
TÖRÖCSIK ZOLTÁN 

A VESZPRÉM MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG 
1982—83. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGE 

Igazgatóságunk a fent jelzett időszakban is a ko
rábban elfogadott VI. intézményi ötéves terv, il
letve a Művelődési Minisztérium és a Megyei Ta
nács V. B. művelődésügyi osztálya által jóvá
hagyott éves tervek alapján végezte tevékeny
ségét. 

Bevezetésként, az irányítást és intézményi sze
mélyi helyzetet illetően elmondhatjuk, hogy az 
1980-ban előkészített, majd 1981-ben jóváhagyott 
új szervezeti felépítés (hozzátartozóan: ügyrend 
és mellékletei) immáron a gyakorlat próbáját is 
kiállta: az intézményi hálózat korábban meglehe
tősen labilis helyzete konszolidálódott, csökken
tek bizonyos belső feszültségek, s mind az irányí
tásra, mind pedig a mindennapi munka szervezé
sére irányuló decentralizált vezetés már mérhe
tően is éreztette kedvező hatását. A közeli jövő
ben elsődleges célunk az, hogy erősítsük szerve
zetünkön belül a közép- és alsószintű vezetők 
valamennyiőnk hasznára végzett munkájának fe
lelősségtudatát, ugyanakkor megszüntessük — a 
ma még jelentéktelen szituációkban is gyakran 
jelentkező — feltétlen „utasítást vá rás" bizony
talanságát — mindezt a munkakörből nyilván
valóan fakadó s természetszerűleg is elvárható 
öntevékenység alapján. 

Személyi helyzetünk érezhetően javult a tár
gyalt időszakban, de szakember-ellátottságunk — 
beleértve mind a muzeológusokat, mind pedig a 
restaurátorokat és kiállításrendezőket — távol áll 
még az intézményi hálózattól jogosan elvárt fel
adatok nagyságának ismeretében a kívánatostól. 
Az elmondottak vonatkoznak a zirci múzeum 
geológusi, a veszprémi Bakonyi Múzeum régóta 
nélkülözött művészettörténészi és néprajzos stá
tuszának biztosítására ugyanúgy, mint az utóbbi 
múzeum — terveink szerint a közeli jövőben lé
tesítendő — önálló közművelődési osztályának 
legalább két fő népművelő muzeológussal történő 
megalapozására. 

Személyi helyzetünk taglalásakor térünk ki 
arra, hogy 1982 végén, illetve 1983 elején három 
muzeológus távozott intézményünkből: dr. Kra-
lovánszky Alán régész, volt megyei múzeumigaz
gató, aki a Magyar Nemzeti Múzeum adattárának 
osztályvezetője lett, dr. Éry Kinga régész-antro
pológus, aki a jövőben a Természettudományi 
Múzeum tudományos főmunkatársaként fogja 
majd végezni munkáját, valamint az intézmé
nyünkben — félmegoldásként — rövid ideig mű
vészettörténészként alkalmazott újkoros törté
nész, Kővári Ilona Ágnes, aki a Nógrád megyei 

múzeumi szervezet muzeológusaként folytatja to
vább szakmai munkáját. 

Eltávozott munkatársaink helyére két fiatal 
diplomás régészt alkalmaztunk, Peremi Ágotát és 
Rainer Pált, ugyanakkor a művészettörténészi fel
adatok ellátásával — a szakos végzettség jövő
beni megszerzésének feltételével — dr. László 
Péter népművelő muzeológust bíztuk meg. 

Dr. Törőcsik Zoltán megyei múzeumigazgató — 
korábban benyújtott pályázata alapján — 1982— 
83-ban a Művelődési Minisztérium és az Orszá
gos ösztöndíj Tanács kijelölésével 6 hónapos 
tanulmányúton járt Mexikóban. (Állomáshelye a 
méridai Universidad de Yucatan volt.) Távollété
ben az igazgatói teendőket — a Megyei Tanács 
V. B. művelődésügyi osztálya megbízásából — dr. 
Uzsoki András igazgatóhelyettes látta el. 

Szervezetünk gazdasági igazgatóhelyettese, dr. 
Árkovics Erzsébet 1983. augusztus 1-én szülési 
szabadságra ment, helyettesítését Kollár Józsefne 
pénzügyi csoportvezető látja el, megbízott igaz
gatóhelyettesi minőségben. 

Nemcsak az intézményhálózaton belüli moz
gást, de sok tekintetben munkaszervezésünk 
eddig megszokott gyakorlatát is sokban megvál
toztatta — az 1982. év nem kis gondokkal járó 
előkészítése után — a felsőörsi kiállításrendezői 
és restaurátormííhelyek, egyben mütárgyi raktár
bázis 1983 szeptemberében történt beindulása. A 
bázis irányításával — a tudományos segédmun
kaerő közvetlen munkáltatói jogkörével eddig is 
felruházott — Törő László igazgatóhelyettest bíz
tuk meg. Kétségtelen, hogy az új munkahely ma 
még számtalan nehézséget jelent, elsősorban az 
ott dolgozók számára, de nem kis gondot okoz az 
intézményvezetésnek sem (pl. jelenleg még nem 
rendelkezünk az új munkahely teljes üzemelte
tetési költségfedezetével és vezetői státuszával, 
nincs hírösszeköttetés stb.). Az elmondottak elle
nére mégis bátran leírhatjuk: telsőörsi műhe
lyeink — s itt elsősorban a restaurátorműhelyek
re gondolunk — már beindulásuk pillanatától 
kezdve az ország egyik legkorszerűbb műhelyei
nek számíthatnak. Kétségtelen azonban az is, 
hogy az itt létrehozott egyetlen raktárépület 
eddig meglévő műtárgyraktározási gondjainkon 
mit sem segített. E tekintetben az előrelépést az 
igen közeli jövőben reméljük: a felügyeleti szer
vünk instrukciójára 1981 végén megvásárolt , 
mintegy félmillió forint értékű építőanyag már a 
II. sz. felsőörsi raktárépület mielőbbi megvalósí
tását jelzi, ugyanakkor a közelben levő jelenlegi 
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AGROBER-irodaház immáron ügyiratilag is visz-
szaigazolt telephelyhez való csatlakoztatása a ma 
még létező nehézségek egész sorát számolhatja 
fel. 

1983 végén nyugdíjba vonult két munkatár
sunk: Harmat István közművelődési igazgatóhe
lyettes, irodalomtörténész és a múzeumi szerve
zet egyik legrégebbi dolgozója, a Pápai Helytör
téneti Múzeum igazgatója, Hadnagy László. Mi
közben őszinte köszönetet mondunk valameny-
nyiőnk nevében e fórumon is mindkettőjüknek 
eddigi és intézményünkért végzett tevékenysé
géért, reméljük, hogy munkájukra — bár korlá
tozott formában — a jövőben is számíthatunk. 

Az egész intézményhálózat munkájának meg
becsülését és elismerését látjuk abban, hogy a 
múzeumi és műemléki hónap, illetve a november 
7-i ünnepség alkalmából dolgozóink színvonalas 
munkájuk erkölcsi elismeréseként kitüntetésben 
részesülhettek. 1982-ben Cs. Dax Margit muzeo
lógus, Galamos István muzeológus és Jánoska 
Péter csoportvezető, 1983-ban pedig dr. Mithay 
Sándor nyugalmazott múzeumigazgató, Hadnagy 
László múzeumigazgató, Harmat István közműve
lődési igazgatóhelyettes és Veress D. Csaba tudo
mányos főmunkatárs részesültek a Szocialista 
Kultúráért kitüntetésben. Ugyanakkor 1982-ben 
Baranyai Józseíné és Ottlecz Gézáné vezető te
remőrök, valamint Fodor Mihály gépkocsivezető, 

1983-ban pedig Bárányos Jánosné előadó és dr. 
Csala Bál int né vezető teremőr kapták meg a Ki
váló Munkáért kitüntetést. Ugyanezen évben 
Barta Zoltán preparátor Miniszteri Dicséret-ben 
részesült. 

Közös örömünkre szolgál, hogy az egyéni és 
munkahelyi érdekeket egyaránt szolgáló — de 
végső célzatában ezeket az érdekeket is messze
menően meghaladó — továbbtanulási-továbbkép
zési lehetőségeink — a munkatársak kedvével és 
szándékával összecsengően — 1981 óta intézmé
nyünkben kiteljesedhettek. Ezt bizonyítandó: 
éves átlagban éppen tucatnyi körül mozog a va
lamilyen továbbképzési formában (egyetem, fő
iskola, szakmunkásképző iskola, politikai és 
szakmai posztgraduális továbbképzési formák, 
nyelvtanfolyamok stb.) szervezetten részt vevő 
dolgozóink száma. 

Mielőtt szakmai munkánkról szólnánk, röviden 
érintjük az annak egyféle keretet is adó gazdál
kodási tevékenységet. A megelőző évben készí
tett beszámolónkban ,,felgyorsult tempóval" jel
lemeztük — mintegy mindent kifejezően — e te
vékenységünket, nos, a tempó napjainkban sem 
vesztett semmit lendületéből. Nehézségeket to
vábbra is az építkezésekkel — felújításokkal, kar
bantartásokkal — összefüggő feladatok okoztak: 
elsősorban a már említett íelsöörsi műhely- és 
raktárbázis, valamint a veszprémi Bakonyi Mú-

1. ábra. A felújítás alatt álló Bakonyi Múzeum épülete ]. fig. The Bakony Museum building during renovation 
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2. ábra. A Bakonyi Ház 2. fig. Bakony House 

zeum épületének felújítása. A nehézségek oka 
pedig — és most részletezés nélkül — az egymás
sal aszinkron váltakozó pénzügyi fedezet és ki
vitelezői kapacitás biztosítottságában keresendő. 
Jelentős eredmény viszont e téren a Tihanyi Mú
zeum villamos energiára épülő téliesítése és a 
sümegi Kisfaludy Emlékmúzeum épületének 
mintegy 300 ezer forint költségfedezetü karban
tartása. Ez alkalommal is jelentjük, hogy a bada
csonyi Szegedy Róza-ház immáron évek óta tartó, 
sürgető felújításának ügyében, a kész tervek elle
nére, anyagi fedezet hiányában most sem tudtunk 
előbbre lépni. 

Jónak és biztosítottnak ítélhetjük meg a hosz-
szú távú balácai program teljesíthetőségének ma
teriális hátterét, annak ellenére, hogy a kivitele
zési munkálatokkal — konkrétan pedig a Beru
házási Vállalat tevékenységével — itt is gond
jaink vannak. 

A „prolongált" felújítás alatt álló veszprémi 
Bakonyi Múzeum épületének leendő interieurjét 
illetően — elsősorban felügyeleti szervünk nem
csak megértő, de jelentős anyagi áldozatokat is 
hozó támogatásának köszönhetően — azonban 
máris bizakodóak lehetünk: a belső tér ésszerű 
kihasználásából fakadóan a földszinten és a má
sodik emeleten kialakíthatóak lesznek az 1—2 
személyes muzeológusi dolgozószobák, létrejöhet 

a földszinti könyvtár helyén egy akár ideálisnak 
is nevezhető közművelődési terem, ugyanakkor 
a volt második emeleti régészeti raktár a jelen
leginél kényelmesebb helyet biztosíthat a jövő
beni könyvtár és adattár számára. Ezzel egyidő-
ben az alagsori helyiségekből kialakítható egy 
korszerű fotólaboratórium és adattár, sokszoro
sító- és nyomdahelyiség, installációs raktár és 
átmeneti konzerváló-restauráló műhely, irattári 
és kiadványraktár . Gondos belsőépítészeti terv 
eredményeként az előcsarnok is új arcot ölthet: a 
portásfülkén, a biztonsági és telefonközponton 
kívül kivitelezhető lesz itt a ruhatár, a büfé és 
egy kiadványokat, műtárgymásolatokat árusító 
helyiség. Az elmondottak — az állandó kiállí
tásnak helyet adó I. és II. emeleti közel 500 m2-
es kiállítóterülettel, illetőleg a II. emeleti mint
egy 100 m2-es időszaki kiállítások termével ki
egészítetten — lassan kibontakozó jövőbeni meg
valósulása már ma is egyre tisztábban és kon-
túrosabban rajzolja ki előttünk az ezredforduló 
időszakának igényeit is kielégítő Bakonyi Mú
zeum épületét, úgy is, mint színvonalas kiállító
helyet, úgy is, mint tudományos kutatóműhelyt. 

Gazdasági tevékenységünkről még annyit, 
hogy az 1982. évi költségvetésünk közel 11 mil
lió forintot tett ki, 1983-ban pedig — az előző 
évi pénzmaradvánnyal és pótelőirányzatokkal ki-
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egészítetten — mintegy 13 millió forinttal gaz
dálkodhattunk. Sajnos a mennyiségi növekedés 
nem jelentette a szakfeladatokra — ásatás, tárgy
vásárlás, könyvbeszerzés, nyomdai költségek és 
tiszteletdíj — fordítható összegek emelkedését. 

A szakmai-tudományos munka értékelését az
zal kell kezdenem, hogy a veszprémi Bakonyi 
Múzeumot és a zirci Bakonyi Természettudomá

nyi Múzeumot tudományos kutatóhellyé kijelölő 
201/1981./M. K. 4.) MM—MTA. sz. együttes uta
sításnak, valamint 101/1980. (M. K. 4.) KM. sz. 
rendeletnek figyelembevételével végrehajtottuk 
a Bakonyi Múzeum osztályaiban (régészeti, tör
téneti és néprajzi osztály) dolgozó munkatársak 
tudományos minősítési kategóriákba sorolását, 
ezzel egyidőben meghatároztuk a kutatási körö
ket, az alábbiak szerint: 

Név: Tudományos 
minősítés: Kutatási kör: 

Cs. Dax Margit 

V. Fodor Zsuzsa 

Harmat István 

Dr. Lackovits Emőke 

Dr. László Péter 

Dr. К. Dr. Palágyi Sylvia 

Peremi Ágota 

Rainer Pál 

Regénye Judit 

Törő László 

Dr. Töröcsik Zoltán 

Dr. Uzsoki András 

Veress D. Csaba 

tudományos 
munkatárs 

tudományos 
munkatárs 

tudományos 
munkatárs 

tudományos 
főmunkatárs 

tudományos 
főmunkatárs 

tudományos 
főmunkatárs 

tudományos 
gyakornok 

tudományos 
gyakornok 

tudományos 
segédmunkatárs 

tudományos 
munkatárs 

tudományos 
főmunkatárs 

tudományos 
főmunkatárs 

tudományos 
főmunkatárs 

1. Avar temetők 
2. Fűzfői temetöfeltárás 

1. Polgári életmódkutatás 
2. Ipartörténet 

1. Megyei irodalomtörténet 
2. Nemzetiségi és műveltségi 

viszonyok 

1. Társadalomnéprajz 
2. Népviselet, lakáskultúra 

1. Képző- és iparművészet 
2. Egyiptológia 

1. Római kor, villagazdasag 

2. Temetkezés, vallás 

1. Népvándorlás kora 

1. Középkor 
2. Vetési Albert élete és kora 
1. Neolitikum 
2. Balácai neolitikus leletek 
1. Tárgykatalógusok 
2. Népművészet 

1. Iskolatörténet, középkor 
2. Amerikanisztika 

1. Vaskor, középkor 
2. Aranymosás 

1. Új kortörténet, hadtörténet 
2. Megyei munkásmozgalom 

A fent felsorolt muzeológusok számára — tu
dományos munkatársi fokozattól kezdődően — 
heti egy kutatónapot biztosítottunk. 

A jelen beszámolóban jelzett időszakban leg
fontosabb szakmai feladatunknak tekintettük a 
Bakonyi Múzeum előreláthatóan 1985-ben nyíló 
állandó kiállításának előkészítését. Ennek jegyé
ben készült el 1982 szeptemberében a kiállítás 
szinopszisa, majd — a még szükséges kiegészítő 
gyűjtések és kutatások után — 1983 decemberé
ben az előzetes forgatókönyv, amely jelenleg a 
lektorok véleményét várja. Az elmondottak mel

lett nem csökkentek szokásos szakmai feladata
ink, sőt bizonyos, elsősorban a kiállításokkal ösz-
szefüggő közművelődési tevékenységünk emel
kedő tendenciát mutatott az előző évekhez ké
pest. Sajnos, a műtárgyi revízió elvégeztével — 
és ahhoz szorosan kötődően — nem kerülhetett 
sor az utórevízióra; a már sokat emlegetett 
egyetlen és túlzsúfolt felsőörsi raktár erre nem 
biztosított lehetőséget. 

Az Igazgatóság tagjainak már korábban is jel
zett nagyfokú adminisztrációs lekötöttsége vál
tozatlanul jellemezte a jelen beszámolási idő-
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3. ábra. A felsöörsi műhely- és raktárközpont részlete 
3. íig. Detail of the workshop and storage center in Felsöörs 

szakot is: az intézményi vezetés a szakmai munka 
kívánatos túlsúlya rovására még inkább a gaz
dálkodáscentrikus tevékenység irányába toló
dott, amely nyilvánvalónak és természetesnek 
tűnik a halmozottan jelentkező, építkezésekkel, 
karbantartásokkal, felújításokkal összefüggő, 
részben már érintett feladataink ismeretében. 
1983 nyarán még inkább megnehezítette helyze
tünket a gazdasági igazgatóhelyettes munkából 
való — szerencsére ideiglenes — kiválása. 

Az elmondottak ellenére az Igazgatóság tag
jainak szakmai-közművelődési tevékenységéből 
az alábbiakat emelhetem ki: e sorok írója 1982 
nyarán közvetlenül is irányította és bonyolította 
a Tapolcai Pedagógiai Gyűjtemény szervezési 
munkálatait, majd — a helyi munkatársak segít
ségével — itt állandó és időszaki kiállítást rende
zett. Ezt követően — a gyűjteménnyel, s az annak 
helyet adó épülettel is szoros összefüggésben — 
megkezdte a tapolcai népoktatás történetének 
feldolgozását. Mexikói tanulmányútjáról vissza
térve dr. Uzsoki Andrással közösen szerkesz
tette a VMMK 16/1981/ kötetét. 

Dr. Uzsoki András igazgatóhelyettes a megyei 
múzeumigazgató külföldi tartózkodása idején, 
több évtizedes múzeumi gyakorlatának meg
felelően, zökkenőmentesen irányította a múzeumi 
szervezet munkáját. Tudományos tevékenységét 
elsősorban a tihanyi barátlakások, Árpád-kori 

remetetelep komplex régészeti feltárása fémjelzi, 
de emellett számos egyéb területen — I. András 
király tihanyi sírja, Gizella királyné veszprémi— 
passaui temetkezésének problematikája, az 
aranymosás technológiája stb. — végzett még 
kutatásokat, illetve jelentek meg publikációi. A 
múzeumi szervezet csaknem minden jelentós 
kiállításának rendezésében-lebonyolításában köz
vetlenül is részt vett. 

Harmat István igazgatóhelyettes fogta össze, 
sőt új formákkal is gazdagította egyre bővülő, 
mennyiségi mutatókkal is jól illusztrálható köz
művelődési tevékenységünket . Dr. Lackovits 
Emőke muzeológussal közösen rendezte meg a 
1983 tavaszán Bazsiban megnyílt új kiállító
helyünk, a Simon István Emlékmúzeum állandó 
kiállítását, ezt követően pedig szervezte a jövő 
évben létesítendő iszkázi Nagy László Emlék
múzeum előkészületi munkáit. Szakmai tevékeny
séget a megyei irodalomtörténet terén fejtett ki: 
tanulmányt készített évkönyvünk számára, illet
ve koordinálta a készülő megyei irodalmi to
pográfia anyaggyűjtő tevékenységét. 

Törő László igazgatóhelyettes szervezte meg és 
bonyolította le — alapos előkészületek után — a 
kiállításrendezői és restaurátorműhelyek, vala
mint a gyűjteményi anyag Felsőörsre történő 
költöztetését. Részben az új munkahely beindítá
sával kapcsolatos, már említett gondok játszhat-

15 



4. ábra. A Simon István Emlékház Bazsiban 4. íig. The István Simon Memorial House in Bazsi 

tak szerepet abban, hogy ugyanakkor erejét meg
haladónak bizonyultak az állandó kiállítás elő
készítésével járó munkálatok, s a kívánatos 
ütemtől elmaradt a kiállítandó tárgyak konzer
válása-restaurálása. Szűkebb szakmai-közmű
velődési tevékenységének beszédes bizonyí
téka az 1983 nyarán általa rendezett bakony-
szentkirályi kovácsműhely állandó kiállítása, va
lamint a Zircen rendezett A Bakony népművé
szete с időszaki kiállítás. 

A veszprémi Bakonyi Múzeumban végzett ré
gészeti munkálatok közül jelentősége miatt a tár
gyalt időszakban is a nemesvámos-balácapusztai 
ásatásokkal kezdjük a sort. Dr. К. dr. Palágyi 
Sylvia osztályvezető a két év folyamán 5—5 hó
napot fordított a római kori villagazdaság I. épü
letének feltárására, amelynek során mintegy 20 
ezer tárggyal gyarapította régészeti gyűjtemé
nyünket. A feltárások jelenlegi stádiumában bi
zalommal tekinthetünk a jövő év tavasza elé, 
amikor is terveink szerint megnyithatja majd 
kapuit az itt létesítendő, eddigi eredményeket be
mutató új kiállítóhely. Dr. К. dr. Palágyi Sylvia 
az ásatásokkal összefüggő, széles körű közműve
lődési tevékenység mellett jelentős szakmai-pub
likációs munkát is végzett: szerkesztette a 
VMMK 15 (1980) kötetét, s megjelent — többek 
között — Die römischen Hügelgräber von Inota 

(Alba Regia, XIX. (1981) és A balácai ásatások 
múltja és jövője (Múzeumi Közlemények, 
1982/2.) с tanulmánya. 

Cs. Dax Margit régész 1982-ben, munkater
vünknek megfelelően folytatta Várpalota-Bánta-
bányán a késő avar kori temető feltárását, 1983-
ban pedig — a Balatonfüredi Városi Tanács 
anyagi támogatásával — az itteni középkori 
Szent Margit-templom feltárását végezte el. 
Ugyanebben az évben irányításával kutathattuk 
meg a Veszprém város területén előkerült, immá
ron harmadik avar kori temetőt, amely 32 sírral 
gazdagította régészeti gyűjteményünket. Tudo
mányos-ismeretterjesztő cikkei mellett megjelent 
a Keleti germán női sírok Kapolcson (VMMK 
15/1980) с tanulmánya. 

Regénye Judit régész jelentős részt vállalt a 
nemesvámos-balácapusztai I. és X. épület feltárá
sában, majd az itt előkerült leletanyag beleltáro-
zásában. A leletmentések elvégzésén túl, közmű
velődési munkája részeként, vezette a Múzeum 
Baráti Kör településtörténeti szakcsoportjának 
munkáját. 

Az 1983-ban intézményünkbe került friss dip
lomás régészek, Peremi Ágota és Rainer Pál 
részint bekapcsolódtak a tervásatásokba (Baláca, 
Tihany), az ezekkel járó nyilvántartási feladatok
ba, részint pedig leletmentéseket végeztek. 
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Egyébként a régészeti osztály tagjai jelentő
sebb leletmentést 1982—83-ban az alábbi helye
ken végeztek: 
Lovas (őskori földvár), 
Inota (kelta és középkori leletek), 
Tihany (késő középkori vár), 
Balatonfüzfő útelágazás (római telep) 
Balatonfűzfő, Szálmássy-telep (avar sírok), 
Kádárta—Gelemér (római villa), 
Tüskevár, Kőképalja (római villa), 
Tüskevár, Sásréti-dűlő (római épületfalak), 
Szentkirály szabad ja, romkút (őskori és római 

telep), 
Veszprém, Kádártai út (avar sírok), 
Balatonszőlős, tsz-gépcsarnok (avar sírok), 
Veszprém, Kinizsi u. (középkori (?) csontváz), 
Balatonalmádi, Árpád u. (római kemence), 
Kádárta, református templom (középkori temető). 

Dr. Lackovits Emőke néprajzos muzeológus 
immáron harmadik éve irányítója, egyben tevé
keny résztvevője a Káli-medence néprajzi
történeti feltárására i rányuló komplex kutató
programnak. 1983 őszén e program keretén belül 
szervezte meg Köveskálon azt a Változásvizsgá
latok a Káli-medence falvaiban с táj konferen
ciát, amely tartalmassága, színvonala alapján 
méltán váltott ki országos visszhangot. Az etnog
ráfia széles skáláján mozgó kutatásai (család- és 
rokonsági rendszer, lakáskultúra, nemzetiségi 
viselet, szakrális néprajz stb.) mellett jelentős 
mennyiségű tárggyal — több mint 800 db — gaz
dagította néprajzi gyűjteményünket. Színvonalas 
tanulmányain — többek között: Adalékok a fa
lusi gyermekek életéhez Veszprém megyében, 
1868—1945 (VMMK, 15/1980), Egy hagyományos 
kézfogó és lakodalom változása Kalotaszentkirá
lyon (Néprajzi Tanulmányok, 1982) — kívül a 
beszámoló időszakában 23 tudományos-ismeret
terjesztő cikke jelent meg. Közművelődési tevé
kenysége részeként két kisebb és két nagyobb — 
Simon István Emlékmúzeum, Bazsi, illetőleg Ba
konyi Ház, Veszprém — kiállítást rendezett, vezet
te a Múzeum Baráti Kör néprajzi szakcsoportját, 
szervezte a néprajzi szabadegyetemet. 

V. Fodor Zsuzsa osztályvezető a történeti osz
tály tevékenységének irányításán túl koordinálta 
a többszöri költözés által megnehezített könyv
tári és adattári munkálatokat, s nemcsak szerző
ként, de szervezőként és szakmai tanácsadóként 
is közreműködött a megye üzemtörténeti kuta
tásaiban. Szakmai munkája elsősorban a XIX— 
XX. századi kézműves ipartörténetnek, ehhez 
kapcsolódóan pedig a városi kis- és középpolgár
ság életmódjának, valamint az alsófokú oktatás 
történetének területeire irányult, tárgy- és doku
mentumgyűjtései is ezekhez kapcsolódnak. Köz
művelődési tevékenységét jelzi — előadásain 
túl — a Kurszki népművészeti és képzőművészeti 
kiállítás és a Kurszki fotókiállítás megrendezése, 
valamint A középkori Szófia fényei c. bolgár 
ikonkiállításban való rendezői részvétel. 

Veress D. Csaba tudományos főmunkatárs a 
beszámoló időszakában végzett munkájával szin
te a teljességre törekvőén merítette ki az általá
ban vett és kívánatos muzeológusi tevékenysé
get. Tudományos-szakmai munkáját egy sor ran
gos publikáció fémjelzi: Várak a Bakonyban. A 

veszprémi, pápai és palotai várak hadtörténete 
(Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1983), The agriculture 
of the Mezőföld between 1938 and 1944 (Acta 
Agronomica Academiae Scientiarum Hungaricae, 
T. 32/3—4. (1983), Veszprém megye és a Szövet
séges Hatalmak stratégiai légi támadásai a II. 
világháborúban (VMMK, 15/1980), Antifasiszta 
katonai ellenállás a balatoni arcvonal szakaszon, 
Ï944. nov.—1945. márc. (Veszprém megyei Hon
ismereti Tanulmányok, IX. 1983.). A fentieken 
kívül éppen egy tucatnyi előkészített kézirata 
vár megjelentetésre. Az utóbbi évek szisztemati
kus gyűjtőtevékenysége eredményeként egyre 
gazdagabbá váló újkortörténeti , valamint fegy
vertörténeti gyűjteményünket mintegy 1000 
— leltározott és kartonozott — tárggyal gyara
pította. 36 szervezett előadást tartott, ugyanakkor 
elkészítette a Veszprém megye a szocialista épí
tés korszakában c. tablókra feldolgozott vándor
kiállítást és a Halléban bemutatott Veszprém 
megye c. fotódokumentációs kiállítást. 

Szűkebb értelemben vett, s elsősorban munka
köri feladatként ellátott közművelődési tevé
kenységet a Bakonyi Múzeumban dr. Geiszt Ja-
kabné és dr. László Péter muzeológusok végez
tek. Dr. Geiszt Jakabné kiállításaink népszerűsí
tésén, s egyéb, korábban már jól bevált közmű
velődési tevékenységi formáink bonyolításán túl 
eredményesen látta el a Baráti Kör t i tkári teen
dőit. Mint adat tárunknak is vezetője, elvégezte a 
történeti (legújabb kori), régészeti, néprajzi és 
irodalomtörténeti anyag revízióját. (Ez utóbbit 
különösen megnehezítette az adattár belső épít
kezések miatti kétszeri költöztetése.) Osztatlan 
sikert aratott Veszprém régi fényképeken c , in
tézményekben, üzemekben, iskolákban vándorol
tatott tablókiállítása. Dr. László Péter 1982-ben 
átvette a képzőművészeti gyűjtemény kezelését, 
1983-tól pedig — konkrét közművelődési felada
tai mellett — ellátja a művészettörténészi teen
dőket is. Színvonalasan refidezte meg 1982 őszén 
a sümegi Kisfaludy Emlékmúzeumban Darnay 
Kálmán emlékkiállítását, majd a badacsonyi Egry 
József Emlékmúzeum névadójának dokumentá
ciós emlékkiállítását. Részt vet t a VII. balatoni 
kisgrafikai biennale és a XXII. Veszprém megyei 
őszi tárlat megrendezésében. Két tanulmánya 
jelent meg: Nympháknak szentelt oltár Kékkút-
ról (VMMK, 15/1980) és A Szépművészeti Mú
zeum Ptahanch szobra (Szépművészeti Múzeum 
Évkönyve, 56—57/1983). 

Golden Bernard muzeológus 1982 nyarán — 
dr. Gye ni s Jánosné könyvtáros munkahely
változtatása után — vette át a múzeumi könyv
táros feladatkörét amellett, hogy továbbra is 
végzi az intézményi hálózat nemzetközi kiad
ványcseréjének bonyolítását. Fő feladata jelen
leg az, hogy az épületrekonstrukciós munkák be
fejezése után az új könyvtárhelyiség már nyil
vántartott, revíziózott könyvanyaggal várhassa a 
kutatókat. 

A Pápai Helytörténeti Múzeum igazgatója, 
Hadnagy László szűkebb értelemben vett mú
zeumi szakmunkáján (helytörténeti-néprajzi ku
tatások, gyűjtések) és az intézmény irányításán 
kívül jelentős társadalmi (honismereti) és köz
művelődési (előadások, tudományos ismeretter-
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jesztő publikációk) tevékenységet végzett. Sze
mélyéhez kötődik a múzeum tekintélyes számú 
időszaki kiállításának rendezése, illetőleg azok
ban a közvetlen közreműködői részvétel. Dr. 
Mjthay Sándor régész a múzeum részfoglalkozású 
munkatársaként folytatta a bakonyi őskori föld
várkutatásokat, s megkezdte az ugodi középkori 
templom feltárását. 

A zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum 
igazgatója, dr. Tóth Sándor vezetésével tovább 
folyt a szisztematikus Bakony-kutatás programja. 
Dr. Tóth Sándor az igazgatói teendőkön túl jelen
tős közművelődési munkát végzett: 1982-ben 66, 
1983-ban 72 előadást tartott, több tudományos
ismeretterjesztő cikket írt, megszervezte A 
Magas-Bakony természettudományi kutatásának 
újabb eredményei с ankétot. Tudományos mun
káját részint a két év folyamán összegyűjtött 12 
ezer rovar, másrészt publikációs tevékenysége 
fémjelzi. 1982-ben és 1983-ban megjelent dolgo
zatai: Kutatási témák ,,A Bakony természeti ké
pe" program keretében 1982 folyamán, A Bako
nyi Természettudományi Múzeum zengőlégy-
gyüjteménye (Diptera: Syrphidae) L, A Bakony 
természeti képe, VI. Beszámoló a Bakony termé
szettudományi kutatásáról (1978—1980), Emléke
zés Csiby Máriára (1951—1981), Tízéves a Ba
konyi Természettudományi Múzeum, A Bakony 
hegységben folyó faunisztikai kutatások, A Ba
kony természeti képe program 20 éve (1962— 
1982), Simuliidae, Tipulidae, Limoniidae, 
Bombyliidae, Therevidae and Syrphidae (Diptera) 
in the Hortobágy, Adatok a barcsi borókás ló-
szúnyog faunájához (Diptera: Tipulidae), Kuta
tási témák ,,A Bakony természeti képe" program 
keretében 1983 folyamán, A Bakony természeti 
képe program publikációinak bibliográfiája. 

Dr. Ilosvay György muzeológus 1982-ben a 
szegedi JATE Természettudományi Karán meg
védte egyetemi doktori értekezését. Az év folya
mán három dolgozata jelent meg: A zirci arboré
tum Isopoda- és Diplopoda-faunájának ökológiai 
vizsgálata, Adatok a Somló-hegy hüllőfaunájának 

ismeretéhez, A talajfelszínen mozgó állatok nap
szakos aktivitásának vizsgálata a farkasgyepűi 
bükkösben. Ismeretterjesztő cikkei mellett több, 
1983-ban leadott tanulmánya vár megjelentetés
re.- A beszámoló időszakában közel 8 ezer db 
gerinctelennel gazdagította a múzeum gyűjtemé
nyét. 69 előadást tartott, s vezette az évente meg
rendezésre kerülő megyei honismereti tábor ter
mészetrajzi szekciójának munkáját. 

Galambos István muzeológus 1982-ben 850, 
1983-ban 684 herbáriumi egységgel gyarapította 
a múzeumi törzsanyagot. Elvégezte a botanikai 
gyűjtemény teljes revízióját, s kiadásra váró 
tanulmányai mellett elkészítette egyetemi dok
tori értekezésének kéziratát. 

Harmat Beáta muzeológus elvégezte egyetemi 
doktori értekezésének anyaggyűjtését, emellett a 
múzeum Heteroptera-gyüjteményét közel 2 ezer 
példánnyal gyarapította. Közművelődési tevé
kenységét jelzi a Búvár Klub programjának szer
vezése, vándorkiáll í tások üzemeltetése, valamint 
tudományos-népszerűsítő cikkei és előadásai. 

Jelentősek a zirci múzeum preparátorának, 
Barta Zoltánnak — egyre inkább kiteljesedő 
közművelődési tevékenysége mellett — szak
területen (ornitológia) végzett gyűjtései és fel
dolgozásai is. A beszámoló időszakában a mú
zeum gerincesgyűjteményét 54 darabbal gyara
pította, irányította a MME megyei csoportjának 
munkáját, szervezte a VII. és VIII. madárvé
delmi ankétot, valamint a Bakony madárvilágá
nak védelme c. iskolai madárvédelmi programot. 
Több tudományos-ismeretterjesztő cikket írt, 
szerzőtársként vett részt a Magyarország fész
kelő madarai c. kötet anyagának gyűjtésében és 
megírásában. 

Mielőtt szakmai munkánk vázlatos elemzésé
nek végére érnénk, nyilvántartási munkánk egy
féle mutatójaként érintjük a muzeális törzsanyag 
leltározottságának-kartonozottságának — ezen 
keresztül pedig (nyilvánvalóan: csupán hozzá
vetőlegesen és megközelítően) a tárgyi anyag 
gyarapodásának — tárgyalt időszakban kiala
kult helyzetét: 

VESZPRÉMI BAKONYI MÚZEUM 

Gyűjtemény: Leltározott tárgyak Kartonozott tárgyak 
1981. XII . 31. 1982. XII . 31. 1983. XII. 31. 1983. XII. 31. 

Régészet 81 476 91 220 93 716 88 261 
Néprajz 9 823 11 405 11 662 8 720 
Történet 1 880 2 299 2 613 2 613 
Antropológia 789 789 844 844 
Numizmatika 23 579 23 959 24 216 24 216 
Képzőművészet 1 999 2 039 2 043 1 996 
Iparművészet 4 407 4 414 4 415 4 185 

összesen: 123 953 136 125 139 509 130 835 

18 



PÁPAI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM 

Gyűjtemény: Leltározott tárgyak 
1981. XII . 31. 1982. XII . 31. 1983. XII . 31. 

Kartonozott tárgyak 
1982. XII . 3 1 / 

Régészet 
Néprajz 
Történet 
Képzőművészet 
Iparművészet 

8 556 
2 490 

384 
282 

1 172 

8 685 
2 539 

416 
282 

1 172 

8 690 
2 595 

462 
283 

1 172 

6 361 
2 500 

416 
278 
631 

összesen: 12 884 13 094 13 202 10 186 

*A pontatlan adatközlés következtében az 1983-as adatok helyett az 1982-es adatokat közöljük. 

A zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum
ban 1981. december 31-én 34 320 db volt az ösz-
szes leltározott tárgy száma, 1982. december 
31-én 35 743 db, 1983. december 31-én pedig 
35 921 db. Leltározatlan tárgy nincs, a kartono-
zottság 1983. december 31-én 29 323 db. 

Az intézményünkben végzett sokrétű közmű
velődési munka területeit érintettük már az egyé
ni teljesítmények bemutatásakor; itt még csak az 
alábbiakról adunk számot: a beszámolási időszak 
két éve alatt munkatársaink több mint 500 elő
adást tartottak, több mint 100 tudományos-isme-

5. ábra. A badacsonyi Szegedy Róza-ház 1983-ban 5. fig. The Róza Szegedy House in Badacsonyi in 1983 
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6. ábra. Részlet a sümegi Darnay Kálmán-emlékkiállításból 
6. fig. Detail of the Kálmán Darnay memorial exhibition in Sümeg 

retterjesztő cikket jelentettek meg, s ugyanennyi 
a kéziratban elkészített, megjelentetésre váró 
írások száma is. Ez utóbbi tevékenységünk mu
tatója is lehet, hogy 1983-ban megjelent humán 
évkönyvünk, A Veszprém Megyei Múzeumok 
Közleményei, 15 (1980) kötete (szerkesztő: K. 
Palágyi Sylvia), valamint természettudományos 
évkönyvünk, a Folia Musei Historico-Naturalis 
Bakonyiensis 1 (1982) kötete (szerkesztő: dr. 
Tóth Sándor). A fentieken kívül 15 egyéb kiadvá
nyunk (katalógusok, kiállításvezetők) láthatott 
napvilágot. 

Kétségtelen, hogy közművelődési munkánk 
centrumában a tárgyalt két évben is az időszaki, 
kisebb részt az állandó kiállítások állottak. 

1982. ÉVI KIÁLLÍTÁSAINK 

Állandó kiállítások: 
1. Séta egy régi iskolában (Tapolca, Pedagógiai 

Gyűjtemény). 
2. A sümegi vár története (Sümeg, Kisfaludy 

Emlékmúzeum). 
3. Kisfaludy és kora (Sümeg, Kisfaludy Emlék

múzeum). 
4. Darnay Kálmán-emlékkiállítás (Sümeg, Kis

faludy Emlékmúzeum). 

Időszaki kiállítások: 
1. Kiss Nagy András szobrászművész kiállítása 

(Tihanyi Múzeum). 
2. Válogatás a Kecskeméti Nemzetközi Kerámia 

Stúdió anyagából (Tihany, Kiállítóház). 
3. Kurszk képzőművészete és népművészete (Zirc, 

Ajka). 
4. Kurszki fotókiállítás (a megyében öt helyen). 
5. Orlaytól Nagy Lászlóig (Pápa, Helytörténeti 

Múzeum). 
6. A kétéltűek és hüllők természetvédelme (Pápa, 

Helytörténeti Múzeum). 
7. Lengyel G. Géza fotókiállítása (Pápa, Helytör

téneti Múzeum). 
8. Lószerszám és fogatolás (Pápa, Helytörténeti 

Múzeum). 
9. Bakonyi üveghuták és hutaüvegek (Pápa, Hely

történeti Múzeum). 

A fentieken kívül 1982-ben 3 vándorkiáll í tásunk 
üzemelt. 

1983. ÉVI KIÁLLÍTÁSAINK 

Állandó kiállítások: 
1. Simon István Emlékház (Bazsi) 
2. Kovácsműhely (Bakonyszentkirály). 
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3. Egry József életútja (Badacsony, Egry József 
Emlékmúzeum). 

4. A Bakonyi Ház kiállításának felújítása (Veszp
rém). 

Időszaki kiállítások: 
1. Szálé János festőművész kiállítása (Veszprém, 

Bakonyi Múzeum). 
2. XXII. Veszprém megyei őszi tárlat (Veszp

rém, Vegyipari Egyetem). 
3. Egry József grafikái (Tihanyi Múzeum). 
4. Sváby Lajos festőművész kiállítása (Tihanyi 

Múzeum). 
5. Szabó Zoltán festőművész kiállítása (Tihanyi 

Múzeum). 
6. VII . balatoni kisgrafikai biennale (Tihanyi 

Múzeum). 
7. A középkori Szófia fényei (Tihanyi Múzeum). 
8. Veszprém megye népművészete (Pápa, Hely

történeti Múzeum). 
9. Egry József grafikái (Pápa, Helytörténeti 

Múzeum). 
10. Cziráki Lajos festőművész kiállítása (Pápa, 

Helytörténeti Múzeum). 
11. Kézműipari emlékek Pápán és környékén 

(Pápa, Helytörténeti Múzeum). 
12. A Bakony népművészete (Zirc). 
13. A Bakony és Balaton-felvidék népművészete 

(Balatonfüred). 
14. Lószerszám és fogatolás (Nagyvázsony). 
15. Zánka népéletéből (Zánka). 
16. A Káli-medence lakóinak életéből (Köveskál). 
17. Mikus Gyula festőművész kiállítása (Halle, 

NDK). 
18. Marton László szobrászművész kiállítása (Hal-

le, NDK). 
19. Veszprém megye bemutatkozik (Halle, NDK). 

Az év folyamán vándorkiáll í tásaink számát 
tovább bővítettük (Veszprém régi fényképeken). 

A fent felsorolt kiállítások — ha csak a meny-
nyiség oldaláról is közelítjük meg azokat — két
ségtelenül azt jelzik egyrészt, hogy megnőtt az 
érdeklődés (és ez országos jelenség, mely jórészt 
a AözműveVódési törvény direkt hatásának tud
ható be) a múzeumi kiállítások iránt, másrészt 
viszont felhívják a figyelmet arra, hogy — hivat
kozom itt beszámolóm első részében érintett, ki
elégítőnek korántsem nevezhető személyi felté
teleinkre, még inkább szűkös költségvetés által 
behatárolt materiális lehetőségeinkre, működé
sünk, alaptevékenységünk kereteinek (raktáro
zás, restauráló és kiállítás rendezői kapacitás, 
installációs és kiadvány költségek stb.) nem meg
nyugtató állapotára — a folyamatosan növekvő 
közművelődési igényekkel párhuzamosan a fel
tételeket is biztosítani — de legalábbis a meg
lévőkön időben javítani — kell. 

Ezek után magától értetődik, hogy csupán a 
legnagyobb elismerés hangján szólhatok kiállí-
tásrendező csoportunk tagjainak, nem kevésbé 
restaurátorainknak a gyakran sürgető helyzetben 
is felelősségteljesen és magas színvonalon — e 
színvonallal azonban anyagiakban a legkevésbé 
sem egyenes arányban dotáltán! — végzett tevé
kenységéről. Az előbbiek gyakran csak munka
időn túli munkájukkal tudták biztosítani az egyes 

kiállítások időben történő megnyitását, az utób
biak viszont az állandó kiállítás — már említett, 
egyébként is feszített tempójú — tárgy restaurá
lási kötelességein túl végezték el a kiállított tár
gyak tisztítását, konzerválását és restaurálását. 

Végezetül szóljunk — még mindig kiállítá
sainkkal kapcsolatosan — múzeumaink és kiállí
tóhelyeink látogatottságáról: 

Látogatottság 
1982: 1983: 

A múzeum neve: 

Bakonyi Múzeum, 
Veszprém 28 025 14 462 

Vármúzeum, Veszprém 29 706 27 574 
Gizella-kápolna, 

Veszprém 47 658 33 083 
Szt. György-kápolna, 

Veszprém 28 413 34 739 
Helytörténeti Múzeum, 

Pápa 28 325 28 339 
Bakonyi 
Természettudományi 
Múzeum, Zirc 120 367 115 914 
Tihanyi Múzeum, Tihany 135 308 165 701 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 

Tihany 168 073 146 765 
Jókai Emlékmúzeum, 

Balatonfüred 56 540 50 454 
Irodalmi Emlékmúzeum, 

Badacsony — — 
Kisfaludy Emlékmúzeum, 

Sümeg 2 781 14 220 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 

Nagyvázsony 18 932 20 961 
Egry József 
Emlékmúzeum 

Badacsony 50 204 36 241 
Bajcsy-Zsilinszky 
Emlékmúzeum, 

Pálköve 2 511 3 141 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 

Bakonybél 15 085 13 464 
Helytörténeti Gyűjtemény, 

Tüskevár 954 593 
Kiállítóház, Tihany 12 683 — 

összesen: 745 565 705 651 

A fenti statisztikai adatokhoz tegyük hozzá, hogy 
1982-ben a sümegi Kisfaludy Emlékmúzeum csak 
októbertől volt látogatható, a veszprémi Bakonyi 
Múzeum pedig — épületrekonstrukciós munkái 
miatt — 1983 februárjában bezárt, így itt az adatok 
a Bakonyi Ház látogatottságát jelzik, a Badacsonyi 
Irodalmi Emlékmúzeum — az épület állaga miatt — 
mindkét évben zárva tartott. Még annyit, hogy az 
ismertetett adatok nem tartalmazzák a külföldön 
rendezett kiállítások és vándorkiáll í tásaink látoga
tóinak számát, ugyanakkor a nem közvetlen fenn
tartásunkban lévő, de hálózatunkhoz és a szakfel
ügyeletünkhöz tartozó kiállítóhelyek látogatóinak 
számát sem. 

A kiállításainkról és kiállí tóhelyeinkről mon
dottak teremőreink lelkiismeretes munkájáért — 
amelyet a Megyei Tanács V. B. művelődésügyi osz-
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tálya támogatásának köszönhetően 1983 tavasza 
óta anyagiakban is jobban megbecsülhetünk —, 
kiállított műtárgyaink biztonságos őrzéséért kife
jezett őszinte elismerésünkkel zárjuk. 

Akkor, amikor a beszámoló által behatárolt idő
szakban «múzeumi szervezetünk tevékenységét 

In the above—mentioned time period the Museum 
Administration carried out its activity on the basis of 
the annual plans approved by the supervisory 
authorities. 

During the two years the new organizational 
structure introduced in 1981 and based on decentral
ization stood the practical test; the earlier situation, 
which in this respect was unsteady, became stabilized. 

The size of our staff improved but in the near future 
we shall need an art historian, an ethnographer, a geo
logist and two adult educators with permanent status. 
The increased demands on our public education work 
— we are thinking here primarily of the exhibitions — 
necessitates an enlargement of the conservation and 
exhibition arranging group. 

In the course of the two years, there occurred what 
may be called the average fluctuation in our peronnel 
(change of place of work, retirement, hiring of new 
workers, maternity leave, etc.). Thirteen staff members, 
a better than average number, were honored for their 
work. 

The data referred to below indicate the growth of 
our economic activity. Our yearly budget ammounted 
to about 11 million forints in 1982 and 13 million 
forints in 1983. A significant part of the above amounts 
was allotted to our large-scale construction activity: 
the renovation of the Bakony Museum building in 
Veszprém, the development of the workshop and 
storage center in Felsőörs and the establishment of the 
Balácsa Roman villa complex and outdoor display of 
ruins. As a result of our work in Felsőörs conservation 
and exhibition arranging workshops, modern from a 
country-wide point of view,, was established (un
fortunately our strained storage problems could not 
be solved at the same time). Probably in the spring of 
1984 a new exhibition gallery will open its doors in 
Balácapuszta. On the other hand, the reconstruction 
work on the Bakony Museum building will continue 
during the following years because of a lack of funds 
and construction capacity. We renovated the building 
of the Kisfaludi Memorial Museum in Sümeg and 
electric heating was installed in the Tihany Museum. 

Archaeological investigation was significant among 
the scientific activities oi the Bakony Museum in 
Veszprém. The excavation of the Roman villa complex 
in Nemesvámos-Balácapuszta was continued and in 
Tihany the monks' dwellings (a hermit colony of the 
Árpád period) were explored. Two cemeteries of the 

összegzetten és globálisan eredményesnek ítéljük 
meg, a szakmai és gazdasági vonatkozású támoga
tásért, ezzel együtt feladataink ellátásának meg
könnyítéséért köszönetet mondunk a múzeumügyet 
magáénak érző párt- és állami szerveinknek, szak
mai és szakigazgatási—felügyeleti szerveinknek: a 
Művelődési Minisztérium múzeumi osztályának és a 
Megyei Tanács V. B. művelődésügyi osztályának. 

Avar period (Várpalota—Bántapuszta, Veszprém) and 
two medieval churches (Balatonfüred, Ugod) were ex
cavated. Investigation was continued on the prehistoric 
earth fortification in the Bakony Mountains. 

Our ethnographic collecting and processing activity 
was concentrated primarily on the historico-etnographic 
exploration of the Kali Basin complex. A conference on 
this entitled „Suvery of changes in villages of the Kali 
Basin" was organized in the fall of 1983. 

The work of the History Department embraced the 
wide range of modern history research and collection 
(history of handicrafts, investigation of ways of life, 
military history, history of the labor movement, factory, 
school history). 

The current construction work in the Bakony 
Museum building caused difficulties for the un
interrupted work of the library, archive and photo
graphic laboratory. 

The Local History Museum in Pápa, besides archaeo
logical investigations, engaged primarily in ethno
graphic and local history collecting. 

The collaborators of the Bakony Natural History 
Museum in Zirc satisfactorily continued their collect
ing and processing activities in the fields of zoology 
and botany as part of their research program of more 
than 10 years duration, entitled „The Natural History 
Picture of the Bakony Mountains". 

The collaborators in the museum system quantitively 
and qualitatively engaged in important publication 
acitivity (scientific studies, popular science articles, 
catalogs, etc.). In the course of the two years there 
was also a productive increase in the collected and 
registered material objects with the exception of indus
trial art, fine art and anthropology. 

In the period discussed, three new museum exhibiton 
centers were opened (Tapolca: Pedagogical Collection, 
Bazsi: István Simon Memorial House, Bakonyszent-
király: blacksmith's shop). A total of 8 permanent and 
28 temporary exhibitions were arranged; at the same 
time 4 traveling exhibitions were organized in the 
county territory. 

The above exhibitions (more precisely the permanent 
exhibitions) were visited by 745,565 persons in 1982 
and 705,651 in 1983. 

On the basis of the report, we judge the activity of 
the Veszprém County Museum organization in 1982— 
1983 to have been wholly successful. 

ZOLTÁN TÖRÖCSIK 

THE ACTIVITY OF THE MUSEUM ADMINISTARTION OF VESZPRÉM 
COUNTY IN THE YEARS 1982—1983 
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A BALÂCAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI 

•; 

1984. május 18-án, a múzeumi világnap alkalmából új 
kiállítóhely nyitotta meg kapuit Veszprém megyében, 
Balácán. Az itt látható kiállítás az 1976 óta tervszerűen 
folytatott régészeti ásatások eredményeiről ad számot. 
A kiállítóhelyet az említett napon PAP JÁNOS, AZ 
MSZMP KÖZPONTI BIZOTTSÁGA TAGJA, AZ 
MSZMP VESZPRÉM MEGYEI BIZOTTSÁGA ELSŐ 
TITKÁRA adta át ünnepélyes keretek között jövőbeni 
rendeltetésének. Ugyanezen a napon került sor az MTA 
Veszprémi Akadémiai Bizottsága székházában A balácai 
kutatások eredményei c. tudományos ülésszak megren
dezésére is, amelyen nemcsak a feltárást közvetlenül 
végző régészek számoltak be eddigi eredményeikről, 
hanem a feldolgozásban részt vevő külső kutatók is. Az 
ülésszakot GYURICZA LÁSZLÓ, A VESZPRÉM ME
GYEI TANÁCS ELNÖKE nyitotta meg. Beszédét az 
alábbiakban adjuk közre: 

„Tisztelt Jelenlevők! Kedves Vendégeink! 
Ma, a múzeumi világnapon a múzeumok vilá

gának egyik ága; a régészet felé fordítjuk figyel
münket. Tesszük ezt annak okán, hogy ma dél
után a széles nyilvánosság számára is hozzáfér
hetővé, látogathatóvá tesszük a Nemesvámos— 
Veszprémfajsz községek közötti térségben feltárt 
római villa maradványait és a gondos kezek által 
összeállított kiállítást. 

Baláca-puszta ezáltal nemcsak a régészeti to
pográfiákból és szakkönyvekből lesz megismer
hető, hanem a közvetlen érzékelés világába való 
betekintés útján is. 

A történészek kimutatták és állítják, hogy a 
rómaiak Pannóniát határvédelmi okokból, talán 
azt is lehetne mondani, kis bizonyossággal, hogy 
kényszerből szállták meg. Mindezek után a latin 
Dunántúl története öt évszázadot ölelt fel. 

»Bizonyos azonban, hogy sohasem volt olyan 
.mediterrán' ez a táj, mint a római uralom alatt. 
Az élet külső formái is itáliai arcot öltöttek, a 
nagy déli népek építőszenvedélye átcsapott a 
Dráván, és megmozdultak a kövek: fórumok, ka
puk, paloták, cirkuszok, színházak, templomok, 
fürdők, táborkaszárnyák, vízvezetékek, szobrok, 
sírkövek, szarkofágok, emlékoszlopok nőttek ki 
a földből, kő, kő, kő . . ., de mindenütt parkok, 
kertek, szőlők, gyümölcsösök, virágok, puha 
lombcsokrába rejtve.« — írja Várkonyi Nándor 
Dunántúl című művében. 

Azután nagyot fordult a történelem kereke, a 
római birodalom lehanyatlott, felhagyta limeseit, 
tárgyi valóságát átadta az enyészetnek, amely rá
telepedett és jórészt felemésztette azt. 

Maradványai hazánk, szülőföldünk értékes kul

túrtörténeti emlékei, feltárásuk, óvásuk, megbe
csülésük, mondhatnám úgy is, kötelességünk. 

Baláca a kutatások szerint a Balaton-vidék leg
nagyobb és egyben legkorábbi ismert római tele
pülése — »az egész település pompája s méretei 
arra engednek következtetni, hogy tulajdonosa 
itáliai földbirtokos lehetett« — olvashatjuk Ma
gyarország régészeti topográfiájában. 

Ez annál is figyelemreméltóbb, mivel a gyar
matosok közt tudvalevőleg kevés volt a született 
»civis Romanus«. 

Sokáig pihentek a balácai romok a veszprémi 
káptalan birtokának földjében, de az ember tevé
kenykedik, mert tevékenysége maga az ember, 
fejlődésének, fennmaradásának alapja. 

És miközben műveli a földet, műtárgyakat épít, 
szerszáma megakad, megbolygatja a feledett múl
tat, a saját múltját, mert ahogy László Gyula írta: 
»A régmúlt bennünk él, anélkül, hogy tudnánk 
róla . . .«, majd így »Valamilyen csodás képessé
gű kutató egyetlen élő emberből és eszközeiből 
ki tudná nyomozni az emberiség egész múltját«. 

No de térjünk vissza Balácához, a fenti gondo
kat csak azért idéztem, mert helyénvalónak ér
zem, és nem tudok szabadulni történelmet tömö
rítő varázsától. 

Baláca e századi történetét 1904 őszén szántás 
közben felszínre került falfestménytöredékek ve
zetik be. Véletlenül rábukkantunk? így is lehet 
mondani, de úgy is, hogy törvényszerűen buk
kantunk rá, mert az effajta fellelés a régészet 
tudományának törvényszerűsége. 

Dicséret az elődöknek, felismerték a lelet je
lentőségét. 1906—26 között folytak itt ásatások, 
Rhé Gyula vezetésével. Azután csend. Mármint a 
romok csendje, mert miközben azok csendben 
pihentek a földben, újra fordult a történelem ke
reke, fegyvert, vért, csatákat, háborús emlékeket 
nyomva a földbe, amelyek valamikor ismét a 
megkutatás tárgyai lesznek, vagy azok már ma is. 

ö tvenévny i szünet után 1976-ban kezdődött 
meg az ásatások második szakasza a Veszprém 
Megyei Múzeumi Igazgatóság átgondolt és ki
dolgozott programja szerint, amelyet a megyei 
pártbizottság, a megyei tanács vezetése többször 
áttekintett, jóváhagyott és anyagilag is, és a 
szükségesség szempontjából is alátámasztott. 

Ez utóbbinál, a szükségességnél időznék el egy 
pillanatra. Valahol olvastam, úgy hiszem Ceram 
A régészet regénye című népszerű munkájában, 
hogy a kutatás eredménye nemcsak a lelet gaz
dagságától, hanem a régész felkészültségétől is 
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függ, mégpedig ez utóbbinál talán az előbbinél 
is jobban. 

Nos, itt a felkészültség megvan. Megvan a lel
kesedés, a múlt ismeretét feldolgozó, magába 
foglaló újabb ismeretekre törő tudásvágy. Énei
kül újra hozzányúlni a romokhoz, vétek lett 
volna. 

A kutatásokat dr. Palágyi Sylvia, a Bakonyi 
Múzeum osztályvezetője vezeti, nagy emberi am
bíciókkal,, tisztességes és elismerésre méltó becs
vággyal, a megnyerni tudás szép emberi készsé
gével is megáldva. Itt, a Balácának szentelt tu
dományos ülésszak nyilvánossága előtt mondok 
köszönetet eddigi munkájáért, biztatom, hogy 
folytassa a megkezdett munkát, hisz programunk, 
elgondolásunk szerint úgy 2000-ig is eltart. Mi 
pedig mellette állunk, támogatjuk a magunk 
módján, a magunk eszközeivel és lehetőségeivel, 
elősegítjük annak sikerét. 

Nagy munkához közös összefogásra van szük
ség, mind a feltételek megteremtésében, mind pe
dig magában a végrehajtásban. Ezért tartom 
szükségesnek, hogy a munkaközösség további két 
tagjáról, Regénye Juditról és H. Kelemen Mártá
ról is tiszteletteljes elismeréssel szóljak. 

Szólnom kellene még másokról is, de a délutáni 
romkert- és kiállításmegnyitón erre még vissza
térünk. 

A világ haszonelvű, mert az ember az. Hol a 
közösségi haszon ebben a munkában, a történeti 
érdekességet meghaladóan? 

Nos, itt sokoldalú közelítésnek van helye. A 
szülőföld ismerete fokozza a kötődést, nemesebbé 
teszi a tartást, alakítja a dolgokról, a dolgokból 
formált ér tékrendet — ez óriási emberi és társa
dalmi haszon, hogy jobban tudom, hogy ki va
gyok és hol élek. 

Mert az ember nemcsak azzal gazdagszik, amit 
elfogyaszt, hanem főként azzal, amit befogad. 

A régi és közelmúltnak befogadása így tehát 
gazdagodásunk eszköze. 

De gazdagszik a gyönyörű dunántúli táj is, szű
kebb környezetünk, a pannon táj. A Balaton-fel
vidék e része térsége felszínén újabb díszítőelem 
jelenik meg, gazdagítva a látnivalókat, elgondol
kodtatva az élet folyamatosságán, a jelen és múlt 
elválaszthatatlan egybemosódásán. 

Most egy állomáshoz értünk, mégpedig jelen
tőshöz. Bemutatjuk másoknak, önmagunknak, mit 
tettünk, hol tartunk, meddig jutottunk. 

Ma egy kicsit ünnepelünk is, büszkélkedünk is, 
mert van mivel, és holnap a munka megy tovább. 
Tovább gyarapítjuk ismereteinket, és ez így van 
rendjén. 

Thomas Mann-nal fejezem be megnyitó beszé
demet: »Mélységes mély a múltnak kútja. Ne 
mondjuk inkább feneketlennek?« 

De igen, mondjuk. És keressük az újabb felté
teles kezdeteket. 

Köszönöm a figyelmüket. Jó tanácskozást kí
vánok mindannyiuknak." 

A kiállítás ünnepélyes megnyitója (Fotó Borbás János) Торжественное открытие выставки 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ РАСКОПОК 
В МЕСТНОСТИ БАЛАЦА 

18-ого мая 1984 года, по случаю Всемирного дня Му
зеев, была открыта новая выставка на территории ар
хеологических раскопок, проводимых в этой местности 
Веспрем). На этой выставке выставлены экспонаты ар
хеологических раскопок, проводимых в этой местности 
с 1976 года. В этот день выставка была торжественно 
открыта товарищем Яношем Папом, членом Централь
ного Комитета ВСРП, первым секретарём Областного 
Комитета Веспрем. 

В этот же день была организована и научная конфе
ренция в городе Веспрем на тему «Результаты исследо
ваний в местности Балаца», на которой выступали со 
своими докладами археологи и другие исследователи, 
участвующие в исследовательской работе в Балаце. 
Конференцию торжественно открыл Ласло Дюрица, 
председатель Областного Совета Веспрем. Его речь 
опубликована выше. 

25 






