
61

Kákonyi Anna A Laczkó Dezső Múzeum története – I. rész

A Laczkó Dezső Múzeum története 
I. rész

KÁKONYI ANNA

„A múzeumok a racionalizmusba vetett hiten alapultak,
az ember azon vélt és vágyott képességén, 

hogy rendszerezni tudja az őt körülvevő és az 
őbelőle fakadó jelenségeket és tárgyakat,

s ezzel mintegy uralja is világukat.”1

A 19. SZÁZAD VÉGÉN A POZITIVIZMUS SZELLEMÉBEN formálódó
múzeumok annak reményében vállalkoztak egy adott terület kulturjavainak össze-
gyűjtésére, hogy azok birtokában megalkothassák az adott hely és az ott élő ember
történetét. A múzeumi gyűjtés és bemutatás alapelvei az elmúlt csaknem másfél
évszázad alatt sokat módosultak, ahogy a múzeum mint intézmény szervezete, for-
mája, az aktuális országos és helyi politikai helyzettől függő működése is. 

A következő írás megkísérli áttekinteni a Laczkó Dezső Múzeum történetének
legfontosabb állomásait a kezdetektől 1949-ig terjedő időszakban, elsősorban a már
publikált múzeumtörténeti feldolgozások és a múzeum adattári dokumentumai alap-
ján,2 hangsúlyozva, hogy mint minden hasonló összefoglalás, csupán felszíni
összegzésre vállalkozhat, helyenként hiányokkal és szubjektíven megválasztott
hangsúlyokkal. 

A múzeumalapítás korszaka

A kiegyezés utáni időszak Magyarország-szerte jellemző társadalmi és kulturális
jelenségeket hívott életre. A társadalom polgárosodásának egyik legfontosabb esz-
köze az egyesületi élet lett. A civil szerveződések nemcsak az egyes gazdasági ága-
zatok, szakmák vagy az önsegélyezés területén kaptak fontos szerepet, hanem a
művelődés és a tudomány szférájában is. Nem véletlen tehát, hogy Veszprém megye
első muzeális intézményének története – csakúgy, mint az ország számos más pont-
ján – egy egyesület megalakulásával kezdődött. 1871-ben Ivánfi (Jancsik) Ede, a
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somorjai származású, Veszprémben szolgáló kegyesrendi tanár, a történettudomány
művelője, egy részletesen kimunkált felhívást tett közzé egy Veszprém megyei
múzeumi egyesület megalakítása céljával.3 A „terv-rajz” értelmében a vármegyében
található természeti és régészeti4 kincsek összegyűjtése és múzeumban való közzé-
tétele alapvetően hármas célt szolgált volna. Ennek értelmében a magyar történelem
és dicső múlt tárgyi emlékeken keresztül való megismertetése hozzájárulna a jelen
megértéséhez és a jövő sikeres alakításához. Egy múzeum kiemelt szerepet kaphat-
na az oktatásban, és megakadályozhatná a műkincsek elkallódását.5 Iváncsik Edét
elhelyezték Veszprémből, és bár felhívása nem maradt visszhang és erkölcsi támo-
gatás nélkül, anyagi segítség hiányában az első múzeumalapítási kísérlet nem vált
valósággá. 

1873-ban született egy vármegyei határozat, amely kimondta ugyan egy várme-
gyei múzeum megalapítását, de a valódi szervezés ekkor még nem kezdődött meg,
így az intézményalapítás csupán papíron valósult meg.6 Tárgygyűjtésről azonban
már ebből az időszakból is vannak adataink: a szerzeményi napló első, 1875-ből
származó tételei a „vármegye gyűjtésé”-ből származó pénzleletek és egyéb régisé-
gek, amelyeket szórványos bejegyzések követnek az 1880–90-es évekből.7

Ezekhez a korai kezdeményezésekhez mintaként szolgált a vármegyei értelmiség
által is nyilvánvalóan ismert, 1802-ben alapított Nemzeti Múzeum példája és a dua-
lizmus első városi és megyei múzeumi egyesületeinek híre.8

A század végéig még két említésre méltó felhívást ismerünk tudományos-kultu-
rális egyesület létrehozására. Czirbusz Géza piarista szerzetes és tanár9 a Veszprém
című újság hasábjain szorgalmazta egy históriai társulat megszervezését, majd egy
megyei történelmi, régészeti társulat felállításáról és Veszprém megye monográfiá-
jának megírását előkészítő bizottság alakításáról születik határozat.10

A múzeum megalapításához végül országos szakmai támogatásra volt szükség.
Veszprém vármegye területén több magángyűjtemény is ismert volt, közülük orszá-
gos hírre Miháldy István bakonyszentlászlói plébános régészeti gyűjteménye tett
szert. A Bakonyban gyűjtött, mintegy kétezer darabos, csiszolt kőeszközökből álló
kollekcióra a magyar múzeumügy támogatására életre hívott szervezet, a Múzeu-
mok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége is felfigyelt. Miháldy halála után a
Főfelügyelőség megvásárolta a tárgyegyüttest, és az elnök, Fraknói Vilmos püspök,
történettudós, Fenyvessy Ferenc Veszprém vármegyei főispán figyelmébe ajánlot-
ta.11 A megyei illetékességre való tekintettel a Főfelügyelőség kész volt Veszprém
vármegyének ajándékozni a gyűjteményt, ha azt egy múzeum fogadja be, valamint
anyagi és szakmai segítséget ajánlott egy ilyen intézmény létesítéséhez. A gyűjte-
mény alapja tehát rendelkezésre állt, Fenyvessy pedig a vármegye és a megyéspüs-
pök támogatásáról, valamint a tárgyaknak a vármegyeházán való ideiglenes elhelye-
zéséről biztosította a Főfelügyelőséget.12
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A fenti előzmények után 1902. november 30-án a múzeumügy támogatására
megalakult a Veszprémvármegyei Múzeum Egylet. December 2-án a vármegye tör-
vényhatósága kimondta a Veszprémvármegyei Múzeum és Könyvtár megalakítását.
Az alakuló közgyűlést már a következő év márciusában tartották, ezért számítjuk az
1903-as évtől a múzeum történetét. 

Az újonnan létrejött intézmény tulajdonosa tehát maga a vármegye, a múzeum
ügyének előmozdítására szolgáló szervezet pedig a múzeumi egyesület lett. Az
egyesület alapszabályai az elsőként megfogalmazott célok között tartalmazták a
„közművelődés” elősegítését. Az egylet egyik legfontosabb feladata az volt, hogy
közönséget szervezzen a frissen alapított múzeumnak, azaz rendezvényekkel, felol-
vasásokkal, előadásokkal, kiadványokban népszerűsítse a múzeumot és gyűjtemé-
nyét.13 Anyagiakkal is pártolni kívánták a múzeum ügyét: az alapító tagok által befi-
zetett személyenkénti 200 koronát jelentő törzsvagyont egy jövőbeli múzeumépület
létesítésére szándékoztak fordítani. Az alapszabályt Fenyvessy Ferenc főispán mint
elnök és Paur Ödön titkár hitelesítették.14 Az egyesület alapító tagjai között ott talál-
juk több megyei nagybirtokos arisztokrata család tagját, Veszprém város elöljáróit és
a megyéspüspököt, az egyesület örökös dísztagjává választott br. Hornig Károlyt,
aki értékes könyvgyűjteményt ajándékozott a múzeum könyvtára számára és nagy
összegű pénzadománnyal is támogatta a múzeum felszerelését.15 Az alapszabályok
lefektetése után megindulhatott a tagtoborzás, a vármegye pedig a gyűjtemény meg-
alapozásában nyújtott segítséget.

Laczkó Dezső, az első igazgató16

A múzeum legfontosabb tisztségére, az igazgatói állásra Laczkó Dezsőt kérték
fel. Laczkó a múzeumalapítást szorgalmazó elődeihez hasonlóan piarista szerzetes
és tanár volt, és akárcsak Iváncsik és Czirbusz, felvidéki származású. Trencsénben
született 1860-ban. 1888-ban helyezték Veszprémbe, ahol földrajz és természetrajz
szakos tanárként oktatott a piarista rend gimnáziumában. Amikor 1903-ban őt jelöl-
ték a múzeumigazgatói tisztségre, már ismert tudós volt, elsősorban a geológia és a
paleontológia érdekelte. Tudományos felkészültsége már fiatalként figyelemre mél-
tó volt, ennek köszönhetően meghívást kapott többek között a Lóczy Lajos földrajz-
tudós, budapesti egyetemi tanár által az 1890-es években szervezett Bakony- és
Balatonkutatásba, és részt vett Déchy Mór egyik kaukázusi expedíciójában is (1902).
Veszprémben a jeruzsálemhegyi kőbányában talált rá egy nemzetközi érdeklődést
kiváltó leletre, a kavicsfogú álteknős (Plachocelys placodonta) maradványaira. 

Laczkó Dezső tanári és szerzetesi munkája mellett, szabadidejében keresett
támogatókat a múzeum számára, járt megyeszerte terepre, tartott tudományos elő-
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adásokat, vezette a kiadásokat és bevételeket, könyvelte a beérkezett új szerzemé-
nyeket és vállalta magára az új múzeumépület ügyét. Mindeközben 1912–1918
között a piarista gimnázium igazgatói tisztségét is ellátta. Nyugdíjba vonulásától
haláláig (1932) tudta valóban minden idejét a múzeumnak szentelni. 

Laczkó Dezsőnek a múzeum létesítése óta nagy segítséget jelentett a gyűjtemény
rendezésében Rhé Gyula, a vasúti tisztviselőként dolgozó autodidakta régész, aki
Laczkó kiváló kollégája és barátja lett. Rhé munkája mellett ásatásokat végzett
Veszprém környékén, 1905–1910 között a múzeumegyesület titkára, 1932-től pedig
négy éven át a múzeum igazgatója volt. 

A Veszprémvármegyei Múzeum és Könyvtár gyűjteménye

Milyen elvek vezérelték a gyűjteménygyarapítást a 20. század elején, milyen tár-
gyak álltak elődeink érdeklődésének homlokterében? Ezekre a kérdésekre részben
már akkor választ kaphatunk, ha áttekintjük azokat a kérdőpontoknak, amelyeket a

Laczkó Dezső dolgozószobájában. Kutassy Endre felvétele, 1930.
LDM Múzeumtörténeti Adattár
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múzeum bejegyzése után a vármegye váro-
saiba, községeibe küldtek ki, és amelyek
megválaszolására a törvényhatóság rendele-
tileg is felhívta az elöljárók figyelmét – így
segítve az ismert régiségek feltérképezését.
A tizenhat kérdés közül nyolc régészeti
jelenségek iránt érdeklődik, kettő újabb kori
történeti emlékekre (régi zászló, könyv,
pecsétnyomó, céhláda), négy néprajzi jel-
legzetességekre (viselet, kézimunka, pász-
torkodás, ősfoglalkozások eszközei) kérdez
rá.17

1905 és 1932 között az évente összeállí-
tott múzeumegyleti titkári jelentések a
múzeum műtárgyait öt gyűjteménybe, tárba
sorolva tartották számon: régiségtár, termé-
szetrajzi gyűjtemény, képzőművészeti gyűj-
temény – amely az iparművészeti tárgyakat
is magába foglalta –, néprajzi gyűjtemény
és könyvtár.18 A gyűjteményi darabszámo-
kat, az éves gyarapodást, a jelentésekben
ismertetett gyűjtőutak beszámolóit és a
gyűjteménygyarapításra fordítható éves
államsegély gyűjtemények közötti megosz-
lását tekintve egy régészeti-természetrajzi
arculatú múzeum képe rajzolódik ki előt-
tünk – ez minden bizonnyal köszönhető az
igazgató személyes érdeklődésének is –,
amely kisebb néprajzi, képző- és iparművé-
szeti gyűjteménnyel is rendelkezett.19

Laczkó Dezső és Rhé Gyula
a múzeumi irodában, 1930 körül.
LDM Múzeumtörténeti Adattár

Medgyessy Ferenc Laczkó Dezsőről 
készített szobra. 1937-ben helyezték el 
és avatták fel a múzeum előtt. 
1951-ben ledöntötték a szobrot, ezután
került a múzeum és a Bakonyi Ház közötti,
mai helyére. 
LDM Fotónegatívtár
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A régészeti gyűjtés alapvető célja Laczkó Dezső idejében a megye archeológiai
térképének elkészítése, régészeti adatgyűjtés volt.20 Az igazgató rengeteget utazott
terepre, megyeszerte komoly kapcsolathálója alakult ki, ismertségének köszönhető-
en hamar elért hozzá a hír, ha említésre méltó régiség került elő. Emellett a múzeum
szűkös anyagi körülményei ellenére sor került több jelentős ásatásra is. Laczkó
Dezső fedezte fel Veszprém több pontján is megtalálható bronzkori temetőt és az ő
nevéhez fűződik a Benedek-hegyi 17. századi kripta feltárása is. 1904-ben Rhé
Gyula vezetésével elkezdődött balácai római villagazdaság feltárása, ami a múzeum
életére hosszú évekre, évtizedekre meghatározó jelentőséggel bírt. A régészeti gyűj-
temény egyik legkiemelkedőbb gyarapodása, a gici uradalomban előkerült nagydé-
mi lararium is ebben az időszakban került a múzeum gyűjteményébe.21

Sokkal kevésbé szisztematikus gyűjtés folyt a néprajzi, valamint a képző- és
iparművészeti gyűjtemény javára, mégis kiemelkedő szerzeményeket köszönhetünk
ennek a korszaknak: többek között a néprajzi gyűjtemény legrégebbi paraszti és
ipartörténeti tárgyait, különös tekintettel a 17–19. századi céhes emlékekre; az
1848/49-es forradalom és szabadságharc relikviáit, melyek ekkor – önálló történeti
tár nem lévén – az iparművészeti gyűjteményben kaptak helyet; valamint Csikász
Imre szobrait, Gerstner Ödön festményeit és további, helyi jelentőséggel bíró művé-
szek alkotásait. A több mint nyolcezer darabos paleontológiai gyűjteményét maga
Laczkó Dezső ajánlotta fel a természetrajzi tár javára.22 A könyvtár eleinte nem

Az Egyházmegyei Alapítvány és a Nemzeti Kaszinó épülete, 20. sz. eleje.
LDM Történeti Fotótár
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szakkönyvtár volt – bár a múzeum részéről időről időre felmerült annak létesítésé-
nek igénye –, a lakosság és az adományozók egyszerűen régi, értékes könyvek gyűj-
teményének tekintették. Helyhiány miatt sokáig hozzáférhetetlen volt, emiatt funk-
cióját sem tudta betölteni.23

Az évről évre szép számmal gyarapodó gyűjteménnyel a múzeumigazgatón kívül
mindössze egy vagy két tudományos munkatárs – akkori elnevezéssel múzeumőr –
dolgozott. Rhé Gyula és a néhány évig Veszprémben tevékenykedő Dornyay Béla24

mellett a jelentések időnként említést tesznek könyvtárosról, illetve önkéntesekről,
akik egy-egy gyűjteményrész rendezésébe segítettek be.25 Technikai személyzetként
a vármegye egy hivatali szolgát bocsátott a múzeum rendelkezésére. A múzeumőrök
a múzeumi munkához szükséges szakképesítést, voltaképpen egyfajta útmutatást a
gyűjtéshez és a rendszerezéshez, a Múzeumok és Könyvtárak Országos
Főfelügyelősége által szervezett, kéthetes néprajzi és ősrégészeti tanfolyamon sajá-
títhatták el.26

A gyűjteményt első alkalommal az 1904. november 6-án megnyílt kiállítás for-
májában láthatta a nagyközönség. A rendelkezésre álló tíz teremben gyűjtemények
szerint haladva rendezték tárlókba a műtárgyakat.27 A bemutatás a teljességre töre-
kedett, a vitrinek nem egy-egy témához rendelt válogatást tartalmaztak, hanem tel-
jes tárgysorozatokat tettek közkinccsé. Az újonnan gyűjtött tárgyakat akár rögtön be
is lehetett illeszteni a helyükre, ily módon ez a raktározással egyenértékű kiállítás
részleteiben folyamatosan változhatott. 

„Mint népnevelő hatásról kell megemlékeznem ama tényről, hogy a látogató
közönség sohasem mulasztja el, hogy az itt látott tárgyak és a ma használatosak
között összehasonlítást ne tegyen. De nemcsak ízlését nemesíti ily módon, hanem fel-
újítja emlékében nemzetünk történetének eseményeit is, erről eszmecserét folytat és
szinte észrevétlenül lopódzik a látogatók szívébe a hazafias lelkesedés szikrája és
növekszik bennük e földhöz való ragaszkodásnak ösztöne.” – fogalmaz Rhé Gyula
az első kiállítás értékeléseként.28 Mondataiban nemcsak a korábban Ivánfi Ede által
is megfogalmazott célok köszönnek vissza, kijelentése tartalmazza a múzeum és
kiállítás egyfajta értékmérő szerepét is, amely hosszú időre sajátja maradt a múzeu-
mokról való gondolkodásmódnak. 

A múzeumépület

A megyeházán elhelyezett muzeális gyűjtemény darabszámát tekintve egy éven
belül a kétszeresére nőtt,29 így hamar kinőtte a rendelkezésre álló helyet. Már a
múzeum működésének harmadik évét értékelő jelentésben megfogalmazódott a
helyhiány, amely ettől kezdve mindinkább fokozódó problémaként jelentkezett.30
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Az új, önálló múzeumépület átadására azonban csak mintegy húsz esztendővel
később, viszontagságos időszak után kerülhetett sor. Ezekben az években többször
is úgy tűnt, hogy a veszprémi „kultúrpalota”31 felépítésével elérhetetlen célt tűztek
ki maguk elé a múzeumegylet tagjai és a múzeum támogatói.32

Az első akadály a helyszín kijelölésekor merült fel. A 20. század elején a moder-
nizálódás útján éppen csak elinduló városra túl nagy teherként nehezedett az olyan
jelentőségű problémák szinte egyidejű optimális megoldása, mint egy jól használha-
tó városközpont megteremtése, valamint önálló épület emelése a színház és a múze-
um számára. A múzeum ügyét pártolók – érthető okokból – egy városközponti, frek-
ventált elhelyezésű „kultúrpalota” építését tartották szem előtt, amire alkalmas hely-
színnek látszott a Piac tér (a mai Óváros tér) a Nemzeti Kaszinó már nem használt,
felújításra szoruló épületével. A Nemzeti Kaszinót először a Színpártoló Egyesület
tervezte színház céljára átalakítani. A kaszinóépület szanálása végül úgy kötődött
össze a színházépítéssel, hogy miután a Színpártoló Egyesület megvásárolta a Piac
téri épületet – annak ellenére, hogy időközben eldőlt, hogy a színház a
Püspökkertben épül fel –, majd eladta azt a múzeumegyletnek, amely azt állami
támogatásból szanálni tudná. Az első tervek szerint a felújított, átalakított Kaszinó
épületébe került volna a vármegyei múzeum, végül a Kaszinó helyére emelt új épü-
let mellett döntöttek. A Kaszinó lebontásában és a Piac tér kibővítésében azonban
több városi képviselő és a közvélemény egy része is érdekeltnek látszott, akik szí-

Medgyaszay István első múzeumterve a Piac téri helyszínre, 1909.
LDM Múzeumtörténeti Adattár
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vesebben látták volna a múzeumot a város egy másik pontján felépülni.33 1910-ben
már eldöntött tény volt, hogy más helyszínt kell keresni a múzeumépület számára,
ekkorra azonban Medgyaszay István már elkészítette a Kaszinó helyére építendő
múzeum terveit. Az a 120 000 korona anyagi fedezet, amelyet a Múzeumok és
Könyvtárak Országos Főfelügyelősége biztosított az építkezéshez, és amelyhez min-
tegy 50 000 korona gyűlt össze közadakozásból,34 csupán a telek megvásárlására, a
Kaszinót terhelő jelzálog kifizetésére és az épület bontására volt elegendő. A kora-
beli sajtóban a múzeumépítéssel kapcsolatban olvasható polémia, valamint Éri
Istvánnak a témában végzett kimerítő kutatásának eredményei azt a benyomást kel-
tik, hogy miután az építésre szánt összegből sikerült szanálni a Kaszinót és így bőví-
teni a Piac teret, az új múzeumépület ügye egyszerűen áldozatul esett a városköz-
pont rendezésének.35 Az eredeti tervek helyett végül úgy épült fel a mai helyén az

Medgyaszay átalakított terve, hátsó homlokzat, 1910-es évek eleje.
LDM Múzeumtörténeti Adattár
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új múzeumépület, hogy a Koller Sándor alispán vezetésével a múzeumépítésre szánt
telket magáénak érző vármegye – jóllehet a költségeket állami támogatásból és köz-
adakozásból teremtették elő – és a város elcserélte a Piac téri telket az akkor még
városszélinek számító telekre. Ezek után más lehetőség Laczkó Dezső számára sem
kínálkozott, mint hogy adaptáltassa Medgyaszay terveit az új helyszínre.

Az építkezés 1913 legvégén kezdődött, a kivitelezést Csomay Kálmán építőmes-
ter nyerte el. 1914. március 1-jén tették le az alapkövet. Még csak a falak álltak, ami-
kor kitört az első világháború, és az építkezés hosszú időre megakadt. A munkásokat
és a mestert behívták katonának, 1919-ig csak kisebb munkákat sikerült elvégeztet-
ni. A háború utáni válságos gazdasági helyzetben Laczkó Dezső csak rengeteg után-

Medgyaszay átalakított terve, oldalnézet, 1910-es évek eleje.
LDM Múzeumtörténeti Adattár
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A múzeumépület felavatása 1925. május 24-én.
LDM Múzeumtörténeti Adattár

A Veszprémvármegyei Múzeum és Könyvtár, 1930-as évek.
LDM Történeti Fotótár
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A múzeum új épületében elhelyezett könyvtár olvasóterme, 1925–1945 között.
LDM Múzeumtörténeti Adattár

Csikász Imre-emlékszoba a múzeumban, 1925–1945 között.
Fényképezte: Mészáros István. LDM Fotónegatívtár
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Az állandó kiállítás néprajzi része, 1925–1945 között.
Fényképezte: Mészáros István. LDM Fotónegatívtár

Régészeti kiállításrészlet, 1925–1945 között.
Fényképezte: Mészáros István. LDM Fotónegatívtár
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járás eredményeként tudott az építkezés foly-
tatásához támogatókat megnyerni. Az egyház-
tól, magánemberektől, a minisztériumtól, a
megyétől és a várostól szerzett pénzbeli támo-
gatásoknak, a mesteremberek által felajánlott
ingyenmunkának köszönhetően, a tervek
módosításával hivatalosan 1923-ben befeje-
ződött az építkezés. Az átköltöztetett gyűjte-
mény egy részét a Néprajzi Múzeum által biz-
tosított tárlókban sikerült elhelyezni. 1925.
május 24-én ünnepélyes keretek között,
Horthy Miklós kormányzó, gr. Klebelsberg
Kuno kultuszminiszter, dr. Magyar Károly
főispán, dr. Bibó Károly alispán, Rott Nándor
püspök és számos rangos vendég jelenlétében
avatták fel a vármegyei múzeum új épületét
és az új állandó kiállítást. Ebből az alkalom-
ból a múzeum létesítése kapcsán nagy érde-
meket szerzett Laczkó Dezsőnek a kormány-
zó főigazgatói címet adományozott.

Az egyház letétjeként elhelyezett
liturgikus tárgyak az állandó

kiállításon, 1925–1945 között.
Fényképezte: Mészáros István.

LDM Fotónegatívtár

Természetrajzi kiállításrész, 1925–1945 között. Fényképezte: Mészáros István.
LDM Fotónegatívtár
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A múzeumépület tervezője az a Medgyaszay István volt, aki 1906-ban elkészí-
tette a színház terveit is. A színházépület tetszést aratott a veszprémiek körében,
nyilván ezért is javasolta Óváry Ferenc a múzeum építészeti bizottságának, hogy
Medgyaszayt bízzák meg a múzeumépület tervezésével. Az 1909-ből származó első
terveken még egy lapos tetős, homlokzati freskóval díszített, a színházépülethez
nagyban hasonlító épület rajzai látszanak. A megvalósult változatban praktikusabb
megoldásnak bizonyult a lapos tető helyett a beépíthető padlástér. Költségtakaré-
kossági okokból maradtak el a tervezett díszítmények, és valósult meg a tervekhez
képest egyszerűbb változat. A folyamatos kompromisszumok árán felépített új épü-
let már befejezésekor, sőt, tervezésekor sem tudott minden vágyott célt kielégíteni.
A balácai feltárások során kiemelt mozaikpadló-részletek elhelyezésének problémá-
ját az új épületben sem sikerült megoldani. A kiállítóterek kevéssé variálhatók, a fal-
felületeket sűrűn tagoló ablakok miatt a kiállításra használható felület kevésnek
bizonyult. Az önálló épület elkészülte mégis óriási jelentőségű volt. A kiállított
műtárgyanyag nagy érdeklődésre tartott számot, és 1926 februárjában megnyílhatott
a múzeum épületében az első veszprémi közkönyvtár, melynek gyűjteményét az
múzeumalapítás óta folyamatosan gyarapított könyvanyag adta.36

Laczkó Dezső halálával 1932-ben lezárult a múzeum történetének első jelentős
korszaka. Utódja, Rhé Gyula 1936-ban bekövetkezett haláláig, csupán négy évig
tudta vezetni az intézményt. Kettejüknek köszönhető az első harminc év felbecsül-
hetetlen értékű gyűjtési és múzeumszervezési munkája.

A vármegyei múzeum 1949-ig

1933-ban került múzeumőrként Veszprémbe a régész, néprajzos képzettségű
Nagy László, aki Rhé Gyulát követte a múzeumigazgatói székben. Az ő elképzelé-
sei alapján, Linczmájer György tervezésében épült fel 1935-ben a múzeum mellett
a Bakonyi Ház, amely a svéd szabadtéri néprajzi múzeumok nyomán terjedő új
múzeumi műfaj, a skanzen második magyarországi példája volt a balassagyarmati
palóc ház után.37 Az öcsi kisnemesi lakóház mintájára épült kiállítóhely első szobá-
jának és konyhájának berendezése csaknem megegyezett a ma is látható enteriőrök-
kel, a hátsó szobában pedig az utolsó veszprémi csutorás műhelyét rendezték be,
ahol a mester – mint egyfajta élő múzeumban – dolgozott.38 Nagy László néprajzi,
régészeti és könyvtárszervező tevékenysége is említésre méltó eredményeket hozott.
A textilkészítés emlékeinek gyűjtése mellett tekintélyes néprajzi fotóanyaggal gya-
rapította a gyűjteményt.39 Régészeti tevékenységéből kiemelendő több bronzkori
temető, valamint a szentkirályszabadjai római villa és a zirci Árpád-kori kúria és
templom feltárása.40 Fontos szolgálatot tett a múzeumi könyvtár modernizálásával,
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korszerű elvek szerinti közkönyv-
tárrá fejlesztésében.41

Neki köszönhető, hogy a múze-
um gyűjteménye komolyabb vesz-
teségek nélkül átvészelték a máso-
dik világháborút. 1944-ben kiürít-
tette a kiállítótereket, és a műtár-
gyakat városszerte bombabiztos
helyeken, illetve a múzeum alagso-
rában helyezte el. Így sikerült elke-
rülni, hogy a gyűjtemény komo-
lyabb károkat szenvedjen. Bár a
múzeum alagsorában elhelyezett
értéktárgyakat a háború végén szét-
hordták, szétdobálták, és a múze-
umépület és berendezése is helyre-
állításra szorult, a Veszprém
megyében összegyűjtött kulturális
vagyon más közgyűjteményekhez
képest csak kisebb károkat szenve-
dett.42 A háború utáni romeltakarí-
tás és a felújítási munkák, valamint
a munkaerőhiány miatt az intéz-
mény még 1948-ben sem volt láto-
gatható.43 Nagy Lászlót 1949-ben
felmentették állásából és elhelyez-
ték Veszprémből. Egyik utolsó

munkájaként a Vallás- és Közoktatási Minisztérium megbízásából körzeti könyvtá-
rat szervezett, ami a múzeum helyiségeiben kapott helyet.44

1949-től a múzeumok is állami tulajdonba és központi irányítás alá kerültek.
Ezzel, majd az 1960-as évektől szerveződő megyei múzeumi hálózattal új fejezetek
kezdődtek az intézmény történetében.
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