
Beszámoló a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság 
1962. évi munkájáról 

i. 

A múzeumok tanácsi kezelésbe adását 1961 őszén 
elrendelő határozat végrehajtása Veszprém megyé
ben nemcsak az addig közvetlenül minisztériumi 
irányítás alatt álló múzeumokat érintette. Az igaz
gatósági szervezet létrehozása végre megoldotta 
a megyében működési engedéllyel, vagy anélkül 
szerveződött falumúzeumok, helytörténeti gyűjtemé
nyek és kiállítóhelyek fenntartásával, irányításával 
kapcsolatos számos problémát is. A három, közvet
len, minisztériumi felügyelet alá tartozó múzeumon 
kívül ugyanis volt a megyében három olyan, koráb
ban a Petőfi Irodalmi Múzeum által irányított iro
dalmi emlékmúzeum, melyet már 1957 nyarán taná
csi kezelésbe adtak át, továbbá voltak községi, járási 
vagy városi tanács, a Megyei Idegenforgalmi Hiva
tal, sőt kultúrotthon támogatásával létrejött, illetve 
fenntartott muzeális jellegű gyűjtemények, falumú
zeumok, kiállítóhelyek. Mindezek az intézmények 
egymástól teljesen függetlenül, több-kevesebb 
anyagi fedezettel, minimális személyi ellátottsággal 
működtek. A jószándékú kezdeményezések legtöbb
ször csak ai „múzeum" létrehozásáig, helyiség szer
zéséig, s abban általában korszerűtlen kiállítások 
megrendezéséig jutottak, további fejlesztésre, rend
szeres múzeumi tevékenység végzésére az előfelté
telek már nem voltak biztosítva. 

A megyében meglehetősen nagyszámban létrejött 
helyi jelentőségű muzeális létesítmények, sőt az 
1957-ben átadott irodalmi emlékmúzeumok gondo
zásával és fenntartásával kapcsolatos problémákkal 
tisztában volt a Megyei Tanács Művelődési Osztálya 
is. Ezért 1960 végén már kísérletet tettek e kisebb 
intézményeket egybefogó megyei múzeumi szervezet 
kialakítására, 1961-re, ahol mód nyílott rá, legalább 
az üzemeltetést s az elhanyagolt épületek felújítását 
biztosító költségvetéseket állítottak be. Egységes 
irányítás, a költségvetési hitelek összevonása és köz
ponti gazdálkodás megszervezése híján azonban ez 
a törekvés 1961 folyamán a tervezgetéseken túl nem 
jutott. 

Amikor tehát a Művelődésügyi Minisztérium 
Múzeumi Főosztálya 1961 decemberében a keszt
helyi, tihanyi és veszprémi múzeumokat egyelőre 

csak formálisan, költségvetési összegek nélkül a Me
gyei Tanács kezelésébe adta, át s a Megyei Tanács 
Végrehajtó Bizottsága 1962 január 1-i hatállyal a 
veszprémi Bakonyi Múzeum igazgatóját megyei 
múzeumigazgatóvá nevezte ki, legfontosabb feladat
nak a helyzet felmérése látszott, hogy a további 
tennivalókat megszabhassuk. A helyzetfelmérés né
hány hét alatt elkészült, azt az MSZMP megyei 
végrehajtó bizottságának agit.-prop. osztálya mellett 
működő Kulturális Bizottság megtárgyalta és véle
ményezte. Lényegében az ott és a megyei tanács 
művelődési osztályán folytatott tárgyalások ered
ményei szabták meg a Múzeumi Igazgatóság 1962. 
évi tevékenységét. Ez az igen heterogén egységek 
gazdasági és szervezeti összevonása volt, amelyet 
több ütemben hajtottunk végre. 

A megyei múzeumi szervezet kialakításában el
ért eredmények értékeléséhez feltétlen szükséges a 
már említett helyzetfelmérés fontosabb megállapí
tásait közölnünk, mint kiinduló állapotot. Eszerint 
az Igazgatóság szervezetébe az alábbi 12 múzeum, 
kiállítóhely, illetőleg gyűjtemény került: 

1. Bakonyi Múzeum, Veszprém. Fenntartója 1903-
1949 között Veszprém vármegye, 1949-től a decent
ralizálásig a minisztérium volt. Létszáma 1962 ja
nuár l-én| három fő tudományos szakember, egy fő 
restaurátor és egy fő hivatalsegéd — főfoglalkozású 
munkaerő; egy fő adminisztrátor és négy fő teremőr 
— 4 órás, részfoglalkozású dolgozó. Költségvetése 
1962-re 372 000 forint volt. 

Gyűjteményanyaga 1961 végén 68 393 egyedileg 
számbavehető, 34 300 csak becsült tárgyat tartalma
zott. Fennálló néprajzi kiállításrésze 1950-ben, régé
szeti kiállítása 1958-ban nyílt meg, látogatóinak 
száma 1960-ban 20 000 fő körüli volt, 

2. Balatoni Múzeum, Keszthely. Fenntartója 1898-
tól a Balatoni Múzeum Egyesület volt, majd a Du
nántúl egyetlen állami támogatású múzeumaként 
működött a tanácsi kezelésbeadásig. Létszáma 1962 
január 1-én két fő tudományos szakember, egy fő 
restaurátor és két fő kisegítő — főfoglalkozású 
munkaerő, egy fő adminisztrátor, négy fő egészéves, 
négy fő hat hónapon át foglalkoztatott 4 órás rész
foglalkozású teremőr. Költségvetése 1962-re 228 000 
forint volt. 
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Gyűjtemény any aga 1961 végén 47 198 egyedileg 
számbavehető és 5070 becsült tárgyat tartalmazott. 
1949-ben megnyílt természettudományi, néprajzi és 
helytörténeti kiállítását 1954-ben részben felújítot
ták. A múzeum látogatóinak száma 1960-ban 54 000 
fő körül volt. 

3. Tihanyi Múzeum. 1955-ben a Népművelési Mi
nisztériumi Múzeumi Főosztálya létesítette, kiállító
helyként, a decentralizálásig minisztériumi kezelés
ben volt. Létszáma 1962 január 1-én egy fő mú
zeumvezető és egy fő kisegítő — főfoglalkozású 
munkaerő, ezenkívül tizenhárom időszaki főfoglal
kozású teremőr-takarító. Költségvetése 1962-re 
136 000 forint volt. 

A múzeumnak önálló gyűjteményanyaga nincs, 
jelenlegi állandó kiállítását 1960-ban rendezték más 
múzeumok kikölcsönzött tárgyaiból. Látogatóinak 
száma 1960-ban 120 000 fő volt. 

A volt bencés kolostorban működő múzeumhoz 
tartozik az úgynevezett Népművészeti Ház, melyet 
a Balatoni Intéző Bizottság kiállítások elhelyezése 
céljából a múzeum használatába adott. 

A megye fenti három legjelentősebb múzeumá
ban tehát 1962 elején összesen öt fő tudományos, két 
fő restaurátor szakember és öt fő adminisztratív
kisegítő munkaerő (összesen tizenkét fő) dolgozott 
főfoglalkozású alkalmazottként. Tíz fő négyórás, 
négy fő időszaki részfoglalkozású, míg tizenhárom 
fő időszaki főfoglalkozású (összesen huszonhat fő) 
dolgozója elsősorban a kiállítások teremőri felada
tait látta el. A három múzeum összesen 736 000 fo
rintos költségvetéssel gazdálkodott. 

A múzeumok kiállításai részben elavultnak, 
részben még újaknak mondhatók, látogatóik össz
létszáma (1960. évi adat) 194 000 fő volt. 

Az úgynevezett kismúzeumok helyzete ezzel 
szemben a következő: 

4. Jókai Emlékmúzeum, Balatonfüred. 1954-ben 
a Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztályá
nak kezdeményezésére létesült, 1957-ig közvetlen 
irányítását (gazdasági ügyeit is beleértve) a Petőfi 
Irodalmi Múzeum végezte. 1957—61 között a Veszp
rémi Járási Tanács gondozásában volt. Létszáma 
1962 január 1-én két fői állandó, két fő 6 hónapos 
4—4 órás részfoglalkozású teremőr, illetve takarító. 
Költségvetése 1962-re 131000 forint, ebből 100 000 
forint épületfelújítás céljára volt biztosítva. 

önálló gyűjteménnyel nem rendelkezik, kiállítá
sát, főleg a Petőfi Múzeumtól kölcsönzött tárgyak
ból, 1961-ben részben felújították, de a munkát még 
nem fejezték be. Látogatóinak száma 1960-ban 28 000 
fő volt. 

5. Irodalmi Emlékmúzeum, Badacsony. Az 1952-
ben létesített kiállítóhelyet 1957-ig a Petőfi Irodalmi 
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Múzeum irányította, azóta 1961 végéig a Tapolcai 
Járási Tanács hatáskörébe tartozott. Létszáma 1962 
január 1-én két fő egészéves, két fő 6 hónapos idő
szaki részfoglalkozású teremőr-takarító. Költségve
tése 1962-re 168 000 forint, ebből épületfelújításra 
biztosítva 130 000 forint. 

Gyűjtemény any aga minimális, 45 darab helyi 
jellegű tárgy, főleg bútor, kiállítása, a sümegi mú
zeum anyagával bővítve, jelenlegi formájában 1956-
tól áll fenn. Látogatóinak száma 1960-ban 32 000 fő 
volt. 

6. Kisfaludy Emlékmúzeum, Sümeg. Darnay Kál
mán gyűjteménye jórészónek az 1930-as években 
Keszthelyre történt átszállítása után az addigi Dar
nay Állami, Múzeum megszűnt, a Sümegen maradt, 
főleg Kisfaludy Sándorral kapcsolatos emlékanyagot 
(1950-től korábbi helyéről átszállítva Kisfaludy Sán
dor szülőházába) a Kisfaludy Múzeumban mutatták 
be. A múzeumot 1957-ig a minisztérium, illetőleg 
a Petőfi Irodalmi Múzeum tartotta fenn, 1957—61 
között a Sümegi Járási Tanács irányította. Létszáma 
1962 január 1-én egy fő részfoglalkozású, 4 órás 
gondnok volt. Költségvetése 1962-re 69 000 forint, 
ebből 34 000 forint felújítás. 

Gyűjtemény anyaga körülbelül 1000 tárgyat tar
talmaz, részben még a korábbi Kisfaludy-gyűjte-
mény anyagából, részben újabb gyűjtésekből. Kiállí
tását a Petőfi Irodalmi Múzeum 1960-ban az épület 
nedvessége miatt lebontotta és azóta lényegében 
zárva volt, időszaki kiállítások kevés érdeklődést 
váltottak ki. 1960-ban 11000 látogatója volt az ak
kor még állott állandó kiállításnak. 

7. Városi Múzeum, Pápa. Helyi kezdeményezésre 
1960-ban jött létre, működési engedélyt nem kapott, 
fenntartója a városi tanács. 1962 január; 1-én lét
száma egy fő részfoglalkozású 4 órás gondnok volt. 
Költségvetése 1962-re 36 000 forint. 

Hozzávetőlegesen 1000 tárgyból álló, rendkívül 
sokrétű gyűjteménye van, az 1960-ban rendezett ki
állítást színvonaltalansága miatt egy év múlva be
záratta a megyei művelődési osztály. Alkalmanként 
időszaki kiállításokat rendeztek helyiségeiben (volt 
Eszterházy-kastély), a látogatókról nyilvántartást 
nem vezettek. 

8. Reguly Antal Múzeum, Zirc. Helyi kezdemé
nyezésre 1956-ban jött létre a volt cisztercita apát
ság épületének néhány helyiségében. Fenntartásá
nak dologi költségeit a Zirci Járási Tanács fedezte 
(1962-re 15 000 forintos költségvetéssel), létszámát 
egy fő állandó főfoglalkozású teremőrt viszont a me
gyei Idegenforgalmi Hivatal biztosította (1962-re 
13 200 forintos költségvetéssel), összes költségvetése 
tehát 28 000 forint. 

Gyűjteménye hozzávetőlegesen 500 darabból áll, 



mindi helyi gyűjtés, egyben kiállításon bemutatva. 
Az 1956-ban rendezett kiállítást 1958-ban kibővítet
ték, installációja, korszerűtlen és kezdetleges. Láto
gatottsága igen magas: 19 000 fő volt. 

9. Falumúzeum, Zalavár. A helyi kezdeménye
zésre 1958 körül összegyűjtött és egy kis helyiség
ben tárolt körülbelül 150 tárgy kiállításra nem alkal
mas elhelyezésben képezte a „falumúzeumot", mely
nek fenntartására a Keszthelyi Járási Tanács 1962-re 
3000 forintot biztosított. A gyűjtemény gondozását 
egy fő tiszteletdíjas látta el. 

10. Vármúzeum, Veszprém. A városi Hazafias 
Népfront kezdeményezésére kiállítóhelyiség jelleggel 
1960 őszén létesítették, kiállítása 1961-ben nyílt meg. 
Évente hat hónapon át tart nyitva, létszáma két fő 
időszaki részfoglalkozású 4 órás teremőr. Költség
vetését 1962-ben a Veszprémi Városi' Tanács bizto
sította: 7500 forintot, 

A kiállítóhelyiségben, a Bakonyi Múzeum anya
gát mutatják be, gyűjteménye nincs. Látogatóinak 
száma 1961-ben 9000 fő volt. 

11. Fürdőtörténeti kiállítás, Hévíz. Az 1950-es 
évek elejém a volt fürdőtelepi kápolnában létesített 
fürdőtörténeti kiállítást 1957-től vette át a Múzeumi 
Főosztálytól a Keszthelyi Járási Tanács. A létszám 
1962 január 1-én egy fő állandó részfoglalkozású 
4 órás teremőr volt, költségvetése 1962-re 10 000 
forint, 

A kiállítás csak dokumentációs anyagot tartal
maz, teljesen tönkrement állapotban, az eredetileg 
is alkalmatlan épületben a megye leginkább elha
nyagolt muzeális intézménye. 1960-ban, nem meg
bízható statisztikai adatok szerint 11 000 látogatója 
volt. 

12. Falumúzeum, Tüskevár. 1961 őszén létesült 
a községi tanácsi és a gyűjtemény anyagát 15 éves 
munkával összegyűjtői Molnár István plébános kez
deményezésére. A kultúrházban elhelyezett kiállítás 
rendezéséhez a Bakonyi Múzeum nyújtott szakmai 
segítséget, anyagi támogatást a Devecseri Járási Ta
nács biztosított. A falumúzeum a Múzeumi Főosz
tály engedélye alapján létesült, létszáma és önálló 
költségvetése nincs. A gyűjtemény körülbelül 1500 
tárgyat tartalmaz, 

Az a kilenc muzeális jellegű gyűjtemény, kiállító
hely, melynek a megyei múzeumi szervezetbe tör
ténő bevonását tervbe vettük, mint a fentiekből is 
kitűnt, egy kivételével a felszabadulás után, az 
1950-es évektől kezdve jött létre, részben a múzeumi 
főhatóság, részben, helyi szervek kezdeményezésére. 
Lényegében csak mint kiállítóhelyeket vehettük 
őket számításba, bár e kiállítások színvonala sok 
esetben nem megfelelő volt. E muzeális létesítmé
nyek egy fő főfoglalkozású gondnok kivételével csu

pán részfoglalkozású, gondnok-teremőri, vagy taka
rítói munkaerőket foglalkoztattak, mégpedig hét főt 
egész éven át, hat; főt fél éven át (tizennégy fő), 
összesen 452 000 forintos költségvetéssel gazdálkod
tak, ez az összeg azonban csaknem kétharmad rész
ben épületfelújításra biztosított, a működési kiadá
sok mindössze is 188 000 forintot tettek ki. 

Függetlenül a kiállítások korszerűtlen, elhanya
golt állapotától, meg kellett állapítanunk, hogy láto
gatottságuk elég magas, 1960-ban összesen 120 000 fő 
volt. Már ez az érdeklődés, ugyanakkor a, létesíté
sükkel kapcsolatos nagyfokú helyi támogatás is meg
győzött bennünket arról, hogy ezeket a kisműzeu-
mokat fenn kell tartani, kiállításaikat korszerűsíteni 
és a lehetőséghez képest gazdagítani kell. 

Mielőtt a megyei múzeumi szervezet 1962 elején 
történt formális létrehozásától az aktív működésig 
eltelt időszak eseményeit ismertetnénk, szükséges 
néhány szóval azokat a szintén muzeális jellegű ki
állítóhelyeket, vagy gyűjteményeket is bemutatni, 
melyeknek a megyei szervezetbe kapcsolásáról 
egyelőre nem lehetett szó, csupán felügyeleti jog 
gyakorlását biztosították számunkra, 

Mindenekelőtt a nagyvázsonyi Kinizsi Vármú
zeum említendő, mely már az ásatások és a helyre
állítási munkálatok végzésével egyidejűleg megnyílt 
a közönség számára 1956-ban, a megyei Idegenfor
galmi Hivatal kezelésében, fenntartásáról egyéb 
nagyvázsonyi létesítményeinek (turistaszálló stb.) 
költségvetésében és létszámában gondoskodik. 

A kiállítás legutóbbi, 1958. évi átrendezése után 
kőtári, ásatási leleteket és korabeli (illetve másolat) 
bútorokat stb. tartalmaz, részben már felújításra, 
illetőleg bővítésre szorult 1962-ben. 1960-ban 30 000 
látogató tekintette meg. 

A tapolcai Batsányi Emlékkiállítás, mely eredeti 
anyagot úgyszólván egyáltalán nem tartalmaz,, mai 
formájában 1957-ben létesült, az Idegenforgalmi Hi
vatal helyiségében tekinthető meg, fenntartásával 
kapcsolatban kiadások nincsenek . 

Látogatóinak száma 1961-ben 6000-nél több volt. 
Egyrészt, az idegenforgalom mértéke, másrészt 
a helyiek érdeklődése és támogatása biztosíték arra, 
hogy Tapolcán rövidesen önálló múzeumi kiállító
hely létesül. 

A várpalotai „Jószerencsét" Művelődési Házban 
kapott helyiséget az 1958-ban alapított helytörténeti 
gyűjtemény, melynek anyaga kizárólag helyi gyűj
tésből származik s körülbelül félezer darabot szám
lál. Fenntartásáról a Művelődési Ház gondoskodik, 
a gyűjtemény gondozója tiszteletdíjat kap. 

A gyűjtemény helyiségében raktári elrendezés
ben összehalmozva látható a begyűlt anyag, így ki
állításnak a szó szoros értelmében nem is mondható. 



A látogatók főleg helyiekből kerülnek ki, számukról 
nyilvántartást nem vezetnek. 

Fentieken kívül kapcsolatot tartottunk fenn 
a szervezés alatt álló és a veszprémi püspöki palo
tában elhelyezett Egyházmegyei Múzeummal, illető
leg az akkor még a rendezés stádiumában levő pápai 
Kékfestő Múzeummal, ez utóbbit a Könnyűipari 
Minisztérium hozta létre és kívánja fenn is tartani. 

II. 

1962 első fél évében a helyzetfelmérés után, mi
vel egységes gazdasági szervezet létrehozására még 
nem volt mód, a három, korábban minisztériumi 
kezelésben állott múzeum irányítása lényegében 
csak formalitásokra szorítkozott. Közös munkatervet 
nem készítettünk, csupán a Bakonyi Múzeum mun
katervének összeállításánál vettük számításba a 
többletmunkát, melyek e múzeumra, mint központra 
hárulnak. Július l-ig létszámban sem történt vál
tozás. 

A kismúzeumok helyzete azonban helyenként 
azonnali intézkedést kívánt. A mutatkozó gazdasági 
vonatkozású nehézségek ellenére (a megyei múzeum
igazgató csak a különböző tanácsi művelődési osztá
lyokon keresztül intézkedhetett pénzügyekben) 
mégis sikerült bizonyos eredményeket elérni. Így 
a sümegi és balatonfüredi emlékmúzeumok helyisé
geit tataroztuk, mindkettőben megnyílt a Petőfi Iro
dalmi Múzeum segítségével az állandó kiállítás 1962 
júniusában. Pápán az ugyancsak zárva tartott mú
zeumban állandó kiállítás híján megkezdtük idő
szaki kiállítások rendezését (főleg képzőművészeti
iparművészeti jellegűeket) 1962 májusától. 

A kismúzeumok helyzetének megjavításához töb
bek között a teremőr-takarítói létszám minimális 
emelésére is szükség volt. Kérelmünkre, korábbi 
tárgyalások alapján a Pénzügyminisztérium öt fő 
részfoglalkozású beállítását engedélyezte év közben. 
Ezáltal megoldható volt, hogy a badacsonyi, balaton
füredi, sümegi és pápai múzeumban az országszerte 
általános napi nyolc órás nyitvatartási vezethes
sük be. 

A Múzeumok Központi Gazdasági Igazgatósága 
1962 július! 1-i hatállyal a megyei tanácsnak átadta, 
a három nagy múzeumot gazdasági tekintetben is. 
Egyúttal egy státust biztosított a gazdasági ügyek 
ellátására. A megyei tanács művelődési osztálya e 
munkakörre Horváth Pált nevezte ki főelőadói mi
nőségben. Ezzel, majd további, részben fő-, részben 
részfoglalkozású munkaerők beállításával a Mú
zeumi Igazgatóság gazdasági részlege megalakult. 
Rögtön létrejötte után az átszervezéssel járó szoká-
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sos nehézségek leküzdése mellett sűrű egymásután
ban fontos feladatokat kellett ellátnia. 

1962 augusztus 1-i hatállyal valamennyi, eddig 
helyi vagy járási tanácsi kezelésben működő kismú-
zeum gazdasági átvételét végeztük el. A miniszté
riumi rendelkezés ezt nem írta elő, sőt úgy intéz
kedett, hogy az eddig tanácsi kezelésben állott ki
sebb múzeumok csak 1963 január 1-től tartozzanak 
gazdasági tekintetben is a múzeumi igazgatóságok
hoz. Szervezetünk kiépítésében, a ránk váró felada
tok teljesítésében azonban nemcsak fél éves kése
delem állott volna be, ha a rendelkezést figyelembe 
vesszük. Sokkal nehézkesebben' készült volna el az 
1963. évi költségvetés is, tehát lényeges anyagi ki
hatásokkal járhatott volna az átvétel elhalasztása. 

A vázolt okok miatt a megyei tanács illetékesei
nek hozzájárulásával egyedül megyénkben került, 
sor a Megyei Múzeumi Igazgatóság teljes gazdasági 
egységének megteremtésére már 1962 nyarán. A gaz
dasági adminisztráció a két átvétel lebonyolítása 
után azonnal elkészítette a 12 múzeumi egység 1962 
második fél évi közös) költségvetését, póthiteligény-
nyel együtt (640 000 forint az összevont költségveté
sek alapján + 70 000 forint póthitel = 710 000 fo
rint). Szeptember hónapban pedig kidolgozta az első 
közös, 1963-ra szóló költségvetéstervezetet, melyet 
végül 2 millió forintnál valamivel magasabb vég
összeggel hagytak jóvá. 

Augusztus hónapban az átszervezés kapcsán több 
munkakör megszüntetése, illetőleg újak létesítése 
során a főfoglalkozású dolgozók száma tizenhárom
ról tizenötre emelkedett (egy főelőadó és egy köny
velő), az állandó részfoglalkozásúak száma tizenhét
ről huszonháromra nőtt (öt teremőr, egy adminiszt
rátor), az időszaki részfoglalkozásúaké viszont tíz 
főről hétre csökkent. A tihanyi időszaki főfoglalko
zású dolgozók száma változatlan maradt. Az évközi 
létszámgyarapodás tehát végeredményben öt fő volt, 
az Igazgatóság dolgozóinak száma ötvenháromról 
ötvennyolcra emelkedett. Ugyanezen alkalommal a 
kisfizetésű részfoglalkozású gondnok-teremőr-taka-
rító beosztású dolgozók bérét is rendeztük. 

A Múzeumi Igazgatóság első teljes évre szóló 
költségvetésének összeállításával, a tényleges igé
nyek felmérésével nemcsak összegében nőtt az 1963. 
évi költségelőirányzat 1,2 millió forintról 2 millióra. 
Ezen belül többek között a tudományos és népmű
velési célokra biztosított 250 000 forinttal megala
poztuk és tervszerűvé tehettük az Igazgatóság tudo
mányos kutatási tervét. Beütemezhettük a kiállítás
felújításokat, a propaganda- és katalógusköltsége
ket. Végül a veszprémi múzeumok első tudományos 
kiadványának előkészítéséhez is jelentős összeget 
biztosíthattunk. Az elhanyagolt állapotban levő 



múzeumépületek felújítására és korszerűsítésére 
félmilliós, felújítási hitelt irányozhattunk elő. 

Végül a még mindig szükséges létszámfejlesztés
hez is sikerült fedezet biztosítása. így 1963 január
jában további egy fővel (muzeológus) nőtt az állandó 
főfoglalkozású, kilenc fővel (egy preparátor, egy 
hivatalsegéd, egy portás, öt teremőr és egy takarító) 
az állandó részfoglalkozású, két fővel (teremőrök) 
az időszaki részfoglalkozású és egy fővel (teremőr) 
az időszaki főfoglalkozású munkaerők száma, az 
Igazgatóság összlétszáma hetvenegy főre emelkedett. 
Helyenként (Sümegen és Pápán) a gondnokok mun
kaóráinak számát és bérét emeltük s ezzel kapcso
latban személycseréket hajtottunk végre. 

III. 

A Múzeumi Igazgatóság gazdasági egységének 
megteremtése, a központi gazdálkodás módszerének 
kialakítása, mint a fentiekből is kitűnik, 1962-ben 
igen eredményesnek volt mondható. Sokkal nagyobb 
nehézséget jelentett a tudományos és népművelési 
tevékenység egybehangolása. E tekintetben csak 
kezdeti lépésekről számolhatunk be. Általánosság
ban annyit mondhatunk, hogy megyei jellegű tudo
mányos és népművelési feladatok kezdeményezése, 
szervezése mindig a központi múzeumra, ez esetben 
a Bakonyi Múzeum munkatársaira rótt nagyobb fel
adatokat. 

Az első, megyei költségvetésből biztosított ása
tást a tüskevári római telepen végeztük. Megszer
veztük „A Bakony természeti képe" című termé
szettudományos kutatóprogramot, 73 munkatárs 
jelentkezett az 1963-tól rendszeresen folyó kutatásra. 
A megye régészeti topográfiájának már korábban 
megkezdett összeállítását a Bakonyi és a Balatoni 
Múzeum tudományos kutatói egymástól függetlenül 
végezték 1962-ben. Más, az egész megyét érintő ku
tatás nemi folyt, muzeológusaink tervbevett1 felada
taikat a még külön-külön összeállított munkaterv 
alapján végezték el. 

Népművelési munka tekintetében a sümegi és 
a balatonfüredi irodalmi emlékmúzeumok már em
lített állandó kiállításainak felújításán kívül továb
biakat készítettünk elő. (Zirc: néprajzi kiállítás; 
Zalavár: helytörténeti kiállítás; Veszprém-Vármú-
zeum: helytörténeti kiállítás és kőtár; Sümeg: a sü
megi vár története с kiállítás.) Néhány időszaki 
kiállítás múzeumainkban történt „forgatása" már az 
Igazgatóság tervei szerint történik. így az „Üj He-
rend" című, általunk rendezett porcelánkiállítás, 
a Balatoni Nyári Tárlat és a „Megyénk bányaipara" 
című, ugyancsak általunk rendezett kiállítás 3—3, 
két másik időszaki kiállítás pedig 2—2 múzeumunk

ban került bemutatásra. Az Igazgatóság szervezésé
ben az októberi Múzeumi Hónap folyamán, három 
múzeumunkban tizenegy időszaki kiállítás nyílt, 
ekkor hívtuk össze a Bakony természeti képe kuta
tóinak első tudományos értekezletét. Szintén az 
Igazgatóság kezdeményezte a megyei honismereti 
szakkörvezetők első találkozóját Tüskeváron. 

Az egységes múzeumi szervezet népművelő tevé
kenységének eredményességét egyik oldalról az ál
landó kiállítások mellett megrendezett 53 időszaki 
kiállítás jelzi, a másik oldalon a szervezetbe tartozó 
múzeumokat felkeresők számának növekedése. 1960-
ban 314 000, 1962-ben 334 000 volt múzeumaink láto
gatóinak összlétszáma. 

Végül az Igazgatóság és a párt-, a tanácsi és a 
társadalmi szervek kapcsolatáról kell megemlékez
nünk. Általánosságban elmondható, hogy a Megyei 
Múzeumi Igazgatóság már működésének első évében 
szervesen beilleszkedett a Megyei Tanácsi által irá
nyított kulturális intézmények sorába. Jele volt 
ennek egyrészt a múzeumi szervezet megalakulásá
nál, költségvetési problémák elintézésénél tanúsított 
megértő támogatás. (Például az országban elsőnek, 
előterjesztésünknek helyt adva, Veszprém megye 
Tanácsa adományozott társadalmi ösztöndíjat mu
zeológus; hallgató számára.) Ugyanakkor a megyei 
művelődési tervben, különösen a balatoni nyári 
programban már szerepeltek a részben önállóan, 
részben a művelődési osztállyal közösen készített 
kiállítások, közösen készítettük elő a megyei 1962/63. 
évi néprajzi gyűjtőpályázatot stb. A már említett 
helyzetfelmérésnek a Megyei Pártbizottságon történt 
megtárgyalása mellett megtörtént a kapcsolatfelvé
tel egyes járási pártszervezetekkel is. Méginkább 
kapcsolatba kerültünk a járási, városi és községi 
tanácsokkal. A területükön működő múzeum; prob
lémáit megbeszélve, támogatásukat kértük a továb
biakban s ennek helyenként már mutatkoztak is lát
ható jelei. Ezenkívül több tanácsülésen napirendre 
tűzték a múzeumok kérdését (Keszthelyen, Süme
gen, Pápán, Tapolcán és Veszprémben). Ezek egy 
részén részt vett a megyei múzeumigazgató is. A tár
sadalmi szervezetek közül elsősorban a Hazafias 
Népfront megyei és helyi szerveivel sikerült igen 
aktív kapcsolatot teremteni (honismereti találkozó, 
műemléki albizottságok szervezése, működtetése 
kapcsán). 

IV. 

Röviden ismertetjük az 1962. évben a Bakonyi és 
a Balatoni Múzeumban folyt népművelési, tudomá
nyos és nyilvántartási munkát, 

A Bakonyi Múzeumban 1962-ben 21 időszaki ki-



állítást mutattunk be. Közülük 14 a képzőművészeti, 
3 az iparművészeti és csak 2—2 a műszaki, illetőleg 
régészeti jellegűek száma. Ezekből önállóan rendez
tük meg Németh János keramikus, Benkő Ilona 
keramikus és Bódy Irén textiltervező, továbbá az 
„Üj Herend" címen a Herendi porcelángyár tervező 
kollektívájának alkotásait bemutató, iparművészeti 
jellegű kiállításokat. Képzőművészeti kiállításaink 
közül Fenyő A. Endre, továbbá a megyében élő mű
vészek közül A. Tóth Sándor, Bognár Zoltán és 
Krieg Ferenc kiállításait rendeztük önállóan, a Me
gyei Tanács Művelődési Osztályával egyetértésben. 
Két kollektív kiállítást: a Balatoni Nyári Tárlatot 
és a megye képzőművészeinek novemberi kiállítását 
a Műcsarnokkal, illetőleg a Veszprém megyei Kép
zőművész Munkacsoporttal közösen rendeztük. Vé
gül saját rendezésű volt még természetesen a Mú
zeumi Hónap alkalmával a múzeum aranykincseinek 
és új szerzeményeinek bemutató kiállítása is. 

1962-ben a múzeum látogatóinak száma 32 000 fő 
fölé emelkedett. 

Elég jelentős a megyei napilapban és folyóiratok
ban muzeológusaink tollából megjelenő, ismeretter
jesztő cikkek száma, 1962-ben 64 cikk. Ezeken kívül 
múzeumaink életével, kiállítások bírálatával 67 hosz-
szabb-rövidebb írás foglalkozott a helyi sajtóban, míg 
a régészet, műemlékvédelem és helytörténet tárgy
körébe vágó témákról összesen 37 cikk jelent meg 

A korábbi időszakban kialakult kapcsolatnak 
megfelelően tudományos munkatársaink a TIT me
gyei szervezetében, a Batsányi Szabadegyetem, 
a Balatoni Nyári Egyetem szervezésében működtek, 
ezenkívül 27 ismeretterjesztő előadást tartottak. 

Fentieken kívül még meglehetősen nagy azoknak 
az elfoglaltságoknak a száma, melyek múzeumi 
szakembereinkre kulturális, műemlékvédelmi, ide
genforgalmi, honismereti természetvédelmi problé
mákkal kapcsolatban hárulnak. 

Tudományos kutató-, gyűjtőmunka terén első
sorban a meglehetősen élénk régészeti tevékenység
ről kell beszámolnunk. Gyűjtőterületünkön ásatott 
1962-ben akadémiai tervhitelből, B-témából, illető
leg más támogatásból (köztük a megyei múzeumi 
szervezetéből is) összesen hat más intézménynél 
dolgozó régész. (Szentléleky Tihamér: örvényes — 
római villa; Kanozsay Margit: Kádárta — római 
fürdő és Tüskevár — római település; Török Gyula: 
Halimba — avar temető; Nováki Gyula: Vinyesán-
dormajor—Kesellőhegy — őskori földvár; Dienes 
István: Nagyvázsony — honfoglaláskori temető; 
Kiss Ákos: Tüskevár — római település.) 

A Bakonyi Múzeum,, a tüskevári ásatáson kívül, 
részben múzeumi gyakornokok foglalkoztatásával 
négy nagyobb leletmentést végzett ( Várpalota — 
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későavar temető; Balatonfűzfő — korai avar temető; 
Városlőd — középkori karthauzi kolostor; Nagyvá
zsony — XVII—XVIII. századi gátrendszer.) Patay 
Pál Pécselyen egy zselizi kultúrájú település helyén, 
Bónis Éva Halimbán római lelőhelyen és Bóna Ist
ván Kádártán langobárd temetőben végzett lelet
mentést. Múzeumunk rövidebb ideig tartó leletmen
téseinek, helyszíni szemléinek száma 22 volt. 

A megyei tanács művelődési osztályának támo
gatásával a megye valamennyi községébe régészeti 
kérdőíveket küldtünk szét, régészeti lelőhelyek, lele
tek bejelentését kérve. A beérkezett válaszok: alap
ján mintegy 70 új lelőhelyről szereztünk tudomást. 

A MTA Régészeti Kutató Csoportjával kötött 
megállapodásunk alapján hozzákezdtünk a régészeti 
topográfiábai kerülő, eddig ismert lelőhelyek terep
bejáráson történő1 azonosításához. Az év folyamán 
összesen 35, gyűjtőterületünkhöz tartozó község több 
száz régészeti lelőhelyét jelöltük be térképeinkre. 
Ezenkívül a múzeum adattárának átnézésével a kéz
iratos régészeti kataszterünk hozzávetőlegesen 2500 
adattal gyarapodott. 

Néprajzi gyűjtőmunka a megye mintegy 40 köz
ségében folyt, főleg fényképezés (Vajkai Aurél 1700 
felvételt készített). Néprajz-szakos egyetemi hallgató 
közreműködésével Pápa környékén folyt a Néprajzi 
Atlasz kérdőpontjainak kitöltése. A néprajzi gyűjte
mény 1962-ben elsősorban élő népművészek alkotá
sainak megvásárlásával gyarapodott. 

Képző- és iparművészeti gyűjteményünk, meg
felelő szakember híjján alig fejlődött. Kutatás tekin
tetében támogatást biztosítottunk az Iparművészeti 
Múzeum munkatársainak a megye iparművészeti 
kataszterének elkészítéséhez (főleg egyházi tulaj
donban levő műtárgyak nyilvántartásbavétele és 
levéltári kutatás biztosítására). 

Természettudományi gyűjtés a múzeum gyűjtő
területének 27 községében folyt. Ezenkívül Papp 
Jenő a megye természetvédelmi topográfiájának ösz-
szeállítását folytatta s megszervezte „A Bakony ter
mészeti képe" с program munkáját. E téma kere
tében egyes külső munkatársak az ősz folyamán 
már hozzáláttak a gyűjtéshez. 

Tudományos feldolgozások muzeológusaink tollá
ból 1962-ben nem túlságosan nagy számban jelentek 
meg, inkább előkészületek folytak: 

Éri István: Mezei kertek Nyársapáton (Agrártör
téneti Szemle, 1962. I. szám). Ugyanő a várpalotai 
1961. évi várásatás dokumentációját készítette el és 
irányította a régészeti topográfia munkálatait. 

Vajkai Aurél sajtó alá rendezte a Balatonmellék 
népe с munkáját, folytatta a Szentgál szellemi nép
rajza с művének megírását, ezenkívül két kisebb 
tanulmányán dolgozott. 



Papp Jenő az év elején doktoralt, két kisebb 
tanulmánya jelent meg 1962-ben: Contributions to 
the Ну men optera-Fauna of the Mountains Bakony. 
II. Symphyta. (Rovartani Közlemények, 1962.) és 
New and Little Known Species of Braconidae-
Hymenoptera-in the Carpathian Basin. (Annales 
Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 
1961.). 

Múzeumunk szűkös raktárhelyzete 1962-ben sem 
javult, sőt, a központi adminisztráció elhelyezése 
miatt a, tanulmányi raktárt is meg kellett szüntet
nünk. Űj polcokkal és körszerű szekrényekkel sike
rült a revízióval kapcsolatos rendezési munkák fel
tételeit részben biztosítani. Második emeleti raktá
runk galériás beépítésének és a padlástér egy része 
raktárrá történő átalakításának tervezése megindult. 

1962-ben nyilvántartási munkánk gerincét a re
vízió tette ki. 73 000 egyedileg bzámbavehető tárgy
nál többet számláló gyűjteményanyagunk közel 50 
százalékban revideált. Ebből a régészeti gyűjtemény 
kétharmada, a néprajzi és iparművészeti gyűjte
mény 80—90 százaléka került revízióra. Az év folya
mán összesen 5208 tárgyat leltároztunk be. Nagy 
lendülettel indult meg! a régészeti gyűjtemény kar-
tonozása, e kartonokat a MTA Régészeti Kutató 
Csoportjával kötött megállapodásunk értelmében 
az általuk készített felvételek másolataival is el
látjuk. 1962-ben összesen 8300 új régészeti leíró-
karton készült el. Ezzel együtt az összesen 12 400 
kartonunk, tekintettel arra, hogy egy-egy kartonon 
több tárgy is szerepel, gyűjteményünk 40 százalékos 
kartonozottságát jelenti. 

Fotótárunk darabszáma az 1962-ben készített 
felvételekkel meghaladja a 19 000-et. Könyvtárunk 
nagyjából az előző éveknek megfelelő darabszám
mal gyarapodott (350 darab), azonban a 8400 kötetes 
könyvtár rendezése még mindig várat magára. 

1962-ben körülbelül 130 tárgy restaurálása, 900 
tárgy konzerválása fejeződött be, restaurátorunk 
betegsége, valamint az év végén megkezdődött át
építési munkák a restaurátorműhelyben a folyama
tos munkát sokban hátráltatták. 

V. 

A Balatoni Múzeum népművelési munkájában 
legnagyobb szerepet az időszaki kiállítások rende
zése játszotta. A bemutatott 15 kiállításból kettőt 
saját rendezésben készítettek el: Keszthelyi fürdő
élet 1846-tól, Múzeumunk kincsei. Más szervekkel 
közösen rendeztek négy kiállítást, köztük Egry Jó
zsef, illetőleg Csont Ferenc művészetéről. Két kiállí
tást a megyei múzeumi szervezet mutatott be Keszt
helyen (Balatoni Nyári Tárlat és Űj Herend). A mú-

zum látogatottsága 1962-ben meghaladta a 47 000 fői, 
azonban az előző évihez képest csökkenő tendenciát 
mutati (1961-ben 54 000 látogató). 

A múzeum tudományos dolgozói 1962-ben 13 nép
szerűsítő előadást tartottak. Részt vettek a keszt
helyi kulturális rendezvények munkálataiban (Heli
koni ünnepségek, Jankovics Kulturális Seregszemle). 

Gyűjtőmunkájukban elsősorban a régészeti kuta
tások kapnak nagy jelentőséget, összesen hét ki
sebb-nagyobb ásatást végeztek 1962-ben: Vörs — 
langobárd temető; Fenékpuszta — római település; 
Keszthely-Dobogó — későrómai temető; Kereki — 
középkori vár; Salföld — pálos, kolostor; Siófok —• 
állítólagos római zsilip; Keszhely — Balaton-parti 
töltések kormeghatározása. A keszthelyi múzeum 
gyűjtőterületén folytatódott a zalavári ásatás (Cs. 
Sós Ágnes); a sümegi vár feltárása (Kozák Károly); 
és a Kővágóörs—Ecsérpusztai középkori templom 
feltárása (Czeglédy Ilona). 

Tizenegy leletmentő kiszálláson vettek részt, 
folytatták a régészeti topográfia kapcsán szükséges 
külső és belső munkát. 

A szakszerű és tervszerű gyűjtés másik iránya 
a régészeti növénytani anyagé. Összesen mintegy 
450 mintát gyűjtött Frech Miklósi a keszthelyi mú
zeum ásatásain. Feldolgozásuk folyamatban van. 
Fentieken túl kövület, csiga ós kőzetanyag gyűjtését, 
illetőleg gyűjtemények vásárlását végezték. 

Esetenként történt csak a képzőművészeti, vagy 
iparművészeti anyag gyűjtése. így végre múzeumba 
került a Festetich-kastély nagy értékű, eddig Héví
zen volt bútoranyagából körülbelül 100 darab. 

Legújabbkori történeti anyag gyűjtése is folyt: 
munkásmozgalmi irat- és dokumentumanyagon kívül 
a balatoni fürdőélet tárgyi hagyatékából sikerült 
egyes darabok megszerzése. 

Sági Károly 1962-ben öt tudományos cikket írt: 
Adatok a Keszthely környéki öblök pusztulásának 
időrendjéről (Balneológiai Konferencia Évkönyve, 
1962.); — Adatok a keszthelyi öböl pusztulásának 
kérdéséhez (Vízgazdálkodás, 1962. II. sz.)); — A régi 
Balaton halai (Vízgazdálkodás, 1962. III. sz.); — 
Keszthely (Koppány Tiborral és Péczely Piroskával 
közösen, Műemlékeink sorozatban, 1962.); — A fe
nékpusztai második őskeresztény bazilika (Acta An
tiqua, 1961.). 

Megjelent ezenkívül két ismeretterjesztő mun
kája, a Keszthelyi Útikalauz II. bővített kiadása, 
továbbá a hegyesdi vár visszafoglalásáról írt cikke 
(Új Helikon, 1962.). 

Frech Miklós három tudományos munkája ké
szült el, illetőleg jelent meg 1962-ben: 

A Hudzsirte (Noin-Ula, Mongólia) patakparti hún 
sír famintáinak xylotomiai vizsgálata (AAA, 1962.). 



A fenékpusztai második őskeresztény bazilika 
növényi maradványai (Acta Antiqua, 1962.). 

Megjegyzések a növényi maradványok konzer
válásához (Archaeológiai Értesítő, 1962.). 

Sági Károly 1962 decemberében kezdte meg két
hónapos olaszországi tanulmányútját. 

A Balatoni Múzeumban 1962-ben új és végleges 
helyére költöztették a természettudományi gyűjte
ményt, ezzel kapcsolatban rendezésre került a régé
szeti és az adattári anyag is. A nyilvántartási munka 
terén 905 régészeti és 2775 darab természettudomá
nyi tárgy beleltározását, 136 végleges és 1071 leíró
karton készítését végezték el. Ezenkívül a régészeti 
lelőhelyekről körülbelül 1800 karton került nyilván
tartásba. A múzeum összgyűjteményében az egye
dileg számbavehető tárgyak száma 1962 végén meg
haladta az 50 000-ret. 

A múzeum restaurátora 97 tárgy restaurálását és 
1470 darab konzerválását végezte el. 

VI. 

Igazgatóságunk első, a megalakulás valamennyi 

nehézségét magán viselő esztendejének mérlege 
egyértelműen pozitív volt. Nem túlzás, ha megálla
pítjuk, hogy kevés, vagy talán egyetlen megyei mú
zeumi szervezetnek sem kellett oly bonyolult hely
zetű, jogállású és oly nagyszámú különböző mú
zeumi létesítményt egységes keretbe foglalnia. 
A szervezet aktív működtetéséhez szükséges feltéte
lek megteremtésében magunkra vállalt többletfel
adatoki elvégzésében felettes szerveink mindenben 
a legteljesebb segítőszándékot tanúsították. Jórészt 
ennek köszönhető, hogy az 1963. évet gazdasági 
szempontból megalapozottan készíthettük elő. A me
gye múzeumi létesítményeinek nagy száma, a csak
nem mindenütt felmerülő kiállítás-épületfelújítás1, 
igények, az egységes tudományos és népművelési 
munkaterv kialakításának sürgető volta azonban 
előrevetette árnyékát: a megye idegenforgalmi szem
pontból is speciális, kiemelt helyzete és területén 
a múzeumi gyűjtő-, kutatómunka számára oly ki
váló adottságok szervezett munkával történő kihasz
nálása még további éveket igénylő, sok adminiszt
rációval, de ugyanakkor elmélyült múzeumi mun
kával járó feladatot fognak jelenteni. 

Eri István 
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Bericht ü b e r d ie Arbei ten d e r Direktion d e r Veszprémer Komita tsmuseen 

im Jahre 1962 

Anfang 1962 ist im, Leben der Landesmuseen 
eine bedeutende Veränderung eingetreten. Diese 
bis 1962 unter der Aufsicht der Museumsobersek
tion des Ministeriums für kulturelle Angelegenhei
ten stehenden institutionen wurden in die Verwal
tung der Komitatsräte übergeben und wurden 
gleichzeitig einheitliche Komitatsorgane, sog. Direk
tionen der Komitatsmuseen ins Leben gerufen. Der 
Leiter der Direktion der Veszprémer Komitatsmu
seen macht in seinem^ Bericht die mitl der Einfüh
rung der neuen Organisation vorgekommenen Bege
benheiten und Resultate des Jahres 1962 bekannt. 

Im, Komi tat Veszprém wurden also die bis dahin 
durch die unmittelbare Verwaltung des Ministe
riums gelenkten Museen von Veszprém und Keszt
hely, die Sammlung in Tihany, drei kleinere, schon 
früher in die Verwaltung der Räte übergebene Ge
denkmuseen von Balatonfüred, Badacsony und Sü
meg, sowie sechs Lokalmuseen, bzw. Dorfmuseen 
von Pápa, Zirc, Zalavár, Veszprém-Burgmuseum, 
Hévíz, Tüskevár, in eine einheitliche Organisation 
zusammengefasst. Die Direktion beschäftigte An
fang 1963 13 berufliche (darunter fünf wissenschaft
liche) Museumsbeamten und vierzig Hilfskräfte. Im 
Laufe eines Jehres ist es gelungen, den Stand des 
Personals bis Ende dieses Jahres auf 15 + 43, ins-
gesamt also auf 58 zu erhöhen. 

Es erwies sich auch die zentrale Verwaltung der 
Wirtschaftsangelegenheiten der Museen als gleich
falls ergebnisvoll. Es ist gelungen neben Gebäude
reparaturen neue Ausstellungen zu eröffnen und 
die materiellen Grundlagen für die planmässige 
wissenschaftliche Forschungsarbeit zu erschaffen. 
Der Betrag: des gemeinsamen Budgets für das Jahr 
1963, zusammengestellt auf Grund des Projektes 
einer planmässigen Entwicklung, war um mehr als 
60 % höher, als der des Jahres 1962. Die Gesamt
zahl des Personals erhöhte sich 1. Jänner 1963 be
reits auf 16 -f- 55, d. h. auf 71. Darunter befinden 
sich 6 wissenschaftliche Mitarbeiter und 3 Fach
leute des Restauratorateliers. 

Die wissenschaftlichen Fachleute organisierten 
über ihre eigenen Themen hinaus zwei, auch äus
sere Mitarbeiter erfordernde Forschungsprogramme. ' 
Das eine beabsichtigt die archäologische Topogra

phie des Komitates zusammenzustellen. Dasi andere 
führt die planmässige naturwissenschaftliche Erfor
schung des Bakonygebirges durch. Die Sammel
tätigkeit nahm in erster Reihe in der Archäologie 
des Komitates einen bedeutenderen Schwung. Im 
Jahre 1962 haben die Direktion und1 die Fachleute 
von anderen Institutionen des Landes an 16 Fund
stellen archäologische Ausgrabungen und an 40 
Stellen rettende Grabungen angestellt. Am Jahres
ende' beitrug! die Zahl der inventarisierbaren Fund
objekte der verschiedenen Sammlungen der Mu
seen von Veszprém und Keszthely über 120 000 
Stücke. Die Volksbildung betreffend wurden ausser 
der Umgestaltung der ständigen Ausstellung der 
literarischen Gedenkmuseen von Sümeg und Bala
tonfüred in den anderen Museen insgesamt 53 pe
riodische Ausstellungen organisiert. Ausserdem sind 
Vorbereitungen getroffen, die ständigen Ausstellun
gen von vier kleineren Museen zu erneuen. Die 
zwölf Einheiten unseres Museumsverbandes besich
tigten im Jahre 1962 insgesamt 334 000 Besucher. 
Diese Zahl ist um, 20 000 höher, als die des vorigen 
Jahres. 

Es war bei der Übergabe dr Landesmuseen in 
die Verwaltung der Komitatsträte ein wichtiger 
Gesichtspunkt, dass in die populär-wissenschaft
liche und volksbildende Tätigkeit einer gegebenen 
geographischen Einheit auch das Museumsgebiet 
mit seinen eigentümlichen Methoden eingeschaltet 
wird. Auf die Übereinstimmung der Tätigkeiten 
und hauptsächlich auf die Bearbeitung der gemein
samen Arbeitsprojekte wurde im, Jahre 1963 grosses 
Gewicht gelegt. Darurch vermochten die kompeten
ten Führer der kulturellen Angelegenheiten des 
Komitates von der nächsten Nähe aus kennen zu 
lernen, welche Möglichkeiten in der aktiveren Ein
schaltung der Museen in die einheitliche Organi
sation der Volksbildung verborgen sind. Es hat sich 
als durchaus überzeugend erwiesen, dass es unbe
dingt lohnend ist, die wissenschaftliche Forschungs
arbeit und Sammeltätigkeit der Museen zu unter
stützen. Sie dienen ja nicht nur den Fachwissen
schaften und der lokalen Geschichte, sondern hel
fen auch das Niveau der Volksbildung weiter zu 
erheben. So wurde von diesem Gesichtspunkt aus 



die Tätigkeit der Museen durch die für diesen 
Zweck einberufene Konferenz der kompetenten 
Vertreter der Parteikomimission und des Komitats
rates zur Diskussion gestellt. Gleicherweise wurde 
die Arbeit der Museen auch durch die Ratsver
sammlungen von mehreren Städten, bzw. Bezirken 
besprochen. 

Das erste Jahr der Tätigkeit der selbständigen 

Direktion der Veszprémer Komitatsmuseen ist also, 
abgesehen von der viel Mühe erfordernden Arbeit 
der Organisierung, für absolut erfolgreich zu erklä
ren. Es wird dadurch die Hoffnung erweckt, dass 
die Entwicklung der Museen in der nächsten Zu
kunft auf allen Gebieten noch rascher und plan-
mässiger sein wird. 

István Êri 
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