
ÉRI ISTVÁN 

EMLÉKEZÉS SCHERER JÁNOSRA 
(1895-1978) 

A múzeumok „színfalak mögötti" világa - értve 
ezalatt a kiállítások mögötti teret - a szakmabelieken 
kívül általában alig ismert. Kár! Sokkal jobban érté
kelnék munkánkat, ha a laikusok bepillanthatnának a 
gondos aprómunka színtereibe. A külföldön már álta
lános, nálunk éppen csak itt-ott kezdeményezett „nyi
tott kapuk napja" sokat segíthetne ezen a tájékozat
lanságon. 

Nem véletlenül hoztam fel ezt az igényt egy meg
emlékezés papírra vetésekor. Jómagam is ennek kö
szönhetően kaptam kedvet szakma választásához. 
Kisdiákkoromban ugyanis hosszasan elidőzhettem a 
pécsi Vármegyeháza egyik melléképületében az ak
kor még amatőr régész, Dombay János ásatásainak 
leleteit őrző raktár-munkahelyen, mivel az szomszé
dos volt édesapám irodájával, s a késő esti órákban 
megengedték, hogy náluk, hol itt, hol ott lábatlankod
hassak. Majd ennél értelmesebb és tartalmasabb „ta
nulmányút" jutott osztályrészemül 1952 januárjában, 
Balassagyarmaton, ahová negyedéves egyetemista 
koromban Pesovár Ernő barátom, akkor már oda ki
helyezett segédmuzeológus vendégeként kerültem. 

Istenigazából itt ismerkedtem meg mindazzal a 
munkával, ami a múzeum raktáraiban, méginkább 
adattárában folyt. Itt találkoztam elsőízben a hivatá
sos muzeológusok mellett néhány nyugdíjassal, akik 
vállára nehezedett mindazon aprómunka, amire a há
romfős stábon (Manga János, Patay Pál és Pesovár 
Ernő) belüli munkamegosztás már nem futotta. Ezek 
a férfiak részben maguk is amatőr szakemberként 
csapódtak az intézmény stábjához, de - és ez néhány 
évtizedig jellegzetessége volt az ország legtöbb vidé
ki múzeumának - az anyagi okok is odavitték őket. 
Ugyanis kivétel nélkül kényszernyugdíjazott, esetleg 
nyugdíj nélkül szélnekeresztett tanult, hivatalnok-em
berek voltak, akiknek a múzeumi munka jövede
lemkiegészítést, éppenséggel fő kereseti forrást jelen
tett, annak ellenére, hogy ez a keresetük még évtize
dek múlva sem haladhatta meg az engedélyezett 500 
Ft-os bűvös havi keretet. 

A balassagyarmati múzeumirodában legtöbbet a 
nyugdíjas-gárdával voltam együtt. Amit nem mertem 
volna tanult szakemberektől megkérdezni, tőlük szé

gyenkezés nélkül megtudakolhattam. így a nyilván
tartás, a leltározás, a könyvtárkezelés, az adattári 
munka rejtelmeivel ismerkedhettem meg egy gyors
talpaló tanfolyamon, egyre nagyobb kedvet kapván 
arra, hogy a kényszerből választott tanári pálya he
lyett valami ilyesmi felé törekedjek magam is. 

Későbbi pályafutásomhoz nemcsak ezt az útravalót 
szereztem e nyugdíjas társaság körében. Ott kaptam 
ösztönzést ahhoz, hogy foglalkozzam az igencsak ak
tuálisnak gondolt évforduló, Drégely vára 1552-ben 
történt eleste kapcsán a vár és Szondi György törté
netével. Az egyik adattáros előbogarászta a hozzáva
ló helyi kiadású szakirodalmat: Matunák Mihály va
lamikori tanulmányait, a helyi újság megsárgult lapja
in közzétett írásműveket. Az így megszületett szemi
náriumi dolgozatom, amelyet Sinkovics István pro
fesszor elfogadott és jónéven vett, nos ez volt az 
egyik ajánlólevél, amellyel bekerülhettem a Magyar 
Nemzeti Múzeum középkori osztályára. - De ez már 
más történet. 

Amit azonban negyven év múltán sem feledhetek, 
az a „nyugdíjasok' ' ösztönzése, segítése volt - belépő 
a múzeumi világba. 

Jó egy évtized múltán - már a veszprémi Bakonyi 
Múzeum újdonsült igazgatójaként - megpróbálkoz
hattam egy hasonló gárda szervezésével. A körülmé
nyek Veszprémben is hasonlók voltak: három muzeo
lógus szolgált itt is, hatalmas restanciák halmozódtak 
fel, jobbanmondva a múzeumi források feldolgozása 
vált szükségessé, hogy tudományos tevékenységünket 
annak rendje-módja szerint megalapozhassuk, a je
lentősnek ígérkező országos munkálatokba bekapcso
lódhassunk. 

Elsőként a megye régészeti topográfiájához szük
séges adatgyűjtést, majd a tervbevett - sajnos máig 
megvalósítatlan - műemléki topográfiát előkészítő 
nyilvántartást, néprajzi, céhtörténeti adattárat, de 
emellett egyes törzsgyűjtemények újraleltározását, 
főleg kartonozását, megannyi aprómunkát kellett el
végezni. Ehhez kellett az a bizonyos segéderő, meg a 
hozzá szükséges pénzügyi fedezet. 

A saját költségvetésünkből eleinte „bujtatott káde
rek" alkalmazására futotta: teremőri minőségben sze-
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/ . ábra. Scherer János ifjúkori arcképe 
Abb. 1. Photo des Jünglings, Scherer János 

repelt kimutatásainkban többek között éppen Scherer 
János is 1966-ban, de már 1963-tól a Régészeti Kuta
tó Intézet jóvoltából darabbérben gépelhette a régé
szeti leírókartonokat Zimmermann Gusztáv nyugal
mazott agrármérnök, Lajtai János egykori pénzügyhi
vatali tisztviselő. Valamivel később csatlakozott hoz
zájuk Pesovár János volt herendi főjegyző, akire a 
céhtörténeti adattár létrehozásának nem kis feladata 
várt. Később csatlakozott hozzájuk Mészáros László, 
aki hadifogsága után nyugdíjazásáig az IKV-nál rak
tárosként dolgozott. 

Ezúttal nem feladatom négyük egy-másfél évtize
des lankadatlan szorgalommal végzett munkájának 
értékelése, de utalni szeretnék rá, hogy nélkülük -
akárcsak az ország más vidéki múzeumaiban szolgáló 
nyugdíjasok nélkül - az alapvető múzeumi belső 
nyilvántartási rend, a lappangó források számbavétele 
és rendszerezése, nem valósulhatott volna meg. (A mi 
esetünkben a „Céhkataszter" számítógépre vitele 
sem.) Néhány számadat talán elegendő mértékben il
lusztrálja e munka volumenét. 1966-ban a külön-kü
lön felállított adattári részlegekben leltárbavett doku
mentumok száma 16 000 tételt számlált, két év múlva 
már megközelítette a 60 ezret. 

A számszerűségében is imponáló teljesítmény 
azonban nem mechanikus irodista munka eredménye 

volt. Már a munkatársak kiválasztásakor beigazoló
dott, hogy alapvető a konkrét helyismerettel rendelke
ző volt közigazgatási hivatalnokok affinitása a rájuk
bízott feladatok iránt. Kedvvel végzett munkájukat 
természetesen segítette, segíthette a muzeológusokkal 
nap mint nap folytatott eszmecsere, a közvetlen és 
közvetett irányítás, de mindig a kölcsönösség alapján! 
Csak emlékeztetnék arra, hogy Nagybákay Péter (e 
minőségében ugyancsak amatőr kutató) aligha tudta 
volna példaszerű feldolgozásait a megye céhes emlé
keiről elkészíteni, ha Pesovár János nem lett volna 
társa e munkában. A megye régészeti topográfiájának 
két kötetét (veszprémi, illetve pápai járás) a pályakez
dő fiatal régészek aligha készíthették volna el a gaz
dag adattári háttér nélkül, de gyakran még a helyszíni 
bejárásokat is a nyugdíjasok egynémelyike segítette. 
Arról már nem is beszélve, hogy - amint ez igazi 
adattáraktól elvárható - a múzeumi évkönyv-sorozat
ba tanulmányokat készítő „külső kutatók" egyik, né
ha legjelentősebb forrásanyagát éppen a számbavevő, 
rendszerező öregek adták a kezükbe. így tehát a szak
mai közönségszolgálat igényét is ki tudta elégíteni ez 
az összeszokott, egymással tökéletesen egybeforrott 
gárda, amely reggelente óraműpontossággal érkezett, 
hogy a déli harangszókor - szigorúan betartva a 
négyórás munkaidőt - ugyanolyan precizitással bal
lagjon ki a múzeum kapuján. 

Megemlékezésem igazi alanya, Scherer János e kis 
csoport vitathatatlanul első embere volt. Emberi tulaj
donságai: közvetlensége, kollegiális magatartása, elfo
gulatlansága minden, az adattárba betoppanó ügyféllel, 
amatőrrel vagy szakemberrel szemben, végül áttekinté
se mindarról, ami a keze ügyébe került, nélkülözhetetlen 
munkatársunkká tette. Nem emlékszem egyetlen esetre 
sem - pedig ez korral, temperamentummal együttjárha
tott volna - amikor szóváltásra, indulatos kitörésekre 
került volna sor a kis csoportban, de arra sem, hogy bár
ki muzeológus kollégáink közül „eltévesztette volna" a 
hangnemet az adattáros „kartársakkal". Mindezekben 
szerepet játszott Scherer János bölcsessége, megértése 
ifjabb muzeológus kollégáival szemben, olyan ideális 
munkahelyi légkör megteremtéséhez szükséges adottsá
gaival, amelyekre mindig számíthattunk. 

Meg kell vallanom, hogy János bácsinak a nyugdí
jas munkacsoportba történő „becserkészése" nem 
volt könnyű feladat. Jómagam 1961-ben ismerkedtem 
meg vele, amikor - hivatalomnál fogva - a Hazafias 
Népfront városi bizottsága műemléki albizottságának 
vezetésére kaptam felkérést. Külön történet és megint 
csak tipikus eset, ahogyan ezek a lelkes lokálpatrióták 
a maguk helyismeretével, az ügy iránti lelkesedésük
kel egy-egy település jobb sorsra érdemes ügyeinek 
segítésébe önzetlenül, „társadalmi munkás "-ként be
kapcsolódtak. Mindenféle politikai előítélet mellőzé
sével, fenntartásaik háttérbeszorításával, korábbi mel
lőzésük elfelejtésével csatlakoztak az ügyhöz. 

A Veszprém városi műemléki albizottság nem gitt
egyletként működött. Legalábbis a kezdeti években. 
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2. ábra. Scherer János múzeumi munkahelyén 
Abb. 2. Scherer János auf seinem Arbeitsplatz im Museum 

Elhatároztuk, hogy a város nem kevés műemlékét 
maradandó, kőtáblába vésett felirattal kell ellátni, ha
sonlóan a más városokban alkalmazott példához. A 
korábban felszögelt, bőbeszédű, ám a korrózió által 
megrongált bádogtáblákat kívántuk felcserélni, s eh
hez „lapidáris tömörségű" információt megfogal
mazni. Ennek a munkának lett elsőízben motorja 
Scherer János. Itt ismerhettem meg készségét ahhoz, 
hogy a jót ne csak kívánja, hanem megvalósítását se
gítse. (A táblák - hálistennek - egy-másfél év alatt el
készültek, elhelyezésre kerültek és mindmáig meg
vannak.) A következő közös munkát csak jóval ké
sőbb kísérte siker. Történeti adatsorok összeállításá
val igyekeztünk a régi utcanevek visszaállítása mel
lett érvelni, de akkor eredménytelenül. (Örömmel ta
pasztalom, hogy ez a munka sem ment kárba.) 

Talán ez az eredményes együttműködés oszlatta el 
Scherer János ódzkodását attól, hogy 1964. június 1-
tól újra „munkakönyves" szolgálatba lépjen, ezúttal a 
múzeumban. Mert korábbi függetlenségét - amire rá
kényszerítették - nem egykönnyen adta fel. Végül ha
láláig - 1978. augusztus 20-ig - a Bakonyi Múzeum 
munkatársa maradt. 

Saját sorsának, előéletének ügyében sokáig zárkó
zott volt, sérelmeit, de korábbi hivatalviselése során 
tanúsított magatartását, élményeit, a vele történtek 
már-már anekdotikus elbeszélését csak lassanként, ol
dottabb baráti együttlétek alkalmával hallhattuk meg 
tőle. íme ezek rövid summája: 

1895. augusztus 25-én született Zircen - ahová pá
lyája rövid időre visszavitte. Pápán, majd Veszprém
ben járt a bencés, illetve a piarista gimnáziumba. 
(Veszprémben persze megismerte és tisztelte Laczkó 
Dezsőt, mint rendházfőnököt és múzeumigazgatót, 
egykori tanárát.) 1914-ben, az érettségi után Pozsony
ba került, az ottani Erzsébet királyné Tudo
mányegyetemen kezdett jogászkodni. Rövidesen 
azonban félbeszakadtak tanulmányai: katonának vo
nult be, a világháborúban résztvevőként főhadnagyi 
rangban szerelt le. 

Az egyetem időközben Pécsre települt át, Scherer 
János itt folytatta a tanulást, 1924-ben szerzett dokto

rátust. 1925-26-ban jegyzőgyakornokként került 
vissza szülőhelyére, Zircre. Rövidesen Veszprémbe 
helyezték, ahol huszonöt évig volt hivatalban, előbb 
járási szolgabíró, majd főszolgabíró és árvaszéki ül
nök. 1927-ben kötött házasságot, egy fia, két lánya 
született. 

1944-45-ben kétszer került szembe az akkori köz
hatalommal, mindkét esetben emberi tisztessége, be
csületessége okán. A zsidók deportálása, a velük 
szemben tanúsított embertelen magatartás miatt emelt 
szót 1944 nyarán. Ezért még aránylag enyhe bünte
tésben részesült: 1944. július 14-én Siklósra helyez
ték át főszolgabírónak. Nem egészen fél év múlva 
már újra Veszprémben van: régi munkakörében. 
1945. január 25-én vitéz Endre László, a „Hadműve
leti Területek Polgári Közigazgatásának" vezetője 
hivatalából felfüggesztette, fegyelmi eljárást indított 
ellene és február 12-én „rendőrhatósági őrizet" alá 
helyezték, magyarán internálták. Az ok: tiltakozott az 
ellen, hogy a német csapatok követelésére a hóval bo
rított utak megtisztítására öregeket, nőket és gyereke
ket vezényeljenek ki, embertelen körülmények közé. 

Scherer János magatartását - bár erről soha nem 
beszélt - nyilvánvalóan a környezetében lévő rossz
akaratú besúgó, feljelentő érzelműek kifogásolták, 
nekik köszönhette a megtorlást. Ez - bár kilátásban 
volt - mégsem járt végzetes következményekkel, „el
felejtették" ellene a rögtönítélő bírósági eljárást le
folytatni, még csak el sem hurcolták 1945 márciusá
ban a város hivatalos kiürítésekor. 

1945-ben visszakerült a közigazgatásba, bár érde
meit nem túlságosan vették figyelembe. Főleg nem a 
közigazgatás átszervezésekor, amikor is mint megbíz
hatatlan horthystát elbocsájtották 1950-ben. „De
klasszált elemként' ' - sok más társával együtt - kü
lönböző munkahelyeken hányódott, legmagasabb po
zíciója az előadói titulus volt. Kistisztviselőként, 60. 
életéve betöltése után szinte azonnal nyugdíjazták, 
1956. február 1-én, természetesen úgy, hogy szolgála
ti éveibe az 1945 előtti húszéves hivatali munkáját 
nem számították be. Képzelhetőén minimális nyugdí
ja kiegészítésére alig volt lehetőség, mégis 1964-ig, a 
múzeumba kerüléséig nem könyörögte be magát se
hová sem. 

Egyetlen, már a múzeumi munkáért kijáró, elisme
résként 1977-ben a Veszprém Megyéért kitüntetés 
arany fokozatát kapta meg. 

Scherer János pályafutása - mutatis mutandis - ti
pikus középosztálybeli „karrier" volt 1945-ig. Hiva
tali működéséről egykori munkatársai - ha nem is 
nyilvánosan - elismerően nyilatkoztak, emberséges 
és jó vezető tisztviselőnek tartották. Büszke is volt rá 
a maga módján, hogy szolgálatát híven igyekezett tel
jesíteni. Mi már csak arra mutathatunk rá büszkén, 
hogy múzeumi emberként legalább annyira teljesítet
te magavállalta feladatát. Remélve, hogy mindvégig ő 
maga is úgy érezte: becsülettel szolgált. 

Áldás emlékére! 
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ZUM GEDENKEN VON JÁNOS SCHERER 
(1895-1978) 

Der ehemalige Direktor des Veszprémer Museums István Éri ge
denkt in seinem Artikel vor allem János Scherer und dessen Mitar
beiter, die in der Zeit nach dem II. Weltkrieg und in den 50-er Jah
ren gezwungen waren, auf einem anderen Gebiet zu arbeiten und 
als Rentner ihr Bestes getan haben, um die Forschnung der Samm

lungen des Museums und die Vorbereitung der topographischen 
Arbeit des Komitats zu ermöglichen. 

Die Schlußworte des Verfassers in plural gebraucht: Selig sei ihr 
Gedenken! 

Redakteurin 
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RAINER PÁL 

IN MEMÓRIÁM KRALOVANSZKY ALÁN (1929-1993) 

Egy erdélyi úton ért utol a szomorú hír: Kralo-
vánszky Alán régész, a Magyar Nemzeti Múzeum fő
igazgatója 1993. okt. 7-én elhunyt, a 3. szívinfarktus 
végzett vele. Személyében nem csak a magyar állam
alapítás korának egyik legjobb kutatóját vesztette el a 
szakma, hanem rokonszenves egyéni tulajdonságai 
folytán egy olyan embert, akit kollégái, ismerősei 
rendkívül kedveltek, szerettek és nagyrabecsültek. 

Kralovánszky Alán Budapesten, 1929. nov. 13-án 
született, értelmiségi családban. Ugyanitt érettségizett 
az érseki katolikus főgimnáziumban (Rákóczianum) 
1948-ban. Még ugyanebben az évben beiratkozott a 
Pázmány Péter Tudományegyetemre, művészettörté
net-régészet szakra. Tanulmányait azonban - megél
hetési gondok miatt - kénytelen volt rövidesen meg
szakítani. (Édesapja még 1942-ben meghalt.) 

1948-ban a Honvéd Térképészeti Intézetnél figu-
ránsként, 1949-50-ben a Talajjavító Vállalatnál szin
tezőként, s a Betonútépítő Vállalatnál erőgépkezelő
ként dolgozott. Végre 1950-55 között sikerült elvé
geznie az Eötvös Lóránd Tudományegyetemet, ahol 
muzeológia és középkori régészet tárgyakból szerzett 
diplomát. Közben 1954-ben a Budapesti Történeti 
Múzeumban régész gyakornokként megkezdte szak
mai pályáját. 

1955-57 között Debrecenben a Déri Múzeum régé
sze, 1957-ben Tatán a Kuny Domokos Múzeum igaz
gatója volt. 1957 végén 8 hónapi börtönbüntetésre 
ítélték. Tudomásom szerint a „bűne" az volt, hogy 
egy rozoga pisztolyt rejtett el az egyik kiállítási vitrin 
homokjában, amit besúgás alapján megtaláltak. A 8 
hónapból 6-ot „le is ült". 

Ezután 1958-62 között a Magyar Nemzeti Múze
um, a MTA Régészeti Intézete és a székesfehérvári 
István Király Múzeum szak segédmunkásaként dol
gozott. 1962-től 1964-ig a Mezőgazdasági Múzeum 
régésze volt. 1964-ben doktorált az ELTE-n, közép
kori régészet és antropológia tárgyakból. 1965 és 
1973 között Székesfehérvárott, az István Király Mú
zeumban működött (régész, tudományos titkár, osz
tályvezető). 1974 és 1982 között a veszprémi Bako
nyi Múzeum volt a munkahelye (megyei múzeum
igazgató 1978-ig, tudományos titkár 1980-ig, tudo
mányos főmunkatárs). Innét került 1983-ban Buda
pestre, a Magyar Nemzeti Múzeumba, ahol 1993. 
máj. 31-ig a régészeti adattár főosztályvezetője, majd 

ezt követően haláláig az intézmény főigazgatója volt. 
Közben 1980-ban a budapesti Műszaki Egyetem Épí
tészmérnöki Karán műemlékvédelmi szakmérnöki 
diplomát szerzett. 1990-től igazságügyi szakértőként 
(régészet és műemlékvédelem) is működött. 

Viszonylag rövid életet, 64 esztendőt engedett neki 
a Teremtő. Tudományos pályája ebből mintegy 4 év
tizedet ölel fel. Fő kutatási területei a magyar honfog
lalás és államalapítás korának régészete, a történeti 
(régészeti-antropológiai) rekonstrukció módszertana 
és a középkori magyar várostörténet voltak. Rendkí
vüli tevékenység jellemezte. 

Számtalan ásatást, leletmentést végzett. Dolgozott 
Budapesten, továbbá Baranya, Csongrád, Fejér, Haj
dú-Bihar, Komárom, Veszprém és Zala megyékben. 
Legkimagaslóbb eredményekre székesfehérvári (ko
ronázó templom, Szt. Péter templom, középkori város 
részei, stb.) és veszprémi (székesegyház, Gizella ká
polna, a Vár további helyei, Szt. Miklós templom, 
stb.) kutatásai vezettek. Árpád-kori történelmünk e 
két fontos városa középkori topográfiájáról jórészt az 
ő munkássága nyomán nyertünk pontosabb, árnyal
tabb képet. Mintegy 100 publikáció maradt utána. 
Szűkebb szakterülete mellett olykor az őskorral, az 
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avar korral és tudományága elméleti, módszertani 
kérdéseivel is foglalkozott. 

Élete során 3 állandó és közel 50 időszakos kiállí
tás rendezésében működött közre. Az utóbbiak közül 
háromra külföldön (Krakkó, Varsó, Tartu) került sor. 
Több alkalommal tartott külföldön előadást. így 
kongresszuson: Berlinben, Chicagóban, Kijevben, 
Mainzban, Szófiában, szakmai meghívás során pedig: 
Kassán, Kazanyban, Linzben, Londonban, Pozsony
ban. 

Tudományos eredményeit általában népszerűsítő 
formában is közreadta. Számtalan újságcikke mellett, 
útikönyveket, várostörténeti kalauzokat is írt. Fehér-
várott és Veszprémben egyaránt nagy súlyt fektetett a 
múzeum Baráti Körének szervezésére, s azok csak
ugyan a közművelődést segítették elő. 

Tagja, vagy tisztségviselője volt az alábbi tudo
mányos társaságoknak, bizottságoknak: Magyar Ré
gészeti és Művészettörténeti Társulat (1955-, 1975-
választmányi tag), Magyar Történelmi Társulat 
(I960-), Current Anthropology (1960-1990), Ásatási 
Bizottság (1974-, 1986- titkár), Országos Múzeumi 
Tanács (1974-), Semmelweis Orvostörténeti Múze
um, Könyvtár és Levéltár tudományos tanácsa (1975-
), Union International d'Archaeologie Slave, Comité 
d' Architecture (1976- magyarországi titkár), MTA 
Középkori Régészeti Bizottság (1980-, 1986-1990 
titkár), Királysír Bizottság (1983- titkár), Szent Jobb 
Bizottság (1988-), ICOMOS National Memory Sites 
magyarországi bizottsága (1989-, 1990- társelnök), 
MTA Régészeti Bizottsága (1990-). 

Munkájáért a következő kitüntetéseket, illetve em
lékplaketteket kapta meg: 1971 : Nívó jutalom (Műve
lődési Minisztérium: a Szent István emlékkiállítás -
István király Múzeum - megrendezéséért), 1972: Al
ba Regia emlékérem (Székesfehérvár Város Tanácsa: 
a város érdekében végzett munkáért), Millenniumi 
emlékérem (Székesfehérvár Város Tanácsa: a millen
nium tudományos előkészítésért), 1973: Szocialista 
Kultúráért (Művelődési Minisztérium: a Magyar 
Képzőművészek Szövetsége Észak-dunántúli Területi 
Szervezetében 1965 óta végzett szervező titkári mun
káért), 1974: Kuzsinszky emlékérem (Magyar Régé
szeti és Művészettörténeti Társulat: életműért), 1979: 
Veszprém megyéért arany fokozat (Veszprém Megye 
Tanácsa: az ott végzett kulturális tevékenységért), 
1986: Szocialista Kultúráért (Művelődési Minisztéri
um: Árpád-házi uralkodóink jelvényei és ereklyéi ki
állítás - Magyar Nemzeti Múzeum - megrendezésé
ért), 1987: Székesfehérvárért emlékplakett (Székesfe
hérvár Város Tanácsa: az ott végzett várostörténeti 
kutatásokért), 1989: Móra Ferenc emlékérem (Műve
lődési Minisztérium: életmű), Kiváló munkáért (Igaz
ságügyi Minisztérium: Nagy Imre és négy társa exhu-
málásáért), 1993: Székesfehérvárért emlékérem (Szé
kesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata: a 
városért végzett régészeti és tudományos tevékenysé
gért), posztumusz: Nagy Imre emlékplakett (Nagy 

Imre Emlékplakett Kuratóriuma: az 1956-os forrada
lom szellemiségének ápolásáért). 

Közismert volt az azóta szintén elhunyt Antall Jó
zsef miniszterelnökhöz fűződő barátsága. 1989-1992 
között a budapesti Új Köztemető (X. ker.) 233., 235., 
298. és 301. parcellájában б exhumálta - régészeti 
módszerekkel - az 50-es évek és az 1956-os forrada
lom 65 áldozatát. Ennek ellenére politikai pártnak 
tagja soha nem volt, a napi politikától távoltartotta 
magát. 

1953-ban nősült meg. Felesége: Éry Kinga antro
pológus nem csak feleségként, hanem kollégaként is 
társa volt, számos ásatást vezettek közösen. (Felesé
gének ezúton is köszönöm, hogy adatokkal segített 
emlékezésem megírásakor.) 

Jómagam Alánt - barátai így nevezték - 1983 óta 
ismertem, közvetlen élményeket tehát csak életének 
utolsó évtizedéből őrzök róla. Bármilyen rangos és 
felelősségteljes állásokba helyezte is a sorsa, közvet
len, kedves, türelmes és barátságos modorát mindvé
gig és mindenkivel szemben megőrizte. Valószínűleg 
ez a tulajdonsága eredményezte, hogy kollégái, isme
rősei között nagy népszerűségnek örvendett. Persze 
mint mindenkinek, neki is voltak ellenlábasai. 

Szakmabéli kollégát, portást, segédmunkást vagy 
takarítónőt egyaránt emberszámba vett. Életkor és tu
dásbeli különbségét fiatalabb kollégákkal sem érez
tette soha. Amikor először találkoztam vele a veszp
rémi múzeumban - Budapestről jött le egy napra -, 
csodálkozva láttam, hogy a nem csekély létszámú in
tézmény szinte valamennyi általa ismert munkatársá
hoz van néhány jó szava - túl a szokásos udvariassá
gon -, s az illetők napi munkától fáradt, egykedvű ar
ca sorra derült fel láttára és szavaira. 

Tanúja voltam amikor a veszprémi várban egyik 
újonnan alkalmazott munkása megkérdezte tőle, hogy 
mit is keresünk ott tulajdonképpen. Az illetőt egyik 
társa leintette, mondván, hogy hagyjon békét a doktor 
úrnak. Alán azonban látván az őszinte érdeklődést -
más talán egy kurta: „most nem érek rá"-val hárította 
volna el a dolgot - leült a szelvény szélére és részle
tesen válaszolt a kérdésre. Az érdeklődő munkás az
óta felnőtté vált fia ma is őrzi a „Doktor Úrtól" aján
dékba kapott veszprémi útikönyvet. 

Láttam tudományos vita során, amikor olyan kollé
ga előadására reflektált, akivel nem értett egyet, s ezt 
a vélekedését „nem is rejtette véka alá". Mindezt 
azonban az illető véleményének messzemenő tiszte
letben tartásával tette, s a kollégával előtte is, utána is 
jó barátságban volt, illetve maradt. 

Élénken emlékezetemben van ásatáson szokásos 
öltözetében: farmer-kertésznadrág, fehér vászonka
lap, vakító fehér ing mandzsettagombbal. Bár lábujja 
már kikandikált a viseltes cipőből, inge még délután 
is makulátlan tiszta volt, holott mindenhová bemá
szott, bebújt, ahová kellett. Azt hiszem, ezt senki sem 
tudná utána csinálni. 
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Egy ízben egy német régész házaspárt kalauzoltam 
Székesfehérvárott, s gondoltam most „rajtaütök" 
Alánon. A Romkertben sikerült is elcsípnünk. Bár lá
togatásunk teljesen váratlanul és készületlenül érte, 
mégis frappáns vezetést rögtönzött németül. Láttam, 
a 2 német kollégában - mindketten őskorral foglal
koztak - igazi érdeklődést keltett. 

Más alkalommal, a Magyar Régészeti és Művé
szettörténeti Társulat régészeti vándorgyűlésének ki
rándulásán, Tapolcán ebédelt a társaság. Alán élén
ken magyarázott valamit a társaság egyik hölgy tagjá
nak, fél lábával egy széken térdelve. Közben nadrágja 
hátsó zsebéből kikandikált fekete kávét - s tán némi 
„szíverősítőt" is - tartalmazó ún. „laposüvege". Az 
üveg szemetszúrt Gróf Péter és Gróh Dániel kollégá
inknak, akik rövidesen azon mesterkedtek, hogy egy 
madzagból rögtönzött csomó segítségével kiemeljék 
a flaskát gazdája zsebéből. Hamarosan a társaság jó-
része ezen eseményen derült, csak a beszélgetők nem 
észleltek semmit. A mutatvány már csaknem sikerült, 
ám az utolsó centimétereknél feleszmélt az üveg tu
lajdonosa, s mindenkiből kirobbant a nevetés. Alán 
cseppet sem neheztelt, együtt nevetett a többiekkel. 

Becsültem, ahogyan nyugodt, higgadt fellépésével 
többször legcsillapította idegeskedő környezetét is. 

1. Szakmai kiadványokban megjelent munkái 
1955: - A kerepesi későközépkori ezüstkincs (Un trésor en ar

gent de la fin du Moyen Age, trouvé á Kerepes). ArchÉrt 82. 190-
201. 

1956: - Adatok az ún. S-végű hajkarika etnikumjelző szerepé
hez. ArchÉrt 83. 206-212. 

- Az Ártánd-zolimpusztai koravaskori sírlelet. ArchÉrt 83. 222. 
1957: - Adatok az ún. S-végű hajkarika kialakulásának és idő

rendjénekkérdéséhez. ArchÉrt 84. 175-186. 
1958: - Beiträge zur Frage der Ausgestaltung, Chronologie und 

der ethnischen Bestimmung des sog. Schläfenringe mit S-Ende. 
StudSlav 4. 327-361. 

1959: - Adatok a Kárpát-medencei X-XI. sz.-i félhold alakú 
csüngők kérdéséhez (Beiträge zur Problematik der halbmondförmi
gen Anhänger aus dem 10-11. Jh. im Karpathenbecken). ArchÉrt 
86.76-81. 

- Embertani adatok és módszerek újabb alkalmazási lehetőségei 
a régészetben (Neue Anwendungsmöglichkeiten von anthropolo
gischen Daten und Methoden in der Archäologie). AnthropKözl 3. 
17-31. 

1960: - NEMESKÉRI J.-ÉRY K.-KRALOVÁNSZKY A.: A 
magyarországi jelképes trepanáció (Symbolically trephined skulls 
in Hungary). AnthropKözl 4. 1-32. 

1961: - ÉRY K.-KRALOVÁNSZKY A.: Analyse paléosociog-
raphique des cimitières des environs de Székesfehérvár, Xe et XIe 

siècles. -AnnHist-natMusNatHung 52 1960.497-522. 
- NEMESKÉRI J.-ÉRY K.-KRALOVÁNSZKY A.-HARSÁ-

NYI L.: Data to the reconstruction of the population of an elevent 
century cemetery: Gáva-Market. A methodological study. Cran-
Hung 4. 1-64. 

1962: - FEHÉR G.-ÉRY K.-KRALOVÁNSZKY A.: A Közép-
Duna medence magyar honfoglalás- és kora Árpád-kori sírleletei. 
Leletkataszter. - RégTan 2 99 

- Kora Árpád-kori mezőgazdasági eszközök a Közép-Duna me
dencéből (9th to 12th century agricultural implements from the 
Middle-Danube Basin). - MezógazdMúzKözl 116-123. 

Sokszor sikerült jobb kedvre hangolnia fásult, törő
dött kollégáit az élete folytán elszenvedett számos ke
serűség, kudarcok ellenére is megőrzött optimizmusá
val. 

Szerette a szép, pontos munkát, s ezt el is várta. A 
hanyagság, ostobaság ingerelte. Kisebb emberi gyen
gékkel szemben viszont messzemenően megértő volt. 
Gyakran láttam, ahogyan szívből örült mások szak
mai vagy magánéletbeli örömeinek. 

Munkásai nagyon kedvelték, ragaszkodtak hozzá. 
Néhány nappal a halála után összefutottam egyik 
munkásával. Bár nevet egyikünk sem említett, szinte 
azonnal róla kezdtünk beszélgetni. Volt munkása te
metéséről érdeklődött, szeretett volna arra elmenni, s 
ott búcsúzni a „Doktor Úrtól". 

Temetése csendben, családi körben történt Buda
pesten, a Kerepesi úti temetőben. Ez illett hozzá. Éle
tében is csendes, visszafogott ember volt, de nem hu
mor és vidámság nélküli. Ha élne bizonyára megbo-
csájtaná nekem, hogy egy nekrológhoz illő komor 
hangot néha igyekeztem félretenni, hajdanvolt derű
sebb pillanatok felidézésével. 

Kollégák, barátok, ismerősök, mi is búcsúzunk Tő
led. Emléked megőrizzük, s megőrzik azt hátraha
gyott munkáid is. Requiescat in pace! 

1963: - A papi honfoglalás kori temető (Das Gräberfeld in Pap 
aus der Landnahmezeit). - Nyíregyh. Jósa A. MúzÉvk 3. 1960. 27-
38. 

- ÉRY K.-NEMESKÉRI J.-KRALOVÁNSZKY A.: Történeti 
népességek rekonstrukciójának reprezentációja (A representative 
reconstruction of historic populations). AnthropKözl 7.41-90. 

- ÉRY K.-KRALOVÁNSZKY A.: Székesfehérvár környéki X-
XI. századi temetők népességének paleoszociográfiai vizsgálata 
(Palaeosociographical examination of the population of loth-11th 
century cemeteries near Székesfehérvár). - AlbaRegia 2-3. 1961— 
62.69-89. 

- Jelentés a Pázmánd-János tanyai régészeti leletmentésről (Be
richt über den Grabungen von János-tanya bei Pázmánd). AlbaRe
gia 2-3. 1961-62. 137-139. 

- A Balinka-Mecsér pusztai avar kori sírok (Die Gräber aus der 
Avarenzeit in Balinka-Mecsér puszta). AlbaRegia 2-3. 1961-62. 
166-172. 

- A Pákozd-Börgönd pusztai késő avar kori temető (Spätavaren-
zeitlichen Gräberfeld in Pákozd-Börgönd puszta). AlbaRegia 2-3. 
1961-62.173-179. 

- Kora Árpád-kori sírok Előszálláson (Gräber aus der Früh-Ár-
pádenzeit in Előszállás). AlbaRegia 2-3. 1961-62. 180-181. 

1964: - Néhány gondolat készülő régészeti kiállításainkhoz. 
MúzKözl 2.28-32. 

1965: - NEMESKÉRI J.-KRALOVÁNSZKY A.-HARSÁNYI 
L.: Trephined skulls from the tenth century. ActaArchHung 6-7. 
211-217. 

- Über einige Fragen der Erforshung der frühen Periode der Ag-
rargeschichte. ActaAnt et Arch 8.47-57. 

- Őskori leletek Bakonycsernye-Sikátor pusztán (Archäologis
che Funde von Bakonycsernye-Sikátor puszta). - AlbaRegia 4-5. 
1963-64.204-205. 

- Velence község történetéhez (Zu der Geschichte der Dorfge
meinde Velence). AlbaRegia 4-5.1963-64.226-232. 

KRALOVÁNSZKY ALÁN SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA 
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- A Bakonycsernye-Ubald pusztai középkori leletekről (Mitte
lalterliche Funde in Bakonycsernye-Ubald puszta). AlbaRegia 4—5. 
1963-64.238. 

- Hajdú-Bihar megyei régészeti kutatások 1944-1961. Leletka
taszter (Archaeological excavations in County Hajdú-Bihar 1944-
1961. Register of finds). DebrDériMúzÉvk 1962-64. 3 1 ^ 5 . 

- Dokumentationskarteiensystemen und die Möglichkeiten ihrer 
Verwendung in der individuellen archäologischen Forschung. -
Szegedi Móra F. MúzÉvk 2.1964-65. 137-151. 

- Anwendung neuerer anthropologischer Angaben und Metho
den in der archäologischen Forschung. Diss. Auszug. RégDolg 6. 
1964.111-113. 

- Szarvasmarha temetkezés a honfoglalás korából (Viehbestat
tung aus der Zeit der ungarischen Landnahme). - MezógazdMúz-
Közl 1964. 171-184. 

- KISS A.-KRALOVÁNSZKY A.: A márfai avar kori lósír 
(Das Pferdegrab aus Márfa aus der Zeit der Awaren). - Mezógazd-
MúzKözl 1964.251-254. 

1966: - Anthropológiai adatok a honfoglalók sámánhitéhez. A 
tatai anthropomorf lelet. (Anthropoligical data concerning the sha-
manist faith of the Conquering Hungarians). AnthropKözl 10. 91— 
98. 

- Die landnahmezeitliche Rinderbestattung von Sárbogárd. Al
baRegia 6-7. 1965-66. 89-96. 

- Dokumentációs kártyarendszerek és alkalmazásuk lehetőségei 
a régészeti egyéni kutatásban (Card systems of documentation and 
the possibility of their application in individual archaeological re
search). AlbaRegia 6-7. 1965-66. 211-218. 

- A székesfehérvári középkori bazilika (Die mittelalterliche kö
nigliche Basilika von Székesfehérvár). IstvKirMúzKözl В. sor. 27. 
sz. 20. 

- Középkor. - In: Az István király Múzeum állandó kiállításának 
vezetője. IstvKirMúzKözl D. sor. 40. sz: 21-25. 

- Kerámia (Keramik). - In: A Közép-Dunántúl anyagi műveltsé
ge I. (kiállítási katalógus). 7-8,13,14-15. 

1967: - Székesfehérvár kialakulása a régészeti adatok alapján 
(Die Ausbildung der Stadt Stuhlweissenburg (Székesfehérvár) auf 
Grund der archäologischen Daten), SzékesfÉvsz 1. 7-18. 

- Székesfehérvár X-XI. századi településtörténeti kérdései (Si
edlungsgeschichtliche Probleme der Stadt Stuhlweissenburg (Szé
kesfehérvár) in den X-XI Jahrhunderten). SzékesfÉvsz 1. 35-47. 

- NEMESKÉRI J.-KRALOVÁNSZKY A.: Székesfehérvár be
csült népessége a X-XI. századokban (Die geschätzte Bevölke
rungszahl Stuhlweissenburgs (Székesfehérvár) in den X-XI. Jahr
hunderten). SzékesfÉvsz 1.125-140. 

- A székesfehérvári királyi bazilika alapításának és István ki
rállyá koronázásának kérdéséhez. Fejér Megyei Szemle 3.48-54. 

- A Fejér megyei képzőművészek 1967. évi kiállítása. Kataló
gus. Székesfehérvár 1. (bevezető rész) 

1968: - Contribution á la question du sarcophage de Székesfe
hérvár dit de Saint Étienne. AlbaRegia 8-9. 1967-68. 85-91. 

- Új szerzeményeink. Középkori kőtár. - AlbaRegia 8-9. 1967-
68.182-183. 

- A Fejér megyei Múzeumok Baráti Köre. AlbaRegia 8-9. 
1967-68.194-195. 

- A móri és szabadegyházi honfoglalás kori temetkezések (Die 
landnahmezeitlichen Bestattungen von Mór und Szabadegyháza). 
AlbaRegia 8-9. 1967-68. 249-251. 

- Előzetes jelentés az 1965. évi székesfehérvári ásatásokról 
(Vorbericht über die mittelalterlichen Ausgrabungen in Székesfe
hérvár 1965.). AlbaRegia 8-9. 1967-68. 253-261. 

- A székesfehérvári középkori bazilika (Die mittelalterliche kö
nigliche Basilika in Székesfehérvár). Átdolgozott és bővített ki
adás. IstvKirMúzKözl B. sor. 27. sz. 34. 

- A székesfehérvári királyi bazilika alapításának kérdéséhez 
(Zur Frage der Gründung der königlichen Basilica von Székesfe
hérvár (Stuhlweissenburg). Szegedi Móra F. MúzÉvk 1966-1967. 
2.121-125. 

1969: - Újabb szerzeményeink. Középkori kőtár. AlbaRegia 10. 
152. 

- A Fejér megyei Múzeumok Baráti Köre. AlbaRegia 10. 156. 
1970: - Középkori műemlékek régészeti kutatása Székesfehér

várott. Műemlékvédelem 14.157-162. 
1971: - The paleosociographical reconstruction of the eleventh 

century population of Kérpuszta. A methodological study. Jan-
PannMúzÉvk 13.1968.75-116. 

- Székesfehérvár István király korában. - AlbaRegia 12. 276-
278. 

1972: - A székesfehérvári középkori régészeti kutatások 25 évé
nek eredményeiről. In: Középkori régészeti tudományos ülésszak. 
RégFüz Ser. II. 13.1971. 95-97. 

- F. PETRES É.-KRALOVÁNSZKY A.-KOVÁCS P.-SU-
LYOK J.: Az 1000 éves Székesfehérvár. Kiállítási vezető. IstvKir
MúzKözl D. sor. 82. sz.: Középkori rész. 

1973: - Ein Anschirrungsfund aus dem 10. Jh. in Ungarn In: Be
richte über den II. Internationalen Kongress für Slawische Archäo
logie. Bd II. Berlin, 357-361. 

1974: - The early history of Alba Regia in the light of archeolo-
gical excavations. AlbaRegia 13. 1972. 305. 

1975: - A tinópénz kérdései I. István korában. Alba Regia 14. 
1975. 283-286. (Külön a „Magyar Pénzverés kezdete" с füzetben 
is IstvKirMúzKözl A. sor. 21. sz.) 

- Székesfehérvári ásatások. Beszámoló a Magyar Tudományos 
Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoport középkori és rene
szánsz művészettel foglalkozó felolvasó üléséről. ArsHung 2. 317-
318. 

1976: - An anthropomorphic shamanic musical instrument from 
the 8th to 12th centuries A. D. In: The realm of the extra-human. 
Agents and audiences. Ed. Barathi A .The Hague - Paris. 439-445. 

1980: - KŐSZEGI F.-KRALOVANSZKY A.-VARGA В.: In 
memóriám Dr. Nagy László (1904-1978). VeszprMegyMúzKözl 
14.1979.7-10. 

1982: - A székesfehérvári Anjou-sírkápolna. In: Művészet I. La
jos király korában 1342-1382. Katalógus. Szerk.: Marosi E.-Tóth 
M.-Varga L. Budapest, 165-174. 

1983: - Újabb adatok a veszprémi Gizella-kápolna középkori és 
újkori építéstörténetéhez Építés-Építészettud. 15.273-281. 

- The earlist church of Alba civitas AlbaRegia 20. 75-88. 
1984: - A Velencei Karta egy régész szemével. Műemlékvéde

lem 28.278-280. 
- Baukunsthistorische Angaben zur Frage des vierapsidalen Kir

chentyps in Ungarn. FolArch 35. 111-138. 
1985: - Újabb adatok Veszprém és Székesfehérvár településtör

ténetéhez (Neue Angaben zur Siedlungsgeschichte von Veszprém 
und Székesfehérvár). VeszprMegyMúzKözl 17.1984. 189-207. 

- A várostörténeti kutatások kérdéséhez. In: Középkori régésze
tünk újabb eredményei és időszerű feladatai. Szerk.: Fodor I.-Sel-
meczi L. Budapest, 313-317. 

- A veszprémi és a zirci templomok kutatásának újabb eredmé
nyei. In: Középkori régészetünk újabb eredményei és időszerű fel
adatai. Szerk.: Fodor I.-Selmeczi L. Budapest, 41-50. 

- Az ispánsági várak kérdéséhez. In: Középkori régészetünk 
újabb eredményei és időszerű feladatai. Szerk.: Fodor í.-Selmeczi 
L.Budapest, 129-132. 

- Honfoglaló őseink szarvasmarhakultusza. - In: Az őshazától a 
Kárpátokig. Szerk.: Szombathy V. Budapest, 360-374. 

- A magyar középkor. In: A Bakony és a Balaton-felvidék évez
redei. Vezető a Bakonyi Múzeum állandó kiállításához. Veszprém 
60-79. 

- Árpád-házi uralkodók jelvényei és ereklyéi. Kiállítási kataló
gus. Magyar Nemzeti Múzeum, 7-9,11-14,17, 22. 

1986: - Veszprém. Gizella-kápolna. Tájak-Korok-Múzeumok 
Kiskönyvtára 235. Budapest, 16. 

1987: - A „régészeti műemlék" védelme. Előadás az egri nyári 
egyetemen. OMF kiadás, 107-109. 

1988: - Hozzászólás Kállai G.: Újabb szempont a Dbg. 1706/a 
dénár hátlap éremképének meghatározásához. NumizmKözl 86-87. 
1987-88.69-70. 

- Székesfehérvár. Királyi bazilika I—II. Tájak-Korok-Múzeumok 
Kiskönyvtára 309-310. Budapest, 16 és 16. 
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- Szent István király székesfehérvári sírjának és kultuszhelyének 
kérdése. In: Szent István és kora. Szerkesztette: Glatz F.-Kardos J. 
Budapest, 166-172. 

- Honfoglalás kori leletek Dunaalmáson, Tatán. In: Komárom 
megye története I. Szerk.: Gombkötő G. 244-282. 

1989: - Szent István király székesfehérvári sírja és kultuszhelye. 
FolArch 40.155-173. 

- A műemlékvédelem és a régészeti kutatások kapcsolata. Előa
dás az egri nyári egyetemen. OMF kiadás, 55-59. 

- A székesfehérvári nemzeti emlékhely pályázatának ürügyén. 
Tényék-meditációk. Magyar Építőművészet 80.14-15. 

1990: - In memóriám Nemeskéri János. AnthropKözl 32. 235-
238. 

- The settlement history of Veszprém and Székesfehrévár in the 
Middle Ages. - In: Towns in medieval Hungary. Edited by L. Ge-
revich Budapest, 51-95. 

1991: - Neuere siedlungs- und baugeschichtliche Daten aus dem 
10. Jh. in Ungarn. In: Forschungen zur Geschichte der Städte und 
Märkte Österreichs 4. Bayern, Ungarn und Slawen in Donauraum. 
Red. Katzinger W.-Marckhgott G. Linz, 173-194. 

- Veszprém középkori topográfiája. In: Régészet és várostörté
net tudományos konferencia. Pécs 1989. márc. 16-18. Dunántúli 
Dolgozatok (C) Történettudományi Sorozat 3. Pécs, 107-111. 

- Székesfehérvár. Nemzeti emlékhely. Királyi bazilika I—II. Tá
jak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára 310. 2. javított kiadás egy kö
tetben, német nyelven is, Budapest 

1992: - Über die Bauperioden der Burg von Veszprém. In: Bis
chöflichen Burgen und Residenzen im Mittelalter. Résumées der 
Vorträge. 3. Castrum Bene-Konferenz 10-13. Juni 1992. Pécs Un
garn, 83-86. 

- A hajdudorogi VII. századi avar temető (előzetes ismertetés). 
DebrDériMúzÉvk 1989-1990:117-139. 

Lásd még továbbá az évenkénti egyes ásatások jelentéseit az Ar-
chaeológiai Értesítő 83-84. (1956, 1957.) és a Régészeti Füzetek 
9-45. (1958-1993.) köteteiben! 

2. Ismeretterjesztő kiadványokban megjelent munkák 
(A napilapok anyaga korántsem teljes!) 
1954: - A visegrádi ásatások. Természet és Társadalom 113. 

536-539. 
1955: - PÓCZY K.-KRALOVÁNSZKY A.: Újabb 2000 eszten

dős leletek Óbudáról. Élet és Tudomány 10. 1300-1303. 
1965: - A Fejér megyei múzeumok feladatai. Fejér megyei Hír

lap 22. márc. 28. 
- A székesfehérvári középkori ásatások. Tanácstagi Híradó 8-9. 

júl. 
1967: Mi történik a romkertben? Fejér megyei Hírlap 23. ápr. 8. 
- A Corvina új Balaton-útikönyve. Fejér megyei Hírlap 23. nov. 

24. 
- István király fehérvári koronázásának kérdéséről. Székesfehér

vári Közélet 2. 9-10. 
1968: - „Szobrászok a gyárban" című filmbemutató Székesfe

hérvárott. Fejér megyei Hírlap 24. márc. 3. 
- A székesfehérvári Árpád-kori kút. Fejér megyei Hírlap 24. ápr. 

4. 
- Középkori erődítmény Szabadbattyánban. A Kula feltárásnak 

eredményei. Fejér megyei Hírlap 24. máj. 5. 
- 400 éve született Wathay Ferenc. Fejér megyei Hírlap 24. 

szept. 28. 

1969: - Újabb történeti műemlékkel gazdagodik Székesfehérvár. 
Fejér megyei Hírlap 25. jún. 17. 

- Átadták rendeltetésének a székesfehérvári új középkori romte
rületet. Székesfehérvári Közélet 3.10-11. 

- A székesfehérvári új középkori romterület. Múzeumi Magazin 
165-169. 

1970: - István király és Alba Civitas. Közművelődés 17.6-8. 
1971: - Újabb fontos történeti emlékkel gazdagodott Székesfe

hérvár. Székesfehérvári Közélet 2.5-6. 
1972: - Az ezeréves Székesfehérvár. Természet Világa 103/8. 

338-342. 
- Az ezeréves Székesfehérvár korai története. Élet és Tudomány 

33.1556-1563. 
- Ezer év Fehérvár életében. Ma: Nemzetközi Várostörténeti Bi

zottsági ülésszak. Fejér megyei Hírlap 27. márc. 25. 
- Új látnivalók a romkertben. Fejér megyei Hírlap 27. júl. 16. 
- „A rendi intézmények és a parlamentarizmus történetének 

nemzetközi bizottsága" székesfehérvári konferenciája. Székesfe
hérvári Közélet 3. 17. 

- A középkori Székesfehérvár. Geodéziai és Kartográfiai Tájé
koztató 5. 1971. 6-9. 

1973: - A magyar középkor üzenete. Magyar Hírlap 221. szám. 
1974: - Honfoglalás kori emberfej formájú hangszer. Művészet 

15. 12. 
1981: - A veszprémi Várhegy (Der Burgberg von Veszprém). 

Veszprém é.n. pp 12. 
1982: - Árpád-kori királyi udvarház régészeti kutatása Zircen. 

Horizont 10. 11. 
- Újabb szempontok Veszprém korai történetének kérdéséhez. 

Horizont 10.11-16. 
1983: - BALASSA L.-KRALOVÁNSZKY A.: Veszprém. Pa

noráma. Magyar városok sorozat Budapest 224 7-100., 141-192. 
- Bakony, Balaton-felvidék. Útikönyv. Budapest 647 (A közép

kori előzmények) 
1988: - Szent István és a székesfehérvári augusztusok. In: Szent 

István archikon '88. Szerk. Dobos M. (oldalszám nélkül). 
- Szent István király temetése. História 3. 3-4. 
- István király és Veszprém. Horizont. 3-7. 
1993: - A magyar társadalom szervezésének elve az állam

alapítás korában. Honismeret 21/3.10-16. 

3. Szerkesztői tevékenység 
1965-1980: A Magyar Képzőművészek Szövetsége Északdu

nántúli Szervezete éves kiállításainak katalógusai 
1967-1979: Székesfehérvár Évszázadai 1-4. Tanulmánykötetek 
1978-1979: A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei 13., 

14. 
1985: Az Árpád-házi uralkodók jelvényei és ereklyéi 895-1301. 

Kiállítási katalógus, Magyar Nemzeti Múzeum. 

4. Szervezői tevékenység 
1966-1972: A székesfehérvári Alba Regia Napok történész 

ülésszakainak megszervezése, program összeállítás, előadások 
megjelentetése a Székesfehérvár Évszázadai с kötetekben. 

1972: BÓNIS GYÖRGGYEL közös szervezésben „A rendi in
tézmények és a parlamentarizmus történetének nemzetközi bizott
sága" konferenciájának megszervezése, Székesfehérvárott. 

1974—1982: A Múzeum Baráti Kör keretében tudományos előa
dások szervezése a Bakonyi Múzeumban, Veszprémben. 
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IN MEMÓRIÁM ALÁN KRALOVÁNSZKY 
(Budapest 13.11.1929-Budapest 07. 10. 1993) 

Der unlängst verstorbene Archäologe war einer der hervorra
gendsten Forscher der Epoche der ungarischen Staatsgründung und 
durch seine subjektiven sympathischen Eigenschaften ein allbelieb
ter und hochgeschätzter Kollege von uns allen. 

Sein Diplom erwarb er im Jahre 1955 an der Budapester Wis
senschaftlichen Universität „Eötvös Lóránd" in den Fachrichtun
gen Muséologie und Mittelalterarchäologie. Später, im Jahre 1980 
hat er das Fachingenieurdiplom für Denkmalschutz erworben. Sei
ne Tätigkeit übte er in verschiedenen Museen in Provinzstädten 
und in der Hauptstadt aus: 1955-1957 Debrecen, 1957 Tata, 1958-
1962 Budapest, Székesfehérvár, 1962-1964 Budapest, Landwirts
chaftliches Museum, 1965-1973 Székesfehérvár, 1974-1982 
Veszprém, 1983-1993 Budapest, Ungarisches Nationalmuseum. 
Ab 1. Juni 1993 bis zum seinem Tode nahm er die Stelle des Gene
raldirektors des Ungarischen Nationalmuseums ein. 

Seine wichtigsten Forschungsgebiete waren: Archäologie der 
Zeit der ungarischen Landesnahme und Staatsgründung, Anthropo
logie und die Stadtgeschichte einiger Städte im Mittelalter (vor al
lem die Frühzeit von Székesfehérvár und Veszprém). 

Alán Kralovánszky war besonders von seiner aussergewöhnli-
chen Aktivität bekannt. Im Laufe der vier Jahrzehnte seiner Tätig
keit führte er zahlreiche Ausgrabungen in Budapest und auf dem 
Gebiet der Komitaten Baranya, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Ko
márom, Veszprém und Zala. 

Unser Gedenkschreiben enthält die wichtigsten Stationen seines 
Lebens, seine Auszeichnungen, seine Würden in verschiedenen 
wissenschaftlichen Gesellschaften und Ausschüssen, sowohl auch 
die Bibliographie seiner fachliterarischen Tätigkeit, die - unserer 
Meinung nach - die beste Huldigung seiner Verdiensten ist. 

Wir gedenken Seiner mit Ehrfrucht und Verbundenheit. Er ruhe 
in Frieden! 

PÁL RAINER 
„Laczkó Dezső' ' Múzeum 

H-8201 Veszprém 
Erzsébet sétány 1. 
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