát pajtákban vagy a szabad ég alatt kazlakban tárol
ják. A kazalrakást és a szekérrakást filmen kell rögzíteni. 

A kerti művelés 

„ . . . Községeinkben igen kicsi a belső telek, ámbár azért 
abban is helyet talál a legtöbbször egy kis kert, gondosan el
kerítve. . . Vetemény, palánta, virágok vannak benne vegye
sen."36 

A kerti művelés szerszámanyaga kiegészítésre szorul. Sok 
ötletes, házi készítésű kis szerszám került múzeumunkba, 
amit kizárólag a kertművelés számára csináltak : kézi húzású 
rögtörő henger, sima és szöges változatban, kiskapák, gereb
lyék, sorhúzók, ágyat jelző táblácskák, palántáló edények, 
fagyharangok, ültet vényező fácskák stb. 

A konyha- és virágkertészettel kapcsolatos problémákat 
néprajzos egyedül nem tudja megoldani. A támogatást más 
szakoktól várjuk: pl. kertészeti főiskolások számára szép 
diplomamunka téma a konyhakertek és virágoskertek kiala
kulását, termesztett növényeink korszakonként változó di
vatjátfelderíteni. 

32 



/ / . Szőlőmüvelés Legeltető állattartás 

Bakonyi Múzeum: 109 db 
Balatoni Múzeum: 185 db 
Pápai Múzeum: 2 db 
A szőlő fontos szerepet játszik a megye mezőgazdaságában. 

Eszközkészlete gazdag, változatos. 
A szőlő talaját ásóval lazították. Bujtókapával ássák a buj

tandó vessző árkát és gödrét. Csákánnyal fúrták korábban a 
lyukat, később laza talajokban ehelyett szálvasat alkalmaztak. 
Kapálására nagyméretű, szélesfejű kapát használtak. Metsző
késsel metszették a tőkét. A szőlőfajták és a művelésmód meg
változtatásával újabban metszőollóval dolgoznak a metsző
késből bujtókés lett37 A filoxera pusztítása után a szőlőket 
permetezték. A permetező edényeknek nagyon sok változatát 
használták. 

Szüret előtt a kártevők ellen kereplőket, madárijesztőket 
állítottak fel a szőlőkbe. Jégverés ellen viharágyúval lőttek, 
szemverés ellen lókoponyát állítottak a szőlőbe.38 

A szüret társasmunka. Sok tárgyat használnak ilyenkor: 
a szüretelők kisebb-nagyobb vesszőkosarakba, edényekbe 
gyűjtik a szőlőt, amit korábban csöbörben, újabban puttony
ban Visznek a présházba, ahol először a nagyobb szőlősgaz
dáknál szőlődarálóval ledarálják, másutt kádban megmuszkol-
ják és tapossák. Korábban zsákokba töltve is tiporták a sző
lőt. A must bocskába folyik. Tiprás után préselik a szőlőt. 
Vidékünkön a nagy fa préseket használták elsőroban. A mus
tot vesszőből font mustszűrőn öntik át, majd tőtikén keresztül 
eresztik a hordóba. A pincében az ászokfán sorakoznak a kü
lönböző nagyságú hordók. Még találni helyenként faabron-
csos hordókat is. A hordóhoz tartozik: hordóemelő rézső, 
a csinező, a dongaverő fakalapács, a bormérő pálca, a kotyo
gó. Nagyobb hordók mellé járult a hordólétra.39 

A szürethez tartozik a vasserpenyő, a lábas, nyársak, bog
rácsok, korsók, csutorák, kulacsok. 

Szőlészeti gyűjteményünk viszonylag gazdag, de mégsem 
teljes. Nem is lesz teljes mindaddig, amíg a Balaton mentén 
nem vásárolunk meg egy-két műemlék pincét, ahol eredetiben 
őrizhetnénk meg a szőlővel kapcsolatos összes tárgyat, be
rendezést, a présház melletti szobával együtt, ahol megtalál
juk mindazokat a tárgyakat, amelyek a falusi otthonban feles
legessé váltak. (Régi bútorok, primitív ülőalkalmatosságok, 
zsombék, székek stb.) Keszthely környéke bővelkedik szebb
nél-szebb pincékben, idegenforgalmi szempontból is előnyös 
helyen fekszik. Feltétlenül javasoljuk egy vagy két pince 
megvásárlását szabadtéri néprajzi múzeum céljaira. r 

Gyümölcsfákat általában a szőlőbe telepítettek. Ápolásukra 
nem sok gondot fordítottak. Néhány ágvágó fűrész, hernyó-
zóvas — a többit a madarakra bízták. Gyömölcsszedésre 
gyümölcsszedőt, ágbehúzót kampót, néhol gyümölcsszedő 
széket használtak. A gyümölcsöt részben fasúlyokkal össze
törik, kádban tárolják és pálinkát főznek belőle, részben meg
aszalják. Elsősorban szilvát, földarabolt almát és körtét 
aszaltak kemencében, vagy aszalókasokban. Az aszalt gyü
mölcsöt szalmakosarakban tárolják. 

A pálinkafőzés törkölyből és gyümölcsből szokásos. Pá
linkafőzés a présházban, vagy mellette felállított kis házakban 
történik. Pálinkát réz vagy vasfazekakban főznek, sajtárt, 
csövet, hordót használnak hozzá. Bár régóta tiltott foglalko
zás, de gyűjteményeinket ma is ki lehet egészíteni a hegyekben 
talált ötletes pálinkafőzőkkel. A pincemúzeum mellett jól el
férne az aszaló és a pálinkafőzőkunyhó is. 

III. Állattartás 

Bakonyi Múzeum: 226 db 
Balatoni Múzeum 391 db 
Pápai Múzeum: 17 db 

. k 

A népi állattartásban megkülönböztetünk rideg, félszilaj és 
istállózó állattartást. 

Az állattartás a múlt század óta a gazdálkodási rendszer 
megváltoztatásával együtt változott. Régi fajok tűntek el, he
lyükbe újak jöttek. 

A Bakonyban a múlt században legnagyobb mérvű volt a 
sertéstartás. A makkos erdők biztosították az állatok táplá
lékát. A Bakony híres tájfajtája a bakonyi disznó volt. 

Az erdőség kevés legelőt biztosított a szarvasmarhának, 
ezért kevesebbet tartottak belőle. A Balaton mentén fordított 
volt a helyzet : kevesebb a sertés, több a szarvasmarha. 

Az állatokat pásztorok őrizték. A Bakonyban kerítés, fé
szer, akol készült az állatok védelmére, mellette volt a pásztor 
kunyhója. Az állatokat kora tavasztól késő őszig tartották 
kint, ekkor a pásztor a rovás alapján számolt el róluk. 

Juhot elsősorban az uradalmak tartottak, bár kisebb mér
tékben a kisgazdák is. 

Kecske szintén elég jelentős volt korábban, a legelőre adott 
marha helyett biztosította a tejellátást. Később törvény til
totta tartását. 

Lovat főleg az uradalmakban használtak. A parasztgazda
ságok csak 1—2 lovat tartottak igázás, fuvar, nyomtatás cél
jára. A rideg állatok itatása nagy gondot jelentett. Ahol nem 
volt természetes forrás, ott kutakat, gödröket ástak (bodon-
kutak), és abban gyűjtötték össze az esővizet. 

A pásztor őrző eszközei: attól függtek, milyen állatot őr
zött. A gulyás furkósbottal járt, a juhásznak kampója, a ka
násznak a múlt században baltája, most karikása van, és ősz
szel hosszú póznája, amivel a vadgyümölcsöt veri az állatok 
számára. 

A pásztor oldalán a tarisznyában vannak a tűzszerszámok, 
és az állatok gyógyításához szükséges kések, Valamint a fara
góeszközök. A pásztor látja el az állatokat a megfelelő jeggyel. 
Ez lehet bélyeg, lehet az állat fülén vágott jel, vagy pl. a bá
rányoknál fából faragott bárányjel. A kóbor állatok nyakára 
kolompot tettek, a kutya nyakára kölöncöt, örvet, a lovak lábát 
megbéklyózták. 

Gyűjteményeink egyik legértékesebb részét képviselik a 
pásztorsággal kapcsolatos tárgyak, különösen a pásztorfara
gások: tükrösök, tartóedények, botok, kampók é. í. t. Gyűjté
seinkben elsősorban nem a díszes faragásokra kell gondot for
dítanunk, bár az új pásztorművészetet is kell gyűjtenünk, ha
nem azokra a darabokra, amelyek közvetlenül az őrzést segí
tették: póznákra, lombvágó baltákra, tarisznyákra, bodonku-
takra és az állatgyógyító eszközökre. 

Istállózó állattartás 

A tagosítás végképpen pontot tett a nagyméretű legeltető 
állattartásra. Ezért írta Jankó János a század elején: „az ál
lattenyésztés . . . ma már mint önálló foglalkozás egyáltalán 
nem szerepel, hanem tisztán a földművelés keretében s csak a 
gazdálkodás szükségleteire korlátozva űzik azt".41 

Megváltoztak az állatfajok, ezáltal tartásmódjuk is. Legel
tetés helyett takarmányozással biztosították az állat létfenn
tartását, ezáltal egyenletessé tették erőnlétét, és jobban ki tud
ják használni munkaerejét. 

A múlt század vége óta az állattartásban a szarvasmarha 
a legfontosabb és legnagyobb számú. Utána a sertés követ
kezik. Ló és juh jóval kevesebb. 

Az istállózó állattartás kellékei — szemben a legeltető állat
tartással — múzeumi gyűjteményeinkben egyáltalán nincse
nek. Legsürgősebb feladataink között szerepel egy-egy istálló
belső teljes felgyűjtése. 

A bakonybéli szabadtéri néprajzi múzeumban teljesen üres 
istálló van. Berendezésével gyarapodnék a múzeum gyűjtemé
nye, és a kiállítása is. Az istálló tartozékai: jászolok (esetleg 
fellelhető még bodonjászol), saroglyák, trágyahányó villák 
és kapcsok, istállóseprűk. 

Az etetéshez szecskát készítenek, így szecskavágók, répa
vágók, keverőládák szükségesek. 

Itatáshoz vödröt, csöbröt használnak. Fejeshez fejőszéket, 
fejősajtárt. 

Istállólámpák, kefék, vakarok, láncok, kötelek, választó-
rudak tartoznak még az istállóbelsőhöz. De fel kell kutatni 
dikókat, alkalmi fekhelyeket, amik az istállóban voltak fel
állítva a család legénytagjai, vagy az eilest figyelő gazda szá
mára. 
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Az istállóban kellene tárolni az állatgyógyító eszközöket 
(érvágók, körömreszelők, körömvágók, borjúhúzó kötelek, 
szoptatást gátló palókák, szarvidomítókat stb.).42 

A gazdasági udvar építményei a sertésól, a baromfiól, he
lyenként a galambdúc és a nyúlketrec is. 

Többnyire fából készülnek, könnyen szétszedhetők és 
összerakhatok, s valamelyik szabadtéri múzeum udvarán fel
állíthatók. Berendezésük egyszerű : vályúk, tyúkülő, kis létra. 

E tárgyhoz csoportosítjuk az etető edényeket : moslékos saj
tár, moslékkeverőfa, véka, kosarak, itatóvályúk. 

IV. Méhészet 

Bakonyi Múzeum 5 db 
Balatoni Múzeum: 11 db 
Pápai Múzeum : 2 db 
A méh a falusi portának haszna miatt tartott rovara. Gon

dozásukra nem fordítottak különösebb gondot, kivéve a leg
utóbbi évtizedeket. Szokás volt rajzáskor méhet fogni, vagy 
erdőből fatörzzsel együtt hazahozni a vadméheket. 

A falusi méhesek általában fából készültek. Némelyiknek 
csak teteje van, némelyiknek oldalát is építettek, de szabad ég 
alatt is tárolnak kaptárokat. Korábban fából vájt ún. köpük-
ben tartották méheiket. Leggyakoribb a szalmából vagy 
újabban gyékényből font méhkas, amit egyesek sárral beta
pasztanak. De használják a négyszögű deszka kaptárokat is, 
melyeket helyenként emberalakú faragással is díszítettek. 

Gyűjteményeinkben vannak kasok és kaptárok, de a méz
pörgetés és felhasználás eszközei hiányoznak a méhész öltözé
kével együtt. Ezért gyűjteményünket ki kell egészítenünk: 
mézpörgetővel, lépekkel, méztartó bödönökkel, és méhest is 
fel kell állítani a szabadtéri múzeumok telkén.43 

V. Közlekedés, teherhordás, nagyméretű szállítóeszközök 
Bakonyi Múzeum 4 db 
Balatoni Múzeum: 1 db 
Pápai Múzeum — 
Hogy a múzeumok raktárhiánnyal küszködnek, ez közis

mert tény. De különösen felvetődik a probléma abban az eset
ben, amikor nagy tárgyakat kellene sorozatosan tárolni. 
E nagyon is szorongató helyzet az oka annak, hogy gyűjte
ményeink alig rendelkeznek nagyméretű szállítóeszközökkel. 

A Bakonyi Múzeumnak most már nagyobblehetőségei van
nak a gyűjtésre, mert e tárgyak elhelyezése az eddig létesített 
szabadtéri néprajzi múzeumok pajtáiban megoldhatók. De a 
Balatoni Múzeum helyzete továbbra sem javul. Pedig, ha 
számbavesszük a minimálisra csökkent állati teherhordás 
jelenlegi helyzetét, világossá válik, hogy a szállítóeszközök 
is hamarosan szétvágásra, tűzre kerülnek. 

Veszprém megye természeti képe változatos. Ennek meg
felelően a szállítóeszközök használati módja és kihasználtsá
gának mértéke is. A Bakony magasabb fekvésű falvaiban na
gyobb szerep jut a szánkónak, mint a megye laposabb tájain. 

A megye területén a szállítóeszközök formája, szerkezete 
— kisebb eltéréseket figyelmen kívül hagyva — megegyezik. 
A kocsihoz és a szekérhez egyaránt 2 oldal tartozik: egy rövid 
és egy hosszúoldal. Rövid oldalakat alkalmaznak apróbb ter
mények (burgonya, kukorica, répa) hordásakor, ilyenkor még 
vendégoldallal, oldalmagasító deszkával is növelik az oldalak 
befogadó képességét. Hosszú oldalla.1 szállítják a szálas takar
mányokat és a gabonát. 

A kocsit is, szekeret is használják „pőrén", oldalak nélkül, 
elsősorban farönkök szállításakor. 

A kocsi és szekér fékezési, valamint a terheket rögzítő meg
oldásaiban kisebb-nagyobb eltérések adódnak. Pl. A megye 
egyes területein a gabona és szénarakományt nyomórúddal, 
kötéllel, másutt nyomórúddal, csigás megoldással rögzítik, de 
akad hely, ahol ketrecszerű vendégoldalt szerelnek fel, és 
ezáltal rögzítik a rakományt, esetleg kötelet vetnek át a szé
nán vagy szalmán.44 

A kocsi és szekér már régóta vastengelyes, csak elvétve akad 
fatengelyes.45 

A szánkók csaknem kivétel nélkül lóvontatásúak. Különö
sen Veszprém és Pápa környékén találhatók nagy számban. 

A szánkók személy- és teherszállításra egyaránt alkalmasak 
voltak.46 

A kocsi, szekér, szánkó tartozéka az ún. kas, ami vesszőből 
font padszerű ülőalkalmatosság. Hosszabb utakon használ
ták. Rövidebb utakra egyszerű ülésdeszkát fektettek a két ol
dal közé. A kocsihoz tartozott a névtábla és a kocsilámpa is. 

A fogatolás szerszámkészlete 

Bakonyi Múzeum: — 
Balatoni Múzeum: 6 db 
Pápai Múzeum: — 
A fogatolás szerszámkészlete is gazdag, de gyűjteményeink 

hiányosak. Nincs lószerszámunk, illetve nem teljes. A régen 
általánosan használt fanyergekből a Bakonyi Múzeum egyet 
őriz, a Balatoni Múzeum egyet sem. Tehén és ökörfogatolást 
néhány járom képviseli, de korántsem kielégítő mennyiség
ben. Nincs madzag-gyeplő, amivel a fogatolásra kényszerí-
tett állatokat kormányozták. Az egyesjármokat nagyon sze
gény emberek nemcsak a könnyű töltőeke húzására használ
ták, hanem a szekérhúzást is egyetlen tehenükkel oldották 
meg. 

Az állatok száját drótból vagy korábban kovácsolt vasból, 
esetleg vesszőből készített szájkosárral fedték be, hogy meg
akadályozzák az állatok kártevését, munka közbeni legelését. 
Ugyancsak figyelmet kell fordítani az egyes munkákhoz hasz
nált jármok szélességére ! Az extra méretű jármokat kölcsön is 
szokták kérni, mert kevés gazdának volt belőle. Általában 
csak 1 db, a szekérhúzáshoz szükséges járom volt egy-egy 
gazda tulajdonában. 

A téli közlekedés megkönnyítésére nemcsak a lovakat, ha
nem helyenként a szarvasmarhákat is patkolták. 

A fogatoláshoz tartoztak az állatok irányítását, ösztönzését 
szolgáló ostorok, botok, korbácsok Gyűjtésükről nem szabad 
megfeledkeznünk. 

Az emberi teherhordás 

Bakonyi Múzeum: 35 db 
Balatoni Múzeum: 30 db 
Pápai Múzeum: — 
Megyeszerte általános a nők körében a fejenhordás, a „te-

rézés". Kosarakat, batyukat visznek fejen, alája fejtekercset 
tesznek. 

Vállon tarisznyákat, rudakat, háton kosarakat, batyukat, 
rőzsehordó rámát, kézben vagy kézzel pedig kifogyhatatlan 
a vinni és húzni való: Kiskocsik, szánkók, talicskák, é. í. t. 
mind e tárgykörbe tartoznak, és a mindennapi élet óránként 
szükséges kellékei. Gyűjteményeink az itt felsorolt változa
toknak igen-igen kis hányadát őrzik. Kiegészítésre, sok új 
tárgy szerzésére van szükség.47 

VI. Gyűjtögetés, zsákmányolás 
Bakonyi Múzeum: 5 db 
Balatoni Múzeum: 20 db 
Pápai Múzeum: — 
A termelő gazdálkodás mellett is él a környezet adta lehe

tőségek kihasználásával a falusi ember, tehát gyűjtöget. 

Ásványok, kőzetek 

A Balatoni Múzeum gyűjteményében szerepel egy hiányos 
aranymosó felszerelés, azonban ez nem környékünkről szár
mazik, hanem a Mura mellékéről. Mészégetés a Bakonyban 
Lókút, Rátót környékén voir. A XIX. században tulajdon
képpen végetért a mészégetés virágkora, de előfordult, hogy 
a bakonyi ember saját szükségletére még az 1940-es években 
is égetett meszet.48 Ajánlatos lenne Bakonybélben, a szabad
téri múzeum nagy telkén felállítani a mészégető kemencét, a 
mészégető kunyhójával együtt. 
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Kőfaragás 

A megyében szinte mindenütt folytatták. Malomköveket, 
őrlőköveket, kaszaköveket faragtak. Sajnos, egyetlen tárgyat 
— sem készítő eszközt, sem termékét — nem gyűjtöttünk, és 
gyűjteményeinkben nem is szerepelnek. 

Mocsári környezet 

A Kis-Balaton korábban a pákásznak biztosított jó gyűjtő
helyet.49 Sajnos, a Balatoni Múzeum csak egyetlen csíkvarsát 
őriz, a pákász többi eszköze (a vesszőkosarak, kéregedények, 
rácsák stb. nincsenek birtokunkban). 

A Balaton partjain termő nádat tolókaszával és gyalázkával 
aratják. Az aratáshoz faklumpát húznak, hogy megvédjék 
lábbelijüket a nádtorzsától. Vagy a csizmatalpra jégpatkót 
kötnek, hogy biztonságosabban mozoghassanak a jégen. 
A dróttal vagy zsúppal bekötött kévéket szánkóval húzzák a 
partra. Gyűjteményünkben a nádaratás eszközei együtt van
nak. A gyékényt sarlóval szedik. Belőle lábtörlőket, szatyro
kat, melegítő éjjeliőr csizmákat készítenek, sőt exportra is 
szállítják. (L. kis-balatoni vöröstövű sást Olaszországba vi
szik.) 

Keszthely környéki falvak pincéiben ülő- és fekvőhely gya
nánt használják a zsombékokat, amelyeket mocsaras tavakról, 
rossz kaszákkal vágnak. Gyűjteményünkben egy-egy tárgy 
szerepel. A gyűjteményt folyamatosan gyarapítani kell. 

Tőzeg 

A Balaton kiszáradt, eltőzegesedett területein intenzív gépi 
tőzegtermelés folyik. Korábban ezt a környékbeli lakosság 
végezte saját szükségleteinek kielégítésére. Eszközei: tőzeg
szúró, tőzeglapát. Gyűjteményünkben pár darab szerepel be
lőlük. 

A rét haszna elsősorban a fű, a széna, amit az állatok takar
mányozására fordítanak. Szerszámkészletéről korábban be
széltünk. A rét haszna még a fűszer és gyógynövény.50 

Nem vállalkozhatom ezek felsorolására, mert meghaladja 
e terv célkitűzéseit. A gyűjtésre használt eszközökről másutt 
már szó esett (kapák, sarlók, ásók, kaszakések). 

Az erdő haszna 

Megyénk erdőben leggazdagabb területe a Bakony, de 
azért kisebb-nagyobb foltokban mindenütt van erdő. 

Az erdő legnagyobb haszna a fa. Tüzelőfát, épületfát, szer
számfát ad a falunak. Korábban (Bél Mátyás idejében) a fa-
izás a bakonyi ember egyik fontos kereseti forrása volt. 

Gazdasági eszközöket faragnak több helyen, de valószínű, 
hogy a specializálódott fafaragást a telepes németek és szlová
kok honosították meg. Vannak talpfaragó, talicskáks, lapátos, 
vellás, gereblyés é. í. t. falvak. 

A faragás eszközei: különféle méretű fűrészek, fejszék, bal
ták, vésők, kalapácsok, hajlító rámák, faragószékek é. í. t. 
Számuk oly sok és változatos, hogy teljes felsorolásukra itt nem 
vállalkozhatunk. 

Régen az erdőben tanyáztak állandóan, később csak ta
vasztól őszig. A faragás századunkban ipari méreteket öltött. 
A Bakony legnagyobb faragóközpontja Bakonybél volt.51 

A bakonyi fafaragás eszközanyagát és termékeit a bakonybéli 
múzeum fészerében kell kiállítani. 

Szénégetés 

Szintén a Bakonyban folyt nagy mértékben. Elsősorban a 
nemzetiségek foglalkozása volt, de később magyarok is át
vették, különösen a kovácsok. 

A szénégetők az erdőben laktak, vigyázták a tüzet. Aján
latos lenne szénégető boksát is felállítani Bakonybélben, mellé 
helyezni a szénégető kunyhóját, felszerelésével együtt. így 
egymás mellett láthatnánk a szén- és mészégetés módozatait. 

Korábban jelentős volt a hamuzsír főzés, de a XIX. század 
közepétől kihalt. 

Affalusi ember erdőből szerzi be a kosárkötés, az ágseprű, a 
ház körül szükséges szerszámfák anyagát. Eladásra gyűjtötte 
a taplót, a gubacsot, korábban a szömörcét. 

A gombákat szárítva vagy frissen szedve értékesítik. A vad
gyümölcsökből ecetet készítenek, vagy fűszerként használják, 
esetleg pálinkát főznek belőlük (boróka), vagy frissen fo
gyasztják, de lekvárt is főznek (csipkebogyó). 

A falevelet alomként gyűjtik. 
Ismét nem bocsátkozhatom részletes felsorolásba. A gom

bák és vadnövények gyűjtögetését, pontos meghatározását 
növénytanos kolléga segítségével lehet megoldani biztos és 
megnyugtató módon. A jövőben számítunk biológusok közre
működésére, és az a kívánságunk, hogy készítsenek olyan nö
vénytani gyűjteményt, aminek segítségével a néprajzos későb
bi munkáját megkönnyítik. 

VII. Vadászat 

Bakonyi Múzeum: 39 db 
Balatoni Múzeum: 30 db 
Pápai Múzeum: 2 db 
Megyénkben komoly hagyománya van a vadászatnak, 

mert a természeti adottságok megfelelők. 
Bél Mátyás, Fényes Elek, Eötvös Károly nagy erdőségek

ről és gazdag vadállományról írnak. 
A múlt században például farkasok tanyáztak nemcsak a 

Bakonyban, hanem a Zala és a Balaton bozótjaiban is. 
Erdeinkben most élő nagyvadak: szarvas, őz, vaddisznó. 

Kisvadak: borz, vadmacska, sündisznó, mókus, pele, róka, 
nyúl, nyest, hermelin, menyét stb. 

A vadászatnak több módja van: fegyveres, csapdás52 és 
nyomozó vadászat. 

Tárgyi szempontból az első két móddal foglalkozunk, mert 
a nyomozó vadászatnak alig van tárgyi kelléke. 

Fegyveres vadászat 

Általában nagy vadakra használták, és engedélyhez volt 
kötve. A Bakonyban külön vadászfalvak voltak (pl. Szentgál, 
Szentantalfa). A bérlőkön kívül az orvvadászok is pusztítot
ták a vadállományt. Puskájuk szétszedhető, és kabát alá rejt
hető. 

A fegyveres vadászat kellékei a puskákon kívül : lőportar
tók, golyóöntő minták, vadászszék, vadásztarisznya. 

Gyűjteményeinkben különösen orvvadász puskák vannak 
nagy számmal, amit a hatóságok koboztak el. Kiegészítésre 
vár a lőporkészítés, golyóöntés szerszámanyaga, és azok a 
vadcsalogató sípok, kürtök, amit vadászatoknál használtak. 

A csapdás, hurkos eljárásoknak alig van egy két tárgya gyűj
teményünkben, pedig gazdag változatban használták — és 
használják ma is — különösen az orvvadászok. Kifeszített kö
telek, dróthuzalok, élőfa csapdák, szorítók változatait ismerik 
és használják megyénkben.53 

A megölt állatok húsát, bőrét, agancsát felhasználják (pl. 
tarisznya, lőporszaru, lakásdísz lesz belőle). 

Madarászat 

A falusi ember (és gyermekek) számon tartják a madár
fészkeket, odúkat. Madártojást ritkán szednek, inkább a ki
tollasodott f iókákat ölik meg. Madarat lépesvesszővel, kukori
cacsőre helyezett lószőrhurokkal, feltámasztott szitával fogtak. 
Megeszik a csókát, az örvösgalambot, a seregélyt, a fácánt, a 
szalonkát, kányát, a húros és feketerigót. Egyes madarakat 
(rigó, mátyásmadár) kalitkában otthon tartják.54 

Sajnos, csapdák és hurkok beszerzése nagyon nehéz az is
mert ok (büntetendő cselekmény) miatt. Egyetlen lehetőség 
adódik megcsináltatni a múzeum számára e tárgyakat. 

VIII. Halászat 

Bakonyi Múzeum: 27 db 
Balatoni Múzeum: 664 db 
Pápai Múzeum: — 
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A gűjtemények közti különbséget a városok földrajzi hely
zete és a múzeumok célkitűzése magyarázza. 

A halászat — okleveleink tanúsága szerint — éppoly ősi 
foglalkozás, mint a vadászat. A halászok épp úgy céhbe tö
mörültek, mint egyéb mesterségek tagjai. 

A Balatoni Múzeum megőrizte a keszthelyi halászok céh
ládáját, pontyalakú behívótábláját, artikulusait, céhkorsóját, 
zászlaját. A Bakonyi Múzeum pedig Tihanyban helyreállí
totta és szabadtéri múzeumként berendezte a halászcéh házat, 
ahol a halászeszközök láthatók. 

A balatoni halászatról Herman Ottó, Jankó János, Lukács 
Károly írtak, és a nagy munkákon kívül számos kisebb-na
gyobb tanulmány foglalkozik e témával.55 

Nyílt vízi halászat 
A Balaton halászata a múlt század második feléig elsősor

ban kishalászat volt. Múzeumaink is a kishalász eszközeit 
gyűjtötték össze. 

A kishalász csónakja az egyfából vájt bödönhajó, melyet a 
múlt század második felében a deszkából készült hajók vál
tottak fel. A nagyhalászat nehézsége, szűk méretei miatt nem 
tudta kihasználn i. A hajó tartozéka az evező, a vízmérő edény, 
a horgony. 

A Balatoni Múzeum bödönhajója méreteivel tűnik ki a kü
lönböző múzeumokban megőrzött bödönhajók közül. Saj
nos, sem palánkos hajónk, sem ladikunk nincs, és egyelőre 
nem is tudjuk elhelyezni. 

A hajtóhalászat eszköze a speciálisan balatoni szerszám, 
a turbukháló. Az állítóhalászathoz eresztőhálót, tapogató ha
lászathoz borítót, emelő halászathoz emelőhálót, rekesztöha-
lászathoz nádból font vejszéket, korábban vesszőből, később 
hálóból készített egy vagy kétszárnyú varsákat használtak. 
A vejszék és a varsák helyét nyírővel, gyalázkával megtisztí
tották, mielőtt felállították volna őket. 

A kishalász szerszáma a szigony is, melyet napjainkig hasz
nálnak, bár a múlt század második felétől szigorú tilalmakkal 
próbálják meggátolni a vele való halászatot. A szigonyok ál
talában kovácsoltvasból valók, köpűs nyelűek, ágaik szakos 
végződésűek. A megfogott halat a halászok vesszőből font 
orsóalakú haltartó kasokba teszik. 

A folyami halászat eszköze a horgászfelszerelés, a hosszú-
nyelű emelőháló, a hálós vagy kosaras tapogató és a borító. 
A folyami halászeszköz a rácsa. 

A nagyhalászat szerszáma a 400—600 méteres gyalom, 
mely a tiszai halászat hatására terjedt el. Kezeléséhez bokorba 
társultak a halászok. A hálók alsó inára ólmot vagy hálóne
hezéket kötöttek, felső inára parafát, gyékénypótát, hálóőrö
ket. 

Jeges halászat 
A jeges halászat első leírója Bél Mátyás. A jegeshalászatot 

még e században is űzték, de már ritkán. Korábban a jeges-
halászat volt a nagyobb hasznot hajtó. Eszközei: jégpatkó, 
amit a halász a csizmájára köt, szánkó, amivel a hálót és a 
szerszámokat húzza, jégvágó fejszék, háló, bukáló, vezérrúd, 
gémese, hálóhúzó cibék, csáklya. A jeges halászat i s. társas ha
lászat. 

A hálókat a partokon vagy halásztanyákon felállított terits-
fákon szárították. A háló nagy értéket képviselt, különösen a 
nagyméretű háló. Minden halász értett a hálókötéshez : ken
dercérna, hálókötőtű és lapicka kellett hozzá. Olyan méretű, 
amilyen nagyszeműre akarta kötni a hálót.58 

A Balatoni Múzeum halászati gyűjteménye gazdag. Külö
nösen a háló és a szigony fajták kerültek be nagj számban. 
A folyami halászat eszközeit kell még gyűjtenünk, azonkívül 
halas tarisznyákat, halfeldolgozó (hasító) késeket, halas ko
sarakat. Mint fentebb említettem, hely hiányában egyelőre 
nem tudunk újabb típusú csónakokat vásárolni, de amint 
megoldódik a raktárkérdés, azonnal pótoljuk a hiányokat. 

IX. Település, építkezés 
Bakonyi Múzeum: 62 db 
Balatoni Múzeum: 124 db 
Pápai Múzeum: — 

A településforma, az építkezés anyaga szorosan összefügg 
a táj földrajzi és gazdasági adottságaival. Megyénk nagy ki
terjedésű területén mindenfajta építőanyag megtalálható. 

Veszprém megyében a lakosság tömörülésének három for
mája van : a falu, a laza szerkezetű hegyközség és a tanyák. 

A falvak szerkezete: minél kuszább, áttekinthetetlenebb 
utcákból, közökből áll a falu, annál korábbi településű. 
(L. a királyi birtokokra települt kisnemesi falvak nemzetségi 
„közökbe való" települését: Szentgál, Királyszentistván, 
Nemesvita é. í. t.) Minél szabályosabb utcákból áll, annál ké
sőbbi. Pl. a német falvak egyutcás vagy ebből fejlődő több-
utcás rendszere (Pula, Márkó). A hegyközségi település sajátos 
forma. A kitelepülés a XVIII—XIX. században történhetett.57 

A tanya az állattartás intenzívebbé válása következtében 
jött létre a XVII. század végén, és a tagosítás után ugrásszerű
en növekedett a számuk.58 

Építőanyag : korábban fa, sövény, de leggyakoribb a kő. 
A megye belső területein a vertfal, vagyis a sárfal volt általá
nos. A magyar és német falvak házai azonos alaprajzúak vol
tak: szoba—konyha—szoba—kamra—istálló s a magyar fal
vakban még a pajta is hozzájuk kapcsolódott. A házak tüzelő
berendezése kettős volt: füstöskonyhás és szabadkéményes. 
Az előbbi következménye volt a gádor, melyből minden helyi
ség külön bejárattal nyílt, az utóbbié pedig, hogy a szobák 
a konyhából nyíltak. A kismenesi házak építésmódjukban kü
lönböztek a szegényebb réteg házaitól. A szoba, kamra vagy 
a pince gyakran bolthajtásos volt, a gádor pedig szép boltíves. 

A német házak szerkezetileg megegyeztek a magyar házak 
beosztásával, de a gádort egyforma téglaoszlopok díszítették, 
nem voltak olyan hangulatosak, mint a magyaroké. A korai 
leírások (Fényes E.) arról tudósítanak, hogy ezek a házak 
tágasabbak, rendezettebbek voltak a magyarokénál. 

Mind a magyar, mind a német telepesek házának tetőszer
kezete nyeregtetős. Csak a vasi határ mellett és a Balatontól 
délre van kontyos tető. Ágasfás tetőszerkezet a megye északi 
részén található. A házak héjazata a Bakonyban zsúp, fazsin
dely, zsindely, a Balaton mentén nád, a megye egyéb terüle
tein elsősorban zsúp.59 

A gazdasági udvar melléképületei többnyire fából készültek : 
sertésól, tyúkól. Az istálló a lakóházzal egybeépült a magya
roknál és a németeknél egyaránt, és építőanyaga azonos volt 
a házéval. A pajta a magyaroknál az istálló után következett, 
a németeknél pedig a ház tengelyére merőlegesen úgy, hogy az 
egymás mellé épített pajták falként vették körül a települést. 
(Márkó, Vöröstó.) A pajták anyaga kő és deszka. 

A házak kerítései korábban deszkából, később lécből, drót
ból készültek. 

A Bakony erdeiben felépített kunyhókat faágakból állítot
ták össze, s a kunyhó vázát gyeptéglával fedték. Nyáron előtte 
tüzeltek, télen a kunyhó csúcsán nyílást vágtak, hogy a belse
jében égő tűz füstje kiszálljon. Ezek a kunyhók a szénégetők, 
mészégetők számára hónapokig lakást adtak. A Balaton mel
lett és a megye egyéb területein levő csőszkunyhók sokkal 
kezdetlegesebbek, épp csak eső, szél ellen adnak menhelyet. 

A ház felépítéséhez egy sor mesterség szükséges: kőműves, 
ács, tetőfedő. Ezekről majd másutt lesz szó. A házépítésben 
azonban nemcsak mesteremberek működnek közre, hanem 
specialisták is: vályogvetők, nádazók stb. eszközeiket (vá
lyogvető forma, sárforgató villa, kapa; sulykok, nádverő tű, 
nád verő, kötözőrudak, sarló) gyűjtenünk kell, hogy képet kap
hassunk arról a tudásanyagról és tevékenységről, amelyet a 
specialisták a házépítés terén kifejtettek.60 

Faluképet, egyes házakat fényképek, felmérések alapján 
őrizhetünk meg. Nemcsak a szerkezetre, hanem a hagyomá
nyos berendezésre is ügyelnünk kell, berajzolva az alaprajzba 
a bútorzat, a díszítés elhelyezését. Megyénkben folytak falu
képi felmérések, és ez évben be is fejeződnek. Ha egyes falu
részeket nem is tudunk megőrizni, a legjellegzetesebb házakat 
műemlékké nyilvánítjuk, vagy szabadtéri néprajzi múzeumot 
rendezünk bennük. 

Veszprém megyében eddig 5 helyen van megőrzött régi ház, 
múzeummá berendezve. Veszprémben a Bakonyi ház,61 me
lyet még a harmincas években építettek fel, Nagy vázsonyban,62 

Tihanyban,63 Tüskevárott, Bakony bél ben.64 Létesítésük azért 
is jelentős, mert telkükön helyet kaphat a környék számos épí-
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tészeti és egyéb jellegzetessége, s ezáltal mintegy csokorba 
gyűjtve képet kaphatunk a környezet építészeti és gazdasági 
tevékenységéről. (Pl. a Bakonybélbe tervezett komplexum). 
A szabadtéri néprajzi múzeumok számát növelni kell, külö
nösen a Balaton mentén, ahol nemcsak kitűnő objektumok 
állnak rendelkezésünkre, hanem megfelelő idegenforgalom is. 

X. Lakberendezés, bútorzat 

Bakonyi Múzeum: 358 db 
Balatoni Múzeum: 364 db 
Pápai Múzeum: 18 db 
A szabadtéri néprajzi múzeumok megőrzik a lakóház ma 

még megfogható legrégibb állapotát. Mi is elsősorban erre 
hívjuk fel a figyelmet, de megemlítjük a korábbi formát is, 
hogy a kutató előtt világos legyen a fejlődés sorrendje. 

A megye magyar és nemzetiségi lakóinak házbeosztása 
nagyjából egyforma volt: szoba, konyha, szoba, vagy szo
ba, konyha, kamra. 

A konyha: legnagyobb részét a nagy kemence foglalta el. 
Néhány szék, sámli, esetleg vizespad volt a konyha összes 
bútorzata. 

A harmincas évek után a kemencéket kidobták, s a szoba 
berendezését asztalos bútorokra cserélték. így került ki a sa
rokpad és asztal a konyhába. Szegényebb vagy öreg emberek
nél ma is látható. Az edények nagy része a kemence tetején 
állt, az akasztó darabok pedig a kemence melletti és mögötti 
falon függtek. A kisebb használati eszközök helye a konyha 
falába vájt ún. vaklik volt. A falkászlik már a későbbi álla
potot tükrözik. 

A szoba a ház legrangosabb helye. „A szoba berendezése a 
Balaton melléki házakban, a lakosság úgy magyar, mint né
met eredetű elemeinél csakis egyféle, t. i. sarkos volt, melyet 
csak az utóbbi időben kezd a párhuzamos berendezés fel
váltani és kiszorítani."65 A sarkos berendezése a Bakonyban 
és a megye egyéb területein is általános volt. 

A sarokban állt a sarokpad, két szárnya közt a fiókos, láb
tartós asztal. A pad két végén 1—1 tulipános láda. A pad fö
lött a falra volt szerelve a tálas, melyen tányérok, kancsók vol
tak. A szoba hosszanti fala mellett helyezkedett el egymás vé
gében a két ágy, előtte a székek. A konyha felőli fal mellett 
állt a konyhából fűthető szemeskályha. A szoba szemközti 
falánál állt az almáriom vagy sublót, felette a tükör. 

A németeknél a szoba berendezéséhez tartozott a búsuló
szék (karosszék), és sokáig a ruhaakasztó rúd. Ez utóbbi a 
magyaroknál már régen a kamrába került a tálassal együtt, 
amelynek helyére szentképeket akasztottak. 

A kisnemesi szoba berendezése hasonló volt az előbb felso
rolt szobabelsőkhöz, legfeljebb a bútor volt értékesebb. Gya
kori volt a gazdagon faragott hegedűhátas szék, sarokpad, az 
intarziás sublót és keményfa asztal. Helyenként a bútorzatot 
kiegészítette a párnázatlan kanapé. 

A magyar bútorok általános jellemzője megyénkben a for
mai szépségre való törekvés. Festett bútor alig található, leg
feljebb a ládát festették. 

A németek szekrényeiket, ágyaikat tarka virágokkal fes
tették tele, de általánosan használták a legutóbbi időkig a 
berakásos, intarziás asztalokat, sublótokat, sarokpadokat. 

Külön figyelmet kell fordítanunk az eddigi gyűjtésekből 
szinte teljesen kihagyott gyermekbútorokra. Bölcsők, járókák, 
kis székek, állószékek, asztalszékek, ágyak alkotják a gyere
kek bútorait, melyeket részben a második szobában, részben 
a konyhában tartottak. 

A lakás berendezéséhez tartoznak a falakat, bútorokat, 
ablakokat díszítő tárgyak is, mint függönyök, terítők, tányé-
rok,szentképek, fényképek, tükrök, cserepes virágok, és a vi
lágító-eszközök. A lakóház harmadik vagy negyedik helysége 
a kamra. Itt őrizték és őrzik a tároló edényeket (bucsérokat, 
hombárokat), az etető és itató edényeket, a nem mindennap 
használt konyhafelszereléseket (kenyérsütés tárgyai), a szo
bából kiszorult ruhaakasztórudat, a használt csizmákat, cipő
ket és még nagyon sok tárgyat.66 

A Bakonyi Múzeum szabadtéri múzeumaiban magyar és 
nemzetiségi lakásberendezésekei: őriz. 

A Balatoni Múzeum eddigi bútorgyűjteménye teljesen ve

gyes. Elsősorban faragott székek vannak birtokunkban szép 
számmal. Gyűjteményünk gyarapítását szabadtéri néprajzi 
múzeum létesítésével szeretnénk megoldani. 

XI. A konyhafelszerelés, táplálkozás 

Bakonyi Múzeum: 337 db 
Balatoni Múzeum : 295 db 
Pápai Múzeum: 124 db 
A táplálkozás eszközei a lakás legnagyobb tömegű és leg

változatosabb részét képezik. 
„A táplálkozás kutatása elválaszthatatlan a termelésünk 

mindenkori szintjének ismeretétől.. ."67 

A szabadtűzhely edényei többnyire cserépből és fából ké
szültek. Megyénkben korábban kétféle konyhatípus volt ál
talános : füstös és szabadkéményes. A főzés mindkettőben sza
bad tűzön folyt. Az edények alja először keskeny, hogy a pa
razsatjói köréje lehessen húzni, majd szélessé válik, lábat kap, 
vagy vasháromlábra helyezik és alája húzzák a parazsat. 
A szabadtűzhely tartozéka a tűzikutya is, melyből igen válto
zatos formákat és méreteket készítettek. 

A konyhában található kemencékben kenyeret sütöttek és 
főztek is benne. A kemencében való főzés emléke a kurugla, 
mellyel az edényeket tolták és húzták ki-be. De a kemence 
funkciója elsősorban a kenyérsütés. A kemence fűtéséhez hasz
nálták a szénvonót, a pemetet. A kenyérsütéshez: szitát, ko-
vászkeverőfát, dagasztóteknőt, kovászfát, szakajtókat, sütő
lapátot, kis vizesedényt, kovászvakarót. A megsült kenye
reket a kamrában levő kenyértartón tárolták. 

A kemencék a harmincas—negyvenes években a konyhából 
az udvarra, esetleg kamrába kerültek ki. Kenyeret egészen 
a hatvanas évek elejéig sütöttek, így ezek az eszközök még be
szerezhetők. Gyűjtésük azért fontos, hogy emlékanyagukat is 
megőrizzük a tárgyakkal együtt. Megyénkben sokféle módja 
Volt a kenyérsütésnek (komlós, krumplis, kukoricás stb.) s en
nek emlékanyagával senki sem foglalkozott a néprajzi kutatók 
közül. 

A húsfeldolgozás konyhai felszerelése meglehetősen gazdag, 
és ezideig nem gondoltunk rendszeres gyűjtésükre. Húsvágó 
deszkák, bárdok, bontókések kellenek a mindennapi konyhai 
használatra. A disznóöléshez pedig egy egész sorozat eszköz: 
ölőkés, bontókés, szalonnaszeletelő, húsdaráló, bélmosó tek
nők vagy melencék, hurkatöltők, disznósajt prések. Ez alka
lommal használják a disznófogó kapcsokat, a rendfát, a bon
tóasztalt, a zsírfőző üstöt, a zsírszűrő kanalat, a hús sózására 
használt teknőket, kádakat é. í. t. 

A háztartásban korábban а fa tárgyak jóval nagyobb szere
pet játszottak, mint ma. A kanalak, villák, mosogatódézsák, 
gyúródeszkák, vajköpülő, kisebb-nagyobb méretű kádak a sa
vanyúság eltartására, mozsarak a köleshántolásra vagy a mák
törésre, krumplitörő, fűszertartó é. í. t. Pincékben a cserép
edények mellett szívesen alkalmazták a bográcsokat, öntött
vas edényeket, nyársakat. Gyűjteményeinkben alig van belő
lük. 

A táplálkozás fentebb érintett tárgyai közül keveset őriznek 
gyűjteményeink. De nem is annyira a számszerűségben van 
a hiba, hanem az esetlegességben, a rendszertelenségben. 
A jövőben arra is gondot kell fordítanunk, hogy az egyes tár
gyak mellett együtteseket, egész konyhafelszereléseket is, 
vagy egy-egy rész (húsfeldolgozás, kenyérsütés) tárgyait hoz
zuk be egy faluból, vagy egy családtól. 

XII. Kerámia 

Bakonyi Múzeum : 556 db 
Balatoni Múzeum: 628 db 
Pápai Múzeum: 155 db 
Sümegi Múzeum: 403 db 
Megyénkben a múlt században nagyon sok volt nemcsak a 

fazekasmester, hanem e mesterséggel foglalkozó falvak, köz
ségek száma is. Pl. Sümeg, Nemesleányfalu, Tüskevár, Veszp
rém, Keszthely é. í. t. Készítményeik a vásárok alkalmával 
messze vidékekre eljutottak. Gyűjteményeinkben szereplő 
kerámiákat, forma és funkciójuk szerint csoportosítjuk:68 
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a) Laposedények 

E csoportba tartoznak a különböző méretű tálak, tányérok, 
tepsik, lábasserpenyők, lábasok, kalácssütők, fánksütők, 
szűrők, fedők. Közülük leginkább a tányérok és a fedők hiá
nyoznak múzeumainkból. 

b) Fennálló öblösedények 

Főzőfazekak és a tárolóedények; szilke, ételhordó, ikerbög
re, bödön, dohánytartó, köcsögköpülő, bögre, fali sótartó, 
fűszertartó, gyertyamártó. Ezek egy része — a főzőfazekak — 
kívül mázatlanok, belül mázasak, a tárolóedények pedig kí
vül-belül mázasak, gyakran díszítettek. 

E csoport már hiányosabban van gyűjteményeinkben: hiá
nyoznak az ikerbögrék, és a fali só- és fűszertartók, nem kielé
gítő a bödönök száma. Gyűjtéseink alkalmával ki kell egé
szítenünk a hiányokat. 

Vizesedények közül a legnagyobb számban korsókat birto
kolunk. Több változatuk ismert: fekete csiszolt, mázas, má-
zatlan földmázdísszel, és vászonkorsó. Méreteik is eltérnek. 
Használatuk az 50-es években szűnt meg teljesen. 

Kanta (szélesszájú vizesedény) kevés van. Vidékünkön nem 
volt általánosan elterjedt a használata. 

öntözőkanna cserépből — nagyon ritka. Nem használták 
szívesen, mert nehézkes darab. Gyűjteményeinkben is 1—1 
darab van belőlük. Gyűjtésüket folytatjuk. 

Borosedényeink legszebb és legértékesebb részét képezik a 
kancsók. Általában domborművesek, feliratosak. Ide sorol
hatjuk a céhkorsókat is, hiszen funkciójuk szerint borosedé
nyek. A Bakonyi Múzeumnak gazdag a céhkorsó gyűjte
ménye van. A Balatoni Múzeum ilyen irányú anyaga 
1945-ben megsemmisült, csak a Malonyay sorozatban közölt 
darabokról van leírásunk és fényképünk.69 

A kisebb kancsók száma nem kielégítő. 
Kulacsaink közül különösen a ritka pereckulacsot és hor

dókulacsot kell gyűjtenünk, mert ezekből 1—2 darabot birto
kolunk csak. 

Pálinkásedények a különböző formájú (könyv, hordó, figu
rális) butellák. Nem voltak nagy tömegben használt tárgyak. 
És a különleges, vagy díszes butéliákat egyéni megrendelésre 
készítették a mesterek, ezért van rajtuk sokszor utalás a ké
szíttetőre. Gyűjtésükre különös gondot kell fordítanunk, mert 
igen kevés van belőlük. 

Különféle cseréptárgyak csoportjába általánosan azok a ke
rámiák tartoznak, amelyekből kevés kellett. (Kivételt képez
nek a virágcserepek és a csirkeitatók.) Ilyenek: áttört díszű 
kerámiakosár, a különböző formájú tintatartók, virágvázák, 
cserépmécsesek és gyertyatartók, hamutartók, gyerekjátékok, 
és a legtöbbször figurális megoldású, nagyon szép és változa
tos szenteltvíztartók. 

Mivel e tárgyak nem tömegcikkek, múzeumaink gyűjtemé
nyeiben sem jelentkeznek tömegesen. A Balatoni Múzeum 
szenteltvíztartó gyűjteménye nagyon gazdag volt, de 1945-ben 
az is elpusztult, így csak néhány szép darab maradt.70 

Gyűjtésüket folyamatosan végezzük. Bárhol bukkanunk 
egy-egy darabra, mindig meg kell vásárolnunk. 

c) Kályhásmunkák 

A bögrealakú kályhaszem (mázatlan, kemenceépítésre is 
használták), a mázas kályhafiók (szemeskályhaszem), a díszes 
kivitelű kályhacsempe, kályhapárkány és kályhagomb vagy 
egyéb díszítő elem (pl. kakas stb.). 

A kályhás mesterség ma is funkcionál, bár egyre kisebb je
lentőségű. Múzeumaink feladata, hogy a gyűjtőterületükön 
előforduló kályhák típusait (szemeskályha mázas, mázatlan 
stb.) összeszedjék, és ha lehet, fel is állítsák. A szabadtéri mú
zeumokban vannak ilyen kályhák. A Balatoni Múzeum rendel
kezik kályhás gipsz minta anyaggal, és kályhaszemekkel. 

XIII. Ruházat, viselet, textil 

Bakonyi Múzeum: 558 db 
Balatoni Múzeum: 341 db 
Pápai Múzeum: 17 db 

Veszprém megye viseletéről múlt századi rajzok, útleírások, 
fényképek, tanulmányok tudósítanak. 

A szegénynép, az „adózók", a múlt század első felében ön
ellátók voltak. Ruházatuk ennek megfelelően elsősorban vá
szonholmi és bőr volt, s csak az ünneplő öltözékük volt bolti 
áru. 

A múlt századi leírások alapján a megye viseleti képe nagy
jából azonos volt. A férfiak hétköznapi viselete: rövidderekú 
vászoning, bő rojtos szárú vászongatya, nagykarimás kalap. 
Télen két gatyát húztak egymás fölé, s a nyári bocskort csiz
mával váltották fel. Ünneplő öltözetük inkább csak a vagyo
nosabb embereknek volt: sötétkék nadrág és dolmány, posz
tóból. (Fényes E. 1836) Felsőruhaként szűr, ködmön, bunda 
szolgált, és a hidegben báránybőr kucsma. 

A nők viselete változatosabb: megyeszerte alsó és felső
ruhaként is hordták a paraszt nők a vászonpéntőt, mely ko
rábban hosszabb volt, és rövidderekú ing járult hozzá. De he
lyenként péntő helyett a hosszú vászoninget viselték. Több 
szoknyát viseltek egymás fölött. Mellükön kendőt kötöttek 
keresztbe, vagy télen báránybőr ködmönt viseltek. Lábbeli
jük bocskor, félcipő (a vagyonosabbaknál) és télen csizma. 
A század második felében viseletük színesedik, rövidül és 
megsokszorozódik. Ekkor jönnek divatba a mind díszesebbé 
váló főkötők is. 

A nemes viselete: sötétkék vagy világoskék posztóruha, zsi-
nórozott. Hétköznapra szürke posztó ruha, dolmánnyal vagy 
kabáttal. Lábbelije csizma. A nők viselete korán polgárosult, 
csak egyes darabjaiban utalt a falusi viseletre. Általánosság
ban elmondható, hogy a nemesség viselete keverék viselet 
volt : félig falusi, félig városi. 

A németek csak nyáron hordtak vászongatyát, télen bő 
posztónadrágot, melyet magyar hatásra szűkre cseréltek fel a 
XIX. század második felében. Az ing fölött kék vagy fekete 
posztó pruszlikot, e fölött posztó kabátot viseltek. Télen a 
férfiak és nők egyaránt hímzett birkabőrködmönt vettek ma
gukra. A férfiak fején nyáron kalap, télen kucsma volt. A nők 
kedvelték a bő kékfestő szoknyát, a piros kendőt, a bársony 
félcipőt.71 

A pásztorok viselete eltért a „köznép" viseletétől. Szerették 
a bő vászongatyát, a slingert inget, a hegyes sarkú csizmát, 
(de gyakran jártak bocskorban is, különösen a kanászok),'a 
gombos dolmányt, a karikás szélű kalapot és a fekete selyem 
nyakravalót. Viseletükhöz tartozott a szűr, amely bő, nagy-
gallérú és gazdag rátétes díszű, rövid, fenekelt ujjú. Viseletét 
az 1824-es rendelet tiltotta meg. Öltözetüket kiegészítette a 
tarisznya, az őrzőszerszám, és a fokos vagy a buzogány. 

A fenti rövid összefoglalás a múlt század első és második 
felére érvényes. Ma már az egész megye polgárosult öltözetben 
jár, csak egyes falvak (Sármellék, Zalavár) őriztek meg egy-ké t 
jellegzetes ruházati darabot, pl. gyöngyöskontyot, sokszok
nyát, csizmát. 

A vázlatos leírásból is kiderül, mennyiféle ruhadarabot, 
lábbelit kellene gyűjteményeinkben őrizni, hogy csak nagyjá
ból is képet adhassunk a korábbi viseletről. Gyűjteményeink 
azonban igen szegények. Veszprémben egy-két szűr, tarisznya 
képviseli a pásztorviseletet, Keszthelyen csupán egy kalap, 
fokosok és buzogányok. A nemesi viseletből semmit sem őriz
tünk meg. A parasztnép viseletét gyűjtöttük leginkább: vá-
szongatyákat, ünneplő hímzett és sima hétköznapi ingeket. 
Női viseleti darabjaink újabb gyűjtésűek. Lábbeli gyűjtemé
nyünk egyedül bocskorban gazdag, de csizmáink, félcipőink, 
gombos cipőink nincsenek, vagy kevés számban. 

Külön kell szólnom az alsóruhák elenyészően csekély szá
máról, gyermekruhák, és a népi ékszerek hiányáról. Viseleti 
gyűjteményeinket minél előbb pótolnunk kell, mégpedig úgy, 
hogy képet kaphassunk a falu társadalmi rétegződéséről is. 
E gyűjteménycsoport kiegészítése, illetve kialakítása a 10 éves 
terv egyik legfontosabb feladata. 

Textil 

Az egész megye területén általánosan termelték a kendert, 
amit az asszonyok fonalként feldolgoztak, a takácsok pedig 
megszőtték. 

A parasztgazdaság sok vásznat igényel. Emiatt folyt még 
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a hatvanas években is több helyen kendertermelés. Kellett 
a ponyva, zsák, szalmazsák, lepedő. 

A legtöbbet használt vászonholmi az ágyruha, a törülköző 
(a viseleti darabokról az előbb már szóltunk). Ezekből ké
szült a legtöbb. A hozomány ékessége viszont a hímes szőttes 
volt, amely anyáról lányra és unokára állandóan duzzadva 
öröklődött. Gyűjteményeink is legtöbbet e hímes darabokból 
(kosárruhák, abroszok, díszes türülközők) őriznek, bár még 
mindig csekély a számuk ahhoz képest, hogy mennyi változa
tuk van. 

Legújabb gyűjtéseinkben arra törekedtünk, hogy ne csak 
a díszes, többnyire használaton kívüli textileket hozzuk be, 
hanem azokat a textileket, amelyek nem színesek, de a min
dennapi élet használati tárgyai : lepedők, szalmazsákok, dun
nahuzatok, párnahuzatok, függönyök. E darabok a legnehe
zebben szerezhetők meg.72 

A viselet és textil tisztítása 

A vászonholmik mosását nagy szapulókádban, lúgos forrá
zással, majd patakban öblítéssel végezték. A ruhákat mosó
sulyokkal csapkodták, a megszáradt vásznat mángorlóval 
simították. Többfajta mángorló is van: díszesen faragott 
jegyajándék, egyszerű sima. Ezek a könnyű mángorlók. De 
használták (különösen nagygazdáknál) a nagy, kősúlyokkal 
ellátott görgős mángorlót is. 

A felső ruha mosása és vasalása, rakásba szedése finom mun-
A felső ruha mosása és vasalása, rakásba szedése finom 

munka, amihez nem kellettek a mángorlók. 
Gyűjteményeinkben meglehetősen sok a kézi mángorló. 

Nagy mángorlóból egyet őrzünk. Sajnos, szapuló kádunk 
egyetlen darab sincs, beszerzéséről gondoskodnunk kell.73 

XIV. Kisipar és kismesterség 
Bakonyi Múzeum: Teljes Részleges 

Mézeskalácsos 2 1 
Suszter 2 
Tímár 1 
Esztergályos 1 
Kovács 1 
Rézműves 2 
Ács faragó 1 
Csutorás 1 1 
Pintér 3 1 
Kádár 1 1 
Fazekas 1 
Csizmadia 1 

Balatoni Múzeum: 
Ács 1 
Mézeskalácsos 1 
Takács 1 
Kötélverő 1 
Kályhás 1 
Fésűs 1 
Fazekas 1 
Kosárkötő 1 
Szalmafonó 1 
Nádazó 1 
Kenderfeldolgozó 1 

Pápai Múzeum: 
Rézműves 1 
Kötélverő 1 
Reszelő vágó 1 
Kádár 1 
Kenderfeldolgozó 1 

A számtalan kismesterség közül a néprajzot elsősorban 
azok a mesterségek érdeklik, melyek a parasztság legfonto
sabb szükségleteit elégítik ki.74 

Nem vállalkozhatunk arra, hogy számba vegyük az összes 
mesterséget, csak néhányat emelünk ki, amelyek különösen 
fontosak vagy általánosan elterjedtek voltak Veszprém megyé
ben. 

Kovácsmesterség : szinte minden faluban volt kovácsmű
hely. Ma elvétve akad itt-ott. Korábban a kovács készítette 
a gazdasági eszközöket, a kocsi és szekér vasalásait, a lópat-
kolást. De ezen kívül nagyon sok kovács értett az emberek 
és állatok gyógyításához is. Egyetlen kovácsműhelyt gyűjtöt
tünk az egész megye területéről. Nagyvázsonyban a szabadtéri 
múzeum udvarán van a rézműves műhely. Á jövőben módot 
kell találnunk arra, hogy a régi falu jellegzetes épületét, a ko
vácsműhelyt is be tudjuk mutatni úgy, mint a rézműves mű
helyt. 

Takácsmesterség : megyeszerte elterjedt és fontos foglalko
zás. Virágkora a múlt században volt, a paraszti önellátás 
idején. E században a háborús időszakok szükség megoldás
ként került előtérbe. Kétlaki mesterségnek számít, mert a ta
kács mesterségéből sohasem tudta eltartani családját. Nyáron 
részes munkát vállalt. Keszthelyen egy takácsműhely van, 
Nagyvázsonyban pedig a szabadtéri múzeumban működés 
közben szemlélheti a látogató a szövést és a szőtteseket meg is 
vásárolhatja. 

Fazekasmesterség: a múlt században még egész fazekas fal
vak működtek megyénkben. Ma csak egyes mesterek dolgoz
nak. Gyűjteményeinkből hiányzik a teljes fazekas és kályhás 
eszközkészlet. Nagyon sürgősen pótolnunk kell ezt a hiányt. 
Sümeg egyik legjelentősebb fazekasközpont volt. Múzeumá
ban a néprajzi kiállítás évről évre halasztódik. Kiváló lehető
séget nyújtana a fazekasmesterség eszközeinek és az általuk 
készített edényeknek bemutatására, egyben érzékeltetné a for
makincs változását is. 

Malomipar: megyeszerte a kis patakok, erek mellett sora
koztak egymás után a vízimalmok. Ma alig működik egy-ket
tő, azok is megváltozott funkcióval, darálóvá átalakítva. 
Némelyik romos állapotban megőrizte eredeti berendezését. 
A Műszaki Emlékeket Nyilvántartó Csoport figyelmét felhív
tuk a kapolcsi romos malomra, amelynek helyreállítását java
soltuk. Forgalmas út mentén fekszik, festői természeti kör
nyezetben, idegenforgalmi szempontból is hasznos lenne hely
reállítása. 

Lábbelikészítők : összefoglaló néven említjük a csizmadia, 
suszter, foltozóvarga, kaptafakészítő stb. mesterségeket. Me
gyénkben még a század első évtizedeiben is virágzó mesterség 
volt. Egy-egy híres csizmadia vagy suszter egész környéket 
ellátott lábbelivel. A viselet legrangosabb jelzője a lábbeli. 
Csizmát cselédsorú nő nem is viselhetett. 

Múzeumi gyűjteményeinkből hiányoznak a teljes műhely-
együttesek. Feltétlenül be kell szereznünk a vásározáshoz 
szükséges tárgyakat (ládák, sátor vagy kirakodó asztal). 
A kaptafafaragók szerszámait és mintáit szintén gyűjtenünk 
kell, ha teljessé akarjuk termi lábbelikészítő anyagunkat. 
Korábban a mester maga faragta a kaptafákat, csak később 
vált külön a két mesterség. 

A fafaragással kapcsolatos a csutorás mesterség, mely a 
Bakony jellegzetes foglalkozása. Ma már csak egyetlen öreg 
mester dolgozik. Műhelyegyüttesét a még megfogható tudás
anyagával együtt meg kell vásárolnunk. 

Háziipar 

Kosárfonás: megyeszerte általános. Téli foglalkozás, vagy 
a csökkent munkaképességűek kenyérkeresete. Eszközkészle
te kevés (alacsony pad, néhány ár, tű, éles kések), házilag bár
ki előállíthatja. À kosárfonók gyakran egyszemélyben seprő
kötők és szalmafonók is, bár külön foglalkozásként is űzik. 
Eszközeik szintén egyszerűek (bőrgyűrű, fa árak, átfűző tűk). 
Áruikat (kosarak, bucsérok, szakajtók, ág- és ciroksöprűk 
é. í. t.) vásárokon és szekerezve árusították. 

Múzeumaink közül Keszthelyen van kosárkötő és szalma
fonó anyag.75 

Vegyes 

Népi orvoslás: tárgykészlete hiányzik annak ellenére, hogy 
napjainkban is él a házi gyógyítás számtalan módja. Még a 
közelmúltban lehetett hallani a köpölyözőkrők, akik vért 
vettek, eret vágtak, kinövéseket operáltuk stb. A népi orvos
lás leggazdagabb tárháza a természet, a növények. A használt 
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gyógynövények herbáriumba helyezése már csak azért is 
nagyfontosságú lenne, mert ilyen jellegű gyűjteményt nem 
őriznek múzeumaink, és megkönnyítené a gyógynövénykuta
tást. 

XV. A vallásos élet tárgyi emlékei 

Bakonyi Múzeum: 76 db 
Balatoni Múzeum: 33 db 
Pápai Múzeum: — 
Veszprém megye felekezeti megoszlása szerint: katolikus 

és protestáns. Az utóbbiak száma jóval kevesebb. 
A szobaberendezések elárulják a felekezeti hovatartozást. 

A katolikus szentképek között szerepel Szűz Mária, a falon 
szenteltvíztartó a rózsafüzérrel, a sublótok tetején búcsúi em
lékekként Mária szobrok. A protestáns szobája falát csak 
Jézus és Szentháromság témájú képek díszítik. 

A katolikusok a búcsúhelyeken az árusoktól viasz testrésze
ket, opfereket vásároltak, és ezeket hagyták a templomban. 
A Balatoni Múzeum őriz néhány opfermintát. 

A népi képzelet Krisztust, Máriát és a szenteket számtalan 
formában formálja meg. Fafaragásokat, cserép szenteltvíz
tartókat, kereszteket, türelemüveget készít. 

Gyűjtenünk kell ezeket a vallásos tárgyú népi készítménye
ket, de a gipsz vagy egyéb tömegcikk tárgyakat is, amelyek 
lakásukat díszítették. 

A vallásos tárgyak közé tartoznak azok a hímzett terítők, 
amelyeket a templomhoz közel lakók házuk elé épített úr-
napi sátrakba helyeztek, és semmi másra nem használták. 

Vallásos tárgyú ponyvák, kéziratok találhatók a régi nagy
formátumú imakönyvek, mellett. Ezeket is gyűjtenünk kell, 
mert gyakran ritka és szép népi énekeket tartalmaznak. 

A temetőfejfák — akár kőből, akár fából készültek — gya k-
ran igen szép formájúak, és feliratuk sok esetben tájékoztat a 
halott életéről, halálának okáról é. í. t. Ha ezek a fejfák a te
metőben tömegesen fordulnak elő, védelmükről, dokumentá
ciójukról gondoskodnunk kell. (Pl. balatonudvari, keszthelyi 
temető.) Az egyes, elhagyott, ledőlt köveket pedig be kell szál
lítani a múzeumok kőtárába. 

Az értékes vagy más szempontból érdekes útszéli kereszte
ket, haranglábakat is védenünk kell. Jellegzetessé teszik a fa
luképet. Védelmüket úgy tudnánk fokozottan biztosítani, 
hogy egy-egy szabadtéri múzeumhoz vezető út mentén állíta
nánk fel, s ezáltal biztosíthatnánk számukra eredeti funkció
jukat, illetve környezetüket. 

XVI. Zene 

Bakonyi Múzeum: 8 db 
Balatoni Múzeum: 14 db 
Pápai Múzeum: 1 db 
A hangszerek divatja időről időre változott. (Pl. korábban 

egy-egy hangszer általánosan használt volt nemcsak a nép 
között, hanem az úri és katonai körökben is. Onnét kikopva 
végül a pásztorok kezén maradt meg szinte napjainkig. Pl. a 
duda.) 

A legáltalánosabban elterjedt zeneszerszámok azok, ame
lyeket a parasztok, pásztorok maguk is el tudtak készíteni, 
és viszonylag egyszerűen és hamar meg lehetett tanulni rajtuk 
játszani. Ilyenek: a citera, furulya, duda, köcsögduda, cim
balom. 

A citera szinte napjainkig megmaradt a falvakban, épp 
könnyű elkészítése, jó hangzása miatt. A furulya (jellegzetes 
a dunántúli „hosszúfurugla") korábban egyaránt a falusiak és 
a pásztorok hangszere volt. De már jó ideje csak pásztor
hangszerré vált. A köcsögdudát a szertartásszerű szokások 
(regölés) alkalmával használják már csak. A cimbalom pedig 
a cigányzenekarok jellegzetes szerszáma lett. 

Múzeumaink furulyákat, dudákat, citerákat őriznek. A ki
sebb sípok (pl. a kerámiából készült kakuk) közül egy-egy 
darabunk van csak. Népzenészeink feladata lesz ezeknek a 
meglevő hangszereknek zenei vizsgálata, hangmagasságának 
etc. felmérése. 

XVII. Gyerekjáték 

Bakonyi Múzeum: 11 db 
Balatoni Múzeum: 33 db 
Pápai Múzeum: — 
A gyerekjátékok korosztályonként változnak, és rendkívül 

sokfélék. Ennek ellenére múzeumaink gyűjteményében cse
kély a játékok száma, és azok is felnőttek által készített dara
bok: kerámia, bútor stb. Nincsenek a gyermekek által készí
tett kukorica, fa, rongy, szőr játékok, és vásárfiaként kapott 
korai gyári készítésű játékok. Hiányukat úgy kell pótolnunk, 
hogy a gyerekekkel elkészíttetjük azokat a játékokat, amelyek
kel játszani szoktak. 

XVIfi. Emberi élet szertartásszerű szokásai 

Bakonyi Múzeum: 36 db 
Balatoni Múzeum: 375 db 
Pápai Múzeum: 4 db 
Ide tartoznak : a családi élet szokásai 
a) Születés, keresztelő, gyermekágy : a keszthelyi múzeum 

újabb gyűjtéseiben szerepelnek a múlt századi és századvégi 
keresztelő garnitúrák. Feladataink közé tartozik, hogy fel
figyeljünk olyan tárgyakra (pl. piros szalagocskák stb.), ami
vel védik a rontástól az anyát és a gyermeket is. 

b) Ifjúkor szokásai, lakodalom, házasság: vőlegény és 
menyasszony ruhákat, jegykendőket, ingeket gyűjtöttünk, 
De hiányoznak a lakodalom egyéb kellékei: vőfélybotok, 
kocsit, lovat díszítő pántlikák, szalvéták, szőttesek, és a leány 
kelengyéje. A századelején férjhezment asszonyoknak még 
többékevésbé együtt van kelengyéjük, vagy annak vászon 
darabjai. Különböző társadalmi rétegből származó egykorú 
és egy falubéli leány hozományát kell megvásárolnunk, hogy 
képet kaphassunk a kelengye nagyságáról és minőségéről. 

c) Halál, temetés, tor, gyász alkalmával megváltozik a 
szoba külső képe (halottas lepedő, párna, gyertyák, tükör
takarók) és a viselet színe megsötétedik vagy feketévé válik. 

Gyűjteményeinkben vannak ép halottas lepedők, de több 
a hímzett, vagy szőttes lepedőszél. Kevés a halottas párna, 
nincsenek gyertyatartók, és kevés a tükörtakaró. A temetés 
szokása megváltozott, elszíntelenedett, mióta kötelező a te
metői ravatalozóba vinni a halottat. A fellelhető tárgyi anya
got és a vele kapcsolatos tudnivalókat tervszerű kutatással 
próbáljuk múzeumainkba gyűjteni. 

Jelesnapok (a naptári év szokásai). Megyénkben a karácso
nyi ünnepkör szokásai a leggazdagabbak. Lucázás, aprószente
kelés, kotyolás, Szt. István-köszöntés, betlehemezés, három
királyok, sőt regölés is. 

A Balatoni Múzeum gyűjteménye gazdag, de nem állha
tunk meg a gyűjtésben. Szokásaink nagy része kihalt vagy 
kihalófélben van. A töredékes szövegek és a hiányos tárgyi 
felkészültség nagyon sokat elárulhatnak a hanyatlás módjá
ról. 

Hiányzik: az alakoskodók öltözete. A kifordított sapkák, 
bundák, kardok, szakáilak, bajuszok, maszkok. Enélkül 
egyetlen jelesnapi gyűjtés sem teljes. Gyűjtésük nehéz, mert a 
használatban lévő ruhadarabokat fordítják ki, de mégis be 
kell szerezni. 

A húsvéti pirostojások készítése napjainkig szokás minden 
faluban, múzeumi gyűjteményeinkben is szép számmal van
nak. A Balatoni Múzeum híres tojásgyűjteményét Sági János 
a Malonyay Magyar Népművészet sorozat harmadik köteté
ben közölte is. 

A pünkösdölésnek és a többi jelesnapi szokásoknak nincs 
oly gazdag tárgyi anyaga, mint a karácsonyi ünnepkör szoká
sainak. 

A Bakonyi Múzeum rendkívül kevés tárgyat őriz, annak is 
2/3-a húsvéti tojás. Munkatervében kiemelkedő helyet kell 
biztosítanunk a szertartásszerű szokások gyűjtésére. 

A gazdasági élettel kapcsolatos szokások (szüret, disznótor, 
fonó, fosztó, aratás é. í. t.). Tárgyi anyaga nem sok, inkább a 
hagyományanyaguk. A Balaton mellett és a megye egyéb terü
letein, ahol bort termesztenek, szokás a szüreti felvonulás, bál. 
Ez a szokás azonban nem régi eredetű. 
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Az arató ünnep a nagy uradalmakban volt szokásos. A lát
ványos fölvonuláson vitték az aratókoszorút, az új kenyeret 
stb. 

A fonó, fosztó alkalmak inkább a mesélésnek, éneklésnek 
kedveztek. Tárgyi anyaguk kevés.76 

Nyilvántartás 
Mind a Bakonyi Múzeum, mind a Balatoni Múzeum nép

rajzi anyaga naprakész állapotban beleltározott, kartonozott, 
tárgyi és földrajzi mutatózása elkészült. 

A Pápai Helytörténeti Múzeum néprajzi tárgyai leltározot
tak és kartonozottak. Hiányzik a földrajzi és tárgymutató. 

A Sümegi Kisfaludy Múzeum gyűjteménye leltározott, kar-
tonozása félig kész. 

A néprajzi gyűjtemények tárgyfotózása csak részben ké
szült el. Szeretnénk ezen minél előbb változtatni, hiszen a ku
tatók munkáját nagyban elősegíti a fényképpel ellátott leíró
karton. 

Helytörténeti és iskolai néprajzi gyűjtemények 

A múzeumokon kívül számos kisebb-nagyobb helytörté
neti és iskolai gyűjtemény van a megyében. Morvay Péter 
meghatározása szerint ezek az ún. „láthatatlan múzeu
mok."77 

Nem célunk e vegyes összetételű gyűjtemények elemzése. 
Csupán néhány szóval szeretnénk rámutatni a tárgyak nyil
vántartásának szükségességére. 

Első kívánalom, hogy a gyűjteményeket a gyűjteménykeze
lők jelentsék a területileg illetékes vagy a megyei múzeumnak, 
s a helytörténeti szakreferens vagy a néprajzos időről időre 
ellenőrizné,segítené tanácsaival, a gyűjtemény rendszerezését. 
Kiállításban is segítséget nyújt, ha ezt a gyűjtemény kezelői 
igénylik. Sajnos, nagyon sok esetben bizalmatlanok a múzeu
mok iránt, és eltitkolják a gyűjtemények létezését attól félve, 
hogy elveszik tőlük. Erről szó sincs. A területileg illetékes mú
zeum csak akkor avatkozik a gyűjtemény sorsába, ha azzal 
már senkisem törődik, és léte veszélyben forog. Sajnos, az így 
behozott gyűjteményben nem sok öröme telik a múzeumnak, 
mert tárgyakat ugyan kap, de ennél többet nem tud róluk. 
Nagyon jól tudjuk, hogy a gyűjteményt létrehozó pedagógus
nak rengeteg dolga mellett, nem marad ideje a szakköri gyűj
teménnyel foglalkozni. Azt azonban meg lehet oldani, hogy 
egy nagyobb diák vezessen egy füzetet a tárgyakról ahova fel
írja annak nevét, használati módját. Nem szakszerű leírást 
akarunk, csak rövid ismertetést. Enélkül nincs értelme a gyűj
tésnek ! 

Természetesen vannak olyan példásan vezetett iskolai gyűj
temények, amelyek a fent elmondott kívánalmaknak megfelel
nek. S ezeknek van jövője is, jelentősége is. 

A Veszprém megyében levő iskolai néprajzi gyűjtemények : 
Tapolca 
Öskü 
Berhida 
Balatonkenese 
Egyházaskesző 
Ajka 
Olaszfalu 
Vaszar 
Ugod 
Adorjánháza 
Kerta 

gyűj temény kezel ő 
gyűj temény kezelő 
gyűjteménykezelő 
gyűjteménykezelő 
gyűj temény kezel ő 
gyűjteménykezelő 
gyűjteménykezelő 
gyűj temény kezel ő 
gyűjteménykezelő 
gyűjteménykezelő 
gyűjteménykezelő 

Török Éva tanárnő 
Molnár László ig. 
Hadnagy Sándor tanár 
Kiss Irén tanárnő 
Vadas Béla tanár 
Ip. tanintézet 
Orgoványi János 
Ecksner István 
Kultúrház 
Szalóki Károly 
Sülé Sándor 

Veszprém megye néprajzi felgyűjtöttsége 

A gyűjtési feladatok meghatározása előtt vizsgáljuk meg a 
megye tárgyi-néprajzi felgyűjtöttségét a térkép segítségével. 

1. Elsősorban azok a falvak a legjobban és legsokoldalúb
ban felgyüjtöttek, amelyekben szabadtéri néprajzi múzeumok 
vannak: Nagyvázsony és a környező falvak (Pula, Vöröstó, 
Barnag); Tihany; Bakonybél; Tüskevár. Gyűjteményeiket 
Vajkai Aurél elemzi.78 

2. Ahol múzeum van (Veszprém, Keszthely, Pápa, Sümeg). 
3. Ahonnét tanulmány vagy monográfia jelent meg (Szent

gál, Sármellék). 

4. Ahol honismereti szakkör keretében vagy egyéb törek
vések által iskolai gyűjtemény vagy falumúzeum alakult 
(Gyenesdiás, Berhida etc.). 

A térkép nem pontos : nem jelöli a Balatoni Múzeum gyűj
tőterületének Somogy megyébe eső részét; nem tettünk jelet 
oda, ahonnét csak egy vagy két kisebb tárgy van a múzeumok 
birtokában. És pontatlan azért is, mert mind a megyei múzeu
mok, mind az Országos Néprajzi Múzeum gyűjteményében 
többszáz olyan tárgy van, melyeknek szűkebb lelőhelyét nem 
tudjuk, csak annyit, hogy Veszprém megyéből származnak. 
E hiányosságok ellenére — amelyek nem változtatnak a jelen
legi helyzeten —, tudjuk, mely területeken kell gyűjtenünk. 
Felgyűjtetlen szinte az egész pápai és devecseri járás. — (An
nak ellenére, hogy tudomásunk van a század elején e területen 
folyó néprajzi kutatásokról: pl. a Pápai Református Kollé
gium gyűjteményéről, vagy pl. Zatkarik János tanár műkö
déséről, aki számos tárgyat küldött a Néprajzi Múzeum szá
mára.) — A zirci járás, a Tapolcai és Káli medence s a Bakony 
sok falva. E felmérés adott támpontot a feladatok kijelölésére. 

B) ADATTÁRI ANYAG ÉS SZELLEMI NÉPRAJZ 

Egy rokkát, egy szépen hímzett bundát, egy nádverőt, ko
vácsszerszámot stb. nem magáért a tárgyért hozunk be a mú
zeumba; nem azért, hogy a raktárakban porosodjon hosszú 
évtizedekig. A tárggyal együtt be kell gyűjtenünk a nádverő 
készítőjét, a tárgy használatát, azt az életet, miliőt, amiben ez 
a nádverő csak egy láncszem, amely szorosan, elválaszthatat
lanul kapcsolódik a nádtetős házhoz, a használó parasztem
berhez, különféle szokásokhoz, használójának díszítő érzé
kéhez stb. Tehát a tárgy — legyen az a legegyszerűbb kapa pl. 
— csak környezetében él, ott van értelme, csak ott van joga a 
létezéshez. Ha a tárgyat kiszakítjuk környezetéből, mindez 
megszűnik: megszűnik funkcionálni, megszűnik készítőjéhez 
való kapcsolata, megszűnik élni : csak egy darab fát vagy vasat 
tartunk a kezünkben, semmi mást. Ezért van szükség arra, 
hogy ne csak azt a bizonyos tárgyat gyűjtsük be a múzeum
ba, hanem vele együtt mindazt, ami szervesen hozzá kapcsoló
dik. Ezt a követelményt pedig csak abban az esetben tudjuk 
maradéktalanul teljesíteni, ha a múzeumba begyűjtött tár
gyat megfelelőképpen dokumentálunk, adatolunk. 

De a néprajz sokkal szélesebb körű tudomány, mintsem 
csak tárgyakra korlátozódna. A folklór ágazatai : a népmese, 
ballada, népdal, hiedelem, szokások, mondák stb. nem is 
mindig jelentkeznek tárgyi formában, így csak adatolás for
májában kerülhetnek a múzeumba. 

A néprajzi dokumentációnak többféle módját ismerjük: 
1. Leltárkönyv, mely tartalmazza a tárgy népi és hivatalos 

nevét, a tárgy anyagát és technikáját, legfontosabb mé
reteit, a készítés helyét, a használat helyét, a gyűjtés he
lyét és a készítésére, használatára vonatkozó főbb adato
kat, hogy csak a legfontosabbakat említsük. 

2. Leíró karton. Nagy általánosságban azokat az adatokat 
tartalmazza mint a leltárkönyv, sőt, valamivel keveseb
bet. Ezzel szemben óriási előnye, az, hogy a leíró karto
nokat tetszés szerinti elv alapján csoportosíthatjuk (tár
gyi- és földrajzi csoportosítás a legáltalánosabb és leg
fontosabb) ; elszakadhatunk a helyhez kötött leltárköny
vi bejegyzéstől. 

A leíró karton elraktározásának is több módja van : 
a) a tulajdonképpeni leíró karton 
b) mikrofilmen rögzített dokumentáció : abban az eset

ben Van nagyobb jelentősége, ahol az anyag — nagy 
terjedelménél fogva — másként nem tárolható. 

c) Computeres adattárolás. Ezt a tárolási módot hatal
mas mennyiségű anyagnál alkalmazzák egyes múzeu
mok, amivel elérhető a manuális kikeresési idő mini
mumra való csökkentése. Kisebb gyűjtemények ese
tében — mint amilyen egy megyei múzeum — nem 
használható ki, hogy az anyagi oldalát ne is említsük. 

3. Fényképfelvételek. Vizuális leírás, méretek és egyéb ada
tok ismertetése nélkül. Ennek ellenére olyan adatokat
közöl a tárgyról, melyeket csak hosszas leírás helyettesít
het. 
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4. Filmek (mozgóképek). Az egyes munkafolyamatokat, 
szerszámok használatát, készítési technikát stb. plaszti
kusan, élethűen adja vissza, mely egyszerű leírással nem 
érhetőek 

5. Adattári, leíró anyag. Ez is írásos formája a rögzítésnek, 
amely azonban jóval többet ad, mint a leíró karton vagy 
a leltárkönyv : ezek elsősorban utaló jellegűek. A tárgy 
pontos, minden részletre kiterjedő leírása, használatának 
alkalmai, készítésének technikája, a tárgy és az ember 
kapcsolata stb. teszi lehetővé a néprajzi objektumot. 
A néprajz egyes területei pedig csak a gondos leíráson 
keresztül juthatnak el a szélesebb körű megismeréshez; 
általában a folklór-anyag: népmese, népdal, ballada, 
szokások, hiedelem stb. tehát a nem-tárgyi anyag. 

6. Magnetofonszalagra rögzített dokumentáció. Az előbbi
hez kapcsolódik, annak továbbfejlesztett módszere, 
amely az eredeti hangot, dallamot, stílust is képes meg
őrizni és bármikor visszaadni. Elsősorban ezt is a szel
lemi néprajz gyűjtésénél, vizsgálatánál hasznosíthatjuk. 

A fent említett összes módszer — természetszerűleg — nem 
alkalmazható minden esetben és alkalommal : mindig a tárgy, 
a gyűjtés tárgya határozza meg a legmegfelelőbb, minden igény 
kielégítő dokumentációt. Sajnos, a néprajzi tárgyak igényes 
dokumentálása csak sokkal később kapcsolódott a tulajdon
képpeni tárgy-gyűjtéshez. Általában megelégedtek azzal, 
hogy a leltárkönyvbe beírják, beleltározzák a bekerült anya
got, s néhány, legtöbbször minimális adattal lássák el. Ez a 
helyzet általános képet tükröz, de a Veszprém megyei múzeu
mokra is igaz. 

A néprajzi adattár anyagának kell tekintenünk — a tárgyi 
dokumentáció mellett — a következőket : 

1. Gyűjtőnaplók (Tudományos gyűjtőmunka). 
2. Archív néprajzi fotók és esetleges filmek. 
3. A szellemi néprajz írásos és auditív dokumentációja. 
4. A megyére vonatkozó néprajzi publikációk kéziratai. 
5. A társadalmi gyűjtőmunkák eredményei (pályázatok). 
6. Minden más, a néprajz körébe természetszerűen bele

tartozó dokumentáció (leírás, fotó, rajz, magnetofon
szalag, film stb.). 

Vegyük ezeket sorba : 
1. Gyűjtőnaplók. A terepre bármilyen céllal kiküldött nép

rajzosnak éppen olyan gondos, minden részletre kiterjedő 
naplót kell készítenie, mint pl. a régészek ásatási naplója. 
Ez nemcsak azért fontos, mert később esetleg már nem em
lékszünk teljes pontossággal a részletekre, hanem azért is, 
mert az adattárba elhelyezett gyűjtési naplókból a későbbi 
kutatók, feldolgozók olyan szempontok alapján dolgozhatja 
fel az anyagot, amelyet a gyűjtő nem tartott fontosnak, vagy 
egyszerűen nem figyelt rá fel. A gyűjtőnaplónak az a legel
fogadhatóbb módja, amikor a füzetnek csak az egyik oldalára 
írunk, illetve jegyzetelünk, hogy később felvetődő kérdéseket, 
megjegyzéseket, esetleges pótlásokat legyen hová leírni. Ter
mészetesen a naplót az adatközlők pontos adataival kell 
minden esetben ellátnunk (név, életkor, foglalkozás, és ha nem 
az illető faluban született, akkor a „származási helye" is ke
rüljön bele). A gyűjtőnapló azonban ilyen formában nem 
használható tudományos feldolgozás céljaira, „tisztába kell 
tennünk", azaz ki kell céduláznunk. A cédula mérete orszá
gosan elfogadott, bevett szokás szerint A/8-as ív. Ezeket a 
cédulákat azután tárgycsoportok szerint lehet borítékolni, 
majd az adattárban elhelyezni. Az ilyenténképpen feldolgo
zott gyűjtőnaplót ugyancsak az adattárban kell elhelyez
nünk. 

2. Archív néprajzi fotók. Sok esetben találunk néprajzi jel
legű fotókat, amelyeknek sem származási helyét, sem pedig 
a felvétel idejét nem ismerjük. Ennek ellenére érdemes ezeket 
a fotókat is adattárban elhelyezni : az adott tárggyal foglal
kozó kutató nagy valószínűséggel meg tudja állapítani szár
mazási helyét, sőt a felvétel idejét is, s így alkalmassá válik 
tudományos feldolgozásra. 

3. A szellemi néprajz írásos és auditív dokumentációja. 
A szellemi néprajz — természeténél fogva — nem képzelhető 
el a tárgyak begyűjtésével, mivel vagy csak igen kevés, vagy 
pedig egyáltalán nem kapcsolódik hozzá tárgy. Ezért a le

jegyzés — legyen az írásos vagy auditív — az a mód, amelyen 
keresztül a gyűjtés objektívvá válik. Természetesen mindig a 
tárgy határozza meg, hogy melyik lejegyzési formát választ
juk. Itt kívánom megjegyezni, hogy még olyan vidéki múzeu
mok számára is feltétlenül szükséges szalagtárat létesíteni, 
mint a Bakonyi vagy Balatoni Múzeum. Ehhez azonban meg
felelő minőségű telepes magnóval kell ellátnunk néprajzosain
kat. 

4. A megyére vonatkozó néprajzi publikációk kéziratai. 
Elsősorban abban az esetben valósítható meg, amikor a pub
likáció megyei kutató tollából kerül ki. Ha ez nem valósít
ható meg, akkor célszerű a cikk vagy tanulmány különle-
nyomatát elhelyezni az adattárban. 

5. A társadalmi gyűjtőmunka eredményei. Szükségszerűen 
az adattárba kerülnek a különféle, néprajzi jellegű pályázatok 
eredményei, vagyis a pályázatok. Gondolok itt elsősorban a 
néprajzi pályázatokra, a földrajzinév-gyűjtésre, de minden 
egyéb, a néprajz tárgykörébe sorolható amatőr és hivatásos 
gyűjtő anyagára. 

6. Minden más, a néprajz körébe természetszerűen beletarto
zó dokumentáció. 

Veszprém megyében a Bakonyi Múzeum és a Balatoni 
Múzeum rendelkezik adattári anyaggal. Mindkettő aránylag 
későn, csak néhány évvel ezelőtt keletkezett, így anyaguk is 
meglehetősen gyér és hiányos. Múzeumaink adattári anyaga 
legnagyobbrészt olyan dokumentumokat tartalmaz, amelyek
ben találhatunk ugyan néprajzi vonatkozású anyagot, de leg-
többnyire eredet nélkül, elszórtan. Pl. nagyon sok korabeli 
újságcikket, lapkivágásokat, elszórt fotókat stb. Nagy általá
nosságban elmondhatjuk, hogy a legutóbbi gyűjtésektől elte
kintve a néprajzi adattár anyaga komoly, tudományos munka 
céljaira elégtelen. Rendelkezünk viszont olyan maggal, amely 
kiindulópontja lehet a jövőbeli munkának. 

A szellemi néprajz felgyűjtése tekintetében hatalmas fehér 
foltokat találunk a megye területén. Folynak ugyan a néprajz 
e területén is gyűjtések, de csak egy-egy területen, nyilván
valóan az adott muzeológusok érdeklődésének megfelelően, 
így pl. kitűnő anyaggal gyarapította adattárunkat Vajkai 
Aurél Szentgál szellemi élete с kiadatlan munkájának teljes 
kézirata, valamint más, hasonló jellegű cédulaanyag. Sajnos, 
kimondottan szellemi néprajzi anyag ezen kívül olyan kevés, 
hogy szinte elhanyagolható. Nem sokkal rózsásabb a helyzet 
a Balatoni Múzeumban sem, ahol a 60-as évekig szintén nem 
került a múzeum adattárába számottevő anyag. A 60-as évek
től kezdve viszont meglehetősen tervszerűen, példásan folyik 
az adattári anyag gyarapítása. E tervszerű gyűjtés eredménye: 
A sármelléki népviselet a századfordulótól napjainkig (mely 
anyag már a 10 éves terv szerves része); a vörsi bábtáncoltató 
betlehem; több helyről való gyógyító szokások és gyógyító 
asszonyok (Vörs, Vonyarcvashegy); temetkezési szokások 
Csetényből, Gyenesdiásról, valamint Felsőpáhokról stb. 
Meglehetősen vegyes anyagot találunk a Néprajzi Múzeum 
adattárában is. Ezek közül a jelentősebbek a következők: 
Herendről építkezés, kisipar, viseleti anyag, szokások stb. 
Ugyancsak több és értékes anyag került be Márkóról (épít
kezés, viselet, táplálkozás, szokások); Szentgálról: gyűjtöge
tés, építkezés, szokások, állattartás, vadászat stb. Es ezzel 
tulajdonképpen ki is merítettük azt az anyagot, amely számí
tásba vehető a távlati tervek kidolgozásánál. Vannak ugyan 
még elszórt, hiányos adatok különböző falvakból, de mennyi
ségük és minőségük miatt elhanyagolhatók. 

A fent idézett adatok arra az anyagra vonatkoznak, ame
lyek a két Veszprém megyei múzeumban, valamint a Néprajzi 
Múzeumban találhatók. A további gyűjtés szempontjából 
viszont ismernünk kell azokat az adatokat is, amelyek nincse
nek ugyan adattárakban elraktározva, de folytak gyűjtések, 
és a gyűjtések eredményei publikációkon keresztül realizálód
tak. A korábbi írásokat ma már szinte közhelyszerű idézni, 
csak emlékeztetőül sorolunk fel néhányat a teljességre való 
törekvés nélkül. Eötvös Károly, Herman Ottó, Jankó János 
(ezek elsősorban tárgyi jellegű munkák, de nagyon sok értékes 
anyagot találunk bennük a Balaton melléki lakosság szokásai
ról, hiedelmeiről, babonás történeteiről stb.). Ugyancsak em
lítettük már a Balatoni Múzeum első nagy kutatójának, Sági 
Jánosnak az érdemeit, munkásságát. Az utóbbi harminc év-
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ben kétségtelenül legtöbbet foglalkozott és publikált Veszp
rém megye néprajzából Vajkai Aurél. Ismét csak a legfon
tosabb munkáit említjük meg: A Szentgáli juhászat с mun
kájában nagy figyelmet szentel a beteg állat gyógyításának, a 
gyógyító tevékenységnek s a gyógyító pásztornak egyaránt. 
A társadalmi élet problémáira keres választ a Cserszeg-
tomajról írott cikkében csakúgy, mint az Élet a cserszegtomaji 
házban. 

Külön érdekes téma a babonás történetek, hiedelmek köre. 
Szép kis csokorravalót találunk Az ördöngös molnárlegény
ben. Több más cikkében is foglalkozik a gyógyítással, a népi 
gyógymódokkal: Falusi foghúzók (Ethn.); Adatok a veszett
ség gyógyításához (Ethn.) ; Adatok a népi orvosláshoz a Ba
kony—Balaton vidékén (Ethn.) ; Egy bakonyi magyar falu 
paraszt állatorvosai (Ethn.) ; Népi orvoslás a dunántúli búcsú
járóhelyeken (Magyarságtudomány) stb. Ezek voltak azok a 
legfontosabb cikkek és tanulmányok, melyeket úgy tart szá
mon a kutató, mint a Veszprém megyére vonatkozó gyűjtése
ket. Ezekkel ugyan nem merítettük ki az összes idevonatkozó 
adatot, mert hiszen ezek mellett elég szép számmal találko
zunk elszórt adatokkal különféle publikációkban. De ezek 
nem változtatnak azon az összképen, melyet talán a megye 
szellemi néprajzi feldolgozottságának nevezhetnénk. 

Ha már most — a fent említett adatok birtokában — meg
próbáljuk térképre vetíteni az elmondottakat, akkor a kö
vetkezőkép tárul elénk: egyetlen szellemi néprajzzal foglal
kozó téma sincs, melyet nyugodt lélekkel feldolgozottnak 
tekinthetünk, megyei viszonylatban. Erős túlzással kielégí
tőnek tarthatjuk a népi gyógymódokkal, gyógyászattal fog
lalkozó — nem adattári anyagot, henem felgyűjtöttséget — 
cikkeket, tanulmányokat. A megye különböző területén vég
zett ilyen irányú munka — ha sporadikusan is —, de bete
kintést adott a megyében fellelhető legjelentősebb anyagnak. 
Viszont a folklór szinte minden más területén hiányok, fehér 
foltok, hézagok mutatkoznak a felgyűjtöttséget tekintve. Igen 
keveset tudunk pl. a megyei hiedelemanyagról : a természet
feletti lényekről, táltosokról, garabonciásokról, boszorká
nyokról, anthropomorfikus és teriomorfikus lényekről, tün
dérekről, erdőnjárókról, szépasszonyokról, szakállas farka
sokról stb. Ugyancsak szorgalmaznunk kellene a kígyóval 
kapcsolatos hiedelemkör felgyűjtését is. Vannak olyan ada
tok birtokunkban, amelyekből arra következtethetünk, hogy 
még óriási mennyiségű hiedelemanyag rejtőzik a falvakban. 

Országosan is mostoha tárgykör az állattartással kapcsola
tos szokások, hiedelmek egész sora, elsősorban az aprójó
szágtartás területén. A tyúkültetési hiedelmek (mikor kell 
ültetni, hogy tyúk keljen ki, mikor, hogy kakas, mit kell tenni 
a picinyke tojással, hány tojást kell a kotló alá tenni stb.) tel
jesen hiányoznak nemcsak az adattári anyagunkból, de az 
irodalomból is. Egyik legkézenfekvőbb hiedelemtéma lehetne 
(és annak is kell lennie!) az erdők különféle szellemeiről, 
természetfeletti lényeiről alkotott elképzelések felgyűjtése, 
feldolgozása. Ennél a témánál természetszerűen a bakonyi 
falvak jönnének elsősorban számításba. Ismét csak a hiede
lemanyaghoz kapcsolódik a kozmogóniai hiedelmek egész 
sora, melyek ugyancsak ismeretlenek Veszprém megyéből. 

A népdalok felkutatásában és feldolgozásában történtek 
már lépések, vannak eredmények. A szellemi néprajz olyan 
területe ez, ahol az egyszerű néprajzos nem boldogulhat : ko
moly, igen magas szintű zenei műveltséget és képzettség is 
szükségeltetik a gyűjtés és a feldolgozás során. Ezért valószí
nű, hogy a megyei népdalanyag felgyűjtése, feldolgozása, a 
későbbiek során is csak külső munkatárssal történhetik meg. 

A szokások felgyűjtése is olyan gondunk, amelyet nem le
het elég korán elkezdeni. A Balatoni Múzeum anyagán és a 
Vajkai Aurél-féle kéziraton kívül tulajdonképpen nem rendel
kezünk szokás-anyaggal. Elsősorban a földműveléssel kap
csolatos szokásoknak kell nagyobb figyelmet szentelnünk: 
vetési babonák, szokások, idő- és terményjósló hiedelmek, 
aratási szokások, kapálási szokások stb. Az esztendő nép
rajzát felölelő szokások ugyancsak felgyűjtésre várnak : újévi, 
vízkereszti, farsangi, szentgyörgynapi, böjti, húsvéti, 
pünkösdi, lucanapi, karácsonyi szokások stb. A születés-, 
lakodalom-, halál-, tehát az emberi élet szokásai is elhanya

golt területei adattári anyagunknak. Mindezen témák fel
gyűjtésére 2—3 kisebb, 3—4 falut magába foglaló egységet 
kell kijelölnünk, hogy minél egységesebb, teljesebb képet 
kapjunk egy-egy jellemző tájegység hiedelem- és szokáskin
cséről. Egyik kutatási terület lehetne a pápai járás ÉNy-i 
csücske: Magyargencs, Várkesző, Kemeneshőgyész, Egyhá-
zaskesző, Marcaltő, esetleg Malomsok és Csikvánd. 

A második területnek bakonyi tájat javasolunk: Bakony-
bél, Iharkút, Bakonykoppány, Ugod, Németbánya. 

Harmadik ugyancsak érintetlen terepnek a sümegi járás 
Ny-i falvait látjuk. 

Veszprém megye nagy területe katolikus lakosságú. Eze
ken a területeken sokkal több és szélesebb körben ismerete
sek voltak a legendák: különböző szentekről, szentnek hitt 
személyekről (L. : Vajkai), híres emberekről. Ezek a történe
tek mind a mai napig élnek, terjednek : ebben a témában is 
sok újat találhatunk még az elkövetkező évek folyamán. 

Ismeretlen megyénk területén a mesegyűjtés. Pedig a falusi 
lakosság egyik leggyakoribb szórakozása volt a mesemondás 
hosszú téli estéken, társas munkák alkalmával. A mesegyűj
tésnek viszont olyan tárgyi feltétele is van, amivel egyelőre 
egyik múzeumunk sem rendelkezik, nevezetesen a hordozható 
magnetofon. E tárgyi feltétel realizálódása után megindul
hat a népmese intenzív felgyűjtése is. 

Igen mostohán bánt a néprajztudomány a Veszprém megyei 
népi táncokkal is. Mivel e témának a felgyűjtéséhez is spe
ciális képzettség szükségeltetik, nyilvánvaló, hogy megyénk 
még ezideig rejtve maradt néptánckincsét ismét csak külső 
munkatárssal tudnánk felgyűjteni, feldolgoztatni. 

Ha most nem tárgykörök, hanem földrajzi elosztásban néz
zük a megyében, vagy a megyéből származó szellemi nép
rajzi anyagot, ugyancsak szánalmas a helyzet. A legkedveltebb 
terület — éppen úgy, mint a tárgygyűjtés szempontjából — 
a Balaton északi partja volt, valamint azok a helységek, 
amelyekről valamiféle publikáció jelent meg. Nagyon hiányos 
értesüléseink vannak különösen a pápai járásból, közelebb
ről a Kisalföld felé eső területekről. Ugyancsak szinte gyűjtés 
nélküli falvak a devecseri járás nagy területei, különösen annak 
nyugati falvai : Kamond, Nagypirit, Kispirit, Csögle. 

Szintén fehér foltot jelent a zirci járás északi csücske ; sem
miféle komolynak nevezhető anyaggal nem rendelkezünk 
Gic, Bakonygyirót, Románd, Sikátor, Lázi, Bakonypeterd 
környékéről. 

A sort szinte vég nélkül lehetne folytatni : a közismert pub
likációkon kívül sehonnan nem rendelkezünk megfelelő folk
lóranyaggal! 

A néprajz kutatása nem állhat meg csak a paraszti munkát 
végző nép szellemi javainak feldolgozásánál, komoly figyel
met kell szentelnünk a munkások folklórjára is. Megyénkben 
erre is nyílik alkalom: bánya- és gyárvárosok munkásait is 
meg kell szólaltatnunk : fel kell gyűjtenünk a bányászhagyo
mányokat, bányászdalokat, mozgalmi hagyományokat, tör
téneteket stb. Ezt a gyűjtést két nagy gyár- és bányaközpont
ban kell elvégeznünk: Ajka és Várpalota. 

Mindezek számbavétele után a következőket állapíthatjuk 
meg: 

1. Az adattári anyagunk jelen állapotában nem üti meg azt 
a szintet, amely alapul szolgálna komoly, tudományos fel
dolgozó munkának. Mind a tárgyi anyag dokumentálása, 
mind pedig a szellemi néprajz felgyűjtése során meg kell ten
nünk azokat a kezdő lépéseket, amelyek a minden igényt ki
elégítő adattár megalapozásához vezetnek. 

2. Az adattári anyag a kidolgozott tervek szerint, folyama
tosan növekedjék. 

3. Meg kell alapoznunk a magnetofonszalag-archívumot és 
anyagot. 

4. Létesítenünk kell néprajzi film-adattárat. 
5. Ajánlatos lenne néprajzi diapozitív-anyagot létrehozni 

szemléltetés, ismeretterjesztés céljaira. 
6. Az adattári anyag (dokumentáció, szellemi néprajz 

termékei) növelése, célszerű felgyűjtése csak külső munkatár
sak bevonásával érhető el. Ezért ki kell alakítanunk olyan 
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munkatársi „brigádot", akiket előre meghatározott felada
tokkal látunk el. 

7. Meg kell teremtenünk a folyamatos gyűjtéshez szükséges 
anyagi-tárgyi feltételeket is. 

1 Kriza János Vadrózsák с balladakötetének pöre. 
2 Jankó János: Az ezredéves országos kiállítás néprajzi faluja. 
8 Vajkai Aurél: Emlékezés Sági Jánosra VMMK 1966/5. p. 8. 
' Herman Ottó: A magyar halászat könyve, Bp., 1887. 
5 Sági Károly: A hetvenéves Balatoni Múzeum VMMK 1969/8. 
6 Sági János: Néprajzi kincseink gyűjtése. Keszthely, 1905. 
' Vajkai A. i. m. p. 8. 

felada- A csak vázlatosan érintett problémák és kérdések megoldá
sa, a tervszerű gyűjtés és állandó fejlesztés, a magasszintű 

:ükséges feldolgozás a következő tíz év munkája, de már ma hozzá kell 
látnunk. 

Petánovits Katalin—Törő László 

s Sági János i. m. p. 6—7. 
9 Vajkai A. i. m. p. 

Malonyay Dezső: A magyar nép művészete IV. kötet p. 38. 
10 V. ö. Sági Károly i. m. 

Vargha László: Vidéki múzeumaink háborús veszteségei Ethn. LVII. 
11 Éri István: A veszprémi múzeum építésének története VMMK 1964/2 p. 
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FÜGGELÉK 

A KESZTHELYI, PÁPAI ÉS VESZPRÉMI MÚZEUMOK NÉPRAJZI TÁRGYGYŰJTEMÉNYÉNEK 
GYARAPODÁSA 1962—1970 

Keszthely Pápa Veszprém összesen 

db F t db Ft db F t db Ft 

1961. évvégi adat 4 249 2 810 7 059 

1962. évi gyűjtés 208 900 6 193 1 108 6193 

1962. évvégi adat 4 457 3 710 8 167 

1963. évi gyűjtés — 18 7 175 18 7 175 

1963. évvégi adat 4 457 3 728 8 185 

1964. évi gyűjtés 469 

4 926 

299 

5 225 

267 

1 858 221 ! 522 73 19 350 763 22 730 

1964. évvégi adat 

469 

4 926 

299 

5 225 

267 

1 858 

221 3 801 8 948 

1965. évi gyűjtés 

469 

4 926 

299 

5 225 

267 1 615 

323 41 1 600 663 

9611 

434 

1 600 

1965. évvégi adat 

469 

4 926 

299 

5 225 

267 1 615 

544 3 842 

663 

9611 

434 1966. évi gyűjtés 

469 

4 926 

299 

5 225 

267 1 615 40 1 500 127 7 356 

663 

9611 

434 10 471 

1966. évvégi adat 5 492 584 

4 200 

3 969 10 045 

1967. évi gyűjtés 42 680 4 200 560 15 748 902 20 628 

1967. évvégi adat 5 534 

680 

884 4 529 10 947 

1968. évi gyűjtés 55 300 406 4 385 60 14 245 521 18 930 

1968. évvégi adat 5 589 1290 4 589 11468 

1969. évi gyűjtés 269 15 860 25 300 660 18 420 954 35 580 

1969. évvégi adat 5 858 1 315 5 249 12 422 

1970. évi gyűjtés 180 5 700 12 1 550 100 1 690 292 8 940 

1970. X. 31. 6 038 1 327 5 349 12 714 

1962—1970. X. 31. 1 784 26 013 1 106 13 457 2 664 91 777 5 655 131 247 

JEGYZETEK 
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2 Laczkó Dezső geológus, R h é Gyula régész volt. Vö. Fettich N á n d o r : 
Emlékezés Rhé Gyulára (1871—1936) V M M K 1963/1. 

1 Dr . Herkely Káro ly : A Veszprém vármegyei Múzeum néprajzi gyűjte
ménye. Veszprém, 1941. 

1 Dr . Herkely K. i. m. p. 50. 
s V. ö. Sági Károly i. m. 
s Hoffmann T a m á s : A tudomány forrásai-e a múzeumok néprajzi gyűjte

ményei N É 1969. 
7 Hoffmann T. i. m. 
1 Tálasi Is tván: az anyagi kul túra néprajzi vizsgálatának 10 éve (1945— 

1955) Ethn. 1955. p . 10. 
' Megjegyzés : A történeti néprajz és elsősorban a középkori régészet szoros 

kapcsolatát sem szabad figyelmen kívül hagynunk. Azonban ásatásokból 
előkerülő néprajzi anyag elég ri tka és kivételes eset, ezért e kérdéssel nem 
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Veszprém megye tízéves, távlati néprajzi tervének vitája 

A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság megbízásából^ 
a megye ethnográfusai elkészítették a 10 éves, távlati néprajzi 
tervet. Először szűkebbkörű megbeszéléseken, majd 1970. 
november 9-én az MTA Néprajzi Kutatócsoportja és a Mű-'l 
velődésügyi Minisztérium Múzeumai Főosztályának képvise
lője és a megye muzeológusai jelenlétében megvitatták a ter
vezetet. Az alábbiakban a november 9-i vita és megbeszélés 
anyagát közöljük. 

A vitát, megbeszélést Éri István megyei múzeum igazgató 
vezette. 

Petánovits Katalin, a Balatoni Múzeum néprajzosa, a ter
vezet egyik kidolgozója bevezetőjében ismertette a dolgozat 
elkészítése során felmerült problémákat, nehézségeket. Utalt 
Hoffmann Tamás megállapítására — arra, amire a tervezet 
készítői is rádöbbentek —, hogy a múzeumok néprajzi gyűj
teményei a modern kutatás elvi állásfoglalása szempontjából 
nem fonásai a tudománynak. Nem forrásai, mert a múzeumok 
tárgyai — és ez általános, országos jelenség —, számokban 
gazdagok, de a tudományos felhasználhatósága csekély. 
A megye múzeumaiban található tárgyakról nagyon kevés, 
vagy egyáltalán nem megfelelő, kielégítő leírást, dokumentá
lást találunk a leltárkönyvekben egészen a legutóbbi időkig. 
Azért vált szükségessé a 10 éves terv kidolgozása, hogy ezeket 
a hiányosságokat pótoljuk, a további gyűjtéseket rendsze
ressé, logikussá, tervszerűvé és modernné tegyük. 

A terv elkészítését 1970 elején határozta el a Veszprém 
Megyei Múzeumi Igazgatóság azzal, hogy a tervezetnek 1970 
végére el kell készülnie. Ez az idő — tekintve a szakemberek 
minimális számát, és a terv előkészítésének előmunkálatait — 
meglehetősen kevés volt. 

Első lépésként felmértük a megye múzeumaiban, valamint 
a Néprajzi Múzeum és a Mezőgazdasági Múzeum raktárai
ban, a Veszprém megyéből származó tárgyak számát. Ezt az 
anyagot mutatóztuk: tárgyi- és földrajzi mutatót készítet
tünk. A kapott adatokat térképre vetítettük. Ezután követ
kezhetett csak a tulajdonképpeni terv elkészítése, most már a 
jelen helyzet ismeretében, hiszen a mutatózott tárgykartonok
ból plasztikusan megvilágosodott az eddig begyűjtött tárgyak 
mind területi, mind pedig tárgykörök szerinti megoszlása. 
Kitűnt, hogy míg a Balaton északi partvidéke szinte teljesen 
felgyújtott terület, addig a megye peremrészei (a pápai és a 
sümegi járás nyugati részei, valamint a zirci járás északi terü
letei) alapjában véve fehér foltokként maradtak meg a nép
rajzi felgyűjtöttség térképén. Ezeken a területeken az elkö
vetkezendő időben intenzívebb gyűjtést kell végeznünk. Saj
nos, egy komplex minden szempontból való gyűjtésről, ún. 
topografikus munkáról, szakemberhiány miatt le kellett 
mondanunk. Ezért előre kijelölt témákban és területeken kell 
a gyűjtést és a tudományos feldolgozást realizálnunk. Igen 
fontosnak tartjuk a hagyományos földművelés és állattartás-
pásztorkodás monografikus feldolgozását, hiszen e téren csak 
elvétve, minimális mennyiségben jelentek meg publikációk 
s a tárgyi gyűjteményeink is alapos kiegészítésre szorulnak. 
Ugyancsak az egész megyére kiterjedő gyűjtést kell folytat
nunk a népi vadfogás—vadászat tárgyi és szóbeli anyagából 
stb. 

A teljes monografikus gyűjtés mellett a meglevő, de hiányos 

^gyűjtemények fokozatos és állandó kiegészítését is elsőrendű 
[feladatunknak tartjuk. 
fi A néprajzi gyűjtés, feldolgozás kiszélesítése érdekében egy 
; néprajzi jellegű, olcsón előállítható kiadványsorozatot is sze
retnénk megindítani, melynek kettős célja lenne: egyrészt 
gyűjteménygyarapodásunkat mutatná be, másrészt pedig egy-
egy, magasabb szintű pályamű, dolgozat közlésére is alkalmas 
lenne. 

A tervet úgy állítottuk össze, hogy a különböző kiállítások 
is szerepeljenek a programban. A tematikus kiállítások mel
lett célszerű, ha egy-egy tárgykör felgyűjtésének befejezése 
után kiállításon mutatjuk be az anyagot. Ilyen jellegű kiállí
tást minden évre tervezünk. 

A ma még meglevő problémák között meg kell említenünk 
a gyűjtőpénz (műtárgyvásárlási keret) elégtelenségét. Az ed
digi adatok azt mutatják, hogy évente 10 ezer forint alatt volt 
mindig ez az összeg. Véleményünk szerint múzeumonként leg
alább 15—20 ezerre kellene emelni a néprajzi gyűjteménygya
rapításra szánt összeget, hogy a terv szerint haladó, most már 
válogatott tárgyvásárlásunk számára elegendő legyen. 

A már begyűjtött tárgyak állagának megóvása érdekében 
állandó restaurátori segéderőre is szükségünk van. Mivel a 
tárgyak között legkényesebbek a faeszközök, leginkább fares
taurátorra van szükség. 

Említettük már a személyi feltételeket, most említjük a tár
gyi feltételeket. A tervekben szereplő gyűjtésekhez minden
képpen szükségünk van megfelelő minőségű fényképezőgépre, 
telepes (kazettás) és hálózati magnetofonra, hogy csak a leg
fontosabbakat említsük. Gyűjtéseinket sokkal gyorsabban és 
intenzívebben tudnánk lebonyolítani, ha legalább kismotorral 
(moped) rendelkeznének a múzeumok. 

Ezek voltak azok a problémák — természetesen csak rö
viden —, melyek a terv készítése során felmerültek. 

Ezek után a 10 éves távlati tervet bíráló felkért hozzászólók 
következtek. 

Dr. Füzes Endre a Művelődésügyi Minisztérium Múzeumi 
Főosztályának főelőadója: 

Ez a 10 éves távlati terv alapjában véve nemcsak 10 évre 
szól, hanem 10 év távlatában útmutatás, több évtizedre előre 
tekint. Előre tekint azért, mert meghatározza a további fel
adatokat, a további utat. Ezek a törekvések egybeesnek az 
MSZMP tudománypolitikai irányelveivel is, mivel az terv
koncentrálásra ösztönöz. 

Veszprém megye ethnográfiailag a legváltozatosabb, leg-
mélyrehatóbb elemzéseket igényli : a termelés, a vadászat, az 
erdei termékek hasznosítása, a manufakturális kisiparok te
rén több évszázados múltra tekint vissza. És itt érkeztünk el 
a néprajzi tárgy- és hagyománygyűjtés jelentőségéhez. Orszá
gos, sőt nemzetközi tapasztalat szerint a következő tíz év az 
utolsó lehetőség a néprajzi tárgyak begyűjtésére. A mezőgaz
daság szocialista átszervezése következtében a fejlődés, a vál
tozás hihetetlenül gyors. Emellett a magángyűjtők rendkívüli 
aktivitása is gyorsítja a tárgyi anyag eltűnését, pusztulását. 

Viszont ezt a tervet az adott, jelenlegi tárgyi és személyi 
adottságokkal nem lehet megvalósítani. Kevés a szakember, 
s a közeljövőben — ismerve az országos lehetőségeket és ki
látásokat — nem is fog változtatni. Ezért a tervet sokkal kőnk-
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rétabban kell megfogalmazni. Ez a dolgozat tulajdonképpen 
az anyag elemzése, melynek segítségével és alapján konkrét 
tervet kell kidolgozni, lehetőleg személyekre szólóan. De ne 
csak a gyűjteménygyarapítást tartsák szem előtt, hanem a tu
dományos feldolgozó munkát is; azokat is, amelyek nem kap
csolódnak tárgyakhoz. 

A tárgygyűjtésre vonatkozó alapkoncepció megfelelő, de 
nem elég egy-egy gyűjteménycsoportot teljessé termi. 

A gyűjtést és a tudományos feldolgozást a népi műveltség 
legfontosabb ágazatára, a termelési és fogyasztási tevékeny
ségre kell koncentrálni. Ezeknél a tárgyköröknél mindenkép
pen komplex tárgygyűjtésre van szükség, mivel az anyagi és 
szellemi kultúra milyenségét alapvetően meghatározza. 

A kutatópontok kijelölésénél a nemzetiségekre is gondolni 
kell : érdemes lenne egy német és egy szlovák telepes falut is 
feldolgozni. Továbbá a tárgygyűjtésnél is figyelmet kell for
dítani a szociális rétegek elkülönítésére : gazdagparaszt — sze
gényparaszt — cseléd stb. Ezek tárgyi kultúrája észrevehető
en eltér egymástól. Nem minden területen, de néhány helyen 
felekezeti megoszlás terén is találunk különbségeket. 

A komplex gyűjtésre legalább két falut kell kijelölni a me
gyében, lehetőleg a kevésbé feldolgozott területeken. A tema
tikus gyűjtemények kiegészítése előtt mérlegelni kell a reális 
lehetőségeket, s kutató körzeteket érdemes kijelölni, olyano
kat, ahol a gyűjtés a legnagyobb eredménnyel kecsegtet. 
A gyűjtés a termelési javak előállításának, feldolgozásának 
eszközeire terjedjen elsődlegesen, más területeken elhanyagol
ható. 

Ha egy kutatókörzet komplex gyűjteményét akarják létre
hozni, abban az esetben legcélszerűbb a helyben megőrzött 
népi műemlékekben tárolni és bemutatni (Tihany, Nagyvá
zsony, Bakonybél). Ezt a hálózatot tovább kell fejleszteni. 
Ezek szakszerű berendezéséhez a mindennapi élettel össze
függő komplex tárgyi anyagra van szükség. 

Ezek a tárgygyűjtési elvek az alapjai nemcsak a gyűjte
ménygyarapításnak, hanem az ismeretterjesztésnek, a temati
kus monográfiáknak stb. 

Hadd szóljak néhány szót a gyűjtési módszerekről. Első
rendűen szem előtt kell tartanunk a legszigorúbb tudományos 
módszereket ! Azaz a begyűjtött anyaggal kapcsolatos, minden 
fellelhető adatot fel kell jegyezni (Nógrádban pl. gyűjtőnap
lókat adtak ki az adatok gyors, pontos és egyértelmű felvéte
lére), igen fontos a fotózás, filmezés : egy-egy tárgyról készít
sünk több felvételt is. Adatgyűjtésnél megelégedhetünk azzal, 
hogy a kasza alaptípusait begyújtjuk, a variánsokat pedig — 
összehasonlító anyagként — csak lefényképezzük. 

Az adatgyűjtésnek ez a módja legtöbbször olcsóbb is, 
mint a tárgygyűjtés. A filmezést — noha nagyon hasznos, 
célravezető — egy megyei múzeum, sajnos nem engedheti 
meg magának : igen drága. 

Célszerű lenne gyűjtési expedíciókat szervezni : egy kijelölt 
helységet több kutató keres fel egyszerre, s párhuzamosan 
gyűjtenek: mind a tárgyi,mind pedig az adatgyűjtést meg le
het ilyen módon szervezni (jó példát szolgáltatott ehhez a 
módszerhez Békés megye). Be lehet vonni a társadalmi gyűjtő
ket is. 

Előzetes gyűjtési tájékozódást lehet tanulókkal is elvégez
tetni : összeíratni az iskolában a gyerekekkel, hogy hol mi ta
lálható, a KISZ-szervezet és a honismereti kutatók segítségét 
is fel tudják használni. 

A tervnek különféle feltételei is vannak. A megyében jelen
leg dolgozó két enthnográfus nem elég, legalább még kettőre 
lenne szükség. Ennek azonban — egyelőre — objektív aka
dályai vannak. Meglehetősen kevés kutatót képeznek, s ezek 
is igen nehezen mennek vidékre. A Veszprém megyébe kerülő 
ethnográfus semmiképpen ne kerüljön Pápára! Az erőket 
koncentrálni kell, s a munka feltételei sokkal inkább bizto
sítottak Veszprémben és Keszthelyen : raktár, könyvtár, res
tauráló műhely stb. 

Igen fontos a tárgyak lefotózása: biztonsági, tudományos 
és kezelhetőségi szempontból. A néprajzos sok adminisztra
tív munkát végez, ami a tudományos munkára fordított idő 
rovására megy. Ezért érdemes lenne egy erőteljes adminisztrá
tori segítség, aki a mechanikus munkákat, gépelést stb. elvég
zi. A folyamatos néprajzi munkának ugyancsak alapvető fel

tétele, hogy állandó restaurátor álljon rendelkezésre, hiszen 
nemcsak a terepen, hanem a múzeumban is pusztulnak a tár
gyak. Átlagos életkoruk 40—100 év között van. Tehát a fo
lyamatos restaurálásJ(elsősorban fa és kerámia) elengedhetet
len. 

Az évente néprajzi tárgyvásárlásra fordítható összeg a le
szűkített program esetén is legalább 50 000 Ft legyen. Itt csak 
összehasonlításul jegyzem meg, hogy pl. Baranyában 40— 
60 000, Szolnokon 80 000 Ft az évi néprajzi tárgy vásárlási 
keret. Úgyszintén növelni kell a kiszállások (gyűjtési napok) 
számát: 60—70 nap személyenként. A kiszállásokra a kuta
tókat lássuk el megfelelő mennyiségű filmmel, anyagköltség
gel, és valamiféle járművel. Egy kismotor (robogó) pl. sokkal 
gazdaságosabb, mint az autóbusszal való utazás, hogy a sok
kal nagyobb mobilitásról ne is beszéljünk. 

Országosan is legnagyobb probléma a raktárak telítettsége, 
zsúfoltsága : a mai múzeumok — néhánytól eltekintve — nem 
múzeumnak épültek, a raktárak nem kielégítőek, a szabadtéri 
múzeum is csak korlátozott mennyiségű tárgyat szívhat fel, 
hiszen raktárként nem használhatjuk. Ezek a problémák 
megoldatlanok, de a megoldás nem késlekedhet. 

A tematikus kutatásokról is szót kell ejtenünk. A témák 
kiválasztásánál, annak mennyiségénél csak a megye, tehát 
helyi, szellemi kapacitását vegyük figyelembe. Az ugyanis, 
hogy külső szakemberekkel dolgoztatnak, bizonytalan. A terv
ben mindig konkrét témák legyenek — pl. vadászat, vadfo
gás — s ezek legyenek határidősek s személyre szabottak. 

Az egyéni terveket, érdeklődési köröket pedig összhangba 
kell hozni egyrészt a most lefektetett tervvel, de az országos 
kutatási irányelvekkel, tematikákkal is. 

A megyében elsősorban tárgyi néprajzosok dolgoznak. 
Ezért a folklór gyűjtését, feldolgozását, de egyéb tárgyköröket 
is társadalmi erőkkel kell gyűjteni. Gondolok itt elsősorban 
a honismereti mozgalomra, az önkéntes gyűjtőkre, iskolai 
szakkörökre stb. A különféle pályázatokon a néprajz kiemelt 
téma legyen. 

A háziipar manufakturális ágazatainak feldolgozása pl. 
országos igény. Igen hasznos lenne a kérdőíves gyűjtési rend
szer kidolgozása, hiszen egy jó kérdőív már fél siker. 

A megye külső segítségre — mint már említettem — nem 
nagyon számíthat. A különféle munkaközösségek — eddigi 
tapasztalatok szerint — nem életképesek. (Gondoljunk itt a 
Hortobágy-, matyó-, palóc-kutatásokra: elhaltak). Más me
gyékben is koncentrálják az erőket, mert a Néprajzi Múzeum 
szakemberei nem tudnak segíteni, sőt, még nyáron dolgozó 
egyetemi hallgatókat is igen nehéz szerezni. 

Mindezekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 10 
éves terv véghezviteléhez a megye magára van utalva, s csak 
a belső erőforrások feltárásával és felhasználásával érhetünk 
el eredményeket. 

Ezután dr. Filep Antal az MTA Néprajzi Kutatócsoport 
tudományos kutatója, a második felkért hozzászóló követ
kezett: 

A Veszprém megye 10 éves távlati néprajzi kutatási terve 
с munka úttörő jellegű, megérdemelné a nagy nyilvánossá
got ! Hasonló terv még nem született, tehát egyedülálló vállal
kozás. Mindenképpen dicséretes munka. 

A tervezet csak részben foglalkozik a terület tudomány
történetével, ezért hasznos lenne, ha tudománytörténeti át
tekintés alapján lehetne megfogalmazni a feladatokat. A kü
lönféle tervek, gyűjtési módszerek és tudományszervezési 
problémák megbeszélésére ajánlatos lenne rendszeres tudo
mányos tanácskozásokat szervezni, mint pl. a szegedi múzeum 
mellett kialakult Alföld-kutatók, vagy mint a régészeti talál-
lálkozók. Veszprém megye különösen alkalmas lenne e sze
repkör betöltésére: Közép-Dunántúlon fekszik s így termé
szetesen kapcsolódik — minden néprajzi problémát tekint 
ve — a környező megyékhez. Az erőket összpontosítani kell : 
a következő 10 év felelőssége és lehetősége arra sarkall, hogy 
anyagi és a szellemi kultúra hagyományos kettéosztottságát 
az európai szintű és szemléletű társadalmi néprajz kutatásá
val egészítsük ki. Ugyanis a mezőgazdaság szocialista átszer
vezésével a falu szociológiai, társadalmi szerkezete gyors 
ütemben változik. A társadalmi változások, átértékelődések 
előidézői az anyagi kultúra és a folklór megváltozásának is. 
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Veszprém megye nagy területtel rendelkezik, sokarcú, így 
még gondolni sem lehet arra, hogy a megyében dolgozó 
két ethnográfus a társadalmi néprajz komplexitását is feldol
gozza. Ezért csak arra korlázozódhat tevékenységük, hogy 
egy-egy „mélyfúrást" végezzenek, azaz legalább 3—4 kutató
körzetet kell kijelölni kutatópontokként. A jól kiválasztott 
pontok egy általános, átfogó keresztmetszetet adnak nemcsak 
a megyei, hanem az országos gyűjtésekhez is. 

A megye néprajzi térképén levő fehér foltok országos mu
lasztások „eredményei". A Bakonytól északra fekvő terüle
tek művelődéstörténete a középkortól kezdve jelentékeny. 
Gondoljunk csak Pannonhalma gazdaságtörténeti, kultúr
történeti stb. hatására, vagy a pápai kollégium szerepére. 
Ezek alapján javaslom, hogy a most elkészülő terv a megye 
északi területeinek megkülönböztetett jelentőséget tulajdo
nítson. 

Másik, nemzetközi méretekben és szinten is adóssága a ma
gyar néprajznak a somlai szőlőkultúra feldolgozása. Bár 
születtek komoly eredmények a hazai szőlészeti kutatások 
területén, de csak a Balaton környéki szőlőművelés és bor
termelés kutatása állt előtérben. így legalább tájékozódó jelle
gű, felderítő gyűjtést kellene végezni a somlai borvidéken. 

Ugyancsak fontos lenne a megyében oly jelentős szerszám
készítő központok alapos feldolgozása. A Felső-Tisza vidékén, 
Kárpátalján, Tiszántúlon még ma is elevenen él a bakonyi 
szerszámkészítők emléke, hagyománya. E témakörben is ki
emelt szerepet kell juttatni a talicskakészítésnek : itt, Veszp
rém megyében készítették a legarchaikusabb talicskákat. 
Technológiája nem változott, hiszen változatlan a használat 
igénye is, ellentétben az alföldi típusokkal. A talicskakészítő 
manufakturális ipar 30—40 éve még virágzott, de még 10— 
20 éve is meglehetett találni. A téma feldolgozásához minden
képpen külső segítségre, specialistákra van szüksége a helyi 
kutatóknak. Kívánatos lenne filmre venni, rögzíteni a munka
folyamatokat. 

A tervből — s eddig minden néprajzi felmérésből, ku
tatásból — méltatlanul kimaradt a megye keleti szegélyének 
kutatása. Ezeken a karsztos területeken sajátságos formája 
alakult ki pl. a földművelésnek, a paraszti gazdálkodásnak. 

A szén- és mészégetés kiemelt témaként szerepel a 10 
éves tervben. Összehasonlításul: kiváló publikációk jelentek 
meg a bükki mészégetésről, ami jelentősebb is volt a bako
nyinál. Ezért elsősorban a szénégetésre kell koncentrálni. 

A népi építkezés talán a leginkább feldolgozott területe a 
magyar néprajznak. Mégis foglalkoznunk kell vele, mert az 
eddigi dolgozatokat csak módszeres felderítésnek minősít
hetjük. Jóval részletesebben kell foglalkozni a bemutatásra
megőrzésre kijelölt épületekkel, mivel ezek jelentős népmű
velési igényt is kielégítenek. Teremtsünk lehetőséget a táji- és 
tematikus bemutatásoknak. A lehetőségek széles skálán mo
zognak : különféle típusok szép számmal találhatók a megyé
ben. Országosan is egyedülálló pincesor található a gyarmati 
hegyen. Több fórumon próbáltak már valamit tenni érdeké
ben. Ez a másodrendű, önellátó szőlészkedés kisparaszti 
üzemtípusa, mely mindenképpen megérdemli a feldolgozást. 
A néprajzi tárgyak minél gyorsabb begyűjtése elsőrendű fel
adatunk. A nagyobb méretű tárgyak zöme fából készült, s 
ezek pusztulnak el a leghamarabb: anyaguk romlik, feltüze
lik, szétverik. Elhelyezésük, raktározásuk nagy gondot okoz, 
de egy-egy skansen pajtája tekintélyes mennyiséget befogad. 

Ugyancsak eltűnőben van a hombár, szuszék, pedig néhány 
évtizeddel ezelőtt még számosat lehetett találni a megyében is. 
Ezeket a nagyméretű termény-tárolókat a Bakonyban is ké
szítették, de a téma feldolgozatlan. A készítés technológiája, 
a készítés módja is érdekes téma lenne. 

Csak röviden, néhány szóban a különböző, figyelmet ér
demlő témákról : 

— a szénaszállítás módjai között figyelmet érdemelnek 
pl. a magasított oldalú szekerek; 

— a régi pásztorszállások problematikája igen érdekes té
ma lehetne; 

— a lószerszámok tipologizálása, annál is inkább, mivel a 
szomszédos Kisalföldről kiváló publikációval rendel
kezünk ; 

— valósággal csábítja a kutatókat a fa szállítása, a faizás 
problémájának, kutatásának tág lehetősége a Bakony
ban; 

— figyelmet érdemlő kismesterség volt Veszprém megyé
ben a kőfaragás, a malomkő faragásának metódusa, 
munkafolyamata mind a mai napig feldolgozatlan; 

— a kismesterségek között, még 20—30 évvel ezelőtt is je
lentős szerepet játszott a kályhás-, és a kemencés. 
Felgyűjtése mindenképpen szükséges. 

Sorolhatnánk még az elvégzendő feladatokat, feldolgozan
dó témákat, azonban az említetteket sem képesek a megye ku
tatói maradéktalanul elvégezni. A terv megvalósításához szük
séges erőket többféleképpen lehetne biztosítani: 

1. társadalmi gyűjtők és kutatók aktivizálása ; 
2. főiskolai, egyetemi hallgatók bevonása; 
3. mérnökök, technikusok segítsége, természetesen első

sorban az építkezés területén lehet jelentős ; 
4. megyék közötti specialisták kölcsönös cseréje. 
Ezek voltak a problémák, gondolatok, melyek a terv ol

vasása közben fölmerültek bennem. Végezetül eredményes 
munkát kívánok a 10 éves terv kivitelezőinek. 

Éri István megyei múzeumigazgató felszólalásában először 
néhány statisztikai adatot említett. Az utóbbi 8 évben a 
Veszprém megyei múzeumokba bekerült tárgyak száma 
45,5%-kal nőtt, s az erre fordított összeg 131 000 Ft volt. 
Természetesen a puszta számok vizsgálata félrevezető lenne, 
hiszen egy tárgynak számít egy apró lóvakaró, de egy nagy 
szekér is. Ha így nézzük a statisztikai adatokat — tekintettel 
arra, hogy a 8 év alatt 4 skansent rendeztünk be tárgyvá
sárlásra fordított pénzösszeg nem magas. 

A következőkben néhány javaslatot, ötletet szeretnék fel
vetni : 

A tízéves terv célkitűzéseihez hozzá szeretném tenni, hang
súlyozni a településtörténet fontosságát. Noha nem kimon
dottan néprajzi téma, de a néprajzosok haszonnal működhet
nének közre egy, az egész megyére kiterjedő településtörténeti 
kutatásban. Ehhez természetesen más, külső kutatók munkája, 
segítsége is szükségeltetik. 

A skansenek fejlesztésében nem állunk meg. A tavasszal 
megnyitott Bakonybélen kívül szándékunkban áll további, 
helyben megőrzött objektumokat létesíteni: így pl. a Szegedy 
Róza-ház mellett álló, eredetileg is vincellérházként egzisz
táló épület berendezése és megnyitása; a bakonybéli szabad
téri néprajzi múzeum továbbfejlesztése egy faragóműhellyel 
és más objektumokkal, a gyenesdiási pásztorház berendezése 
és bemutatása stb. 

A tervben szereplő kutatópontok mellett javaslom a volt 
huták falvainak megvizsgálását, feldolgozását, tekintettel 
arra, hogy ezek ipartörténeti, településtörténeti s néprajzi 
jelentősége egyaránt jelentős (Csehbánya, Somhegy). 

A néprajzi fényképezést is ki lehetne szélesíteni, mégpedig 
azzal, hogy társadalmivá tesszük. Évenként írhatnánk ki nép
rajzi fotópályázatot, természetesen előre megadott témákkal, 
így elérhető lenne, hogy a múzeumaink erejét mindenképpen 
meghaladó feladat és célkitűzés mégis célba érkezzen. 

Hadnagy László, a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság 
csoportvezetője javasolta: a komplex gyűjtés és feldolgozás 
minden szempontból hasznos és gyümölcsöző, különösen 
olyan helységekben — és ilyen bőven van Veszprém megyé
ben —, ahol az egyre fokozódó idegenforgalom, a fejlődés 
napról napra módosítja az ezelőtt 20 évvel még hagyomá
nyos életkörülmények között élő falut. Két ilyen helységet 
javasolok a komplex vizsgálat színhelyéül: Tihanyt és Ba-
konybélt. Mindkét helység gyorsan változik, és annak elle
nére, hogy pl. Tihany egyike a leglátogatottabb turistaköz
pontoknak, rengeteg és sokrétű, gazdag néprajzi anyaggal 
találkozunk, amit néhány év múlva talán hiába keresnénk. 

Az elmondottak mellett az egyes témák közül érdemes 
lenne gondot fordítani a teherhordásra. A Bakony területén 
különösen jelentős lenne ez a téma, mert mind a mai napig 
jócskán találunk archaikus eszközöket, teherhordási módo
zatokat. 
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Vagy ugyancsak érdekes téma lenne — szociológiai vizs
gálatokkal együtt — Szentgál újra történő felgyűjtése: mi az, 
ami a 40 év előtti fölmérésnél még megvolt, de ma nem talál
juk, mi maradt meg abból a világból, hogyan milyen irány
ban fejlődött és változott? Településtörténeti, szociológiai és 
néprajzi szempontból érdekes téma lehetne a szentgáli tanya
világ kialakulása is. 

Nem szorosan, de mégis a néprajzhoz kapcsolódik a föld
rajzinév gyűjtése is. Jelentős eredmények születtek, de még 
sok munka előtt állunk. 

Der Vorteil perspektivischer Planung besteht darin, daß 
die verschiedenartigsten Aufgaben koordiniert und deren 
Verwirklichung daher nach Maßgabe der Wichtigkeit zur 
Hand genommen wird. — Hierdurch gestaltet sich die Arbeit 
logisch und kontinuierlich, gleichzeitig werden die Voraus
setzungen geschaffen, die gegebenen Möglichkeiten optimal 
nutzbar zu machen. Diese Methode der Planung ist zur 
Zeit in Ungarn auf dem Gebiet der verschiedenen Zweige 
der Gesellschaftswissenschaften, besonders auf jenem der 
Muséologie, noch recht spärlich vertreten. Soweit bekannt, 
ist der vorliegende langfristige Plan der erste, in dem eine 
zehnjährige Vorschau auf die ethnographische Erkundung 
eines gegebenen Gebiets ausgearbeitet ist. 

Die Vorbereitungsarbeiten des Planes erstreckten sich 
auf mehrere Monate. Vor allem mußte der gegenwärtige 
Zustand festgelegt werden. Dies bestand darin, daß die für 
den Perspektivplan verantwortlich zeichnenden Autoren 
alles aus dem Komitat Veszprém stammende gegenständliche 
Material, das in Obhut der verschiedenen Museen des Ko
mitats bzw., des Ethnographischen und des Landwirtschaft
lichen Museums, beide in Budapest, ist, als Ausgangspunkt 
nahmen. Hierauf folgte die Ausarbeitung der geographischen 
und Sachregister dieser Objekte. Auch die auf das Komitat 
bezüglichen Veröffentlichungen sowie das archival betreu
tes Material wurden gesammelt. Diese Inventarisierung wurde 
sowohl auf dem Gebiet der materiellen wie der geistigen 
Kultur vorgenommen. Die derart gewonnenen Daten wurden 
mittels eines einheitlichen Zeichensystems auf einer Land
karte eingetragen. Danach konnte erst mit der Zusammen
stellung des eigentlichen Planentwurfs begonnen werden, 
dessen Vorbereitungsarbeiten mit Forschern, Gelehrten 
und Vertretern verschiedener ethnographischer Landesin
stanzen geprüft und besprochen wurden. 

Bei der Ausarbeitung des 10-Jahr-Planes wurden folgende 
Zielsetzungen vor Augen gehalten: 

— Im Zusammenhang mit dem Vorgesagten und paral
lel damit Sammlung und Aufarbeitung des bezüglichen 
Dokumentationsmaterials ; 

— Ergänzung der bereits museal verwahrten, aber er
gänzungsbedürftigen Sammlungen ; 

— Kontinuierliche Schaustellungen des bereits gesammel
ten Materials; 

— Ausdehnung und sachgemäße Lenkung der gesellschaft
lichen Sammelaktionen ethnographisch bedeutsamer Fund
stücke; 

— Vermehrung der Zahl der ethnographischen Freilicht
museen; 

— Systematischer und kontinuierlicher Ausbau der wis
senschaftlichen Erkundungsarbeit sowie Inaugurierung einer 
ethnographisch orientierten Periodizität; 

— Schaffung und kontinuierliche Bereicherung eines 
Archivs für ethnographische Magnobänder und Dias. 

Die bisher zusammengestellten Kennziffern und Karten
skizzen erbrachten den schlüssigen Beweis, welche Zweige 
der ethnographischen Sammlungen als vollständig betrachtet 
werden können und auf welchen Gebieten die Sammel
tätigkeit ausbaubedürftig oder vollauf unzulänglich gewesen 

Ezt segítik elő a pályázatok is. Az országos néprajzi pá
lyázatokra meglehetősen kevés kimondottan néprajzi dolgo
zat fut be. A jövőben ezen úgy kívánunk segíteni, hogy meg
adott, ajánlott témákkal írjuk ki a pályázatokat. A témák és 
a pályatételek természetesen a 10 éves terven fognak alapul
ni, így az önkéntes gyűjtők széles tábora is bevonható a terv 
munkálataiba. 

A vitát és megbeszélést Éri István megyei múzeumigazgató 
zárta le, megköszönvén a felkért hozzászólók gondos felké
szülését, hasznos és értékes hozzászólását javaslatait. 

Törő László 

ist. Die Spezifizierung nach Sachgebieten erfolgte bereits in 
allen Einzelheiten und es ergaben sich sehr weitreichende 
Differenzierungen betreffend die Ergänzungsbedürftigkeit 
der Zweige der Sammlungen. Die Museen des Komitats 
Veszprém verfügen über verhältnismäßig reiche Sammlungen 
von Volkskeramiken, so daß sie für die nächsten Jahre ihre 
Tätigkeit lediglich auf die Beschaffung von sog. Unika zu 
beschränken brauchen. 

Quantitativ und qualitativ ausreichend sind auch die Be
stände an Werkzeugmaterialien für das in Heimarbeit bet
riebene Weben und Spinnen. Größere Lücken zeigen sich 
jedoch in den Sammlungen von Ausrüstungsgegenständen 
der Tierhaltung sowie des Hirtentums (Ausrüstung von Stal
lungen, Jocharten für Rinder. Pferdegeschirr, Werkzeuge der 
Futtermittelpflanzung usw.), so daß deren Auffüllung im 
10-Jahr-Plan vorrangig ist. Der Plan legt großes Gewicht 
auch auf die Sammlung von Ausrüstungsgegenständen der 
Vorratswirtschaft. Weitere im Plan vorgesehene Aufgaben 
sind die Sammlung gegenständlicher, auf volksweitem Aber
glauben beruhender Objekte sowie Gebrauchsgegenstände 
der manufakturellen Heimarbeit, wie z. B. der Seilerei, 
Stiefelmacherei, Lebkuchenbäckerei, Steinmetzarbeiteri, Ger
berei usw. Unsere musealen Bestände an Werkzeugen der 
Bodenbestellung, Imkerei, Schilfverarbeitung, des landes
üblichen Verkehrs und Lasttransports, der Trogmacher-
Zigeuner, des primitiven Wildfangs sowie der Jägerei wei
sen gleichfalls große Lücken auf. Alle diese Sachgebiete 
haben also im vorliegenden 10-Jahr-Plan Vorrang erhalten. 

Die gegenständlichen Sammlungen sind in allen Fällen 
mit mündlichem Dokumentationsmaterial (Archivauf-zeich-
nungen), zuweilen auch mit Magno- und Lichtbilderauf
nahmen ergänzt. 

Der kleinere, zweite Teil des Traktats befaßt sich mit dem 
Folklore-Material. Es mußte festgestellt werden, daß die 
Folklore-Sammlungen auf dem Gebiet des Komitats nur 
sporadisch betrieben wurden und aus diesem Grunde das 
Ergebnis sehr spärlich gewesen ist. Auf vielen Sachgebieten 
muß noch kräftig nachgesammelt werden. Solche sind: 
Richtfest bei Bauarbeiten; Volksbräuche, besonders im 
Zusammenhang mit Ackerbau und Tierhaltung; Volks
märchen, Aberglauben; Volksmedizin zur Bekämpfung von 
Tierkrankheiten, Naturkunde; Totenlamentationen, Kosmo-
gonie. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Erforschung 
der sozialen Verhältnisse des Volkes, das Volkhafte Rechts
bewußtsein und die volkhafte Arbeitsteilung. 

In den kommenden Jahren soll auch die ethnische und 
konfessionelle Zusammensetzung der Bevölkerung des Ko
mitats berücksichtigt werden. 

Die Methoden der Sammeltätigkeit werden verschieden
artig sein. 

1. Komplexe Erforschung, d. h. die lückenlose ethnogra
phische Erfassung eines bestimmten Dorfes. Zur Zeit kommt 
das Dorf Vällus im Westen des Komitats in Frage. 

2. Thematische Sammlung. Bestimmte Themenkreise sind 
für das Gebiet des ganzen Komitats zu bearbeiten und die 
Sammlungen aufzufüllen. (Hierzu gehören der primitive 
Wildfang und die Jägerei sowie die Rodungswirtschaft). 

10 Jahre ethnographischer Perspektivplan des ungarischen Komitats Veszprém 
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3. Ergänzende Sammlungen. Sie dienen zur Vervollstän
digung musealer Sammlungen. 

4. Die Erforschung des Richtfestes wird, gemäß seiner 
thematischen Bedeutung, auf ganz Westungarn (Transdanu
bien) ausgedehnt. 

In den 70er Jahren sollen auf dem Gebiet des Komitats 
die Skansen-artigen Objekte weiterentwickelt werden. Das 
bereits bestehende Ethnographische Freilicht-Museum in 
Tihany soll mit weiteren zwei Einheiten bereichert werden. 
Hinzu kommt dann noch in Badacsony ein ampelologisches 
Skansen-Gelände. Kleinere Erweiterungsobjekte sollen auch 
das Skansen-Gelände in Bakonybél ergänzen. Ein neues 
Skansen-Objekt soll auch im Westen des Komitats entstehen. 

Der Plan schreibt auch die Herausgabe eines Jahrbuches 
über die Vermehrung der ethnographischen Sammlungen 
vor. Darin sollen die Fachleute des Landes über die neu 
gesammelten Gegenstände sowie den Stand der im Komitat 
im Gang befindlichen Forschungsarbeiten informiert werden. 

Leider fehlt es in den Provinzmuseen des Landes an ge
nügenden Fachkräften und ein Wandel in dieser Hinsicht 
ist auch in nächster Zukunft nicht zu erwarten. Eben aus 
diesem Grund rechnet man in Kreisen der Urheber des 

Plan décennal de recherches ethnog 

Le planning à long terme a cet avantage qu'il coordonne 
les tâches et les réalise dans l'ordre de leur importance; en 
même temps il rend le travail logique et continu et exploite 
pleinement les possibilités données. De nos jours, cette sorte 
de planning est encore assez rare en Hongrie dans le domaine 
des sciences sociales, et surtout en muséologie. Autant que 
nous sachions, c'est le premier plan qui contient l'élabora
tion d'un plan décennal des recherches ethnographiques 
prévues. 

L'élaboration du plan proprement dit a été précédée d'un 
travail de plusieurs mois. Avant tout, il fallait relever l'état 
actuel: les auteurs ont fait état des pièces originaires du dé
partement de Veszprém, gardées aux musées du département, 
aux Musées Ethnographique et d'Agriculture de Budapest, 
et après ils ont établi le répertoire et le registre géographique 
de ces pièces. De même, ils ont recueilli les publications et 
les documentations relatives au département. Ils ont mené 
à bonne fin ces travaux sur le plan matériel aussi bien que 
sur le plan intellectuel de la civilisation. Ensuite, ils ont 
projeté les données recueillies, en employant un système 
unique de signes, sur une carte géographique. C'est seule
ment après ces travaux préliminaires que les auteurs pou
vaient entamer l'élaboration du plan proprement dit dont 
ils avaient discuté et débattu les travaux préparatoires avec 
des chercheurs, des savants et des représentants de. plusieurs 
institutions ethnographiques nationales. 

En élaborant le plan décennal, ils tenaient compte des 
objectifs suivants: 

— étendre le rassemblement de matériaux sur toutes les 
spécialités ethnographiques particulières au département; 

— parallèlement, poursuivre le rassemblement et le dé-
pouillage continus du matériel documentaire relatif à cette 
activité; 

— compléter les collections incomplètes gardées aux mu
sées; 

- - organiser des expositions pour y présenter continuelle
ment le matériel déjà acquis; 

— animer et diriger le mouvement de rassemblement social ; 
— augmenter le nombre des musées ethnographiques en 

plein air; 
'-*• rendre systématique et ininterrompu le travail du dé

pouillement scientifique; lancer un périodique de caractère 
ethnographique; 
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Planes auch auf die freiwillige, gesellschaftliche Hilfe bei 
der Einsammlung musealer Objekte. Für diesen Zweck 
sollen alljährlich Wettbewerbe ausgeschrieben und die be
sten Leistungen prämisiert werden. Die im Rahmen der 
Wettbewerbe eingereichten Arbeiten sollen in den Doku
mentationsabteilungen der Museen ihren Platz finden. Die 
sich aus der Öffentlichkeit freiwillig meldenden Sammler 
sowie die auswärtigen Mitarbeiter (beruflich qualifizierte 
Ethnographen) sollen mit spezifischen Aufgaben betraut 
werden. 

Im Sinne des vorliegenden 10-Jahr-Plans soll nicht nur das 
gegenständliche und dokumentarische Material der Museen 
im Komitat Veszprém bereichert werden, sondern es wird 
auch Vorsorge zur Schaffung eines Magno- und Dia-Archivs 
getroffen werden. Derart sind auch die Voraussetzungen ge
geben, ein modernes, den heutigen Ansprüchen genügendes 
Dokumentations- und Datenzentrum auf- und auszubauen. 

Der Anhang zum Planentwurf gibt Aufschluß über die 
Bereicherungsdaten der Museen im Komitat Veszprém 
sowie über den jährlichen Geldaufwand zur Beschaffung 
neuer musealer Schauobjekte. 

Katalin Petánovits-László Törő 

hiques du département de Veszprém 

— créer et enrichir sans cesse la collection de bandes 
magnétiques et celle de diapositifs; 

Les données des répertoires et des cartes démontraient 
clairement et sans équivoque quelles sont les spécialités de 
l'éthographie où nous pouvons considérer le rassemblement 
de matériaux comme accompli, et quels sont les domaines 
où la collection est peu satisfaisante ou tout à fait insuffi
sante. L'analyse poussée à fond a été établie pour chaque 
spécialité, et il a apparu qu'il y a de très grandes différences 
du point de vue de la mesure du rassemblement de maté
riaux. Les musées du département de Veszprém disposent 
d'une collection de céramiques populaires relativement riche, 
c'est pourquoi au cours des années suivantes, on n'achètera 
que des pièces uniques pour en augmenter la collection. 

De même, la collection de l'outillage du tissage et du filage 
est d'une richesse et d'une qualité convenables. Au contraire, 
le matériel de Ja vie des pâtres, de l'élevage est très incomplet, 
c'est pourquoi l'acquisition de tels objets (matériel d'étables 
et écuries; différentes sortes de joug; harnais; instruments 
de la culture fourragère, etc.) figure dans le plan comme 
tâche primordiale. Le plan insiste également sur l'acquisition 
d'outils de la simple cueillette. Le rassemblement d'objets 
qui ont trait aux croyances, légendes, supertitions populaires 
constitue une tâche également importante, de même que 
l'acquisition d'objets et d'outils des différents artisanats: 
cordiers, cordonnier, painépicier, tailleur de pierre, tanneur, 
etc.). De même, les outils et outillages de l'agriculture, de 
l'apiculture, des roseliers, de la circulation et du transport 
de fardeaux populaires, des tziganes huchiers, des traineurs 
et chasseurs populaires ne sont pas représentés en nombre 
satisfaisant dans nos collections. Toutes ces spécialités re
cevront donc de l'importance particulière au cours de la dé
cennie suivante. 

Au collectionnement s'ajoute une documentation verbale 
— quelquefois enregistrée sur bande — complétée de photo
graphies. 

La deuxième partie, moins grande, de l'étude s'occupe du 
matériau folklorique. Il a été constaté que les recherches 
folkloriques avaient été très insuffisantes et sporadiques dans 
les département. Il y a des cas où il faudra procéder à la 
collection exhaustive de différents genres: offrandes à pied 
d'oeuvre ou à l'inauguration d'un bâtiment, coutumes po
pulaires: surtout celles relatives à l'agriculture et à l'élevage; 



contes, croyances populaires, zoothérapie, sciences naturel
les, thrènes, cosmogonie. De même, les recherches sur la 
société populaire (légalité populaire, organisation du travail 
paysanne) constituent une tâche importante. 

Au cours des années suivantes on tiendra compte aussi 
de la répartition ethnique et religieuse de la population du 
département. 

Du point de vue de la méthode, il y aura plusieurs genres 
de collectionnement. 

1. Traitement complexe, c'est-à-dire collectionnement ex
haustif des matériaux ethnographiques d'un village entier, 
désigné d'avance. Cette fois ce sera Vállus, village situé dans 
la partie ouest du département. 

2. Collectionnement thématique : certains thèmes seront 
collectionnés sur le territoire entier du département (tels: 
armes et engins de traineurs et chasseurs populaires; dé-
frichage). 

3. Collectionnements complémentaires: leur but est de 
rendre complètes les collections insuffisantes dont disposent 
actuellement les musées. 

4. Les recherches sur le thème des offrandes à pied d'oeuvre 
— vu l'importance de ce sujet — s'étendront sur le territoire 
entier de la Hongrie occidentale (Transdanubie). 

Aux années 70, nous avons l'intention de développer dans 
le département les institutions ayant un caractère de skanzen. 
Le musée en plein air de Tihany se complétera de deux unités 
ultérieures, et l'on installera un skanzen ampélologique-
oenologique à Badacsony. Le skanzen de Bakonybél sera 

Положительная сторона планирования на продолжи
тельный срок заключается в том, что оно дает возмож
ность выбирать задачи по исследовательской работе 
соответственно их важности и первоочередности, сде
лать всю работу более систематичной и логичной, мак
симально использовать имеющиеся возможности. Такое 
перспективное планирование на продолжительный срок 
в области общественных наук, особенно в музееведении, 
в Венгрии применяется еще довольно редко. Насколько 
нам известно, в области этнографии это первая попытка 
наметить план научно-исследовательских работ на десять 
лет. 

Составлению плана предшествовала длительная под
готовительная работа. В первую очередь было необхо
димо составить обзор положения на сегодняшний день: 
была составлена опись экспонптов, находящихся в му
зеях комитата, в Будапештском этнографическом музее, 
в Сельскохозяйственном музее. Затем были выделены 
экспонаты, произошедшие из комитата Веспрем, и сос
тавлен их предметный и географический указатель. Был 
составлен также библиографический указатель публика
ций, относящихся к комитату Веспрем, а также просмот
рена документация. Сбор этих материалов проводился 
как в области материальной, так и в области духовной 
культуры. Полученные данные (при помощи единой сис
темы условных знаков) были нанесены на карту. После 
всего этого можно было приступить к составлению соб
ственно плана работ. Составление плана проходило при 
широком всестороннем обсуждении с учеными, научными 
сотрудниками и другими представителями обществен
ной жизни. 

При составлении плана руководствовались следующи
ми целями: 

agrandi de quelques unités de dimensions restreintes, et 
dans la partie occidentale du département, une institution 
nouvelle sera créée. 

Le plan prévoit la publication d'un bulletin qui tiendra 
au courant les gens du métier, des pièces nouvellement ac
quises et des recherches ethnographiques menées dans le 
département. 

Malheureusement, les musées régionaux de Hongrie éprou
vent de grandes difficultés à cause de la pénurie de spé
cialistes, et dans un avenir prochain on ne peut espérer aucune 
amélioration. C'est pourquoi les élaborateurs du plan comp
tent sur les collectionneurs amateurs, sur la collaboration 
sociale. Chaque année, un concours sera ouvert aux collec
tionneurs amateurs, et les meilleures oeuvres seront couron
nées. Les ouvrages présentés au concours seront ajoutés à 
la documentation du musée. Les collectionneurs sociaux et 
les collaborateurs externes (ethnographes de métier) seront 
chargés de tâches spéciales. 

A la base du plan décennal, les musées du département de 
Veszprém augmenteront leurs fonds de matériaux et de 
documentation, et en outre ils constitueront leurs collections 
de bandes magnétiques et de diapositifs. Ainsi il deviendra 
possible la création d'un cabinet moderne de pièces justifica
tives et de documentation qui réponde à toutes les exigences 
de nos jours. 

L'appendice montre les données de l'enrichissement des 
musées du département de Veszprém, et les sommes annuelles 
consacrées aux achats. 

Katalin Petánovits—László Törő 

— распространение собирания экспонатов на всю те 
матику, характеризующую в этнографическом отноше
нии комитат Веспрем; 

— собирание параллельно с вещественными матери
алами документации и ее обработка; 

— пополнение музейных коллекций; 
— систематический показ собранного материала на 

очередных выставках; 
— расширение движения по сбору этнографического 

материала среди населения и руководство им; 
— увеличение количества этнографических музеев под 

открытым небом; 
— систематизация научной обработки собранного ма

териала, начало выпуска периодических изданий по эт
нографии; 

— основание коллекций магнитофонных записей и диа
позитивов и систематическое их пополнение. 

Собранные документы и материалы, нанесенные на 
карту, ясно показали, по каким отраслям музейные экс
понаты этнографического характера можно считать пол
ными или удовлетворительными, а где коллекции недос
таточны или же совершенно отсутствуют. Выяснилось, 
что существует разительное расхождение в количестве 
имеющихся музейных экспонатов по их тематике. Так, 
например, в музеях комитата Веспрем имеются очень 
хорошие коллекции народной керамики, поэтому в бли
жайшие годы увеличение коллекций ограничится только 
приобретением уникальных вещей. Удовлетворительны 
как в качественном, так и в количественном отношении 
коллекции по орудиям прядения и ткачества. Недостато
чен, однако, вещественный материал по пастушеству, 
животноводству, поэтому в плане предусматривается 
в качестве первоочередной задачи собирание предметов, 

Перспективный план на десять лет по этпографическим 
исследованиям в комитате Веспрем 
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относящихся к этой области (оборудование помещений 
для скота, разных предметов конской упряжи, предме
тов, связанных с производством фуража и пр.). План 
предусматривает интенсивное приобретение различных 
предметов хозяйствования. Одной из задач, выдвигае
мых планом, является собирание материалов, связанных 
с различными суевериями и народными поверьями; при
обретение инструментов домашних ремесел, как-то: из
готовление веревок, сапожное ремесло, изготовление пря
ничных кукол, резка по камню, кожевенное ремесло и пр. 
Очень недостаточны коллекции орудий земледелия, пче
ловодства, передвижения и перевозки грузов, изготов
ления деревянных корыт, поимки дичи и охоты. Все это 
предусматривается в плане в качестве первоочередных 
задач. 

В каждом случае приобретение нового экспоната со
провождается документацией, магнитофонной записью 
и фотоснимками. 

Другой частью работы, предусмотренной планом, яв
ляется сбор фольклорного материала. Было установлено, 
что сбор фольклорного материала в комитате Веспрем 
проходил недостаточно и довольно разрозненно. Во мно
гих случаях необходим совершенно новый и полный сбор 
материалов, как например обычаи, связанные со стро
ительством, нардные обычаи, связанные с земледелием 
и животноводством, сбор народных сказок, преданий, 
суеверий, приемов народного врачевания, народного зна
ния природы, похоронных причитаний. Важной задачей 
является также изучение общественной организации 
крестьян: народного права, организации крестьянских 
работ. 

В ближайшие годы при сборе материалов будет при
ниматься во внимание этнический и религиозный состав 
населения комитата Веспрем. 

Что же касается методов собирания материалов, то 
они будут различными: 

1. Комплексная обработка, т. е. полное этнографичес
кое описание определенной деревни. В данном случае это 
будет Валлуш — деревня, расположенная в западной 
части комитата. 

2. Тематическое собирание материала, т. е. собирание 
материала по определенной теме на территории всего 
комитата. В данном плане предусматривается сбор ма

териалов по поимке дичи и охоте, а также о земледелии 
на целине. 

3. Собирание материалов для пополнения коллекций: со
бирание и приобретение таких предметов, которые 
укомплектуют уже имеющиеся, но неполные коллекции 
в музеях. 

4. Распространение (ввиду важности темы) изучения 
темы о так называемых строительных жертвах на терри
торию всей Западной Венгрии. 

В 70-х годах предвидится расширение объектов типа 
этнографических музеев под открытым небом. Сущест
вующий Тиханьский этнографический музей под откры
тым небом увеличат двумя объектами, намечается 
открытие в Бадачоне винодельческого музея. Баконь-
бельский этнографический объект будет расширен за счет 
открытия небольших новых единиц, будет открыт новый 
этнографический объект в западном районе комитата. 

Согласно плану будет выпускаться ежегодник, в кото
ром будет публиковаться информация о вновь приобре
тенных экспонатах и состоянии научно-исследовательской 
работы в области этнографии. 

К сожалению, провинциальные музеи Венгрии страда
ют недостатком кадров научных работников, и улучше
ние в этом отношении в ближайшее время вряд ли пред
видится. Поэтому составители плана в своей работе рас
читывают и на добровольных помощников и активистов. 
Для таких добровольных собирателей этнографического 
материала будут объявляться ежегодные конкурсы, на 
которых будут премировываться лучшие достижения. 
Поступившие конкурсные материалы будут помещены 
в музейной документации. Общественным активистам и 
внештатным работникам (профессиональным этногра
фам) будут поручены определенные задачи. 

По десятилетнему плану музеи комитата Веспрем не 
только пополнят и увеличат свои коллекции и документа
цию, но и оснуют собрание магнитофонных записей и 
диапозитивов. Этим будет положено начало хранения 
материалов и документов в соответствии с требованиями 
современности. 

В приложении приведены данные по новым приобре
тениям музеев комитата Веспрем и ежегодно исполь
зованным на эти цели средствам. 

Каталин Петанович и Ласло Тёрё 
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