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Irt nekem egy levelet, melyben a szó-
tár minden gorombaságát összeválo-
gatta s levelét azzal fejezte be, 
hogy amennyiben vele szemben, mint 
férfi a férfival ki nem állok, levelének 
másolatát Pest városának monden ká-
véházában kifüggeszti. Elmentem hát 
Kemény Zsigmondhoz, megmutat tam 
neki a levelet s azt mondottam, hogy 
én ugyan nem értek az ilyen dolgok-
hoz, annál inkább ért ő, há t legyen 
szíves, intézze el az ügyet, ahogy kell. 
Kemény azt felelte, hogy mást nem 
lehet tenni, mint párbaj t vívni. Mon-
dottam, hogy jól van, ha meg kell 
halni, meghalok, de embert nem ölök. 
Pisztolypárbaj lett. Kimérték a távol-
ságot s kimérték az avance-ot is. (Ek-
kor Gyulai felállott a székéről s élénk 
gesztusokkal mutat ta , hogyan állott 
szemben Tóth Kálmánnal.) Akkoriban 
úgy volt szokásban, hogy mindkét fél-
nek jogában volt az avance-ot meg-
tenni, sőt az avance-ig hívhatta ellen-
felét is. S Tóth Kálmán nemcsak hogy 
előrement a kitűzött határig, hanem az 
én közeledésemet is követelte. Én a 
föld felé ta r to t tam a pisztolyt s úgy 
sütöttem el, de ő rám fogta s úgy lőtt. 
Golyója véletlenül a lábam szárát sú-
rolta. Nem igaz, hogy elestem, de az 
sem igaz, hogy valami megjegyzést 
te t tem volna, mi a helyzethez nem is 
illik. Nem tudot t célozni Tóth Kálmán 
se s hogy eltalált, csak a véletlenség 
műve volt. No hát párbaj is volt, vér 
is folyt, azzal hazamentünk.» 

Gyulai szavaira ma is élénken em-
lékszem, de a párbaj feltételei ebből 
az előadásból sem vehetők ki világosan. 
Annyi bizonyos belőle, hogy a harminc-
éves Gyulai csak oly emberszerető és 
igazságszerető volt, mint a hetvenöt-
éves. Az igazságért kész volt magát 
veszedelmeknek kitenni, de párbajban 
vért ontani távol állott tőle. S jóleső 
az is, hogy a huszonnégyéves Tóth 
Kálmán meggondolatlan engesztelhe-
tetlenségét a lehiggadt Tóth Kálmán 
expiálta visszaemlékezéseiben. 

A párbajnak költői emléke Gyulai 
«Párbaj előtt» c. verse, melynek be-
fejező strófája : 

És nemzetednek mit hagyandsz? 
Ugy fáj, hogy épen semmit. 
Egy sírt , talán egy sírkövet, 
Majd írjatok rá ennyi t : 
Híven szerettem a hazát, 
í r tam többek közt kritikát. 
Sohasem ültem veszteg; 
Egy bősz poéta jö t t reám. 
Előbb versével, azután 
Meg a kezével ölt meg. 

E vers is mutat ja , mily komor gon-
dolatokkal készült Gyulai a párbajra, 
melyben ellenfelét semmi veszély sem 
fenyegette. De azért legalább versével 
vágott ra j ta egyet. 

A Gyulai—Tóth-párbajhoz hasonlót 
Jókai a Fekete gyémántokban ír le, 
hol Berend Iván szavára : «a barriére ! 
Salista a fehér zsebkendőig ment eléje 
s Iván a saját sorompójáig haladt». 

Az if jabb nemzedék előtt Gyulai 
Pál párbaja talán már époly mese-
szerű, mint Berend Iváné s talán az is 
meseszerű, hogy valaki még emlékezik 
Arany János és Kemény Zsigmond ba-
rát jának szóbeli közlésére. Pedig an-
nak, hogy Gyulai Pál a budapesti egye-
temen a modern filológiai szeminárium-
ban egy portorikó füst jé t fú jva , ifjú-
korának e kellemetlen eseményéről 
beszélt, mindössze huszonhét éve. 
Mintha tegnap lett volna. 

Kardeván Károly. 

Az Archaeologiai Értesítő legújabb 
kötete és a magyar régészet. A Nap-
kelet mult évi április havi számában 
rövid áttekintést adtunk az utóbbi 
évek régészeti irodalmáról. Sajnálattal 
állapítottuk meg, hogy az a nagy gaz-
dagság, amellyel a magyar föld az 
utolsó évek alatt megszaporította az 
értékes archaeologiai leletek számát, 
egyáltalában nincs arányban a magyar 
régészeti irodalom ugyanezen evek 
alatt napvilágra bocsátott termésével. 
Csak ritkán és elszórtan jelentek meg 
egyes értekezések, tanulmányok, hogy 
a még gyérebben jelentkező kötetek-
ről, nagyobb terjedelmű összefoglaló 
munkákról ne is beszéljünk. (Az ilye-
neket a Napkelet mindig külön ismer-
tette.) Ugyanakkor megállapítottuk 
azt is, hogy ennek a pangásnak egyik 
főoka az, hogy a magyar régészetnek 
több mint negyven éven át főorganu-
mát, az Archaeologiai Értesítőt külön-
böző körülmények hosszabb szünetre 
kényszerítették, úgy hogy a leletek 
közzétételében, feldolgozásában, iro-
dalmilag egy tudományszakunkra vég-
leg elveszettnek tekinthető üres és ter-
méketlen intervallum következett. 
Hogy ez mily károkkal jár t a magyar 
régészetre s közvetve egész tudomá-
nyos életünkre, azt e sorok írója igazán 
csak tavalyi németországi és dániai 
tanulmányút ja alkalmával l á t h a t t a ; 
nem volt a német római — limesmenti 
múzeumok közül egy sem, hol kérdést 
ne tet tek volna az Archaeologiai Érte-
sítőről, annak szüneteléséről, esetleges 



476 

újból való megindulásáról. S megnyug-
ta tó felvilágosításunkra, hogy igenis, 
az Értesítő nem halt meg, csak aludott, 
mindenhol örömet lá t tunk, mert így 
«remélhetjük azon problémák és kérdé-
sek megoldását — mondot ta egy neves 
német tudós — melyekkel a magyar 
régészet még mindig adósunk». 

A M. Tudományos Akadémia áldozat-
készsége lehetővé te t te , hogy százéves 
jubileumára a kultuszminiszter úrtól 
nyert nagyobb összegből az Értesí tő 
csakugyan megjelenhessék. Az Akadé-
mia archaeologiai bizottsága a szer-
kesztéssel Hekler Antal egyetemi t a -
nárt bízta meg s ez a választás, mint 
már tavaly megírtuk, azt a hi tet és re-
ménységet keltet te minden szakember-
ben, hogy az Értesítő az ő vezetésével 
ismét e l fogja érni azt a polcot, amit a 
régi nagy szerkesztők, Rómer, Henszl-
mann, Pulszky és Hampel alat t nem-
csak a magyar régészeti életben, ha-
nem az európai szakfolyóiratok között 
is elfoglalt. S most, hogy az 1923—26. 
évkörre szóló Archaeologiai Értesítő 
testes, 348 lapon XL. kötete előttünk 
fekszik, lá t juk , hogy ebben a remény-
ségünkben nem is csalatkoztunk. 

A szerkesztő semmiféle programmot 
nem ad, hanem a kötetet beszélteti 
maga he lye t t : «ez az én programmom». 
A t a r t a lma t tevő tizenöt önálló na-
gyobb tanulmány nyolc kisebb közle-
mény s ha t könyvismertetés felöleli a 
régészetnek csaknem minden ágát a 
praehistoriától a középkori archaeolo-
giáig, sőt a régi bevált recipe szerint 
helyet talál néhány értékes művészet-
történeti és kultúrhistóriai dolgozat is. 
A munkatársak sorában nemcsak ma-
gyarokat, hanem külföldieket is talá-
lunk ; az utóbbiak mind régi, elismert, 
tekintélyes nevek, akiknek részvétele 
feltétlenül emeli az ú j Értesítő nivóját s 
másfelől az Értesítő iránt nagyobb kül-
földi érdeklődés felkeltését is célozza. 
Mert hiába, be kell vallanunk, folyó-
iratunknak mindenek előtt kissé meg-
csorbult tekintélyét kell úgy itthon, 
mint külföldön helyreállítani s ez 
utóbbi cél szempontjából feltétlenül 
helyeseljük külföldi tudósoknak bevo-
nását a dolgozótársak közé. Talán 
sokallni fogják némelyek a külföldi 
munkatársak viszonylag nagy szá-
mát — négy, — de azt hisszük, ez csak 
kezdetben, a hírnév és tekintély újból 
való megalapozásánál van így ; később 
ma jd évfolyamonként csak egy-két 
kiváló idegen név fogja a korunkban 
annyira szükséges és fontos személyes 

külföldi kapcsolatokat erősíteni és 
hangsúlyozni. Viszont az itthoni tekin-
tély helyreállítását szolgálj a régészeink 
és műtörténetíróink egész serege, akik-
nek dolgozataival már e kötetben is 
találkozunk s a jövőben még találkozni 
fogunk. Különös örömmel lá t juk , hogy 
a Régészeti Társulat programmjához 
híven, melynek a szerkesztő másod-
elnöke, az Értesítő e kötetében ismét 
lépés tör tén t a vidéknek a magyar 
archaeologiai élet központi vérkerin-
gésébe való intenzívebb bekapcsolására 
s az i t t szereplő néhány kiváló vidéki 
múzeum-igazgató cikkeit és beszámoló-
já t előreláthatólag soron fogja követni 
a többi is ; mert feladatainkat nem a 
fővárosi és vidéki régészek között időn-
ként fel-fellépő idegenkedéssel, hanem 
csakis vállvetett , közös munkával való-
s í that juk meg. 

Körülbelül ezeket a gondolatokat 
l á t juk az ú j Értesítő szerkesztésében 
érvényesülni, midőn tar ta lommutató-
já t röviden átnéztük. H a azután bele-
mélyedünk a dolgozatok olvasásába, 
akkor l á t juk , hogy mily érdekes, fon-
tos feldolgozásokkal gyarapodott hazai 
régészetünk és műtörténetünk. Nem 
fogom az olvasók figyelmét hosszú 
ismertetésekkel túlságosan igénybe 
venni, de el nem mulaszthatom, hogy 
az eredményekre röviden rá ne mutas-
sak, annál is inkább, mert a tanulmá-
nyok közül egy-kettő messze tú lhaladja 
eredményeivel, módszerével, felfogásá-
val a szakemberek érdeklődését és a leg-
szélesebbkörű intelligens magyar kö-
zönség figyelmét is megérdemli. 

A magyar szerzőket tekintve, a kö-
te t sorrendjében haladva, a régészek 
közül Láng Margit a délitáliai vázák 
festett képein keresi azokat az apró, de 
jellemző s a görög vázaképek szokásos 
típusaitól eltérő motivumokat, amelyek-
ből a görög hellenizáció előtti itáliai 
lakosságról való ismereteink bővül-
nek ; reméljük, hogy a hangyaszorga-
lommal dolgozó szerző e tanulmányá-
nak folytatásában az eddiginél még 
nagyobb eredményeket fog elérni. Sza-
lay Ákos a régészeti világ érdeklődésé-
nek centrumában álló északafrikai 
olasz ásatások eredményeit m u t a t j a be 
röviden, közöttük a méltán elhiresült 
Leptis Magna romjai t . Hillebrand Jenő 
a tavaly felásott zagyvapálfalvai bronz-
kori urnatemető leleteinek részletes is-
mertetését ad ja s a temető jelentőségét 
abban lá t ja , hogy a jellegzetes és gaz-
dag kerámiai anyag változatos bronz-
ból készült fegyver, eszköz és ékszer 
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típusokkal együtt fordul elő s ezért a 
hazai bronzkor kronológiai osztályozá-
sánál annakidején nagy szerepet fog 
játszani. Tompa Ferenc Richthofen 
báró «Die áltere Bronzezeit in Schlesien» 
című munkájának vizsgálata kapcsán 
nagyjából, de Richthofennel nem min-
den kérdésben egyetértve ál lapít ja meg 
Magyarország és Szilézia bronzkori 
kul túrájának kapcsolatait, kiemelve, 
hogy a kettő közül inkább a magyar 
föld volt az adó fél, innen tör tént az 
exportálás, s hazánk a különböző kerá-
miai edények és bronztárgyak változa-
tosabb t ípus tömegével bír, mint Szilé-
zia. Kuzsinszky Bálint a pannoniai 
legrégibb ter ra sigillata edények soro-
zatát áll í t ja össze, megállapítva, hogy 
a Kr. u. I. században közvetlenül a ró-
mai hódítás u tán ter ra sigillatáinkat, 
az ókornak ezeket a legértékesebb és leg-
keresettebb cserépgyártmányait legna-
gyobbrészt déli Galliából kaptuk. Ez a 
cikk archaeologiai irodalmunk egy rég-
óta érezhető hiányának, a cserépedé-
nyek tudományosan rendszerező és 
reszletező feldolgozásának megszünte-
tésére teszi meg az első eredményes lé-
pést. Nagy Lajos a pannoniai kőemlé-
kek egy kimutathatólag Aquincumban 
készített csoportját áll í t ja össze s ezzel 
kapcsolatban érdekes dolgokat mond 
el a pannoniai temetkezési egyletek-
ről (collegiumokról). Paulovics István 
tavaly tavasszal Dunapentelén, római 
kori emlékeink e kimeríthetetlen lelő-
helyén kiásott, állatviadalokat s Mi-
nerva jelenlétében párharcokat ábrá-
zoló domborműves kőemlékeket tesz 
közzé, melyeket a Minerva tiszteletére 
Rómában s másutt is évenként rendezni 
szokott gladiatori küzdelmekkel hoz 
összefüggésbe. Hekler Antal ezzel szem-
ben annak a véleményének ad kifeje-
zést a cikkhez fűzöt t megjegyzésében, 
hogy a kő a mitológiai emlékek hosszú 
sorozatát gazdagítja s a párharcok a 
trójai háború egy, eleddig megmagyará-
zatlan jelenetét ábrázolják. Fettich 
Nándor a magyarországi népvándor-
láskori emlékanyag egy fontos, t ipikus 
motivumát, a nyitott szájú, gyűrűstestű 
sárkányábrázolások példányait állítja 
össze gazdag orosz és német analógiák 
kiséretében s ezt a zárt, összefüggő cso-
portot lényegileg az ősi szkita művé-
szet kései haj tásának t a r t j a , eredeté-
nek pontos megállapítása azonban még 
további, főleg orosz részlettanulmányo-
kat követel. Csakis hasonló csoportok 
összeállításával s fejlődésük egymás-
u tán jának alapos kidolgozásával, amire 

Fett ich e dolgozata is példa, remélhet-
jük majd , hogy a népvándorláskori 
hazai kultúrák emlékeit világosabban, 
pontosabban osztályozhatjuk minden 
eddigi megállapításnál. 

A kisebb közlemények között Láng 
Margit a római Porte Maggiore kör-
nyéki földalatti bazilika értékes fal-
képeire vonatkozó különböző vélemé-
nyekkel foglalkozik. Ugyanő rövid 
áttekintést ad az itáliai múzeumok 
mai állapotáról. Szőnyi Ottó a pécsi 
dómmúzeum rendezésének alapelvei-
ről beszél. Fettich Nándor a kosdi (Nóg-
rád m.) prehisztorikus temető feltárásá-
ról ad beszámolót. Kiss Lajos az ófehér-
tói aranyleletet, Marosi Arnold a szé-
kesfehérvári rádiótelepi ásatás gazdag 
eredményeit ismerteti, különös súllyal 
emelve ki az ásatás legfőbb kincsét, egy 
Karoling-kori remek kardot. Végül 
Alföldi András néhány magyar vonat-
kozású külföldön őrzött régészeti tár-
gyat muta t be az olvasóknak. 

A művészettörténet és kultúrhistó-
ria területén mozgó dolgozatok közül 
Balogh Jolán Andrea Scolarinak, Nagy-
várad egykori püspökének mecenási 
tevékenységéről állít össze részben 
kiadatlan olasz levéltári adatok alapján 
érdekes képet. Ugyanő Firenze és Ma-
gyarország renaissancekori kulturális 
kapcsolatairól mond el néhány ú j ada-
to t , melyeknek középpontjában Má-
tyás és Beatrix firenzei levelezése áll s 
amelyet II . Ulászlóra, továbbá az ő 
korában Magyarországon tevékenykedő 
firenzei művészekre vonatkozó értékes, 
sokszor ú j és eddig ismeretlen adalé-
kokkal bővít. Fleischer Gyula a tavaly 
őszön Bécsben rendezett összefoglaló 
«Gotika Ausztriában» című, nagyjelen-
tőségű kiállítást méltat ja . Pigler Andor 
a Szépművészeti Múzeum két eddig 
csak felületesen meghatározott képé-
ről ál lapít ja meg, hogy Fr. Solimena 
(1657—1747.) nápolyi művész eredeti 
festményei után készült régi másola-
tok s Rebeka búcsúját a szülői háztól 
és Debora és Bárák ismeretes jelenetét 
ábrázolják. Összeállítja a két jelenet-
nek főleg a nápolyi barokk festészetben 
előforduló variansait s érdekes képet 
nyuj t Solimenának reklámmal, nagy 
segédszemélyzettel dolgozó, mai szem-
mel nézve, szinte gyári nagyüzemnek 
mondható festőműhelyéről. 

Az idegenek közül Calice Ferenc 
Egyiptom őskori kul túrá ja kérdésének 
mai állapotát ismerteti, Drexel Ferenc 
a Szépművészeti Múzeum egy Kr. e. I. 
sz.-ból való kőemlékéhez fűz néhány 
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megjegyzést, Ritterling E. egy a Nem-
zeti Múzeumban őrzött római katonai 
diplomakorát s a benne szereplő csapat-
testek egykorú elhelyezését helyezi 
nagy éleselméjűséggel a helyes meg-
világításba. 

Végül Richthofen Bolko bárónak a 
praehistoriával foglalkozó ú jabb német 
generáció egyik kitünő tag jának érde-
kes cikkéről kell kissé behatóbban meg-
emlékeznem. Richthofen «A szláv kér-
dés Magyarország régibb középkori 
archaeologiájában» című alapos tanul-
mányában azokká] a feltünő tévedé-
sekkel foglalkozik, amelyek a cseh 
praehistoria egyik vezetőegyéniségé-
nek, Niederlének és iskolájának régé-
szeti műveiben előfordulnak. Niederle 
és iskolája abban az irányban fo ly ta t ta 
tudományos vizsgálatait, hogy az első 
szláv leleteket s ezeknek kapcsán az 
első önálló, fejlett szláv kul túra idejét 
megállapítsák. Niederle e megállapí-
tásához eszközül az úgynevezett halán-
tékgyűrűket s a hullámvonalas kera-
mikát használja föl, melyeknek bár-
milyen leletcsoportban való, ha szór-
ványos vagy egyes előfordulását is a 
szláv ethnikumhoz való tar tozás két-
ségtelen bizonyítékának veszi. Richt-
hofen Niederle ezen erőszakolt véle-
ményével szemben k imuta t ja , hogy a 
szlávságra általában jellemzőkül el-
ismert halántékgyűrűket sem lehet a 
honfoglalás koránál régibb sírok eth-
nikumának meghatározásánál döntő 
tényezőül elfogadni, mert ezek ere-
dete a gyűrűvégeknek széltében el-
te r jed t és nem csupán a szlávság 
körében kimutatható fejlődésére ve-
zethető vissza. A biztos szláv települé-
sek leletei a Kr. u. X. századtól veszik 
kezdetüket s ez alól nem kivétel Ma-
gyarország földje sem. A hullámvonal-
lal díszített keramika kérdésében Richt-
hofen álláspontja az, hogy az ily típusú 
finom művű edényfaj ta a romanizált 
lakosságnak tulajdonítandó, míg a 
durvább, hasonló edényfaj ta gyakran 
jön elő oly csontvázak kiséretében, hol 
a szláv eredetnek már az antropologiai 
megállapítások (pl. mongol típusú ko-
ponya stb.) is ellene mondanak. 

Ezután Richthofen egybeállítja azo-
ka t a leletcsoportokat (ekszerek, házi-
eszközök, felszerelési tárgyak stb.), 
melyeket Niederle mint a szláv eredet 
további biztos kri teriumát fogad el s 
amelyek alapján negyvennél több nép-
vándorláskori lelőhelyet utal a szláv-
ság körébe. Niederle kiindulási pont ja 
igen helyes, hiszen kijelenti, hogy «a 

sírok ethnikai meghatározásánál lehe-
tőleg egész jellegüket és nem egyes je-
lenségeket kell tekintetbe venni», de 
ezt lépten-nyomon á thágja s joggal 
ősmagyar síroknak nevezhető emlékek-
nél egy-két általa felvett , de tudomá-
nyosan igen labilis bizonyítóeszközül 
szolgáló lelettárgynak szórványos, egyes 
előfordulásával már az egész sírmezőt 
szlávnak tünte t i föl, vagy legalább is 
nem magyarnak. De némelyik temető-
nél, így a bodrog-vécsinél, ez a szlávo-
sítás annyira feltünően rosszakarattal 
és tudománytalanul történik, hogy 
Niederle u tódja , Eisner máris elveti 
Niederle e megállapításait. Niederle 
annyira megy e törekvéseiben, hogy 
Hampel egész szarmata csoportját 
szlávnak t a r t j a , ami teljességgel meg-
okolatlan és mai ismereteink alapján 
kétségkívül elvetendő. Niederle politi-
kumot kever a kérdésbe, midőn Ham-
pelt azzal vádolja, hogy politikai okok-
ból nem állított föl egy önálló szláv 
csoportot ; holott Hampel készséggel 
elismerte a hullámvonalas keramiká-
nak a szlávoklakta vidékeken való fel-
lépését, de szerinte — igen helyesen — 
ez a t ípus a nem kizárólag szlávok által 
benépesített vidékeken is előfordul. 

Sajnos, Niederle sem t u d j a a dolgot 
megoldani, hiszen szláv típus, mondja 
Richthofen, a korai népvándorláskori 
leletekben csakugyan nincs. De a főbaj 
a sok tárgyi tévedés s erőszakos gene-
rálizálás mellett az, hogy Niederle mű-
veit teljesen érthető politikai célok szol-
gálatába állítja. Igy vezeti tollát a 
rosszul levont következtetések labirin-
tusában a magyarság ellen való rossz-
akarat , holott épen ő vádolgatja a ma-
gyar archaeologiát hasonló elfogultság-
gal és rosszindulattal a szlávsággal 
szemben, melyet Richthofen alaposan 
és kimerítően megcáfol. A legjellem-
zőbbek Niederle erőszakolt és módszer-
tani hibái mellett erős politikai okok és 
kívánságok szülte véleményeire azok 
az állásfoglalások, amikben egyes józan 
és t isztán tudományos alapon álló cseh 
kutatók már ma is részesítik elméleteit. 

Az az éles elméjűség, tárgyismeret, 
t isztán tudományos felfogás, mely 
Richthofen e cikkét á t h a t j a s amellyel 
földre kényszeríti a cseh archaeologia 
legelfogultabb vezéregyéniségét, min-
den elismerésünkre, sőt hálánkra méltó. 
Épen a csehek adtak példát, hogy az 
európai, sőt a világ közvéleményének 
irányításában elsősorban ki terjedt , 
messzeágazó, jól kiépített tudományos 
propagandára van szükség, mely néha 
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többet ér a karok és kardok erejénél. 
Üdvözöljük Richthofen cikkét, mint 
fontos t e t t é t annak a mi, minden poli-
t ikumtól mentes, t i sz tára tudományos 
célok és elvek segítségével vívandó 
nagy hadjára tunknak , amelynek célja 
ellenségeink rólunk való ferdítéseit, 
rágalmait, hazugságait az «isteni örök 
igazság» tükrével szórt fénysugarakkal 
kiirtani, kitörülni Európa s a világ 
közvéleményéből. Csak szerencse reánk 
nézve, ha olyan bátor, igaz, szóki-
mondó fegyvertársat kapunk olykor e 
küzdelmünkben, mint Richthofen. 

A könyvismertetéseknek sajnos e kö-
te tben igen sovány rovatában néhány 
a közelmultban megjelent értékes régé-
szeti és műtörténeti munkáról és dolgo-
zatról olvashatunk alapos, jól össze-
fogot t kri t ikát . 

Az Archaeologiai Értesítő jövőjében 
pedig e kötet után, melynek szép és 
izléses nyomdai kiállítása a Franklin-
Társulatot dicséri, bízva bízunk. Hisz-
szük, hogy úgy a fontos leletpublikálá-
soknak, mint a színtetikus tanulmá-

nyoknak ismét az a gazdag tá rháza 
lesz, mint volt a multban. Nem gon-
doljuk, hogy az anyagi eszközök hiánya 
még egyszer ú t j á t állj a az Értesítő meg-
jelenésének, melynek oly fontos fel-
adatai vannak egyik legnemzetibb tu-
dományunk, a magyar régészet ered-
ményeinek propagálásában. Az ásatá-
sok, a különböző leletek feltárásának 
munká ja a tavasz eljöttével fokozottan 
megindul szerte a csonka hazában. 
Az irodalmi feldolgozás munkájának 
ezekkel most már lépést kell ta r tani ; 
ezt vá r j a tőlünk a külföld, ez a köte-
lességünk magunkkal, tudományunk-
kal, hazánkkal szemben. Reméljük, 
hogy az Értesítő XLI . kötete még tar-
ta lmasabb, még súlyosabb, eredmé-
nyekben még gazdagabb lesz, mint ez 
volt; kezeskedik erről a szerkesztőnek, 
Hekler Antalnak odaadó lelkes fára-
dozása, mellyel megindította legrégibb, 
legtekintélyesebb régészeti folyóira-
tunknak már első megjelenésében is 
sikeres reneszánszát. 

Oroszlán Zoltán. 
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