
Prohászka Péter

RóMeR FLóRiS éS A BUdApeSTi viii. őSRégéSzeTi 
éS eMBeRTAni kOngReSSzUS eLőkéSzüLeTei

Bevezetés

Rómer Flóris tudományos és szakmai pályafutásának csúcsát kétségtelenül az
1876. szeptember 4. és 9. között Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban meg-
rendezett VIII. Ősrégészeti és Embertani Kongresszussal érte el,1 melynek legfőbb
szervezője és rendezője egyaránt ő volt, amint azt nekrológjában az egykori tanít-
vány, majd múzeumi munkatárs, Hampel József is kiemelte: „Tudományos pályáján
1876-ban érte el a legnagyobb sikert és elismerést s azt azon tudománynak köszöné,
mely felé legkésőbb fordult: az őskori archaeologiának.” (Hampel 1891, 37 (437).)
Rómer sokat dolgozott annak érdekében, hogy a konferencia és a hozzá kapcsolódó
kiállítás a hazai mellett nemzetközi sikerrel záruljon. A konferencia szervezésével
kapcsolatos elfoglaltságairól ismét Hampel Józsefet szükséges idézni, aki fiatal em-
berként végig segítségére volt mesterének e felelősségteljes munkában: „… másfél
évet életéből teljesen ez ügynek szentelt és ez idő alatt akkora tevékenységet fejtett
ki, a minőre csak ő volt képes. Járt kelt az országban, buzdított és gyűjtött, rende-
zett ásatásokat, folytatott ezernyi számra menő levelezést, gyűjtötte mindenünnen
Magyarország ősrégészeti térképére az adatokat és végezte a szervezéssel és admi-
nistratioval járó ezernyi kicsi és nagy dolgokat.” (Hampel 1891, 38 (438).)

Rómer Flóris és a congrés international d’Anthropologie 
et d’Archéologie préhistoriques

A Congrés International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistoriques a XIX.
század legnagyobb nemzetközi ősrégészettel és embertannal foglalkozó kongresz-
szusa volt, amelyen a korszak meghatározó szakemberei vettek részt. A megren-
dező ország napilapjai, valamint a külföldi sajtó is élénk figyelemmel kísérte az
elhangzott előadásokat, illetve a kongresszus eseményeit. A kongresszus életre hí-
vásában olasz és francia tudósok játszottak meghatározó szerepet. 1865. szeptem-
berében a Société Italienne des Sciences naturelles őstörténeti szekciójának tagjai
Giovanni Capellini (1833–1922) olasz geológus és paleontológus vezetésével La
Speziában határozták el egy olyan kongresszus életre hívását (Congres 1868, 2.;
Sommer 2006, 17.; Mortillet 1866, 123.), amelynek célja a nemzetközi őstörténeti
és embertani kutatások bemutatása.2 Az első kongresszus a svájci Neuchâtelben
1866. augusztus 23. és 25. között került megrendezésre még Congrés Paléoethno-
logique néven (Mortillet 1866, 136.) A szervezésben tevékenyen részt vállalt azon-
ban már a francia ősrégész Louis Laurent Gabriel de Mortillet (1821–1898), aki a
későbbi kongresszusok meghatározó alakjává vált. (Mortillet 1866, 123.; Congres
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1868, 3.) Neuchâtelben összejött ősrégészek és antropológusok céljukat a követ-
kezőképpen fogalmazták meg: „Vous avez bien voulu consentir a vous ranger mo-
destement au nombre de nos sections, et, par la, vous nous dispensez de l’embarras
trés grand de vous offrir des résultats scientifiques dignes de l’attention d’une So-
ciété.” (Mortillet 1866, 123.)

Már La Speziában eldőlt, hogy Neuchâtel után a következő kongresszust Pá-
rizsban a világkiállítás alkalmából és ideje alatt rendezik meg.3 A kongresszust kez-
detben évente, 1872-től kétévente,  majd 1876-tól rendszertelenül rendezték meg
Európa különböző országaiban és városaiban. (Sommer 2006, 17; Rómer 1868)
ugyan már az első két találkozón franciául hangzottak el az előadások, azonban a
kongresszus hivatalos nyelve csak 1871-től lett a francia. (Sommer 2006, 19.) A
kongresszus ideje alatt a kutatók és érdeklődők különféle tematikus üléseken vet-
tek részt, ahol bemutatták a kutatási eredményeket, valamint élénk vita bontako-
zott ki. A kongresszus mellett a fogadó ország kiállítással törekedett a régészeti
leletanyagának bemutatására, illetve kirándulásokat szervezett a résztvevőknek a
fontosabb és érdekesebb lelőhelyekre.

Rómer Flóris a magyar parlament és a kormány felhatalmazásából és támo-
gatásával vett részt a párizsi világkiállításon, ahol Magyarországnak kiváló alka-
lom kínálkozott az önálló bemutatkozásra. Rómer feladata a magyarországi
leletanyagból egy régészeti kiállítás összeállítása és annak párizsi megrendezése
volt, amely miatt több hónapot töltött Franciaországban. (Hampel 1891, 26
(426).) A kiállítás és a hozzá készített francia nyelvű vezető igen nagy sikert ért
el a látogatók körében. (Hampel 1891, 26 (426).) Sikerült továbbá igen jó kap-
csolatokat kiépítenie az ott lévő francia és külföldi tudósokkal, muzeológusokkal
és az ősrégészet meghatározó alakjaival. Ráadásul ezen személyek körében olyan
tekintélyre tett szert, hogy több összejövetelükre és tanácskozásuk is meghívták,
mint például 1867. május 29-én estére Felemonov orosz múzeumigazgatóhoz,
ahol több külföldi szaktekintéllyel egy nemzetközi régészeti társulat létrehozá-
sáról tárgyaltak.4 E találkozóról 1867. június 5.-i levelében a következőképpen
számolt be Ipolyi Arnoldnak: „Egyébiránt keletkezőben van egy más association
internationale, mellyel az idegen országok itt levő archeologjai kezdeményeztek,
és Viollet-le-Dru elnőksége alatt nem sokára munkálkodását kezdeni is fogja,
melynek czélja más országokban is gyűléseket tartani és archéologiai kiállításo-
kat rendezni.”5 Valószínűleg kinti tartózkodása alatt jelentkezett Rómer az au-
gusztus 17. és 30. között megrendezésre kerülő kongresszusra (Congres 1868,
9–11., 22.), melyen magyar részről még Henszlmann Imre (Congres 1868, 18.)
és Ipolyi Arnold (Congres 1868, 23.) vettek részt. Rómer augusztus 29-én adott
elő „Apercu sur l’etude des temps préhistoriques en Hongrie” címmel (Rómer
1868), bemutatva a hazai bronz és vaskor emlékeit, amely a kongresszus köteté-
ben meg is jelent. (Congres 1868, 331–336; Kumlik 1907, 83. j.) Előadása a ma-
gyar őskorról komoly elismerést aratott, és mint arra Hampel felhívja a figyelmet:
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„Ez volt az első értekezés a nemzetközi irodalomban, mely hazánk tudományos
törekvéseiről e fiatal tudományszakban alapos hírt adott és azért oly nagy hatást
tett az érdekelt körökben, hogy ezután sokáig Rómer neve képviselte a külföld
elött a magyar őskori archaeologiai irodalmat.” (Hampel 1891, 27 (427).) Az ezt
követő londoni, koppenhágai, bolognai kongresszusokon azonban a magyar ré-
gészetet alig képviselték, ismét az 1874. augusztus 7-én megnyíló stockholmi he-
tedik kongresszusra jelentkeztek nagyobb számban magyarok.6 Rómer úgy
intézte északi tanulmányútját, hogy annak állomása lehessen a svéd főváros
(Rómer 1875a; Banner 1959, 18.), ahol a „Membres du Conseil” (a kongresszus
tanácsa) tagjává választották. (Congres 1876, 13.) Ez az elismerés, a hathatós
„lobbizás” tette lehetővé, hogy a két év múlva megrendezésre kerülő nyolcadik
kongresszust Budapestre hozza. (Hampel 1891, 37 (437).), melyről a követke-
zőket írta Ipolyi Arnoldnak: „Az oroszok mindent elkövettek, hogy Moszkvát vá-
lasztathassák, de még is győztünk minden szavazattal 3-4 ellen. Valóban dicső
missionk lesz, melyben mindnyájunknak kell össze segítenünk, ha azt akarjuk,
hogy … a congressus várakozásának megfeleljünk.”7 Rómer a sikerről követke-
zőképpen tájékoztatta az Archaeologiai Értesítőben a hazai érdeklődőket: „Fel-
szóllíttatván az elnökség által, hogy kérdést tegyek: vajjon hajlandó lenne-e
Budapest városa a nemzetközi congressust keblébe fogadni, Pulszky Ferencz mu-
zeumi igazgatóhoz fordultam, kitől már másnapon azon örvendetes táviratot
nyertem, hogy a közoktatási m. kir. miniszter úr felhatalmaz, miszerint nevében
a gyülekezetet az 1876-ik évre Budapestre meghívjam. Ezen meghívás annál na-
gyobb örömmel fogadtatott a congressus többsége által, mivel ez volt az első eset,
hogy a gyülekezetet valamely ország kormánya hívta meg fővárosába, minthogy
ezen meghívások eddig rendesen egyes városok municipiumai által történtek.”
(Rómer 1875a, 13.) Rómer igen komoly és nehéz feladatot vállalt magára,
ugyanis nem csupán az 1876. szeptember eleji kongresszust kellett megszervez-
nie, hanem a hozzá kapcsolódó kiállítást, valamint adatgyűjtést, melynek ered-
ményeit szintén a kongresszus résztvevői elé kellett tárnia. Nem véletlen Hampel
József utalása azzal kapcsolatban, hogy „jól tudta, hogy csak ő tőle függ a nagy
vállalat sikere vagy kudarca”. (Hampel 1891, 37 (437).)

Rómer Flóris és a kongresszus szervezési munkái

A stockholmi kongresszus után a hivatalos magyar értesítésre még néhány hó-
napot várni kellett, de mint arról Archaeológiai Értesítő 1875. év eleji füzetéből ér-
tesülünk , a vallás- és közoktatásügyi miniszter Pulszky Ferencet a leendő
kongresszus elnökének, a szervező bizottságba pedig Rómer Flórist és Ipolyi Ar-
noldot nevezte ki.8 A valóságban ez azt jelentette, hogy mind Pulszky, a Nemzeti
Múzeum igazgatója, mind pedig Ipolyi  Arnold besztercebányai püspök egyéb el-
foglaltságaik miatt kevés szerepet játszottak az előkészületi munkálatokban. Rómer
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segítségére a múzeumi munkatársai (Hampel József, Nagy Géza) és a felvett gya-
kornokok (Csetneki Jelenik Elek), valamint a ország és különösen a vidék amatőr
kutatói, egyletei voltak.9

A VIII. Őstörténelmi és Embertani Kongresszus forrásai több részből állnak.10 (Pro-
hászka 2012a) Ezek egy részét a napi sajtóban, mint A Hon, a Vasárnapi Ujság stb.11 és az
Archaeologiai Értesítőben megjelent beszámolók, tudósítások és jelentések adják (Rómer
1875d; Rómer 1875e; Nyáry 1876; Rómer 1876.), míg a másikat a levéltári, adattári for-
rások (Prohászka 2012a) Ezen források közé tartoznak a Pulszky és Rómer  jegyezte
nyomtatott felkérések, melyeket 1875. március 5.-én és 1876. április 15.-én bocsátottak
ki, továbbá a kongresszus levelezése.12 Ez utóbbi azonban nem maradt egyben. Rómer a
Compte-Rendu második köteteként megjelenő Résultats généraux (Rómer 1878) meg-
írásához a jelentések egy részét magával vitte Nagyváradra, amint a levelezésből is néhány
százat. Más része a Nemzeti Múzeumban maradt a dekorációkkal és az elkészült térké-
pekkel együtt (1. kép), melyekből azonban szép számmal jutott az Országos Széchenyi
Könyvtárba. (Prohászka 2012a ) A hosszas kutatásoknak köszönhetően a mintegy 1400
levélből körülbelül nyolcszáznak sikerült a nyomára bukkanni.13 ugyancsak fontos, azon-
ban éppen a francia nyelve miatt kevéssé használt forrás Rómer Résultats généraux
könyve, amelybe igen nagy számban dolgozta be saját megfigyelései és az irodalmi ada-
tok mellett a levelezés során nyert adatokat, rajzokat. (Rómer 1878) Rómer mellett még
Hampel József francia nyelvű kiállítási vezetője érdemel említést, melyben vitrinek sze-
rint írja le a magán és állami gyűjtemények kiállított tárgyait. (Hampel 1876)

A bizottság 1875. március 5.-én nyomtatott körlevelet intézett a kongresszus
ügyében azon személyekhez és intézményekhez, akikre a kiállítás és a kongresszus
megrendezése ügyében számított.14 E körlevél rövid összefoglalását az Archaeolo-
gia Értesítő is közölte.15

„Hazánk lapjai már egyelőre hirdették, hogy az »őstörténelmi és embertani
congressus« 1874-ben Stockholmban tartott VII-ik nemzetközi ülésében augusztus
16-án Budapestet választotta összejövetele székhelyéül, engem pedig a szervező
bizottság, valamint az 1876-ban nálunk tartandó gyülés elnőkéül.

Indíttatván azon kivánságtól, hogy ezen a gyülésen hazánk mind tudományi-
lag, mind pedig azon alkalomra rendezendő ősrégi kiállitásban a nálunk, szerte-
szét az országban található, s a nevezett szakokba vágó gyüjtemények érdekes és
gazdag voltához képest fel legyen tüntetve, időszerűnek és szükségesnek tartottam
ezen felszólitásomat már most köröztetni, miszerint a középpontban működő »szer-
vező bizottság« jó előre tudhassa, kikre és mikre számíthat, hogy a nemzetünk mi-
velődési foka, és az europai culturmozgalmakban való tettleges részvételünk az
összes tudományos világnak illően legyen bemutatva.

A mi legtöbb időt, készülést, és a több oldalról való serény összműködést
igénybe veend, és valamint az emlitett téreken tett tudományos haladásunkat nap-
fényre hozza, úgy ennek méltó bemutatását elősegíti, az: 
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1-ör. Egy alapos szaktérkép, melybe hazánk eddig ismert lelhelyei, ősrégi sánc-
zai és árkai, pogányvárai, halotti halmai és temetkezési területei a róma-
iak uralmáig be legyenek vezetve. E célra fölkéretnek közreműködésre a
megyék monographusai, mérnöki hivatalai, muzeumai és egyes lelkes
gyűjtői, miszerint biztos adataikkal, részletes jó térképeikkel egy általá-
nos térkép készithetését elősegitsék.    

2-or. A congressus tartalma alatt a fővárosban olyan kiállítás fog a történelem
előtti tárgyakkal szerveztetni, mely nemcsak a nemzeti muzeumok összes
efféle kincseit foglalja magában, hanem a magyarhoni vidéki muzeu-
moknak és egyes szakférfiak ősrégi tárgyak gyűjteményeiből tünteti fel a
legtanulságosabb példányokat természetben, vagy teljes okadatolt lajst-
romokban, rajzokban vagy gypszöntvényekben. Szándékunk a szomszéd
országok tarsulataival és gyűjtőivel is érintkezni, felkérvén ezeket, hogy a
nálunk előforduló példányokhoz az illusztráló parallélákat ideiglenesen
kiállításra átengedjék.

3-or. Minthogy még eddig igen csekély azon jegyzetek száma, melyek szakér-
tők által rendezett ásatások alkalmával készültek, de aránylag kevés azon
lelet is, mely hitelesen constatálva volna, szükségesnek látszik, hogy a ké-
szülési idő alatt, alkalmas helyken, kellő felügyelet mellett tudományos
ásatások történjenek, és azoknak pontos jegyzőkönyvei a nemzetközi
congressusnak a talált tárgyakkal együtt bemutattassanak. 

4-er. A fémeknek és ásványoknak: arany, ezüst, bronz, kőtárgyaknak vegytani
képletei, az emberek szerszámaival talált állatcsontok meghatározásai
eddig el lévén hanyagolva, kivánatos, hogy a congressusig e téren, az or-
szág vidéki egyletei közt nagyobb tevékenység mutatkozzék.

5-ör. Pedig a jó hírnév, melyet ezen alkalommal a világ előtt ki akarunk vívni,
igényli azt is, hogy a congressusnak értekezéseiben, illetőleg az általunk,
viszonyaink tekintetével, kitüzendő kérdések fejtegetésében részt ve-
gyünk, tudományos munkálataiban vezérszerepet vigyünk és lehetőleg
kalauzolólag befolyjunk. Ezen értekezleteknél és közléseknél a congressus
fenálló határozatai szerint a franczia nyelv van hivatalosan elfogadva, mit
azért sietek nyilvánossá tenni, hogy szaktársaink munkálataikat, a meny-
nyire lehet, e nyelven készithessék el.

Ezeknek következtében tisztelettel hivom fel (czimedet), sziveskedjék nyilat-
kozni, vajjon akar-e az előbbi öt pontnak teendőiben, és melyikében részt venni?
Lehet-e kilátásunk lelhelyi adatokra? Remélhetők-e vidéken szervezendő ásatások?
Részt tetszik-e venni az értekezésekben, a kérdések kitüzésében? stb. stb.

A kivívandó tudományos jó vélemény tekintetében kérjük (czimedet) a lelkes,
élénk, kitartó részvétre és összműködésre; mivel azonban nálunk az ilyen előké-
szülések hosszabb időt vesznek igénybe, a középpontban levő szervező bizottság-
nak pedig jó korán kell mindenről tájékozottnak lennie, kivánatos, hogy fennebbi
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kérdéseinkre, vagy a bármily ide tartozó mozzanatokra nézve legalább folyó év
april 30-áig határozott feleleteket kapjunk, és azokkal, kik közreműködésre vállal-
koznak, folytonos érintkezésben legyünk.

Az eddig a külföld előtt is ismeretes készlet és azon készültség, melyet nálunk
a nemzetközi congressus tagjai föltételeznek, meg nem engedik, hogy bárki e gyü-
lést csupa szerénységből tétlenül bevárja, vagy annak teendőjét kizárólag a közép-
ponti bizottságra háritsa.

Azon hazafias igyekezet, hogy a közelismerést hazánkra nézve a világ előtt ki-
vívjuk, szolgáljon ösztönül a túlszerényeknek, s buzdítsa azokat, kik mindent, mi
hazánkban történik, kicsinyelnek. Lássa a nagyvilág, hogy a meghitt congressus
nem egy intézeté, nem is egyedül a fővárosé, hanem hogy munkálkodásaiban és
eredményeiben az ország jobbjai mind kezet fogva részt vesznek.

Budapest, 1875. márczius 5-én.

Pulszky Ferencz,
mint a congressus elnöke

Dr. Rómer Flóris Ferencz,
mint a congressus főtitkára”

A felhívásra csakugyan megkezdődött a munka, azonban nem olyan aktívan,
mint amilyenre Rómer számított, így A Hon 1875. augusztus 3.-i  számában beszá-
molva a bizottság addigi működéséről, ismét az ország közönségéhez fordult: 

„Jelentés
A nemzetközi őstörténelmi és embertani congressus VIII-ik ülését szervező bi-

zottság eddigi működéséről.

Az 1876-iki évben fővárosunk mint egyelőre látszik, élénk tudományos moz-
galomnak néz elébe. Az elhalasztott statistikai congressus nálunk fog székelni: s m.
orvosok és természettudósok jövő évi vándorülésüket Budapestre szándékoznak
áttenni; végre a közoktatási m. kir. miniszterium meghívása következtében vár-
hatjuk, hogy a fennevezett téren működő európai nevezetességek országunknak uj
fővárosát tömegesen fogják fölkeresni, miszerint nemcsak régészeti kincseinkről
meggyőződjenek, hanem tanui legyenek annak is, miképen kezeljük és értékesítjük
mindazt, mit hazánk rejtélyes régmultja a tudomány részére a föld alatt eddig fenn-
tartott, és melynek eddig csak legkisebb részének birtokába juthattunk.

A szervező bizottság jól tudván mily terhet és minő felelősséget vett azon
perczben magára midőn a közreműködésre való meghivattatását elfogadta, min-
den zaj nélkül, de azért ernyedetlenül és folytonosan működik, és ezen működésé-
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nek sikeres eredményét már azért is tartja szükségesnek időről-időre hazai lapja-
inkban nyilvánossá tenni, hogy az érdekelt szakférfiak a részvétet igérő vidéki mun-
katársak értesüljenek arról, mit tettünk, hol állunk, hová akarunk jutni, hogy
feladatunknak kellőleg megfeleljünk!

A harmadfélszázat közelitő külön felhívásra, és a hazai lapokban is mindenki-
hez intézett általános felszólításra mindeddig körülbelül 90 felelet érkezett, me-
lyek nagy részéből az tűnik ki, hogy tisztelt hazánkfiai át vannak hatva a congressus
fontossága eszméjétől, annak a művelt világra való üdvös kihatásáról, és hogy ezen
összejövetelt némileg azon tartós kapocsnak tekintik, mely minket jövőben leg-
alább ezen tudományágban a világ mozgalmaihoz fog lánczolni, és mint hinni sze-
retjük szakadatlanul előbbre és előbbre ragadni.

A feleletekben egy kétkedő, leverő, visszariasztó hang nincsen; a tulszerények
még itt-ott vonakodnak a küzdtérre kilépni; de azért résztvétüket el nem vonják, el-
lenben legnagyobb része ügybarátainknak határozottan tényleg lép fel és biztosítja
a becsülettel járó működést.

Egyesületeink közül a biharmegyei régészeti és a szabolcsi, kis-kun-halasi és
békés-csabai muzeum, erdélyi muzeumegyesület, felső magyarországi muzeume-
gyesület, a »Verein für Siebenbürgische Landeskunde« és a b. Brukkenthali mu-
zeum, továbbá pozsonymegyei és városi muzeum értesítettek élénk részvételükről
és a vidékiek által szervezendő országos régészeti kiállításhoz való küldendő tár-
gyak érdekes voltáról. Magánosok közt első helyen kell említenünk az ősrégészet-
nek egyik legbuzgóbb és áldozatkész tagját Lehoczky Tivadart Munkácson; Rónay
Jáczint püspököt Pozsonyban; Boleman Ede urat Léván; Dillesz Sándort Verebé-
lyen; Győrből a czélra a főgymnasiumi muzeum, ft. Ebenhöch Ferencz kanonok és
Kálóczy Lajos jelentkeztek; Liptó képviselve lesz Majláth Béla főjegyző becses tár-
gyai által, míg Nógrád Pintér Sándor tárgyai és Gőmör pedig b. Nyáry Jenő gazdag
és válogatott gyűjteménye által lesz méltón képviselve. A Tisza vidékéről Széll Far-
kas gondoskodik, kinek legujabban kifejtett buzgósága és kutatási ügyessége mu-
zeumunkat máris több ismeretlen lelhelynek meglepő darabjaival megajándékozza.
Kis-Sz.Miklósról závodszky István községjegyző ígérte kőkorszaku gyűjteménye
valóban meglepő darabjainak kiállítását, valamint Körmendről Turcsányi Andor ev.
lelkész úr is szintén megjelenik a pályatéren.

Ezen bejelentések nemcsak számra nézve már igen tekintélyesek, becsük azon-
ban növekszik, ha a kiállítandó tárgyak tudományos értékét, soknak másutt épen
elő nem fordultát veszszük szemügyre.

Igen kecsegtetők a nyilatkozatok a szaktérképek készítése ügyében is.
Mi ezen vállalatot igen fontosnak tartjuk, nemcsak azért, hogy tudjuk eddig,

hogy jöttek elő, vagy hol jártak leginkább a kijelőlt tárgyak után, hanem azért is,
hogy a netán képviselés nélkül maradt vidékeken ügyfeleket keressünk, a be nem
jelentkezett kerületekre, ha kell, magától a központtól szakembereket kiküldjünk.

Eddig jelentkeztek Biharmegyére nézve a biharmegyei régészeti egyesület, je-
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lesen Bölöni Sándor, Trencsén, Turócz, Liptó, Árva és Nyitramegyének egyik ré-
szére Drashotuszky Ferencz, cz. Kanonok és árvaházi felügyelő zsolnán, kinek már
az országos régészeti bizottság is sok becses rajzot és adatot köszön; – Győr megye
praehistoricus térképének szerkesztésére vállalkoztak Ebenhöch és Kálóczyn kívül
Méry Etel a győri főgymnasiumi muzeum lelkes fönöke, Szombathely vidékére fel-
kértük Bubics Elek mérnők és régiségbuvár urat; Árva megye térképezésében ifj.
Kubinyi Miklós fog részt venni, míg Győr és Veszprémre nézve Sztahovics Remig
pannonhalmi levéltárnok és utóbbi külön Mihálydy István bakony.b.lászlói lelkész
urat megnyertük. Sopron vidékének képviselője lesz Paur Iván ő nagysága; Kis-
Várda tájának Somogyi Rezső; Csongrád megyének és a N.-Kunságnak Széll Far-
kas, K.-Sz.-Mártonban; Pozsony megyére az ottani megyei egyesület terjeszti ki
figyelmét; Pakson pedig Lóczi Lajos, m. n. muzeumi tisztviselő gyűjti az adatokat.

Beregmegye térképének készíttetésére ajánlja magát e megyének ismert mo-
noraphusa Lehoczky Tivadar, kinek nevével az őskor buvárai lapjainkon már na-
gyon gyakran találkoztak; Békésmegye térképe készül Haán Lajos békéscsabai
lelkész által, ki e téren számos év óta buvárkodik; Bars megyének lelhelyeit össze-
állítják Boleman Ede, ki mint a lévai gyógyszerész-egyesület igen buzgó tagja a
megye lelhelyeit jól ismeri és Dillesz Sándor ügyvéd úr, kinek gyűjteményét csak
azért  nem ismerik honunkban, mivel rendkivül szerénysége miatt annak jeles vol-
tával nem igen dicsekszik. Mint hallom, ezekhez még Botka Tivadar akad. tag is
csatlakozik, s azért várhatjuk, hogy e megye őskori térképe a jobbak közé fog tar-
tozni. Hasonlólag Liptó megye monographusa vállalkozik saját területének földké-
pezéséhez, és itten ismét elég Majláth Béla nevét felemlíteni, hogy innen a lehetőleg
legjobb munkát remélhessük. Halas vidéke Szilády Áron kezében van; ő az öreg
Révész hátrahagyott jegyzetei nyomán, és saját kutatásaiból előállítja a halasi vi-
rágzó muzeum lelhelyeit.

A legjobban átkutatott megyék közé tartoznak Nógrád és Gömör. Az elsőre
nézve bírjuk Pintér Sándor úr igéretét, hogy közre fog működni, mindkettőre nézve
pedig b. Nyáry Jenőt sikerült megnyernem, ki évek óta nemcsak régebben ismert
classicus lelhelyeken szép szerencsével kutat, hanem az uj igen érdekes lelhelyek-
nek egész sorozatát fedezé fel.

Borsod megyére nézve Kandra Kabos úr terjeszti ki figyelmét és mint ezen me-
gyének történészétől hasonlólag szép eredményt várhatunk, valamint Hevesre
nézve Szentkirályi Ödön urtól, ki ezen fáradságos munkára önkényt vállalkozni szí-
veskedett.

Nem tagadhatjuk, hogy már ezen sorozat is kielégítő, ha gondoljuk, hogy itten
fáradalmas munkára és alapos tanulmányra vállalkoznak nevezett hazánkfiai: de
ugyanezen lajstromból látjuk azt is, hogy a fentebbi szép számhoz majd kétszer
annyi munkaerő szükségeltetnék, ha valami olyat akarunk a tudós világnak nyúj-
tani, mi eddig működésünkről kedvező véleményt költsön a külföldi vendégek, sőt
saját hazánkfiai előtt is!
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Az, hogy eddig munkatársainkkal az általánosan elfogadandó jeleket (légende
internationale) szét nem küldhettem, nem a legnagyobb baj, ámbár megvallom,
magam sem tudok azon épülni, hogy már többször az annak szerkesztésével meg-
bizott választmányhoz eredmény nélkül írtam. Legyenek csak meg az adatok, azok-
nak a térképre való végleges lerajzoltatása nem fog nagy időt igénybe venni.

Egyes pontosan felmért részleteket már most is bírunk, és Varsányi régibb és újabb
munkálatain kívűl, még a Valkón működő Huber Béla kir. főerdész urat kell emlite-
nünk, ki a Gödöllő-táji pogányvárak és a csőrszárkának egyik részletével meglepett.

Szándékom az, hogy az ősszeállított ősrégi térképet a muzeumban egy-két hó-
napig ki akarom állítani és a látogató közönség értelmesebjeit felkérni, miszerint a
hiányok pótlásában segítsenek, és így a térképnek pontosságát előmozdítani szí-
veskedjenek.

Az egyszerű részvét-nyilatkozatokon kívűl találkoztak honfik; kik ügyüket vi-
dékük egyes lelhelyeinek megnevezésével előmozdíták. így Felkán Bisch Béla es-
peres; Szt. György völgyén Gózon Imre tanító; Hőke Lajos hontmegyei leletekre
figyelmeztet; Turcsányi Andor bakonyi, Dr. Chyzer felső-magyarországi, b. Med-
nyánszky Dénes nyitramegyei leletekről tudósítanak. Kötelességünknek tartjuk
ezen segédnyujtásért e helyen köszönetünket nyilvánítani.

Hátra van még miszerint a legközelebbi időben teendő szakásatásokról is em-
lítést tegyünk. Mit tartunk a kincsásók féle turkálásokról, melyeknek czélja ritka
fémrégiségeket nyerni; és az anthropologia és tudományos régészetnek minden
legkisebb tekintete nélkül való rabló-dulásokról, melyek egy káros mulatság neme
gyanánt utolsó években divatba jöttek, szaklapjainkban már többször, és elég ke-
ményen nyilatkoztam. Jobb lenne azt, mit anyaföld évezredek óta eltakart és meg-
örzött, nyugodva hagyni — mint készakarva az őstörténelmet egyedüli készletétől
örökre megfosztani!

Hogy azonban újabb, rendszeresen szervezett ásatások nélkül ne maradjunk,
a n. m. vallás- és közoktatási minisztérium utján, de magán uton is folyamodott a
szervező bizottság: b. Sina Simon gróf, gróf Károlyi György, gróf Fesztetics Tasziló,
gr. Eszterházy Pál ő nagyméltóságaikhoz és a bakonybéli apát Sárkány M. ő nagy-
ságához, miszerint a congressus főtitkárának felügyelete alatt az országszerte ne-
vezetes érd-battai Százhalom (Centum Colles), az eresztvényi (Csurgó mellett,
Fehér megyében) erdőben levő halmok, a tátikai halom-temető, végre a szücsi és
bakonybéli határokon elterjedt szintén Százhalom nevű őstemetőben kutatások,
illetőleg ásatások történhessenek. Örömmel közöljük, hogy főuraink nemcsak a leg-
nagyobb szivességgel engedték meg ezen ásatásokat, hanem b. Sina Győrgy ő ex-
cellentziájától még azon nyilatkozat is érkezett, hogy a szakférfiak illő
fogadtatásáról, a rendeletet tisztviselőinek már ki is adatni kegyeskedett. – Szives
nyilatkozatot kaptunk a békésmegyei ásatásokra nézve gróf Wenckeim Károly és
gróf Wenckheim Frigyes ő méltóságaiktól, mit e helyen hazafias köszönettel meg-
említeni kötelességünknek tartunk.
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Egy nagyobbszerű halomtemető ásatása fog Pátkán (Fehérmegye) történni,
és ez a hazai hasonló nemű ásatások közt márcsak azért is nevezetes leend, mivel
itten egy rendszeresen felásandó egészről fogunk véleményt adhatni. ugyanis a
hajdani pátkai tó szélén elterülő dombok egyikén a halmok váltogató közü sorok-
ban fekszenek. Ezen tag legközelebb ismét szántás alá kerül, és így nagyon kellett
attól tartanunk, hogy a vékonyuló földréteg alatt elöbb a cserepek és egyéb tárgyak
össze fognak zuzatni, majd a legközelebbi években a töredékek szétszóratni, mi-
képen ezt más hasonló necropolisok területein p. a. csernyei, kosztelniczi dombon
a Bakonyban észleltük.

Hogy ez így ne történhessék és legalább egy ilyen temetőnek valódi képét bír-
juk, beleegyezett Kégl György, országos képviselő úr abba, hogy még ezen őszben
ez érdekes lelhelyet, zsigmondy Gusztáv kir. mérnőkkel felmérvén, átkutathassuk
és régészetünk számára értékesíthessük.

Egy másik kutatásnak Gödöllő vidékén nézünk elé, hol a régészet iránti ke-
gyelet legujabban lángra kapván, vagy is e napokban történelmi és régészeti egye-
sület alakulván, remélhetjük, hogy legalább fővárosunk közelében a szokott
pusztításoknak határt vetünk és emlékeinket fenntartjuk. Bár Hatvanon is észsze-
rűleg bányásszák ki azon érdekes ősrégi temetőt, melyről legújabban lapjaink szól-
nak. Miért nincs ottan Varsányi ki a helynek rajzát elkészítené?

Említés nélkül nem szabad e helyen hagynom nt. Miháldy István bakony sz.
lászlói lelkész urat, ki rendkivüli buzgalommal és kitartással környékén kutatáso-
kat tesz, némely sajátságos temetési módról már eddig is értesített, és kinek gyűj-
teménye mint szakférfiaktól halljuk, már annyira gyarapodott, miszerint a
magánosok muzeumai között már nem utolsó helyen felemlítendő!

De még evvel se fejeztük be azok lajstromát, kik mindég áldozni készek midőn
hazai tudományosságunk előmozdításáról szó van. így Drahotoszky Ferencz cz. Ka-
nonok ő nagysága készül zsolna vidékén ásatásokat tenni, Maglód vidékén Dobozy
István jegyző úr fog kutatni, Anarcson Czóbel Imre ő méltósága határozta el magát
a kezdett ásatásokat folytatni, a pozsonymegyei egyesület a vidéken levő barlango-
kat szándékozik átkutatni, ásatásait Lehoczky Tivadar fogja beregmegyei halmain ki-
sérleni, valamint Badányi Mátyás a haligóczi barlangokba behatott és némely
eredményhez jutott, bár e lehulott kőduczok miatt a továbbra való haladás sok ne-
hézséggel jár; a classicus magyarádi lelhelyen talán Boleman úr és rokonérzelmű
társai fognak kisérleteket tenni, valamint a biharmegyei régészektől várnók, misze-
rint a hírneves barlangjaikban kőtárgyak után nézzenek, a régi időben felhányt tör-
melék közt, hol egyedül a barlangi medve és más ős állatok csontjai voltak az
ásatások végczéljai. Tápláljuk még azon reményt is, hogy az ügyet oly lelkesen fel-
karoló báró Nyári Béla is, mint igéri, Bagonyán fog némi ásatásokat rendezni.

Nem tudom vannak-e sokan közölünk, kik midőn f. é. márczius 5-én a cong-
ressus nevében felhívásunkat szétküldöttük, merték volna gyanítani azt, hogy ily
lelkesedés, ilyen részvét és áldozatkézség fogja szavainkat kísérni! – És mindez nem
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csodálom, tapasztalhatja azt mindenki, ki hazánkfiaihoz olyan téren fordul, me-
lyen be kell a világnak bizonyítani, hogy nem alszunk, sőt folyton folyvást, és pedig,
bár nagy zaj nélkül, de élénken mozgunk, jól tudván azt, hogy a világ nemzetei
közt csak annyit nyomunk, a mennyit művelődési téren foglalunk.

Azonban mindezek, miket eddig felsoroltam inkább csak előkészületek, me-
lyekkel késnünk éppen nem szabad; csak anyagi mozgalmak melynek feldolgozása,
tudományos értékesítése elsősorban minket illet, ha mint már máskor is bajosan tör-
tént, be nem akarjuk várni azt, miszerint ezen munkálatink fölét a külföld elöttünk is
ne szedje, és nekünk azok fölfedezéseit ne kelljen elkésett munkáinkban kutforráso-
kul idézni. Azért is jó eleve intéztünk kérdéseket szakférfiainkhoz vagy egyenesen fel
is szóllítottuk, miszerint kérdéseket, tárgyalandó eszméket küldjenek be, vagy vál-
lalkozzanak olyan értekezéseknek kidolgozására, melyeket leginkább tőlünk várnak
vendégeink, melyekről nekünk kell, hogy legalaposabb tudomásunk legyen.

E részben várjuk, hogy mint szívesen vállalkozott dr. Margó Tivadar az eddig
határozatlan állatmaradványokat, dr. Szabó József a kőnemeket határozza, míg
Wartha Vincze műegyetemi tanár úr a fémek vegybontásait folytatni sziveskedik.
Ezen munkálatok által a régészeti tudományos kutatások uj színben fognak feltűnni,
hogy pedig társainknak, kik komolyabb munkálataikkal a főgyűlések alatt fellé-
pendnek, elég idejük legyen elkészülni, a programot egyelőre ily módon határoztuk:

1. Elnőki beszéd általános tájékozással.
2. Főtitkár jelentése a congressus szaktudományainak eddigi állásáról hazánk

területén.
3. Hunfalvy Pál ethnographiai és nyelvészeti szempontból tárgyalja e kérdé-

seket, 1) az Európához legelőször feltűnő emberek finnek voltak-e vagy
nem? és 2) mily népek tünnek fel Magyarország határain a legrégibb, tör-
ténelmileg bebizonyítható korszakban?

4. Az ember első nyoma nálunk az anthropologiai szempontból. Hantken
Miksa és Majláth Béla urak által tárgyalva.

5. A természetes és hányt halmokon való temetkezés. Dr. Szabó József egye-
temi tanártól.

6. Kőeszközeink jellegzése: kova és obsidian-kőeszközeink; csiszolt kőszer-
számaink.

7. Rézeszközeink jellegzése; megelőzik-e ezek a bronzkorszakot?
8. A kardok, tekercses eszközök jellegzése.
9. A borostyánkő díszítmények alakjai és elterjedése hazánkban.

10. A legrégibb tárgyaink alakra és díszítményekre nézve összehasonlítva más
népek hasonló tárgyaival. Dr. Hampel Józseftől stb.

Hogy congressusunk fényét kellőleg emeljük, világhírű hazánkfiához Dr. Hyrtl
József, udv. Tanácsoshoz is folyamadtunk, megkérvén, miszerint ezen alkalommal
valamely munkájával közreműködni szíveskedjék. Levelünkre eddig válasz nem ér-
kezett; az eredményt a legközelebbi jelentésben fogjuk közleni.
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Igaz, hogy még egy egész évnél több időnk van, míg e szellemi programm fo-
nalán a congressus délelőttjei elmulnak, de vannak délutáni, ugynevezett szabad
tárgyalási ülések is, melyeken szoros összefüggés nélküli kérdések felmerülnek,
apróbb közlemények szönyegre kerülnek. Nem is lehet tagadni, hogy a külföldnek
már most is szép számmal igérkező szaktudósai e fentebbi és más kérdésekhez nagy
részt hozzá fognak szólani, hogy a nálunk heteken át beható tanulmányokkal fog-
lalkozott tudós vendégeink sokféle felvilágosításokkal fognak szolgálni; de azért
inkább készen álljanak egy teljesen szervezett renddel, melyből mindég lehet már
tiszteletből is egyes vidékieknek is helyt engednünk, minthogy az utolsó perczben
ide-oda kapkodva készületlenségünket eláruljuk — és ellenségeinknek, rosszaka-
róinknak némi czélzásokra, és csipkelődésekre alkalmat adjunk.

Eddig lennénk tehát a legszükségesebb előkészületekkel, a nélkül azonban,
hogy mindezeket bevégzett tényeknek akarnók tartatni, melyek után már kipihen-
tem kezeinket összekulcsolva jövő év september havát tétlenül bevárhatnók. Sőt
inkább, várunk több oldalról jelentéseket, igért közreműködést főleg pedig szel-
lemi támogatást, mely, ha sokáig várat magára, minket csak zavarba fog ejteni,
mivel már t. i. maguk is közlöttek, ha későn történnek, elég munkát adandnak, de
azon kívűl a congressus közeledtével más és más leginkább rendezési tárgyakkal le-
endünk elfoglalva.

Azért ismételve kérjük fel lapjaink utján mind azon szakférfiakat vagy szak-
kedvelőket, sziveskedjenek leveleikkel, nyilatkozataikkal, indítványaikkal mielőbb
a congressus elnőkségéhez vagy annak főtitkárához, a m. n. muzeumba fordulni, és
ne várni azt, miszerint mindegyiküknek külön-külön irjunk, személyesen könyö-
rögjünk, buzdítsuk, minthogy az egész főtitkári egyedül egy emberből áll, ki más-
felé is eléggé el van foglalva. — Félre tehát a kicsidedes apprehenziókkal és netáni
duzzogásokkal; tekintse mindenki a szent czélt fődolognak, és ne vonja meg mun-
kálkodását azért, mert személyes felhívással meg nem tisztelhettük.

A mint az ügy tovább fejlődik, ismét egy jelentéssel szolgálunk; csak méltat-
nánk hazánk tisztelt lapjai ezen törekvésünket; és ha az egésznek közlésére hely
nem jutna, sziveskednének azt legalább főpontjaiban felemlíteni.

A congressus egyéb pontjaira, a vendégek fogadására, azoknak nyujtandó él-
vezményekre nézve gondoskodni elég idő lesz jövő tavasszal. Ezekre nézve a prog-
rammot, körülményeinkhez képest ahoz fogjuk alkalmazni, mint ezt Európa más
városaiban elfogadottnak találjuk. Senki se gondolja azt, hogy főczélunk a mulat-
tatás és nagyszerű étkezések lesznek; ezek ellen a congressus legtekintélyesebb tag-
jai már előre tiltakoztak, Csak azon legyünk, miszerint a külföldiek illő módon
elszállásolva lehessenek, és azoknak prédájává ne essenek, kiktől utazóink Buda-
pesten leginkább kizsákmányoltatnak.

Hogy ez ne történhessék, elég bizonyítékot nyujtanak ügytársaink közt azok-
nak nevei, kiket idővel a tisztekre felkérni szándékozunk.

Rómer Flóris Ferencz” (Rómer 1875d)
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Rómer alig másfél hónappal később ismét A Honban jelentetett meg egy tárcát
A készítendő ősrégészeti térkép ügyében címmel, melyben ismét kérdőn jegyzi meg:
„Az első felhívás óta majdnem egy félév folyt le és a congressusig már csak egy évet
számíthatunk. Papiroson meg vannak az előleges teendők alapítva, de nálunk a
szótól az írástól a tettig nagy — és hosszú időt igénylő a lépés! — Vannak megyék,
melyeknek a fentebbi tekintetben való elkészüléséről épen nem kételkedünk, de
vannak olyanok is, honnan eddig semmi visszhang nem örvendeztetett bennünket.
Pusztán akarnak-e a világ tudósai előtt megjelenni? Nem azért, mivel feltüntetni
valójuk nincsen, hanem inkább azért, mert a közerőlködésben senki sem akar ben-
nünket támogatni?!” (Rómer 1875e) A tárca további részében azonban tanácsokat
ad, valamint egy jelrendszert kínál azok számára, akik a munkában részt vállalná-
nak. (Rómer 1875e) Rómer számára az ősrégészeti térkép ügye azért volt különö-
sen fontos, mivel a stockholmi kongresszuson kiemelten foglalkoztak egy
nemzetközi ősrégészeti térkép elkészítésével, melynek első eleme így a magyaror-
szági lehetett volna. (Congres 1876, 942–943.) Ennek megfelelően a Mortillett és
Chantre által készített jelkulcsokat ajánlotta A Honban megjelent tárcában (Cong-
res 1876, 942–960. v. ö. Rómer 1875e). A kezdeményezést végül is siker kísérte és
néhány megyét leszámítva rendelkezésre álltak az adatok, amelyek alapján elké-
szült Magyarország őstörténelmi térképe. A térkép a kiállítás mellett a „Compte-
rendu” mellékleteként meg is jelent. (Rómer 1878)

Mivel mind az anyaggyűjtés, mind pedig a vállalt feladatok, talán a téli hóna-
pok miatt is, lassabban haladtak a vártnál, Rómer és Pulszky egy újabb körlevelet
intézett az ország hazafiaihoz a kongresszus és kiállítás ügyében, melyben az anyagi
kötelezettségekről és az ezért járó szolgáltatásokról is tájékoztatták a részt venni
szándékozókat.16

„T. cz.

Midőn a mellékletben szerencsénk van, azon t. hazánkfiainak, kik eddig magán
levelekben és a lapokban is hozzájok intézett felszólításainkra tettleges részvétöket
nyilvánítani sziveskedtek, az östörténelmi és embertani Budapesten tartandó, nem-
zetközi VIII-ik congressusnak előrajzát, a congressus hivatalos nyelvén átküldeni, egy-
szersmind kérjük: méltóztassanak meleg részvétök által oda müködni, hogy ezen
congressus munkálataiban minél többen részt vegyenek, s az ősrégészeti kiállítást
gyűjteményeik minél értékesebb és számosabb tárgyaival emeljék.

Miután már külföldről egyelőre is számosan jelentkeztek, kik a congressus al-
kalmával fővárosunkat fel fogják keresni, csak illő, hogy mi, mint ez még mindenütt
a congressusok székhelyein volt, legnagyobb számmal legyünk képviselve.

Ezt kivánja tudományos hirnevünk, ezt a nemes vendégszeretet, melyet más
hasonló alkalmakkor a külföldiek nálunk tapasztalván, jelenleg még inkább meg-
várni mintegy följogosítvák.
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Jelen szomorú viszonyaink közt, melyek az egész művelt világot rokonszenves
részvétre buzdítják, alig fogja valaki várni, hogy költséges ebédeket, fényes mulat-
ságokat rendezzünk, midőn itthon elég szükölködő van és későbben még több
leend, kikről gondoskodni az országnak és a fővárosnak feladatai közé tartozik.

De a mit vendégeink tőlünk méltán várhatnak és a miért is Stockholmban Bu-
dapestet a congressus székhelyévé választották, azon szellemi élvezet, azon tudo-
mányos készlet, melyet nem csak a magy. Nemz. muzeum, mint az ország főintézete
évek óta folytonosan nyújt és lajstromában a világgal közlött, hanem inkább azon in-
tézetek a congressus szakába vágó tárgyainak kiállítása, melyeket az országon min-
tegy átrobogó szakférfi csak ritkán élvezhet, azon becses ősrégészeti kincsek, melyek
egyesek birtokaiban levén, még ritkábban közelíthetők, és együtt véve és az egész
országból összeállítva teljesebb képet nyujtanak, a tárgyak aránylagos számairól ta-
nuskodnak és az összeállításokra a nélkülözhetetlen anyagot szolgáltatják.

Ezen fő alapelvet már első felszólításunkban hangsulyoztuk, s ezt most ujolag
nyomatékosan kiemeljük.

Csak rövid öt hó van még elöttünk s a világ a nemzetnek a congressus tárgyai-
ból az érettségi próbát ki kell állnia! A rendező bizottság sokféle teendői a főtitkár le-
velezései napról napra gyarapodnak, a kiállítási helyiség alkalmassá tételéhez már
hozzáfogtunk; kell tehát, hogy t. társaink mielőbb, haladéktalanul sziveskedjenek
arról tudósítani: vajjon miben áll az igért térképek vagy megyei lelhelyek ügye? Meg
vannak-e már a pogányvárak, ördög árkak, halotti halmok stb. térrajzai, átmetszetei
és a mennyire lehet szakleírásai; az ásatások jegyzőkönyvi kivonatai? Stb. stb.

Továbbá! Kérve kérjük szaktársainkat, legyenek azok vidéki muzeumok őrei,
vagy magán gyűjteményeknek és egyes vagy kisebb számu tárgyak birtokosai, szi-
veskedjenek legalább april 30-áig ezen ŐSTÖRTÉNELMI és EMBERTANI gyűjteményeik
vagy tárgyaik minél hívebb, teljesb  jegyzékét a mellékelt minta szerint beküldeni,
a nevezetesb tárgyaknak, ha csak körvonalait is mellékelni, hogy ezeknek segítsé-
gével a leletek tárgyak statistikai kimutatásait táblázatokban a központban szer-
keszthessük. De egy úttal azt is sziveskedjenek megírni. Magukat a nevezetesb
tárgyakat, melyek a római, vagy közép és ujabbkori tárgyak határozott kizárásá-
val, a congressus keretébe tartozvák, mikor sziveskednek számozva és lajstrommal
ellátva a kiállításra kezeinkhez szolgáltatni.

Ezen általános lajstromozás statistikai czélokra, és a kiállításra szánt tárgyak
jegyzéke annál inkább szükséges, hogy eleve, vagy tüstént történjék, mivel sok he-
lyen igazitás, kérdezősködés lesz szükséges, mi csak azon esetben lehetséges, ha
kellő időben az anyaghoz juthatunk. A későbben érkezendő lajstromok és tárgyak
csak munkánkat fogják nehezíteni, és sok tekintetben gátolni, nehogy a nevezetesb
gyűjtemények alkalmas helyre juthassanak. A tekintetbe-nem-vételt, vagy elha-
nyagolás szemrehányását pedig csak ily módon lehetne elkerülni.

Ha valamely vidék, előkelőbb intézet ezen nemzetközi versenyben képviselve
nem lesz, annak az általános térképen meg nem jelenése nem fogja azt jelezni, hogy
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ott az őstörténelmi emlékekből semmi sincs, — mert ezt föltenni merő képtelenség!
— hanem azon szégyenpiritó bizonyságul fog szolgálni: hogy ott ősrégészeti és em-
bertani tekintetből még nem pitymallott! . . .  Ilyen boeotiai szennyfolttól mentse
meg minden lelkes magyar ember hazáját vagy vidékét, melyen él és mozog, me-
lyet, valamint nyelvét úgy földjét és annak multját ismernie hazafias kötelesség!

ujra és ismételve intézzük szaktársainkhoz szavainkat. Itt az idő; ne csak szó-
val, de tettel is legyünk életre, tiszteletre érdemes tagjai a világ művelt társaságának!

September 4-től 11-ig fog a congressus tartani. A tagsági díj 12 franc; ezen
árért, a nem személyesen jelenlévők is kapják a congressus ékes illustrátiókkal szer-
kesztendő munkálatait, melyek értéke a tagsági díjt jóval felül mulandja.

A tagok számától, illetőleg a befizetendő tagdíjakból befolyt összegnek ma-
gasságától fog függni a tudományos kirándulások száma és a t. vendégeinkkel való
társas találkozásnak könyebbítése, valamint az is: vajjon lehet-e és miben a vendé-
gek iránt kedvezményeket életbe léptetni; azért kérjük a vidéki egyleteket és min-
den egyes szaktársunkat, miszerint ezen congressusnak minél több tagot megnyerni
sziveskedjenek.

A pénz a főtitkárhoz küldendő, mire a pénztárnok a tagsági jegyet a nyugtat-
ványnyal együtt az illetőknek meg fogja küldeni.

A kérdések sorozata, az utazási kedvezmények, kirándulások későbbi pótkö-
rözvényben fognak közzététetni. Fő gondja lesz a szervező bizottságnak, hogy a
vendégek valamint a vendéglőkben ugy a fogatoknál minden túlkövetelés és zsa-
rolás ellen védve legyenek! 

A congressus alkalmával mintegy alapját kivánván megvetni az ősrégészet Ma-
gyarországban való történetének, és egyszersmind a nálunk eddig talált, megőr-
zött vagy az országból kivitt tárgyak statistikájának, ezen czélt elérhetőnek véljük,
ha szaktársainkat kérjük, szíveskedjenek.

a) az I. statistikai táblát lehető pontossággal kitölteni. E végből azok számára kik
az őstörténelmi tanulmányokban kevésbé járatosak és hogy egyszersmind
több oldalról hozzánk intézett kérdéseknek is megfelelhessünk, mellékeljük a
„Képes kalauzt”, melynek számozott ábrái a beküldők munkálkodásának köny-
nyebbítésére leendnek.
Természetes, hogy ezen alkalommal a congressus munkaköre szerint csak az
őskori, vagyis nálunk a római világ elötti kő-, csont-, bronz-, vas, agyag- stb.
tárgyakra szoritkozunk. A lajstromban az egész, ép tárgyakon kívűl, ugyan-
azon rovatba a töredékeket is kérjük följegyeztetni, de azok csak a külön
tárgyak szerint nem pedig az egyes tárgyakhoz tartozó darabok számaival
számlálandók. A lelhely alatt az utolsó rovatban a feltűnőbbeket kérjük meg-
neveztetni.

b) A congressus alatti kiállítást illetőleg, a II-ik minta használandó. A tárgyak,
reájuk ragasztott, folyó számmal legyenek ellátva, melyek a hozzájuk mel-
lékelt jegyzék számozásának megfeleljenek. Ezen jegyzékben a tárgyak szin-
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tén a Képes kalauz 19–22 lapjáig megtartott rendszerét követhetnék, vagy
ha csak egy-két lelhelyről, nagyobb számmal fordulnak elő, ezen lelhelyek
szerint külön czim alatt folyó számmal — mindegyik lelhelynél a számozást
újra kezdve — felsorolandók és e szerint a kiállításban is e külön czimek és
a folyó számok szerint csoportozva fognak együtt kiállíttatni. Ezen máso-
dik jegyzék két példányban küldendő be. Ezek egyike alapját képezi a kiál-
lítási főjegyzéknek, mely alapos adatok nyomán catalogue raisonné-félévé
nőhetné ki magát: a másik példány a kiállító bizottság aláírásával ellátva, a
beküdőnek téritvényűl szolgáland és a tárgyak visszaküldetése után látta-
mozva a bizottsághoz vissza intézendők.

c) A különös megjegyzések rovatába nagyon szeretnők, ha a gyűjtemény ala-
pításának éve, a gyűjtés területe, a gyűjtést elősegítők nevei közöltetnének;
ha nyilvános intézeté a lajstrom, vajjon van-e gyarapodási alapja és külön
védnöke; nyitva áll-e közhasználatra, és hányszor; el van-e látva szak-
könyvtárral? Stb. stb. szóval, minden, mi a gyűjtemény történetéhez érde-
kes mozzanatul szolgálhat, — röviden leiratnék.

Nagy köszönettel vennők azt is, ha szaktársaink nem csak magok, hanem más
gyűjtők — kik akadályozvák — gyűjteményeiről is tudósítanának; a külföldi mú-
zeumokba, vagy egyesek birtokába került magyarországi őskori régiségekre utal-
nának; a gyűjtőkre kiket nem ismerünk — s kiknek e miatt e körözvényből
példányokat nem küldhettünk — figyelmeztetnének; egy szóval ezen csak munká-
val és fáradsággal járó de az ősrégészetet a többi mivelt országok szinvonalára
emelő törekvéseinket minden kitelhető módon támogatván; gyűjteményeinknek
az ország és a világ előtt kellő becset, fáradozásuknak elismerést szereznének.

Budapesten, april 15-én 1876.
Pulszky Ferencz,

elnök.
Rómer Flóris Ferencz,

főtitkár.”

E felhívás rövid kivonata ugyancsak megjelent az Archaológiai Értesítőben,17

valamint a Vasárnapi Újságban.18 Az egyre inkább megélénkülő levelezésnek, a
jelentések és felajánlások beérkezésének köszönhetően Rómer már a követke-
zőkről számolhatott be az Archaeológiai Értesítő 1876. június 30.-i füzetében: „Az
őstörténelmi és embertani nemzetközi congressus ügyében Rómer Flóris főtitkár
urtól, a következő sorokat vettük:  Szaktársaink azon aggodalmára nézve, vajjon
kell-e nekik maguknak a kiállításra szolgáló szekrényekről gondoskodniok, vála-
szunk az, hogy a muzeumi könyvtárhoz vezető folyosón 24 osztály van rendezve
a magyarországi tárgyaknak megyék szerinti felállítására. — Ezeken kívűl b.
Nyáry Jenő pilisi és magyarádi leletei részére az osztályfőnöki helyiségben álló
szekrények tartatnak fenn, a többi leletek pedig és a nem magyar gyűjtemények
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mintegy 30–40 kisebb-nagyobb tárlókban lesznek kiállítva. A mennyire a hely
megengedi a megyei gyűjteményekkel szemközt a megyék vagy azok részletei-
nek régészeti térképei, az egyes árkok, pogányvárak, halmok, ásatások stb. rajzai
fogják az ősrégészeti tudománynak eddigi haladását hazánkban illustrálni. —
Igaz, hogy eddigi többszörös sürgetéseinkre alig sikerült még teljes képet adhatni
a leendő kiállításnak, de míg b. Nyáry Jenő mintegy 800 darabot, gr. Széchenyi
Béla 2000 dbot, ft. Ebenhöch Ferencz legujabban 400 gyönyörű csiszolt kőtár-
gyat küldött be, melyek már részben felállítvák, és mivel a tószegi, tökölei, pe-
regi, sobori stb. leletek már magukban igen tekintélyes levén, még a szabolcsi,
debreczeni, győri, vasmegyei, temesi muzeumokból valamint Várady József udv.
Tanácsos, Lehoczky Tivadar, Pintér Sándor, Dillesz Sándor ügyvéd, Majláth Béla
alispán, Janitzki Endre és Mihálydi István plébános uraktól igen szép számmal
várhatunk gyűjteményeket, talán nem sokat hibázunk, ha csak az ideiglenes ki-
állításnak magyarországi tárgyait 20,000-re teszszük. A zágrábi muzeum hason-
lag jeles darabokkal fog résztvenni. A külföldiek közül Lengyelország lesz
gazdagon képviselve, a mi annál érdekesebb, mivel leleteik a mieinkhez igen ha-
sonlítanak. Legnagyobb bajunk van a tagsági díjjal, a 12 frankkkal, melyek az
agió miatt igen változatos összegben küldetnek be, mivel legkevesebben fizetnek
frankokban, hanem másféle papirpénz nemekben; hazánkfiait kérjük, szivesked-
jenek 6 frt o. é. beküldeni, valamint a számadás könnyebítése ugy a levelezési és
nyalábozási költségek megtérítése tekintetéből is. A mit a congressus részéről
nyújthatunk: a tetemesen leszállított utazási díjak és a kinyomandó compte
rendu, amint kivánjuk diszes műmellékletekkel, gazdagon fölszerelt, meglehető-
sen bő »Évkönyvünk« a föntebbi összeget jóval felül fogja mulni. Egyebet nem
óhajtunk, minthogy résztvevő társaink a tagsági dijt, és a kiállításra szánt tár-
gyaikat, az értekezések czimét és kiterjedését, a térképeket azonnal, vagy mie-
lőbb beküldjék. Álljanak el, kérjük azon pretensió, vagy apprehensiótól — ha
mindegyikét külön folyamodványnyal fel nem keressük, meg nem kérjük: mint-
hogy levelezésünk száma már közel az 1400-at eléri. Mi csöndesen és folytonosan
akarunk mindent augusztusig rendbe hozni, nehogy az utolsó hetekben zacarok
támadjanak, a lajstromok el ne készüljenek és így mások késedelmezése miatt
majd a rendező bizottságnak kelljen a meg nem érdemlett szemrehányásokat tür-
nie. A tárgyak beküldőjétől és a fokozódott munkálkodásról időről-időre fogjuk e
lapokban vidéki barátainkat tudósítani. Hogy minden egyes levélre, főleg azok-
ban behatóbb tanulmányokat követő kérdezősködésekre azonnal nem felelünk,
találjon mentséget abban, hogy legjobb akaratunk mellett ezen növekvő tárgy-
halmazt meg nem győzzük. De ez nem baj; — baj lenne az, ha gyakrabbi felszó-
lításainkra a visszhangok elmaradnának. Várva várjuk, ha lehet junius végéig, az
aláírásokat, tárgyakat, térképeket, hogy míg az egyik rész még itt-ott ásatásokat
rendez, a másik itthon, juliusban a leleteket beoszthassa, a tárgymutatókat ké-
szíthesse. — Rómer Flóris főtitkár” (Rómer 1876, 196–197.)
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Rómer felhívásainak, leveleinek és személyes látogatásainak köszönhetően sorra
érkeztek a jelentések, valamint a régészeti leletek a Nemzeti Múzeumba a kiállításra,
és amint Matthäus Much osztrák régésznek 1876. július 5.-én kelt levelében írja: „Im
Lande selbst ist ziemlich reiche Theil nahme, und die Ausstellung selbst wird an 15-
20.000 Gegenstaende zaehlen.”19

A szervezési munkákra Rómeréknek ugyan közel két év állt rendelkezésre, mégis
igen szűkös volt az időkeret a feladatok tekintetében. így már a legelején felvetette,
hogy a cél elérése érdekében nem csupán a múzeumokat és egyleteket, hanem a ma-
gánszemélyeket is minél nagyobb mértékben be kell vonni a szervezési munkálatokba.
Ezen személyek közül számosat említ meg A Honban megjelent tárcájában, mint például
Lehóczky Tivadart Munkácsról, Majláth Bélát Liptóból, Pintér Sándort Nógrádból vagy
Miháldy Istvánt Bakonyszentlászlóról. (Rómer 1875d) Ezen amatőr kutatók egyrészt fo-
lyamatosan tájékoztatták a környékük régészeti emlékeiről, valamint ásatásokat foly-
tattak, hogy a gyűjteményük tárgyai mellett új leletekkel gazdagíthassák a Nemzeti
Múzeumban felállítandó kiállítást. A fennmaradt levelezés alapján természetesen akad-
tak köztük olyanok, akik mindössze egy-két levélben válaszoltak a felhívásra, míg
mások több mint tucatnyi levelet küldtek részletes beszámolókkal. Ezen személyek közé
tartozott többek között Miháldy István és Ebenhöch Ferenc, akik az északnyugat du-
nántúli, vagy Torma zsófia, aki az erdélyi megfigyeléseiről számolt be. Igen sok leve-
let küldött a tiszafüredi plébános Tariczky Endre, aki kitűnő rajzokat és részletes
leírásokat is mellékelt leveleihez (2. kép). (Prohászka 2012b) Ezek közül igen fontos a
Tiszafürdei Ásotthalom s vidéke ősrégészeti tekintetben című munkája, amelyből Rómer
is idéz a Compte-Renduben. (Prohászka 2012b) ugyancsak részletesen mutatta be lak-
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2. kép
Tariczky Endre rajza a tiszaigari földvárról (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, Adattár)



helyének környékét Várady József pátyi földbirtokos és régiséggyűjtő (3. kép) (Pro-
hászka 2007, 424–441.), aki gyűjteményének szebb darabjait szintén elküldte a kiállí-
tásra. (Hampel 1876, 88–89.) A kiállítás katalógusa alapján többek között Ebenhöch
Ferenc20 Dillesz Sándor,21 Majláth Béla,22 Lehóczky Tivadar,23 Sperlágh József,24 Tariczky
Endre,25 Pintér Sándor,26 Széchenyi Béla,27 Miháldy János,28 Fechtig Imre,29 Széll Far-
kas30 és Torma zsófia31 gyűjteményeinek régészeti tárgyai szerepeltek. Sőt, Rómernek
még azt is sikerült elérnie a hatóságoknál, hogy a betiltott Matica Slovenska régészeti
gyűjteménye is kiállításra kerüljön, méghozzá a legelső vitrinben. (Hampel 1876, 1–3.)
Több kiállított lelet viszont azon ásatásokból származott, melyeket a kongresszus elő-
készületi munkái idején végeztek. így például a sobori későavar temető ásatását még
Miháldy István bakonyszentlászlói plébános kezdte el (Rómer 1878, 5., 171–177.),
majd a helyszínre látogató Rómerrel együtt több sírt tártak fel.32 ugyancsak a kong-
resszussal kapcsolatban kezdődött meg a pátkai halomsírok kutatása, amelyben Rómer
segítségére volt zsigmondy Gusztáv mérnök.33 Emellett az Alföldön a Tiszazugban Széll
Farkas és baráti társasága folytatott ásatásokat Szelevényen és környékén (4. kép).
(Rómer 1878, 24–35; Prohászka 2013) A legjelentősebb őskori lelőhelykutatás azon-
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3. kép
Várady József rajzai Páty környékén 

előkerült leletekről 
(Forster Gyula Örökségvédelmi Központ, Budapest, Adattár)

4. kép
Szelevényi őskori edények 

(Forster Gyula Örökségvédelmi Központ, Budapest, Adattár)



ban a tószegi Laposhalom volt, melynek vizsgálata ekkor kezdődött meg Rómer és se-
gítője, Csetneki Jelenik Elek ásatásaival.34 A lelőhelyre és az előkerült leletekre, mint
arra Márton Ferenc (Abonyi Lajos) helyi földbirtokos, író két évtizeddel később vissza-
emlékezett, egy Obora nevű parasztember hívta fel a figyelmét. (Prohászka 2014) Abo-
nyi meglátogatta a lelőhelyet és számos leletet gyűjtött össze, melyeket Rómer Flórisnak
küldött Budapestre, amiről a következőképpen emlékezett meg: „Becsomagoltam tehát
tószegi tárgyaimat egy szivar ládikában levél kiséretében elküldtem neki Pestre. Más-
nap reggel sürgönyt kapok. Rövidet, de velőset: »Estére megyek«.” (Abonyi 1896, 319.)
És Rómer csakugyan meg is érkezett, majd közösen megtekintették a lelőhelyet, ahol
1876. május 4. és 7.-e között ásatást végeztek. (Bóna 1980, 83.) Ekkor született az el-
határozás a lelőhely hosszabb ideig tartó kutatásáról, amelyre Rómer Flóris a Nemzeti
Múzeum díjnokát, Csetneki Jelenik Eleket küldte, aki a májusi után 1876. júniusában
közel két hétig folytatta kutatásait Tószegen, illetve látogatta meg a környező lelőhe-
lyeket (5. kép).35 Tószeget a kongresszus alatt felkereste számos külföldi szaktekintély
is, akik beszámolóikban részletesen megemlékeztek a tiszteletükre rendezett ásatásról
és annak leleteiről. (Prohászka 2014)
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5. kép
Tószeg és környéke, Csetneki Jelenik Elek rajza 

(Forster Gyula Örökségvédelmi Központ, Budapest, Adattár)
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6. kép
Galga völgy régészeti lelőhelyei Varsányi János térképén (Rómer 1878, Pl. I.)



Rómer ősrégészeti térképéhez is folyamatosan gyűltek az adatok és a megye-
térképek, így Árva megyéét Kubinyi Miklós, Beregét Lehóczky Tivadar, Liptóét Maj-
láth Béla, Erdélyét Karl Goos küldte meg (Rómer 1878, 2–3.), azonban kisebb
tájegységekről és vidékekről is érkeztek térképek, mint a Galga-völgye (Varsányi
János) (6. kép), Tiszafüred (Tariczky) (7. kép), Tiszazug (Széll Farkas és Kovách
Albert), illetve Tószeg (Csetneki Jelenik Elek). (Rómer 1878, 3–4.) Ezek a térké-
pek lehetővé tették Rómer számára Magyarországnak a nagy és átfogó, néhol azon-
ban kisebb fehér foltokat mutató, őstörténelmi térképe elkészítését, amely a
kiállításban is szerepelt a többi beküldött térképekkel együtt. (Rómer 1878)

Rómer szervezési munkái azonban nem csupán a magyar tudományos köröket
érintették, ugyanis megpróbált minél több külföldi magánszemélyt és egyesületet
felkérni arra, hogy részvételük mellett régészeti leleteiket is kiállítsák a kiállításon.
A kiállítási vezető alapján a 37. vitrinben Emanuel Graffenried (Hampel 1876,
154.), a 41.-ben a zágrábi múzeum (Hampel 1876, 154.), a 44–48. vitrinekben
Gundacker és Henry Wurmbrand (Hampel 1876, 155.), valamint lengyel magán-
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7 kép
Tariczky Endre térképe Tiszafüred és környéke régészeti lelőhelyeiről 

(Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, Adattár)



személyek gyűjteményének legjava volt látható. (Hampel 1876, 155.) Külföldi pró-
bálkozásai, mint például az osztrák ősrégészek és antropológusok bevonása — mint
arra Matthäus Much-val folytatott levelezése rámutat —, azonban nem hozott si-
kert. Már 1876. februári levelében kérte részvételüket a kiállításon, hivatkozva a két
ország összetartozásának e területen történő előmozdítására: „Auch Bitte ich Sie
sehr, dahin zu wirken, dass sich unsere Wiener Fachfreunde, und überhaupt die Ge-
sellschaft je reger an der Ausstellung betheilige. Wie aber in Gratz genügend bewiesen,
wie sehr uns daran gelegen ist die Zusammengehörigkeit auch auf diesem Felde zu för-
dern.” 36 Mivel ez ügyben semmi sem történt és alig voltak jelentkezők Ausztriából,
ezért augusztus elején újabb levélben érdeklődik Muchnál: „Wir stehen vor dem Be-
ginn des Congresses, und ich habe bis jetzt noch kein Aviso, daß Sie kommen, und bei
uns ausstellen! − Auffallend ist es, daß aus Oesterreich bisher noch nicht fünf Mitgli-
eder angemeldet sind. Soll dieß vielleicht rein politische  Denatention werden? Das
waere doch Schade; denn die Herren würden sich und selbst hochgerechtes berauben,
denn ihnen alles, was sich ein Land praehistorisch sehenswertes vorfindet (20.000 Ge-
genstände) darbieten wurde.” 37 Hogy az osztrák régészet meghatározó szereplőit
nem sikerült bevonni a kiállítás rendezésébe, arról azonban nem Rómer tehetett. 

A VIII. Ősrégészeti és Embertani Kongresszus megrendezésénél Rómernek ko-
moly szervezőmunkát kellett végeznie ahhoz, hogy a kongresszus mellett a Magyar
Nemzeti Múzeumban felállítandó kiállítás és annak kiegészítői elkészüljenek, be-
mutatva Magyarország régészeti emlékanyagban való gazdagságát. Munkáját, mint
a Compte-Rendu, valamint a kongresszus nemzetközi és hazai visszhangja mutatja,
siker koronázta. A stockholmi kongresszuson vállalt feladattal kapcsolatban, mint
arról Hampel József megemlékezik, a kongresszus megnyitóján mestere a követ-
kezőket mondta: „És ime mégis mikor 1876. szeptember 9-ikén38 a nemzetközi
congressus a múzeum nagy termében ünnepélyesen megnyílt, büszkén mondhatta
a főtitkár Rómer: »elkészültünk, beváltottam a szavamat«.” (Hampel 1891, 38.)

JEGYzETEK
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tása által országos gyűjteményeink érdekessége és bősége bebizonyítva, valamint a congressusnak
belénk helyezett bizalma lehető módon igazolva legyen.”

9 Helyzetét találóan jegyzi meg Matthäus Much bécsi régésznek írt levelében (Stadtbibliothek, Wien):
„ich bin immer General-Secretaer ohne irgendwelchen Lieutenant − Feldwebel ja sogar ohne Gemeine!”

10 Lásd Prohászka 2012a.
11 Rómer 1875d; Rómer 1875e.
12 Lásd a tanulmányban.
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gatósági iratanyagával megsemmisült. ugyan Kabay Éva szakdolgozatában ezt az anyagot dolgozta
fel, a kézirat azonban nem áll rendelkezésre. Vö. Banner 1959, 22.

14 Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (Budapest) Kézirattár Ms 5085/7.
15 Rómer 1875c, 125–126: „A Budapesten 1876-ban tartandó nemzetközi régészeti congressus érdeké-

ben Pulszky Ferencz és dr. Rómer Flóris körlevelet intéztek a hazai vidéki muzeumokhoz és szakfér-
fiakhoz, felkérve őket közremunkáló támogatásukért. Nevezetesen felszólítják őket, hogy egy a
rómaiak uralmáig terjedő általános régészeti térkép pontos elkészítéséhez a szükséges helyi adatokat
szolgáltatnák be; továbbá, hogy a congressus tartalmára megnyitandó régészeti kiállítást saját be-
csesb tárgyaikkal vagy azok másolataival, vagy teljes okadatolt lajstromokkal minél érdekesebbé tenni
igyekezzenek; hogy az e közben rendezendő ásatások és leletek jegyzőkönyveit a nemzetközi cong-
ressusnak a talált tárgyakkal együtt bemutassák; hogy a fémeknek és ásványoknak eddig elhanya-
golt vegytani képleteire a congressusig lehető nagyobb gondot fordítsanak, s végre hogy a
congressusnak értekezletein is minél élénkebb részt vegyenek. A lelkes felszólítás — amint már is je-
lezhetjük — vidékszerte kiváló érdeklődéssel fogadtatott s máris sokan bejelenték buzgó támogatá-
sukat. Legyünk is mindnyájan azon, hogy a congressuson képviselt összes művelt külföld elött minél
ajánlatosb oldalról mutassuk be magunkat!”.

16 Forster Gyula Örökségvédelmi Központ (Budapest) (A továbbiakban Forster Központ) Rómer ha-
gyaték 521/3.

17 Nyáry 1876, 156–157: „Az ős történelmi és embertani VIII. congressus előkészítő bizottsága nevé-
ben Pulszky Ferencz elnök s dr. Rómer Flóris Ferencz főtitkár körlevelet bocsátottak ki, melyből idéz-
zük a következőket: Csak rövid öt hó van még hátra s a világ előtt a nemzetnek a congressus tárgyaiból
az érettségi próbát ki kell állania! A rendező bizottság sokféle teendői, a főtitkár levelezései napról-
napra gyarapodnak, a kiállítás helyiség alkalmassá tételéhez már hozzáfogtunk; kell tehát, hogy t. tár-
saink mielőbb, haladéktalanul sziveskedjenek arról tudósítani: vajjon miben áll az igért térképek vagy
megyei lelhelyek ügye? Meg vannak-e már a pogányvárak, örödgárkok, halotti halmok stb. térrajzai,
átmetszetei és a mennyire lehet szakleirásai; az ásatások jegyzőkönyvi kivonatai? Stb. stb. Kérve kér-
jük szaktársainkat, legyenek azok vidéki muzeumok őrei, vagy magángyűjteményeknek és egyes vagy
kisebb számu tárgyak birtokosai, sziveskedjenek legalább april 30-áig ezen östörténelmi és embertani
gyűjteményeik vagy tárgyaik minél hívebb, teljesb jegyzékét beküldeni, a nevezetesb tárgyaknak, ha
csak körvonalait is mellékelni, hogy ezeknek segítségével a leletek, tárgyak statisztikai kimutatásait
táblázatokban a központban szerkeszthessük. De egyuttal azt is sziveskedjenek megírni: magukat a
nevezetesb tárgyakat, melyek a congressus keretébe tartozvák, mikor sziveskednek számozva és lajst-
rommal ellátva a kiállításra kezeinkhez szolgáltatni. Szeptember 4-től 11-ig fog a congressus tartani.
A tagsági díj 12 franc; ezen árért, a nem személyesen jelenlevők is kapják a congressus ékes illustrá-
tiókkal szerkesztendő munkálatait, melyek értéke a tagsági dijt jóval felül mulandja. A tagok számá-
tól, illetőleg a befizetendő tagdíjakból befolyt összegnek magasságától fog függni a tudományos
kirándulások száma és a t. vendégeinkkel való társas találkozásnak könnyebítése, valamint az is: vaj-
jon lehet-e és miben a vidéki egyesületeket és minden egyes szaktársunkat, miszerint ezen congres-
susnak minél több tagot megnyerni sziveskedjenek. A pénz a főtitkárhoz küldendő, mire a pénztárnok
a tagsági jegyet a nyugtatványnyal együtt az illetőknek meg fogja küldeni. A kérdések sorozata, az uta-
zási kedvezmények, kirándulásik, későbbi pótkörözvényben fognak közzététetni.

18 Vasárnapi Ujság 23 (1876) 21. szám. május 21: „Mi újság? Az őstörténelmi és embertani nemzetközi
kongresszusra, mely szeptember havában lesz Budapesten, sok külföldi tudós jelentkezett már. Az
előkészítő bizottság is működik s Pulszky Ferencz elnök és Rómer Flóris főtitkár felszólításokat in-
téztek a vidéki múzeumokhoz, egyletekhez és magánosokhoz, hogy a kongresszusi kiállítás tárgyait
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gyüjtsék össze, a vidéken tudtukkal található őskori, vagyis a római világ előtti kő, csont, bronz, vas,
agyag stb. tárgyakat a bizottság elnökének vagy fötitkárának, az ügy érdekéken bejelentsék, róluk
jegyzéket, rajzokat, másolatokat stb. vegyenek. Kéri továbbá azokat, kik térképek, megyei lelhelyek
rajzainak, pogányvárak, ördögárkok, pogánysírok leírásainak, átmetszeteinek stb. beküldését ígérték,
hogy küldeményeiket f. hó végéig a bizottsághoz juttassák. A kongresszusi tagsági díj 12 frank, ezen
árért azok is kapják a kongresszus illustrált kiadványait, kik a kiállításra személyesen meg nem je-
lennek. A tagsági jegyet a pénz átvétele után a pénztárnok azonnal postára adja. A tagok számától
függ a kirándulások száma s a külföldi vendégekkel való társas találkozásnak könnyebbítése.”   

19 Stadtbibliothek (Wien).
20 Hampel 1876, 4., 50., 54–55.
21 Hampel 1876, 5–7.
22 Hampel 1876, 12–18.
23 Hampel 1876, 19–23.
24 Hampel 1876, 36.
25 Hampel 1876, 44–46.
26 Hampel 1876, 48–50.
27 Hampel 1876, 62–72.
28 Hampel 1876, 73–74.
29 Hampel 1876, 94–95.
30 Hampel 1876, 107–108.
31 Hampel 1876, 114–115.
32 Forster Központ Rómer hagyaték XXXVIII. Jegyzőkönyv 144–149. A kiállított leletekről: Hampel 1876,

60–62.
33 Rómer 1878, 5, 141-150; Forster Központ Rómer hagyaték XXXIX. Jegyzőkönyv 33–48. A kiállított le-

letekről: Hampel 1876, 76–77.
34 Rómer 1878, 20-24. A kiállításban szereplő tárgyakról: Hampel 1876, 85–87, 90.
35 Részletesen erről: Prohászka 2014.
36 Stadtbibliothek (Wien).
37 Stadtbibliothek (Wien).
38 Valójában szeptember 4.-én. Hampel számos tévedéseinek egyike a nekrológban.
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FLóRiS RóMeR And THe pRepARATiOnS 
OF THe 8th cOngReSS OF pReHiSTORic ARcHAeOLOgY 

And AnTHROpOLOgY OF BUdApeST  

On 4th September 1876 Ágoston Trefort, the Minister of Religion and Education
opened the first international event of the Hungarian archaeology, the 8th Con-
gress of Prehistoric Archaeology and Anthropology of Budapest. In the 19th century
the Congress of Prehistoric Archaeology and Anthropology (Congrés international
d’anthropologie et d’archéologie Préhistoriques) which had been established in
1865, represented an international forum, where the experts could present their
results and meet each-other, since, beside the professional and amateur archaeol-
ogists of the given country, experts from all over Europe and some from America
also took part.  During the congress the organizers showed the most important ar-
chaeological and anthropological finds, moreover, there were excursions to exca-
vations as well. Several publications presented the most significant scientific results
of the epoch. Rómer first took part in the Paris congress in 1867, where he held a
successful speech about the Palaeolithic age of Hungary. In 1874 at the Stockholm
Congress he successfully persuaded the congress to elect Budapest with unanimous
voting as the venue of the next congress. In the next two years he was busy with or-
ganizing the congress and the joint exhibition and carry out the necessary data and
finds collection. With Ferenc Pulszky’s assistance he asked for help from private per-
sons, museums and societies in two circular letters while the newspapers and the
Archaeological Bulletin also reported about the events. Other sources of the or-
ganizing works are those letters, drawings and maps, which were sent to Budapest
from all over the country. Rómer and his colleges put an exhibition for the congress
together, where their main aim was the introduction of the Palaeolithic finds of the
Carpathian Basin arranged in 47 show-cases according to counties with the relevant
maps and drawing shown opposite of them. e exposed objects came from the
collections of the Hungarian National Museum, the county museums and private
persons. e French language catalogue of the exhibition was prepared by József
Hampel the price of which was included in the participation fee. Altogether some
120 Hungarian museums and private persons sent their objects to the exhibition
including the most important amateur archaeologists and collectors of the era.
Without their support the first international show of the Hungarian archaeology
could not have been so successful. 

Péter Prohászka
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