
sara csücske van. A lemez alsó lap
ján látható három mélyedés a fölerő
sítő szegek odaforrasztására szolgált. 

A tükörutcai első számú sírlelet 
gepida jellegű négyszögletes, fejes-
szegü övvereteivel és avar típusú 
csatjával, mint az avar műipart be
folyásoló germán hatás jellemző esete 
érdemel figyelmet. E tekinteben, mi
ként már említettük, rokon az efajta 
abonyi, keszthelyi, az előszállásbajcsi-
hegyi leletekkel. A római temető 
területén talált és a tükörutcai máso
dik sírleletnek pont-vonal ornametikaja 
ad jelentőséget. Ez ornamentikáknak 
legkiválóbb hazai képviselői az adonyi 
préselő minta, a gátéri 11. számú 
sír nagyszíjvége (Arch. Hung. I, 6. t. 
2. és 25. к.), továbbá a fenéki ember
fejes szíjvég (Hampel : Alterth I. 
618. 1. 1988 á). A pontvonal díszítés 
valószínűleg szkita, illetőleg iráni 
eredetű őselem, mely Kisázsiában és 
Irán területén Kr. u. a III. század 
végéig mutatható ki. Ellenben újból 
megjelenik Európában a VI. század 
folyamán és tovább él a VII. század
ban is nálunk az avaranyagon, a 
Balkánon a bizánci préselt övgarnitu-
rákban és Olaszország longobard 
temetőiben. (Bővebb ismertetését 1. 
László Gyula : Adatok az avarkori 
műipar kapcsolataihoz, Bpest, 1935, 
8—14. 1.) 

Az emberfejes szíj végnek másik 
jelentős, tudományos értéke, hogy 
mint a fenéki szíjvég párja, egyik 
klaszikus példája a hellenisztikus 

Kelta és római temető Sárkeszin. 
Sárkeszi, ahol a múzeumban levő 
pompás Mithras emlék alapján már 
végeztünk ásatást, melynek eredménye 
volt egy a Mithrasszal kapcsolatos 
szentély feltárása (Szfvári Szemle 
1932. 64. 1., 1933, 15. 1.), újabban is
mét értékes leleteket szolgáltatott a 
múzeumnak. Fülöp Lajos, áll. gimn. 
tanuló 1937 április havában két 
RESATVS bélyeggel ellátott pannóniai 

mitológiai motívumok magyarországi 
avar emlékeken való előfordulásának. 
Az emberfej ugyanis a görög mitológia 
Silenos-ának átvétele. Ennek a szakál
las és bajuszos emberfejnek, miként 
Fettich N. írja, az erősen ornamentikái 
szerep mellett is jellegzetes arckife
jezése van. A díszítendő tér hosszúkás 
alakjának megfelelően ugyanis kissé 
megnyúlt a fej, mindazonáltal a 
„Silenos"-ábrázolások egyes vonásai 
megőrződtek. A szemek kissé ferdén 
állók, az arccsontok kiállók. Az ala
csony homlok felett a haj is jelölve 
van. Figyelemre méltó a szíjvég 
technikája és alakja is. A technikára 
jellemző, hogy a felső lemez széle rá 
van hajtva az alsóra. Ami pedig az 
alakot illeti, a szíjvég alsó vége csú
csosodó, a felső hármas tagozású, 
mint a honfoglaló magyar szíjvégeken 
és a minuszinszki lovas-nomád kul
túra szíjvégein A középső médaillon 
négyágú geometrikus motívuma nyu
gati germán körből származik. Ez 
nyilvánvalóvá teszi, hogy a szíjvég 
csakugyan magyarországi készítmény. 
Ellenben a „dionysikus" fej és a szíj
vég-alak akár közvetlenül, akár köz
vetve keletről származik. Ennek egyik 
bizonysága, hogy a Dionysos-motivum 
az ázsiai minuszinszki leletek között 
is megvan. (Fettich N. : A honfoglaló 
magyarság fémművessége. — Arch. 
Hung. XXI. к. 21-22. 1. és 61. 1.) 

Marosi Arnold. 

szürke cserépből készült tálat és egy 
benyomott mintákkal díszített talpas 
edényt adott át a múzeumnak, me
lyeket édesatyja földjén szántás köz
ben találtak (Lt. sz. 10678-80). Egy
ben azt is jelentette, hogy e helyen 
gyakran fordulnak elő e fajta csere
pek. Ez a körülmény és a talált edé
nyek érlelték meg a próbaásatás ter
vét, amit Dormúth Árpád vezetésével 
1937 okt. 14—15-én valósítottunk meg. 

FELJEGYZÉSEK. 
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Mindenekelőtt tisztáztuk a lelő
helyet. Az edényeket a helyszíni meg-
megállapítás szerint Fölöp István, 
földműves gazda Ságivölgyi dűlő köz
ség alá nyúló, nyugati részében fekvő 
földjén találták, tehát itt kezdődött 
meg a feltárás. Hatvan cm. mélységig 
átforgatva a földet 56 cm. mélységben 
egy csontvázsírra akadtak. A csontváz 
feje keleten, lába nyugaton feküdt. 
Kibontása közben a fej jobb oldalán 
egy 7*9 cm. magas, La Téne típusú 
agyagpohár, a nyakon ugyanilyen 
jellegű bronzlánc, a jobb alkaron két 
rózsás motívummal díszített karperec, 
a deréktájon vaslánc töredékei, a két 
lábon pedig a bokán egy-egy 4 ludtojás 
nagyságú félgömbből álló lábperec 
került elő. A leletek mind jellegzetes 
kelta hagyatékok, tehát a sír a Krisztus 
előtti harmadik-negyedik századból 
származik (Lt. sz. 10686-90). 

Az ásatás másik eredménye 
ugyanazon földön, ahol a csontvázos 
sír előkerült, egy halott hamvasztásos 
urna sir feltárása. A hamvasztásból 
megmaradt csontok két egymásra 
borított tálban voltak, a tálak mellett 
füles korsó, szürkés színű tálacska 
fenekén rombus alakú bélyeggel és 
kisebb üvegpalack töredékekben fe
küdtek Ez a sir már a római korból 
való. (Lt. sz. 10681—85). 

Ugyanezen területen a szomszé
dos Fülöp Kálmán földjén vagy 10 
éve egy helyen szántás közben a ló 
lába lesülyedt. A gazda ásni kezdett, 
mikor is hamus réteget és ebben egy 
agyagedényt talált. A próbaásatást 
ide is kiterjeszkedve tényleg ráakad
tak a fenti hamugödörre. A gödröt 
feltárva annak egy méter mélyen 
fekvő hamus és vörösre égett agyag
rétegéből hullámvonalas edénytöre
dékek kerültek elő, melyek késő kö
zépkori (XII—XIII. század) telepítés 
maradványai lehetnek (Lt. 10691). 

Lóalakos római mécses Székes
fehérvárról. A Pécsett megjelenő 
„Pannónia" folyóirat 1937. 7—10 
számában Noll R. : Statuettenlampen 
in Pferdegestalt с. dolgozatában is
mertetve az eddig előkerült lóala
kos római mécseseket egy Székes
fehérvárról származó ilyen mécses 

leírását és képét is közli. A mé
cses a berlini „Staatl. Museum für 
Vor- und Frühgeschichte" tulajdona. 
A mécses anyaga szürkeagyag olaj
zöld máz maradványaival. Három 
darabra törött és az idő erősen meg
viselte, de egyébként minden része 
megvan. Alacsony négyszögű alapzata 
van, melyen egy kezdetlegesen kidol
gozott, zömök termetű ló áll tagozás 
nélküli, oszlopszerű lábakkal első 
ballábát fölemelve. Szügyéből római 
mécses nyúlik ki oly módon, hogy a 
fej és fölemelt láb érintkezik a mé
csessel. A mécses jelenlegi helyére 
valószínű Lichtneckert József útján 
került, kinek volt összeköttetése a 
berlini múzeummal. így szerepelhet 
mint székesfehérvári lelet, ami azon
ban még nem bizonyítja, hogy való
ban itt is találták. 

A kápolnásnyéki népvándorláskori 
sírlelet. Vármegyénk ez érdekes sír
leletéről, melyet már egy alkalommal 
közöltünk, Horváth Tibor : „Az üllői és 
kiskőrösi avar temető" с művében 
(Arch. Hung. XIX. kötet) megjelent 
tudományos feldolgozása alapján most 
már bővebben ismertetést is adha
tunk. 

A leleteket 1931 s.eptember 23-án 
találták dr. Halász Gedeon birtokán, 
jégverem építéskor. A sírt utána ásta 
Fettich Nándor. Ekkor kerültek elő 
az alant felsorolt leletek közül az 
orsógomb, az egyik fibula és 18 
gyöngyszem. A leletet a tulajdonos 
a M. N. Múzeumnak ajándékozta. L. 
sz. N. 37—1931 1-5. A lelet a kö
vetkező darabokból áll : -«, 

1. Füles, kifolyócsöves agyag
edény. Méretei : 14-5 cm. magas, szá
jának átmérője 10*5—11 cm., a talpá
nak átmérője 9*6—10 cm. Finom 
iszapolt agyagból korongon készült, 
jól égetett darab. A test kettős csonka
kúp alakú jellege világosan látható. 
A felső rész, melyet a nyaktól kiemel
kedő határvonal választ el, benyomott 
hálómintás bélyegzővel van díszítve. 
A nyakon sűrűn húzott besimított 
vonalak láthatók. A fül gömbölyű 
(XLVI. t. 3. k.). 

2. Fibula, ezüst, a szélein vala
mint elválasztó szalagjain niellóval 
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díszítve, egyéb részein aranyozva. 7-1 
cm. hosszú. Öntött. A gombok egy-
része újonnan lett felforrasztva, mert 
a találásnál külön kerültek elő. A bal 
oldalon egy gomb hiányzik, tehát 
összesen hat gomb volt a fejen. 
Állatfejekkel, illetőleg fonatos állat
testekkel díszített. (XXXV. t. 13. k.) 

3. Lilaszinű almandinlap, való
színű S fibulából való. (К. o. 14. k.) 

4. Különböző színű és alakú 
gyöngyök, 20 szem. Ebből három 
kvarc, öt paszta, a többi pedig üveg
ből való. (U. o. 15. k.) 

5. Vaskés darabjai (U. o. 16. k.). 
6. Vastöredékek (U. o. 17—18. k.). 
7. Kettős csonkakúp alakú orsó

gomb. Agyagból készült (U o. 19. k.). 
A lelet hovatartozását és korát 

az edénynek és fibulának analógiái 
határozzák meg. A fibulát alakja, be
osztása és díszítése egyaránt a lon-
gobard fémművességhez kapcsolja. 
Pontos megfelelőjét az olaszországi 
testonai temető leletei között találjuk 
meg. Ugyancsak a testonai temetőben 
került elő az egyetlen longobard csö
ves edény is. E longobard leletek a 
VII. század közepénél nem régebbek. 
Ennek alapján a kápolnásnyéki edény, 
miután a testonai edénynél régebbi 
típus, valamivel 650 előtt kerülhetett 
a földbe (I. m. 91-92 . 1.). 

Az igari lelet kiegészülése. A mú
zeumnak legértékesebb népvándor
láskori lelete az igari fejedelmi avar 
sírlelet, mely három különböző al
kalommal, különböző időben került 
napvilágra. Az első lelet 1898-ban az 
Orsz. Magy. Történeti Múzeum tulaj
dona. A másodikat 1927-ben ásták ki 
és a Kecskeméti Városi Múzeumba 
jutott. A harmadikat 1928-ban találták 
meg, ezt a székesfehérvári múzeum 
szerezte meg. Miután a három lelet 
együvé tartozik, kívánatos volt, hogy 
egy helyen is legyen. A székesfehér
vári múzeum ezirányú kérése nagy
lelkű meghallgatásra talált. A múlt 
évben Kecskemét városa, ezidén pe
dig a M. Tört. Múzeum engedte át 
letétként a náluk őrzött leleteket. 
Most már tehát együttesen szemlél
hető vármegyénk e becses régészeti 
kincse. A M. Tört. Múzeum által át

adott leletek jegyzéke : 2 db. ezüst
nyakperec hatoldalú, hengerded arany-
csüngővel, bronzcsat, rekeszes arany
korong közepén üvegbetéttel, félhold 
alakú aranycsüngő rekeszekkel, 3 db. 
hármaskaré iú ezüstdísz arany gom
bokkal, hármaskaréjú ezüstlemez, 2 
db. tojásdadalakú ezüstlemez arany
szegekkel, ugyanolyan alakú ezüst
lemez szegek nélkül, gyürűalakú ezüst 
pánt, ugyanaz tetőlappal, hüvelypárit 
ezüstből két arany szeggel, hüvely
pánt két füllel és kis karikával, balta
alakú gyűrűs végű bronztárgy, ezüst
lemezből készült fülecske. (A lelet 
összefoglaló ismertetését, irodalmát 1. 
Arch. Hung. XVIII. к. 21—22. I.) 

A múzeum bélyeges grafitos edé
nyei. A szóban forgó grafitos edények 
anyaga grafittal kevert vasagyag 
(Eisenthon). Ausztriában Passau kör
nyékén készültek és kereskedés útján 
jutottak el hozzánk. Rendszerint be
nyomott betűkkel kísért kereszt, ket
tőskereszt vagy osztrák-címerhez ha
sonló bélyeg van rajtuk. Mint olvasztó 
tégelyeket használták őket, máskor 
pedig nagyobb méretű folyadék (olaj, 
bor) tartó edények voltak. 

A székesfehérvári múzeum kerá
miai anyagában ide tartozik a Rákóczi 
utón a Jézus szíve templom mellett 
talált két nagyobb méretű olvasztó 
edény. Fenekük köralak, szájnyílásuk 
három szöges. A kisebbik ép példány, 
magassága 21 cm. Kettős keresztalakú 
fenékbélyegén a kereszt alsó szára 
mellett PMS betűk vannak. (Lt. sz. 
3724). Ezenkívül még egy benyomott 
köralak és 16 számjegy látható. A 
másik nagyobb és erősen csorba. Ma 
gassága 30 cm. Fenékbélyege ugyanaz 
I. A. betűkkel (Lt. sz. 3724). Az iro
dalomban Sopronból ismerünk hasonló 
alakú edényeket (Arch. Ért. 1901, 74. 
1. és 1905, 323. 1.). A bélyegek ha
sonmásai pozsonyi leleteken láthatók 
(Arch. Ért. 1905, 324-325. 1.). 

1936-ban a városházi építkezés 
földmunkálatai közben kerültek elő 
ugyancsak fémolvasztásra szolgáló 
grafitos edények : öt fenéktöredék és 
egy ép példány. A fenékrészletek 
egyikén 7\ alakú bélyeg van (Lt. sz. 
9983), a másik négynek felületét sa-
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lakos bevonat takarja (Lt. sz. 9985-88). 
Az ép olvasztó edény eltér az előbbi
ektől. Oldala hengeres, feneke göm
bölyded. Ennek csak felületét takarja 
grafit bevonat, alapanyaga vöröses 
homokkő. Magassága 14*5, szájbősé
ge 12 cm. (Lt. sz. 9984). 

A bazilika ásatási területén is ta
láltak két olvasztó tégelyt. Mindkettő 
fenéktöredék. Az egyiknek fenekén 
ötös, a másiknak hetes számjegyalakú 
jelzés van. (Lt. sz. 10379—80) 

A városház területéről való az a 
grafitszemektől csillogói szürkés szí
nű, visszahajtott szájperem töredék, 
melynek kereszt alakú benyomott bé
lyegei vannak. (Lt. sz. 9982) Méretei 
szerint nagyobb folyadék tartó edény
nek maradványa, melyhez hasonlók 
a nagyszalontai, somogyvári, detrekő-
váraljai, soproni leletek között látha
tók. (Arch. Ért. 1901, 76—77. 1., 1905 
319-323. 1). Fövenyen is találtak 
ugyanilyen bélyegű, csillámos anya
gú edénypárkányt (Arch. Ért. 1895, 
287. 1. 7. á, 1905, 319. 1. 1. á). Hogy 
minő lehetett a teljes edény, arra a 
szegszárdi múzeum szolgáltat példát. 
(U. o. 1905, 321. 1. 13. á.) Dr. 
Csalogovits József az általa feltárt 
Ete (tolnamegyei Sárköz) középkori 
község területén talált ugyanilyen gra-
fitos anyagú, keresztalakú bélyeggel 
ellátott edénycserepeket, melyekből 
egy 30 cm. nagyságú fazekat sikerült 
összeállítania. Kora XV—XVI. század. 
(A Néprajzi Múzeum Értesítője 1937, 
323. 1. 2. á). 

Fejérmegyei éremleletek. A Nu
mizmatikai Közlöny 1933—34. év
folyama a következő fej érmegyei 
éremleletekről számol be. A Sárszent
miklós községhez tartozó Sármellék 
pusztán, a sárszentmiklósi állomás 
közelében nagyobb éremleletet szán
tottak ki, amelyből a sárbogárdi csend
őrség 74 db. tallért és 14 db. y4 tal
lért szedett össze. A leletben van 12 
magyar tallér 1583, 1586, 1587, 1588, 
1590, 1591, 1593 és 1 db. y4 tallér 
1589 évszámokkal Rudolf idejéből 
való. A többi idegen érem. Rácalmá
son 1093 db. ezüstpénz került elő. 
Ezek magyar dénárok 1. Mátyás, 
II. Ulászló, II. Lajos, Szapolyai János, 

I. Ferdinánd, Miksa és Rudolf korá
ból. Idegen pénzek II. Lajos schweid-
nitzi garasai ; cseh fillérek II. Ulászló, 
II. Lajos I. Ferdinánd és Rudolf^ 
lengyel polturák Kázmér, Albert, 
Sándor és Zsigmond korából. A le
letben előforduló utolsó évszám 1598. 

Gróf Széchenyi István levele. A 
múzeum kézirat gyűjteményének ér
tékes gyarapodása Kolossváry Pál 
adománya, gróf Széchenyi István 
saját kézirású levele, melyet 1835-ben 
egyik őséhez, kolosvári Kolossváry 
Miklós táblabíróhoz intézett. A levél 
szövege : Tekintetes Táblabíró Ur, 
Tisztelt barátom ! Brittaniáról érteke
ző munkáját, mellyel megbecsülni 
méltóztatott, igazi hódolattal olvastam. 
Minden, mi ezen boldog hazának kö
rülményeit és kifejlését tárgyazza, fe
lette kedves előttem ; de megvallom, 
személyem iránt mutatott figyelme és 
barátsága nem volna csekélyebb öröm 
forrása. Ugyanis Brittania mibenlété
nek minden részletirül vannak némi 
kis tapasztalatim ; midőn viszont annyi 
szívességet és barátságot nem tapasz
talok mindennap, mint a mennyivel 
Tekintetes Úr minden időkben sze
rencséltetni méltóztatott. Vegye azért 
őszinte köszönetem mind könyvéért, 
mind szívességéért, mellyel azt kisér
te, nyájas indulattal, s tartsa meg 
emlékezetében, és jó akaratjában igaz 
és kész szolgáját Széchenyi Istvánt. 
Novemb 22-ikén 1835 Pozsony. 

Szentpétery József eredeti kézirá
sú jegyzékei. E kiváló ötvösmeste
rünk (1781—1862), mint pesti arany-
és ezüstműves Székesfehérvárra is 
dolgozott. Szentpétery készítette a 
székesfehérvári káptalan megrende
lésére 1874-ben azt a pompás ez
üstfeszületet, mely a székesegyház 
kincstárának legbecsesebb hazai mű
tárgya. Horvát Henrik megállapí
tása szerint „neobarokk irányú sti-
lustörekvéseink csúcsteljesítménye és 
már méreteinél fogva Szentpétery 
egyik legjelentősebb műve a 40-es 
évek másodvirágzásából a székes 
fehérvári káptalan tulajdonában levő 
80 cm. magas oltárfeszület. A le
veles és virágcsokros díszítőelemek 
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a három baluszteres gömbös talpú, a 
keresztág végekre applikált leveles, 
kagylós és rácsos ornamentek, mind 
a barokk és neobarokk formakészle
téből valók, bár a barokk hatás lé
nyegesen módosul a plasztikus Krisz
tusalaknak rennaissance mintákat kö
vető nemes tartása és részarányos el
rendezése révén. A testábrázolás kissé 
előtolakodó anatómiája, a beesett has, 
a kiálló bordák, a kidolgozott kar- és 
lábizmok pedig későgotikus feszüle
tekre emlékeztetnek". (Horvát H. : 
Szenípéteri József pesti ötvösmester 
művészete. Budapest, régiségei XII. 
k. (1937) 197-227. 1.) 

Ujabb adat Szentpéterinek e nagy
becsű művére Kuthy István, püspöki 
könyvtárosnak a következő közlemé
nye, amelyben ismerteti a művésznek 
a püspöki levéltárban felfedezett, a 
feszületre vonatkozó két dokumentu-
mát.Mindkét dokumentumot a művész 
sajátkezű írásával állította ki, szépen, 
igen jól olvashatóan. A jegyzékeket 
szórói-szóra ide iktatjuk. Az első költ
ségvetés így szól : 

„Ár jegyzék. Egy ezüst kereszt 
feszület 13 próbás ezüstből, melynek 
magassága 2 láb és 9 vonat körül 
belől 300 lat. meg lehet valamivel több 
vogy kevesebbis lesz. Latja 2 pg. fór
jával 600 pg. for. ha remek módon 
kívántatnék 2 p for. 15 kravel 675 pg. 
for. Pest Martius 20 dikán 1847. 
Szentpétery fózsef ezüstműves mp." 
A jegyzékre Farkas Ferenc az akkori 
nagyprépost a következőket vezette 
rá saját keze írásával : „A fen ki tett 
ezüst kereszt feszület, a ki mért nagy
ság szerint 13 próbás ezüstből, a 
mustra szerént ki alkudtatott — latja 
2 pengő forintjával. SzékesFejérvárott 
Április 5 dikén 1847 Farkas Ferencz 
Nagy Prépost," Ezen megjegyzés alá 
a művész a következőket írta : „ezen 
munkára foglalóul fel vettem 200 az 
az két száz p. forkat : Szentpétery 
fózsef ezüstmíves m. p." 

A másik jegyzék költségvetés és 
egyben nyugta : Arr. fegyzés. Ö Mél
tósága Báró Barkóczy László F ej ér
vári Püspök Ur megrendeléséből nálam 
készült ezüst feszület az az a kereszt 
és Krisztus képe. nyom... 190 Lat 5/16 
(Az utóbbi törtszám át van húzva s 

Farkas Ferenc kézírásával melléje írva: 
»l/4-")„ A kereszt talpa különösen 57 L. 
4/16. Öszvesen 248 Lat. э/16; (Az utóbbi 
adatok ismét át vannak húzva, s az 
összegezés alá Farkas Ferenc a kö
vetkezőket írta : rectius 247 1/2 Lat.") 
Latja 2 p. fortjával 497 pfor. Erre 
foglalóul fel vettem 200 p. fortkat va
gyon még fizetendő 294 pfor. Pest 
Augusztus 10 dikén 1847: A 247 és 
V2 Latért 2 forintjával számolva té-
szen 495 p. forkat kétszeri úti költség 
és négy napi munka mulasztás 34 p. 
fork, összesen 529 pfor. foglalót kap
tam 200 pforkat.. 200 p forkat ma
rad fizetend 328 pfort. egészben ki 
vagyon fizetve Augusztus 13 dikán 
1847-ben. Szentpétery fózsef ezüstmíves 
mp." 

A jegyzék hátsó lapján Szentpé
tery keze írásával ezen utóiratot ve
zette rá : NB, a srófokra el maradt 
ezüst 2 lat ч/и melyek a gombokban 
be számitatnak." 

Az ezüstfeszület a műértők sze
rint Szentpétery legértékesebb művei 
közé tartozik. Legutóbb 1935-ben a 
budapesti iparművészeti múzeum által 
rendezett 1 „A régi Buda és Pest ipar
művészetének kiállítása*'-!! szerepelt, 
a kiállítás leíró lajstroma közölte fény
képét (III. tábla) is. 

Kerekes József a múzeumban. 
Kerekes József (1893—1937) ha
lálával oly művész lélek távozott el 
körünkből, kinek a festészet lelkiszük
séglet volt. Ez adott neki erőt arra, 
hogy mint őstehetség a saját erejével 
tört magának utat a művészek sorába 
és nélkülözések között is meg tudta 
őrizni lelki nyugalmát, a természet 
szeretetét, ahonnan művészete táplál
kozott. Szegény sorsa mellett Székes
fehérvár legtermékenyebb és legis
mertebb festőművészévé küzdötte fel 
magát. Alig van lakás, melynek falát 
egy-egy képe nem díszítené. A múze
um képzőművészeti gyűjteményében 
is több alkotással szerepel. Még 1921 
ben vétel utján szerezte meg a mú
zeum topolyfás tájképét és egy kis 
Székesfehérvárt ábrázoló látképet. 
Ugyanakkor a művész kiállításának 
önarcképes hirdetését adományozta a 
múzeumnak. 1928-ban olaszországi ut-
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jából hazatérve „Florenci tájkép" cí
mű festményét ajánlotta föl Az 1932 
kiállításból a „Nádor csatorna" с ké
pe, mint állami letét került a múze
umba. A művész rokonsága hagyaté
kából a következő tárgyakat adomá-

Választmányi ülés. Tavaszi vá
lasztmányi ülését az egyesület április 
11-én tartotta gróf Széchenyi Viktor 
elnöklete mellett. Jelen voltak Dr. 
Havranek József alispán, Dr. Képes 
János, Dr. Berzsenyi Zoltán, Csikós 
Andor, Dr. Qoschi Péter, Joachim 
József, Dr. Korniss Elemér, Majláthy 
Lipót, Dr. Mészöly József, Polczer 
Gyula, Dr. Polgár Iván, Rauscher 
Béla. 

Az Egyesület üdvözölte Dr. Csi-
táry O. Emil polgármestert magas 
kitüntetése alkalmából. 

A titkár jelentése kapcsán meg
emlékezett az elhunyt tagokról Korniss 
Boldizsárról és Wertheim Pálról. Új 
tagokul felvétettek Görhely István 
kereskedő, Kálmán Sándor bizt. vezér 
titkár, Kiss Dezső mérnök, Dr. Kristóf 
László vár. orvos, Dr. Kovács Géza 
tb. vár. főjegyző, Miller József prelátus-
kanonok, Dr. Vaskuti Sándor vár. fő-
állatorvos. 

Az igazgató jelentésében a folyó 
ügyekről számolt be. A múzeum a 
Fiáth-féle letétet a letéteményezők 
kérésére az Orsz. Hadtört. Múzeum
nak adta át. Kiss Mihály győri lakos 
a Szent István évre való tekintettel 
városunknak engedte át az innen el
került u. n. vastuskót, a XVIII—XIX. 
századi fehérvári iparos élet egyik régi 
emlékét. A bazilika alapfalaiból a ré
gebbi ásatások során előkerült római 
faragványos és feliratos kövek, me
lyek a püspöki kertben az idő viszon
tagságainak kitéve pusztulásnak indul
tak, a megyéspüspök intézkedésére a 
múzeumba kerülnek, míg a múzeum 
egyházművészeti anyagának egy részét 
a létesülő egyházművészeti múzeum
nak engedi majd át letétként. A táci 

nyozta: Téli tájkép a Sárrétről, Táj
kép naplementével, Önarckép, a mű
vész három oklevele, két festékes ka-

' zetta, ecsetek, kenőkés, zsebkés és 
zsebóra. 

romok konzerválására a múzeum. a 
Műemlékek Orsz. Bizottságától 100O 
P-t kért, mert a közelgő budapesti 
archeológiai világkongresszusra nem 
szabad pusztulásnak engedni a pan
nóniai római kornak ezt a fontos ma
radványát. 

A múzeum munkálatai közül ki
emelkednek Volly István és Dormúth 
Árpád folklore-kutatásai, melyek fo
lyamán fonográf-hengerre vettek fel 
több érdekes népi egyházi éneket és 
ma már kiveszett egyházi népszokást, 
mint a fehérvári bölcsőskét és Há
rom-király járást ; a most dívó beth-
lehem-járásből is sikerült egy-két ér
dekesebb jelenetet megörökíteni. — 
Múzeumi gyűjteményeink ötvös mun
káit Kőszeghy Elemér Nemz. Múzeum 
igazgatója átvizsgálta és fehérvári 
ötvös munkáinkra nézve fontos ada
tokat tárt fel. 

Végül a közgyűlést készítette elő 
a választmány. Időpontjául ápr. 21-ét, 
illetőleg határozatképtelenség esetén 
28-át állapította meg. 

Közgyűlés: Egyesületünk a lefolyt 
1937 évi közgyűlését 1938 ápr. 28-án 
tartotta meg gróf Széchenyi Viktor 
elnöklete mellett. A titkári jelentést 
Dormúth Árpád olvasta fel megemlé
kezvén benne a múzeum szerepéről 
a Szent István emlékév előkészítésé
ben. A jelentés e részét jelen számunk 
közli. Majd kegyeletes szavakkal em
lékezett meg Juhász József munka
társnak, Magdics István volt elnök és 
több tag elhunytáról. — Ezután Marosi 
Arnold vázolta a múzeum 1937 évi 
működését, az építkezés befejezéséről, 
a múzeum átrendezéséről, a képtár 
és a néprajzi tár megnyitásáról, a 

HIVATALOS TUDÓSÍTÁSOK. 
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