
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 
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külső és belső munkálatokról, a láto
gatókról és a gyűjtemények gyarapo
dásáról. 

A múzeum összes látogatóinak 
száma 13.992, amelyből iskolák és 
egyéb csoportos látogatásokra 5.888 
esett. A vendégek között első helyen 
kell említeni Dr. Hóman Bálint vallás 
és közoktatásügyi minisztert, Dr Haász 
Aladár min. tanácsost, Dr. Csánky 
Dénes Szépmûv. múz. főigazgatóját, 
Dr. Say Géza min. osztálytanácsost, 
Visky Károly-i a Közgyüjt. Orsz. Fő
felügyelőségnek előadóját. Az előkelő
ségek sorában Csók István festőmű
vész, Haász István tábori püspök, 
gróf Zichy Ráfaelné, Dr. Kiss Endre 
és Dr. Nyúl Tóth Pál Kecskemét vá
ros polgármestere és h. polgármestere 
látogatták meg gyűjteményeinket. 

Tudományos kutatás céljából ke
resték fel muzeumunkat : Dr. Friedrich 
Holste (München) ; Dr. Georg Elmer 
(Trier) ; Dr. Karl Pink (Wien) ; Dr. 
Dercsényi Dezső (Bpest) ; Pomezánsky 
Meliton százados (Szfvár) ; Faller Jenő 
( Várpalota) ; Radnóti Aladár (Bpest) ; 
Patay Pál (Bpest) ; Dr. László Gyula 
(Bpest) ; Dr. Nagy László (Veszprém) ; 
Dr. Mozsolics Amália (Bpest) ; Bartók 
Katalin (Bpest). 

A gyűjtemények gyarapodása. 
Könytár: Gyarapodás 1405, állomány 
21688. Régiségtár: Gyarapodás 1143, 
állomány 23995. Néprajz : Gyarapodás 
32, állomány 1184. Természetrajz: 
Gyarapodás 3, állomány 7110. Művé
szet : „Gyarapodás : 70, állomány 759 
drb. Összes gyarapodás : 2653 drb. 
Állomány az 1937. év végén : 54736 
drb. 

A zárszámadás a következő volt: 
A törzsvagyon az 1936. évi álla

pot óta nem változott. 
Bevétel : 
Maradvány múlt évi zárszámadá

son : 881-18, államsegély (rendes 800, 
rendkívüli 1000) : 1800, Városi segély 
(rendes 1200, rendkívüli 5000): 6200, 
Vármegyei segély : 3000, Tagdijak : 
1694, Adományok: 150, Szfvári és 
Fejérm. Tkptári adomány bécsi kuta

tásra : 400, Belépődíjak, kiadványok : 
302-26, Arch. Hung. XVIII. kötetének 
(7 péld.) eladásából : 140, Szabadta
nítás : 51-84, Szemle kiadására : 57060, 
Vegyes bevételek : 7980, Kamatok : 
31-45 — Összesen P 15301-13 

Az egyesület vagyoni állása 
268.000 K. névértékű kölcsönkötvény, 
három darab Székesfehérvári és Fejér
megyei Takarékpénztári részvény, egy 
darab 10 koronás arany, 26*31 taka
rékpénztári betétkönyv, pénztári ma
radvány: 1064-46 P. 

Kiadás : 
Igazgatói tiszteletdíj : P 800, Tit

kári tiszteletdíj : 300, Szolga fizetés 
(20 P előleg): 980, Őrködés: 95, 
Társadalmi biztosítás : 10352, Bizto
sítás : 174-71, Építkezési illeték adó
hivatalnak : 70, Gyűjtemények gyara
pítása : 1648-23, Gyűjtemények fenn
tartása, berendezés : 226 13, Építkezés 
7978-57, Fűtés : 295, Világítás : 73-59, 
Vízdíj : 224 28, Szemétkihordás : 32 04, 
Kéményseprő : 576, Iroda és admi
nisztráció: 132-35, Posta: 75-29, Szemle 
kiadása (ebből 1936 évi 312-20) : 868, 
Juhász József bécsi tartózkodása: 91-89 
Egyenleg folyószámlán dec. 31 : 625, 
Egyenleg áliamsegélyszámlán dec. 31. 
120, Takarékpénztári betétkönyvben 
dec. 31. 2631, Maradvány a Szfvári 
és Fejérm. Takarék 400 P adományá
ból : 308 11, Maradvány kézi pénztár
ban : 11-35. — Összesen : P 15301-13. 
Székesfehérvár, 1937. dec. 31. 

Számadásért felelős : 
Marosi Arnold 

múz. igazgató. 
Megvizsgáltuk és rendben talál

tuk. Székesfehérvár, 1938. február 15. 
Almássy János Alanger Emil 

Polczer Gyula 

Az egyesület tisztikara az alap
szabályok szerint nem változott. 
Elnök : gróf Széchenyi Viktor, főispán. 
Alelnök; Dr. Csitáry G. Emil polgár

mester és Dr. Havranek 
József alispán. 

Ügyv. alelnök : Dr. Képes János, korm. 
főtanácsos, kir. közjegyző. 

Muz. igazgató : Marosi Arnold, korm. 
főtan., ciszt. r. gimn. tanár. 



Titkárok : Dormúth Árpád, áll. gimn. 
tanár és Dr. Korniss Elemér, 
árvaszéki ülnök. 

Ügyész: Dr. Szüts Gedeon várme
gyei t. főügyész. 

Ellenőr: Ruff Béla bankigazgató. 

A választmány az 1938. évre a 
következőkép alakult : Dr. Balassa 
Brúnó tanker, kir. főig., Dr. Barth 
Rezső keresk. isk. • igazgató, Dr. 
Berzsenyi Zoltán egészségügyi főtan, 
korh. igazg. főorv., Csikós Andor 
pénzint vezérigazg., Dr. Farkas Sándor 
hely. polgármester, Gálos Bernát 
ciszt. gimn. igazg., Dr. Goschi Péter 
áll. gimn. igazg., Dr. Halász Géza 
várm. főjegyző, Homoki Ferenc gímn. 

tanár, Jancsó Sándor városi számv. 
főnök, Dr. Jurcsek Béla (Rétszilas) 
országgyűlési képv., Dr. Kaltenecker 
Viktor felsőházi tag, Kari Ernő 
gyáros, Marschall Rafael ciszt. r. gimn. 
tanár, Márton Jakab ny. áll. reálisk. 
tanár, Dr. Mészöly József egészség
ügyi főtan., Dr. Polgár Iván ciszt. r. 
gimn. tanár, Dr. Potyondy Imre pre-
látuskanonok, Rauscher Béla ny. Máv. 
felügyelő, Sigray István (Gárdony), 
Schmidl Ferenc vár. műsz. tanácsos, 
Streit Fereuc pápai prelátus, Tarján 
Pál Nemz. Bank hely. igazg., vitéz 
dr, Szarka Géza leánygimn. tanár. 
Számvizsgáló bizottság: Almássy 
János, Manger Emil, Polczer Gyula. 

Női-, férfi szövetek 
Selymek 

Mosó áruk 
Vászon- és asztalnemüek 

Harisnyák 
Női- és leánykabátok 

Szőnyegek, függönyök 

DEÁK TESTVÉREK 
áruházában 

SZÉKESFEHÉRVÁR, KÁROLY KIRÁLY-TÉR 
Alapitasi év 1843-ban. 

Ádám Károly budapesti kézimunka nagykereskedés 
lerakata. 
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