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A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság 
1983 nyarán egy olyan új egységgel gyarapodott , 
amely nemcsak a megye, hanem az egész ország 
múzeumügyének történetében is kiemelkedő — 
és reméljük: példamutató is — lehet. 

Az új létesítmény a Műtárgyvédelmi Központ, 
amely a Bakonyi Múzeumtól (Veszprém) tíz kilo
méterre lévő, nagy múltú Felsöörs községben 
van. 

Ahhoz, hogy a felsőörsi műhelyek létrejötté
nek okait és szükségszerűségének tényét meg
világíthassuk, mindenekelőtt röviden át kell 
tekintenünk a Bakonyi Múzeum épületének, 
illetve a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgató
ság szervezetének történetét, fejlődését. 

A Veszprém Vármegyei Múzeumi Egylet már 
a század elején gyűjtést indított a leendő vár
megyei múzeumi épület megépítésének céljából. 
Ezzel szinte egy időben készültek el — több va
riánsban — az építészeti tervek. A grandiózus 
terv azonban már nem valósulhatott meg: az I. 
világháború vihara nemcsak a tervet, hanem az 
addig összegyűlt pénzt is elsodorta. 

A világháború után újult erővel folytatódott 
a gyűjtés a vármegye jeles régiségeit bemutató 
önálló épület megvalósításához. A megváltozott 
társadalmi-politikai és gazdasági helyzet arra 
kényszerítette a lelkes pártolókat, hogy az ere
deti terveket is átdolgoztassák. Az ujabb terv 
egy jóval kisebb alapterületű, de technikai-épí
tészeti szempontból modernebb, az európai élvo
nalhoz tartozó felfogást, ízlést és tudást tükröz. 
Az elfogadott terveket Medgyaszay István készí
tette. Módosítás történt az épület funkcióját ille
tően is. Míg az 1914 előtti terv kizárólag mú
zeumi célú volt, addig a háború után együtt 
szerepeltette a múzeumot a könyvtárral — ért
hető okokból. A kétemeletes épület földszintjén 
kapott helyet a könyvtár, míg a múzeum az első 
és második emeletet vehette birtokba. így a mú
zeum kereken 750 m2-t mondhatott magáénak, 
ahol helyet kapott a műtárgyraktár (tanulmányi 
jelleggel), a kiállítótermek és az „irodák". Áz 
1925. május 24-én felavatott múzeum akkori 
gyűjteményét közel 100 000-es nagyságrendűnek 
becsüljük — egészen pontos számadatok nem 
állanak rendelkezésünkre. Meg kell azonban 
jegyeznünk — a pontosság és a későbbi arányí-
tás helyességének kedvéért is —, hogy az 1925-
ös darabszám tartalmazta egyrészt az azóta kivált 
természettudományi anyagot is, ami az összes 
darabszám több mint egyharmadát tette ki. Fi
gyelembe véve az 1925-ben érvényes nyilvántar

tási gyakorlatot, a teljes darabszám magába fog
lalta azt a gyűjteményi egységet is, amit ma kü
lönféle adattár néven tartunk nyilván. 

A fentiek figyelembevételével nem járhatunk 
messze az igazságtól, amikor azt állítjuk, hogy a 
teljes humán gyűjteményi anyag (régészet, nép
rajz, iparművészet, képzőművészet) nem haladta 
meg az 50 000-t. 

A két világháború közötti időszak nem hozott 
látványos változásokat, fejlődést a múzeum életé
ben. 1-2 tudományos szakember (muzeológus) 
gyarapította a gyűjteményeket — nagyjából 
végig azonos feltételek között. A II . világháborút 
a múzeum aránylag szerencsésen úszta meg: 
jelentős károkat sem az épület, sem pedig a gyűj
temény пещ szenvedett. 

A felszabadulás után — az addigi vármegye 
helyett —, 1949-ben a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium vette át a múzeum fenntartási és 
irányítási feladatait. A vidéki magyar múzeumok 
életében — így a Veszprémi Bakonyi Múzeum 
életében is — az 1962-es év hozta a legnagyobb, 
legjelentősebb változást, amikor az általános 
decentralizálási irányzatok eredményeképpen a 
múzeumok a megyei tanácsok felügyeleti és fenn
tartási hatáskörébe került, és megszervezték a 
megyei múzeumi igazgatóságokat. Ez az admi
nisztrációs intézkedés soha nem látott fejlődést 
eredményezett szerte az országban — igaz, min
den megyében eltérő intenzitással és eltérő fel
tételekkel. 

1962-ben az alábbi múzeumok és kiállítóhelyek 
alkották a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgató
ságot: 

Múzeumok: 
1. Bakonyi Múzeum, Veszprém 
2. Balatoni Múzeum, Keszthely 
3. Városi Múzeum, Pápa 

Kiállítóhelyek: 
4. Batsányi-emlékkiállítás, Tapolca 
5. Falumúzeum, Tüskevár 
6. Helytörténeti Gyűjtemény, Várpalota 
7. Jókai Emlékmúzeum, Balatonfüred 
8. Kisfaludy Múzeum, Sümeg 
9. Reguly Antal Múzeum, Zirc 

10. Szegedy Róza Ház, Badacsony 
11. Tihanyi Múzeum, Tihany 

1961 végén, 1962 elején a Bakonyi Múzeum 
tárgyi anyagának darabszáma 107 000 volt. Eb
ből kereken 72 000 darab volt az egyedileg szám-
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ba vehető műtárgy, tehát a természettudományi 
anyag nélkül. Egyszerű kiszámítani, hogy 1925 
és 1962 közötti 37 év alatt a gyűjtemény mind
össze kb. 22 000 darabbal növekedett (ismét nem 
vettük figyelembe a természettudományi anyagot 
és a könyvtári , valamint adattári állományt). 
Százalékos megközelítéssel ez mindössze 44% -os 
gyarapodást jelent 37 év alatt; más szóval éven
te átlagosan kb. 600 tárggyal növekedett a Bako
nyi Múzeum műtárgyállománya. 

1982-re, tehát húsz év múlva a Bakonyi Mú
zeum egyedileg számba vehető műtárgyállo
mánya elérte a 150 000-es darabszámot, vagyis 
kereken 200% -kai növekedett meg. Ismét csak 
átlagos évenkénti gyarapodást számítva, 3900 
tárgyat jelent, tehát az évenkénti növekedés át
laga több mint hatszorosára nőtt. 

A gyorsuló ütemű mütárgynövekedés előfel
tétele természetszerűen az volt, hogy megfelelő 
ütemben növekedjék a muzeológusi kutatógárda, 
valamint az ásatásokra, a gyűjtemény gyarapítá
sára fordítható összeg, és nem utolsósorban a 
segédtudományos munkaerő-létszám. A fenti első 
előfeltétel az alábbiak szerint alakult 1962 és 
1982 között: 1962-ben: 3 fö muzeológus, 1982-
ben: 14 fö muzeológus dolgozott a Bakonyi Mú
zeumban, és ez közel ötszörös növekedést jelent. 
Ide kívánkozik még a restaurátorok számának 
alakulása is: 1962-ben: 1/2 fő, 1982-ben: 5 fő 
restaurátort alkalmazott a múzeum. Ha most 
az egyszerűsítés miatt figyelmen kívül is 
hagyjuk a további előfeltételek alakulását, vál
tozását, kétségtelenül megállapíthatjuk, hogy 
óriási fejlődés szemtanúi — és részesei — lehet
tünk mind a múzeumi kutatógárda létszámát, 
mind pedig a műtárgyállomány darabszámát ille
tően. 

A műtárgyállomány és a szakmai kutatógárda 
növekedése mellett extenzíven gyarapodott a 
VMMI intézményhálózata is. 1982 végén a követ
kező múzeumok, illetve kiállítóhelyek tartoztak 
igazgatóságunkhoz: 

Múzeumok: 
1. Bakonyi Múzeum, Veszprém 
2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, 

Zirc 
3. Helytörténeti Múzeum, Pápa 

Kiállítóhelyek: 
4. Bajcsy-Zsilinszky Emlékház, Pálköve 
5. Bakonyi Ház, Veszprém 
6. Egry József Emlékmúzeum, Badacsony 
7. Gizella-kápolna, Veszprém 
8. Falumúzeum, Tüskevár 
9. Jókai Emlékmúzeum, Balatonfüred 

10. Kisfaludy Emlékmúzeum, Sümeg 
11. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Bakonybél 
12. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Nagyvázsony 
13. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Tihany 
14. Szent György-kápolna, Veszprém 
15. Szegedy Róza-ház, Badacsony 
16. Tihanyi Múzeum, Tihany 
17. Vármúzeum, Veszprém 

A fentebb ismertetett gyors iramú fejlődés 
igen hamar jelezte az ellentmondásokat és fe

szültségeket. Az egyik legnagyobb feszültséget 
a gyorsuló ütemű zsúfoltság jelentette. A megyei 
tanács 1969—1970-ben tágasabb, önálló épületet 
adott a megyei könyvtárnak, így múzeumi célra 
vehettük igénybe az épület kiürült földszintjét. 
Az átalakítást a megyei tanács anyagi segítsé
gével végezhettük el. 

Kialakítottuk a múzeumi könyvtár helyiségét 
(addig elszórtan, irodákban volt a könyvállo
mány), megfelelő számú dolgozószoba létesült, 
míg a korábbi, I. emeleti irodák helyére került 
az adattár, valamint az iparművészeti, újkori és 
részben képzőművészeti gyűjteményi raktár. 

Az alagsorban néprajzi raktárát alakítottunk 
ki, és ide kerültek a restaurátor- és kiállítás
rendező műhelyek is, amiknek az alapterülete 
minimális és a felszereltsége igen szerény volt. 
Mindezek részletesnek tűnő felsorolását azért is 
tartjuk fontosnak, mivel 1970-ig (az épület át
alakításának befejezéséig) gyakorlati lag egyetlen 
raktárhelyiségben zsúfolódott össze a Bakonyi 
Múzeum műtárgyállománya. A nagyobb méretű 
tárgyak részben az épület padlásán voltak, rész
ben a 60-as évek második felében egyre-másra 
megnyíló skanzenek, falumúzeumok stb. kiállí
tásaiba és raktáraiba kerültek. Az 1970-ig egyet
len raktárként funkcionáló helyiség legnagyobb 
részét a régészeti gyűjtemény vehette birtokba. 

Az ismertetett raktárbővítési akciók azonban 
csak ideig-óráig oldották meg a gyorsan gyara
podó műtárgyak elhelyezésének gondjait. A 70-
es évek közepére újabb lehetőségeket kellett 
keresni a nemzeti vagyon jelentős részét meg
testesítő műtárgyállomány elhelyezésére. Ekkor 
került sor az egyik kiállítóterem raktárrá való 
átalakítására: ez újabb 60 m2-t jelentett, szintel
választással ez 120 m2-t tett ki, ahol a néprajzi 
bútoranyagot próbáltuk elhelyezni. 

A városi tanács szintén a 70-es évek közepén 
bocsátotta rendelkezésünkre a volt jezsuita temp
lomot, ahová a múzeum kőanyaga került, összes
ségében a múzeum műtárgyállományát az alábbi 
megoszlásban és helyeken raktároztuk: 
1. Régészeti gyűjtemény 
1.1. Régészeti raktár (VBM): kb. 192 n r (galéri

ával) 
1.2. Kőtár (jezsuita templom): kb. 180 n r 
1.3. Egyéb, szükség-tárolóhelyeken 
2. Néprajzi gyűjtemény 
2.1. Néprajzi raktár: VBM alagsora: 82 m2 

2.2. Bútorraktár, VBM: 60 m2 (120 m2) 
2.3. Az iparművészeti raktár (textil) 
2.4. A Bakonyi Ház hátsó szobája: kb. 25 m2 

2.5. A Bakonyi Múzeum padlásán: kb. 60 m2 

2.6. Egyéb, szükség-tárolóhelyeken 
3. Iparművészeti gyűjtemény 
3.1. Iparművészeti raktár: VBM: 52 m2 

3.2. A Tihanyi Múzeumban: kb. 50 m2 

3.3. A Bakonyi Múzeum padlásán: kb. 30 m2 

3.4. Egyéb, szükség-tárolóhelyeken 
4. Űjkori gyűjtemény 
4.1. Az iparművészeti raktárban 
4.2. A VBM padlásán: kb. 30 m2 

5. Fegyvergyűjtemény 
A régészeti raktárban (VBM) 

6. Numizmatika 
A régészeti raktárban 
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7. Képzőművészet 
7.1. A képzőművészeti „raktárban", VBM: 16 m2 

7.2. A Tihanyi Múzeumban: kb. 25 m2 

7.3. Az iparművészeti raktárban 
7.4. A múzeum helyiségeinek falain 
8. Antropológia 

A régészeti raktárban 

Mindezeket összevéve, de nem számítva az 
egyéb, ideiglenesen és szükségből raktározási 
célokra használt helyeket, a Bakonyi Múzeum 
műtárgyállománya a 70-es évek közepén kereken 
800 m - t foglalt el. 

A raktározási gondok mellett egyre inkább 
nyomasztóvá vált a Bakonyi Múzeum állandó 
kiállításának helyzete. Az állandó kiállítás nép
rajzi része 1950-ben, a régészeti része 1958-ban 
nyílt meg. Kisebb-nagyobb változtatások történ
tek időközben, de alapvetően ezt a kiállítást lát
hatta a látogató egészen a 70-es évek közepéig
végéig, így a kiállítás mind tartalmi, mind pedig 
esztétikai szempontból elavult, a bemutatott mű
tárgyak állaga is kívánnivalót hagyott maga 
után. Az állandó kiállítás 1978-ban szűnt meg 
véglegesen. 

Mindezen gondjainkat ismerve és figyelembe 
véve, a megyei tanács mind nagyobb erőfeszí
téseket tett mind a raktározási nehézségek, mind 
pedig az új állandó kiállítás felépítése céljából. 
Ez utóbbit, vagyis az új állandó kiállítás meg
rendezését feletteseink az épület teljes felújí
tásának igényével kapcsolták egybe — igen 
helyesen. A már korábban felmerült épületbőví
tési ötleteket, elképzeléseket gazdasági okok 
miatt el kellett vetni, illetve a 70-es évek végén 
már fel sem merülhettek (a padlástér beépítése, 
az épület megtoldása stb.). Megoldásként maradt 
az a terv, hogy meglévő, régebbi épület (vagy 
épületek) megvásárlása, majd átalakítása révén 
jusson a múzeum megfelelő nagyságú és a kor 
követelményeit is kielégítő raktárakhoz, helyi
ségekhez. 

A raktározási helyzet megoldása pedig elő
feltétele volt a Bakonyi Múzeum teljes felújítá
sának, és ezzel együtt az új állandó kiállítás meg
rendezésének. 

A megfelelő nagyságú épületek megszerzésé
nek kísérletei egyre-másra kudarcot vallottak — 
Veszprém város területét illetően. így került sor 
arra, hogy a Veszprémtől mindössze 10 km-re 
lévő Felsőörsön megürült téeszépületeket vásá
rolta meg a múzeum számára a megyei tanács. 
Az épületek korábban a Csopak Tája Mgtsz tulaj
donában voltak, amiket főleg gépműhelyek és 
szőlőoltvány-készítés céljaira használtak. Álla
guk, beosztásuk és egyéb, műszaki feltételeik 
azonban önmagukban nem tették lehetővé mú
zeumi célú hasznosításukat. Ezért az igazgatóság 
elkészíttette az ingatlan beépítési és hasznosí
tási tervét, amely az épületeket, utakat, köz
műveket és a zöldterületek elhelyezését határoz
ta meg. A terv figyelembe vette a meglévő épü
letek átmeneti hasznosítását is. 

A kialakult funkciót nagymértékben meg
határozta a Bakonyi Múzeum épületének re
konstrukciós terve. Ugyanis egyértelművé vált, 
hogy a veszprémi múzeum épülete a felújítás 

után nemcsak a különféle műtárgyraktárak, ha
nem az alagsorban lévő zsúfolt és elavult (és 
tegyük hozzá: egészségtelen) különféle műhelyek 
(restaurátori és kiállításrendezői) kitelepítését 
is megkívánta. 

A felsőörsi épületek hasznosítását az alábbi 
funkciók határozták meg: 

1. Műtárgyraktárak 
2. Restaurátorműhelyek és 
3. Kiállításrendező műhelyek. 
A rendelkezésre álló épületek felújításának, 

átalakításának tervezését most már a fenti hár
mas funkcióra rendelhette meg az igazgatóság. 

Az épületek felújítása, átalakítása 1983-ban 
készült el, és megkezdődött a Bakonyi Műzeum 
gyűjteményeinek, valamint a különböző műhe
lyek, laboratóriumok átköltöztetése, feltöltése. 
Ma már mindenki előtt ismert — aki érintett a 
múzeumi igazgatóság, a múzeum sorsának alakí
tásában —, hogy a jelenlegi állapotban annak 
fejlesztése nem állhat meg. Hiszen a több mint 
egyhektaros terület olyan további fejlesztési 
lehetőségeket rejt magában, ami a közeli (és 
távolabbi) jövőt illetően is bizakodással tölthet 
el bennünket. 

Ez annál is inkább fontos szempont, mivel a 
jelenleg funkcióba állított épületek egy jó része 
máris bővítésre szorul. Legfőként és legelsősor
ban igaz ez a műtárgyraktárra , hiszen a jelenleg 
adott, egyetlen helyiségből álló műtárgyraktárba 
voltunk kénytelenek bezsúfolni műtárgyaink 
jelentős részét. A raktár alapterülete kereken 
280 m2. Itt utalunk vissza korábbi számításainkra, 
nevezetesen arra, hogy az 1970-es évek végén a 
műtárgyállományunk kereken 800 m2-nyi terüle
tet foglalt el! Az összehasonlítás még akkor is 
szembeszökő, ha mindenki számára világos, hogy 
a műtárgyak egy része már fizikailag sem kerül
hetett be ebbe a raktárba. Vagyis az alapterület
különbség 520 m2. Ezt nem enyhítette számot
tevően az új raktár és a régiek belmagasságának 
különbsége sem. 

És most érkeztünk el mondandónk második, a 
jövőt felvázoló szakaszához. 

Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy a fel
sőörsi műtárgyvédelmi központ jövőbeli funk
cióit végül is a múzeumi infrastrukturális felada
tok határozzák meg. Vegyük ezeket sorra: 
1. Műtárgyraktározási feladatok 
1.1. Anyagfaj tánkénti műtárgyraktárak 
1.2. Átmeneti raktárak 
1.3. Kutató-feldolgozó szobák 
1.4. Számítógépes nyilvántartó egység 
2. Konzerválási-restaurálási feladatok 
2.1. Restaurátor műhelyek: fém, fa, bútor, kerá

mia—üveg, papír—bőr, textil. 
2.2. Kerámiaválogató terem 
2.3. Gázosítóberendezések (gázkamrák) 
2.4. Áztató kádrendszer 
2.5. Kutató-, archeometriai laboratórium 
3. Kiállítások tervezése, kivitelezése 
3.1. Grafikai műhelyek (műtermek) 
3.2. Kiállításrendező műhelyek: gépműhely, fa

megmunkáló műhelyek, fémmegmunkáló .mű
hely, szerelőműhely. 

3.3. Installációs raktárak 
4. Ingatlan-karbantartás: tmk-műhely 
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5. Egyéb funkciók 
5.1. Reprográfiai műhelyek 
5.2. Különféle raktárak: anyagraktárak, vegyszer

raktárak, kéziraktárak, garázsok stb. 
6. Tudományos-közművelődési egység 
6.1. Tudományos feladatok 
6.2. Közművelődési feladatok 
7. Gazdasági-adminisztrációs részleg, szociális 

létesítmények 

Ha most már konkrétan és részletesebben át
gondoljuk a fenti, vázlatosan ismertetett felada
tokat, illetve az e feladatokat ellátó komplex 
múzeumi infrastrukturális központot, akkor nyil
vánvalóvá válik, hogy — ismerve a megye je
lenlegi és várható gazdasági lehetőségeit — meg
valósítása csak hosszú távon képzelhető el. Vé
leményünk szerint az ezredfordulóra kialakít
ható a fent ismertetett szinten és állapotban. 

1. Ha a műtárgyak raktározási feladatait, il
letve módszereit és kívánalmait tekintjük át, 
akkor a jelenlegi ismereteink szerint minden
képpen anyagfajtánként kell megterveznünk-
felépítenünk a műtárgyakat befogadó raktára
kat. Ezt egyértelműen a műtárgyak állagvé
delme indokolja. Ugyanis a különböző anya
gok más-más mikroklímát igényelnek: hőmér
séklet, relatív páratartalom — hogy csak a leg
fontosabbakat említsük. így csak abban az eset
ben biztosíthatjuk a műtárgyak állagvédelmé
nek leghatásosabb módját, ha külön-külön sza
bályozott mikroklímát biztosítunk számukra. Ez 
az elv már számos országban gyakorlattá vált; 
a kezdeti lépéseket már hazánkban is megtett 
néhány múzeum. Ezért ebben a távlati tervünk
ben a következő műtárgyraktárakat javasoljuk 
megépíteni: 

1. 1. Bútor, illetve fából készült tárgyak rak
tára (néprajz, újkor, iparművészet, ipartörténet 
stb.). Számítván a múzeum még szükségraktárai
ban lévő tárgyaira, valamint a 2000-ig tartó 
gyűjteménygyarapodás légtérszükségletére, szá
mításaink szerint kb. 300 m2 alapterületű raktár 
szükséges. A raktárban ajánlott relatív páratarta
lom: 50-65% . 

Az egyéb szerves anyagokból készült műtár
gyak tulajdonképpen hasonló mikroklímát kí
vánnak meg, pusztán gyakorlati okokból (eltérő 
raktározási kívánalmak) több kisebb légtérben 
helyezzük el a textilt és a bőrt, illetve a fest
ményt és grafikát. A textil- és bőr- (csont-, 
szaru-) tárgyak raktárának alapterülete kereken 
100 m2-ben határozható meg, míg a festmény— 
grafika tárolására 140-160 m2 látszik elégséges
nek. A raktárban a kívánatos relatív páratar
talom: 50-65% . 

A szervetlen anyagokból készült műtárgya
kat — ismét csak gyakorlati raktározási okok 
miatt — több légtérben (önálló helyiségben) cél
szerű elhelyezni. így egy helyen tárolnánk a 
kerámia- és üvegtárgyakat (iparművészet, ú j 
kor, néprajz). Számításaink szerint 2000-ig egy 
kb. 100 m2-es raktárhelyiség elégítené ki az igé
nyeket. Nagyjából ugyanekkora területet kell 
biztosítanunk a szobroknak (fém-, kő-, üveg-, 
kerámia-). 

Ismét más helyiséget biztosítunk a kézifegy

vereknek, a különleges biztonsági okok miatt is, 
amelynek alapterülete 50 m2. 

Valamivel kisebb, mintegy 30 m2-nyi területű 
helyiség látszik elegendőnek a numizmatikai 
gyűjtemény tárolására. 

A csupán fémből készült műtárgyak száma 
aránylag nem sok, a gyarapodás üteme sem lát
szik jelentősen gyorsulni, így a fémraktár alap
területe csak 80-100 m2-nyi. 

A műtárgyakat azonban nem lehet mindig 
anyagfajtánként osztályozni, hiszen jó részük 
többféle anyagból áll. Éppen ezért a fenti szisz
témát két esetben is meg kell bontanunk. Elő
ször a több anyagfajtából összeállított tárgyak 
esetében. Ezért tervezünk egy ,, végy es" rak
tárt (raktárhelyiséget) üzemeltetni, függetlenül 
attól, hogy melyik, múzeumban művelt tudo
mányághoz köthető. Raktárigénye a számítások 
szerint 120-150 m2. 

Nem érintettük még az egyik legfontosabb és 
legnagyobb gyűjteményi egységet, a régészetet. 
Mint az mindenki számára ismeretes, a muzeális 
közgyűjtemények ügyrendi szabályzata kimond
ja, hogy a leletegyütteseket a lehetőség szerint 
egységben kell tartani a raktárakban (44. §. 5. 
bekezdés). Ezért a tervünkben egy teljesen ön
álló, egységes régészeti raktárt szerepeltetünk, 
kb. 300 m2-nyi alapterülettel. 

Ismét csak különálló raktárban helyezzük el 
a kőanyagot is (régészet, művészettörténet, nép
rajz, űjkor), elsősorban a tárgyak nagysága, va
lamint súlyuk miatt. A kőanyagraktár alapterü
lete 360-400 m2. 

A szervetlen anyagok raktározására szolgáló 
helyiségek ajánlott relatív páratartalma: 45% -nál 
alacsonyabb. 

Tulajdonképpen elérkeztünk a műtárgyraktá
rak részletes ismertetésének végére. Az eddig 
számított minimális alapterület: 1380 m2, míg a 
maximális: 1760 m2. 

A Bakonyi Múzeum gyűjteményeinek gyara
podásáról a fentebb ismertetett adatok alapján 
azt állapítottuk meg, hogy 1962 és 1982 között 
átlagban 3900 darabbal nőtt a gyűjtemény. Ha 
most figyelembe vesszük egyrészt az intenzív, 
belső feldolgozó munkára serkentő szakmai jel
legű felhívásokat és ajánlásokat, valamint az ob
jektív megyei adottságokat, amelyek a műtár
gyak gyarapításának növekvő tendenciáját erő
sítik, akkor elfogadhatónak látszik azt feltételez
ni, hogy a két tendencia vektoraként a várha
tó évi műtárgygyarapodás 4-5000 között fog mo
zogni az ezredfordulóig. Ez pedig azt jelenti, 
hogy 1986 és 2000 között a meglévő, egyedileg 
számba vehető műtárgyak száma 60-75 000 da
rabbal nő meg. Ez pedig — a jelenlegi műtár
gyak számához viszonyítva — 40-50% -os gya
rapodást jelent. 

Hadd emlékeztessünk ismét egy fenti adatra, 
amikor az 1970-es évek közepén meglévő mű
tárgyak raktározási alapterületét kb. 800 m2-ben 
állapítottuk meg. Ez a szám a jelenleg 900 m2 

(a külső, ideiglenes szükségraktárak növekedtek, 
ill. szaporodtak), tehát az ezredfordulóra a je
lenlegi raktározási célra használt alapterület kb. 
60-100% -kai nő meg. 

1. 2. A múzeumi törvény, illetve az ügyrendi 
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szabályzat értelmében a raktárak mellett — a 
leltározatlan és kezeletlen tárgyak számára — át
meneti raktárát kell létesíteni (44. §. 3., ill. 6. 
bekezd.). 

A felsőörsi leendő (és meglévő) raktárak mel
lé szervesen kapcsolódó átmeneti raktárakat kell 
építenünk. Kialakítására két megoldás látszik 
kivitelezhetőnek: 

1. Egyetlen, nagy alapterületű, nagy befogadó
képességű raktár, vagy 

2. minden anyagfajtához (raktárhoz) külön-
külön építendő. 

Az 1. pontban ismertetett módszer olcsóbb
nak tűnik, de hátránya, hogy ebben az esetben 
egyetlen légtérbe (mikroklímába) kerül a fest
mény, a kő, a fa stb., ami az állagvédelmi 
szempontoknak nem felel meg. A 2-es számú 
megoldás esetleg drágább, ám de a biztonságo
sabb állagvédelem szempontjából, az esetleges 
fertőzéstől való védelem miatt jóval „kifize
tődőbb". 

Az átmeneti raktárak (ha a 2-es számú variá
ciónál maradunk) alapterületét mindenkor az 
adott anyagfajta határozza meg, ugyanis nyilván
való, hogy a bútor—fa raktár mellé nagyobb 
szükségeltetik, mint mondjuk, a textilraktár mel
lé, így az átmeneti raktárak alapterülete 18-60 m2 

között váltakozik. 
1. 3. Ugyancsak szigorúan szabályozott a mú

zeumi raktárakban őrzött műtárgyak kutatási 
rendje. Eszerint ,,a tárgyak tanulmányozására a 
raktáron kívül kell külön helyiséget biztosítani" 
(45. §. 5. bek.). Ezért minden épületben (raktár
épületben) legalább egy kutatószobát kell ter
veznünk. Alapterülete megegyezik egy nagyobb 
irodai szobáéval: 20-25 m . 

1. 4. Itt tervezzük a múzeumi számítógépes 
nyilvántartás kiépítését is, amit célszerű sze
mélyi számítógéppel megoldani. A nyilvántar
tás segítségével minőségileg magasabb szintű va
gyonbiztonságot is elérhetünk — nem számítva 
a tudományos feldolgozás meggyorsítását. 

2. Az előzőekben felsorolt múzeumi gyűjte
mény mennyisége egyértelművé teszi, hogy an
nak kezelése, tudományos feldolgozásra, kiállí
tásra való előkészítése nem kis feladatot ró a 
restaurátor szakemberekre. A restaurálás fejlesz
tésének megértéséhez tekintsük át múzeumunk 
restaurálási-konzerválási tevékenységének rövid 
történetét. 

A vidéki múzeumok megalakulása, létrehozása 
után a századfordulón, majd a 10-es, 20-as évek
ben a műtárgyak kezelésére általában 1—1 olyan 
munkaerőt alkalmaztak, ak ik a múzeumszolgai 
feladatok ellátása mellett letisztogatták a tárgya
kat, jobb esetben összeragasztották a cserepe
ket. Ez a helyzet évtizedeken keresztül válto
zatlan volt, gyakorlati lag csak a tanácsosítás 
hozott ebben is döntő változásokat. A Múzeumi 
Restaurátor és Módszertani Központ 1974. évi 
közleményei szerint még 1960-ban is csak 1—1 
restaurátor dolgozott minden nagyobb múzeum
ban, ritkán 2, esetleg 3 fő. Veszprémben is ha
sonló volt a helyzet. 1974-ben ez a szám átla
gosan 2, 3, 4 főre emelkedett, de a Bakonyi 
Múzeumnál már 5 fő foglalkozott restaurálás
sal. A VMMI-nél tehát mindössze t ízegynéhány 

éve folyik intenzívebb restaurálási munka. A 
gyűjtemény nagyságát figyelembe véve, vala
mint a megnövekedett ütemű gyarapodást, kide
rül, hogy még az ilyen nagyarányú és inten
zitású fejlődés sem biztositotta-biztosíthatta a 
restaurálás-konzerválás naprakészségét. Ez a 
megállapítás országos viszonylatban is valós 
helyzetet tükröz. 

Az 1983. évi felsőörsi kiköltözésig — mint 
említettük — a restaurátorműhelyek a Bakonyi 
Múzeum alagsorában voltak. A helyiségek al
kalmatlansága ellenére — többszöri átépítés
sel — olyan műhelyek jöttek létre, amelyek 
ideiglenes működési engedéllyel üzemelhettek. A 
helyszűke és a szellőztetési gondok miatt na
gyobb méretű tárgyat egyáltalán nem lehetett 
kezelni. A zsúfoltság már a létszámbővítést is 
megakadályozta. 

A felsőörsi műhelyek nemcsak méreteikben 
növekedtek a korábbi helyiségekhez képest. A 
beépített berendezések sokat lendítettek a mun
kán. Mind az 5 laboratóriumban működik elszí
vófülke, és a helyiségek szellőztetésére is több 
lehetőség van. 

Az új műhelyek-laboratóriumok berendezé
se után a restaurálási-konzerválási munka minő
sége is javult, bizonyos esetekben a teljesítmény 
is növekedett . Különösen a megtisztított tár
gyak száma növekedett , elsősorban azzal, hogy a 
balácaí ásatás cserepeinek mosása a téli hóna
pokban is folytatódott az erre a célra rendsze
resített kis alapterületű mosóhelyiségben. 

A kétségtelenül jelentős fejlődés ellenére ez 
a fejlesztési terv részletesen tartalmazza a kor
szerűsítés szempontjait, és figyelembe veszi a 
technikai-tudományos fejlődést is. A mostani ál
lapot a munka folyamatosságát biztosítja, de a 
fejlesztés figyelembe veszi a hatékonyabb, in
tenzívebb műtárgyvédelmi szempontokat. 

2. 1. Mint azt a fentiekben kifejtettük, a kon-
zerválási-restaurálási feladataink magasabb szin
tű ellátásához a jelenlegi műhelyeink alapte
rületét és technikai-műszaki felszereltségét bő
víteni kell. 

A jelenleg funkcionáló műhelyek nagyobb ré
szének alapterülete és alaprajzi elrendezése 
máris kevésnek, illetve javítandónak bizonyul. 
Az 5 restaurátormühely összalapterülete 117 m2, 
míg a restaurátorok száma 7 fő. Az egy főre 
jutó alapterület kereken 6 m2, ami ugyan nem 
kevés, de ha végiggondoljuk az egyes munka
folyamatokat, máris megváltozik az arány. 

Évek óta a legnagyobb mennyiségű és munka-
igényű tárgycsoport — a kerámián kívül — a 
fémek és a fémmel kombinált tárgyak. Ezen be
lül is különbséget kell tennünk a régészeti fémek 
és az egyéb (újkori, néprajzi stb.) tárgyak kö
zött. A földből előkerült tárgyak kezelése több 
időt és jól felszerelt laboratóriumot igényel, míg 
az egyéb műtárgyak nagyobb helyet kívánnak 
meg. 

A fémtárgyak savas pácolása vagy elektro
kémiai tisztítása során olyan, egészségre ártal
mas és tűzveszélyes gázok keletkeznek, ame
lyek elszívása igen fontos. A laboratóriumi el
szívófülkékben csak kisebb tárgyak konzerválá
sát lehet megoldani, ezért indokolt egy olyan 
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helyiség kialakítása, ahol a savas tisztitókádakat, 
illetve az elektrolizáló- és fűthető, kloridmen
tesítő kádakat helyezhetjük el a nagyobb mé
retű fémtárgyak kezeléséhez (lásd még a 2. 4. 
pontot). 

Mivel már a legközelebbi jövőben legalább 
2-re szándékozunk növelni a fémrestaurátor
létszámot, a jelenlegi 26 m2-es laboratóriumot 
mindenképpen bővítenünk kell. 

Egyáltalán nincs megfelelő helyiség a bútor- és 
farestauráláshoz, elsősorban az épület és a helyi
ség adottságából eredően. Még szűkösebben dol
goznak a kerámiarestaurátorok: a 25 m2-es helyi
ségben télen 4 fö zsúfolódik össze. 

Igen szűkösnek tartjuk a jelenlegi textilres
tauráló műhelyt is (18 m2), hiszen nagyobb tár
gyak kezelésére egyáltalán nincs mód (textilmo
só kád, textilfeszítő rámák stb. nem férnek el). 
Fejlesztési tervünkben egy pormentes, minden 
munkafolyamatra alkalmas, tágas műhely létre
hozását szerepeltetjük. 

Az egyetlen megfelelő nagyságú műhelynek a 
papír- és börrestauráló műhelyt tartjuk; és az 
ideiglenesen itt folyó egyéb munkák és egyéb 
funkciók jövőbeli kitelepítése után alkalmassá 
válik a munkafolyamatok gyorsítását elősegítő 
technológiák bevezetésére is. 

2. 2. Az alapvető restaurátorműhelyek mel
lett célszerű és szükséges egy nagyobb alapte
rületű kerámiaválogató helyiséget kialakítanunk. 
Ezt a szükségszerűséget meghatározza az a két 
nagy volumenű és hosszú távú ásatási program, 
amely egyrészt Balácán (római kori villagazda
ság), másrészt a Veszprémi Várban folyik. Mind
két ásatás során nagy mennyiségű kerámiaanyag 
kerül elő, amelynek tisztítása, válogatása nagy 
területet igényel. A meglevő 25 m2-es restaurá
torműhelyben ez megoldhatatlan. A kerámia-
válogató és -mosó 80-100 m2 alapterületet kí
ván meg. A helyiség mérete azt is lehetővé te
szi, hogy a nagyobb méretű fa-, fém- vagy kő-
tárgy tisztítását, kezelését is itt végezhessék el 
a restaurátorok. 

2. 3. A múzeumba kerülő tárgyak egy jelentős 
része azonnali fertőtlenítést igényel — függet
lenül a végleges kezeléstől. Ezért hosszú távú 
fejlesztési terveink egyik dédelgetett terve egy 
fertőtlenítő-gázosító berendezés felállítása. A gá-
zosítókamrák alkalmazása az anyagkártevö ízelt
lábúak, baktériumok és penészgombák elleni vé
dekezés leggazdaságosabb, leghatékonyabb és 
legbiztonságosabb módja. Minimálisan kétféle 
nagyságú (hasznos űrtartalmú) gázosítókamrát 
célszerű létrehozni: egy kisebbet: 0,5-0,8 m3 és egy 
nagyobbat: 6-10 m3. 

Nem nehéz belátnunk, hogy, különösen a na
gyobb térfogatú kamrában, egyszerre igen sok 
műtárgyat kezelhetünk igen kevés emberi ener
gia- és időráfordítással, így a módszer hihetetle
nül gyors és gazdaságos. 

2. 4. Ugyancsak az állagvédelmi-restaurálási 
munka szerves részét képezi az áztatókádrend-
szer létesítése, amely „berendezés" a nagyobb 
méretű fatárgyak kezelését szolgálja. A hossza
dalmas, nehézkes és alacsony hatásfokú ecsete
lés vagy permetezés helyett nagyméretű ká
dakban, vályúkban vegyszeres áztatással gyor

síthatjuk meg és tehetjük hatékonnyá a tárgyak 
kezelését. További előnye, hogy munkaerőt csak 
a tárgyak ki-, illetve behelyezésekor köt le, te
hát munkaerő-megtakarí tást is eredményez. 

2. 5. A restaurálás korszerűsítésének egyik 
fő célkitűzése az anyagvizsgálatok hathatósabb 
bevezetése. Restaurátorcsoportunk eddig is ko
moly erőfeszítéseket tett a gyors, informatív jel
legű anyagvizsgálatok bevezetésére. Ezek a vizs
gálatok nemcsak a restaurálás folyamatát segí
tik, hanem olyan adatokat is szolgáltatnak, ame
lyek a muzeológusok ismereteit is bővítik. Az 
archeometriai vizsgálatokra alkalmas laborató
rium létrehozása, a megfelelő szakemberek (ve
gyész, biológus, fizikus) alkalmazása, a szüksé
ges műszerek beállítása olyan példát szolgáltat
na, amelynek jelentősége országosan is kiemel
kedő lenne. 

Mindezeket figyelembe véve, a technikai-mű
szaki felszereltség növelésével párhuzamosan az 
ezredfordulóra kb. a duplájára növeljük a res
taurátorműhelyek-laboratóriumok alapterületét 
— számolva a személyi fejlesztésekkel is. 

3. A kiállításrendező részleg 
A múzeumi kiállítások rendezése egyre ne

hezebb feladatokat ró intézményünkre. Nemcsak 
a hazai, hanem a nemzetközi tapasztalatok is 
azt a tendenciát bizonyítják, hogy a különféle 
múzeumi-közművelődési tevékenységek a jövő
ben is erősödnek. Ennek pedig alapvető kifeje
zési formája a kiállítás. 

3. 1. A jelenlegi egyetlen felsöörsi grafikus
műhely máris szűknek bizonyul, nemcsak a mun
kák sokasodása, hanem az ott dolgozók létszá
ma miatt is. A 30 m2-es helyiségben 4 grafikus 
dolgozik. Az egy főre jutó 7,5 m a minimálisnál 
is kevesebb, hiszen a nagyméretű tablók, raj
zok, feliratok készítése így szinte megoldhatat
lan. A fejlesztés során további két, legalább 
ekkora alapterületű műhelyt kell kialakítanunk 
— különösen akkor, ha figyelembe vesszük, 
hogy nemcsak a kiállításokhoz, hanem a tudomá
nyos feldolgozáshoz szükséges, növekvő mennyi
ségű grafikai munkákat is itt kell elvégezni: 
ásatási dokumentációk, tárgy rajzok, kiadványok, 
plakátok stb. tervezése-kivitelezése. 

3. 2. Már jelenleg is feszítő gondokat okoz a 
kiállításrendező műhelyek — igaz, ideiglenesnek 
szánt — szűkös volta. A mostani 2 helyiségből 
álló „műhelyegyüttes" (gépműhely: 31 m2; sze
relőműhely: 56 m2) területén készülnek a kiállí
tások, a fa- és a fémnagyoló munkáktól egészen 
a festésig, kasírozásig. 

Távlati elképzeléseink szerint a jelenlegi 4 
kiállításrendezői állást fokozatosan szeretnénk 
megduplázni. így a műhelyeket is célszerű lesz 
különválasztani: asztalosműhelyek: gépműhely, 
illetve a kézi munkák műhelye. Az ezektől sze
parált kiállítási szerelőműhelyek (2 db), valamint 
— ugyancsak külön helyiségben — a fémmeg
munkáló műhely. 

A műhelyek technikai-műszaki felszereltsége 
magas szintet követel meg. 

3. 3. Az elkészített-legyártott és felhasznált 
installáció mindig komoly anyagi értéket képvi
sel, tehát különös gondot kell arra is fordíta
nunk, hogy minél többször felhasználható legyen. 
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Ennek egyik legfontosabb előfeltétele az, hogy a 
lebontott kiállítások installációit megfelelő mó
don és körülmények között tudjuk tárolni. Eh
hez pedig elengedhetetlenek az installációs rak
tárak. Kevés, sőt mondhatni, egyetlen olyan 
magyar múzeum sincs, ahol ezt az el nem ha
nyagolható problémát megnyugtató módon meg 
tudták oldani. Igaz, a nagyméretű installációs 
egységek, darabok egyben tartása, szakszerű tá
rolása nagy teret igényel, de mindenképpen meg
térülő beruházás a tárolótér kialakítása. 

Ezért a kiállításrendező műhelyek mellett — 
azzal szoros egységben — nagyméretű, speciális 
installációs raktárakat kell létesítenünk, amely
nek alapterületét 120-150 m2-re tervezzük. 

Emellett nem szabad elfeledkeznünk a kiállí
tások készítéséhez szükséges nyersanyagok rak
táráról sem: faanyagraktár, üvegraktár stb. Eze
ket természetesen a gépműhelyek mellé célszerű 
telepíteni. 

4. A VMMI gondozásában 1984 végén 20 épü
let volt, ezek döntő többsége régi vagy éppen 
műemléki, műemlékjellegű épület. A megalakí
tandó 4 fős ingatlan-karbantartó birgád az egész 
múzeumi hálózat kisebb karbantartási feladatait 
el tudja majd látni. 

5. 1. Természetesnek és logikusnak véljük, 
hogy a műtárgyak, a restaurátor- és kiálítás-
rendező műhelyek közvetlen közelébe telepítsük 
a reprográfiai műhelyeket is. Gondolunk itt első
sorban a fotóműhelyre és -laboratóriumra, a 
fénymásoló-berendezésre, a sokszorosítógépre és 
a szedő-író gépre (Composer), amely gépek és 
eszközök nemcsak a kimondottan tudományos 
kutatás—feldolgozás, hanem a restaurálási és ki
állításrendezési feladatok ellátásának is növek
vő igényét vannak hivatva kielégíteni. 

5. 2. Az egész múzeumi központ tervezése, 
kialakítása során nem szabad elfeledkeznünk a 
különféle, további kisegítő létesítményekről. 
I lyenek mindenekelőtt a különböző anyag-, 
vegyszer-, és kéziraktárak, de ide kell sorolnunk 
a garázsokat is. E raktározóhelyiségek fontossá
gát mi sem bizonyítja jóban, mint az, hogy je- ; 
lenleg egyetlen olyan múzeumi épületünk sincs, 
ahol a különféle anyagokat tárolni tudnánk. 
Hiánya igen sok és megoldatlan gondot okozott 
a Bakonyi Múzeum felújítása során is. 

Ennél a kategóriánál vesszük figyelembe a tü
zelőanyag-raktárakat is. 

6. A tudományos-közművelődési jellegű rész
leg — elképzeléseink szerint — szoros kapcso
latban áll a központ jövőbeli fokozatos szakmai 
fejlesztésével, a központi funkciójának bővíté
sével. 

6. 1. A múzeumi területen folyó tudományos 
kutatás egyrészt a műtárgyakhoz, másrészt a 
könyvtárhoz kapcsolódik. A felsőörsi műtárgy
raktárak és a hozzájuk kapcsolódó kutató-fel
dolgozó szobák máris megadják a tudományos 
kutatás egyik elemét és feltételét. Ugyancsak 
adott a már fentebb említett műtárgy-nyilván
tartási számítógépes program és lehetőség is, 
amit további programokkal a tudományos ku

tatás céljaira is fel lehet használni. így mind a 
tudományos kutatás, mind pedig a napi munká
hoz elengedhetetlen a szakkönyvtár létrehozása 
is. A speciális könyvtár mindenekelőtt a res
taurálással és a kiállításrendezéssel kapcsolatos 
munkákat, folyóiratokat gyűjti. 

6. 2. A központ közművelődési funkcióinak 
további bővülését jelenti az a félig szabad térén 
bemutatandó kiállítás, amelynek — egyelőre — 
két részét tervezzük: 1. A környéken bányászott 
permi vörös homokkőből készült tárgyak be
mutatója (az ókortól napjainkig), míg 2. a Ba
laton-felvidék szőlőpréstípusait tárja a látogatók 
elé. 

7. Végül, de nem utolsósorban a fenti, nem 
kevés funkció ellátásához szükséges gazdasági
adminisztrációs egységet, részleget is létre kell 
hoznunk. Ez vonatkozik nemcsak a személyi fej
lesztésre, hanem a tárgyi feltételek megteremté
sére is. Ez utóbbihoz számítjuk a megfelelő szá
mú irodát, és a kommunikációs rendszert is 
(telefon, telex). 

A felsőörsi műtárgyvédelmi központ sokoldalú 
tevékenysége, a folyamatosan növekvő létszám 
megköveteli a szociális létesítmények tervezé
sét is: megfelelő számú fürdőszoba-vécé, öltöző
helyiségek, étkezőhelyiség melegítőkonyhával, 
valamint pihenőszobák. 

A fenti, néhol csak vázlatosan ismertetett ter
vek talán túlzónak látszanak, amelyek eltávolod
tak a reális lehetőségeinktől. A központ fejlesz
tése azonban magában rejti annak is a lehetősé
gét, hogy bevételhez juttassa a múzeumi szer
vezetet. Mindenekelőtt bevételi forráslehetőség
ként tartjuk számon a gázfertőtlenítő kamrákat, 
amik kiépítésük, a megfelelő személyzet és 
egyéb (szállító, raktározó) feltételek biztosítá
sa után a Dunántúl összes közgyűjteményét ké
pes lesz ellátni és kiszolgálni — a megyeieken 
túl. 

Ugyancsak bevételi lehetőségekhez juthatunk 
a reprográfiai egység beindulása-beindítása ré
vén is: a szedő-író géppel, másológéppel stb. 
végzett bérmunka komoly jövedelmet eredmé
nyezhet. Távolabbi terveink között szerepel még 
néhány fajta műtárgymásolási munka beindítása, 
ami egyértelműen bevételcentrikus. 

Tudjuk, hogy önellátóvá ez az intézménytí
pus sem válhat, de ügyes és okos menedzselés
sel komoly bevételhez juttathatja a VMMI-t. 

A múzeumi központ teljes kiépítése 2000-re 
várható: tehát a jelenlegi elképzelések megvaló
sítása 15 évet vesz igénybe, ami egy közepes
nél valamivel erőteljesebb fejlesztést tételez fel. 
A konkrét tervek kidolgozása rövidebb idősza
kokra — ötéves tervciklusokra — készül, ami 
biztosítja-biztosíthatja — a gyorsuló változások 
ellenére is — a megalapozottságot és az előre
látás biztonságát. 

Hisszük, hogy a fentebb vázolt elképzeléseink 
nyomán kialakuló múzeumi infrastrukturális köz
pont (műtárgyvédelmi központ) nemcsak Veszp
rém megyének, hanem az egész magyar múzeum
ügynek is kiemelkedő, példamutató intézménye, 
intézménytípusa lesz. 
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1. számú melléklet: 

LÉTESÍTMÉNYJEGYZÉK 

ezer Ft-ban 
AGROBER-iro daliáz 4 000 
A porta épület megvalósult 
В épület: 880 m2 10 560 
С épület: meglévő 
D épület: 576 m2 6 912 
E épület: 576 m2 6 912 
F épület: 288 m2 3 456 
G épület: 184 m2 2 208 
H épület: 184m 2 2 208 
I épület: 94 m2 1 128 
Kazánházbővítés: 80 ni2 960 
Távfűtés: 4 000 
Széntároló: 1 000 
Ut- és térburkolatok: 6 000 
Tereprendezés, zöldterület 2 000 
Vízellátás: 300 
Csapadékvíz-csatorna: 1 800 
Szennyvízcsato ma: 1 500 
Elektromos elk tás: 2 500 
Vagyonvédelen i: 3 000 
Tűzvédelem: l 500 
Epületek béren dezése: 4 000 
Gépesítés: 5 400 
Tervezés: 3 720 

Összesen : 75 064 

2. számú melléklet: 

FEJLESZTÉSIALAP-SZÜKSÉGLET, MŰSZAKI-GAZDASÁGI ÉVES BONTÁSA 

1986 1987 1988 1989 1990 
1986 -
1990 1991 1992 1993 

1991 — 
1993 

Építés 10 000 8 000 8 000 8 000 8 000 42 000 6 264 8 000 4 000 18 264 

Belf. 
gép-

1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 700 700 - 1400 

Egyéb 800 800 1 800 800 800 5 000 1 800 800 1 800 4 400 

Ossz. : 10 800 9 800 10 800 9 800 9 800 51 000 8 764 9 500 5 800 24 064 
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3. számú melléklet: 

LÉTSZÁMTERV 

1986 1987 1988 1989 1990 1986-1990 

Restaurátor 2 1 - 1 1 5 

Kiállítás rendező 2 - 1 1 1 5 

Raktárkezelő 1 1 - - 2 4 

Gazdaságis - 1 - - 1 2 

Takarító 1 - 1 - 1 3 

Egyéb - - - 1 1 2 

Összesen 6 3 2 3 7 21 

4. számú melléklet: 

LÉTSZÁMTERV 

1991 1992 1993 1994 1995 1991-1995 

Restaurátor - - - 1 1 2 

Kiállításrendező - 1 - - 1 2 

Raktárkezelő 1 - 1 - - 2 

Gazdaságis - - 1 - 1 2 

Takarító - 1 - 1 - 2 

Egyéb 2 - 2 - 1 5 

Összesen 3 2 4 2 4 15 : 
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5. számú melléklet: 

A RESTEURÁLÁS SZÁMSZERŰ ADATAI 

Tisztítás Konzerválás Restaurálás 

1972 25 909 2 516 490 

1975 6 276 4 210 274 

1978 4 679 463 29 

1979 19 224 1 183 321 

1980 56 733 867 362 

1982 35 009 1 126 3 631 

1983 65 776 390 753 

1984 69 762 3 806 355 

PÉTER JÁNOSKA — LÁSZLÓ TÖRŐ — KÁZMÉR VARGA 

DER ENTWICKLUNGSPLAN DES FELSÖÖRSER WERKSTATT -
UND MAGAZINSZENTRUMS DES VESZPRÉMER 

BEZIRKSMUSEUMDIREKTORATS 1986—2000 

Das Veszprémer Bezirksmuseumdirektorat ist im Jahre 
1983 mit einer neuen Einheit reicher geworden: in 
Felsőörs (10 Km südlich von Veszprém, eine Ortschalt 
mit bedeutender Vergangenheit) wurde ein Wekstat t-
und Magazinzentrum gebaut. Die Abhandlung be
schäftigt sich mit den Zukunftsplänen dieses Zentrums. 

Die Verfasser stellt es im ersten Teil der Abhandlung 
dar, wie sich das "Bakonyi Múzeum", das Gebäude 
des Museums, die innere und äussere Organisation, 
die Sammlung der Kunstartikel entwickelt hat, wie 
die ganze Tätigkeit bereichert worden ist. 

Der Veszprémer Bezirksmuseumverein wurde von 
der Bezirksbevölkerung im Jahre 1903 gegründet. 
Gleichzeitig hatte man die Geldansammlung begonnen 
um ein Museumgebäude aufzubauen. Die gesammelte 
Geldsumme hat aber der erste Weltkrieg verzehrt. 
Nach dem Weltkrieg hatte man die Sammlung wieder 
begonnen, und demgemäss ist die erste Ausstellung 
im neuen Museumgebäude im Jahre 1925 geöffnet 
worden. 

Der Kunsartikelbestand des Bakonyer Museums 
hat sich langsam vermehrt . Die Zahl der Facharbeiter 
(Museologen) war ja nur 1 oder 2 zu dieser Zeit. Die 
Zunahme der Kunstartikelzahl war zwischen 1945. und 
1962 auch sehr massig. Die Entscheidung des Minis
teriums für Kulturwesen hat ein neues System ge
schaffen, demgemäss gehörten von nun an die Museen 
unmittelbar zum Bezirksrat. Gleichzeitig sind die Di
rektorate der Bezirksmuseen worden. Diesem Zentrum 
sind die Museen und Ausstellungsorte untergeordnet 
worden, in ökonomischer Hinsicht ebenso wie in 
fachlicher. 

Diese administrative Anordnung hat eine vorher 
noch nie gesehene Entwicklung gebracht, und zwar 
im ganzen Land. Die Facharbeiterzahl — und auch 

die Arbeiterzahl - - das Bakonyer Museums ist in 
kurzer Zeit so rasch gewachsen, das dieser Wuchs auch 
den Wuchs der Kunstartikelzahl mitgebracht hat. Diese 
extensive Entwicklungsperiode dauerte im grossen 
und ganzen bis 1975. Die verschiedenen Ausstellung
sorte, ethnographische Freilichtmuseen sind nach
einander gegründet und geöffnet worden. 

Die rasche und einseitige extensive Entwicklung 
hat aber ihre Wiedersprüche auch mitgebracht. Das 
Gebäude des Bakonyer Museums ist Anfang der 1970-
er Jahren überfüllt worden: die Räume mit kleiner 
Oberfläche waren nichtmehr geeignet die Kunstartikel 
anzunehmen; die verschiedenen Arbeitsplätze sind 
bei der zuhnehmenden Personenzahl immer enger 
geworden, und in den verschiedenen Werkstät ten war 
die Lage änlich. Ansonsten war es beruhigend, dass 
die Entwicklung da — in den Werkstät ten — ebenso 
sehenswürdig gewesen ist (überhauot in den Werk
stätten der Restauratoren und der Ausstellungsveran
stalter). Daneben waren die Arbeitszimmer der Museo
logen auch schon zu eng. 

Die Notlagerplätze haben auch nur auf kurze Zeit 
geholfen, ebenso wie die teilweise Umgestaltung des 
Erdgeschosses im Jahre 1969—1970. 

Die Lage des Museums ist auch dadurch schlechter 
geworden, dass die ständige ausstellung — in techni
scher Hinsicht ebenso wie in esthetischer — veraltet 
worden ist. 

Die drängenden Sorgen waren in der zweiten Hälfte 
der 1970-er Jahren schon unhaltbar. Zu dieser Zeit 
hatte der Bezirksrat die Unterstützungshilfe gebracht. 
In Felsöörs wurde ein ehemaliger LPG Meierhof ge
kauft für Werkstät ten und Lagerplatz. Der Bauplan ist 
fertig geworden, und so hatte man die Wiederherstel
lungsarbeit und auch den Neubau begonnen. Im Som-
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mer 1983 sind die Restauratoren des Bakonyer Mu
seums, die Ausstellungsveranstalter und die Kunstarti
kel nach Felsőörs gezogen. Da aber die dort vorbereite
ten Arbeitsplätze provisorisch sind, hatten wir einen 
langfristigen Entwicklungsplan vorbereitet . Dieser 
Plan ist in dieser Abhandlung niedergeschreiben. 

Der zweite Teil der Abhandlung beschäftigt sich 
mit den Hauptzügen der Entwicklungslinie bis 2000. 
Die Verfasser haben einen vielseitige Entwicklungs
plan ausgearbeitet, der auch für ein Infrastruktur
zentrum der Museen dienen kann. Die Hauptfunktionen 
des Museumszentrums sind: 
1. Lagerräume für Kunstartikel 
2. Restauratorwerkstätten, Laboratorien 
3. Werkstät ten für Ausstellungsveranstalter 
4. Werkstät ten für die Instandhaltung der Gebäude 
5. Andere Funktionen: Werkstät ten für Reprographie, 

Stoff lagerräume 
6. Wissenschaftliche und kulturelle Einheit 
7. Administrative-wirtschaftliche Einheit 

Die Verfasser untersuchen gründlich die Funktionen 
und bestimmen die Anforderungen in Bezug auf die 
territoriale Möglichkeiten, auf die wissenschaftlichen 
Forschungen, usw. 

Die Kunstartikel werden — planmässig — den Stoff
sorten nach in verschiedenen Lagerplätzen aufbewahrt. 
Das dient vor allem den vielfältigen Schitz. Zu den 
Lagerräumen — die einen geregelten Dunst haben — 
gehören auch Forschungsräume, Transit-Lagerräume, 
wo die noch infizierten Kunstartikel durchläufig auf
bewahrt werden. 

Beim Planen der Restauratorwerksätten und der 
Einrichtungen haben es die Verfasser beachtet, dass 
für die künftige Personenzahl alles vorbereitet sein 
soll, auch was uns heute in Ungarn nicht zur Verfügung 
steht. Wir denken vor allem an die Experimente, die 

heute noch nicht eingeführt sind. (Zb. desinfizierende 
Gaskammer, oder das Röstwanne-System, usw.) 

Bei den Werkstät ten der Ausstellungsveranstalter 
haben wir vor allem daran gedacht, dass die Arbeit 
unzerstört ständig durchgeführt werden sein soll. 
Demgemäss haben wir die Räume für die Grafiker, 
für die Tischler, für die Maschinen usw. geplant. Die 
Werkstät ten der Ausstellungsveranstalter sind unmit
telbar mit den verschiedenen Lagerräumen verbunden. 

Das Veszprémer Bezirksmuseum Direktorat hat zur 
Zeit im Bezirk 20 Gebäude. Unsere Abhandlung be
schäftigt sich auch mit dem Plan um eine Gruppe für 
Instandhaltungen zu organisieren. Die besteht aus eini
gen Personen, und soll die kleinere Wiederherstel lung
sarbeiten machen. 

Zu den wissenscheftlichen Forschungen geben grund-
setzlich die Kunstartikel die Möglichkeiten. Ausserdem 
die Restauratorwerkstätten und die Laboratorien. Zum 
Weiterschreiten ist es nötig eine spezielle Fachbib
liothek zu schaffen, ausserdem zur Weiterbildung, zu 
den verschiedenen Konferenzen einen entsprechenden 
Raum zu haben. Zu der wissenschaftlichen Evidenz
haltung einen Rechnungsapparat, der auch für wissen
schaftliche Forschungen dienen wird. 

Die kulturelle Funktion sichern wir mit zwei ständi
gen Ausstellungen, und mit populärwissenschaftlichen 
Vorträgen. Wir haben auch an einen nachzeichnenden 
Apparat gedacht. Damit können wir nicht nur wert
volles schaffen, sondern auch materielle Einnahmen 
sichern. 

Das infrastrukturelle Zentrum, das auf grossem 
Grundstück liegt, insgesamt 50-60 Arbeiter, braucht 
ausserdem eine Wirtschafts-Administrativgruppe und 
die nötigen sozialen Einrichtungen. 

Am Ende der Abhandlung finden wir den Schema
tischen Entwicklungsplan des Zentrums und den finan
ziellen Personenzahlplan. 
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