
Kilencvenéves a Magyar Régészeti, Művészettörténeti 
és Eremtani Társulat 

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1847. évi 
soproni vándorgyűlésén javasolja először Érdy János 
„egy önálló archaeológiai társaság fölállítását". A javas
latból akkor nem lett semmi. Érdemes azonban meg
figyelni, hogy tudományunk, a régészet, mely akkor a 
művészettörténettel együtt járt—-utóbbi külön megneve
zése nélkül —, hogyan terebélyesedik, hogyan vívja ki 
helyét az akkori többi tudományok között a társadalmi 
és tudományos igényeknek megfelelően. 1858-ban meg
alakul a Magyar Tudományos Akadémia régészeti 
bizottsága, mely hamarosan megjelenteti az első régé
szeti orgánumot az Archaeológiai Közleményeket; ez 
időhöz nem kötötten jelent meg, az első gyűjtőhelye volt 
a régészeti és művészettörténeti értekezéseknek. 1860-
ban megjelent a Bakony, Rómer Flóris munkája, mely 
először nyújt példát egy zárt terület természetrajzi és 
régészeti földolgozására. 1866-ban megjelent Rómer 
Flóris és Henszlmann Imre tollából a Mürégészeti 
Kalauz, egyenesen azzal a célzattal, hogy a tudományos 
szaknyelvet népszerűsítse és vezető legyen a régészeti 
és művészettörténeti témák földolgozásában. 1868 
őszén jelenik meg Rómer Flóris szerkesztésében az 
Archaeológiai Értesítő első füzete. Igazi „értesítő", 
mely tárgyak publikálása mellett a felmerülő régészeti 
és művészettörténeti kérdések tisztázását kísérli meg, 
ily módon vive előre a tudomány ügyét. A régészeti 
előadások helye akkor az 1867-ben alakult Magyar 
Történelmi Társulat ülései voltak, melynek közlönye a 
Századok szintén helyet adott régészeti tanulmányok
nak. Döntő jelentőségű volt a régészet társadalmi és 
tudományos helyfoglalásában az 1876-ban hazánkban 
tartott ősrégészeti kongresszus, mely a bámuló világ 
elé tárta a magyar föld gazdag régészeti kincseit és ez
zel a társadalom széles köreiben fölkeltette a régészet 
és művészettörténet emlékei iránt az érdeklődést. Ez
után mind gyakrabban olvassuk a korabeli sajtóban, 
hogy itt és ott megbeszélések folynak egy régészeti 
társulat alakításáról. Különösen négy tudós férfiút em
legetnek leggyakrabban e törekvés megvalósítása terén : 
Ipolyi Arnoldot, Rómer Florist, Pulszky Ferencet és 
Henszlmann Imrét. A megbeszélések lassanként tetté 
értek. 1878. március 31-én a Magyar Nemzeti Múzeum 
igazgatósági termében Nyáry Jenő meghívására huszon
hármán gyűltek össze a tudomány legillusztrisabb kép
viselői közül. Köztük voltak többek között Pulszky 
Ferenc, Ipolyi Arnold, Orbán Balázs, Henszlmann 
Imre, Nyáry Albert, Csetneki Jelenik Elek, Hampel 
József, Ballagi Aladár, Pulszky Károly, Thallóczy 

Lajos, Hunfalvy Pál. Az ülésen kimondták egy régészeti 
társulat megalapítását, közlönyül az Archaeológiai 
Értesítőt választották és alapszabály alkotó bizottságot 
küldtek ki. Május 12-én már el is fogadják az elkészített 
alapszabály tervezetet és azt megerősítés végett felter
jesztik a felsőbb hatósághoz. Ugyanakkor egy kommü
nikében közlik a nyilvánossággal, hogy az új társulat 
címe Országos Régészeti és Embertani Társulat lesz. 
Egyelőre négy szakosztályból fog állani éspedig őstör
téneti és embertani, antik emlék- és eremtani, magyar 
emlék-, érem-, címer-, pecsét- és fegyvertani, valamint 
egyházi régészeti szakosztályokéi. A társulat célját is 
körvonalazták a november 15-én megerősített alapsza
bályokban: „A társulat célja elsősorban az őstörténe-
lemnek és ezzel kapcsolatban az embertannak művelése, 
kifejtése és a hazai közönség körében megkedveltetése. 
E főcélját rendszeres ásatások eszközlése, nyilvános 
gyűlések tartása, szakdolgozatok fölolvasása, azoknak 
kiadása, a hazai gyűjtők és szakkedvelők egyesítése, a 
magyar birodalom különböző vidékeire e célból teendő 
kirándulások által igyekszik megvalósítani. A társulat 
munkakörébe tartozik még a római, a középkori és a 
magyar régészet is, melyeknek művelését főcéljával pár
huzamosan indítja meg". Az alapszabályok megerősí
tése után két nappal megtartották az alakuló gyűlést, 
melynek szónoka Pulszky Ferenc volt. Kijelentette, 
hogy „a társulat irányadó központja kíván lenni mind
azoknak, akiket hivatásuk, foglalkozásuk és ügyszere
tetük e térre vezet; kiváló súlyt helyez a kirándulások 
alkalmával eszközlendő ásatásokra, melyek rendszere
sen folytatva hivatva lesznek őstörténetünk múltjából 
igen becses adalékokat napvilágra hozni". Az első vá
lasztást is megejtették. Tiszteleti elnökké választották 
Ipolyi Arnoldot és Erdődy Sándort. Elnök lett Pulszky 
Ferenc, másodelnök Nyáry Jenő, titkár Hampel József. 
A szakosztályok elnökeivé Rómer Flórist és Lenhossék 
Józsefet, Pulszky Ferencet, Nyáry Albertet és Henszl
mann Imrét választották. 

Az új társulat mindjárt kezdetben nagy népszerűségre 
tett szert, tagjainak száma még 1878-ban elérte a 400-at, 
akik közül 63 alapító tag volt, akik azonnal be is fizet
ték a 100 aranyforint alapítási díjat. A társulat a követ
kező év január 30-án tartotta első felolvasó ülését az 
Akadémia kis üléstermében, mely azonnal eldöntötte a 
következő ülések irányát és stílusát. Pulszky nyitotta 
meg az ülést és bejelentette, hogy „a társulat üléseiben 
nem a feszes akadémiai modort, hanem az egyes tárgyak 
élénk s a közönséget is érdeklő megismertetését fogja 
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célul ismerni." Mindjárt be is mutatta a Szob-ipolyparti 
régiségeket a kelta műveltségre vonatkozó megállapí
tások kíséretében. Utána Rómer Flóris tartott rövid 
előadást, melyben a vidéki egyesületekkel való össze
köttetést hangsúlyozza és szükségesnek tartja, hogy a 
középiskolákban a történelemmel kapcsolatban a ré
gészet is taníttassék. Ezután újra Pulszky Ferenc követ
kezett, aki bemutatta a fokorui aranylelet néhány da
rabját, egy Szeged-vidéki népvándorláskori csattot és 
Pécs-vidéki népvándorláskori fibulákat. Nyáry Jenő az 
aggteleki barlang ásatásának eredményeit ismertette. 
Csetneki Jelenik Elek a tököli ásatások leleteit mutatta 
be. Ez előadáshoz Pulszky és Rómer fűzött néhány 
megjegyzést, érdekesebbé tévén azt a hallgatóság szá
mára. Az első előadáson mintegy negyvenen vettek 
részt. A társulat fokozódó érdeklődés mellett tartotta 
következő üléseit; a második ülésen Hampel mutatta 
be a polgárdi ezüst tripust, a harmadikon Ipolyi beszélt 
a magyar zománc kérdéséről, a negyediken Henszlmann 
a székesfehérvári ásatások eredményeiről. És a főté-
mákat mindig új leletek bemutatása kísérte, néha viták 
kíséretében beszélve meg azokat. Helyesen mutat rá 
az első év titkári jelentésében Hampel: „A tudományos 
előadásokat mindig szemléltető előadásokkal kötöttük 
össze, ez egyaránt szólt a szakfcrfiáknak, akik nyomon 
kísérhették és bírálhatták a magyarázatokat, a laikus 
közönség pedig bevezettetett tudományos kérdéseink 
titokszerűnek látszó tömegébe; így értük el célunkat: 
a régészetet szélesebb körökkel megismertetni és tudo
mányunkat előbbre vinni". Érdekes egy kis statisztikai 
összeállítás: az első évben (1880) kilenc felolvasó ülé
sen 23 előadó 64 hosszabb-rövidebb előadást tartott, a 
másik évben (1881) ugyanannyi ülésen 27 előadó 39 elő
adást, a harmadik évben (1882) pedig nyolc felolvasó 
ülésen 21 előadó 25 előadást tartott. Az előadásokon 
gyakran szerepel gyűjtők gyűjteményeinek vagy e 
gyűjtemények egyes kiváló darabjainak bemutatása is, 
amely különösen hasznos volt az ország régészeti és 
műkincs állományának tágabb megismeréséhez. El
hangzottak beszámolók bel- és külföldi tanulmányuta
kon látottakról, különösen szerettek beszélni külföl
dön található magyar emlékekről. Vidéki kutatók is 
számosan jelennek meg az ülések felolvasó asztalánál, 
vagy küldik el jelentéseiket legújabb tevékenységük 
eredményeiről, szorosra fűzve így a viszonyt a társulat
tal. És az előadások nagy része megjelenik az Archaeo-
lógiai Értesítő hasábjain. Csak össze kell az Értesítő 
1880. és következő évi köteteit az előzőkkel hasonlítani, 
hogy lássuk azt a nagy hatást, melyet társulatunk tudo
mányunk előhaladására tett. 

A társulat működésének központjában mindvégig a 
felolvasó ülések állottak. Ezek a felolvasások néha na
gyon hosszú időre nyúltak, mint például 1882. november 
14-én Havas Sándor előadása „Fehéregyháza és Árpád 
sírja" címmel, melyről finom iróniával a következő 
feljegyzést találjuk az ülés jegyzőkönyvében : „A három 
óráig tartó értekezés igen kimeríté a tagok figyelmét". 

De nem hanyagolta el a társulat az alapszabályokban 
foglalt egyéb kötelezettségeit sem. Nagyszámú ásatást 
és néhány barlangkutatást végzett. Mások ásatásaira 

segélyeket adott, így Lipp Vilmosnak, Wosinszky Mór
nak, Frőlich Róbertnek, Téglás Gábornak. Különösen 
fontos volt az a kutatás-sorozat, amelyet a millenáris 
kiállítás alkalmából a kultuszminiszter által adományo
zott 4000 forintnyi összegből végeztek honfoglaláskon 
régiségek felkutatása céljából. Ekkor kerültek elő a tör-
teli, Zalaszentgrót-pogányvárosi, tokajvidéki és a bez-
dédi honfoglaláskori sírleletek. 

A kiadványok területén is jelentős eredményt mutatha
tott föl a társulat. Amellett, hogy az Akadémia régészeti 
bizottságával közösen kiadták az Archaeológiai Értesítőt, 
mindjárt az első években két évkönyvet bocsátott közre 
a tagok névsorának és a társulati élet eseményeinek meg
örökítésével. 1884-ben Pulszky Ferenc ötven éves írói 
jubileuma alkalmából Pulszky-albumot adott ki és 
Anton Scharff bécsi szobrásszal Pulszky-érmet csinál
tatott. A társulat adta ki Hampel Józsefnek „A bronz
kor emlékei Magyarországon" című három kötetes 
nagy művét. 

1887-ben meghalt Pulszky Ferenc. Utána Nyáry 
Jenő, annak halála után Forster Gyula következett az 
elnöki székben. Néhány sikerült vándorgyűlést is ren
deztek, egyet Zólyomban, egyet Székesfehérvárott. 
Ismeretterjesztő előadássorozatokat rendeznek, hol a 
társulat legismertebb nevű tagjai adnak elő, sőt munkás
előadásokat is tartanak. Társadalmilag nagy nyereség 
volt és országos feltűnést keltett, mikor a „turini re
mete", Kossuth Lajos is a társulat alapító tagjainak so
rába lépett. Külföldi szakemberek is többször jelentek 
meg a társulat felolvasó asztalánál, így O. Tischler, 
I. Undset, P. Reinecke. 

Az első világháború végével zárhatjuk le Társulatunk 
életének ez első szakaszát. Társulatunk a benne képvi
selt tudományszakok iránt fölkeltette a közérdeklődést, 
ezeket a tudományszakokat megkedveltette a közönség
gel, érdeklődőket anyaggyűjtésre indított, ami sok szá
mottevő régiségnek az országban maradását eredmé
nyezte. Közlönye az Archaeológiai Értesítő a régészet
nek és művészettörténetnek sikeres terjesztőjévé vált 
nemcsak itthon, de a külföld felé is. A végzett munka a 
vezetőség érdeme mellett érdeme a társulat közönségé
nek is, mely állandó részvételével, támogatásával és ki
tartásával segítette valóra váltani a vezetőség elképzelé
seit. Ezt legjobban egy számszerű adat igazolhatja. 
1915. év végén a társulat vagyona 23 630 aranykorona 
58 fillér volt és a vezetőség már-már társulati ház vá
sárlásáról gondolkozott. A tagdíjfizetés morálja ekkor 
volt a legjobb a társulat életében. A tagdíj évi 5 arany
korona volt és a tagdíjakból esedékes bevételt a vagyoni 
kimutatás 2200 koronában tünteti föl, ami 440 fizető 
tagot tételez föl. Abban az időben nagyon szép szám 
egy tudományos társulat életében. A vagyont felsőbb 
nyomásra hadi kölcsönkötvényekbe kellett fektetni. 
A háború elvesztésével együtt a társulat vagyona is el
veszett. 

A társulat életének második korszaka 1920-ban nagy 
őrségváltással kezdődött. Elnök Kuzsinszky Bálint 
egyetemi tanár, a Fővárosi Múzeum igazgatója lett, 
másodelnök Hekler Antal, titkár Gerevich Tibor 
1922-ben a társulat névváltozást hajtott végre. Az ember 
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tant, mint különösképpen természettudományi stúdiu
mot elhagyta nevéből és fölvette az „Országos Magyar 
Régészeti Társulat" nevet. De ez sem maradt sokáig 
érvényben. 1928-ban, hogy éreztesse a két tudományág
nak teljesen egyforma érvényesülését a társulat életében, 
felvette az „Országos Magyar Régészeti és Művészet
történeti Társulat" elnevezést. Ennek gyakorlati érvé
nyesülését azzal mutatta ki, hogy Gerevich Tibort másod
elnökké választotta. Elsőtitkár Oroszlán Zoltán lett. 
A társulat szinte elölről kezdhette munkáját. A taggyűj
tést újból megkezdhettük, hogy felolvasó üléseink láto
gatottságát az előbbi korszakéhoz hasonlóan mi is 
biztosíthassuk. A társulat teljesen vagyontalan lett és 
fennállását elsősorban a kultuszminisztérium állandó, 
de évről-évre különböző mértékű segélyére kellett ala
poznunk. Számíthattunk azután a Főváros Tanácsának 
évről-évre juttatott támogatására és egyes közületek, 
sőt magánosok szíves támogatására is. Nagy gondot 
okozott az Archaeológiai Értesítő előállításához szük
séges hozzájárulás előteremtése is. Az Akadémia, mely 
az Archaeológiai Értesítő kiadásáról gondoskodott, 
időről-időre megkérte a hozzájárulást és ilyenkor gond
ban főtt a vezetőség feje, míg végre valahonnan előterem
tettük a szükséges összeget. Igaz az is, hogy az Akadémia 
jótékonyan néha elfeledkezett az összeg behajtásáról, 
de maga is szegény lévén, nem egyszer szigorúan bekö
vetelte az összeget. Mégis ilyen szűkös viszonyok mel
lett is kiadott a társulat két évkönyvet, az egyik Ku-
zsinszky Bálint hatvan éves jubileumának megünnep
lésére szólt, és 1941-ben jutalomérmeket alapított ki
váló tudósok munkásságának elismerésére és fiatal ré
gészek és művészettörténészek buzdítására. 

Fő feladatunknak a ránk jutott örökség csorbítatlan 
megőrzését tartottuk: a régészet és művészettörténet 
kérdései iránti érdeklődést felolvasó üléseink, az Archae
ológiai Értesítő, valamint tudományos célul kirándulá
saink útján fenntartani, sőt erősíteni. A társulat célját 
a változott körülmények között alkotott új alapszabály
ban határozta meg. Az ős-történelem, a klasszika archae-
ológia, a keresztény és keleti régészet, a művészettörté
net művelése különös tekintettel a magyarországi emlé
kekre. E célok elérésére eszközeink a régiek maradtak, 
sőt tökéletesíteni igyekeztünk azokat. Működésünkben 
igyekeztünk rendet teremteni. Üléseinket lehetőleg a 
hónapok azonos napjain tartottuk és azokon lehetőleg 
minden alkalommal egy régész és egy művészettörté
nész tartott előadást, hogy így a két szak iránt érdeklődő 
tagtársaink részvételét állandóan tudjuk biztosítani. 
Bizony kezdetben alig húszan ültük körül a Magyar 
Nemzeti Múzeum igazgatósági termének zöld asztalát 
és a bemutatott tárgyak és fényképek kézről-kézre jár
tak. Megnehezítette munkánkat az is, hogy nem volt 
állandó üléstermünk. A Magyar Nemzeti Múzeum 
mellett a Magyar Tudományos Akadémián, majd a 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán, később 
az Iparművészeti Múzeumban tartottuk felolvasó ülé
seinket. És lassanként felébresztettük a közönség érdek
lődését, nem volt ritka a száz főnyi, sőt annál nagyobb 
hallgatóság sem. 
Felolvasó üléseinket kirándulásokkal váltogattuk, 

sőt vándorgyűléseket is rendeztünk. Ezek közül emlé
kezetes az 1923-ban Visegrádra rendezett kirándulá
sunk, melyen közel kétszázan vettek részt. De sikerült 
volt a Néprajzi Társulattal közösen rendezett 1926. évi 
kecskeméti vándorgyűlésünk is, ahol a magángyűjte
ményeket illetően fontos miniszteriális bejelentés is 
történt. Ezekben az években jobban kiépültek külföldi 
kapcsolataink is. Alig múlt el év, hogy neves külföldi 
szakember ne tartott volna előadást nálunk. Nem egyet 
közülük társulatunk külföldi levelező vagy tiszteleti 
tagjává is választottuk. 1929-ben nagysikerű ünnepi 
közgyűlésen ünnepeltük meg a társulat fennállásának 
félévszázados jubileumát. 

A társulat e korszakának sikeres munkáját elősegí
tette az, hogy a régészet és művészettörténet területén 
aránylag csekély volt publikálási lehetőségünk. Az 
Archaeológiai Értesítő mellett, mely természetesen 
nyitva állott mind a művészettörténészek, mind a ré
gészek számára, aránylag csekély számú folyóiratunk 
és évkönyvünk volt dolgozataink elhelyezésére. A szer
zők tehát siettek tudományos eredményeiket legalább 
társulatunk felolvasó asztalánál publikálni. Ezért fel
olvasó üléseink sohasem szűkölködtek előadókban, sőt 
néha gondot okozott a jelentkezőknek megfelelő beosz
tása és a mindenkit érdeklő problémáknak keverése az 
inkább szakembereket érdeklő előadásokkal. Ez nagyon 
kedvező vonása társulatunk e korszakbeli működésének, 
ahol mindenki megtalálta a számára érdekes és meghall
gatni érdemes tárgyat. Tagságunkat elsősorban a mű
ködő régészek és művészettörténészek alkották, akik 
csaknem mindnyájan tagjaink voltak. Tagja volt sok mű
gyűjtő is, akik időről-időre megjelentek üléseinken sok 
egyetemi hallgatóval együtt, akik ezeket az alkalmakat 
is felhasználták tanulásra, ismeretszerzésre. Felolvasó 
üléseinket rendszerint társas vacsorák követték, ahol a 
hallottak fölött tovább folytatódtak a megbeszélések, 
nem egyszer a viták. 

1944. március 19-én a németek megszállták hazánkat. 
20-ára ülésünk volt kitűzve, ezen azonban már sem a 
vezetőség, sem a tagság nem jelent meg. A társulat 
működése 1945 május haváig szünetelt, de ebben a hó
napban már összegyűltünk, hogy megemlékezzünk ha-
lottainkról. Ezután a megszokott keretben folyt társu
latunk élete 1949-ig, mely évvel lezártnak vehetjük tár
sulatunk második korszakát. Ebben, ha bizonyos mér
tékben megszűkített keretben, de az első korszakhoz 
méltóan folytattuk működésünket. 

Ekkor a vezetőség lemondott és új vezetőségnek adta 
át a helyét. Elnök Molnár Erik, majd Fülep Lajos lett. 
1951-ben a társulathoz csatoltatott a feloszlatott 
Numizmatikai Társulat minden vagyonával együtt. Új 
alapszabály jelölte ki újból a társulat működésének te
rületét és neve is megváltozott. „Magyar Régészeti, 
Művészettörténeti és Éremtani Társulat''-ra. Az össze
házasítás nem volt szerencsés gondolat. Az érmészek, 
mint a társulatnak bizonyos autonómiával felruházott 
szakosztálya elsősorban a gyűjtők érdekeit kívánta ez
után is szolgálni bizonyos fokú tudományos működés 
mellett, míg a társulat régi törzse megmaradt az évti
zedeken át követett tudományos irányvonal mellett. 

71 



Tehát heterogén célkitűzéssel dolgoznak. Azóta is fenn
áll a törekvés a két részleg működésének harmóniába 
hozására, nem mondható, hogy sikeresen. 

A további évek, ezeknek eredményessége a társulat 
legtöbb tagjának emlékezetében van. Nagy szerep ju
tott az új alapszabályok értelmében a különböző szak
osztályoknak, melyek közül három kiválóan szerepel a 
társulat életében: a régészeti, a művészettörténeti és az 
iparművészeti szakosztály. Az éremtani szakosztály, 
mely mint fentebb mondottuk, eltérő céljait tág auto
nómiával igyekszik megvalósítani, hogy milyen ered
ménnyel mutatja taglétszámának rohamos növekedése, 
mely ma már 1600 fő fölött van. Időközben fölmerült 
újabb szakosztályok létesítése is, ezek azonban kevésbé 
bizonyultak életképeseknek és hosszabb-rövidebb mű
ködés után elhallgattak. Szakosztályaink működése 
igen fontos. Itt csaknem kivétel nélkül — az éremtani 
szakosztályt nem számítjuk ide —, tudományos dolgo
zatok kerülnek bemutatásra és látogatói is elsősorban 
szakemberekből kerültek és kerülnek ki. 

Két éve fontos változás állott be társulatunk életében. 
Felügyeleti hatóságunk a Művelődésügyi Minisztérium 
helyett a Magyar Tudományos Akadémia lett. Az Aka
démia folyósította eddig is a működésünkhöz szükséges 
pénzügyi támogatást, mely kiegészítve a tagsági díjak, 
sajnos, eléggé szűkösen befolyó összegével, adja mű
ködésünk anyagi bázisát. A tagdíj fizetési morált a jö
vőben minden esetre erősen javítani kellene. A társu
lattal összekapcsolódó kiadványok, az Archaeológiai 
Értesítő, a Művészettörténeti Értesítő, a Numizmatikai 
Közlemények és az Érem megjelenése biztosított, ami 
szintén elősegíti sikeres működésünket. Most már jó 
néhány éve működésünk középpontjában az évenként 
rendezett vándorgyűléseink állanak. Ezeknek rendezé
sében az illető megyei-városi közületek is segítségünkre 

sietnek. Tudományos dolgozatok, melyek az illető hely 
régészetének, műemlékeinek ismertetését adják, vagy 
valamely választott téma körül csoportosulnak, és 
azután a megye, a város fontos emlékeinek tanulmányo
zása teszik a két lényeges részét vándorgyűléseink prog
ramjának. Úgy véljük ezeket a vándorgyűléseket fel kell 
váltanunk időről-időre bizonyos választott tárgy körül 
csoportosuló ülésszakokkal, melyeket akár önállóan 
rendezhetünk meg, akár más tudományos egyesületek
kel karöltve. Persze emellett vándorgyűléseinket is meg
tartanánk, melyeknek jelentősége évről-évre nő. Úgy 
érzem, az ásatásokkal, kiállításokkal, műemléki feltá
rásokkal is behatóbban kellene megismerkednünk, mint 
ahogyan azt a közelmúltban tettük. Szívesen látunk 
továbbra is felolvasó üléseinken idegen országbeli ku
tatókat és tudósokat, és iparkodunk ezekkel a múlthoz 
hasonlóan kapcsolatainkat szorosabbra fűzni. Úgy gon
doljuk, hogy csakis ezzel a jövőben még szélesebbre fo
gott munkakörrel tudunk megfelelni új alapszabályaink 
célkitűzéseinek: a társulat címében foglalt három tudo
mányág fejlődésének előmozdítása és eredményeinek 
minél szélesebb körben való ismertetése. 

Csak rövid vázlat az, amit ez alkalommal kilencven
éves társulatunk történetéről és működéséről összefog
lalhattam. Hadd tegyem ehhez hozzá, a társulat fel
olvasó asztalánál számításom szerint közel kétezer elő
adás hangzott el, melyeknek nagyobb része nyomtatás
ban is megjelent. A társulat tehát változó viszonyai kö
zött is iparkodott céljainak megfelelően működni: a tu
dományt gyarapítani és minél szélesebb körben terjesz
teni. Ez a célunk a jövőben is. Reméljük, hogy ehhez 
a célunkhoz, annak eléréséhez segíteni fognak felsőbb 
hatóságaink, de elsősorban tagjainknak a társulathoz 
való szeretete és hűsége, tudományunk terjesztése iránti 
buzgósága. 

Oroszlán Zoltán 
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90 Jahre Archäologische, 
Kunsthistorische und 

Numismatische Vereinigung 

Die Vereinigung verdankt ihr Entstehen einem sozialen 
und wissenschaftlichen Bedarf. Es war dies die Zeit nach 
dem im Jahre 1876 stattgehabten prähistorisch-archäologi
schen Kongreß, da sich allenthalben für die im Namen der 
Vereinigung erkennbaren Wissenszweige großes Interesse 
kundgab. Die Konstituierung der Gesellschaft fand am 31. 
März 1878 auf einer aus Fachwissenschaftlern bestehenden 
Versammlung statt. Diese mit einstimmigem Beifall aufge
nommene Initiative trug in der Folge reiche Früchte. Der An
nahme und Approbierung der Satzungen sowie der Wahl 
des Vorstandes und des Exekutivkomitees folgte schon anf-
fangs 1879 auch die erste Vortragsveranstaltung. Seither war 
die Tätigkeit der Vereinigung nur ab und zu auf kurze Zeit 
unterbrochen. 

Im Referat wurde kurz die Geschichte der Vereinigung 
geschildert und die seither vorgenommenen verschiedenen 

Répondant à l'exigence sociale et scientifique, la Société 
fut constituée, à la suite du congrès d'archéologie préhisto
rique organisé en 1876, à l'époque où l'intérêt porté sur les 
disciplines nommées dans le titre était très vif. La constitu
tion de la société fut déclarée le 31 mars 1878, par une as
semblée de spécialistes. L'initiative unanimement approuvée 
arriva bientôt à des résultats heureux.Après le vote et l'appro
bation des statuts, et une fois la présidence et le comité 
élus, la première séance de travail eut lieu au début 1879. 
Depuis ce temps, quelques courts arrêts à part, la Société 
déploya son activité sans discontinuer. Le rapporteur fait 
connaître brièvement l'histoire de la Société, et tout parti
culièrement les changement que connut la dénomination de la 

Namensänderungen besonders betont. Desgleichen wurden 
die zeitweiligen Wechsel in der Person des Präsidenten und 
in der Zusammensetzung von Vorstand und Exekutivkomi
tee erwähnt. Immer handelt es sich um Persönlichkeiten, die 
im ungarischen wissenschaftlichen Leben führende Posten 
bekleiden. Das Referat schildert sodann die Beziehungen 
zwischen Vereinigung und der breiten Öffentlichkeit sowie 
Rang und Rolle der Vereinigung im wissenschaftlichen Le
ben des Landes. Das Referat ergänzen eine orientierende 
Statistik über die Vortragstätigkeit sowie ein Bericht über 
die darüber hinausgehende wissenschaftliche Betätigung der 
Vereinigung. Abschließend werden die zeitgemäßen Aufga
ben der Vereinigung, ihre unmittelbar bevorstehenden Ziele 
und die Zukunftspläne erörtert. 

Zoltán Oroszlán 

Société. Il rappelle les changements survenus dans la pré
sidence, et mentionne les membres du comité, qui tiennent 
du reste des rôles importants dans notre vie scientifique. Il 
parle des rapports du public et de la Société, de la place et du 
rôle de la Société dans la vie scientifique de Hongrie. Il 
communique les données statistiques approximatives des 
conférences, et évoque l'activité que la Société déploie dans 
la vie scientifique, en outre des conférences. Pour terminer, 
il esquisse les tâches actuelles qui incombent à la Société, 
et fait connaître les objectifs les plus proches, de même que 
ses plans à long terme. 

Zoltán Oroszlán 

Докладчик вркатце знакомит с историей Общества, 
делая особый упор на изменения в его названиях, на 
изменения в руководстве, говорит и о других членах 
Общества, игравших и играющих ведущую роль в его 
научной деятельности. Говорит о связях массы с Об
ществом, о роли и месте Общества в научной жизни 
Венгрии. Сообщает статистические данные о прочитан
ных докладах и о проведенной помимо них научной 
работе. Наконец, обрисовывает теперешние обязанности 
Общества, наиближайшие задачи и будущие планы. 

Золтан Орослан 

НАУЧНОМУ ОБЩЕСТВ 
ИСТОРИИ ИСКУССТВА И 

После археологического конгресса, проведенного в 
1876-м году, в обществе возник исключительно живой 
интерес к истории искусства, археологии и нумизматике; 
это и вызвало образование Общества, название которого 
включает вышеперечисленные отрасли науки. На собра
нии научных работников 31-го марта 1878-го года было 
решено Общество создать .Единогласно, с большим 
воодушевлением принятое решение очень скоро привело 
к ощутимым результатам. После составления и при
нятия устава, создания руководства и комитета, в на
чале 1879-го года было проведено первое организа
ционное заседание. С тех пор Общество функционирует 
постоянно (не принимая в расчет небольшие перерывы). 

НАУЧНОМУ ОБЩЕСТВУ ПО АРХЕОЛОГИИ, 
ИСТОРИИ ИСКУССТВА И НУМИЗМАТИКЕ 90 ЛЕТ 

La Société d'Archéologie, d'Histoire 
d'art et de Numismatique 

fête ses quatre-vingts-dix ans 
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