várhoz való közelségét fantáziálják az ábrázolások hátterében. Székesfehérvár mögött látótávolságon belül, ábrázolható módon sehol sem látható más város sziluettje. Viszont
az Ezüst-Kevély tetejéről pontosan az a látvány és az a
város tárul elénk, amiről fennebb írtam: Vác, a mögötte
lévő, azonosítható, a DCM által még nem tájsértett Naszállyal! Ezen a XVI. századi metszeten (Magyar Nemzeti
Múzeum) a várban az előtérben jól láthatók azok a templomok, minaretek, melyeket Bradák Károly oly lelkiismeretesen választ el Székesfehérvártól, ahol ilyen jellegű objektumokat az adott helyen sosem ástak ki.
Eddigi kutakodásom ismertetését négy részesre tervezem. Az első, fenti írás csak a bevezető. Térképek, metszetek, levéltári anyagok (hazaiak és külföldiek) segítségével
Sicambria korát, eredetét, pusztulásának okát és történelmi helyzetét kívánom elemezni, majd a hunok neves fejedelmei csatáinak színhelyét, az Attila contra versa Buda
vár nevezéktanát, a hun király vélelmezhető temetkezési
helyét tárom az olvasó elé. Kell még időt szakítanom
mások középkori Ős-Buda (Vetus Buda, Etzelburg, Etele-

vára, Alt Ofen, Alt Offen) metszeteinek azonosítására,
mindezt a már említett történelmi hagyatékok és légifelvételek, helyszíni bejárások alapján
A Fehérvár/Székesfehérvár kérdéskör tisztázása érdekében nem megkérdőjelezem a már feltárt, és helyesen
igazolt tényeket, csupán az ellentmondások tényszerű
feltárása a célom. Egyet bizonyosan látok: a Fehérvár
homály eloszlatásához lesz elegendő anyagom, erőm és
érvem. Célom és vágyam olyan kiigazító, helyesbítő, netalán elvető információk és hozzászólások közzététele,
melyek nemcsak nekem és az általam kutatott témának
válnak hasznára. Gondolataim mögé azonban nem teszek
kérdőjelet. Cseri Kálmán, neves református prédikátor
2007. szeptemberében az evangelizációs hét keretében így
fogalmazott: Ha mi valamit kijelentő, felkiáltó vagy óhajtó
mondat formájában leírunk, akkor az ördög, hogy a tartalmát ellentétessé tegye, kételyt ébresszen, csak annyit tesz, hogy
kérdőjelet illeszt az általunk fogalmazott mondat mögé. S az
ezután minden értelmét és igazságtartalmát elveszíti.
Kiss Erika Mária munkájának is csak ennyi a hibája.
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Az ötvenkét lakásos lakótelep 2003-ban épült a dél-svédországi Gnestában. Tervezői (korábban Erik Asmussen
irodájában dolgoztak): Gunilla Rombo, Håkan Zätterlund,
Birgitta Elvingson, Tomas Englund, Filip Henley, Per Söderberg; színtervező. Fritz Fuchs. Az önkormányzati tulajdonú lakások egy részében idősek nyernek elhelyezést, a
földszinten konyha és étterem működik. (A felvételeket
Salamin Ferenc készítette)
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