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BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI MÚZEUMI 
SZERVEZET 1987-1992 KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

Általános helyzet 

A múzeumi szervezet eltelt hat éve egyúttal a ma
gyar társadalom történetének egyik legizgalmasabb 
és sorsdöntő fél évtizede is. A társadalmi rendszer 
megváltozásának első jelei éppen a nyolcvanas évek 
végétől egyre nyilvánvalóbbá váltak, ami minden te
rületen kihatott a szakmai tevékenységünkre is. Kez
detben elsősorban a működtetés nehézségei éreztet
ték, hogy a régi felfogásban és módon nem lehet foly
tatni munkánkat. Nyilvánvalóvá vált, hogy az addigi 
gyakorlat, a költségvetési támogatás egyoldalúsága 
már kevés lesz a megfelelő színvonalú szakmai mun
ka elvégzéséhez. Egyelőre csak olyan lehetőség lát
szott - amellyel 1988 óta többször is élt a szervezet - , 
hogy a belső erők átszervezésével kell bizonyos költ
ségeket átcsoportosítani. Ezalatt természetesen lét
számrevíziót kell érteni, amelynek során először bizo
nyos múzeumi segéderőktől váltunk meg, de 1990-
ben már a szakmát is érintette ez a koncepció. 

Majd ezt felváltotta a vállalkozói szemlélet, amely
nek során a legnagyobb tapasztalatot az jelentette, 
hogy a múzeum alkalmatlan a tőle idegen funkció el
látására. Nem a múzeumnak kell vállalkozni, hanem 
a múzeumban kell vállalkozni. A befektetett anyagi 
és szellemi energia töredékét sem hozta a kívánatos
nak, s helyenként ellenszenvet váltott ki, nemkívána
tos megítéléssel járt. (Kereskedelmi, vendéglátóipari 
kezdeményezések, szerződések, stb.) 

Maradt tehát a harmadik út 1992-től kezdődően. 
Alapítványoktól, pályázati kiírásokból anyagiakat 
szerezni a szakmai munkához, hiszen addigra a költ
ségvetési támogatás - mégha a megye és Veszprém 
város összefogott is - éppen csak a működtetés költ
ségeit biztosította. A múzeumi szervezet életképessé
gét dicséri, hogy e sokak által igénybe vett területen 
tudott anyagi forrásokat szerezni és szakmai munká
ján nem látszott meg ez a zökkenő. Még akkor sem, 
ha a gazdasági ellátó szervezet munkáján túl, a szak
mai alkalmazottak munkaidejének jelentős része is 
erre a „pénzszerző" tevékenységre fordítódott. 

A változás másik területe a törvényalkotás, azaz a 
társadalom jogi rendszerének átalakulása, a társadal
mi mechanizmusok új szellemű működtetése. Számos 
olyan új törvény született, amely kihatott a szervezet 
munkájára, nem csekély igazgatási gondot okozva, 
amelyeken csak lassan és nem egyszer veszteségeket 
szenvedve lehetett úrrá lenni. Ide kell sorolnunk az 
önkormányzati törvényt, a tulajdoni törvényt, a kár
pótlási törvényeket, a közalkalmazotti törvényt stb. 
Mindezekkel együtt nem készülhetett el az új múzeu
mi törvény, s ez a furcsa kettősség sok gond forrása 
lett; 

Erezhető volt a változás olyan eseménysoron is, 
mint a látogatottság visszaesése. Ez ugyan országos 
tendencia volt, s a korábbi évek kikozmetikázott láto
gatói számait reális mennyiségre helyezte, de ez vég
ső soron a társadalom gazdasági stabilitásának meg
billenését is jelentette: egyre kevesebben jártak múze
umba s az egyre emelkedő szabadidős költségeket 
nem tudták megfizetni. Nem is a múzeumi belépők 
szolidan emelkedő árai voltak ezek, de a bennünket 
leginkább érintő terület: a fiatalok múzeumba járásá
nak a visszaesése, az iskolai kirándulások számának 
radikális csökkenése, illetve elmaradása. 

S bár mellékes körülmény, de az évkönyvek múze
umtörténeti eseményként fogják megőrizni az 1992. 
szeptemberi betörést a balácai múzeumba, illetve a 
novemberit a Laczkó Dezső múzeumba (mindkettő 
tettese ugyanaz a személy), s csak a krónikási hűség 
kedvééit jegyezzük fel, hogy az ellopott régészeti tár
gyak nagy része szerencsésen visszakerült a múzeum
ba. S ugyancsak a bűnügyi krónikák őrzik a felsőörsi 
műtárgyvédelmi központ szolgálatos nappali őrének 
az 1992. december 31-én történt rejtélyes halálesetét. 

Intézmények 

E hat esztendő alatt intézményrendszerünkben je
lentős változások történtek mind a fejlesztést, mind a 
műszaki állapotot, mind a belső struktúrát illetően. 
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1988-ban a tapolcai és a pápai múzeumot átadtuk a 
helyi tanácsok kezelésébe bízva abban, hogy a helyi 
önállóság és kapcsolat segít a múzeumok működtetési 
gondjain és költségein. A reformnak számító elképze
lésünk nem ment minden gond nélkül, eredményessé
ge nagyban múlott a helyi vezetés felkészültségén, il
letve az adott múzeumi vezetés alkalmazkodó képes
ségén. Elhanyagoltságuk miatt megszüntettük a zán-
kai kiállítóhelyet és a pápai patika múzeumot. Elké
szült a balatonfüredi Jókai villa teljes felújítása és új 
kiállítást nyitottunk benne a Petőfi Irodalmi Múzeum 
közreműködésével. Tihanyban új kiállítóhellyel gya
rapodtunk. Hozzánk került az ún. Balatoni Ház a 
Pisky sétányon. Segítettünk a vanyolai Vajda Péter 
emlékkiállítás létrehozásában a helybelieknek. 
Ugyancsak ebben az évben jelentősen csökkent a mú
zeumok nyitva tartási ideje illetve bevezettük az idő
szaki nyitva tartást, azaz a téli szünetet. 

1990-ben elkészült és megnyílt a badacsonyi Sze-
gedy Róza ház és új kiállítása, amely a költő és hitve
se emlékét idézi fel. Az Ajkán létrehozott városi mú
zeum (tanácsi alapítású és kezelésű) megszervezésé
ben és állandó kiállításának megrendezésében közre
működtünk. 

1990-ben Sümeg került át a városi tanács kezelésé
be, s vált így ki a szervezetből. A tulajdonjogi válto
zások miatt ideiglenesen beszüntette működését a tüs
kevári és a pálkövei kiállítóhelyünk. Ugyancsak je
lentkeztek a tihanyi múzeum tulajdonjogi kérdései is 
ebben az évben. A zirci Természettudományi Múze
um szervezeti átalakításában is számos tárgyalásra 
került sor. 

Ebben az eszendóben a múzeumi igazgatóság pár 
hónapig külön költözött. Az ún. volt főispáni házban 
kaptunk helyet, majd a megyei tanács épületébe ke
rültünk, de egyik megoldás sem bizonyult végleges
nek, így továbbra is jelentős feszültség mutatkozott a 
szakmai munkavégzés megfelelő körülményeinek hi
ánya miatt. 

1991-ben visszakerült a pápai városi múzeum a 
szervezethez a város és a múzeum közötti meg nem 
értés és feladat-tisztázatlansága miatt. Az év közepén 
történt változás után a pápai városi önkormányzat évi 
meghatározott nagyságrendű anyagi támogatást bizto
sít a múzeum városi feladatainak ellátásához. 

7992. január elsejével megoldódott a zirci múze
um évtizedes gondja. Kivált a szervezetből és máso
dik megyei múzeumként közvetlenül a megyei önkor
mányzat hatáskörébe került. 

Jelentősen változott műtárgyvédelmi helyzetünk is. 
1988-ban elkészült a felsőörsi raktárbázis D jelű rak
tár épülete. Ezt 1989-ben és 1990-ben elláttuk fűtés
sel és vízvezetékkel is. Sajnos a felsőörsi raktárépítési 
rekonstrukció ekkor leállt, s még mindig maradtak 
külső raktáraink ugyancsak Felsóörsön, illetve Ba-
konybélben. 

1990-től kezdődően a vagyonvédelemben is válto
zások történtek. Minden múzeumunkban volt leg

alább mechanikus védelem, de több intézményünk
ben elektromos riasztórendszer is működött. Sajnos 
nem mindig hatásosan, „köszönhetően" a pénzügyi 
feltételek elégtelenségének is, amelyek nem tették le
hetővé a korszerű berendezések megvásárlását. 

Személyi kérdések 

A múzeumi szervezet élén 1987 nyarán változás 
történt. Július 1-vel eltávozott és a tapolcai múzeum 
igazgatója lett dr. Törőcsik Zoltán, helyére szeptem
ber 1-vel dr. Praznovszky Mihály, a Nógrád Megyei 
Múzeumok korábbi igazgatója jött. Ez időszakban tá
vozott nyugdíjba dr. Uzsoki András igazgatóhelyet
tes, Kollár Lászlóné gazdasági osztályvezető, dr. Tóth 
Sándor a zirci Természettudományi Múzeum igazga
tója, Veress D. Csaba tudományos főmunkatárs. 
Örökre el kellett búcsúznunk dr. Vajkai Auréltól a 
múzeumi szervezet egykori igazgatójától és dr. Bár-
dossy Lászlónétól, nyugdíjas gazdasági igazgatóhe
lyettesünktől. 

A fenti időszakban számos kollegánk kapott állami 
és megyei kitüntetést, elismerést. Szakmai tevékeny
ségük elismeréseként többen tudományos társaságok 
választott tisztségviselői lettek. 

Felsorolás szerint említve: 
K. dr. Palágyi Sylvia: 
az MTA Régészeti Bizottságának tagja, a Magyar 

Régészeti és Művészettörténeti Társulat régészeti tit
kára, Veszprém Megyei Jogú város Oktatási és Kul
turális Bizottságának tagja, az Osztrák Régészeti Inté
zet tiszteletbeli tagja, az antik mozaikokkal ill. az an
tik falfestményekkel foglalkozó két nemzetközi társa
ság magyarországi referense, az ICOMOS Régészeti 
Parkok, Nemzeti Emlékhelyek Bizottságának tagja, 
az MTA VEAB Településtörténeti Munkabizottságá
nak régészeti titkára ill. az Iparrégészeti Munkabizott
ság tagja. 

S. dr. Lackovits Emőke: 
a Magyar Néprajzi Társaság választmányi tagja, az 

MTA VEAB Néprajzi Munkabizottságának tagja, a 
Pulszky-társaság választmányának tagja. 

dr. Praznovszky Mihály: 
2L Magyar Irodalomtörténeti Társaság főtitkára, a 

Magyar Történelmi Társulat Országos választmányá
nak tagja, az Irodalomtörténeti és az Irodalomismeret 
с szakmai lapok szerkesztője, illetve szerkesztő bi
zottsági tagja. 

Rainer Pál: 
a Turul Szerkesztőségének tagja, az MTA VEAB 

Műemléki Munkabizottságának tagja. 
Mindezeken kívül V. dr. Fodor Zsuzsa megszerez

te egyetemi doktori címét a történettudományok köré
ben, majd megszervezte a Páneurópai Unió veszprém 
megyei csoportját s annak tevékenységét. Veress D. 
Csaba titkára lett a Magyar Történelmi Társulat 
Veszprém megyei csoportjának, míg dr. Praznovszky 
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Mihály egy ideig vezette a Magyar Iroda
lomtörténeti Társaság Veszprém megyei csoportjá
nak munkáját. 

Gopcsa Katalin művészettörténész visszatért 
ugyanebbe a feladatkörbe, majd mellé alkalmaztuk 
Kádár Tibort, aki két esztendőt töltött a múzeumban. 
Létrehoztuk az irodalomtörténész muzeológusi stá
tuszt is, amelyet kezdetben Kőszegi Lajos töltött be, 
majd távozása után dr. Ács Anna látta el ezt a felada
tot, megosztva néprajzosi munkakörével. 

A megyei múzeumi szervezetben dolgozó szakal
kalmazottak közül a szakmuzeológusok azok, akik a 
választott szaktudományukban a megye egészére ki
terjedő tevékenységet folytattak a komplexitás igé
nyével. Azaz a gyűjtőmunkán kívül elvégezték a fel
dolgozást, majd eredményeikről publikációikban ad
tak számot a múzeum periodikáiban vagy országos 
tudományos fórumokban. Ugyanakkor résztvettek ha
zai és külföldi szakmai konferenciákon, ahol előadá
sokat is tartottak, de tartottak előadásokat szerte a 
megyében tudománynépszerűsítő céllal is. Fontos te
rülete munkájuknak a múzeumban végzett tárlatveze
tés, amelynek során az érdeklődő közönséget fogad
ták és tájékoztatták mind a látnivalókról, mind a mú
zeum munkájáról. 

A tudományos munkavégzést egyre több technikai 
eszköz is segítette. Korszerű másológépeket vásárol
tunk, minden intézményben megjelentek a számítógé
pek speciális múzeumi programokkal majd a video is, 
mint új megőrzési eszköz belépett a múzeumi gyakor
latba. 

A múzeumi szakember közösség az ez időszakban 
stabilan együttmaradt, egyedül az anyai szerepet vál
lalók hiányoztak hosszabb-rövidebb ideig, amely tá
vollét azonban meglátszott az általuk ellátott szakte
rület mkunkájában. 

Szakterületek 

Régészet 
E tevékenység fő munkaterületén elsőként az ása

tások említendők. Az őskori ásatásokat Regénye Judit 
végezte Szentgál-Fűzikút neolitikus telepen, Balácán 
tár fel őskori gödröt, valamint a góri (Vas megyei) 
ásatáson is részt vett. 

A római kori ásatások irányítója dr. Palágyi Sylvia, 
akinek nevéhez a balácai villaegyüttes munkálatainak 
végzése kötődik, még ha ez a munka - rajta kívülálló 
okok miatt - a kívánatosnál lassabban is haladt. így, 
ebben az időszakban sor került a Likas dombi halom
sír feltárására, a II. épület feltárásának befejezésére, s 
annak romkonzerválására, az I. és X. épület további 
kutatására. Mindezen felül Kemenesszentpéteren a 
Dombi dűlőben 2 halomsír ásatást végzett, míg Bala
tonfűzfőn római fazekastelepet tárt fel. 

A népvándorlás kori-középkori ásatások között Cs. 
Dax Margit több éven át folytatta - Rainer Pállal 
együtt - a veszprémi vár feltárását. S. Peremi Ágota 
ugyancsak több évig dolgozott a lesencetomaji Piros 
kereszti temető feltárásán és a várpalotai Semmelweis 
utcai feltáráson. 

Rainer Pál munkája is sokrétű volt. Ásatásokat 
végzett a lovasi r. k. templomnál, a döbröntei várnál, 
az eplényi avar temetőben, Nagyvázsonyban Baráti 
pusztán, Gyulafirátóton, Szigligeten a várnál. Ezenkí
vül dolgozott Győr és Vas megyékben is. 

Tapolcán dr. Törőcsik Zoltán folytatta a templom
dombi ásatásokat, amelyeknek első lezárult szakaszát 
romkonzerválással fejezte be. Pápán Ilon Gábor a vá
rosfalkutatást indította meg, majd folyamatos munká
ja lett a döbröntei vár ásatása, a Nagydém-középré-
páspusztai feltárás, s ő is részt vett a góri Kápolna
dombi földvár ásatásán. Kutatott a Kemenesszentpé-
ter, Dombi dűlői őskori lelőhelyen. 

A tervszerű ásatások mellett - amelyekről a régé
szek minden évben megírták pontos ásatási jelen
téseiket - eseti, váratlan, de minden évben jelentős 
számú munkát jelentett az ún. leletmentések elvégzé
se. A teljesség igénye nélkül felsoroljuk azokat a tele
püléseket, ahol a fenti korokból származó leletek ke
rültek elő, s amelyeket e kollégák tárták fel, gyűjtöt
ték be: Mencshely, Balatonkenese, Várpalota, Berhi-
da, Farkasgyepű, Németbánya, Gyarmat, Balatonal
mádi, Balatonrendes-Ábrahámhegy, Veszprém-Csa
tárhegy, Tapolca-Diszel, Pula, Pápa, Külsővat, Ne
mesvámos, Szentkirályszabadja, Balatonszepezd, Vá
szoly, Veszprémvarsány-Sikátor, Eplény, Zalagyö-
mörő, Liter, Veszprém (több utcában is), Alsóörs, Ba
latonfűzfő, Balatonkenese, Dudar, Sümeg, Tés, Vö-
rösberény, Papkeszi, Királyszentistván, Somlóvásár
hely, Városlőd. 

Természettudomány 
A zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum 

dolgozói a Bakony természeti világát kutatták első
sorban, de volt lehetőségük arra is, hogy az ország 
más pontjain is végezzenek kutatásokat, így Sziget
közben, a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzetben, az 
Alpokalja körzetében. (Ezek elsősorban dr. Tóth Sán
dor nevéhez fűződnek). 

Ebben az időszakban minden gyűjteményi egység 
jelentős számú anyaggal gyarapodott. A geológiai, 
botanikai, gerinctelen, rovar, gerinces gyűjtemény 
feldolgozottsága is jó színvonalú volt. Ugyanez 
mondható el a könyvtár, az adattár és a fotótár gyara
pításáról, feldolgozottságáról. 

1988-ban nagy visszhangot keltett leletük volt a 
pulai lignitbányából begyűjtött ősorrszarvú csontvá
za. 1991-ben a sümegi Kocsis Lajos-féle geológiai 
gyűjteményt átadták a helyi múzeumnak. Rend
szeresen részt vettek megyei és megyén kívül új táj
védelmi körzetek létesítésének tudományos előmun-
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kálataiban. 1989-ben megkezdték az állandó kiállítás 
felújítását, elsőnek a geológiai terem készült el igen 
látványos formában. Tették mindezt rendkívül mosto
ha műszaki feltételek mellett, amelyek között egya
ránt szerepelt raktárhiány, irodahiány, fűtési nehézsé
gek, tulajdonjogi viták a helyi tanáccsal s végül fe
szültséget okozó bizonytalanság az épület sorsát ille
tően. 

Végezetül 1992. január elsejétől kiváltak a múzeu
mi szervezetből, önálló jogi személyként létezve to
vább. 

Néprajz 

E szakterület irányítása dr. Lackovits Emőke nevé
hez fűződik, aki mellett dr. Ács Anna dolgozott. Törő 
László néprajzosi tevékenysége háttérbe szorult, mert 
1990-től átvette a felsőörsi műtárgyvédelmi központ 
vezetését, amely munkaidejét teljesen lekötötte. 

Tárgygyűjtésük az életmód, a gazdálkodás, a vise
let, a szakrális tárgyak világára terjedt ki. Igen nagy 
mennyiségű textíliát gyűjtöttek a vanyolai, nyárádi 
anyagból, s ugyancsak jelentős volt a halottaslepedő 
gyűjtésük is. Több népi mesterség tárgyait is begyűj
tötték, mint pl. egy teljes bognárműhelyt. 

A tárgyak megőrzésében jelentős állomás volt 
1990, amikor végre megfelelő körülmények közé ke
rült a gyűjtemény a felsőörsi raktárbázison. Az itt ki
alakított rend szakmailag a legigényesebbek közé tar
tozik. Ettől az időtől kezdték meg Törő LászLó irá
nyításával a néprajzi gyűjtemény számítógépre vitelét 
is. Megindult a néprajzi videózás is, azaz jeles népi 
szokások, ünnepek eseményeinek videóval történő 
megörökítése. 

Kutatómunkájukban befejezték a Káli medence 
komplex kutatását, s megkezdték a Somló vidék kuta
tását, amely az anyagiak függvényében még lassan 
haladt. Ezen kívül gyűjtöttek a Középső-Marcal vidé
kén, Nemesvámoson, Magyarpolányban. Téma- és 
adatgyűjtésük szinte minden megye településére ki
terjedt. Pápán is létrejött egy néprajzos muzeológusi 
státusz, s a tetőtér raktár kialakítása is megkezdődött. 

Néprajzi kiállításokat rendeztek Veszprémben 
(csutorás műhely) Zircen, Balatonkenesén, Somlón 
stb. 

Új- és legújabb kor történeti muzeológia 
V. dr. Fodor Zsuzsanna és Veress D. Csaba törté

nészek gyűjtőmunkája három fő területre terjedt ki. 
Egyrészt a polgári életmód és az iparos élet tárgyait 
gyűjtötték. így bútorokat, textíliákat, használati tár
gyakat, vendéglői, kávéházi berendezéseket stb. A 
mesterségek közül begyűjtöttek asztalos, órás, késes
köszörűs, kötélverő, fodrász stb. műhely berendezé
sét. 

Igen jelentős a hadtörténeti gyűjtemény gyarapodá
sa is az első és a második világháború tárgyaiból. 

Harmadsorban pedig begyűjtötték a rendszerváltás 
dokumentumait, illetve a megszűnt szervezetek, álla
mi szervek, testületek dokumentumait, tárgyait. 

Mindezek mellett megemlíthető, hogy a korábban 
Tapolcára került iskolatörténeti gyűjteményt pótlan
dó, újra kezdték e fontos terület tárgyi és dokumen
tum anyagának a gyűjtését is. 

A történeti gyűjtemény is új raktárépületet kapott s 
noha az is szűkös már, a példás rend segítségével so
katjavult a megőrző munka. 

Irodalomtörténet 

E szakterület is a fenti osztály körébe tartozik. 
1988-tól két esztendeig volt önálló irodalomtörténész 
Kőszegi Lajos, majd ezután csak részfoglalkozású 
kolléga látta el a feladatokat. Elsődleges cél volt a 
megyében élt alkotók anyagának a gyűjtése akár 
adattári, akár a megjelent művek formájában is, Kis
faludy, Jókai, vagy a maiak közül Nagy László és Si
mon István neve említendő, de ugyanígy foglalkoztak 
a „kismesterek" világával is. Sikerült jelentős szín
háztörténeti anyagot is begyűjteniük, illetve a helyi 
sajtó jónéhány periodumával is gyarapodott e gyűjte
ményünk. 

Fontos és jelentős kiállításokat rendeztek: Balaton
füreden a Jókai villát, Badacsonyban a Szegedy Róza 
házat, Vanyolán a Vajda Péter kiállítást, míg Tihany
ban 1992-ben az Illyés Gyula emlékkiállítást. Mind
ezek dr. Ács Anna nevéhez fűződnek, aki 1991-ben 
létrehozta a Jókai napok rendezvénysorozatot Bala
tonfüreden, amelyet 1992-ben megismételtünk immár 
hagyomány jelleggel. 

Művészettörténet 

A sokáig gazdátlan területet 1987-ben Gopcsa Ka
talin művészettörténész vette át, akinek gyűjtőtevé
kenysége elsősorban a megyében élő alkotók mun
kásságára terjedt ki. E vásárlások - és ajándékozások 
- színterei leginkább a múzeumokban rendezett tárla
tok voltak. Ezek közül a legfontosabb veszprémi őszi 
tárlat, amely 1989-től nyári tárlat lett, mígnem 1992-
tól átkerült a városi művelődési ház égisze alá. A vá
sárlásokat a múzeum költségvetéséből, olykor külön 
megyei tanácsi, illetve önkormányzati támogatásból, 
de igen jelentős összegű Művelődési Minisztériumi 
támogatásból végeztük. 

Az átalakuló kiállítási gyakorlatot példázta több 
szakmai vita is ez időszakban, amelyek kiterjedtek a 
tihanyi múzeum megváltoztatandó gyakorlatára, a 
kisgrafikai biennale megszüntetésére, egyáltalán a 
kortárs művészet múzeumi jelenlétére. 

1990-től megindult az üvegművészeti gyűjtő, kuta
tó és bemutató munka, amelynek során egyéni kiállí
tásokat, triennálét rendeztünk, Ajkán az üveggyárban 
szimpózium volt gyakorlati munkával összekötve, 
üveggyűjteményi raktárát alakítottunk ki Felsőörsön. 
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A kibontakozó tevékenységet az előrelépésben a 
személyi és anyagi gondok egyaránt hátráltatták, de 
csak ideiglenes jelleggel. 

Publikációs tevékenység 

E beszámoló terjedelmi kereteit messzemenően 
szétfeszítené annak tételes felsorolása, hogy a fenti 
szakterületek muzeológusai hány publikációt, önálló 
művet jelentettek meg a bemutatott időszakban. Ter
mészetesen nem mindenki azonos mennyiségben. Ki
emelendő dr. Palágyi Sylvia, dr. Lackovits Emőke 
publikációs tevékenysége, de Rainer Pál, dr. Ács An
na és Ilon Gábor is számos közleményt jelentetett meg. 

A megjelenési fórumok nem teljes felsorolása is 
mutatja a múzeumi szervezet tagjainak sokszínű 
munkásságát. Múzeumi kiadványok: Múzeumi év
könyv 18. kötete, Veszprémi Történelmi Tár, Balácai 
Közlemények, Múzeumi Konferenciák, Pápai Múze
um Értesítője, Tapolcai Városi Múzeum Értesítője, s 
természetesen a Zirci Múzeum értesítői, tanul
mánykötetei. Más múzeumok, társaságok köteteiben: 
VEAB konferencia egyes kiadványai, Alba Regia, 
Újváry emlékkönyv, Ikvai emlékkönyv, Gunda em
lékkönyv, Balassi Iván emlékkönyv, Bátky Zsigmond 
emlékkönyv, Vallási néprajz sorozat kötetei. 

Tudományos folyóiratok: Hadtörténeti közlemé
nyek, Acta Ethnographica, Archaeológiai Értesítő, 
Régészeti Füzetek, Communicationes Archaeologicae 
Hungáriáé, Akten des 4. Internationales Limeskong-
ress, Römisches Österreich, Irodalomtörténet, Iroda
lomismeret, Honvédorvos, Soproni Szemle, Vasi 
Szemle, Palócföld. 

A népszerűsítő vagy kisebb terjedelmű cikkek 
megjelenési helye is számos: Honismeret, Horizont, 
Új Horizont, Pedagógiai Körkép, Napló és egyéb me
gyei lapok, Múzeumi Diárium. 

Mindezek mellett meg kell említenünk a múzeum 
katalógusait is mint publikációs fórumokat, amelyek
nek a szerkesztése és az igényes tanulmányok meg
írása is a szakmuzeológusokra hárult. 

Műtárgyvédelem 

A műtárgyvédelmi munka helyszíne egy korábbi 
koncepció alapján Felsőörsre tevődött át, ahol egyre 
megfelelőbb körülményeket teremtettünk mind a res
taurátori munkának, mind a raktározási tevékenység
nek. E raktárépítő program ugyan elakadt, de kisebb 
pénzeszközökből sikerült a meglévő raktárakat, mű
helyeket fejleszteni, korszerűsíteni. 

így sikerült CB rádiókat beszereznünk, számítógé
pet telepítenünk, temperáló fűtést megoldanunk, a 
biztonsági berendezést kicserélnünk, speciális raktá
rakat kialakítanunk (hadtörténeti gyűjtemény, üvegy-
gyűjtemény, numizmatikai gyűjtemény stb.) 

A műtárgyvédelmi munka elsősorban a raktárak
ban őrzött tárgyak megóvására, illetve a kiállításokra 
átadott tárgyak előkészítésére irányult. 

Hátrányt jelentett - e téren a legszembetűnőbben -
a gyakori fluktuáció illetve a fiatal restaurátorok 
GYES-re való távozása. így nagyon kevesen vállal
koztak közülük tudományos feldolgozásra is. Kezdet
ben Jánoska Péter (aki 1989-ben vált meg az intéz
ménytől), illetve Koncz Pál restaurátor neve említhető. 

Pápán 1987-től dolgozik egy segédrestaurátor, de 
mindvégig nehéz körülmények, rossz technikai felté
telek között. Zircen preparator végzi lemaradás nélkül 
a munkát, míg Tapolcán nem volt önálló restaurátor, 
külső megbízásokkal oldották meg a feladatot. 

SEGÉDGYŰJTEMÉNYEK 

Adattár 
Minden intézményükben van adattár eltérő felépí

tésben és nagyságrendben. Folyamatos volt a feldol
gozás mindenütt és igen nagyszámú kutatókat szol
gáltak ki. Itt is beléptek a számítógépek. Veszprém
ben pl. már a teljes néprajzi pályázati anyagot, a tör
téneti fényképtárat a gépre vitték, de megindult a ré
gészeti, történeti adattár géprevitele is. Pápán is jelen
tősen előreléptek e téren. Itt is gondot jelent a csökke
nő anyagi lehetőség, hiszen kevés pénz jut új tároló
eszközök, csomagolóeszközök beszerzésére. 

Könyvtár 
A speciális feladatokat ellátó segédgyűjtemény 

minden intézményükben megtalálható eltérő nagy
ságban és feldolgozásban. Évente többszáz kutatót 
szolgálnak ki és ugyanilyen mennyiségű könyv
tárközi kérést teljesítenek. Fontos feladatuk a kiad
ványcsere intézése (csak Veszprémben több mint 300 
külföldi intézménnyel van cserekapcsolatunk, ami 
rendkívül jelentős szakmai és anyagi haszonnal jár.) 

Fotótár 
Minden intézményünkben van fotótár eltérő nagy

ságban és raktározási feltételek között. Feladatuk az 
intézményi szakmai munka dokumentálása, az intéz
ményi tevékenység megörökítése, a kiállításokra ké
szülő anyagok fotózása, kiadványok fotóinak elkészí
tése stb. E munkájukat egyre romló anyagi körülmé
nyek között végezték, változó személyi feltételek kö
zepette. 

Kiadványok 
A bevezetőben vázolt működési gondok, illetve 

azok megoldására tett erőfeszítések következtében a 
múzeumi szervezet kiadványai e hat év alatt is folya-
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matosan jelentek meg. Uj kiadványtípusok, sorozatok 
születtek, mások változtak, módosultak. 

A Múzeumi évkönyv megjelenését megváltoztattuk, 
de kiderült, elsősorban nemzetközi cserekapcsolata
ink miatt - a változtatás nem vált be, s így e jelen év
könyvvel visszatérünk a hagyományos alakhoz és 
megjelenéshez. A helyére lépő Veszprémi Történelmi 
Tár több kötetében tanulmányok jelentek meg egyfaj
ta tudományos folyóirat stílusban és módszerrel szer
kesztve és írva. 

Megindítottuk a múzeumi konferenciák sorozatun
kat, amelynek kötetei a múzeumban rendezett konfe
renciák anyagát tartalmazták. Megjelentek: Reform
kori irodalmunk és a gondűző borocska, Sebestyén 
Károly emlékezete, Napóleon és a magyar nemesség, 
Gizella királyné és kora. 

Ugyancsak útjára indítottuk a Pannon Pantheon cí
mű irodalomtörténeti sorozatunkat, amelyben megje
lent Jókai Mór, Rabindranath Tagore, Kisfaludy Sán
dor és Eötvös Károly emlékét felidéző kötetünk. So
rozaton kívül jelentettük meg az Eötvös Károly me
gyei könyvtárral közösen a Harmath István emlék
könyvet. 

A múzeumi aprómunkát bemutató sorozatunk a 
Múzeumi Diárium, 1988-tól jelenik meg évente egy 
alkalommal, tájékoztatva az olvasókat az adott év 
legfontosabb múzeumi eseményeiről is. 

A Zirci Múzeum továbbra is megjelentette soroza
tait, amelyhez példaértékű módon szerzett támogatá
sokat, így megjelent a Folia Bakonyiensis 3., 4., 5., 
6., 7., 8., 9. száma, a Bakonykutatás 17., 18., 19., 20. 
kötete, A Bakony természeti képe VII. Beszámoló a 
Bakony természettudományos kutatásáról 1986-
1990. című kötet. 

Az önállósult Pápai Múzeum megjelentette a Pápai 
Füzetek című tanulmányköteteinek első és második, 
valamint harmadik - negyedik számát. 

A Tapolcai Múzeum is két terjedelmes évkönyvet 
adott ki tudományos munkásságát bemutatandó. 

A néprajzi osztály önálló kötetei közül meg kell 
említeni az alábbiakat: A kapcsolatok rendszere a Ká
li medence falvaiban, Történelmi és néprajzi dolgo
zatok a Káli medencéből, Népi vallásosság a Kárpát 
medencében 1. kötete. 

A régészeti osztály kiadványai az alábbiak voltak: 
Noricum-pannoniai halomsírok (magyar-német nyel
vű) - Várpalota, Balácai Közlemények 1. és 2. száma, 
A balácai mozaikok motívumai, 2. Internationales 
Kolloquium über Probleme des Provinzialrömischen 
Kunstschaffens. 

Megemlítendő még a Múzeum baráti körének kiad
ványa is az Emlékkönyv a Veszprém megyei Múzeum 
Baráti Köre 10 éves fennállására címmel. 

E kiadványok mellett számos kiállításhoz készült 
katalógus, amelyek közül több tudományos igénnyel 
és alapossággal dolgozta fel témáját. Ilyen volt az 
Iparosélet Veszprémben a két világháború között, a 
Tündér Tihany című antológia stb. A képzőművészeti 

katalógusok közül több színvonala és minősége ki
emelkedőnek bizonyult, mint az üvegmúvészeti trien
nale katalógusa, a holland-magyar kiállítás katalógu
sa stb. 

Nemzetközi kapcsolatok 

A világban lezajlott változások e fontos múzeumi 
szakterületen is éreztették hatásukat. Egyes kapcsola
tok megszűntek, mások létrejöttek, mert létrejöhettek. 

Az NDK-ban lévő Halle-i múzeummal még 7987-
ben élő kapcsolatunk volt. Az ottani változások után 
ez a kapcsolat teljesen megszűnt. Ugyancsak meg
szűnt a bulgáriai Haszkovóval korábban élt kapcsola
tunk is. Az egykori Szovjetunióból 7958-ban volt 
utoljára múzeumi delegáció a megyében, utána ez az 
együttműködés is megszűnt. 

Szlovákiából két intézménnyel volt kapcsolatunk. 
A Komárnoi Múzeummal már korábban is kialakult 
szakmai együttműködés, de az az utóbbi években 
szünetelt, majd a változások után, ha gyengén is, de 
újjáéledt. Új és fontos kapcsolatnak tűnt a pozsonyi 
Városi Múzeummal kötött megállapodásunk. Egy 
halvány szál vezetett a Matica Slovenska felé is, első
sorban a néprajz területén. 

Erdéllyel a kapcsolatunk az elmúlt években telje
sen megszakadt, csak személyi szálak kötöttek össze 
bennünket. 7989 után sikerült újra felkeresnünk a 
sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumot és an
nak dolgozóit, akik hasonló szívélyességgel folytatták 
az együttműködést, ahol az annak idején félbesza
kadt. A technikai, szakmai anyagi segítségen kívül 
megindult a kiállításcsere, közös konferenciák szer
vezése is. 

Nehezen formálódott a finnországi kapcsolatunk a 
rovaniemi testvérmegyei kapcsolat révén. A megyei 
múzeum új épületet kapott, s abba új állandó kiállítást 
készített, s így ideje kevés maradt ránk. Emellett a 
tankavárai aranyásó múzeumot tudtuk segíteni nép
rajzi vonatkozású anyagok küldésével. Új kapcsolat
nak tekinthető a Zágrábi Múzeumi és Művészeti Köz
ponttal kialakított intézményi együttműködés, amely 
a Pécsi Janus Pannonius Múzeum és a Budapesti Tör
téneti Múzeum közreműködésével messze megelőzte 
a politikai változások adta lehetőséget. Több kiállítást 
hoztak Zágrábból, segítettünk a restaurátori tevékeny
ség megszervezésében. E kapcsolatot rövid időre 
megszakította a háború, de a harcok csitultával ismét 
felújítottuk barátságunkat. 

Az ausztriai múzeumokkal az iskolatörténeti kuta
tásunk és gyűjtőmunkánk hozott össze. Tagjai lettünk 
a Nemzetközi Iskolatörténeti Múzeumi Szövetség
nek, s ennek jóvoltából több konferencián vettünk 
részt Asparnban. Ezen kívül a Bécsi Egyetemmel, 
Carnuntumban, illetve Eisenstadtban vannak szakmai 
kapcsolataink. Ezek elsősorban régészeti jellegűek. 
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Ugyancsak iskolatörténeti és régészeti szálak köt
nek össze Németország több intézményével is. A me
gyei kapcsolatot jelentő Wunsiedel mellett, ahol kiál
lítást rendeztünk, illetve küldtünk magyar művészt és 
fogadtunk németet itthon, több városban jártak kollé
gáink. A freiburgi egyetem régészeti tanszékével 
évek óta ápolt, jó kapcsolat eredményeképpen a balá-
cai múzeum 5000 német márkás támogatást kapott. 

Olaszországgal, a megye most kötött leccei kap
csolatának köszönhetően, perspektivikusan rajzoló
dott ki egy szép együttműködés jövője. 

Kollégáink elsősorban a múzeumi szervezet nyúj
totta lehetőséggel élve tanulmányúton jártak Ausztri
ában, Németországban, Hollandiában, Erdélyben, 
Szlovákiában, Horvátországban, Finnországban, 
Olaszországban, NDK-ban, Spanyolországban. 

E mellett a Művelődési Minisztérium is elküldte 
több kollegánkat külföldi tanulmányutakra, ösztöndí-
jutakra, műemlékvédelmi, történelmi, régészeti, mu-
zeológiai tapasztalatcserékre. 

S az sem mellékes, hogy ezekben az években a 
múzeumi dolgozók közösen, kisebb-nagyobb csoport
ban vettek részt külföldi tanulmányutakon, így Auszt
riában több ízben, Szlovákiában, Erdélyben. 

Az összesített áttekintés után szükséges évenkénti 
bontásban is megemlíteni néhány érdekesebb nemzet
közi vonatkozású eseményt. 7987-ben az első nem
zetközi iskolatörténeti szimpóziumon vettünk részt az 
ausztriai Asparnban. 

7988-ban Várpalotán rendeztünk nemzetközi régé
szeti konferenciát a római kori halomsírok témájából. 
Kölcsönöztünk anyagot a Hamburgban rendezett lan-
gobard kiállításra. Részt vettünk a 2. Nemzetközi Is
kolatörténeti Konferencián Erlangenban, valamint a 
Csehországi Novy Borban a nemzetközi üvegszimpo-
ziumon. Ebben az évben fogadtunk először finn ven
déget Rovaniemiből is. 

7989-ben régészeti előadásokat tartottunk Grazban, 
Kölnben, Klagenfurtban. Holland diákok dolgoztak a 
balácai ásatásokon. Duisburgból iskolatörténeti kiállí
tást fogadtunk, s ez egyúttal a magyarországi Goethe 
Intézettel meginduló rendkívül fontos kapcsolatunk 
első eseménye is volt. Ezután három kollegánk is 
részt vett a Goethe Intézet által szervezett nyelv
tanfolyamokon Németországban. 

7990-ben régészeti előadásokat tartottunk Bécsben, 
Nyitrán, történelmi előadást Innsbruckban. Részt vet
tünk a 3. Iskolatörténeti Konferencián Rotterdamban. 
Sepsiszentgyörgyre kiállítást vittünk a szakrális nép
rajz témaköréből, majd megrendeztük a Vallási nép
rajz a Kárpát medencében című konferenciánkat. 

7990-ben német, 7997-ben olaszországi diákok 
dolgoztak pár nap a kemenesszentpéteri ásatásunkon. 
Ekkor éledt újjá a zágrábi kapcsolatunk, s mutattuk 
be a Mostarból kimenekített páratlan értékű képző
művészeti gyűjteményt. Tihanyban megrendeztük a 
kortárs magyar-holland képzőművészeti tárlatot. Be
kapcsolódtunk a Pán-európai Unió munkájába. Meg

rendeztük a Népi vallásosság a Kárpát medencében 
című konferencia-sorozat 2. rendezvényét, valamint 
az Internationales Kolloquium über Probleme des 
Provinzialrömischen Kunstschaffens című konfern-
cia-sorozat 2. rendezvényét. 

7992-ben a hollandiai Nijmegenben, Ausztriában, 
Mainzban jártak kollegáink szakmai utakon. Ugyan
csak Hollandiában Hertongenboschban mutattuk be 
az előző évi közös képzőművészeti kiállításunkat. Ez 
év őszén Veszprémben megrendeztük a sepsiszent
györgyi Székely Nemzeti Múzeum és a Veszprémi 
Laczkó Dezső Múzeum első közös tudományos szim
póziumát. 

Veszprém megyei múzeumi szervezet 
intézményrendszere 

1992. december 31-én 
Laczkó Dezső múzeum, Veszprém 
Bakonyi ház, Veszprém 
Vármúzeum, Veszprém 
Gróf Eszterházy Károly Kastély és Tájmúzeum, Pápa 
Római villa, Baláca 
Balatoni ház, Tihany 
Múzeum, Tihany 
Skanzen, Tihany 
Jókai villa, Balatonfüred 
Egry József Múzeum, Badacsony 
Szegedy Róza ház, Badacsony 
Nagyvázsony, skanzen 
Bakonybél, skanzen 
Pálköve, Bajcsy-Zsilinszky emlékház 
Tüskevár, Helytörténeti kiállítás 
Műtárgyvédelmi Központ, Felsőörs 

Önkormányzati kiállítóhelyek, a múzeumi szervezet 
anyagával: 
Felsőiszkáz, Nagy László emlékház 
Bazsi, Simon István emlékház 
Vanyola, Vajda Péter emlékház 
Ajka, Városi Múzeum 

A Veszprém megyei múzeumi szervezet dolgozói 
1992. december 31-én 

Veszprém 
Igazgató: dr. Praznovszky Mihály 
Igazgatóhelyettes: Cs. Dax Margit (1993. július 1-től 
igazgató) 
Gazdasági igazgatóhelyettes: dr. Balogh Géza 
Régészeti osztályvezető: K. dr. Palágyi Sylvia 
Régészek: Peremi Ágota, Rainer Pál, Regénye Judit 
Régészeti grafikus: Trexlerné Szlezák Judit 
Balácai régészeti dokumentátor: Székely Lászlóné 
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Néprajzi osztályvezető: dr. Lackovits Emőke 
Néprajzos-muzeológus: dr. Ács Anna 
Történeti osztály vezető: V. dr. Fodor Zsuzsanna 
Történész muzeológus: Veress D. Csaba 
Irodalomtörténész: dr. Ács Anna 
Művészettörténész: Gopcsa Katalin 
Könyvtáros: Kópházi Ferencné 
Adattáros: Vágó Károly né 
Fotósok: Nagyvári Ildikó, Fekete Krisztina 
Gépi adatfeldolgozó: Toldi Szabolcsné 
Kiállításrendezők: Trexler János, Jarina Zoltán, Gresa 
Judit 
Gazdasági osztály dolgozói: Újhelyi Zsuzsa belső el
lenőr, főelőadó 
Ügyintézők: Bene Dezsóné, Horváth Ferencné, Ho-
rák Anna, Vingelman Lászlóné, Meszárosné Nagy 
Irén, Marton Imre 
Ügyviteli alk.: Leimeiszter Józsefné, Körinek Attilá-
né 
Műszaki dolgozók: Fodor Mihály gépkocsivezető, 
László Ernő portaszolgálatos 
Titkárnő: Kovács Mária 
Közművelődési osztály vezető: dr. Geiszt Jakabné 
Népművelő: Lénárt Beatrix 
Teremőrök: Megyeri Pál, Lugossy Sándorné, Grod-
volt Mária, Szakács Lászlóné, Tóth Ernőné 

Pápa: 
Igazgató: Ilon Gábor 
Néprajzos muzeológus: Varga Éva 
Restaurátor: Hauber János 
Rajzoló: Ughy István 
Könyvtáros, gépi adatfeldolgozó: Molnár Andrea 
Adminisztrátor: Lukács Borbély Imréné 
Teremőrök: Sági Istvánné 

Felsőörs 
Központvezető: Törő László 
Restaurátorok: Koncz Pál, Farkas Attila, Ujj Ágnes, 
Galambos Csilla, Rajkai Tünde, Egervári Márta, 
Stanka József 
Raktárkezelő: Jusztin Iván 
Adminisztrátor: Király Lászlóné 
Fűtő: Csonka László, Bordán Károly 
Takarítónő: Fodor Jánosné 

Jókai villa, Balatonfüred 
Vezető teremőr: Fodor Sarolta 
Teremőrök: Jaksa Aranka, Szalay Lajosné, Szalay 
Imréné 

Tihanyi Múzeumok 
Vezető teremőr: Kamondi Józsefné 

Teremőrök: Németh Józsefné, Kántor Gáborné, 
Marczali Anna, Muzsnai Margit, Baranyai Péterné, 
Kovács Károlyné, Dobos Gyuláné 

Egry József Múzeum 
Vezető teremőr: Csala Bálintné 
Teremőrök: Horváth Györgyné, Tóth Ferencné, Bá
rány Lászlóné, Bárdossy György, Bárdossy Györgyné 

Szegedy Róza ház 
Vezető teremőr: Barna Péter 
Teremőrök: ifj. Barna Péter, Barna Katalin, Barna 
Dániel, Kecskeméti Sándorné 
Nappali őr: Sinkó István 

Nagyvázsony, skanzen 
Teremőrök: Izsó Kálmánné, Tarsoly Lászlóné 

Bakonybél, skanzen 
Teremőr: Nagy Andrásné 

Római villa, Baláca 
Vezető teremőr: Székely Lászlóné 
Teremőrök: Krámli Józsefné, Czvetkó Istvánné, Sári 
Kálmánné 
Nappali őr: Czigler Istvánné 

A Veszprém megyei múzeumi szervezetben őrzött 
leltározott műtárgyak száma 

1992. december 31-én 

Gyűjtemény Veszprém Pápa 

régészeti 155 595 25 510 

numizmatikai 28 343 4 485 
néprajzi 14 209 3 139 
történeti 5 732 906 
iparművészeti 4 531 1 194 
irodalomtörténeti 114 -
képzőművészeti 2 022 304 

adattár 21894 15 117 
könyvtár 33 699 9 503 
fotótár 72 827 11 152 

Praznovszky Mihály 
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Időszaki kiállítások 
1987-1992 

7957 

Laczkó Dezső Múzeum* 
- Ircsik József festőművész emlékkiállítása 
- Vásárok és az árucsere néprajza a Közép-Dunán

túlon (néprajzi kiállítás) 
- „Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj" - Vá

logatás az elmúlt 25 év régészeti dokumentumaiból 
- XXIV. Veszprém Megyei Őszi Tárlat 

Tihanyi Múzeum 
- IX. Balatoni Kisgrafikai Biennale 
- Ország Lili festményei a Kolozsváry gyűjte

ményben 

Gr. Esterházy Károly Kastély és Tájmúzeum** 
- Asztalosság és sorsfordulók (Ipartörténeti kiállí

tás) 
- „Indiánt tolláról" - Bolgár Lajos magángyűjtő 

Dél-amerikai indián anyaga 

1988 

Laczkó Dezső Múzeum 
- Éljen a haza! - Emlékezés a magyar polgári for

radalomra és szabadságharcra 
- Családregény - Egy visszatelepült „amerikás" 

család hagyatéka 
- Az államalapító István király (Veszprém, Vár) 

Tihanyi Múzeum 
- Bárdy Margit díszlet és jelmeztervező kiállítása 
- Üvegszobrok (Bohus Zoltán, Buczkó György, 

Lugossy Mária iparművészek kiállítása) 
- A szentolvasó képei - Udvardi Erzsébet festőmű

vész kiállítása 
- III. Észak-dunántúli Tárlat 
- Képzőművészeti gyűjtemények Veszprém me

gyében 

7959 

Laczkó Dezső Múzeum 
- 200 éves a veszprémi nyomdászat 
- XXV. Veszprémi Tárlat 
- „Isten áldja a tisztes ipart" - Iparosélet Veszp

rémben a két világháború között 
- Német iskolai faliképek 1880-1980 között 

Tihanyi Múzeum 
- Sass Brunner Erzsébet festőművész kiállítása 
- Világhírű mesterek papírmunkái (képzőművésze

ti kiállítás) 
- Szász Endre festőművész kiállítása 
- X. Balatoni Kisgrafikai Biennale 

7990 

Laczkó Dezső Múzeum 
- Györgydeák György grafikusművész kiállítása 
- Laczkó Dezső életútja (kamarakiállítás) 
- Magyar üveggyárak bemutatója 
- Wunsiedeli képzőművészek kiállítása (Németor

szág) 
- Petar Dobrovic horvát festőművész kiállítása 

Tihanyi Múzeum 
- Matko Trebotic horvát festőművész kiállítása 
- Horváth Lajos festőművész kiállítása 
- 1 . Tihanyi Uvegtriennálé 
- Csizmadia Zoltán festőművész kiállítása 
- Czinke Ferenc grafikusművész kiállítása 

7997 

Laczkó Dezső Múzeum 
- AII. világháború hadirepülőgépei makettekben 
- Korszerű hadirepülőgépek makettekben 
- Német grafikai művészet plakátokon 
- Adventtől adventig - Az egyházi esztendő jeles 

napjai és szokásai Veszprém megyében 
- Vinczeffy László festőművész kiállítása 
- A Magyar Szent Korona zománcképei - Nyári 

Éva festőművész kiállítása 

Tihanyi Múzeum 
- Dr. Vinkó Percic képzőművészeti gyűjteménye 
- „Iparművészet ' 9 1 " 
- Magyar-holland képzőművészeti kiállítás 
- Kondor Béla grafikái 

7992. 

'Laczkó Dezső Múzeum 

- Gizella királyné emlékezete (kamarakiállítás) 
- Mesterek, segédek, inasok, kontárok - Céhes élet 

Veszprémben 
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Tihanyi Múzeum 
- Pannon Műcsarnok - Válogatás a múzeumi szer

vezet képző és iparművészeti gyűjteményéből 
- Tündér Tihany - Emlékkiállítás Illyés Gyula szü

letésének 90. évfordulója alkalmából 
- A-B-S-O-L-U-T Tükrök és dobozok. Képzőmű

vészeti kiállítás 
- Tihanyi Fotókiállítások 1. Világörökségünk Hol

lókő - Ács Irén fotóművész kiállítása 

- Tihanyi Fotókiállítások 2. Királynők - Királynék 
- Szelényi Károly fotóművész kiállítása 

- Tihanyi Fotókiállítások 3. Magyar barokk temp
lomok művészete - Mihalik Tamás fotóművész kiál
lítása 

- Menekülő gyűjtemény - Válogatás a mostari 
püspökség képzőművészeti gyűjteményéből 

* 1990-ig Bakonyi Múzeum 
** 1990-ig Helytörténeti Múzeum 

Muzeológusok előadásainak száma 1986-1992 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém 141 138 95 115 71 71 
Bakonyi Természettudományi 
Múzeum, Zirc 124 89 125 79 103 -

Gr. Esterházy Károly Kastély és 
Tájmúzeum, Pápa 20 14 - - - 3 

Városi Múzeum, Tapolca 23 28 - - - -

Látogatottság a megyei múzeumi szervezet múzeumokban és kiállítóhelyein 1987-1992. 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém 24 298 29 596 26 352 19 916 19 624 14 568 
Bakonyi Ház, Veszprém 6 084 6 169 8 630 4 493 3 857 3 477 
Gr. Esterházy Károly Kastély és 27 227 18 708 önálló városi 8 443 
Tájmúzeum, Pápa múzeum 
Bakonyi Természettudományi 
Múzeum, Zirc 112 854 98 708 90 923 92 237 65 373 -

Vármúzeum, Veszprém 27 386 26718 12 154 
(VII-IX.) 10 116 - 5 353 

Tihanyi Múzeum, Tihany 82 955 115 880 95 561 81848 55 141 53 998 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Tihany 81445 81256 75 261 79 850 35 105 20 712 

Jókai Emlékmúzeum, Balatonfüred felújítás 
alatt 

24167 
(VIII-X.) 39 861 59 548 14 868 12 654 

Kisfaludy Emlékmúzeum, Sümeg 12 863 9 603 9 195 önálló városi 
múzeum -

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 
Nagyvázsony 18103 9 587 6911 6 864 4 939 3 684 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 
Bakonybél 7 136 5 387 4 058 3 591 3 026 2 204 

Helytörténeti Gyűjtemény, Tüskevár 704 106 
(I-V.) 

átalakítás miatt 
zárva 

Római Villa és Romkert, 
Nemesvámos-Baláca 9 523 7 109 6 801 5 671 5 573 5 713 

Bajcsy-Zsilinszky Emlékmúzeum, 1 886 átalakítás miatt átalaktás miatt 263 515 
Kővágóörs-Pálköve zárva zárva 
Egry József Emlékmúzeum, 
Badacsony 31534 23 754 23 198 18 721 10813 8 843 

Városi Múzeum, Tapolca 6 933 13 207 önálló városi 
múzeum 

Gizella Galéria, Veszprém 16 505 
(V-VIII.) 

Balatoni Ház, Tihany 13 955 12 803 5 260 -
Szegedy Róza Ház, Badacsony 43 724 18 021 14 480 
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IL 

KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKA 

A Közművelődési Osztály szervezete 

Az 1987-es évet három fővel kezdte meg a Köz
művelődési Osztály. Köülük két népművelő, Lénáit 
Beatrix és dr. Geiszt Jakabné végezte a múzeumi köz
művelődés szakmai feladatait. Utóbbi egyidejűleg az 
osztályvezetői feladatokat is ellátta. 

Az osztály szervezeti keretébe tartozott még Gop-
csa Katalin művészettörténész szakmuzeológusi fel
adatokkal. Ez a megoldás sok feszültséget okozott, 
mert a művészettörténészt közművelődési tevékeny
ségre nem kérhettük fel. Ez az állapot a művészettör
ténész Történeti Osztályhoz való áthelyezésével még 
az év során megszűnt. 

7955-ban két népművelő (Lénárt Beatrix és dr. Ge
iszt Jakabné), valamint a Bakonyi Múzeum teremőrei 
tartoznak a Közművelődési Osztályhoz. 

Ismételt változás 1989. január elsejével állt be, 
amikor az osztály a kiállításrendező és a fotócsoport 
csatlakozásával kibővült. Az új szervezeti forma - itt 
elsősorban a kiállításrendező csoport csatlakozására 
gondolunk - az országos gyakorlatnak megfelelően 
lehetővé tette a közművelődési munka egységesebb 
szemléletben történő végzését. 

A kiállításrendező csoport tagjai: Barna Péter cso
portvezető, Kottek Péter, Trexler János, Jarina Zoltán 
kiállításrendezők és Gresa Judit grafikus. 

A fotócsoport tagjai: Róka Lajos fényképész cso
portvezető, Nagyvári Ildikó fényképész és Délczeg 
Péterné fotóarchívum-kezelő. 

Az 7990. év ismét sok változást hozott. Január el
sejétől megvált a múzeumtól Kottek Péter kiállítás-
rendező. Márciustól Barna Péter csoportvezető a fel
újításának befejező szakaszához érkező Szegedy Ró
za Ház gondnoki teendőit látta el. Májustól Róka La
jos, a fotócsoport vezetője távozott az intézménytől. 
Délczeg Péterné fotóarchívum-kezelő szerződését a 
múzeum nem hosszabbította meg. Lénárt Beatrix 
1989 nyarától betegállományban volt, így a betöltet
len állásra januárban Öcsi Józsefet alkalmaztuk nép
művelő-propagandista munkakörben. Szeptembertől 
Nyilas Judit fényképész tanuló szakmai gyakorlatát 
végezte a fotóműhelyben. 

7997-ben az amúgy is erősen megfogyatkozott 
Közművelődési Osztály létszáma ismét egy fővel 
csökkent. Megvált a múzeumtól Öcsi József. 1992 
szeptemberéig a Közművelődési Osztály létszáma 
változatlan. A népművelő-propagandista Geiszt Ja

kabné osztályvezető, a kiállításrendezők Trexler Já
nos és Jarina Zoltán, a kiállítási grafikus Gresa Judit, 
a fotósok Nagyvári Ildikó és Nyilas Judit, utóbbi 
szakvizsgáját követően szerződéses munkaviszonyba 
lépett a múzeummal. 7992 szeptemberétől a fotócso
port Dax Margit megyei múzeumigazgató helyettes 
felügyelete alá került. 

A Közművelődési Osztály tartalmi munkája 

1986-tól a három népművelő szinte egyszerre tör
ténő eltávozása óta, a múzeumi közművelődési és 
propagandamunkát dr. Geiszt Jakabné látta el. Segí
tette munkáját ez időszakban két alkalommal is az 
újabb munkatársak belépése, de a „múzeumi terület
tel való ismerkedésük" miatt csak igen rövid ideig 
tudtak önálló munkát végezni. 

A már korábban kialakult gyakorlatnak megfelelő
en a múzeumi közművelődési munka az adott idő
szakban is hangsúlyozottan az iskolák felé irányult. 
Mindemellett jelentős az a tevékenység, ami a Múze
umbaráti Kör szakcsoportjaiban folyt, kiegészítve 
mindezeket egyéb, a múzeumhoz kapcsolódó közmű
velődési alkalmakkal. A korszerű múzeumi közműve
lődési munka elsődleges feladata a kiállítások tartal
mának közvetítése a különböző korosztályú és eltérő 
érdeklődésű emberek számára. Ebből eredően a nép
művelő szorosan kötődik a muzeológushoz, hiszen a 
kiállítás a muzeológus gyűjtő, kutató és feldolgozó 
munkájának eredménye, egyben a népművelő munka
eszköze. 

a) Kiállítások 
1985 őszén, a Múzeumi Hónap nyitóeseményeként 

megnyíló új állandó kiállítással, az ezzel egyidejűleg 
kialakított közművelődési teremmel a közművelődési 
munka feltételei alapvetően megváltoztak. A korábbi 
években helyhiány miatt rendezvényeinket a város 
különböző intézményeiben tartottuk. Ezt követően 
minden év szeptemberében körlevelet küldtünk a me
gye összes általános és középiskolájába, amelyben az 
iskolák vezetőinek, tanárainak figyelmét felhívtuk 
azokra a lehetőségekre, amelyeket a múzeum tud 
nyújtani az iskolai oktatásban új állandó kiállításával. 
Pl. az összefoglaló történelem órák múzeumi környe
zetben való megtartása, a tárlatvezetéseket követő, az 
adott kiállítást, kiállítási részt feldolgozó, az ismere
tek rögzítését szolgáló feladatlapok kitöltése. Számos 
iskola rendszerességgel él ezzel a lehetőséggel. Az al-
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só tagozatos tanulók részére „Barátunk a múzeum" 
címmel 1986-tól 1991-ig iskolaévenként havi egy al
kalommal tartottunk foglalkozásokat, amelyek előre 
kidolgozott tematika szerint egymásra épültek. A két 
órás foglalkozásokon az első alkalommal a gyermek
ek megismerkedtek a műemlék, emlékmű, műtárgy, 
stb. fogalmakkal, majd a továbbiakban a megfelelő 
kiállítási rész megtekintését gyakorlati foglalkozások 
követték. A foglalkozásokon készült rajzokból, egyéb 
munkákból év végén házi kiállítást rendeztünk. Más
részt az iskolai történelem szakkörök rendszeresen 
tartották foglalkozásaikat a múzeumban, amelyeket a 
múzeumi népművelő vezetett. Az elmúlt hat év alatt 
szépszámmal szerveztünk vetélkedőket, így már 
7956-ban, az új állandó kiállítás népszerűsítésére két 
fordulós várostörténeti és múzeumismereti vetélkedőt 
szerveztünk a város és városkörnyék általános iskolái 
számára, amelynek első fordulójára januártól márciu
sig történt a felkészítés a múzeumban. A résztvevő 19 
csapat 5-6. osztályos tanulókból állt. A döntőre való 
felkészítés áprilistól májusig tartott, amelynek végén 
a gyermekek önálló tárlatvezetés formájában mutat
ták be társaiknak és a zsűrinek a kiállítás egy-egy ré
szének anyagát. Később is gyakran láttuk ezeket a 
gyerekeket a múzeumban, amint társaiknak tárlatve
zetést tartanak. Talán ez volt a legnagyobb haszna a 
vetélkedőnek. Ezt a vetélkedőt 7957-ben 6. osztályos 
tanulókkal megismételtük. 

Az állandó kiállítás és a Baláca pusztai kiállítóhely 
anyagából általános iskolások részére rajzpályázatot 
hirdettünk, a rajzokból összeállított kiállítást a Múze
umi Világnapon a Megyei Úttörőházban mutattuk be. 

Alapelvünk az volt, hogy egyetlen kiállítás sem 
maradjon „kihasználatlanul", de közművelődési 
szempontból nem mindegyik ad olyan lehetőséget 
mint az 7956-ban nyílt, sorozatnak induló „Veszpré
mi iparosok és kereskedők századunk első évtizedei
ben", majd 7959-ben a második kiállítás az „Isten 
áldja a tisztes ipart' ' - Iparosélet Veszprémben a két 
világháború között. A két kiállításon enteriőrökben 
bemutatásra kerültek a kereskedő, fodrász, cipész, 
vendéglős, szabó, fotós szakmák tárgyi emlékei. Fenti 
szakmák mostani tanulóival, szakoktatók közreműkö
désével mindkét kiállításon játékos vetélkedőt szer
veztünk. A játékot megelőző tárlatvezetések során a 
gyermekek az általános ipartörténeti ismeretek mel
lett megtanulták szakmájuk régi, ma már nem ismert 
kifejezéseit, megismerkedtek a régi munkaeszközök
kel. A Veszprémről 1936-ban készült film vetítése 
zárta ezeket az alkalmakat. Közismert a szakmunkás
tanulók hátrányos helyzete. Sokan bejárók a környék
beli falvakból, közülük többen alacsony tanulmányi 
eredményekkel kerültek szakmunkásképzőbe, múze
umban alig voltak. 

Az 7955. év emlékezetes eseménye a forradalom 
és szabadságharc 140. évfordulója alkalmából rende
zett „Éljen a haza! ' ' с kiállítás megnyitása volt, ame
lyet március 15-én mintegy 2000 ember tekintett 

meg. A látványban és tartalomban egyaránt gazdag 
kiállításnak fél évig tartó nyitva tartása alatt óriási si
kere volt a látogató közönség körében. A kiállítás 
anyagát a szokott módon feladatlapra dolgoztuk fel, 
amelyet a gyerekek a tárlatvezetést követően kitöltöt
tek. A 6 hónapig nyitva tartó kiállításra előadások, 
gyermekrendezvények, irodalmi műsorok épültek. A 
megnyitó napján történelmi játszóházat szerveztünk a 
gyerekeknek, ezt azóta is minden évben március 15-
én megrendezzük. 

7955-ban nyílt meg Balatonfüreden az újrarende
zett Jókai Villa. Ez alkalomból három fordulós iro
dalmi-helytörténeti vetélkedőt szerveztünk a megye 
7-8. osztályos tanulói részére. Az első forduló kérdé
seit és a felkészüléshez szükséges irodalomjegyzéket 
összeállítottuk, és a megye minden részéről érkező 
350-400 gyermeket tárlatvezetések során felkészítet
tük. Szakmai részről dr. Ács Anna irodalomtörténész 
volt segítségünkre. A vetélkedő második fordulójára 
dolgozatot írtak a tanulók. Végül a döntőt 1989-ben 
Balatonfüreden tartottuk. A döntőbe jutott csapatokat 
jutalomból hajókirándulásra vittük. A játék során a 
gyerekek alapos ismereteket szereztek a reformkorról 
és Jókai életének azon időszakáról, amely Balatonfü
redhez kötődik. 

7990-ben Mátyás király halálának 500 éves évfor
dulója alkalmából Veress D. Csaba történész szakmai 
közreműködésével „Mátyás királyra emlékezve" 
címmel szerveztünk vetélkedőt Veszprém város kö
zépiskolás tanulói részére. A vetélkedőre történő fel
készítés része volt a hasonló című kamarakiállítás be
mutatása, amelyet szintén Veress D. Csaba tartott. 

7997 kiemelkedő eseménye volt az Adventtől ad
ventig - Az egyházi esztendő jeles napjai és szokásai 
Veszprém megyében című kiállítás megnyitása. A ki
állítás az egyházi esztendő szokásvilágát, azokhoz az 
ünnepekhez kapcsolódó ábrázolásokat mutatta be, 
amelyeket a Bakony és Balaton-felvidék falvaiban 
megünnepeltek. Habár a kiállításhoz magyar és né
met nyelvű szórólap, valamint Naptár címmel az egy
házi esztendő jeles napjait bemutató kiadvány is ké
szült, sajátos tárgyi anyaga és annak ismerettartalma 
szükségessé tették a tárlatvezetéseket. Az év során 49 
alkalommal került erre sor. 

A kiállítás említett sajátos tárgyi és szellemi anya
ga lehetőséget kínált új módszerek alkalmazására. 
Karácsony előtt a veszprémi, magyarpolányi gyere
kek a téli ünnepkör népszokásait mutatták be: lucá-
zást, pásztorolást, „Krisztkindlit" (leánybetlehemes), 
bölcsőcskét, három király-járást, balázsolást. 

7992-ben Húsvét előtt a tavaszi ünnepkör szokásait 
- farsangi vigasságok, Gergely-járás, József-köszön
tés, „smrtna nedela" (téltemetés), locsoló versek, 
vesszőzés, zöldágjárás, hajliliomozás, pünkösdi ki
rályné-járás - mutatták be a veszprémi, ösküi, vi-
gándpetendi gyermekek a kiállításon. Mindkét alka
lommal óriási közönségsikerrel. 
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b) Kiállítás-megnyitók, egyéb rendezvények 
A kiállítások megnyitása mindig esemény a múze

um életében. A megnyitóra szervezett rövid műsor 
célja az esemény ünnepélyesebbé tétele. Szervezése
kor igyekeztünk alkalmazkodni a kiállítás hangulatá
hoz, témájához. 

A vanyolai Vajda Péter Emlékház megnyitóján a 
TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad versmondóinak 
műsorát hallhattuk. A Jókai Villa megnyitásán Bala
tonfüreden a város vegyes kara köszöntötte a látogató 
közönséget. Emlékezetes megnyitója volt az „Isten 
áldja a tisztes ipart' ' - Iparosélet Veszprémben a két 
világháború között című kiállításnak, amelyen a 60 
éve alapított Péti Férfikar lépett fel, mintegy a közön
ség elé varázsolva egy hajdani iparos dalárdát. 

7959-ben Sass Brunner Erzsébet Indiában élt és al
kotott festőművész emlékkiállításán a Calcutta Trió 
indiai zenét játszott. 

7990-ben az I. Tihanyi Üvegtriennálé megnyitóján 
Szerdahelyi Károly zenetanár játszott ütőhangszere
ken, s a gyönyörű üvegtárgyak között a sokféle ütős 
hangszer hangja rendkívüli élmény volt. 

Kedves színfolt volt ugyanebben az évben a „Né
met iskolai faliképek" című kiállítás megnyitója, 
ahol a bakonyjákói Nemzetiségi Gyermekjátékkör és 
a Veszprémi Népdalkör általános iskolás gyermekei 
léptek fel nagy sikerrel. Ennek a fellépésnek köszön
hetően mindkét művészeti együttes ausztriai, német
országi meghívást kapott. 

Hangulatos esemény volt 7990. május 18-án, a 
Múzeumi Világnapon az újra berendezett Szegedy 
Róza Ház megnyitása. A Petőfi Színház művészei 
Szegedy Rózát és Kisfaludy Sándort megjelenítve 
egy korabeli szüreti napot idéztek fel. 

A már említett „Adventtől adventig" című kiállítás 
májusi megnyitóján a VAGANTES együttes adott 
hangversenyt. Műsorukat a kiállítás forgatókönyvé
nek ismeretében állították össze a XV-XVIII. századi 
magyar énekelt költészet és zene gyöngyszemeiből. 

7957 júniusában jelentős esemény színhelye volt 
Veszprém. Itt rendezték az Önkéntes Néprajzi Gyűj
tők XIII. Országos Találkozóját. A négy napos ren
dezvény szervezési munkáiban, és lebonyolításában a 
Néprajzi Osztály segítségére voltunk. (A találkozó 
anyaga a Veszprém Megyei Honismereti Tanul
mányok XIII. kötetében megjelent.) 

Zrínyi Miklós 1663. szeptember 9-én Vaton tartot
ta meg hadi seregszemléjét. Külsóvat lakói és az ün
nepségen résztvevő szervezetek 1988. szeptember 29-
én emléktábla felavatásával emlékeztek az esemény
re, amelyen kérésünkre a Petőfi Színház művészei 
léptek fel. 

7959-ben a balácai kiállítóhely megnyitásának 5. 
évfordulóján kamarazenekari kísérettel irodalmi mű
sort rendeztünk antik szerzők műveiből. A műveket 
Palágyi Sylvia válogatta. 

7990 állomás a múzeum történetében. Intézmé
nyünk a Bakonyi Múzeum név helyett felvette az ala
pító múzeumigazgató, Laczkó Dezső nevét. Az alka
lomra emléktáblát helyeztünk el a múzeum lépcsőhá
zában. A június 15-i emlékülést irodalmi összeállítás
sal tettük ünnepélyesebbé. 

7992. május 5-én, Jókai halálának napján hagyo
mányteremtő céllal, dr. Ács Anna irodalomtörténész 
szakmai közreműködésével a balatonfüredi Városi 
Önkormányzattal közös szervezésben Jókai Napot 
tartottunk Balatonfüreden. Az esemény több színhe
lyen zajlott és változatos tartalommal: előadások, tár
latvezetés, rajzverseny iskolásoknak, irodalmi műsor. 

1988-ig - annak országosan történő megszünteté
séig - szerveztük rendkívül változatos és gazdag 
programmal a Múzeumi Hónap eseményeit. 

c) Kiállítások vándoroltatása 
Ebben az időszakban két kiállítást vándoroltattunk: 
7956-57-ben „Búcsúk és vásárok" címmel népraj

zi, 7992-ben „Pusztuló helyreállított műemlékeink" 
címmel műemléki fotókiállítást. Előbbi szakmai ren
dezője dr. Lackovits Emőke néprajzkutató, utóbbié 
dr. Palágyi Sylvia régész. Ezeket a kiállításokat a vá
ros és városkörnyék általános iskoláiban, valamint a 
városkörnyéki falvak művelődési házaiban mutattuk 
be. 

d) Pályázatok 
Elláttuk az évente meghirdetésre kerülő Országos 

Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázatos feladatokat. 
Pályázóink minden évben országosan is kiemelkedő 
eredményeket érnek el. 

„Régi emlékek védelme" címmel két alkalommal 
hirdettünk pályázatot általános iskolások számára a 
Megyei Úttörőházzal közösen. Célunk az volt, hogy 
már kisgyermek korban próbáljuk kialakítani a gyer
mekekben az őket körülvevő tárgyak, értékek óvását, 
tiszteletét. Felhívásunkra meglepően színvonalas pá
lyázatok érkeztek. 

Itt kell megemlítenünk azt a kitűnő munkakapcso
latot, ami a Közművelődési Osztály és a Megyei Út-
töróház (ma: Veszprém Megyei Gyermekek Háza) 
között hosszú évek óta fennáll. Közösen szervezett 
vetélkedők, szakkörök, rajzversenyek, játszóházak 
jelzik ezt. 

7955-ban, a Szent István év alkalmából a Veszpré
mi Szent István Emlékbizottság hirdetett meg törté
neti, irodalomtörténeti pályázatot középiskolások szá
mára. A pályázattal kapcsolatosan felmerülő szervező 
munkát Közművelődési Osztályunk látta el. 

Az esetenkénti országos pályázatok megyei részt
vevőinek felkészülését (pl. Lyka Károly művészettör
téneti pályázat a Magyar Nemzeti Galéria szervezésé
ben) segítettük. 
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e) Honismereti táborok 
A korábbi hagyományokra építve 1986, 1987 és 

1988 nyarán is megrendeztük a Megyei Honismereti 
Tábort középiskolás résztvevőkkel Tapolcán. A prog
ramban elsősorban előadások szerepeltek, kiegészítve 
múzeumlátogatással, ásatások megtekintésével, kirán
dulással. Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy a tanu
lók természetföldrajzi, környezetvédelmi, helytörté
neti, néprajzi és kultúrtörténeti ismeretei gyarapodja
nak. Az itt szerzett élmények nem egyszer befolyá
solták pályaválasztásukat is. Ugyanakkor elmondható 
és a tanulók visszajelzése is az utolsó évben ezt iga
zolta, hogy az aktív részvételre, a gyűjtő és feldolgo
zó alkotó munkára ez a program csak a legkiválóbba-
kat ösztönözte. Többségük inkább passzív résztvevő 
volt. Célszerűnek látszott tehát elmozdulni a szaktá
borok felé. 

1989. június 19-től július l-ig tartó időszakban ál
talános iskolás korosztályú erdélyi menekült gyer
mekek részére szerveztünk felzárkóztató tábort 
Veszprémben. A tanulókat két csoportban (alsós, fel
sős) szaktanárok készítették fel a különböző tárgyak
ból. A tábor szakmai vezetője dr. Lackovits Emőke 
volt. 

1990-91 nyarán a Táncsics Mihály Építőipari 
Szakközépiskola tanulói - dr. Palágyi Sylvia szerve
zésében - részt vettek a kemenesszentpéteri római 
kori ásatásokon. Meghirdettünk egy pályázatot a ta
nulók között a táborban szerzett élményeikről. Közü
lük ketten díjazásra javasolt közös pályamunkát írtak 
„Kemenesszentpéter-Dombi dűlői halomsír 1990" cím
mel. 

1992. június 16-25-ig került sor Veszprémben a 
„Szakrális néprajzi gyűjtőtábor' ' szervezésére. Felhí
vásunkra a középiskolás résztvevők a győri Czuczor 
Gergely Bencés Gimnáziumból, a pápai Református 
Kollégiumból, a kolozsvári Református Gimnázium
ból, a csíkszeredai Márton Áron Római Katolikus 
Gimnáziumból, a székelyudvarhelyi Tamási Áron 
Római Katolikus Gimnáziumból és a budapesti Patro-
na Hungáriáé Római Katolikus Leánygimnáziumból 
érkeztek. A veszprémi, Veszprém-környéki gyűjtő
munka mellett igen gazdag szabadidős programot is 
szerveztünk. (Egésznapos kirándulás, színházlátoga
tás, stb.) A tanulók október 23-i határidőre önálló 
dolgozatban számoltak be végzett gyűjtőmunkájuk
ról. E dolgozat eredményeinek függvényében kapnak 
meghívást 1993-ra. 

f) Falunapok 
A Néprajzi Osztály szervezte nagysikerű Nagyvá

zsonyi Nemzetiségi Néprajzi Nap, majd az ezt követő 
Szentgáli Néprajzi Nap volt az előzménye az 1989 
óta évenként megrendezendő Falunapoknak, amelye
ket részben intézményi, részben múzeumbaráti köri 
feladatként, de mindig a Múzeumbaráti Kör tagjainak 

aktív közreműködésével valósítottunk meg. A faluna
pok célja: előadásokkal, magángyűjtemények bemu
tatásával, falusétával egy-egy település történetét, né
péletét bemutatni. A rendezvényeket folklór műsorral 
(a helyi és vendég együttesek bemutatkozásával) egé
szítettük ki. 79S9-ben Városlődön - a község kezde
ményezésére egy helytörténeti eseménysorozat része
ként - , majd Szentkirályszabadján, Öskün és Szent
gálon rendeztük meg mindenkor a helyi önkormány
zatokkal közösen. 

g) Múzeumbaráti Kör 
Az 1978 októberében alakult és 7979-ben bejegy

zett Veszprém Megyei Múzeumok Baráti Köre az 
alapítástól máig eltelt időszakban az alapszabályban 
megfogalmazott feladatok szerint a tagság változatlan 
érdeklődése mellett működik. 7959-ben négy szak
csoport működött a Baráti Körben: néprajzi, telepü
léstörténeti, természettudományi és városvédő. 
(7 987-tol a természettudományi szakcsoport önálló 
egyesületként, mint a Bakonyi Természettudományi 
Múzeum Baráti Köre működött tovább.) Szakcsoport
vezetők: néprajz - dr. Lackovits Emőke néprajzkuta
tó, településtörténet - Regénye Judit régész, városvé
dő - dr. Balassa László építészmérnök, műemléki 
szakmérnök. A városvédő szakcsoport tagjai számos, 
a város műemléki épületeire vonatkozó megfigyelést, 
javaslatot tettek. Több alkalommal rendeztünk mű
emléki sétákat, amelyek során a régi városrészek épü
leteit, azok értékeit ismertük meg. Alapító tagként be
léptünk a Város és Község Védő Szépítő Egyesületek 
Szövetségébe. 

1987-ben tagtársaink részéről felmerült az az 
igény, hogy állítsuk vissza Zala György szob
rászművész Erzsébet királynét ábrázoló szobrát, 
amely 1901-től a II. világháborút követő évekig a volt 
főispáni ház (ma: Veszprém Megyei Munkaügyi Hi
vatal) előtt állt s a régi Veszprém egyik színfoltja 
volt. A veszprémi Városgazdálkodási Üzem segítsé
gével a szobrot restauráltattuk, elveszett talapzatát - a 
Megyei Műemléki Albizottság anyagi támogatásával 
- újra faragtattuk, s 79S9-ben a múzeum mellett felál
lítottuk. Ma már egy későbbi áthelyezést követően, 
megközelítőleg az eredeti helyén áll. 

Nemes feladatra vállalkoztunk, amikor az 1941. 
évi veszprémi repülőtéri légikatasztrófa áldozatainak 
sírhelyeit kialakítottuk (azokat bokrok, fák fedték) és 
a sírok gondozását a Magyar Honvédség 83-54 sz. 
alakulatával megszerveztük. Mindez a város lakói
nak, a hősök hozzátartozóinak és a veterán ejtőernyő
söknek egyaránt kiváltotta háláját és elismerését. 

A Múzeumbaráti Kör legtevékenyebb szakcsoport
ja a néprajzi. A rangos pályamunkákról, amelyeknek 
születésében a szakcsoporthoz való tartozásnak nagy 
jelentősége van, már szóltunk, de igen jelentős az a 
tevékenység is, amit a tárgyi gyűjtésben végeznek a 
tagok. Munkájuk eredményeképpen jelentős tárgy-
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együttesek kerültek a múzeumba, ugyanakkor szel
lemi gyűjtéseiket pályázatokon kívül is átadják a múze
umnak 

Segítséget nyújtanak a múzeumi rendezvények, 
konferenciák, táborok lebonyolításában és ezeken 
előadóként is közreműködnek. Példaként említjük a 
II. Káli konferenciát 7956-ban, az Önkéntes Néprajzi 
Gyűjtők XIII. Országos Találkozóját, a Népi vallá
sosság a Kárpát medencében konferenciát. 

A településtörténeti szakcsoport 7958-ban hirdetett 
meg először pályázatot az első, majd 7959-ben a má
sodik világháborús emlékek gyűjtésére. 7990-re kibő
vültek a feldolgozásra javasolt témakörök. Eddig a 
szakcsoport felhívására 16 pályamunka érkezett. A 
szakcsoportok sajátos tevékenysége soha nem képzett 
egymástól elkülönítő határokat, hiszen a néprajzi, te
lepüléstörténeti vagy városvédő szakcsoport rendez
vényeire eljárók többsége majd mindig ugyanaz. In
kább a választás lehetőségét kínálják a szakcsoporti 
programok és egyben biztosítékot adnak a szakcso
portvezetők személyében a rangos szakmai munkára. 

Szakcsoporti szervezésben havonta egy-egy előa
dást hallhatnak a Kör tagjai egy-egy tudományág, 
részterület legkiválóbb tudósaitól. Az előadásokat 
rendszerint oldott beszélgetés, családias hangulat jel
lemzi. 

Tagtársaink maguk is tartanak előadásokat. Ezek 
közül a legemlékezetesebb volt a 93 éves Ortutay Ti
vadaré, aki két világháborúban szerzett személyes 
„élményeit" mondta el a tagságnak. Az évi rend
szeres kirándulások egyrészt színesítik a programo
kat, másrészt elmélyítik a Kör tagjai közötti baráti 
kapcsolatokat. Lehetőséget adnak a kötetlen beszél
getésre, szórakozásra. A Múzeumbaráti Kör megala
kulása óta minden évben szerveztünk kirándulást. 
1986 óta a következő kirándulásokat tettük: megis
merkedtünk Szentendre múzeumaival, Esztergom 
műemlékeivel, a zsámbéki templommal, felkerestük a 
Somlót, mint a múzeumi néprajzi kutatás kiemelt je
lentőségű színterét. Legnagyobb élmény tagtársaink 
számára az 7959. évi bényi kirándulás volt. (Bény 
szlovákiai magyar település). Itt megismerkedhettünk 

azzal a hagyományőrző munkával, amit Csókás Fe
renc honismereti szakkörvezető végez szülőfalujában, 
ízelítőt kaphattunk a kisebbségben élő magyarság 
életéből. A következő évben felkerestük a Veszprém 
környéki települések középkori műemlékeit. 

7997-ben Somogy megye múzeumaival, műemlé
keivel ismerkedhettünk. 

7959-ben egyesületünk fennállásának 10. évfordu
lóját ünnepeltük. Ünnepélyes közgyűlésen emlékez
tünk meg az elmúlt 10 évről. (Az ünnepség részeként 
került sor a már említett Erzsébet szobor avatására). 
Ez alkalomból 110 oldalas emlékkönyvet jelentettünk 
meg. 

7997-ben jelentettük meg Tamás Károlyné - Sófal-
viné Tamás Márta szerzőpáros tagtársaink díjnyertes 
pályamunkájából „Vitéz Tamás Gábor szentgáli pa
rasztember élete" című kiadványunkat. 

Az évek során megismerkedtünk tagtársaink ma
gángyűjteményeivel. 7957-ben Kiss Ilona ny. tanárnő 
gazdag néprajzi gyűjteményét tekintettük meg Révfü
löpön. 7955 nyarán a közművelődési terem galériáján 
kiállítást rendeztünk Somfainé Pados Mária rajztanár 
festőművész alkotásaiból. Ugyanitt ősszel Váradi P. 
Pál és Borbély G. Anikó néprajzi fotókiállítását mu
tattuk be. Mindhárman a Múzeumbaráti Kör tagjai. 

h) Propagandamunka 
7990-ben a szervezetünkhöz tartozó múzeumokat 

és kiállítóhelyeket egységes információs táblával lát
tuk el, egyidejűleg az adott települések központjában 
figyelemfelhívó táblákat helyeztünk el. 

7992-ben a 73-as számú út mindkét oldalán a Balá-
ca pusztai római kori kiállítóhelyet népszerűsítő 
nagyméretű táblát állítottunk fel. 

Készíttettünk egy 22 perces videofilmet a múzeumi 
szervezet múzeumairól és kiállítóhelyeiről. 

1988-tól jelenik meg dr. Geiszt Jakabné szerkeszté
sében a Múzemi Diárium című tudományos igényű 
ismeretterjesztő kiadvány. 

Geiszt Jakabné 
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BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEIT DER MUSEEN IM KOMITAT VESZPRÉM 
1987-1992 

Der Bericht - diese eigenartige Publikationsgattung der ungaris
chen Museen - gibt einen Überblick über die Ereignisse im Komi
tat Veszprém und in einer der bedeutendsten Museuminstitutionen 
des ungarischen Museumwesens im angegebenen Zeitabschnitt. 

Auch heute schon scheint es offensichtlich zu sein und in den 
nächsten Jahrzehnten wird es noch eindeutiger, daA die vergange
nen 6 Jahre eine der aufregendsten und abwechslungsreichsten 
Epochen des Komitatmuseums gewesen waren. Dies hat - selbst
verständlich - seine geschichtlichen Ursachen. In Ungarn hat sich 
ein politischer Systemwechsel vollzogen, was verständlicherweise 
auch das Museumwesen nicht unberührt ПеД. Doch schon in den 
Jahren 1968-1987 wurde es eindeutig, daA man sowohl im gesells
chaftlichen Aufbau des Landes, als auch im Komitatsmuseumswe-
sen die vorhandenen Umständen nicht konservieren kann. Infolge
dessen begann man mit der Umgestaltung der Organisation, im La
ufe dessen einige Museen, bzw. einige Ausstellungsorte gesperrt 
wurden, andere dagegen kamen unter die Verwaltung der Stadtbe
hörden. Zur gleichen Zeit entstand ein bedeutender Mangel an 
Budgetgeldern, infolgedessen wir gezwungen waren, den Personal
bestand unserer Organisation zu verringern, bzw. neue Unterstüt-
zungsmöglickeiten zu suchen und die Unternehmen um Beihilfe zu 
bitten, die Museen aufrechterhalten und inbetriebhalten zu können. 

Nach dem Regimewechsel hat man zahlreiche Gesetze erlassen, 
die auch die Museen betroffen haben: Selbstverwaltungsgesetz, 
Gesetz über die Eigentumsrechte, Entschädigungsgesetz, Gesetz 
über die öffentlichen Angestellten, u.s.w. Zu all dem kam auch 
noch die für das Komitat Veszprém eigenartige Inbetriebhaltung. 

Trotzdem, oder eben infolgedessen setzte des Museum auf man
chen Gebieten auch weiterhin sehr aktiv seine Tätigkeit fort, ja so
gar manchmal in einer sehr attraktiver Weise. Die Sammel-, Aufar-
beitungs-, und Publikationstätigkeit der archäologischen, ethnog
raphischen, geschichtwissenschaftlichen und naturwissenschaftli
chen Muséologie blieb vielseitig und effektiv. Es vermehrten sich 
die internationalen Beziehungen des Museums. Bedeutend verbes
serten sich die SchutzmaAnahmen bezüglich der Museumkunsts
chätze. Die Publikationen und Ausstellungen des Museums waren 
von hohem Niveau. Die Mitarbeiter des Museums wurden zu aner-
kaNnten Mitgliedern des internationalen und heimischen wissens
chaftlichen Lebens. Daneben spielten sie eine unentbehrliche Rolle 
auch im Leben und in den Allgemeinbildungswesen des Komitats 
und der Stadt Veszprém. 

Im Bericht werden anhand zahlreicher Fakten diese Aktivitäten 
kundgegeben und gleichzeitig damit bewiesen: die Mitarbeiter des 
Museums im Komitat Veszprém konnten sich aufgrund ihrer Fach
kenntnisse, ihrer Anpassungsfähigkeit und Informiertheit im Fi
nanzwesen der Veränderungen weitgehend anpassen, d.h. sie konn
ten und können ihre Aufgaben erfüllen: das Gedenkmaterial der 
Nation auch weiterhin zu sammeln und zu schützen. 

DR. MIHÁLY PRAZNOVSZKY 
,.Petőfi" Irodalmi Múzeum 

H-1055 Budapest 
Károlyi M. u. 
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