
TÖRŐCSDC ZOLTÁN 

A VESZPRÉM MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG 
1984-85. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGE 

Múzeumi szervezetünk a VI. ötéves tervidőszak 
utolsó két évében is - bizonyos súlypont-áttolódá-
sokkal - a középtávú intézményi terv ütemének meg
felelően, a Művelődési Minisztérium Múzeumi Osztá
lya és a Megyei Tanács VB. Művelődési Osztálya által 
jóváhagyott éves tervek alapján végezte munkáját. 

A tárgyalt időszakban, 1984 novemberében tár
gyalta meg és értékelte az MSZMP Megyei Bizottsága 
Végrehajtó Bizottsága a megyei múzeumi szervezet 
helyét és szerepét Veszprém megye tudományos-
közművelődési életében. Miközben elismeréssel nyug
tázta az utóbbi évek eredményes munkáját, hangsú
lyozta és kijelölte a közeli jövő elvégzésre váró fel
adatait is. 

Ha röviden, s valóban dióhéjban kellene megfogal
maznunk és értékelnünk a címben behatárolt két év 
szervezetünk által végzett tevékenységét, s ennek -
legalábbis számunkra - legfontosabb eredményét, 
úgy azt az alábbiakban foglalhatnánk össze: a felügye
leti szervek által biztosított, viszonylag kedvező gaz
dasági-pénzügyi körülmények közepette sikerült 
megvalósítania egy stabilizálódott, szakmailag jól 
felkészült muzeológus-restaurátor közösségnek azt a 
Veszprém megye művelődésének is középpontjában 
helyet foglaló feladatot, amelyre végsősoron évek 
óta készülünk: a veszprémi Bakonyi Múzeum épüle
tének csaknem teljes felújítása után, 1985. október 
4-én, az Országos Múzeumi és Műemléki Hónap leg-

AuJ,db!?- A f e l uJ í t o t t veszprémi Bakonyi Múzeum épülete 
Abb. 1. Das erneute Gebäude des Veszprémer Bakony-Museums 



2. ábra. Rátkai Ferenc, a művelődési miniszter helyettese 
az állandó kiállítás megnyitóján. 
Abb. 2. Stellvertreter des Ministers für Bildungswesen Ferenc 
Rátkai bei der Eröffnung der ständigen Ausstellung 

rangosabb eseményeként ünnepélyes keretek között 
megnyílhatott a megye történetét bemutató, ,A 
Bakony és a Balaton-felvidék évezredei" с állandó 
kiállításunk. 

Az elmondottakhoz tegyük még hozzá, hogy e 
rangos esemény keretében, a kiállítás megnyitásának 
napján látott napvilágot „A Veszprém Megyei Múzeu
mok Közleményei" с évkönyvsorozatunk 17., repre
zentatív kötete, ugyanakkor nyomdába került — a 
kiállítást is rendező muzeológusok tollából — az ál
landó kiállítás három nyelvű (német, angol, orosz) 
rezümével ellátott katalógusa is, amely előreláthatóan 
a következő év áprilisa végén jelenik majd meg. 

A kiállítást rendező, s egyben a katalógus szövegét 
is író muzeológusok tevékenysége ehelyütt is feltét
len megérdemli a névszerinti említést: Regénye Judit 
(őskor), dr. K. dr. Palágyi Szilvia (római kor), Cs. 
Dax Margit (népvándorlás kora), dr. Kralovánszky 
Alán (Magyar Nemzeti Múzeum; középkor), Sonne-
vendné dr. Lackovits Emőke (néprajz), valamint Vi-
dáné Fodor Zsuzsa és Veress D. Csaba (új- és leg
újabb kor). A rendezés koordináló-lebonyolító mun
káját az Igazgatóság tagjai: e sorok írója, valamint 
Cs. Dax Margit, dr. Uzsoki András és dr. Balog Géza 
igazgatóhelyettesek végezték, a konzerválási-restaurá-
lási tevékenységet Jánoska Péter fogta össze. 

A múzeum épületének felújításáért a Veszprém 
Megyei Tanácsnak, a kiállítás kivitelezésének lehetősé-
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géért pedig a Művelődési Minisztérium Múzeumi 
Osztályának tartozunk őszinte köszönettel. Ez utóbbi 
megvalósítását a Központi Múzeumi Igazgatóság vé
gezte el: a kiállítás művészeti tervét Boreczky László 
készítette, a technikai rendezést és kivitelezést pedig 
a KMI Kiállításrendező Osztálya végezte el Hámory 
László irányításával. Ez utóbbi munkálatokban je
lentős részt vállalt a Barna Péter által vezetett saját 
kiállításrendező csoportunk is. 

A veszprémi állandó kiállítást —a fentebb már emlí
tett napon — Rátkai Ferenc, a művelődési miniszter 
helyettese nyitotta meg ünnepélyes keretek között, 
nagyszámú érdeklődő előtt. 

A fentebb elmondottak végsősoron eleget tehetné
nek a címben jelölt időszak érdemi tevékenysége ér
tékelésének is; s ha most kihangsúlyozzuk a már em
lített Bakonyi Múzeum épületének felújítását, 
valamint — a már korábbi beszámolónkban is jelzett 
— felsőörsi Műtárgyvédelmi Központ működésének 
beindulását, akkor elmondhatjuk, hogy a felügyeleti 
szervek által 1980. év őszén kijelölt intézményi föfel-
adatoknak - ezzel egyidőben VI. ötéves tervi főfel-
adatainknak - eleget tettünk. Ugyanakkor itt kell azt 
is elmondanunk, hogy az Igazgatóság által korábban 
kijelölt feladatok közül a teljes műtárgyi állomány 
utórevíziójának elvégzését az elmondott főfeladatok, 
a mellettük ezidőtájt is jelentkező, s mennyiségileg 
korántsem csökkenő közművelődési feladatok (idő
szaki kiállítások), valamint a raktározáshoz elenged
hetetlenül szükséges felület hiánya nem tették lehető
vé. 

Ezek után nézzük röviden gazdálkodásunkat. 
1984-ben költségvetési előirányzatunk 12 millió 
482 ezer forint volt, amely végülis az évi előirányzat
változások (pénzmaradvány, támogatás, pótelőirány
zatok, ár- és díjbevétel) következtében 15 millió 762 
ezer forintra módosult. Bevételi tervünket 119,5%-
ra teljesítettük. 

Az intézményi hálózat 116 dolgozójának éves 
bérfejlesztésére 170 ezer forintot fordíthattunk, ezt 
az összeget növelte meg a Megyei Tanács által pót
előirányzatként biztosított 108 ezer forint, amellyel 
teremőreink bérszínvonalán tudtunk javítani. Gazdál
kodásunkat az adott lehetőségek által ugyan behatá
rolt, de a belső tartalékainkból is kiegészített, terv
szerűségre való törekvés jellemezte, amelyet megnehe
zítettek a felújításokkal járó többletkiadások. 
(Többek között: a karbantartásra rendelkezésünkre 
álló összegből 895 ezer forintot felújításra csoportosí
tottunk át.) Felújításaink közül a sümegi Kisfaludy 
Emlékmúzeum épületének — Városi Tanáccsal össze
hangolt — munkálatai emelkednek ki, az egyébként 
még Tihanyra, Felsőörsre és Badacsonyra fordított 
munkák közül. A felsőörsi Műtárgyvédelmi Központ 
működésének tökéletesítésére - más, érdemi intézke
dések mellett — 68 ezer forintért CB-készüléket vásá
roltunk, amelynek segítségével közvetlen kapcsolat 
alakítható ki a központ és a Bakonyi Múzeum között. 



A Megyei Tanács a balácapusztai római kori villa
gazdaság feltáró—rekonstrukciós munkáihoz 
fejlesztésből 2 millió 146 ezer forintot, felújítási 
hányad-kiegészítésből pedig 2 millió 178 ezer forintot 
biztosított. 

Az MSZMP Megyei Bizottsága és a Megyei Tanács 
immáron többéves megkülönböztetett figyelmét élve
ző balácapusztai régészeti feltárás és műemléki meg
óvás ezredfordulóig tervezett munkálatai - dr. K. 
dr. Palágyi Szilvia szakértő és felelős irányításával — 
ez évben jelentős állomásához érkezett el: az eddig 
nem kevés anyagi, ugyanakkor szellemi erőbefektetés 
eredményeként is 1984. május 18-án, a Múzeumi 
Világnap alkalmából új kiállítóhely nyithatta itt meg 
kapuit Amint erről már előző évkönyvünkben be
számoltunk, a kiállítóhelyet ünnepélyes keretek kö
zött Pap János, az MSZMP Központi Bizottság tagja, 
az MSZMP Veszprém Megyei Bizottsága első titkára 
adta át jövőbeni rendeltetésének, ugyanekkor, a 
balácai kutatások eddigi eredményeinek szentelt tu
dományos ülésszakot Gyuricza László, a Megyei 
Tanács elnöke nyitotta meg. 

79&5-ben az eredeti költségvetési előirányzatunk 
13 millió 329 ezer forint volt, ez az összeg az évközi 
előirányzatváltozások eredményeként az év végére 
18 millió 462 ezer forintra módosult. A számszerű 
adatok is azt támasztják alá, hogy — elsősorban a je
lentős pótelőirányzatoknak köszönhetően — költség
vetésünk végsősoron lehetővé tette éves feladataink 
színvonalas ellátását. Ár- és díjbevételünk - immáron 
hagyományosnak mondható módon — ez alkalommal 
is meghaladta az eredetileg tervezettet. Miközben 
ugyan nemcsak szellemi, de gazdasági erőforrásainkat 
is a fentebb már részletezett állandó kiállítás megvaló
sításának szolgálatába állítottuk, más, ugyancsak je
lentős eredményekről is beszámolhatunk e helyen. 
Elsőként kell megemlítenünk, hogy a műtárgy- és 
vagyonvédelem területén — a Megyei Tanács gondjain
kat jól érzékelő, hatékony támogatásának köszönhe
tően — az intézményi hálózat négy egységében (a 
veszprémi Bakonyi Múzeumban, a felsőörsi Műtárgy
védelmi Központban, a Tihanyi Múzeumban és a 
balatonfüredi Jókai Emlékmúzeumban) 1 millió 
276 ezer forint ellenében megvalósíthattuk a bizton
sági és behatolásvédelmi jelzőrendszert. Ugyanakkor a 
felsőörsi klímaberendezés kiépítésére 499 ezer forin
tot, a II. sz. raktár alapozására pedig 322 ezer forintot 
fordítottunk. Örömmel számolunk be arról is, hogy a 
„bensőjében" megújult veszprémi Bakonyi Múzeum 
helyiségeit az előző évi - igaz, akkor még csak „meg
álmodott" és elképzelt - terveinknek megfelelően 
sikerült kialakítanunk. Reméljük, a leghasznosabban 
és időtállóan. Az épület külsőjének megújhodása is 
jórészt a Megyei Tanács támogatásából, illetőleg költ
ségvetésünk karbantartása terhére valósulhatott meg. 

Itt kell szólnunk azonban arról is, hogy az intéz
ményi költségvetés évek óta szinte változatlan felújí
tási-karbantartási összege ma meg sem közelíti azt az 
igényt, amelyet a 60-as, 70-es években „felduzzasz

tott" - gondolunk itt elsősorban a kiállítóhelyekre! 
—, s ma is létező megyei múzeumi szervezet épületei 
nap mint nap felénk támasztanak. Ezzel függ nyilván 
össze a badacsonyi Irodalmi Emlékmúzeum (Szegedy 
Róza-ház), s rajta kívül még egynéhány ún. „kismú-
zeum" karbantartása-felújításának jelenleg remény
telen helyzete is. 

Továbbra is nagy gondot jelent számunkra a rak
tározás; hisz Felsőörs e tekintetben csak hosszútávon 
megvalósítható perspektívát jelent. 

Aktuális gondjaink számát az év folyamán várat
lanul növelte az előző évben megnyílt balácapusztai 
kiállítóhely is: a mind szakmailag, mind gazdaságilag— 
műszakilag megalapozottnak tűnő megnyitást köve
tően kiderült, hogy - bár a műszaki átadást-átvételt 
követő hiánypótlási munkák még nem fejeződtek be 
- a villagazdaság rekonstruált főépületének tetőhéj a-
zata eredeti céljának nem felel meg. így a részünkről 
jelentős anyagiakat megkövetelő objektum ügyét 
„peresítettük." 

A beszámoló által tárgyalt időszak két évében tör
tént személyi változásokról, személyi helyzetünkről 
alábbi soraink adnak tájékoztatást. 

Amint azt előző munkajelentésünkben már jelez
tük, 1983 végén nyugdíjba vonult Harmath István, 
a megyei múzeumigazgató közművelődési helyettese 

3. ábra. Részlet a Bakonyi Múzeum állandó kiállításából 
Abb. 3. Teil der ständigen Ausstellung im Bakony-Museum 
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és Hadnagy László, a pápai Helytörténeti Múzeum 
igazgatója. Az előbbi helyére két fiatal népművelő, 
Bárdossy Pál és Oláh Miklós került, illetőleg az év vé
gén — bizonyos belső átcsoportosítások eredménye
ként is — megoldódhatott a felsőörsi Műtárgyvédelmi 
Központ helyettes vezetése Barna Péter kiállításren
dező, mb. osztályvezető személyében. 1984 tavaszán 
a múzeumi szervezet szakmai—tudományos munká
jának összefogásával és koordinálásával — a szakmai 
igazgatóhelyettes felsőörsi megbízatásával, s ebből 
fakadó elfoglaltságával is összefüggésben — Cs. Dax 
Margit régészt tudományos titkárrá neveztük ki. 

A már fentebb többször is érintett, intézményünk 
fennállásának történetében is jelentősnek tekinten
dő feladatok (a Bakonyi Múzeum épületének külső 
és belső felújítása, ugyanitt a merőben új funkció 
által diktált munkahely kialakítása, az állandó kiállí
tás előkészítése és elkészítése, valamint a felsőörsi új 
munkahely beindítása, minden napi tevékenységének 
megszervezése) 1984 végén, 1985 elején további sze
mélyi mozgásokat eredményeztek, elsősorban a veze
tésben. Az egyéni szakmai feladatokkal (egyetemi 
doktori dolgozat) is leterhelt Törő Lászlótól a 
szakmai igazgatóhelyettes munkakörét Cs. Dax Margit 
tudományos titkár vette át, ugyanakkor Jánoska 
Péter csoportvezető főosztályvezetői besorolásban a 
felsőörsi Műtárgyvédelmi Központ vezetője lett. A 
tudományos titkári teendőket 1985. március 1-vel 
kezdődően Veress D. Csaba tudományos főmunka
társ látja el. Ugyanezen év április 15-én, a továbbra is 
gyermekgondozási segélyen lévő dr. Árkovics 
Erzsébet gazdasági igazgatóhelyettes helyére megbí
zottként dr. Balog Géza került. 

A pápai Helytörténeti Múzeum igazgatói 
munkakörét — pályázat útján nyert kinevezés alapján 
— 1985. január 1. óta Ihn Gábor régész—történész 
tölti be. A veszprémi Bakonyi Múzeum Néprajzi 
Osztályának vezetője 1985 tavaszától Sonnevendné 
dr. Lackovits Emőke tudományos főmunkatárs, 
ugyanitt, a nyugdíjba vonult Golden Bemard muzeo
lógus helyén Kópházi Ferencné tanár a könyvtáros. 

A munkahelyként is újjászerveződött Bakonyi Mú
zeum alagsori műhelyeiben (fotólaboratórium és adat
tár, sokszorosító műhely) dolgozók csoportvezetője 
Róka Lajos fényképész lett. 

A zirci Természettudományi Múzeumtól megvált 
dr. Hosvay György muzeológus, ugyanakkor s 
ugyanitt — a Megyei Tanács segítségével — régi szak
ember-gondunk oldódhatott meg Futó János geoló
gus munkába állásával. 

Miközben — a fentiek alapján is — szakember el
látottságunk jelentős javulásáról adhattunk számot, 
meg кеЦ ismételnünk: immáron halaszthatatlan -
éppen legújabb kiállítóhelyeink jellege, illetőleg nagy
számú képzőművészeti kiállításunk miatt - egy iroda
lomtörténész (-néprajzos) és egy művészettörténész 
muzeológus alkalmazása, státuszának kialakítása. 

Kiemelkedő munkát végző dolgozóink mindkét év
ben, hagyományos módon, a Múzeumi és Műemléki 
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Hónap alkalmából kitüntetésben részesültek. Dr. 
Uzsoki András megyei múzeumigazgató-helyettes 
három évtizedes eredményes muzeológusi munkájá
val 1985-ben a Munka Érdemrend ezüst fokozatát 
érdemelte ki. A Szocialista Kultúráért kitüntetést 
1984-ben Kollár Józsefné megbízott gazdasági igazga
tóhelyettes, 1985-ben pedig dr. Tóth Sándor zirci 
múzeumigazgató, Vidáné Fodor Zsuzsa osztályvezető 
és e sorok írója kapta meg. Kiváló Munkáért kitün
tetésben részesült 1984-ben Szőnyi Andrásné restau
rátor és Trexler Jánosné titkárnő, 1985-ben dr. Geiszt 
Jakabné népművelő muzeológus, Koncz Ágnes res
taurátor, Takács Pálné adminisztrátor és Putz András
né teremőr. Miniszteri Dicséretet két fiatal munka
társunk kapott: 1984-ben Havasi ístvánné prepará-
tor, 1985-ben pedig Regénye Judit régész muzeoló
gus. 1984-ben dr. K. dr. Palágyi Szilvia a Régészeti és 
Művészettörténeti Társulat Kuzsinszky-emlékérmét 
kapta meg. 

A tárgyalt időszakban intézményhálózatunk két 
halottat gyászolt: dr. Gyarmathy ístvánné zirci és dr. 
Földessy Rudolfné veszprémi teremőröket. 

Múzeumi szervezetünk tudományos munkatársai
nak személyek szerint végzett szakmai-közművelő
dési munkáját jelen beszámolónkban — a 
korábbiaktól eltérően — most ismertetni nem tudjuk, 
kiadványunk anyagilag erősen behatárolt terjedelme 
miatt. Talán ennek pótlására a következő évkönyv 
nagyobb lehetőséget biztosít majd,- addig is azzal vi
gasztaljuk magunkat, hogy — legalábbis a Bakonyi 
Múzeum munkatársainak — valóban érdemi tevékeny
ségét az állandó kiállítás egyébként ugyancsak szűk
szavúra szabott, fentebbi ismertetésekor már érintet
tük. 

Ezek után csupán a veszprémi Bakonyi Múzeum 
tudományos osztályai és területi múzeumaink tevé
kenysége erősen vázlatos ismertetésére szorítkozunk. 

A Bakonyi Múzeum Régészeti Osztályának munká
ját az alábbiakban tudjuk összefoglalni: 

A beszámoló időszakában a terveknek megfelelően 
folyt a balácai római kori feltárás {dr. К dr. Palágyi 
Szilvia, H. Kelemen Márta, Regénye Judit), amely
nek 1984. évi kiemelkedő eseményéről fentebb már 
szóltunk. 1985-ben az I., II. és X. épületek kutatása 
mellett megindult a közeli Likas-domb feltárása is. 
A veszprémi vár újra megindult, hosszú távra tervezett 
feltárási munkálatai (dr. Kralovánszky Alán, Cs. 
Dax Margit, Rainer Pál, Peremi Ágota) a jövőben is 
csak jelentős támogatással valósíthatók meg. A ti
hanyi barátlakások (Árpád-kori remetetelep) régészeti 
munkái az OKTH bevonásával folytatódtak (dr. Uzso
ki András). Az 1984-ben eredetileg leletmentésnek 
indult tapolca-templom-dombi ásatás - az előkerült 
jelentős középkori objektumok alapján — tervásatás
sá fejlődött (dr. Törőcsik Zoltán). A Megyei Tanács 
VB. Művelődési Osztálya támogatásával 1985-ben 
megindulhatott a lesencetomaji későantik kultúrájú 
népesség temetőjének szisztematikus feltárása (Pe
remi Ágota). 



A pápai Helytörténeti Múzeum ásatásai közül 
1984-"ben befejeződött az ugodi vár kutatása, folyta
tódik a bakonyszűcsi hitelesítő ásatás (dr. Mithay 
Sándor). A Bakonyi Bauxitbánya támogatásával meg
indult a németbányai későbronzkori halomsírok fel
tárása (Ilon Gábor). 

Szervezetünk régészei a két évben több, mint 30 
alkalommal végeztek leletmentést a megye területén. 

A Régészeti Osztályhoz tartozó numizmatikai 
gyűjtemény elmaradt nyilvántartási munkáinak 
pótlása megtörtént, az új gyűjteménykezelő rendezte 
a katonai érmeket és jelvényeket (Rainer Pál). 

A Néprajzi Osztály kutatásai közül mindkét tár
gyalt évben kiemelkedett — nemcsak intézményi, de 
országos kitekintésben is — a Kál-völgyi komplex ku
tatóprogram (S. dr. Lackovits Emőke). A nagyszámú 
külső munkatársat is foglalkoztató program eredmé
nyeinek egyik legbeszédesebb bizonyítéka az előző 
évkönyvünkben megjelent közlemények és tanulmá
nyok nagy száma. Eredményes a megye nemzetiségi 
viseletének kutatása, elmaradtak viszont a népművé
szeti kutatások, valamint a tervezett tárgy katalógu
sok feldolgozása. A gyűjtemény a terveknek megfe
lelően gyarapodott — ideértve a bulgáriai Szmolján 
múzeumától kapott, s az iszkázi Nagy László Em
lékházban kiállított bolgár néprajzi anyagot is —, s a 
nyilvántartás is — a kartonozás kivételével — követte 
a gyűjtött anyag növekedését (S. dr. Lackovits Emő
ke, Törő László). 

A Történeti Osztály tagjainak elsősorban gyűjtő
tevékenységét kell kiemelnünk tárgyalt két évünkben 
(V. Fodor Zsuzsa, Veress D. Csaba); a gyűjtések jó
részt kiegészítő jellegűek voltak, s az állandó kiállí
tás színvonalas megvalósításának szolgálatában állot
tak. A gyűjtemény intenzív gyarapodásával egyidőben 
a nyilvántartás is — a kartonozottságtól eltekintve — 
naprakész. A terveknek megfelelően megteremtődött 
az önálló történeti dokumentumgyűjtemény és tör
téneti fényképtár. A figyelemreméltó ipartörténeti 
(V. Fodor Zsuzsa), valamint iskolatörténeti kutatások 
(V. Fodor Zsuzsa, dr. Tör öcsik Zoltán) mellett orszá
gos kitekintésben is jelentősek a hadtörténeti feldol
gozások (VeressD. Csaba). 

A képző- és iparművészeti gyűjtemény képzett 
szakember hiányában — jelenleg a gyűjtemény kezelői 
feladatokat dr. László Péter látja el — évek óta mos
toha helyzetben van; a hét (!) helyen raktározott 
gyűjtemény sorsának nem kedvezett, hogy ezeddig 
sem kerülhetett a felsőörsi ún. AGROBER-épületbe. 
Ez rendkívül megnehezíti a gyűjtemények - többszöri 
„eredménytelen kezdés" után — most megindult re
víziós munkálatainak lefolytatását. 

A képzőművészeti gyűjtemény elsősorban aján
dékozások (a VII. Kisgrafikai Biennalen résztvevő 
művészek kisgrafikai, a Horváth Margit által ajándéko
zott Csikasz-hagyaték, Erdey Dezső özvegyének aján
dékozása) útján gazdagodott (dr. László Péter). 

1984-ben alakult meg önálló Közművelődési Osz
tályunk, amelyet dr. László Péter mb. osztályvezető 

irányít. Tőle és a közelmúltban érkezett fiatal népmű
velőktől (Bárdossy Pál, Oláh Miklós) várjuk elsősor
ban közművelődési tevékenységünk fellendítését,* ez 
azonban ma még várat magára: úgy tűnik, jelenleg a 
feladatokkal való alapos ismerkedés és erőgyűjtés 
stádiumában lehetnek a munkatársak. A megszokott 
rutinnal, intézményen túl is kisugárzó hatékonysággal 
végzi viszont munkáját dr. Geiszt Jakabné, aki az 
állandó kiállítás egyszerűsített — elsősorban általános 
iskolás tanulók számára íródott — kalauzát is elkészí
tette. Ugyanakkor nagyszámú, igényesen és színvona
lasan megrendezett időszaki képzőművészeti kiállí
tást mondhat magáénak dr. László Péter. 

A segédgyűjtemények (adattár, fotótár, könyvtár) 
helyzetét erősen meghatározták az épület felújításá
val járó, de a legutóbbi alkalommal már végleges hely
re történő költözések. Miközben folyt a rendezés és 
revíziózás, a munkatársak a napi igényeket és felada
tokat is ellátták (Róka Lajos, Simon Sándor, Kop-
házi Ferencné, Tibor Tamásné). 

A pápai Helytörténeti Múzeum fentebb már ismer
tetett, régészeti munkálatokra koncentrálódó tevé
kenysége mellett a történeti és néprajzi gyűjtések 
elsősorban helytörténeti, illetőleg tárgymentő jellegű
ek voltak. A múzeum gyűjteményének leltározása 
folyamatos (Ilon Gábor, dr. Mithay Sándor). 

A zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum 
immáron több, mint két évtizedes programjának, „A 
Bakony természeti képe" kutatóprogramnak kereté
ben végezte a tárgyalt két évben is tudományos mun
káját. Az említett programnak megfelelően a munka
társak (dr. Tóth Sándor, dr. Galambos István, dr. 
Harmath Beáta, dr. Hosvay György, Kasper Ágota, 
Bartha Zoltán, Futó János) az alábbi témákban foly
tattak kutatásokat: geológia, paleobotanika, paleo-
zoológia, botanika és zoológia. E témákban nagy
számú — s csakrészben publikált — feldolgozást 
mondhatnak magukénak. A fiatal munkatársak szak
mai törekvését jelzi - többek között — az utóbbi két 
évben sikeresen megvédett két egyetemi doktori dol
gozat is (dr. Galambos István, dr. Harmath Beáta). 
A fentiek mellett — részben a nagyszámú külső kuta
tónak is köszönhetően — jelentős gyűjteménygyara
podásról is beszámolhatunk; a szekrénykataszteri 
anyag és az egyedileg leltárköteles tárgyak nyilván
tartása folyamatos. A munkatársak közművelődési 
munkája — gondolunk itt elsősorban a madárvédelem
re, környezetvédelemre és a Búvár Klubra — is színvo
nalas és sokrétű. 

A harmonikusnak mondható munkavégzést -
ugyanúgy, mint a veszprémi Bakonyi Múzeum 
esetében - itt is az egyre inkább elviselhetetlenné 
váló raktározási gondok nehezítik. 

A zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum be
számolónk időszakában - a 201/1981. (M. K. 4.) 
MM—MTA. sz. együttes utasítás, valamint a 101/ 
1980. (M. K. 4.) KM. sz. rendelet alapján - ugyancsak 
megvalósította munkatársai tudományos minősítési 
kategóriákba való besorolását, amelyet intézményünk 
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Ügyrendjében erősített meg. A pápai Helytörténeti 
Múzeum igazgatójának, Поп Gábornak besorolását 
is végrehajtottuk. 

A fentebb elmondottakat is részben érintően, 
tárgyi anyagunk nyilvántartásának alakulására és il
lusztrálására az alábbi rövid összefoglalást adjuk: 

VESZPRÉMI BAKONYI MÚZEUM 

Gyűjtemény: Leltározott tárgyak 
1983. XII. 31. 1985. XII. 31. 

Kartonozott tárgyak 
1983. XII. 31. 1985. XII. 31. 

Régészet 93 716 115 525 88 261 100 654 
Néprajz 11662 12488 8 720 9 262 
Történet 2613 3 764 2613 3 764 
Antropológia 844 844 844 844 
Numizmatika 24 216 25 080 24 216 24 216 
Képzőművészet 2 043 2 286 1 196 1997 
Iparművészet 4415 4 441 4 185 4 185 

összesen: 139 509 164 428 130 835 144 922 

PÁPAI HEL YTÖR TÉNETI MÚZEUM 

Gyűjtemény: Leltározott tárgyak Kartonozott tárgyak 
1983. XII. 31. 1985. XII. 31. 1983. XII. 31. 1985. XII. 31. 

Régészet: 8 690 8 896 6 461 6 529 
Néprajz 2 595 2 946 2 600 2 600 
Történet 462 662 420 420 
Képzőművészet 283 284 278 278 
Iparművészet 1 172 1 192 631 631 

összesen: 13 202 13 980 10 390 10 458 

4. ábra. A felsőörsi Műtárgyvédelmi Központ restaurátor műhelyeinek egyike 
Abb. 4. Eine der Restauratorwerkstätten im Zentrum für Kunstgegenstandschutz in Felsőörs 
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5. ábra. Az iszkázi Nagy László Emlékmúzeum épülete 
Abb. 5. Gebäude der Nagy László-Gedenkstatte in Iszkáz 

A zirci Bakonyi Természettudományi Múzeumban 
az 1983. évi leltározott tárgyak száma 35 921 db-ról 
1985. december 31-ig 39 171 db-ra, ugyanakkor a 
kartonozott tárgyak száma az 1983. évi 29 323 db-ról 
1985. december 31-ig 29 726 db-ra növekedett. Lel-
tározatlan jelenleg 120 db tárgy. 

A közeU múltban létrejött felsőörsi Műtárgyvédel
mi Központ helyzetének és gondjainak már előző be
számolónkban is jelentős teret szenteltünk, személyi 
helyzetének alakulását pedig az előzőekben érintet
tük. A Központ konzerváló-restauráló tevékenységé
nek homlokterében a tárgyalt két évben a balácai és 
a Bakonyi Múzeum állandó kiállításának anyaga ál
lott, emellett azonban — az elmaradt, restaurálásra 
váró anyag részbeni pótlásán kívül — itt is „túlterhe
lésként" jelentkeztek a restaurálás-igényes időszaki 
kiállítások. E feladatokat végüüs maradéktalanul 
csak külső munkatársak bevonásával tudtuk megolda
ni. A restaurátor csoport munkájának számszerű 
eredményeit jelzi 1984-ben 39 762 db tisztított, 
3806 db konzervált és 335 db restaurált tárgy, 
ugyanakkor 1985-ben 43 949 db tisztított, 3653 db 
konzervált és 1756 db restaurált tárgy. 

A kiállításrendező csoport tevékenységének beszé
des bizonyítékai azok a színvonalasan kivitelezett — 
mint már említettük: nagyszámú! - időszaki kiállí

tások, amelyeket alább, közművelődési munkánk tár
gyalásánál fogunk ismertetni. 

A Központ másik alapvető funkciójának, a 
raktározásnak — ahogy ezt több alkalommal és több 
helyütt is kihangsúlyoztuk — jelenlegi állapotában a 
legkisebb igényeket (mi több, előírásokat!) kielégí
tően sem tud megfelelni. 

Ezek után szűkebb értelemben vett közművelődési 
munkánkat is elsősorban a vázlatos felsorolás és szám
szerű adatok kereteibe igyekszünk beszorítani. A 
hagyományos, s részben új és megújított formák 
mellett beszámolónk időszakában is az állandó és 
időszaki kiállítások látszanak egyféle objektív, 
mennyiségi és minőségi mutatóul is szolgálni. 

1984. ÉVI KIÁLLÍTÁSAINK 

Állandó kiállítások: 
1. A balácai római villa és romkert (Nemesvámos-Ba-

lácapuszta) 
2. Nagy László Emlékház (Iszkáz) 
3. Kocsis Lajos geológiai gyűjteménye (Sümeg, Kis

faludy Emlékmúzeum) 
4. Eötvös Loránd emlékkiállítás (Tihanyi Múzeum) 
5. Műemléki Könyvtár (Tihanyi Múzeum) 
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Időszaki kiállítások: 
1. Vízi madarak népei (Tihanyi Múzeum) 
2. Konok Tamás festőművész kiállítása (Tihanyi 

Múzeum) 
3. Észt grafikák (Tihanyi Múzeum) 
4. Csikasz Imre szobrászművész emlékkiállítása 

(Veszprém, Csikasz Galéria) 
5. A Bakonyi Múzeum által őrzött, Veszprémi Egy

házmegyének átadott műkincsek kiállítása 
(Veszprém, Levéltár) 

6. A Bakony népművészete (Zirc) 
7. A Tanácsköztársaság Pápán (Pápa, Helytörténeti 

Múzeum) 
8. Hincz Gyula festőművész kiállítása (Pápa, Hely

történeti Múzeum) 
9. Erdei Ferenc életútja (Pápa, Helytörténeti Mú

zeum) 
10. Felszabadulásunk 40. évfordulója (vándorkiállí

tás) 

1985. ÉVI KIÁLLÍTÁSAINK 

Állandó kiállítások: 
1. A Bakony és a Balaton-felvidék évezredei (Veszp

rém, Bakonyi Múzeum) 
2. A Bakonyi Ház enteriőrjének felújítása (Veszp

rém, Bakonyi Ház) 

6. ábra. Részlet a Tihanyi Múzeum „Dunántúli barokk szobrok" с időszaki kiállításából 
Abb. 6. Teil der provisorischen Ausstellung „Barockskulpturen in Transdanubien" des Tihanyer Museums 
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Időszaki kiállítások: 
1. Új szerzeményeink (Veszprém, Bakonyi Mú

zeuma 
2. Veszprém megye felszabadulása és fejlődése 

(Veszprém, Bakonyi Múzeum) 
3. XXIV. Őszi Tárlat (Veszprém, Bakonyi Mú

zeum) 
4. Ék Sándor festőművész kiállítása (Veszprém, 

Várgaléria) 
5. Dunántúli barokk szobrok a Veszprémi Egy

házmegye gyűjteményéből (Tihanyi Múzeum) 
6. Somogyi Győző grafikusművész kiállítása (Tiha

nyi Múzeum) 
7. VIII. Balatoni Kisgrafikai Biennale (Tihanyi 

Múzeum) 
8. Népi szakrális emlékek a 18.—20. századból 

(Veszprém, Székesegyház-altemplom) 
9. Helytörténeti Gyűjtemény (Egeralja) 

10. Népi textíliák a Bakonyból és a Balaton-felvi
dékről (Veszprém, Vegyipari Egyetem) 

11. Szentgál népéletéből (Szentgál) 
12. A bakonyi üveghuták tárgyai (Balatonfüred, 

Balatoni Galéria) 
13. Válogatás a Bakonyi Múzeum üveggyűjtemé

nyéből (Balatonalmádi) 
14. Népi textilek Pápa környékéről (Pápa, Hely

történeti Múzeum) 



15. Pápai metszetek a XVI—XVIL századból (Pápa, 
Helytörténeti Múzeum) 

16. Felszabadulási emlékkiállítás (Pápa, Helytörté
neti Múzeum) 

17. Megszólal a sírvilág (Tapolca, BBV. Munkásmű-
veló'dési Központ és Pápa, Helytörténeti Mú
zeum) 

18. A kétéltűek és hüllők természetvédelme (Zirc, 
Természettudományi Múzeum) 

Részben a fentiekkel is kapcsolatosan, az alábbiak
ban mutatjuk be múzeumaink és kiállítóhelyeink lá
togatottságának alakulását: 

A múzeum neve: Látogatottság 
1984 1985 

Bakonyi Múzeum, Veszprém — 17 821 
Bakonyi Ház, Veszprém 12 353 13 533 
Vármúzeum, Veszprém 25 563 19 814 
Gizella-kápolna, Veszprém 49 552 -
Szent György-kápolna, Veszprém 52 526 32 558 
Helytörténeti Múzeum, Pápa 27 330 30 765 
Bakonyi Természettudományi 

Múzeum, Zirc 121 034 110 400 
Tihanyi Múzeum, Tihany 159 658 171 232 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

Tihany 151 258 137 505 
Jókai Emlékmúzeum, 

Balatonfüred 49 962 41443 
Kisfaludy Emlékmúzeum, Sümeg 11 593 10 754 

Unsere Museumorganisation hat ihre Tätigkeit auch in 
den letzten zwei Jahren des VI. Fünfjahrplanes dem Termin
plan des mittelfristigen Institutionsplanes entsprechend auf-
grunde der durch die Museumabteilung des Ministeriums für 
Bildungswesen und Abteilung für Bildungswesen des Komi
tatrates Veszprém gutgehiessenen Plänen ausgeübt. 

Wenn wir ganz kurz die Tätigkeit und die wichtigsten 
Ereignisse der im Titel erwähnten zwei Jahre zusammenfas
sen und bewerten vollen, so können wir das folgenderweise 
tun: Dank den durch die Aufsichtsbehörden gesicherten wirt-
schaftlichen-finanziellen Umständen und der guten Quali
fizierung unseres Museologen- und Restauratorenkollektivs 
konnte - nach mehrjährigen Vorbereitungsarbeiten - am 4. 
Oktober 1985 im erneuerten Gebäude des Veszprémer Ba-
kony-Museums die Ständige Ausstellung „Jahrtausende der 
Geschichte des Bakonys und des Balaton-Hochlandes" 
eröffnet werden, was als das hervorragendste Ereignis des 
Museum- und Denkmalmonats im Lande galt. 

Die Veszprémer ständige Ausstellung wurde vom Stell
vertreter des Ministers für Bildungswesen Ferenc Rátkai in 
feierlichem Rahmen und in Anwesenheit vieler Gäste eröff
net. 

A múzeum neve : Látogatottság 
1984 1985 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 
Nagyvázsony 19 556 17 989 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 
Bakonybél 13 402 11 161 

Helytörténeti Gyűjtemény, 
Tüskevár 905 904 

Római villa és romkert, 
Nemesvámos—Baláca 9 997 8 495 

Egry József Emlékmúzeum, 
Badacsony 31083 29 072 

Bajcsy-Zsilinszky Emlékmúzeum, 
Kővágóörs —Pálköve 798 975 

Csikasz Galéria, Veszprém 10 562 -
Összesen: 747 132 654 421 

A fenti helyeken kiállított műtárgyak biztonságos 
őrzéséért, a látogatók szakértő kalauzolásáért és ki
állítóhelyeink propagálásáért teremőreinknek mon
dunk köszönetet. 

Végezetül: amint az a szükreszabott, s legkevésbé 
sem a teljességre törekvő beszámolóból is kitűnt, a 
VI. ötéves intézményi tervidőszak utolsó két évében, 
1984—85-ben megyei múzeumi szervezetünk tevé
kenységét - a kétségtelenül létező hiányosságok, 
még inkább szükségletek, s bizonyos munkaterülete
ken való lemaradások ellenére - eredményesnek ítél
jük meg. 

Am Tage der Eröffnung ist auch der 17. repräsentative 
Band unserer Jahrbuchserie „Publikationen der Museen im 
Komitat Veszprém" erschienen, und zugleich wurde auch ein 
Katalog mit dreisprachigen Resümees (deutsch, englisch, 
russisch) über die Ausstellung in der Druckerei abgegeben. 

Die Tätigkeit der Museologen, die den Text des Katalogs 
verfassten und auch bei der Ausstellung mitgewirkt haben, 
begründet es, ihre Namen zu erwähnen: Judit Regénye (Ur
zeit), dr. К. Dr. Szilvia Palágyi (Römische Zeit), Margit Cs. 
Dax (Zeit der Volkswanderung), Dr. Alán Kralovánszky 
(Ungarisches Nationalmuseum, Mittelalter), Frau Sonnevend 
Dr. Emőke Lackovits (Etnographie), Frau Vida Zsuzsa Fodor 
und Csaba Veress D. (Neuzeit and Allerjüngstezeit). Die 
Koordinierungs- und Organisationstätigkeit haben der Ver
fasser dieser Zeilen, sowohl die stellvertretenden Direktoren 
Margit Cs. Dax, Dr. András Uzsoki und Dr. Géza Balog ge
führt, die Konservierungs-Restaurierungstätigkeit wurde von 
Péter Jánoska geleitet. 

Für die Erneuerung des Museumgebäudes müssen wir dem 
Veszprémer Komitatsrat, und für die Möglichkeit der Veran
staltung der Ausstellung der Museumabteilung des Ministe
riums für Bildungswesen danken. Für die Verwirklichung 

ZOLTÁN TÖRÖCSIK 

ÜBER DIE TÄTIGKEIT DER MUSEUMVERWALTUNG 
DES KOMITATS VESZPRÉM IM JAHRE 1984-85 
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war die Zentrale Museumverwaltung verantwortlich: den 
Plan der künstlerischer Ausführung hat László Boreczky ent
worfen, die technische Ausführung und Gestaltung wurde 
durch die Abteilung für Veranstaltung von Ausstellungen 
KMI, unter der Leitung von László Hámory durchgeführt. 
Zu dieser Arbeit hat auch unsere Gruppe für Ausstellungsan
gelegenheiten unter der Leitung von Péter Barna in bedeuten
dem Masse beigetragen. 

Wenn wir ausser der Veranstaltung der ständigen Auss
tellung im Veszprémer Bakony-Museum auch die schon er
wähnte Erneuerung des Museumgebäudes und den - im letz
ten Bericht des Direktors schon angekündigten - Beginn der 
Arbeitstätigkeit des Zentrums für Denkmalschutz hervor
heben, so können wir feststellen, dass wir die durch die Auf
sichtsbehörden im Herbst des Jahres 1980 gestellten Haupt
aufgaben und sogleich auch unsere Hauptaufgaben im VI. 
Fünfjahrplan erfüllt haben. Es muss jedoch erwähnt werden, 
dass von den durch die Direktion schon früher gestellten 
Aufgaben die, die sich auf die Nachrevision des vollen Kunst
gegenstandmaterials bezieht, nicht erfüllt wurde. (Die Ur
sache dafür waren tils die schon erwähnten Hauptaufgaben 
und die quantitative nicht abnehmenden Kultur aufgaben, 
so z. B. die Veranstaltung verschiedener Ausstellungen, teils 
aber auch der Mangel an Raumfläche, die zur Lagerung des 
Materials unbedingt nötig gewesen wäre.) 

Für unsere Wirtschaftsführung in den erörterten zwei 
Jahren war das Bestreben nach Planmässigkeit charakteri
stisch, obwohl diese durch die gegebenen finanziellen Mög
lichkeiten, die wir sohl aus inneren Reserven ergänzen konn
ten, sehr beschränkt wurde. Im Jahre 1984 konnten wir mit 
15 Millionen 762 Tausend Forint und 1985 mit 18 Millio
nen 462 Tausend Forint wirtschaften. Unser Einkommen hat 
in beiden Jahren das ursprünglich geplante übertroffen, aber 
die Erneuerung und die Instandhaltung der Gebäuden (Mu
seen, Austeilungsräume) der umfangreichen Museumorgani
sation machten uns grosse Sorgen. Auch hier vollen wir her
vorheben, dass wir - Dank der Unterstützung des Komitat
srates — auf dem Gebiet des Kunstgegenstand- und Vermö
genschutzes einen grossen Schritt vorwärts machen konnten: 
in vier Einheiten des Institutionsnetzes (Veszprémer Bakony-
Museum, Zentrum für Kusntgegenstandschutz in Felsőörs, 
Jókai Gedenkstätte in Balatonfüred und Tihanyer Museum) 
konnten wir im Werte von etwa anderthalb Millionen Sicher
heit svorrichtungen und Einbruchmelder errichten lassen. 

Die archäologische Freilegung und Denkmalrettung in 
Baláca-puszta die von Dr. Szilvia Palágyi geleitet wird und 
der der Komitatsausschuss der USAP und der Komitatsrat 
seit Jahren eine besondere Aufmerksamkeit widmet ist im 
Jahre 1984 zu einer wichtigen Station gelangtes wurden vor 
den Interessanten die Toren eines neuen Museum-Ausstel
lungsortes eröffnet. (Über die Ereignisse berichteten wir in 
unserem letzten Jahresbuch.) 

Die wichtigsten Personenänderungen während der im 
Bericht erörterten zwei Jahre sind folgende: den Arbeits
kreis des mit individuellen Aufgaben überlasteten László 
Törő, à. h. den Posten des stellvertretenden Direktors für 
Fachangelegenheiten hat Margit Cs. Dax übernommen, der 
wissenschaftliche Sekretär wurde Csaba Veress D. Zum Lei
ter des Zentrums für Kunstgegenstandschutz in Felsőörs 
wurde Péter Jánoska und zu seinem Vertreter Péter Barna 
ernannt. Mit dem Posten des Wirtschaftsdirektors ist an Stel
le von Dr. Erzsébet Árkovics, die z. Z. auf Kindererziehungs
urlaub ist, Dr. Géza Balog beauftragt worden. Direktor des 
Museums für Ortsgeschichte in Pápa ist seit I. Januar 1985 
Gábor Hon. 

In beiden Jahren haben unsere Mitarbeiter, die hervorra
gende Arbeit leisteten, aus Anlass des Museum- und Denkmal
monats - traditionsmässig - Auszeichnungen erhalten. 
1985 hat der stellvertretende Direktor des Bakony-Museums 
Dr. András Uzsoki für seine dreijahrzehntige museologische 
Tätigkeit den Silberorden der Arbeit erhalten. Die Auszeich
nung „Für Sozialistische Kultur" konnten im Jahre 1984 der 

beauftragte Wirtschaftsdirektor Kollár Józsefné und im Jahre 
1985 der Direktor des Komitatsmuseums Dr. Zoltán Törő-
csik, der Direktor des Zireer Museums Dr. Sándor Tóth und 
der Abteilungsleiter Frau Vida Zsuzsa Fodor übernehmen. 
Die Auszeichnung „Für hervorragende Arbeit" wurde im 
Jahre 1984 dem Restaurator Szőnyi Andrásné und der Sek
retärin Trexler Jánosné und im Jahre 1985 dem Museologe 
Dr. Geiszt Jakabné, den Restaurator Ágnes Koncz, dem Ad
ministrator Takács Pálné und dem Türsteher Putz Andrásné 
verliehen. Eine Anerkennung des Ministeriums bekam im 
Jahre 1984 der Preparator Havasi Istvánné und im Jahre 
1985 der Archäologe Judit Regénye. Dei Kuzsinszky-Erin-
nerungsmedaille der Archäologischen und Kunsthistori
schen Gesellschaft bekam im Jahre 1984 Dr. Szilvia Palágyi. 

In der erörterten Zeitperiode har unser Institutionsnetz 
zwei Verstorbene gehabt: die Türsteher Dr. Gyarmathy Ist
vánné aus Zirc und Dr. Földessy Rudolfné aus Veszprém. 

Unsere Tätigkeit auf Fachebene könnten wir folgender
weise kurz zusammenfassen: 

In der Archäologischen Abteilung des Veszprémer 
Bakony-Museums laufen die Ausgrabungen römischer Funden 
in Baláca-Puszta weiter (Dr. K. Dr. Szilvia Palágyi), zu 
gleicher Zeit begann auch die archäologische Erforschung der 
mittelalterliehen Veszprémer Burg (Dr. Alán Kralovánszky, 
Margit Cs. Dax, Pál Rainer). Es werden auch die Forschungen 
im Zusammenhang mit der Mönchensiedlung in Tihany (Ein
siedlerwohnstätten aus der Zeit der Arpaden) weitergeführt 
(Dr. András Uzsoki). Die Ausgrabungen auf dem Templom
domb (Kirchenhügel) in Tapolca, die im Jahre 1984 nur als 
Fundenrettung gedacht waren, haben sich aufgrund der frei
gelegten bedeutenden mittelalterlichen Objekten im Jahre 
1985 zu einer Planausgrabung entwickelt (Dr. Zoltán Törő-
csik). Im Jahre 1985 konnte auch die systematische Freüe-
gung des Friedhofs in Lesencetomaj, der die Begrabungsstä-
tte einer Völkergeschichte spätantiker Kultur gewesen sein 
muss, begonnen werden (Ágota Peremi). 

Unter den Forschungen der Etnographischer Abteilung 
muss das komplexe Forschungsprogramm in Kálvölgy hervor
gehoben werden (Dr. Emőke S. Lackovits). Die ethnograp
hische Sammlung hat sich dem Plan entsprechen vermehrt 
und auch die Registierung folgte der Zunahme des gesammel
ten Materials (Dr. Emőke S. Lackovits, László Törő). 

Bei der Bewertung der Arbeit der Abteilung für Historie 
muss vor allem die Sammlungstätigkeit hervorgehoben wer
den (Zsuzsa V. Fodor, Csaba Veress D.). Ausser der beachten
swerten gewerbegesehichtlichen Forschungen (Zsuzsa V. Fo
dor), und Aufarbeitungen auf dem Gebiet der Sehulgeschi-
chte (Zsuzsa V. Fodor, Dr. Zoltán Törőcsik) sind die krieg
sgeschichtlichen Publikationen sogar in Landesausmassen 
von grosser Bedeutung (Csaba Veress D.). 

Im Jahre 1984 wurde im Rahmen des Veszprémer Ba
kony-Museums die selbständige Abteilung für Allgemein
bildung gegründet, im Rahmen deren Dr. Geiszt Jakabné 
mit grosser Routine und Effektivität ijre Arbeit leistete, auch 
Dr. Péter László kann sich mehrerer niveauvoll veranstalte
ten provisorischen Bilkunstaustellungen rühmen. 

Die Tätigkeit des Museums für Ortsgeschichte in Pápa 
war vor allem au die archäologischen Forschungen konzent
riert: es wurde die Erforschung der Burg in Ugod beendet und 
man setzte die Authentifizierungsausgrabungen in Bakony-
szücs fort (Dr. Sándor Mithay) und zugleich begann man 
auch die Hügelgräber aus der Spätbronzezeit in Németbánya 
freizulegen (Gábor Ron). 

Das Bakonyer Naturwissenschaftliche Museum in Zirc 
hat seine Tätigkeit auch in diesen zwei Jahren ihrem Zwei
jahrzehnteprogramm dem Forschungsprogramm „Naturbild 
des Bakonys" entsprechend ausgeübt. Die Mitarbeiter (Dr. 
Sándor Tóth, Dr. István Galambos, Dr. Beáta Harmath, Dr. 
György Hosvay, Ágota Kasper, Zoltán Bartha, János Futó) 
haben in folgenden Themen Forschungen durchgeführt: 
Geologie, Paleobotanik, Palezoologie, Botanik und Zoologie. 
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Die Mitarbeiter haben in diesen Themen zahlreiche Aufar
beitungen, obwohl sie nur zum Teil publiziert wurden. 

Der Lage des unlängst gegründeten Zentrums für Kunwt-
gegenstandschutz in Felsőörs haben wir auch in unserem letz
ten Bericht besondere Aufmerkamskeit gewidmet. Im Mittel
punkt der Konservierungs-restaurierungstâtigkeit des Zent
rums stand in den zwei Jahren das Material der ständigen 
Ausstellungen in Baláca und Veszprém. Daneben verrichteten 
sie - überplanmässig - auch die Konservierungs- und Res
taurierungsarbeit des Materials der provisorischen Ausstel
lungen. Die hier tätige Gruppe für Ausstellungsangelegen
heiten hat in den Jahren 1984-85 zahlreiche provisorische 
Ausstellungen erstrangig ausgeführt. 

Doch seine anderen, grundsätzlichen Funktion, der 

Lagerung kann das Zentrum in seinem jetzigen Zustand nicht 
entsprechen, es kann nicht einmal den geringsten Ansprü
chen, nicht einam den Vorschriften nachkommen. 

Die Arbeit der Museumorganisation auf dem Gebiet der 
Allgemeinbildung kennzeichnen vor allem die im Jahre 1984 
veranstalteten 5 ständigen und 10 provisorischen und im 
Jahre 1985 die zwei ständigen und 18 provisorischen Auss
tellungen. 

Die Museen und Ausstellungen der Museumorganisation 
im Komitat Veszprém wurden im Jahre 1984 von 747.132, 
im Jahre 1985 von 654.421 Besuchern besichtigt. 

Zum Schluss: die Tätigkeit in der im Titel angegebenen 
Zeitperiode kann - aufgrund der Obigen - eindeutig als er
folgreich bewertet werden. 

7. ábra. Veszprém megye múzeumai és kiállítóhelyei Abb. 7. Museen und Ausstellungsstätten im Komitat Veszprém 
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