
KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
Kiutazás Ercsibe. 

A székesfehérvári múzeumnak Er
csi lelőhellyel jelzett régészeti anyaga 
elég tekintélyes, nagy hiánya azonban 
hogy a Régészeti Egyesület hagyaté
kából származnak és lelőkörülményük 
ismeretlenek. Nagy volt tehát örömünk, 
mikor Kölber Henrik, cukorgyári igaz
gató felajánlotta segítségét a környéken 
való régészeti kutatásra. Szives meg
hívására 1935 április 16-án kiutazva 
első utunk háncsára vezetett, hogy a 
M. Nemzeti Múzeum által a múlt év 
őszén ott feltárt bronzkori urnatemető 
helyét térképünkbe bejegyezzük. A 
temető a református templommal 
szemközt fekvő házsor kerti földjein 
terül el, az ásatás Császár Gyula föld
jén történt. A hozzátartozó telep azon 
a magas partszélen lehetett, mely a 
község keleti részén a Duna egykori 
árterületét határolja és párkánya a 
mögötte elterülő fensiknak. Ugyanez 
alkalommal megtekintettük Iváncsa 
határában a múlt esztendőben Duna 
mentén feltárt római őrtorony helyét 
is, ahol a már kibontott falakat be
temették. 

lváncsáról a cukorgyár birtokára, 
Göböljárás pusztára vezetett utunk, 
ahol megnéztük a jegyzeteink sze
rint a tiszti lakás kertjében található 
kőemléket. Alapos megvizsgálás után 
kitűnt, hogy a hengeralakú kő durván 
faragott lábazatával római mérföldkő 
töredéke Ezt igazolja nemcsak kidol
gozása, hanem feliratos mezőjének 
megmaradt legalsó részének még ki
vehető betűi : A Q M (Aquincum 
Mille) Méretei: kerülete 164 cm., mag. 
80 cm. (ebből a lábazat 30 cm.) — 
Régebbi feljegyzéseink szerint az ura
dalom baracskai tábláján fekvő két 
kőemléket illetőleg a gazdaságban már 
csak egy kőről tudtak. Ezt beszállították 
a cukorgyári igazgatóság kertjébe. 
Megtekintettük a Felső-Besnyő és 
Göböljárás között határkőként szerep
lő, régi faragványos követ is. A mind
két végén egyenesen levágott és 
egyenletesen vékonyodó, hengeres kő 
oszloprészlet lehetett. Hossza 125, 
legnagyobb átmérője 78 cm. A körön 
látható nagy, vésett lyukat a világhá

ború idején orosz fogoly véste ki 
kincset keresve a kő belsejében. 

Délutáni programmunk a Bolond
vár megtekintése volt, mely mint őskori 
földvár volt ismerős előttünk. Ez is 
tulajdonkép az iváncsai párkányzat 
északi folytatásában fekszik a Göböl-
járási-pusztáról észak-kelet felé kive
zető út két oldalán ott, ahol az út a 
vasút vonalat átszeli. Ez az út a föld
vár területét két részre osztja: északi 
és déli félre. Ez utóbbinak déli végét 
mélyedés választja el a többi résztől. 
E levágott részén nagy szépen kive
hető a vár széle alatt körben futó 
terrasz és a másutt is található cserép
darabok itt nagyobb számban fordul
nak elő. Ásatásra ez látszik legalkal
masabb területnek. A Bolondvártól 
déli fekvő magas part neve Cukorhegy, 
ahol a Wimpfen-féle szőlőterületen 
rigolirozás közben urnákat találtak. Ez 
lehetett a bolondvári bronzkori telep 
temetője. Ugyané tájon állítólag egy 
bronztőrt is találtak, mely Albert János 
iváncsai lakos, gőböljárási arató bir
tokában volna. A lelet felkutatását és 
megszerzését a gőböljárási jószágfel
ügyelő volt szives magára vállalni. 
Ugyancsak neki köszönhetjük azt a 
készséges kalauzolást és útbaigazítást 
is, amivel kutatásunkat támogatta. 

Hallstatti lelet Magyaralmásról. 
Szabó János, magyaralmás! föld-

mives 1935 május havában néhány 
edényt hozott be a múzeumba, melye
ket Malom utca 55 sz. alatti házának^ 
udvarának planirozása közben talált' 
Az edények egy csoportban feküdtek. 
Jellegzetes anyaguk, alakjuk első te
kintetre elárulta, hogy hallstatti lelet 
és tervbe vettük lelőhelyük teljes át
kutatását abban a reményben, hátha 
valami telephely vagy temető rejlik 
körülöttük. A munkát május 22-én 
kezdtük meg és 25-én fejeztük be. Az 
eredmény azonban nem igazolta fel
tevésünket, amennyiben a 76 négyzet
centiméternyi területen, amely már 
részben forgatott is volt, csak szétszórt 
leletek kerültek elő, ezek is aránylag 
csekély számban és főleg apró edény
töredékek voltak. 
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Az ásatásból beszállított tárgyak: 
lyukas kőbalta töredéke, érdekessége 
az egyik oldalán kiemelkedő gerinc ; 
cserépkanál kiöntő csücsökkel, csöves 
nyele bedugott pálcával megnyújtható, 
feneke vízszintesen simított, talán fém-
öntő kanál. Szabó János által beszol
gáltatott, egy rakáson talált edények: 
öt magasfülű gömbölyded alakú csésze 
kihajtó peremmel, a fenék egynél talp-
szerűén kiemelkedő, egynél vízszintes
re simított, háromnál gödrös. Ezeknél 
díszesebb kivitelű az a magasfülű csé
sze, melynek kihajló pereme lefelé 
nyakszerűen folytatódik és kiöblöződő 
hasi része csavarosán díszített. Mag. 
5.9, szájb. 10 9 cm. Egy másik csészét 
egyenletesen szélesedő tölcsér alakja, 
kicsi füle, kihajlás nélküli pereme kü
lönbözteti meg a többiektől. Mag. 6, 
szájb. 11 cm. A leletek legszebb da
rabja serlegalakú pohár az edény alsó 
felé alkalmazott füllel. Az alatta kö
vetkező fenékrészlet kihasasodik és 
négy körben futó hornyolás díszíti. 
Mag. 89, szájb. 10-5 cm. (Lt. sz. 
9661 -9670.) 

Római éremlelet Abáról. 
A lelet 1928-ban Aba község ha

tárában a Dinnyés—Kajtor-csatorna 
mélyítésí munkálatai közben került elő 
a Szücs-tanya és Bodakajtor közti ré
szen. Az egész lelet súlya szemtanuk 
szerint 1 kilogramm lehetett, amelyet 
a munkások maguk között szétosztva, 
a hatóság összegyűjtésének csak kis 
részben sikerült meg menteni. Az ösz-
szegyüjtött 90 db. érem, mely csupa 
kisbronz, mint vármegyei letét került 
a székesfehérvári múzeumba. Lt. sz. 
17/1929. Ezeket dr. Alföldi András 
egyetemi tanár szívességéből a buda
pesti Pázmány Péter Tud. Egyetem 
régészeti szemináriuma volt szíves 
meghatározni 1935-ben és rendezni. 
Megállapítása szerint a lelet tartalma 
verdék és császárok szerint a közetkező : 

Alexandria : Constantinus Max. 
328—333 Kr. u. 1 db. — Antiochia : 
Constantinus Jun. 330-335 Kr. u. 1 db, 
Constantinus 337-^340 Kr. u. 1 db. — 
Aquileia: Constantinus 337—341 Kr. 
u. 2 db. — Arelate : Constantinus Max. 
333-335 Kr. u. 1 db. — Constanti-
nopolis: Constantinus Max. 330—333 
Kr. u. 1 db, Constans 337 Kr. u. 2 

db, Constantius 341 K. u. 2 db, Con-
stantinopolis 335 Kr. u. 2 db, lekopott 
előlappal 335 Kr. u 1 db. — Cyzicus: 
Constantinus Max. 333 Kr. u. 1 db, 
Constantinus Jun. 328-333 Kr. u. 2 db, 
u. ez 333 K. u 2 db, Constantius 
333-335 Kr. u 1 db, Constantino-
polis 333 - 335 Kr. u. 1 db, Urbs Roma 
328 -333 Kr. u. 1 db, 333 Kr. u. 1 db. -
Heràclea: Constantinus Max. 328—333 
Kr. u. 2 db., Constantinopolis 1 db., 
Urbs Roma 328—333 Kr. u 1 db. — 
Lugdunum : Constantinopolis (hybrid 
veret) 326 333 Kr. u, 1 db. — Nicome-
dia : Urbs Roma 333 Kr. u. 1 db. — 
Roma: Constantinus Max. 335—337 
Kr. u. 1 db., Vic. Constantinus 337-340 
Kr. u. 1 db., Constantius 326-333 Kr. 
u. 1 db , Constantinopolis 333-337 
Kr. u. 1 db — Siscia : Constantinus 
Max. 333 Kr. u. 1 db., 335-437 Kr. 
u. 1 db., 337—341 Kr. u. 3 db., Del-
matius 335-337 Kr. u. 1 d b , Cons
tantinus Jun. 326-333 Kr u. 1 db , 
u. az 333. Kr. u. 1 db., Constans 
335-337 Kr. u. 2 db, u. az 337-341 
Kr. u. 8 db., u. az 341 Kr. u. 6 db., 
Constantius 333 Kr. u. 5 db., u az 
335-337 Kr u. 1 db., u az 337-341 
Kr. u. 3 db., u. az 341 Kr. u. 2 db., 
Constantinapolis 333 Kr. u. 1 db., 
326 333 Kr. u. 2 db. — Thessalonica : 
Constantinus Jun. 337 Kr. u. 1 db., 
u. az 337—341 Kr. u. 1 db., Constans 
333 Kr. u. 1 db , Constantius 335 Kr. 
u. 2 db., u. az 340 Kr. u. 2 db., Cons
tantinopolis 330-333 Kr. u. 1 db., 
333—337 Kr. u. 2 db , Urbs Roma 
330—337. Kr. u. 3 db. - A verdejegy 
olvashatatlan 4 db. — Összegezve: 
Alexandria 1, Antiochia 2, Aquileia 2, 
Arelate 1, Constantinopolis 9, Cyzicus 
9, Heraclea 4, Lugdunum 1, Nicode-
mia 1, Roma 4, Siscia 38, Thessalonica 
14, olvashatatlan 4, összesen 90 db.— 

Népvándorláskori temető nyomai 
Csákberény mellett. 

F. é. aug. 13-án (ff. Szécsény terenc 
csákberényi ref kántortanító több régi 
sírból származó leletet hozott be mu
zeumunkba : népvándorlás korabeli 
kisebb edényeket, lándzsa és nyilvé-
geket és nénány római pénzdarabot. 
Jelentése szerint Csákberény határában 
lévő Orond pusztai római teleptől 
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keletre 300—400 méternyire a kisva
sút épitésénél találta. A sírokból még 
mindig előkerülnek ló és embercson
tok, nyílhegyek és dárdavégek. — 
Nyári földmunkáról lévén szó, aho'l 
kubikus munkások dolgoznak, legott 
kisiettünk a helyszínre, hogy magunk 
is meggyőződjünk a leletek közelebbi 
körülményeiről. Aug. 14-én délután 
látogattunk el Csákberénybe. A vezető 
jegyző távollétében Tükör Gyula fő-
erdész úr szives útmutatása mellett 
tekintettük meg a munkálatokat. A 
Merán grófi uradalom földjén iparva
sutat létesítenek, mely a község alatt 
átszelve az országutat az Orond pusz
tától délkeletre eső földeken a Diósi 
táblán vezet keresztül, majd a 225-ös 
domborulat alsó csücskén vág át és 
a második dűlő út mellett ér ki a 
Sőréd felé vezető országútra. A domb
szelvény munkálatai közben a mun
kások a sárga homokos talajba mé
lyítve délnyugot-észak keleti irányba 
haladó sirokra bukkantak. A csontok 
fekvése északnyugot-délkelet, lábtól 
feketére égetett auyagból egy-egy 
kisebb nagyobb edény (bögre, csupor) 
foglalt helyet, míg a halott mellett vas
ból készített dárda és nyilvégek ke
rültek elő. — A terepviszonyok és 
leletek megszemlélése arra engedett 
következtetni, hogy itt egy népván
dorláskori, még pedig avar temetőről 
van szó, annyival is inkább, mert ha
sonló leletek Előszállás-Öreghegyről 
is előkerültek. A munkások bemondása 
alapján teljes lócsontvázat is találtak, 
melyet azonban széjjeldobáltak. — 
A helyszínen előkerült leleteket : két 
koponyát és lábszárcsontokat ; egy 
nagyobb lándzsavéget, nyilvasakat, egy 
majdnem teljesen ép kisebb agyag 
bögrét összegyűjtöttünk és behoztunk 
a múzeumba. Az egyik koponya any-
nyiban érdekes, hogy a bal halánték 
tájon nyilvéget találtak benne a mun
kások. — A szelvény munkája már 
annyira előrehaladt, hogy további fel
tárás nem volt valószinű. Felkértük 
tehát Szabó József rk. igazgató-tanítót 
és két középiskolás fiát, hogy a mun
kák mellett maradjanak és minden 
még lehető leletet összegyüjtsenek.— 
Szabó József igazgató a hátralévő 9 
méteres szakaszon öt sírt talált. — 
Hármat az északi partban, kettőt a 

déliben. A vasút szelvénye, tehát két 
sor sírt vágott ketté, mégpedig oly 
módon, hogy az északi partban a törzs 
és fej maradt a földben, a déliben vi 
szont az alsó test és végtagok. Az 
utóbbi öt sirnak azonban egész tartal
mát feltárták és ennek alapján most 
már azt lehet megállapítani, hogy a 
sirok általában 150-160 cm-nyi mély
ségben feküsznek és a csontanyag 
elég jó karban volt. Az északi part 1 
sz. sírban a halott mellmagasságában 
egy nagyon jó karban megmaradt 
lándzsavég feküdt, lábtól törött agyag
edény. A 2 sz. sírban egy törött ken
gyelnek részeit találták, míg közte és 
a 3. sz. sír között lócsontváz nyomaira 
bukkantak. E körül, valamint a 3. sz. 
sír halottja mellett több bronzdarabka 
került elő, az egyik nagyobb darab 
minden bizonnyal szíjvég lehetett, míg 
a többi esetleg szerszámdisz. A ha
lott jobb lábánál egy majdnem telje
sen ép csuport ástak ki. A bevágás 
déii oldalán fenti három sirral szem
ben ujabb két sir tűnt elő, melyet ki
ástak, de semmi különösebb mellék
letet nem tartalmazott. Mindezen lele
teket a csontvázanyag kivételével be
szállították a múzeumba. 

Az eddigiek alapján az iparvasut 
szelvénye tehát 25—30 sírt vágott 
ketté, melyek egymástól átlag 2 méter 
távolságban feküdtek. A temetőnek 
csak kis része került így napvilágra, 
többi része a dombvonulatot követve 
északnyugoti irányban Orond felé ter
jed, így későbbi feltárására bőséges 
alkalom kínálkozik. — D. A. 

Ősmagyar temető Igaron. 
Igar község vezető jegyzője 1935 

június havában jelentette, hogy a köz
ség területén csontvázakat találtak 
bronzkarpereccel és egyéb régiségek
kel. E jelentés kapcsán június 25-én 
kiutazva megállapítottuk, hogy a lele
tek a községből Nyedám puszta felé 
kivezető út elején, az u. n. Sósdomb 
területén kerültek elő homokbányászat 
közben. A község által adott munka
erővel végzett három napos próba
ásatás eredménye mindössze három 
sir feltárása volt. Az egész terep egy 
kisebb kiterjedésű temető benyomását 
keltette nagyon rendetlen sírokkal. Az 
általunk kiásott csontvázak közül csak 
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egynek volt melléklete : bronz fonott 
karperec. A jegyző által beszolgáltatott, 
szintén csontvázakról való leletek : 
pántos karperec kiszélesített átlyukasz
tott végekkel, köralakú diszitményekkel 
visszahajtott végű haj karika ezüstből, 
szivalakú bronzcsüngő indásdiszitmény-
nyel ; csüngő alakú bronzdisz ; két 
üveggyöngy. — Csontvázat egyet szál
lítottunk be. A temető a leletek alap
ján a honfoglalás korából való ős
magyartemető. (Lt sz.9712; 262/1935). 

A székesfehérvári honfoglaláskori ko
ponyák kora és típusai. 

Bartucz Lajos az Arch. Ért. 1931. 
évfolyamában (Adatok a honfoglaló 
magyarok anthropológiájához) össze
foglalva a honfoglaláskori anthropo-
lógiai anyagunk vizsgálatainak eddigi 
eredményét azt mondja, hogy 
a régebbi ez irányú megbízhatatlan 
kutatásokkal szemben az 1924-es év 
hozta meg a fordulót, „amikor a szé
kesfehérvári múzeum igazgatójával, 
Marosi Arnolddal együtt az ottani 
„Rádió telepen" sikerült egy teljesen 
hiteles, késői honfoglaláskori vagy 
korai árpádkori magyar temetőt fel
tárnunk s annak minden anthropológiai 
anyagát megmentenünk. Ez az anyag 
szolgáltatta más, régebbi ásatásokból 
származó s kritikailag megvizsgált 
anyaggal együtt (Maroshegy, Karos, 
Benepuszta, Jászdósa) a honfoglaló 
magyarok anthropológiai jellegeire vo
natkozó első hiteles ismereteinket" 
(Arch. Ért. 1931, 174. 1. és Bartucz 
Lajos : Honfoglaláskori magyar kopo
nyák. Bpest 1926.) 

Bartucz L. összehasonlítva a szé
kesfehérvári anyagot a többi hiteles 
honfoglaláskori antropoligiai anyaggal 
(Kenézlő 18, Kunágota 3, Ókécske 1, 
Benepuszta 1, Törtei 1, Veréb 1, 
Bodrog vécs 1, Jászdósa 1, Karos 2) 
érdekes korbeli különbséget tesz kö
zöttük. Szerinte az utóbbi „attól a 
törzsökös magyarságtól származik, 
amelyik a hazát elfoglalta s amely az 
itt talált népekkel még nem keveredett. 
Ezt bizonyítja a lóval és gazdag mel
lékletekkel való temetkezésen kívül 
(még a nők és gyermekek egy részét 
is lóval temették el) a temetők egész 
kicsi (néha két-három sírból álló) 

volta, a nők és gyermekek feltűnően 
kicsi száma, valamint a koponyákon 
és csontvázrészeken látható sok sebe
sülés. Ezzel szemben azok a székes
fehérvári környéki temetők (Rádió
telep, Maroshegy, Demkóhegy, Sár-
kereszturi-ut), amelyeknek koponya
anyagát 1926-ban ismertettem, a ve
zérek és első királyok idejébe nyúlnak. 
Antropológiai anyaguk tehát a hon
foglaló magyarság olyan törzsétől 
származik, amelyik már huzamosabb 
ideig letelepedve egy helyen élt s 
hazánk régebbi lakosságának marad
ványaival kimutathatóan keveredett." f 
(Arch. Ért 1931, 116. 1.) 

Bartucz ezen általa megvizsgált 
anyagban négy morfológiai csoportot 
vagy típust különböztet meg. Az I. 
tipus rövid, széles és magas fejű. 
Kaukázusi-mongoloid tipus, amely e 
két rasszalak igen régi, huzamos ke
reszteződése által jött létre, és a török 
ethnikummal kapcsolatos. A már ke-
vertjellegű magyar temetőkben épen 
a leggazdagabb sírokban található és 
megvan a székesfehérváriak között is. 
A II. tipus aránylag kicsi, középhosszú, 
tojásdadalakú koponyák, feltűnően 
keskeny homlokkal, közepes arccal, 
kissé púposán kidomborodó nyak
szirttel. E tipus úgy látszik, a kelet
balti és a mediterrán rassz kereszte-
zési formája. Ez a tipus a Székesfe
hérvár környéki temetőkben gyakori, 
főként a szegényebb mellékletű sírok
ban. Ugy látszik, a honfoglaló magyar
ság köznépével van benne dolgunk és 
az ugor ethnikummal kapcsolatos. 
A III. tipus megegyezik azzal, amit 
az irodalomban előázsiai vagy kau
kázusi rassz néven ismerünk. Nagy, 
rövid, széles, igen magas agykoponya, 
rövid, kerek nyakszirt, széles, de kissé 
rézsútos homlok, igen magas, keskeny 
arc, hosszú, keskeny, kiálló orrcsontok 
(gyakran sasorr), magas keskeny áll. 
E tipus gyakorisága a honfoglaláskori 
sírokban kicsi s újabb, vándorlás alatti 
keveredésre vall. Székesfehérvárott 
szintén megvolt. A IV. típust jellemzi 
az igen nagy, hosszas (mesokran), e 
mellett széles és magas agykoponya, 
igen magas, rendkívül széles, durva 
mongoloid jellegű arc. E tipus a hon
foglaló magyarságnak számban ugyan 
nem gyakori, de egyik legérdekesebb 
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és legkevésbbé európai típusa. Az 
avarokkal való vérségi kapcsolat bi
zonysága. Székesfehérvárott nem for
dult elő. 

M. A. 

A Bank-utcai sir állatcsontjai. 

1928-ben a Bank, jelenleg Szent
korona utca 5 sz. telkén az ott állott 
régi ház lebontása alkalmával érdekes 
sirleletre bukkantak. A leletet akkor 
dr. Polgár Iván ismertette (Székesfe
hérvári Napló 1929 jul. 10, 11. sz). 
Leírása szerint a sir az épület homok
fala alatt a mostani járda szintjétől 
3*20 m. mélyen feküdt. Homokkő la
pokból volt összerakva oly módon, 
hogy a földbe vágott üreg feneke, két 
keskenyoldala és hosszabb déli oldala 
földből volt, északi oldalát 2 kőlap, a 
fedelét 4 kőlap alkotta. A sir belsejét 
két kőlapból álló hosszanti választó 
fal két részre osztotta: az egyiknek 
szélessége 35, a másik 44. cm. volt. 
Az utóbbi rész hossza 170 cm volt és 
két embercsontváz feküdt, a másik 
üreg csak fele volt annak és állatcson
tok voltak benne. Az embercsontvá
zakból csak a koponyákat sikerült meg
menteni; ezeket és az állatcsontokat 
is a székesfehérvári múzeum őrzi. 
(218/1929). Az állatcsontokat lócson-
toknak tartottuk. Dr. Hankó Béla, a 
debreceni egyetem tanára 1934-ben 
elkérte megvizsgálás végett a múzeum 
sírokban talált állatcsontjait. A bank
utcai állaticsontokat is elküldtük neki. 
A vizsgálat eredménye Dr. Hankó B. 
1934 dec. 8-án kelt levele szerint: a 
Bank-u. 5. sz. alatt kiásott anyag állat
csontjai nem ló, hanem szarvasmarha 
csontok, m. p. két és féléves szarvas
marha maradványai, os sfenoidale 
(ékcsont) töredék, os temporale (ha
lántékcsont), bal mandibula (alsó áll
kapocs balszárnya,) os frontale (hom
lokcsont), humerus (első lábszárcsont), 
2 db. mandibula (állkapocs) töredék 
és os tarsi fibulare (lábközépcsont 
az első lábról) töredékek. Szarvas
marha csontok a honfoglaláskori szol
ganép sírjaiban gyakran találhatók. 
Valószínű a bankutcai sir is ilyen sir 
lehetett, de mert kőlapokból állott és 
talán az egykori prépostság itt levő 
temetőjéhez tartozott, a kereszténység 

ama korából való, mikor még az ősi 
pogány szokások nem vesztek ki 
egészen. 

A várfal alapjának maradványai a 
múzeum udvarán. 

Tudvalevő dolog, hogy a régi 
metszetek és az 1601. évi várrajz sze
rint az ősi Budai-kapu erődítményei 
az északnyugoti kerek kaputoronytól 
keletre a mai Bognár és Basa-utca 
közötti területen egy nagy udvart ké
peztek, amelynek falai között volt az 
őrség tanyája és riadóhelye. Philipp 
szerint ez volt egyben a vitézek gya
korló tere, az u. n. vivó pálya is. 
(Szfvár Szemle I. 1931 3. sz. 2—5 1.) 
Ezt a kapuerődöt széles (40—50 m.) 
vizes árok védte, amelynek vizét a 
Gaja patak táplálta. A török uralom 
alatt ezt a középkori kapuerődöt le
bontották, de nyoma és emléke nem 
pusztult el egészen. Az 1691. évi ka
tonai helyszínrajzon az ősi Barbacan-
ból csak a nagytorony némi nyomát 
láthatni. A főfal vonalát pedig megtö
rik és kitolják a régi árok széléig, (v. 
ö. Philipp i. m ) A tágas udvar falai 
eltűnnek csak annak délnyugoti sar
kában marad fenn valami épületféle. 

Érthető várakozással tekintettünk 
tehát muzeumunk új épületszárnyának 
alapozási munkái elé, hiszen az udvar 
két szintje és a Bástya-u. épületeinek 
hasonló elhelyezkedése arra engedtek 
következtetni, hogy a mélyben a vár
fal egykori alapjának nyomára kell 
bukkannunk. Várakozásunkban nem 
is csalódtunk, mert az első hetek föld
kiemelése után megkezdett alapárok 
kimélyítése nyomán az udvari árkád
sor alapárkában a mai szinttől 2-80 m. 
mélységben tényleg várfalmaradvá
nyokra akadtak a munkások. E fal 
hidraulikus mésszel sziklakeménységű
vé forrasztott tömbszerű építménynek 
látszott, mely a szomszéd ház tűzfala 
mellett 2-40 m. szélességű volt és be
felé a múzeum felé 7*30 m. hosszú
ságban terjedt. Felülete nem volt 
egyenletes. A tűzfal mellett 280 m. 
mélységet mértünk, az udvar közepe 
táján 2*65 métert. Mellette az új épü
let alapfalai a 3*40 m-t. érik el, ahol 
biztos talajt sikerült nyerni, ugyanerre 
épült fel a várfal is. Alapjainak magas
sága tehát csupán 60—75 cm. ami 
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arra enged következtetni, hogy nagyon 
régen bonthatták le, szinte egészen az 
alapjáig. Legmélyebb részén keresztben 
emellett ferdén szög alatt 2 2 db. 
18—20. cm. hosszú deszkadarab fe
küdt. Itt ugyanis már talajvíz tör elő. 
Valószínűleg az egykori lebontás ide
jéből maradt a mélyben, mert nem 
látszik annyira elkövesedettnek, mint a 
várfal és árok egyéb részeiből elő
került famaradványok. 2*50 m-re ettől 
a ialmaradványtól húzott párhuzamos 
alapárokban falrész nem volt található, 
ellenben két darab hatalmas sóskúti 
faragott kőtömb, melyek egyike bolt-
ívkő lehetetett a bazilikában, volt a 
föld mélyébe fúródva. E kövek két
ségkívül a várfal burkoló köveiből 
valók, melyekkel a törökök a falat 
erősítették. 

A további munkálatok folyamán 
a kőrfal alapjában 3-40 m. mélységig 
mi sem volt található. A fenti falma
radványtól nyugatra a Bástya-utcai front 
felé 8 80 m. távolságban azután ismét 
szilárd kőtömbre ért a munkások csá
kánya. Ez a fal azonban már a föld 
szintje alatt 90 cm-nyire kezdődött s 
mig a szomszéd ház mellett 2-30 m. 
széles, az árok másik oldalán 2*10 m. 
volt, vagyis ferdén húzódik az udvar 
(most az új épületrész) alá, mellette 
a Bástya-utca frontjáig 4 méter szé
lességben szinte fenékig töltésföld 
húzódik, melynek anyaga a várfal alap
jában lelhető iszkai kő és a burkoló 
sóskúti homokkő törmelékének ve-
gyüléke. Az árok mélysége a tartóké
pes rétegig lesüllyesztve e szakaszban 
370 cm. érte el, igy a várfalmagas
sága e ponton 2*80 m. az alapig. Ez 
a fal került elő ugyanilyen magasság--
ban befelé a régi épület felé (a mai 
földszinti terem alatt) 240 m. távol
ságban ásott 2-50 m. átmérőjű kör 
kútban is, amelyen most az egyik be
tonpillér nyugszik. Ezt a falrészt a 
pillér alapjai miatt egészen le kellett 
bontani. Bontás közben a körkút északi 
részében a várfal mellett színtől mér
ve 280 m. mélységben fekvő pilota 
maradványa került elő, nemkülönben 
szemben a fal dél felé húzódó részén 
is a körkút másik oldalán. A fal a kút 
2/3 részét foglalta el, a Bástya-u. felé 
eső !/3 részét ugyanoly faltörmelék 
töltötte be, mint a főárkot, csupán az 

északnyugoti sarkában látszott ismét 
valami nyoma összefüggő falnak, ez 
azonban csak egész mélyen 2-10—2*60 
m. mélységben volt észlelhető. Bástya
utcai front szakasz alapárka ismét ér
dekes képet nyújtott. A szomszéd ház
tól 80 cm. távolságra ismét hidrauli
kusan kötött alapfalra bukkantak a 
munkások, mely szinte sima felülettel 
emelkedett fölfelé 1*90—2 m hosszú
ságban. Déli végén 2*68 m. északi vé
gén 2*15 m. volt,a mélysége így 75"-os 
szög alatt látszott lejteni. Az árok 
mélysége mellett északon 3*70 m, dé
len 4*20 m. volt, így a fal északi vége 
1 m., déli vége 2 m. magas, iránya 
látszólag nyugot-keleti, de próbaásás 
nyomán fordulni látszott a pilléralap felé, 
így minden bizonnyal az itt a mélyben 
előkerült falrészlettel állhat összefüg
gésben. Ez esetben a kiásott falrész 
a fal szélességét adja, mely e helyen 
2 m., jobbra balra tőle fenti törmelék
ből való töltést találták 3*65 m. mély
ségig, melyektől kezdve fekete iszap
föld réteg volt és alatta lejtősen el
helyezkedve a homokréteg. A faltól 
1 40 m. távolságra a mélybe nyúló 
töltésrész felett szinttől számtva 2 80 
m-nyire kövesedésnek induló fekvő 
tölgygerendát találtak, melynek iránya 
és fekvő magassága összevág pillér
alapban talált pilotamaradvány he
lyével. Tovább a régi épület faláig 
ismét nagyon mélyre kellett leásni 
(4—4*20 m.), ahol mindvégig iszapföld 
alatt került elő a homokréteg A töl
tés törmelékei között faragott kövek 
kerültek elő, valamennyi gótikus jel
legű, egyiken festés nyomai is látha
tók. A mélyben lévő fal magasságában 
hatalmas ajtó vagy kapu sarokvas 
rozsdás, fallal egybekötött darabja ke
rült elő, első pillantásra kengyelnek 
vélhette az ember. A továbbiakban ló-
csontok, fogak, mocsár iszapjától meg
feketedett csontok, kő ágyúgolyók, egy 
puskagolyó köböl, mely egy ló csi
golyájában beágyazva került elő a 
mélyből, üszkös gerendamaradvány, 
török téglák és 2 - 3 db. XVIII. szá
zadi útburkoló tégla. 

A leletek eredményekép most már 
a következő feltevésre juthatni. A mé
lyen a földben rejlő falak valószínűleg 
a várfal eredeti középkori építményé
nek maradványai, mely itt saroksze-
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men fordulhatott és a várárok mel
lett valamiféle kapuszerű építménye 
lehetett, honnan az árok felett kisebb-
szerű átjáró vezetthetett át. Az árok 
itt nagyon rnély,átlagosan 3"80-4 méter. 
A magasabb falmaradvány a török 
idejében megtört várfal maradványá-
nyára látszik mutatni, melyet a vár
árokig toltak ki. A török téglák is in
kább ennek környékéről kerültek elő, 
nemkülönben a XVIII. századi útbur-
koló téglák is, amelyek a várfalnak 
végleges lebontása alkalmából kerül
hettek itt a földbe. Mindez természe
tesen feltevés, melynek valódiságára 
majd csak a Bástya-utca és Basa-utca 
öreg házainak lebontása alkalmával 
fog fény derülni. Mindenesetre a ieg-
kisebb részletkép is fontos, és a sok 
kis részletből tevődik majdan össze 
az egykori városkép teljes egésze. 

Ujabb Prohászka-emlékek a 
múzeumban. 

Özv. Nagy Alfonzné, sz. Prohaszka 
Irma, akinek a múzeum Prohászka-
emlékgyűjteménye legtöbbet köszön
het, ujabban ismét értékes adomá
nyokkal gyarapította a nagy püspök
höz fűződő emlékeinket. Felajánlotta 
azt a rézágyat, melyet Ottokár püspök 
a püspöki palota hálószobájában hasz
nált az emberiség rdvéért kifejtett 
emberfeletti munkásságának kipihené-
sére. Mikor pedig szellemének folyton 
égő lángja nem hagyta nyugodni, igen 
sokszor itt fogamzottak meg a szó
széken, könyvekben testet öltött gon
dolatai. Ha beszélni tudnának azok a 
rézrudak, melyek árnyékában egykor 
nemes feje és fényszóró agya pihent, 
mennyi az éj csendjében életre kelt 
elmélkedésről, önmaga és mások üd
véért elhangzó imáról küldhetnének 
felénk visszhangot, hogy könnyebben 
viseljük az élet terheit. 

Elismerés a „Szemlé"-ről. Alföldi 
András a »Pannónia« folyóiratban 
(Pécs, 1935, 106. 1.) Bibliographia 
Pannónia с közleménye a Székesfe
hérvári Szemlét is megemlíti és mint 
»fontos kulturpropagandát teljesítő« 
folyóiratról a következőket irja : »Ku
tatásunk egyik legörvendetesebb jelen-

Megkapta a múzeum a boldogult 
esernyőtartóját is. A zöld mázas vas
lemezből készült és rézzel szegett, 
négyszögletes tartó mindennél érté
kesebb mű becse, hogy azt szolgálta, 
ki milliókat ölelt szivéhez és kit milliók 
szerettek. Családi emlékek: Prohaszka 
Ottokár édesanyjának ezüst kulcstar
tója, a régi jó idők nagyasszonyainak 
elmaradhatatlan kelléke; édes anyjának 
idegen szavakat magyarázó német szó
tára. A szótárban talált nyomtatvá
nyok : szent kép kereszten függő 
Krisztus fejjel és a kővetkező felirat
tal Prohaszka Ottokér esztergom-fő-
megyei áldozár Rómában 1881-ik év 
November 1-én bemutatott első szent 
mise-áldozata emlékére; névjegy an
gol szöveggel egyetemi tanár korából, 
valószínű amerikai utazása alkalmával 
készült ; a Ward collegium által kiadott 
jelentés az általa tartott requiemről. 
Fényképek : a nyitrai kápolna és ke
resztelő kut, hol Prohászkát keresz
telték, továbbá az újabban ugyanitt 
elhelyezett emléktábla. (1. melléklet I. 
tábla 1 sz. kép). 

Magdics István, prelatus-kanonok, 
a muzeumegyesület tiszteletbeli tagja 
Prohaszka Ottokártól származó kine
vezése és alapitványaiért kapót elis
merő okmányait helyezte el a múze
umba, melyek nemcsak tulajdonosuk 
nemeslelkűségének lesznek megőr
zött bizonyságai, hanem muzeális ér
téket főként az ad nekik, mert az ok
mányok a nagy püspökünk sajátkezű 
irásai. Mint ilyenek érdekes betekin
tést nyújtanak egyházfői működésében. 
Ezernyi elfoglaltsága mellett nem saj
nálta az időt arra, hogy önkezeirásá-
val közölje elismerését, fejezze ki 
köszönetét, és ezzel is megmutassa azt 
a nagyrabecsülést, melyet irányukban 
érzett. 

sége ez a sok értékes kis megfigye
lést tartalmazó folyóirat, mely a fejér
megyei művelt közönséget a szép új 
fehérvári múzeummal szerves kapcso
latba hozza«. 

A múzeum a népvándorlási kiállí
táson. A Magyar Történeti Múzeum 
»Régi pusztai népek műveltsége« cí-

FELJEGYZÉSEK. 
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men Budapesten kiállítást rendezett. 
A kiállítás célja volt a Magyarorszá
gon szereplő steppe-népeknek, szkíták, 
jazygok, vandálok, germánok, hunok, 
avarok, honfoglaláskori magyarok leg
értékesebb, nagyobbára arany leletei
nek bemutatása. A Magyar Történel
mi Múzeum népvándorlási gyűjtemé
nye ugyanis az anyag sokfélesége és 
gazdagsága tekintetében páratlanul áll 
De ugyané tárgykörből a vidéki mu
zeumoknak is vannak nagyjelentőségű 
leletei, melyek szintén kiállításra ke
rültek. 

Ebben a kiállításban a székesfe
hérvári múzeum három csoportban 
szerepelt, amit külön kell hangoztat
nunk, mert a kiállítás Vezetőjében a 
szerkesztő sajnálatos feledékenysége 
miatt a kiállításban résztvevő gyűjte
mények felsorolásából a szfvári muze-
kimaradt A hug-germán régiségek 
között egy Du-napenteléről származó 
hun korsó képviselte a muzeumot 
Az avar régiségek csoportjában ott 
volt az igari fejedelmi sírlelet arany 
övdiszítményeivel és kardjával kiegé
szítve a Magyar Történelmi Múzeum 
és Kecskeméti Múzeum hozzátartozó 
leleteivel. Honfoglaláskori régiségek 
közül a múzeum székesfehérvári kard
jai voltak fent a kiállításon, mint el
sőrendű értékek e nemű emlékeink 
között. 

A kiállításban szereplő egyéb fe
jérmegyei leletek : üsttöredék Duna-
penteléről a hun korszakból (Arch. 
Ért. 1910, 32. I. — Arch. Hungarica 
II. 24. 1. 6. k, IX. 33.1. б. k) ; Szabad-
battyánból származó hun-germán ré
giségek: két sima felületű fibula, levél-
diszes csat, két üvegszerű gyöngy ; a 
Sárviz mellől származó arany paizske-
ret ; Dunapentele és Adony avar lele
tei ; a demkóhegyi honfoglaláskori 
kard, a verebi ősmagyar sírlelet. 

A lovasberényi kiállítás. A helyis
meret fejlesztésére követendő példát 
adott az elmúlt nyár folyamán Lovas-
berény és Környéke Általános Ipar
testülete, mikor ipari munka bemuta
tó kiállítást rendezett és ennek kere
tében a mai kor kézműves iparának 
remekei mellett bemutatta visszame
nőleg azt az ősi kultúrát is, melyet a 
község területén talált őskori és római 
emlékek képviselnek. A kiállítás e mu

zeális részéhez az anyagot Dr. Brun
ner István, körorvos szolgáltatta, mint 
fáradhatatlan és szakszerű kutatásai
nak eredményeit. A kiállítás rendezé
se is az ő érdeme. 

Ismeretlen székesfehérvári opera
énekesnő. Harsányi Zsolt közli a Pes
ti Hírlapban (1935 jún. 28) : Liszt 
Ferenc 1822-ben dec. 1-én Bécsben 
hangversenyt rendezve a műsoron há
rom név szerepelt : Franz Liszt, Hum
mel és Karoline Unger. Ezek mind 
magyarok voltak. Részletesebben utá
nanéztem a szép énekesnő kilétének 
— irja Harsányi — és kitűnt, hogy 
Székesfehérvárott született. A magyar 
lexikonok, szinészeti és zenei könyvek 
nemigen tudnak róla. Én a német 
szépirodalomban böngésztem utána, s 
ott meg is találtam >Gebóren 28. Okt. 
1803. in Stuhlweissenburg, Ungarn«. 
Mint megállapítottam, remek megje
lenésű, szép hölgynek mondották a 
kritikák Előbb Bécsben tanult, később 
Milanóba ment egy Ronconi nevű hí
res mesterhez tanulni és hamarosan 
az olasz operaszinpadok egyik leg
ünnepeltebb énekesnője lett. Mikor 
csodagyermek honfitársának hangver
senyén fellépett, tizenkilencéves volt. 
A fiu tizenegy. Hosszú évek multán 
találkoztak megint Olaszországban. 
Akkor a művésznőt már ugy hivták, 
hogy Carlotta Ungher. Firenzében 
volt primadonna. Itt találkozott me
gint Liszt Ferenccel. Liszt huszonhét 
éves volt s a világ bálványa. A haj
dani leányka pedig harmincöt éves 
volt, érett szépségének legvirulóbb 
pompájában. A találkozásuk nem múlt 
el szerelem nélkül. 

Később az olasz színpadra szár
mazott fehérvári leány feleségül ment 
egy Sabatier nevű emberhez. Jómódú 
öregkort ért el, hetvennégy éves ko
rában halt meg Firenze melletti villá
jában. 

Ennek a magyar nőnek külföldi 
életfolyása elég ismeretes. Egész kis 
kötetre valót tudunk róla. De gyer
mekévei ismeretlenek. Kívánatos vol
na, ha Székesfehérváron akadna vala
ki, aki ott utána böngészne. Igen ér
tékes művésznő volt, a maga korá
ban rendkívüli hírnevű. Jegyezzük fel, 
hogy őt is a magyar föld adta a vi
lág közművelődésének. 

a 




