
FELJEGYZÉSEK. 
A múzeum és a helyi kiállítá

sok. A Szent István év folyamán 
Székesfehérvárott számos kiállítás volt. 
Kettőbe a múzeum is bekapcsolódott. 
Az egyik a Fejérmegyei Gazdasági 
Egyesület által rendezett mezőgazda
sági és terménykiállítás volt, melynek 
egyik termét a múzeumnak a mező
gazdasággal kapcsolatos tárgyai töl
tötték meg őskortól a legújabb korig. 
Az Orsz. Iparművészeti Társulat no
vember havi kiállításának Fejér megye 
népművészetét bemutató csoportja is 
nagyrészt a múzeum által ez alka
lommal vásárolt néprajzi anyagából 
került ki, amit Latabár Károly, ipar
művész nagy buzgósággal és kiváló 
szakértelemmel gyűjtött össze. Ez a 
kiállítás pompás Ízelítőt nyújtott Fejér 
vármegye közönségének a megye ré
gibb és újabb népművészetéről, házi 
iparáról. Fényesen megcáfolta azt a 
makacs véleményt, hogy Fejér megyé
ben tulajdonképeni népművészet nincs 
és ezzel a kérdéssel foglalkozni meddő 
dolog. A kiállítás mely a legkivá
lóbb szakemberekre is igen mély be
nyomást tett — ékesen szóló bizony
sága annak, hogy a megye népművé
szete mily gazdag. Szablya János, az 
O. M. I. T. ügyvezető alelnöke meg
állapítása szerint Latabár Károly építő 
iparművész, mint népművészeti titkár 
csodálatos anyagot gyűjtött össze né
hány hónap alatt. Lelkes és áldozat
kész munkája, hozzáértése lehetővé 
tette, hogy a székesfehérvári múzeum 
sok olyan tárgyhoz jutott, amelyekkel 
eddig nem rendelkezett. És bölcsen 
cselekedett a múzeum igazgatósága, 
hogy ezeket a szép darabokat megsze
rezte és a múzeumban kiállította, hogy 
állandóan és mindenkinek hirdesse : 
Fejér megyében igenis van népművé
szet, még pedig olyan, amelyre a 
megye büszke lehet. 

A múzeum életéből. A múzeum 
ez idei tevékenységének kiemelkedő 
pontjai Baracska határában az Ercsi 
cukorgyár támogatásával a nagyhalom
pusztai bronzkori temető feltárása 
dr. Gallus Sándor, M. N. Múzeum 

segédőrének vezetésével; a csákberényi 
avar temető feltárásának folytatása 
dr. László Gyula, M. N. Múzeum 
segédőrének közreműködésével. Na
gyobb arányú gyűjtések : a székesfe
hérvári Szent István emléktárgyak be
szerzése, a néprajz terén régi csák
vári edények, fejérmegyei falusi bú
torok, szőttesek és varrottasok vásár
lása dr. Latabár Károly, iparművész 
útján. 

A múzeumi és bazilikái kőtár. 
A szentistváni bazilika alapfalainak 
feltárása annyi faragványos követ ho
zott felszínre, hogy a Műemlékek 
Orsz. Bizottsága szükségesnek látta 
külön kőtár felállítását, és e célra a 
romokat körülvevő árkádot használta 
föl. Egyben felkérte a múzeumot az 
eddig ott őrzött középkori faragványos 
köveknek a bazilikái kőtár számára 
letétként való átengedésére, viszont a 
múzeumnak felajánlotta az ásatás foly
tán előkerült római faragványokat. 
Székesfehérvárnak ily módon két ér
tékes kőtára van : az egyik a bazilikái 
középkori faragványokkal, a másik a 
múzeumi római faragványokkal. Ide 
kerültek letétként a püspökkert fái 
alatt és a kert falában őrzött római 
kövek is, melyek fejében a múzeum 
meg az Egyházmegyei Múzeumban 
helyezett el az ő gyűjtési körébe eső 
letéteket. E csere útján a székesfe
hérvári múzeum a római kőemlékek 
.egyik leggazdagabb, szakszerűen fel
állított vidéki gyűjteménye, míg a 
bazilikái kőtár a középkori anyagban 
lett versenytársa hazai kőtárainknak. 

Az egyházmegyei múzeum meg
nyitása. Székesfehérvár az elmúlt év 
folyamán újabb művészettörténeti lát
ványossággal gyarapodott. Megnyílt 
az Egyházmegyei Múzeum, Shyoy Lajos 
megyéspüspök az egyházi élet minden 
árnyalatára kiterjedő gondosságának 
és fáradhatatlan kitartásának ered
ményeként. A székesegyház eddigi 
kincstárából, falusi templomok leltári 
anyagából, a városi és megyei mú
zeum letétjeiből és magányosok ado-

90 



mányaiból az egyházi vonatkozású j 
muzeális tárgyak oly kincsesháza ala
kult itt ki, mely tárgyilag is meglepő. 
Bútorzatában méltó a kiállított anyag 
értékéhez, rendezésében pedig, ami 
Kúthy István,múzeumigazgató érdeme, 
mintaszerű kivitele annak a nehéz fel
adatnak, mikor a szakszerűség mellett 
a kiállítási ügyességnek úgy kell érvé
nyesülnie, hogy az a kritikus szakem
bert és a gyönyörködni vágyó laikust 
egyaránt kielégítse. 

A szabadbattyáni honfoglalás
kori sírok érmei. 1927 tavaszán 
vitéz Ceglédi András a székesfehér- j 
vári múzeumnak 3 ezüst érmet, 3 kar- j 
perecet és két kis szeges pitykét i 
(Lt. sz. 7416) adott át, melyeket Sza-
badbattyán határában Simon István
nak a székesfehérvári határ szomszéd
ságában levő földjén találtak. A lele
tek alapján kutatást végezve, a szét
szórt csontokból két sírt sikerült meg- i 
állapítani. A patinás embercsontok | 
között lócsontok is voltak. Ugyanez 
alkalommal egy bolygatatlan lovas sírt 
is sikerült feltárnunk. Az érmeket ! 

Jámbor Lajostól (814—840) való, ille- ! 
tőleg Lottar Hugó-féle X. századi 
érmeknek állapítottuk meg. (Szfvári 
Szemle 1936, 44—45 1.) 1938-ban mó
dunkban volt az érmeket a M. N. 
Múzeum éremtárának is bemutatni, 
ahol mégtisztítva, azok korát a követ
kezőkben állapították meg : 2 drb. 
Milano, Ugo di Provenza (926—945), 
1 drb.Pavia,Ugo és Lotario (931—947). 
A szabadbattyáni sírok kora tehát a 
X. század első felére, a kalandozások 
idejére esik. 

A Jókai-utcai aranyérmek. A 
ciszt. r. gimnázium új épületének 
földmunkálatai közben a munkások 
négy aranyérmet találtak. Az érmeket 
ideiglenesen a múzeum vette őrizetbe 
és egyben felterjesztést tett a M. kir. 
Kincstári Jogügyi Igazgatósághoz és 
a M. N. Múzeumhoz az érmek Szé
kesfehérvárott való maradását és ér
tékét illetőleg. Miután ezek lemond
tak az érmekről, azok jog szerint a 
székesfehérvári muzeumot illetik az 
érték megtérítése fejében. Dr. Werner 
Adolf, zirci apát, mint tulajdonos a 

múzeum javára lemondott a tulajdo
nost illető megtérítésről, így csak az 
érmeket találó munkásoknak kellett 
kifizetni a megfelelő járadékot. Az 
érmek közül kettő Zsigmond korabeli 
dukát (C. N. H. II. 11802 és 11917), 
a másik kettő V. László dukátja (C. 
N. H. II 170 és 174). 

Földtani adatok Fejér megyé
ből. Faller Jenő, ki szinte fáradhatat
lan a falukutatás terén, ujabban két 
érdekes fejérmegyei földtani közle
ménnyel gyarapította ismereteinket. 
Az egyik »Hazánk második legrégibb 
artézi kútjáról« szól. (Különlenyomat 
a Földtani Értesítő II. (új) évfolyam 
3. számából.) Az 1832-ben 39-80 mé
terre lemélyített csóri artézi kútról 
közöl érdekes adatokat, mely az 
egykor Szögyény-Marich, ma gróf 
Somssich-féle kastély ősi parkjában 
van és gróf Széchenyi István mélyít-
tette ki. »A fejérmegyei Csór és Inota 
községek karsztforrásainak hidrogeo
lógiai ismertetése« (Különlenyomat a 
»Bányászati és Kohászati Lapok« 1937 
évi 11—12. számából) e terület föld
tani viszonyairól ad kimerítő ismer
tetést, felhíva a figyelmet a források 
vízének gazdasági jelentőségére. 

Székesfehérvár és Fejér megye 
népessége. A Magyar Statisztikai 
Társulat 1938-ban Székesfehérvárott 
tartott díszgyűlése alkalmából dr. 
Thirring Lajos »Székesfehérvár és 
Fejér megye népességének fejlődése 
és összetétele« címén a szülőföld
ismeret szempontjából hiánypótló dol
gozattal gazdagította a hálunk bizony 
még meglehetősen elhanyagolt város
tudomány és megyeleírás ügyét. A 
dolgozat a »Magyar Statisztikai Szemle« 
1938. évi 3. számában jelent meg, 
de különlenyomat is készült belőle. 
Székesfehérvár adatainak részletes 
közlése az 1720. évvel kezdődik, míg 
Fejér megyéről 1869-től fogva ismer
teti a népesség számát és sűrűségét, 
a népszaporodást, a vármegye nép
cseréjét az országrészekkel és egyes 
törvényhatóságokkal, az életkor és 
családi állapot viszonyait, az anya
nyelv, vallás, írni-olvasni tudás meg
oszlását. Az adatok halmazából meg-



állapítja, hogy Székesfehérvár Buda
pest tőszomszédságában is megtudta 
őrizni sajátos helyi szerepkörét és 
még jobban ki is építheti. Fejér me
gyében pedig kielégítő a természetes 

népszaporodás és a nagyobb számú 
lakosság elhelyezésére hivatott mező
gazdasági tartalékterületei az ősi vár
megye múltjához méltó jövőjének 
értékes, határozott biztosítékai. 

HIVATALOS TUDÓSÍTÁSOK 
A múzeum működési területe. 

A m. kir. vall. és közokt. minisztérium 
10691/1938. sz. alatt kelt szabály
rendelete értelmében a Fejérvárme
gyei és Székesfehérvári Múzeum ása
tási területe, illetőleg ásatási érde
keltségi körzeteként Székesfehérvár 
tvh. sz. kir. város és Fejér vm. terü
letét, Komárom és Esztergom k. e. e. 
vármegyék, valamint Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vármegye dunántúli részét 
állapította meg. A szabályrendelet 
értelmében a múzeum köteles mind 
az ásatási területet, mind az ásatási 
érdekeltségi körzetét lehetőség szerint 
szemmel tartani és a jogszabályokkal 
ellenkező ásatások, valamint a tervszerű 
ásatás esetén kívül (bányamíveléssel, 
vízszabályozással, építkezések meg
semmisítésével, út- és vasútépítéssel, 
egyéb közművek létesítésével, erdei, 
mezei, szőlő- és gyümölcsgazdálko
dással kapcsolatos, vagy egyéb hasonló 
munkálatok alkalmával, vagy véletlen 
találás eredményeként) előkerült mu
zeális jelentőségű tárgy fogalma-kö
rébe tartozó dolog eltulajdonításának 
eseteit, ha erről tudomást szerez, az 
illetékes hatóságok tudomására jut
tatni. Bpest, 1938 február 28. 

A múzeum tisztviselőkérdésé
nek rendezése. A Közgyűjtemények 
Orsz. Főfelügyelősége 61/1938. sz. 
alatt a következő átiratot intézte a 
múzeum vezetőségéhez : 

Tekintetes Igazgatóság ! A mú
zeum 1937. évi működéséről beterjesz
tett jelentését elismeréssel vettem tu
domásul. 

Köszönetemet fejezem ki mind
azoknak, akik a múzeumépület ki
bővítése, külső és belső átalakítása, 
új berendezése, az ideiglenes kiállítá
sok rendezése, az anyagi támogatás, 

a muzeális anyag gyarapítása körül 
alkotó munkát végeztek, s mindezzel 
a Fejérvármegyei és Székesfehérvári 
Múzeumot korábbi szerényebb szint
jéről legkiválóbb közgyűjteményeink 
sorába emelték. Illeti e köszönetem 
első sorban Marosi Arnold kormány
főtanácsos, múzeumigazgató urat, az 
ő lelkiismeretes sáfárkodását, ébersé
gét, lelkes ügyszeretetét. 

Elérkezettnek látom az időt arra, 
hogy a nagyrafejlődött intézmény szín
vonalának megtartása és a további 
rendszeres gyarapítás és fejlesztés, 
nemkülönben a nagyérdemű múzeum
igazgató tehermentesítése érdekében 
megfelelő biztosítások történjenek. 
Mindenekelőtt számbaveendő a Ma
gyar Nemzeti Múzeum által alkotott 
s a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz
ter úr által 10.691 1938. III. sz. a. 
jóváhagyott, az ásatási területek meg
állapítása tárgyában kelt szabályren
delet amaz intézkedése, amely szerint 
a múzeum korábbi gyűjtőterülete Ko
márom és Esztergom k. e. e. vár
megyék, továbbá Pest-Pilis-Solt-Kis
kun vármegye dunántúli részére is 
kiterjesztett. A lényegesen nagyobb 
s állandó éber ellenőrzést kívánó 
munkaterület szakszerű ellátása csak 
úgy lesz lehetséges, ha a kellő anyagi 
és személyzeti ellátottságról gondos
kodás történik. Az egyesületi keret — 
számos egyesületi múzeumunk példája 
szerint a fejlődésnek csak bizonyos 
állomásáig alkalmas a feladatok ellá
tására. A fejlődés során minden egye
sületi múzeum elérkezik arra a vonalra, 
amikor az egyesületeknél anyagiakban 
erősebb érdekelt közületekben kell a 
fenntartás hivatását vállalniuk. A Fe
jérvármegyei és Székesfehérvári Mú
zeum fenntartására Fejér vármegye 
és Székesfehérvár város közönsége 




