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-bakonyszentlászlói új bauxitbánya központjává kell emelni2 o-
t-

ok is amellett szól
telepíteni. A nagyközség gazdasági/kommunális/kulturális fejlesztésébe jól beleillik egy önál-

a-
kony természetvilágát reprezentatív kiállítás keretében bemutató múzeum létesítése. Megfele-

rra, hogy biz-
tosítva lássuk az új mú
Múzeumi Igazgatóság közös indítványára a megyei, járási és nagyközségi szervek elvben el-

n-
a-

píthatjuk, hogy a zirci természettudományi múzeum várhatóan az 1970-es évek elején meg-
kezdheti .

e-
lyet, ott, ahol valamikor az apáti lakosztály volt, ill. 1945 óta a Községi Tanács határozatai 

yeket, legutóbb a nagyközségi óvodát helyezték el. 
Igen célsze iségének az átadása múzeumi célra, mivel ezek a kisebb-

g-

szomszédos helyiségek a múzeum területét gyarapítsák.

A múzeum szervezete
(a veszprémi 

Bakonyi Múzeum, a keszthelyi Balatoni Múzeum és a pápai Helytörténeti Múzeum mellett)3. 
Békéscsabán, Debrecenben, Miskolcon, 

Szegeden, Pécsett és Szombathelyen a múzeum szervezetén belül „osztály” megnevezéssel 
, ezek azonban – szervezeti szempontból – nem önálló-

ak. A zirci múzeum a budapesti Magyar Természettudományi Múzeum után a második önálló 
természettudományi múzeum lesz az országban. Önmagában ez a szempont is arra kötelez, 
hogy az új szakmúzeum létesítése
a cél érdekében szükséges végrehajtani.

A múzeum személyi állománya
A zirci új múzeum vezetésével – igazgatói beosztásban – a veszprémi Bakonyi Múzeum 

ell megbízni. A jelenlegi zirci Reguly Antal Em-
e-

rek alkotnák az induló munkatársi gárdát.

2 A bauxitbányászatot 1985-ben kezdték meg és 1999- –Bakonyszentlászló határában. A 
bauxitlencsék a vártnál hamarabb merültek ki. ulását.
3 Keszthely várost a Balatoni Múzeummal együtt Zala megyéhez csatolták 1979. január 1-én.
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A veszprémi múzeumból Zircre kerül a jelenlegi, megkö -ot számláló 
ter -
tárgy), továbbá 70000 db-os szekrénykataszteri rovar-

ermészettudományi könyv és folyóirat állomá-
nyát, az adattár 1000 tételes természettudományi részét és a természettudományi fénykép (ne-
gatív és pozitív) és diapozi – ha a döntés így szólna –
a keszthelyi Balatoni Múze
(6000 db egyedi, 26000 db szekrénykataszteri tárgy van jelenleg Keszthelyen).

A múzeum neve
Az új múzeumot leghelyesebb lenne Bakonyi Múzeumnak elnevezni. Így nevében is jelzi, 

a Bakonnyal foglalkozik, azt ismerteti. A veszprémi Bakonyi Múzeum 
4

A magyar múzeumok Mind tudományos,
ési munkájukat szakterületük kívána Ez az 

onatkozik.
A zirci múzeum, mint természettudományi szakmúzeum a természetben található, múze-

udományos feldolgozásra alkalmassá 
didaktikus ál-

készített (preparált–konzervált), ill. tud r
r

-egy közigazgatási terü-
lettel (járással, megyével). Természettudományi szempontból helytelen lenne a zirci múzeum 

természetföldraj-
zi (geomorfoló
természetföldrajzi értelemben vett Bakony az a terület, melyen a zirci múzeum természettu-

A természetföldrajzi, ún. tág értelemben vett Bakony-hegység alatt a 
ületet értjük: Keszthelyi-hegység, Tapolcai-medence, Balaton-

felvidék, Déli-, Északi- (Magas-) és Keleti-Bakony, azaz a Pápa–Keszthely– –
Várpalota– ltal határolt területet. A tág értelemben vett 
Bakony hegység mintegy 4000 km2-nyi területet ölel körül.

Természettudományi vonatkozásban még a természetföldrajzi alapon megnevezett terület, 
esetünkben a Bakony határához sem szabad mereven ragaszkodni. A tudományos munka ér-

é-
nyek és állatok észak-dunántúli megyékben 

4 A zirci múzeum neve Bakonyi Természettudományi Múzeum lett. A múzeum, mint intézmény, és állandó ter-
mészettudományi kiállítása 1972 májusában nyílt meg. A veszprémi Bakonyi Múzeum pedig a rendszerváltást 

úzeum-ra változtatta nevét.
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–Sopron– g-
si

természe
Természettudományi vonatkozásban a zirci múzeum 

növény- és állatvilágával tud foglalkozni. Ennek a tudományos feladatnak részben az alkal-
mazott muzeológusok, részben a Bakony- é-

-karbantartás). Mihelyt a személyi viszonyok megen-
gedik, s
munka.

Publikációs tevékenység
á-

nyi kutatásának eredményei” sorozat. A kialakult gyakorlatnak 
kötetei monográfiaként dolgozzák fel és ismertetik a Bakony-kutatás egy-egy témáját.

2.) A múzeum munkatársai, ill. a Bakony- tal írt cikkek és tanul-
megjelennének „A Veszprém Me-

gyei Múzeumok Közleményeiben”. Helyes lenne 2-3 évenként a 7. kötethez hasonlóan 25–30
ív terjedelemben ún. természettudományi szakkötetet megjelentetni. Ezzel egyrészt folyama-

-kutatás során feldolgozásra került számos résztéma közrea-
dását, másrészt a kiadvány bizonyos állandóságot jelentene a természettudományi szakiroda-
lomban.

3.) Amennyiben ik önálló természettudományi fo-
lyóiratot indítani a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság kiadásában és a zirci múzeum 
gondozásában. A folyóirat (Acta Bakonyensis, Acta Rerum Naturalium Bakonyensis)5 a mú-
zeum ku
természetföldrajzi, növénytani és állattani témájú cikkeket–tanulmányokat közölné. Terjedel-
me kötetenként 15–20–25 ív lehetne, egy évben egyszer vagy kétszer (1. és 2. füzet) jelenne 
meg. Hazai kiadványaink közül leginkább a budapesti Magyar Természettudományi Múzeum 
kiadványához, az Annales-hez hasonlítana. Önálló folyóirat esetén természetesen a Közlemé-
nyekben nem jelennének meg természettudományi tanulmányok.

–

természeti képe” címen a Bakony természetvilágát és ennek hasznosítását bemutató reprezen-
tatív kiállítást. A keszthelyi Balatoni Múzeum mellett a megyében a zirci múzeum lesz hivat-
va arra, hogy a múzeum sajátos rendeltetésének és feltét
Bakony természeti vi - és külföldi idegenforgalom már most 
igényelné a természettudományi kiállítást.

5 A zirci múzeum Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis néven indított folyóiratának 1. kötete 1982-ben, 
2013-ban pedig már a 30. kötete jelenik meg. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei köteteit 
ugyancsak sikerült folyamatosan megjelentetni. Az 1964-ben alapított sorozat 32. kötete 2013-ban jelent meg. 
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a-
kossága, továbbá az idelátogatók igényelni fogják az állandó helytörténeti kiállítást is, mely 

rban a táj történetét és néprajzát mutatja be. Megvalósításának módozataival az állandó 
természettudományi kiállítás rendezése idején már lehet foglalkozni. A kiállítás anyagát a 
veszprémi múzeum adná.

kiállítások is. Maga a múzeum várhatóan évenként tud összeállítani egy-
é-

llátása, 
a természettudo –
szóbeli ismeretterjesztés) is.

A múzeum és a zirci arborétum kapcsolata
l-

gál é-
tumot úgy fejleszteni, hogy helyet kapjon benne a Bakony flórájának minél több nevezetes 
magvas-virágos és egyéb növénye.

Zoológiai tekintetben megvalósíthatónak látszik az, hogy az
kárte
életmódjukat megfigyeljük az arborétumban. Növényrendszertani vonatkozásban ökológiai-
produkcióbiológiai kísérletek beáll

A múzeum személyi és fejlesztési igénye
Megalakulásakor a múzeum személyi igénye a már alkalmazott két tudományos munka-

– Egy, elei -adminisztrátor.
– Egy hivatalsegéd vesz.
– -takarító.

egy újabb preparátor al-
kalmazása, aki a botanikai preparálási-konzerválási és egyéb munkát végzi. Általában a prepa-
rátori szám megállapításánál azt az elvet fogadjuk el, hogy valamennyi muzeológus mellett 
tevékenykedjen egy preparátor.

s-
sé tenné a múzeum természettudományi „profilját” személyi összetételére nézve is.6

A múzeum üzemeltetése
A múzeum üzemeltetésével kapcsolatos álló- és fogyóeszköz, felszerelés igényt, költség-

vet fogja tartalmazni, amely a rendelkezésre bocsájtott he-

6 Jelenleg (2013-ban) a Bako l-
kalmazásban: egy geológus, egy botanikus és két zoológus.
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lyiségek felhasználásának a tervével együtt készül el. Megjegyezzük, hogy a veszprémi mú-
zeum természettudományi osztályának jelenlegi költségvetési keretét, felszerelését figyelembe
véve a zirci múzeum helyiségeinek egyszeri átalakítása, állandó kiállításának (központi, mi-
nisztériumi keret kiadások – a néhány 
új alkalmazott bérének biztosítása – után már nem fognak jelentkezni, a fejlesztés automati-
kussá válik.7

Veszprém, 1969. október 15.

atárs

A ZIRCI VOLT APÁTSÁGI ÉPÜLET TÁVLATI
HASZNOSÍTÁSI TERVE

Az alábbi hasznosítási terv a természettudományi múzeum létesítési t
készült el. A hasznosítási tervben kifejtett elgondolások közel öt évtized elteltével sem vesz-

A zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum létesítési tervét szervesen egészíti ki és te-
szi teljessé „A zirc

n-
tézmények zirci létesítése. Ilyen meggondolással indítványozta Éri István megyei múzeum-
igazgató, hogy készítsem el ezt a tervet is. Míg a természettudományi múzeum létesítési terve 
megvalósíthatónak bizonyult az 1970-
el terjesztés – jobb sors híján – archív feljegyzésbe süllyedt. Még négy évtizedes „elfekvése” 

e
köztudottá válását. Emlékezetem szerint Éri igazgató úr mind a Veszprém Megyei Tanács, 
mind a Bala lommal kísérelte meg elfogadtatni 

– , aligha sikeresen.
e-

, n a szükséges javításokat 
és kiegészítéseket megtettem.

7 A 2012. év végi intézkedés során a zirci Bakonyi Természettudományi Múzeumot (a gyöngyösi Mátra Múze-
ummal együtt) a budapesti Magyar Természettudományi Múzeumhoz csatolták, ezzel az átszervezéssel a két 
vidéki múzeum a budapesti múzeumnak a tagintézményévé vált. Neve azóta: Magyar Természettudományi Mú-
zeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma. 
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Bevezetés
Zirc nagyközség a távlati fejlesztés értelmében lényegesen fontosabb helyet foglal majd el 

népgazdaságunkban, e-
i–bakonyszentlászlói bauxitbánya, melynek központját Zircre helyezik (lásd a 2-es láb-

jegyzetet). Az idegenforgalom tekintetében a bakonyi turistaélet központja Zircen lesz. E két 
határozat egy egész sor kommunális és kulturális fejlesztést tesz szükségessé, melyek megva-
lósítását 1970-
ha a volt apátsági épület jelenlegi funkciója részben vagy egészben . Az épület túl-
nyomó részét jelenleg MÜM (Munkaügyi Minisztérium) szakmun
el. Közismert, hogy az épület erre a célra nem alkalmas. Szó van róla, hogy az iskola vagy új 
épületet kap Zircen, vagy más helységbe telepítik át. Akármelyik megoldás mellett döntenek 
az illetékesek, az épület mindenképpen megürülne. Ebben az esetben a rendelkezésünkre álló 
hatalmas komplexum alkalmas felhasználásáról gondoskodnunk kell. A felhasználás céljára 

Reguly Emlékkönyvtár
A Reguly Könyvtár az Országos Széchenyi

e-
ményt egy Bakony Könyvtár alapjának lehet tekinteni. A Reguly Könyvtár mindvégig úgy 
fej teljesebben tartalmazza a Bakonyra vonatkozó valam-
ennyi tudományos és szépirodalmi alkotást, nyomtatványt, térképet stb.

Természettudományi szempontból v-
akonyi Természettudományi Múzeum közti kapcsolat:

1.) A Reguly Könyvtár sok régi (16–
Ezeket muzeológus kutatóink sokoldalúan felhasználhatják, mint forrásmunkát, vagy mint ki-

ményben növénytani könyve-
ket.

e-
zelt anyagot a Bakonyi Természettudományi Múzeum k
könyvtára lehetne ez az épületben elhelyezésre tervezett más tudományos intézménynek, mú-
zeumnak is.

Természettudományi Múzeum

továbbá Megyei Tanács támogatásával Zircen szándékozzuk kialakítani a Bakonyi Természet-
tudományi Múzeumot. Ennek a múzeumnak az alapját a veszprémi Bakonyi Múzeum termé-
szettudományi osztálya képezi, mely átkerülve – várhatóan 1971–72 folyamán – Zircen, mint 
önálló múzeumi intézmény folytatja tevékenységét.

Zirci létesítésre, elhelyezésre javasolt múzeumok
A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság véleménye szerint a zirci volt apátsági épületet 

b-
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u-
i-

alakítására – – egyaránt alkalmas. Éppen az épület nagysága 

Úgy gondoljuk, hogy a kulturális intézmények telepítésében is érvényesíteni kell a decent-
j-

lesztési tervek) miatt.

1. Országos Vadászati Múzeum

1971-ben rendezik meg Budapesten a Vadászati Világkiállítást. A kiállításon tekintélyes 
helyet foglal majd el a magyar kiállítók által bemutatott anyag. A kiállítás bezárása után kár 

illetékesek régóta tervezik, hogy –– támaszkodva hagyományos vadászati kultúránkra –– léte-
síteni kellene egy Országos Vadászati Múzeumot. Véleményünk szerint a zirci volt apátsági 

alapját éppen a világkiállítás magyar anyaga képezné. A múzeum tudományos munkája ––
o-

vábbá foglalkozhatna vadászati életünk múltjával és jelenével8.

2. Országos Erdészeti Múzeum

Faipari Egyetem az 1960-as évek eleje óta 

az elképzelést a megvalósításhoz segítheti.

l-

alkalmat arra, hogy pl. a zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum munkatársaival közösen 
munkálkodjanak egy-egy téma kutatásán. Kísérleti eszközeit, laboratóriumait pedig bizonyára 
rendelke
számára. Ezzel megvalósít kihasználtságát.

múltja
kiállítás keretében nemcsak a szakmabeliek,
tarthat9.

8 2011-ben kormányhatározat született (Magyar Közlöny 2011. évi 83. száma) a Magyar Vadászati Múzeum lé-
-kastélyban jelölték ki, 2014-ben nyílik meg.

9 Az Erdészeti-, Faipari- - e-
mény, mint kiállítás a soproni Eszterházy-
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Mely intézmények segíthetik a zirci volt apátsági ép u-
mokat?

Az elhelyezésre javasolt három múzeum: a Bakonyi Természettudományi Múzeum, az Or-
szágos Vadászati Múzeum és az Országos Erdészeti Múzeum munkájának támogatására több 

terjed a szakmai tanács-
z-

ményeket csak felsoroljuk, mert még korainak véljük munkájuk kijelölését.
1.) nk arra, hogy a 

budapesti Természettudományi Múzeum, a Magyar Állami Földtani Intézet és az Országos 
í-

kiterjedne a kiállítási te-
matika ös

lenne, ha egy komplex kiállítás ke-
retében, a természettudományi múzeummal közö , de természete-
sen szét is váló tematikájú „összkiállítást” rendeznénk. Itt a tematikába feltétlen belekívánko-
zik a vadászattör
Magyar Nemzeti Múzeum is). A te

atásával.
2.) Az Országos Vadászati Múzeum és az Országos Erdészeti Múzeum megalakulását

várhatóan támogatj i Egyetem (Sopron), Erdé-
szeti Tudományos Intézet (Budapest), Magyar Vadászok Országos Szövetsége (Budapest), 

ésében, a kiállítások megrendezésében mutatkozna meg, majd a súlypont eltolódna 
a tudományos együttm ködésre.

3.) Nagyon kívánatos lenne, hogy a Zirci Arborétumot az Országos Természetvédelmi Hi-
vataltól átvegye é-
szeti Múzeum. Ezzel megoldódna egyrészt az arborétum közvetlen felügyelete, másrészt az 
arborétum gyarapítása. Az arborétumot magát mindhárom intézmény szabadföldi kísérleti te-
lepének tekintené, természetesen az arborétum jellegének megváltoztatása nélkül.

Az arborétumot adottságainak me ényvilágának, 
illetve a mérsékeltövi-hegyvidéki növények gazdag parkjává lehetne fejleszteni, figyelembe 
véve bizonyos gyakorlati érdekeket is.

viszi, í-
zületnek.

és országos szervek véleményét, indítványát, esetleg más koncepciójú elgondolásait, melyek –
– meg fogják oldani a zirci volt apátsági í-

tásának és ezzel együtt Zirc kulturális égeit.

Veszprém, 1969. október 16.
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