
Id Fondszám Jelzet Szerző

Dokumen

tum címe típusa Címzett Hely Dátum

terjedele

m Melléklet

kézirat 

jellege Nyelv Annotáció Tárgyszó  Intézmény  Egyéb személyek Földrajzi nevek

egyéb 

megjegyzé

sek

1 Fond 1 III. Aba Botond levél László Gyula Budapest 1973.11.25 5 f. Melléklet gépirat laikus

2 Fond 1 III. Alberti Ferenc levél László Gyula Wien 1972.03.31 1 db. gépirat húsvéti üdvözlet

3 Fond 1 III. Alberti Ferenc levél László Gyula

Badacsonyto

maj 1972.08.27 1 f.

15 db 

fénykép autográf

Eggenburg, 

Schöngrabern

4 Fond 1 III. Alberti Ferenc levél László Gyula Wien 1974.04.12 1 f. 1 bor. gépirat

5 Fond 1 III. Alberti Ferenc levél László Gyula Wien 1974.04.26 1 f. 1 bor. gépirat

6 Fond 1 III. Alberti Ferenc levél László Gyula Wien 1976.05.02 1 f. gépirat Pitten

7 Fond 1 III. Alberti Ferenc levél László Gyula s.l. 1976.12.15 1 db. 1 bor. autográf

karácsonyi 

üdvözlet

8 Fond 1 III. Alföldi Lajos levél László Gyula Szeged 1969.10.04 1 f. gépirat MTA Szegedi Bizottság

9 Fond 1 III. Karádi Ilona levél László Gyula Budapest 1974.08.13 1 f. 1 bor. autográf

augusztus végére 

találkozót kér, 

mert addigra 

visszajön a volt 

szerkesztő is, 

továbbá meg 

szeretné mutatni 

a szaklektori 

jelentéseket

Móra Ferenc Ifjúsági 

Könyvkiadó Kemény Márta

10 Fond 1 III. Almási Gyula levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1960.09.28 1 f. gépirat

hódmezővásá

rhelyi 

művésztelep

M.Népközt. 8.sz. 

Művésztelepe, Hmv.

11 Fond 1 III. Almási Gyula levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1962.06.04 1 f. gépirat

hódmezővásá

rhelyi 

művésztelep

M.Népközt. 8.sz. 

Művésztelepe, Hmv.

12 Fond 1 III. Ambrús László levél László Gyula Budapest 1976.02.17 1 f. 1 bor. autográf ex libris rajzot kér

13 Fond 1 III. Anda Tiborné levél László Gyula Budapest 1963.09.23 1 f. 1 bor. autográf kondoleáló levél

14 Fond 1 III. Anderkó Sándor levél László Gyula Tarcal 1959.07.04 1 f. 1 bor. gépirat laikus

15 Fond 1 III. Anderkó Sándor levél László Gyula Tarcal 1959.07.18 1 f. 1 bor. gépirat

a levelet a 

Népszabadság 

Szerkesztősége 

továbbítja

16 Fond 1 III. Anderkó Sándor levél László Gyula Tarcal 1959.08.14 1 f. 1 bor. autográf

17 Fond 1 III. Andor György levél László Gyula Budapest 1975.09.26 1 f. gépirat

kötetlen 

beszélgetés 

magnószalagra

18 Fond 1 III. András János levél László Gyula Temesvár 1973.03.13 1 f. távirat jókívánságok

19 Fond 1 III. Andrékovics Péter levél László Gyula Toronto 1975.12.13 1 f. 1 bor. gépirat

meghívás 

előadókörútra

Körösi Csoma Sándor 

Társaság

20 Fond 1 III. Andrékovics Péter levél László Gyula Toronto 1976.05.22 1 f. 1 bor. gépirat

tájékoztató a 

Társaságról

Körösi Csoma Sándor 

Társaság

21 Fond 1 III. Arady Erik levél László Gyula

Sutherland 

(AUS) 1973.09.28 1 f.

1 bor. + 

"Adatok egy 

magyar 

őstörténelmi 

kronológiáho

z" c. írás, 5 f. gépirat

Hungarian Historical 

Society

22 Fond 1 III. Árpa István levél László Gyula Ungvár 1975.10.25 1 f. 1 bor. gépirat beszéddallam

23 Fond 1 III. Asbóth Gusztáv levél László Gyula

Painesville 

(USA)

p.bélyegző 

kelte 

1975.12.18. 1 db autográf

karácsonyi 

üdvözlet

24 Fond 1 III.

Augusztinovicz 

Elemér levél László Gyula Sopron 1961.03.06 2 f. autográf felkérés előadásra előadás

Állami Berzsenyi Dániel 

Gimnázium Igazgatósága, 

Sopron

25 Fond 1 III. Babics András levél László Gyula Pécs 1959.07.31 1 f. 1 bor. gépirat

köszönetnyilvánít

ás

MTA Dunántúli 

Tudományos Intézete, 

Pécs

26 Fond 1 III. Baczoni Sándor levél László Gyula Debrecen 1964.03.08 1 f. 1 bor. autográf

köszönetnyilvánít

ás

Medgyessy Ferenc 

(1881-1958)

27 Fond 1 III. Bácsi Sándor levél László Gyula Győr 1972.10.04 1 db. 1 bor. autográf

28 Fond 1 III. Bácsi Sándor levél László Gyula Győr 1972.11.09 1 f.

1 bor.+ Bácsi 

S. 

levélmásolat

a Ylönen 

Reino finn 

lelkésznek+Já

nos Pál írása 

Hargita 

c.lapból autográf Ylönen Reino,  János Pál

29 Fond 1 III. Bácsi Sándor levél László Gyula Győr 1976.11.16 1 f. 1 bor. autográf

30 Fond 1 III. Bácsi Sándor levél László Gyula Győr 1976.12.22 1 f. 1 bor. autográf

31 Fond 1 III. Bajcsa András levél László Gyula Strasbourg 1969.03.04 1 f. 1 bor. autográf

Cs. Szabó László (1905-

1984)

32 Fond 1 III. Bakay Kornél levél László Gyula Budapest 1963? 2 f. 1 bor. autográf

ne számítson rá a 

tanszéki 

kiránduláson, 

mert gennyes 

torokgyulladás 

miatt kórházban 

van

33 Fond 1 III. Bakay Kornél levél László Gyula Budapest 1963.08.07 2 f. gépirat

augusztus elseje 

óta dolgozik a 

Régészeti 

Kutatócsoportban

, adminisztratív 

feladatai vannak; 

környezetében 

mindenki úgy véli, 

hogy 

"ösztöndíjassága" 

elintézett dolog, 

azaz 

felterjesztették 

akadémiai 

ösztödíjra; Erdélyi 

István elviszi a 

tépei ásatására Erdélyi István Tépe

34 Fond 1 III. Bakay Kornél levél László Gyula Budapest 1966.08.01 1 f. 1 bor. gépirat

őstörténeti témát 

szeretne 

választani belföldi 

aspirantúrára; azt 

kérdezi, hogy a 

professzor 

elvállalná-e 

aspiránsának



35 Fond 1 III. Bakay Kornél levél László Gyula Budapest 1970.06.?

1 

f+konfer

enciapro

gram gépirat

mellékeli egy 

tervezett 

nemzetközi 

szimpóziumot 

előkészítő 

megbeszélés 

jegyzőkönyvét; e 

témával 

kapcsolatban tesz 

fel gyakorlati 

kérdéseket  

nemzetközi 

szimpózium

"A Kárpát-medence VIII-

X. századi 

benépesedésének 

alapkérdései" c. 

szimpozion

36 Fond 1 III. Bakay Kornél levél László Gyula Kaposvár 1972.04.09 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a 

felkérést, a 

lehetőséget, de 

csak májusban 

tudná megtartani 

előadását; az 

ötvös kiállítás 

katalógusának 

szövegét is 

köszöni; az érmék 

öntéséről nem 

feledkeznek meg

Somogy Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár)

37 Fond 1 III. Bakay Kornél levél László Gyula Révfülöp 1972.07.03 1 f. autográf

levelét késve 

kapta meg; 

sajnálja, hogy 

Szabó Zsuzsával 

most nem 

dolgozhatnak 

együtt, de ha 

változás lesz az 

ügyben, azonnal 

értesítést küld Szabó Zsuzsa

38 Fond 1 III. Bakay Kornél levél László Gyula Kaposvár 1972.10.16 1 f. gépirat

a szobor öntése jó 

úton halad, 

novemberben 

kész lesz; köszöni, 

hogy gondolt rá 

az egyetemi 

előadásokkal 

kapcsolatban; a 

kért előadást 

novemberben 

tudná megtartani

Somogy Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár)

39 Fond 1 III. Bakay Kornél levél László Gyula Kaposvár 1972.10.27 1 f. 1 bor. gépirat

felkéri, hogy 

vállalja el Magyar 

Kálmán: 

Báthoriak 

sárkányölő 

hagyománya c. 

tanulmányának 

lektorálását

Somogy Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár) Magyar Kálmán

40 Fond 1 III. Bakay Kornél levél László Gyula Kaposvár 1973.03.15 1 f. gépirat

 szobor csak 

mostanra készült 

el, szépen 

becsomagolva 

küldi, a talapzata 

sajnos nem 

sikerült; a két 

könyvismertetés 

az új évkönyvben 

fog megjelenni

Somogy Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár)

Boba Imre, Horváth 

István

41 Fond 1 III. Bakay Kornél levél László Gyula Kaposvár 1975.03.20 1 f. 1 bor. gépirat

a gipsz-szobrot 

hamarosan 

visszaküldik; 

tájékoztatja, hogy 

Magyar Kálmán 

már nem dolgozik 

a múzeumban

Somogy Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár)

42 Fond 1 III. Bakay Kornél levél László Gyula Kaposvár 1973.04.22 1 f. gépirat

a szobor rossz 

öntése nagyon 

bosszatja, sajnos 

ő nem vette észre 

a hiányosságokat; 

Draveczky 

távozott a 

múzeumból, 

senkinek nem 

hiányzik; Magyar 

Kálmán csak a 

disszertációjával 

hajlandó 

foglalkozni, s ezen 

a címen minden 

kedvezményt 

igyekszik igénybe 

venni; a jelek 

szerint Magyart 

foglalkoztatja a 

távozás 

gondolata; a 

továbbiakban a 

múzeum személyi 

állományáról 

beszél

Somogy Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár) Magyar Kálmán

43 Fond 1 III. Bakó Béla levél László Gyula Győr 1962.08.15 2 f. 1 bor. autográf

44 Fond 1 III. Bakó Béla levél László Gyula Győr 1962.09.01 2 f. autográf Bakó Lajos

45 Fond 1 III. Bakó Géza levél László Gyula Brassó 1963.04.23 2 f. autográf laikus

46 Fond 1 III. Bakó Géza levél László Gyula Brassó 1963.10.29 3 f. 1 bor. autográf

47 Fond 1 III. Balás Gábor levél László Gyula Budapest 1972.12.19 2 f.

Mellette egy 

levél az 

Archaeol. 

Értesítőnek 

címezve .+ 

L.Gy. 

feljegyzései. autográf

Balás 

Gábor 

(1909-

1995), 

jogtörténé

sz

48 Fond 1 III. Balahuri Eduárd levél László Gyula Moszkva 1969.11.11 1 db. autográf

köszönetnyilvánít

ás  

Balahuri 

Eduárd 

(1931-) 

ungvári 

régész

49 Fond 1 III. Balahuri Eduárd levél László Gyula Ungvár 1969.12.29 1 db. 1 bor. autográf

karácsonyi 

üdvözlet

50 Fond 1 III. Balas Ildikó levél László Gyula Bruxelles 1976.06.17 1 f. 1 bor. gépirat

névváltoz

at: Ildikó 

de Balas 

Ivanszky

51 Fond 1 III. Balas Ildikó levél László Gyula Bruxelles 1976.06.27 1 f. 1 bor. gépirat



52 Fond 1 III. Balas Ildikó levél László Gyula Bruxelles [1976.12.] 1 f.

1 bor.+ 

Mellette 

kiállítási 

meghívó: 

Galerie de 

Balas, 

Bruxelles, 

Vernissage le 

16 décembre 

1976 gépirat

53 Fond 1 III. Balaskó Zsuzsanna levél László Gyula Kolozsvár 1961.04.23 1 f. 1 bor. autográf

54 Fond 1 III. Balaskó Zsuzsanna levél László Gyula Kolozsvár 1961.08.23 1 f. 1 bor. autográf

Balaskó 

Zsuzsanna 

Balaskó 

Nándor 

(1918-

1996) 

erdélyi 

szobrász 

felesége

55 Fond 1 III. Balassa Iván levél László Gyula Szolnok 1970.01.07 1 f. 1 bor. gépirat

Szűcs Sándor 

emlékkönyv

Damjanich János 

Múzeum (Szolnok)

Kaposvári Gyula, 

Selmeczi László

56 Fond 1 III. Baldavári László levél László Gyula Cegléd 1973.10.28 1 f. 1 bor. gépirat

Berda József (1902-

1966),  Csutorás Mihály

57 Fond 1 III. Baldavári László levél László Gyula Cegléd 1972.[12.] 1 db. 1 bor.

xeroxmásol

at újévi üdvözlet

58 Fond 1 III. Baldavári László levél László Gyula Cegléd 1973.[12.] 1 db. 1 bor.

xeroxmásol

at újévi üdvözlet

59 Fond 1 III. Bálint Júlia levél László Gyula Gyalár

p.bélyegző 

kelte 

[1965.12.16.] 1 db. 1 bor. autográf

karácsonyi 

üdvözlet

60 Fond 1 III. Bálint Alajos levél László Gyula Szeged 1962.11.30 1 f. gépirat

Móra Ferenc Múzeum 

(Szeged)

Bálint 

Alajos 

(1902-

1983), 

régész, 

muzeológ

us

61 Fond 1 III. Bálint Alajos levél László Gyula Szeged 1963.01.04 1 f. autográf

kiállítás 

szervezése

Bálint Sándor (1904-

1980), Búzás László, 

Dömötör János (1922-

2009)

62 Fond 1 III. Bálint Alajos levél László Gyula Szeged 1963.01.07 1 f. gépirat

kiállítás, előadás 

Szt. László 

hermájáról előadás

Móra Ferenc Múzeum 

(Szeged)

63 Fond 1 III. Bálint Alajos levél László Gyula Szeged 1966.07.04 1 f. gépirat

megköszöni fia, 

B.Csanád 

támogatását

64 Fond 1 III. Bálint Alajos levél László Gyula Szeged 1968.03.28 1 f. gépirat felgyői ásatás ásatás

Móra Ferenc Múzeum 

(Szeged) Bálint Csanád, Vizy Ottó

Felgyő, Geda-

halom, 

Szabadkígyós

65 Fond 1 III. Bálint Alajos levél László Gyula Szeged 1968.09.12 1 db.

L.Gy. 

válaszának 

másolata gépirat felgyői ásatás ásatás

Móra Ferenc Múzeum 

(Szeged) Nagy Katalin

66 Fond 1 Bálint Alajos levél László Gyula Szeged 1968.09.20 1 db. gépirat előadás

Móra Ferenc Múzeum 

(Szeged)

Bálint Csanád, Dömötör 

János, Kiss Lajos, 

Rudnay Gyula

Felgyő, Szeged, 

Szob

67 Fond 1 Bálint Alajos levél László Gyula Szeged 1968.09.28 1 db. gépirat gratuláció

68 Fond 1 III. Bálint Alajos levél László Gyula Szeged 1969.05.12 1 f. gépirat

megköszöni fia, 

B.Csanád 

támogatását

69 Fond 1 III.

Bálint Alajosné, 

Janka levél László Gyula Szeged 1974.05.06 1 f. 1 bor. gépirat

70 Fond 1 III. Bálint Csanád levél László Gyula Szeged 1966.10.14 1 f. 1 bor. gépirat

71 Fond 1 III. Bálint Csanád levél László Gyula Poitiers 1966.12.10 1 f. 1 bor. gépirat beszámoló

72 Fond 1 III. Bálint Csanád levél László Gyula Poitiers 1967.07.04 1 f. 1 bor. gépirat beszámoló

73 Fond 1 III. Bálint Csanád levél László Gyula [Szeged] [1967.12.] 1 db. autográf újévi jókívánság

74 Fond 1 III. Bálint Csanád levél László Gyula Szeged 1968.01.22 1 f. gépirat Regensburg

75 Fond 1 III. Bálint Csanád levél László Gyula Szeged 1969.04.21 1 f. 1 bor. gépirat

doktori 

szigorlathoz 

időpontot kér

76 Fond 1 III. Bálint Csanád levél László Gyula Szeged 1969.04.22 1 f. 1 bor. gépirat

doktori 

szigorlathoz 

időpontot kér

77 Fond 1 III. Bálint Csanád levél László Gyula Gádoros 1970.05.26 1 f. 1 bor. autográf ásatás

Fettich Nándor (1900-

1971)

Felgyő, Gádoros, 

Soltszentime

78 Fond 1 III. Bálint Csanád levél László Gyula Szeged 1970.12.02 1 f. 1 bor. gépirat

79 Fond 1 III. Bálint Csanád levél László Gyula Eperjes 1972.08.29 1 f. 1 bor. autográf ásatás Eperjes, Felgyő

80 Fond 1 III. Bálint Csanád levél László Gyula Szeged 1972.09.07 1 f. 1 bor. gépirat Földeák

81 Fond 1 III. Balla Zoltán levél László Gyula

Ipolyság 

[Šahy] 1974.04.20 1 f.

1 bor. + B. Z. 

1973. 

novemberi 

levele és két 

tanulmánya 

(13, 14 f.) gépirat

Balla 

Zoltán 

(1909-

1988), 

orvos, 

fonetikai 

kutató

82 Fond 1 III. Balla Zoltán levél László Gyula

Ipolyság 

[Šahy] 1974.05.02 1 f.

1 bor. + B.Z. 

dolgozata gépirat

Mahovszky József (1795-

1862)

83 Fond 1 III. Balla Zoltán levél László Gyula

Ipolyság 

[Šahy] 1975.11.15 3 f. 1 bor. gépirat

84 Fond 1 III. Balla Zoltán levél László Gyula

Ipolyság 

[Šahy] 1979.07.09 1 f.

Bárczi Géza 

Ballának írt 

levele gépirat

85 Fond 1 III. Balla Zoltán levél László Gyula

Ipolyság 

[Šahy] 1979.07.15 1 f.

1 bor. + B.Z. 

tanulmányai, 

Erdélyi 

Ballának írt 

levele gépirat

86 Fond 1 III. Balogh Edgár levél László Gyula Kolozsvár 1958.07.23 1 f. távirat

Medgyessy 

nekrológot 

kérnek

87 Fond 1 III. Balogh Edgár levél László Gyula Kolozsvár 1966.03.25 1 f. 1 bor. gépirat

megköszöni a 

Barcsay írást

Barcsay Jenő (1900-

1988)

88 Fond 1 III. Balogh Edgár levél László Gyula Kolozsvár [1971.01.06.] 1 f. 1 bor. nyomt.

szerkesztőségi 

felhívás

89 Fond 1 III. Balogh Ferenc levél László Gyula

Kolozsvár19

68.12.21. 1 db. 1 bor. autográf

karácsonyi 

jókívánságok

90 Fond 1 III. Balogh Péter levél László Gyula

Vlagyimír19

71.09.14. 1 f. 1 bor. autográf

Dávid király 

félejelenetek

91 Fond 1 III. Balogh Péter levél László Gyula

Vlagyimír19

71.10.04. 1 f. 1 bor autográf Szkulptura drevnej Pim... 

92 Fond 1 III. Bánffy Eszter levél László Gyula

Budapest19

73.12.08. 1 db. 1 bor. autográf

karácsonyi 

üdvözlet

93 Fond 1 III. Bánki Vera levél László Gyula

Budapest19

76.05.02. 1 f. 1 bor. autográf

94 Fond 1 III.

Barabás Gizella és 

Ilona levél László Gyula Budapest 1961.11.06 1 f. 1 bor. autográf

Reissmann Károly 

Miksa (1856-1917)

95 Fond 1 III.

Barabás Gizella és 

Ilona levél László Gyula

Budapest19

67.03.29. 1 f. 1 bor. autográf

96 Fond 1 III.

Barabás Gizella és 

Ilona levél László Gyula Budapest 1973.02.24 1 f. 1 bor. autográf házi kiállítás

97 Fond 1 III. Barabás Gizella levél László Gyula Budapes 1973.03.04 1 f. 1 bor. autográf

98 Fond 1 III.

Barabás Gizella és 

Ilona levél László Gyula Budapest 1974.07.17 1 f. 1 bor. autográf

Reismann Károly Miksa 

(1856-1917)



99 Fond 1 III.

Barabás Gizella és 

Ilona levél László Gyula Budapest 1974.08.01 1 f. 1 bor. autográf

B.G.házikiállít

ása

100 Fond 1 III.

Barabás Gizella és 

Ilona levél László Gyula Budapest 1975.12.31 1 f. 1 bor. autográf

gratuláció a 

Munka 

Érdemrendhez

101 Fond 1 III. Bárány Botond levél László Gyula Budapest 1972.06.28 1 f. 1 bor. gépirat

továbbtanuláshoz 

kér tanácsot

102 Fond 1 III. Bárczy István levél László Gyula Budapest 1972.09.18 1 f. 1 bor. autográf

történelem 

szakos, tanácsot 

kér

103 Fond 1 III. Bárczy Zoltán levél László Gyula

Budapest19

75.03.17. 1 f. 1 bor.

xeroxmásol

at

az eredetileg 

Lőrincze Lajosnak 

írt levelet L.Gy.-

nek is elküldte

Lőrincze Lajos (1915-

1993)

104 Fond 1 III. Bárczy Zoltán levél László Gyula Budapest 1975.12.15 1 f. 1 bor. gépirat

a levélben a 

margitszigeti 

templom alaprajzi 

vázlata Margit-sziget

105 Fond 1 III. Bardon Alfréd levél László Gyula Budapest 1966.10.29 1 f.

1 bor. + 2 

diafelv. autográf

Bardon 

Alfréd 

1904-

1986, 

építész, 

egyetemi 

tanár

106 Fond 1 III. Bardon Alfréd levél László Gyula Budapest 1968.08.20 1 db. 1 bor. autográf

kondoleáló 

levelet köszön 

meg

107 Fond 1 III. Bardon Alfréd levél László Gyula Budapest 1970.01.17 1 f. 1 bor. gépirat

kiállítása 

megnyitását kéri kiállítás

Lengyel Kulturintézet 

(Budapest)

108 Fond 1 III. Bäder Andor levél László Gyula Budapest 1964.12.19 2 f. autográf

elküldi saját 

könyvét: A nő. 

Tanulmány.

109 Fond 1 III. Bäder Andor levél László Gyula Budapest 1965.01.19 2 f. 1 bor. autográf

visszaküldi 

Buschan könyvét

110 Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Miskolc 1974.09.22 1 f. 1 bor. gépirat

Herman Ottó Múzeum 

(Miskolc)

111 Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Diósgyőr 1974.10.15 2 f. 1 bor. gépirat kiállításrendezés kiállítás

Herman Ottó Múzeum 

(Miskolc)

112 Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Diósgyőr 1974.11.22 4 f. 1 bor. gépirat

meghívás 

vártörténeti 

kiállításra

Herman Otto Múzeum 

(Miskolc) Diósgyőr

113 Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Miskolc 1974.12.18 1 f. 1 bor. gépirat

karácsonyi 

jókívánságok

Herman Otto Múzeum 

(Miskolc)

114 Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kolozsvár 1975.12.07 1 db. autográf

karácsonyi 

üdvözlet Jungbert Béla

115 Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Budapest 1975.12.09 1 f. 1 bor. autográf

beszámoló erdélyi 

útról

Fülöp Géza, Kallós 

Zoltán, Salamon Anikó

116 Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1976.06.06 2 f. 1 bor. autográf ásatási napló ásatás

Bakay Kornél, Kanyar 

József, Takáts Gyula

117 Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1976.06.13 1 bor. autográf

kórházi 

beszámoló

Takáts Gyula (1911-

2008)

118 Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kékestető 1976.07.08 1 db. autográf

119 Fond 1 III. Batári Gyula levél László Gyula Budapest 1968.03.17 2 f. 1 bor. autográf

írást kér 

("Vallomás") 

Batári Gyula 1931-

2013

Benedek, Marcell, 

Eckhardt Sándor, 

Németh László, Veres 

Péter, Pilinszky János, 

Szabó Magda, Dutka 

Ákos

120 Fond 1 III. Bartha Antal levél László Gyula Budapest 1970.12.11 1 f. 1 bor. autográf

"a kettős 

honfoglalás érveit 

nem érzi 

meggyőzőnek"

kettős 

honfoglalás

MTA 

Történettudományi 

Intézet

121 Fond 1 III. Bartha Antal levél László Gyula Budapest 1976.06.18 1 f. 1 bor. gépirat

Új Írás 

1976.június

magyar 

ősvallás

MTA Néprajzi Kutató 

Csoport

122 Fond 1 III. Bartha Zoltán levél László Gyula Budapest 1970.12.31 2 f.

autográf+g

épirat

anyagot kér a 

tervezett Rudnay 

kötethez

Rudnay Gyula (1878-

1957), Petrás István

123 Fond 1 III. Bartha Zoltán levél László Gyula Budapest 1970.12.25 1 f.

1 

bor.+festett 

virág autográf

köszönet+ 

karácsonyi 

jókívánság

124 Fond 1 III. Bartha Zoltán levél László Gyula Budapest 1975.07.25 2 f. 1 bor.

autográf+g

épirat

B.Z. ajánlata a 

Corvina Kiadónak 

a Rudnay 

albumról; 

Medgyaszay 

házának 

jellemzése

Rudnay 

album

Medgyaszay [Benkó] 

István (1877-1959)

125 Fond 1 III. Bartha Zoltán levél László Gyula Budapest 1975.02.25 1 f. 1 bor. gépirat

Rudnay 

szellemisége, 

művészete

Rudnay Gyula, Bernáth 

Aurél, Czóbel Béla, 

Passuth Krisztina

126 Fond 1 III. Bartha Zoltán levél László Gyula Budapest 1975.08.01 1 f. 1 bor. gépirat

készülő Rudnay-

albumról

Rudnay 

művészete

Rudnay Gyula, Bernáth 

Aurél, Czóbel Béla, 

Passuth Krisztina

127 Fond 1 III. Bartha Zoltán levél László Gyula Budapest 1975.08.07 1 f. 1 bor. gépirat

Bartha nem 

fogadja el a 

Rudnayról 

alkotott hivatalos 

felfogást

Rudnay 

felfogás

Rudnay Gyula, Aradi 

Nóra

128 Fond 1 III. Baştar, Şerif levél László Gyula Ankara 1976.12.22 1 db. 1 bor. autográf

karácsonyi 

jókívánságok

129 Fond 1 III. Bathó Vendel levél László Gyula Budapest 1975.01.12 3 f. 1 bor. autográf

a Népszava 

Szerkesztősége 

továbbította e 

levelet

jászsok, Lehel 

kürtje, Lehel 

vezér Népszava. Szerkesztőség László Gyula

130 Fond 1 III. Báthory Györgyné levél László Gyula Budapest 1959.01.20 2 f. 1 bor. autográf

131 Fond 1 III. Báthory ügyvédek levél László Gyula Budapest 1969.12.23 1 db. 1 bor.

nyomtatvá

ny

karácsonyi 

jókívánságok

132 Fond 1 III. Bauer Erzsébet levél László Gyula Budapest 1972.01.08 1 f. 1 bor. autográf TV-műsort dicsér hivatástudat

133 Fond 1 III. Becatti, Giovanni levél László Gyula Roma 1962.04.02 1 f. 1 bor. gépirat

az Uffizi- 

katalógus 2. 

kötete még nem 

jelent meg

Istituto della 

Enciclopedia Italiana - 

Enciclopedia dell'arte 

(Roma)

Mansuelli, Guido 

Achille (1916-2001)

134 Fond 1 III.

Beczkóy Józsefné 

dr. Révész Ágnes levél László Gyula Budapest 1966.03.09 1 f. 1 bor. gépirat

a velencei 

S.Marco egyik 

ábrázolása iránt 

érdeklődik Pala d'Oro

Eiréne bizánci 

császárnő [Szt. Piroska], 

Szt. László lánya

135 Fond 1 III. Bécsi Ferenc levél László Gyula Budapest 1962.03.20 1 db. autográf

érettségi 

találkozó 

előkészítése

136 Fond 1 III. Bécsi Ferenc levél László Gyula Budapest 1962.? 1 db. autográf

érettségi 

találkozó 

előkészítése

137 Fond 1 III. Bede István levél László Gyula Szigethalom 1958.11.08 1 db. autográf

találkozási 

lehetőséget kér

138 Fond 1 III. Bede István levél László Gyula Budapest 1958.11.14 1 db. autográf érkezését jelzi



139 Fond 1 III. Bednarik Imre levél László Gyula Budapest 1972.01.09 2 f. 1 bor. autográf

felajánlja gr. Mikó 

Imre levelét

gróf Mikó Imre (1805-

1876), P. Szathmáry 

Károly (1831-1891), P. 

Szathmáry Gizella, 

Pauler Tivadar (1816-

1886)

140 Fond 1 III. Beke László levél László Gyula Budapest 1968.11.01 1 f. gépirat

Mokry-Mészáros 

Dezsőről kér 

véleményt

MTA Dokumentációs 

Köpont

Mokry-Mészáros Dezső 

(1881-1970), 

Medgyessy Ferenc

141 Fond 1 III. Beliczay Magda levél László Gyula Budapest 1976.12.06 1 db. autográf meghívás NDK Kulturközpont

142 Fond 1 III. Bencze Győző levél László Gyula Budapest 1970.08.21 1 f. 1 bor. gépirat

A gombák 

szerepe a magyar 

nép életében

143 Fond 1 III. Benedek Károly levél László Gyula Budapest 1970.01.21 1 f. 1 bor. gépirat avarok

Székely Zoltán, id. 

Donáth József, Hadnagy 

Dezső, Jakó Zsigmond, 

Borbáth Károly, Árvai 

József, Kássa Gábor

Tatárhalom, 

Lécfalva, Kincsás-

tető, Bodoki-

havas

144 Fond 1 III. Benedek Károly levél László Gyula Budapest 1971.02.00. 1 f. gépirat

avarok, 

kurgán sírok Fischer Károly Antal Vargyas, Lécfalva

145 Fond 1 III. Benedek Károly levél László Gyula Budapest 1971.03.14 2 f. 1 bor. autográf Molnár Gábor

146 Fond 1 III. Benedek Károly levél László Gyula Budapest 1972.06.21 2 f. 1 bor. autográf

kurgán, 

eszkimók

Bandi, Hans Georg 

(1920-)

147 Fond 1 III. Benedek Károly levél László Gyula Budapest 1973.12.22 1 db. 1 bor. autográf

karácsonyi 

jókívánságok

148 Fond 1 III. Benedek Károly levél László Gyula Budapest 1976.09.17 3 db

1 bor., 1 db 

íjászról 

készült 

fénykép autográf Hamit Zübeyir Koşay

149 Fond 1 III. Bereczki Imre levél László Gyula Dévaványa 1962.08.03 1 f. 1 bor. gépirat Gyulai vár Méry István

Cholt, Tomaj, 

Szerep

150 Fond 1 III. Bereczki Imre levél László Gyula Dévaványa 1970.04.23 2 f. 1 bor. gépirat Karacs Ferenc

Ecseg, Vésztő, 

Mezőgyán

151 Fond 1 III. Berente István levél László Gyula Szőny 1976.05.30 1 f. 1 bor. gépirat

disszertációjáról 

kér véleményt honfoglalás

152 Fond 1 III. Berente István levél László Gyula Szőny 1976.07.14 1 f. 1 bor. gépirat

153 Fond 1 III. Berente István levél László Gyula Szőny 1976.08.21 1 f. 1 bor. gépirat

154 Fond 1 III. Berente István levél László Gyula Szőny 1976.12.00. 1 f. 1 bor. gépirat

karácsonyi 

jókívánság

155 Fond 1 III. Beretzky András levél László Gyula Vác 1972.01.15 1 f. 1 bor. autográf Jobbágytelke

156 Fond 1 III. Beretzky András levél László Gyula Vác 1972.03.06 1 f. 1 bor. gépirat Gaál Jolán

Jobbágyfalva, 

Nyárádszereda

157 Fond 1 III. Berzy Sándor levél László Gyula Miskolc 1976.04.25 1 f. 1 bor. autográf

158 Fond 1 III.

Berzsenyi László 

Dániel levél László Gyula Budapest 1962.01.01 1 f. gépirat

159 Fond 1 III. Besenczi Sándor levél László Gyula Ordas 1972.02.06 5 f. 1 bor. autográf

a birtokában lévő 

karikás ostornyél 

díszítéseit rajzolja 

le levelében ostornyél

160 Fond 1 III. Béres András levél László Gyula Debrecen 1967.06.23 1 f. gépirat

lektori véleményt 

kérnek 

Mesterházy 

Károly 

bölcsészdoktori 

munkájáról; a 

levél aláírója 

Módy György Déri Múzeum (Debrecen) Mesterházy Károly

161 Fond 1 III. Bialeková, Darina levél László Gyula Nyitra 1973.03.30 1 db. 1 bor. autográf

jókívánságait 

küldi

162 Fond 1 III. Bicskei Karle István levél László Gyula Budapest 1960.01.30 1 f.

1 bor. + 2 

fénykép gépirat Balogi János

163 Fond 1 III. Bikácsi László levél László Gyula Budapest 1969.06.10 2 f. gépirat

felhívja figyelmét 

néhány szerzőre

Vlkai András, Pintér 

Sándor, 

164 Fond 1 III. Bíró H. Vera levél László Gyula London 1969.08.07 1 f. gépirat etruszkok

165 Fond 1 III. Bíró H. Vera levél László Gyula London 1969.09.18 1 f. 1 bor. gépirat etruszkok Tolstov, Sergey

166 Fond 1 III. Biro, Z. levél László Gyula Pinkafeld 1971.01.11 1 f. 1 bor. gépirat

167 Fond 1 III. Blake, Hugo McK. levél László Gyula London 1966.07.28 2 f. 1 bor. gépirat

 ásatási 

csereprogram ásatás

The Association for 

Cultural Exchange

a levél 

mellett L. 

Gy. 

Válaszfoga

lmazványa

168 Fond 1 III. Blaskovich János levél László Gyula Tápiószele 1959.10.12 1 f. gépirat kürtveret Tápiószelei Múzeum

169 Fond 1 III. Blaskovics József levél László Gyula Prága 1976.11.23 2 f. 1 bor. gépirat

Budenz József; Sárkány 

Kálmán; Illés Sándor; 

Mahmúd Terdzsüman 

(1510-1575)

170 Fond 1 III. Blazovich László levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1976.01.17 2 f. 1 bor. gépirat Ransanus; Kulcsár Péter

171 Fond 1 III. Boba Imre levél László Gyula Seattle 1973.12.21 1 db. 1 bor. autográf

karácsonyi 

jókívánságok

172 Fond 1 III. Boba Imre levél László Gyula Calgary 1974.09.30 4 f. 1 bor.

nyomtatvá

ny

valójában 

levélként küldött 

H.S.R.G. 

Newsletter

Historical Research 

Society (Calgary)

173 Fond 1 III. Boba Imre levél László Gyula Calgary 1976.10.08 2 f. 1 bor. gépirat

céljuk a 

tört.tudományi 

ismeretek 

bővítése

Historical Research 

Society (Calgary)

174 Fond 1 III. Boba Imre levél László Gyula Calgary 1976.11.11 2 f. gépirat

Historical Research 

Society (Calgary)

175 Fond 1 III. Bodor György levél László Gyula Budapest 1963.05.30 1 f. 1 bor. gépirat

B.Gy. telepítési 

kormánybiztoské

nt a bukovinai 

székelyek 

telepítésével 

foglalkozott; örül, 

hogy L. Gy. 

kedvezően 

nyilatkozik 

könyvéről

176 Fond 1 III. Bodor György levél László Gyula

Börzsönygyö

ngye 1976.07.08 1 f. gépirat

a táviratot későn 

kapta meg, így a 

találkozóra nem 

tudott elmenni

Rásonyi László (1899-

1984)

177 Fond 1 III. Bodor Györgyné levél László Gyula Budapest 1975.03.10 1 db. autográf

köszöni a lektori 

véleményt, 

amelyet 

továbbított 

Makkai Lászlónak Bodor György

178 Fond 1 III. Bodor Györgyné levél László Gyula Budapest 1976.09.07 1 f. 1 bor. autográf

köszöni 

kondoleáló sorait Bodor György

179 Fond 1 III. Bodri Ferenc levél László Gyula Esztergom 1968. 1 f. gépirat

most olvassa L. 

Gy. Medgyessy-

könyvét

Medgyessy Ferenc 

(1881-1958)



180 Fond 1 III. Bodri Ferenc levél László Gyula Esztergom 1968. 1 f. gépirat

most kapta meg 

L.Gy. Vaszary-

könyvét

Vaszary János (1867-

1939)

181 Fond 1 III. Bodri Ferenc levél László Gyula Esztergom 1968.06.15 1 f. gépirat

kéri L. Gy. Rippl-

Rónairól írt művét

Rippl-Rónai József 

(1861-1927)

182 Fond 1 III. Bodri Ferenc levél László Gyula Esztergom 1969.09.23 1 f. gépirat

kéri L. Gy. Rudnay-

dolgozatát

Rudnay Gyula (1878-

1957)

183 Fond 1 III. Bodri Ferenc levél László Gyula Esztergom 1970.09.30 1 f. 1 bor. gépirat

meghívás előadás 

tartására a dorogi 

gimnáziumba Valovics Ferencné

184 Fond 1 III. Bodri Ferenc levél László Gyula Esztergom 1970.10.05 1 f. 1 bor. gépirat

az előadást 

március-áprilisra 

tervezik előadás

185 Fond 1 III. Bodri Ferenc levél László Gyula Esztergom 1971.08.27 1 f. 1 bor. gépirat

Mattis Teutschról 

kér adatokat; okt.-

novemberre-

pedig előadást 

remél L.Gy. 

honfoglalás körüli 

kutatásairól

Mattis Teutsch János 

(1884-1960)

186 Fond 1 III. Bodrogi Tibor levél László Gyula Budapest 1971.12.02 1 f.

1 bor.+ 2 

fénykép gépirat trisula

Nederlands Leger- en 

Wappenmuseum 

(Leyden) Janse, H. J., Antoni Judit Leyden

a levél 

mellett H. 

J. Janse L. 

Gy.-nek 

szóló 

levele, 3 f.

187 Fond 1 III. Bogdán Emil levél László Gyula Martonvásár 1972.01.15 1 f. 1 bor. gépirat felkérés előadásra előadás

MTA 

Mg.Kutatóintézetének 

Gazdasága, Széchenyi 

István Klub Martonvásár

188 Fond 1 III. Bognár István levél László Gyula Budapest 1972.06.01 1 f.

1 bor. + a 

levélíró VI.23-

án kelt levele 

+ L.Gy. 

Válaszának 

másolata gépirat

könyvei, képei 

mindig felemelő 

érzést keltenek 

benne; 

viszonzásul egy 

fényképet küld 

"Tragikus táncok 

a magyar nemzet 

múltjából" című 

képsorozatából

189 Fond 1 III. Bognár Lászlóné levél László Gyula

Kunszentmik

lós 1976.05.12 1 f. 1 bor. gépirat felkérés előadásra előadás

190 Fond 1 III. Bokor János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1970.03.24 1 db. autográf

értesítés ifj. Bokor 

János születéséről

191 Fond 1 III.

Bokor Jánosné Nagy 

Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1976.12.21 1 db. autográf

a levél valójában 

egy fénykép, 

amely aranyozott 

bronz keresztet 

ábrázol

Hódmezővásárhe

ly, Bakay-halom

192 Fond 1 III. Boldog Gyula levél László Gyula Budapest 1974.05.07 3 f. 1 bor. gépirat

valójában laikus, 

gyakorló 

közgazdász, de 

érdeklődéssel 

olvassa könyveit; 

véleménye szerint 

az a tudós, aki 

időnként 

kételkedik saját 

megállapításaiban

, annak már félig 

igaza lehet; 

nagyon becsüli 

ezt a mentalitást

193 Fond 1 III. Borbíró Virgilné levél László Gyula Budapest 1969.02.11 2 f. 1 bor. gépirat

elnézést kér 

figyemetlenségéé

rt; az 1920-as 

évek 

nehézségeiről, 

valamint 

Medgyessyről

Borbíró Virgil (1893-

1956), Medgyessy 

Ferenc (1881-1958), 

Hegedűs Lóránt 

pénzügyminiszter(1872-

1943)

194 Fond 1 III. Boromisza Tiborné levél László Gyula Szentendre 1963.01.21 2 f. 1 bor. autográf

életkörülményeir

ől ír

Boromisza Tibor (1880-

1960)

195 Fond 1 III. Boromisza Tiborné levél László Gyula Szentendre 1964.03.09 2 f. autográf

B.T. emlékszoba 

megnyitásához 

adatokat közöl

196 Fond 1 III. Boromisza Tiborné levél László Gyula Szentendre 1968.09.14 1 f. autográf

ez a levél az 

1970.IX.16-án írt 

levél 

mellékleteként 

érkezett

Tersánszky J. Jenő 

(1888-1969)

197 Fond 1 III. Boromisza Tiborné levél László Gyula Szentendre 1970.09.16 1 f.

1 bor. + egy 

1968-ban 

kelt levél autográf

férje írásait 

felajánlja L. 

Gyulának

Boromisza Tibor (1880-

1960)

198 Fond 1 III. Boromisza Tiborné levél László Gyula Szentendre 1970.12.07 2 f. 1 bor. autográf Haulisch Lenke (1930-)

199 Fond 1 III. Boromisza Tiborné levél László Gyula Szentendre 1975.10.14 1 f. gépirat

B.T. keszthelyi 

naplója, 

keszthelyi kiállítás

Szamosi Soós Vilmos 

(1885-1972), Szamosi 

Soós Csaba

200 Fond 1 III. Boromisza Tiborné levél László Gyula Szentendre 1976.12.01 1 f.

újságkivágat: 

Pest megyei 

Hírlap, 

1976.nov.30. gépirat

a hírlap cikke egy 

pilisi lelőhely 

megrongálásáról 

szól

Gellér Károly, Gellér 

Balázs, Ottó Ferenc 

zeneszerző (1904-

1976), József Attila 

(1905-1937); 

Tettemanti Sarolta, 

Holport Ágnes Pilis község

201 Fond 1 III. Boromisza Tiborné levél László Gyula Szentendre 1976.12.03 1 f. gépirat

Barcsay Jenő (1900-

1988), Haulisch Lenke

202 Fond 1 III. Bornemisza László levél László Gyula Budapest 1971.05.22 1 db. autográf

fotót mellékel 

lengyel 

kiállításáról Felgyő

203 Fond 1 III. Boros Józsefné levél László Gyula Szeged 1973.06.17 1 db. autográf

az ásatáson nem 

tud részt venni, 

de megnézi

JATE, Embertani Intézet 

(Szeged) Felgyő

204 Fond 1 III. Boros Józsefné levél László Gyula Szeged 1973.10.08 1 f. 1 bor. gépirat

felkeresi a felgyői 

anyaggal 

kapcsolatban

JATE, Embertani Intézet 

(Szeged) Felgyő

205 Fond 1 III. Boros Józsefné levél László Gyula Szeged 1974.02.04 1 f. 1 bor. gépirat

kiásott sírok 

száma íránt 

érdeklődik

JATE, Embertani Intézet 

(Szeged)

206 Fond 1 III. Boros Józsefné levél László Gyula Szeged 1975.04.26 1 f. 1 bor. gépirat

nyári felgyői 

ásatás íránt 

érdeklődik

JATE, Embertani Intézet 

(Szeged) Felgyő



207 Fond 1 III. Boros Gyevi Ödön levél László Gyula Wellington 1973.08.06 1 f. 1 bor. gépirat

Hungarian Historical 

Society = Magyar 

Történelmi Társulat 

(Sydney)

208 Fond 1 III. Boros Gyevi Ödön levél László Gyula Wellington 1973.08.23 1 f.

1 bor. + 

újságkivágat autográf családkutatás

209 Fond 1 III. Boros Gyevi Ödön levél László Gyula Wellington 1973.08.27 1 f.

2 

levémásolat autográf

saját nevének 

eredete érdekli

családkutatás, 

anyagkönyvik

utatás Érseki Hatóság (Kalocsa)

Kováts Géza, Holovics 

Flórián, Rácz István 

plébános 

210 Fond 1 III. Boros Gyevi Ödön levél László Gyula Wellington 1973.12.07 1 db. 1 bor.

nyomtatvá

ny, 

autográf 

sorokkal

karácsonyi 

jókívánságok

211 Fond 1 III. Boros Gyevi Ödön levél László Gyula Wellington 1974.04.21 1 f. autográf családkutatás

212 Fond 1 III. Boros Gyevi Ödön levél László Gyula Wellington 1976.05.06 1 f. gépirat

saját nevének 

eredete érdekli családkutatás

213 Fond 1 III.

Borsos Miklósné, 

Buba levél László Gyula Budapest 1983.11.24 1 f. autográf

214 Fond 1 III. Borzsák Endre levél László Gyula Monor 1958.07.06 4 f. 1 bor. autográf

néprajzi 

gyűjtéseiről 

számol be

Borzsák Endre (1909-

1985) néprajzkutató

215 Fond 1 III. Bosnyák Sándor levél László Gyula Budapest 1971.09.29 1 f. gépirat

csángók 

hitvilágával 

foglalkozik csángók

216 Fond 1 III. Bosnyák Sándor levél László Gyula Budapest 1971.10.08 1 f. 1 bor. gépirat csángók

217 Fond 1 III. Böhner, Kurt levél László Gyula Mainz 1969.11.27 1 f. gépirat német kollokvium avarok

Römisch-Germanisches 

Zentralmuseum (Mainz)

218 Fond 1 III. Böhner, Kurt levél László Gyula Mainz 1970.01.27 1 f. 1 bor. gépirat német

Neue 

Untersuchungen 

zu 

spätawarischen 

Funden

Römisch-Germanisches 

Zentralmuseum (Mainz) Krämer

219 Fond 1 III. Böhner, Kurt távirat László Gyula Mainz 1970.02.17 1 f. német

várják az 

állomáson

220 Fond 1 III. Böhner, Kurt levél László Gyula Mainz 1970.04.10 1 f. 1 bor. gépirat német

221 Fond 1 III. Böhner, Kurt levél László Gyula Mainz 1972.01.13 1 f. 1 bor. gépirat német

222 Fond 1 III. Bulkin, Vaszilij levél László Gyula Leningrad 197? 1 f. 1 bor. gépirat orosz

irodalomjegyzéke

t küld

223 Fond 1 III. Bucsky Mária levél László Gyula Siófok 1972.01.10 2 f. 1 bor. autográf

Álmos vezér sírja 

íránt érdeklődik Rudnay Gyula Bábony

224 Fond 1 III. Bucsky Mária levél László Gyula Siófok 1972.02.07 1 f. 1 bor. gépirat

225 Fond 1 III. Budó Ágoston levél László Gyula Szeged 1969.11.06 1 f. gépirat

Nagy Katalin és 

Bálint Csanád 

beszámolóját kéri MTA Szegedi Bizottsága

Nagy Katalin, Bálint 

Csanád

226 Fond 1 III. Buzási Gábor levél László Gyula Kalocsa 1975.03.04 3 f. 1 bor. autográf

régész szeretne 

lenni

Bodnár Éva, Trogmayer 

Otto, Szabó János 

József Karcag, Szeged

227 Fond 1 III. Cena, Agnieszka levél László Gyula Wrocław 1973.12.01 1 db.

1 bor. + 1 

nyomat autográf német

karácsonyi 

jókívánságok

228 Fond 1 III. Cena, Agnieszka levél László Gyula Wrocław 1974.07.07 1 db. 1 bor. autográf német

229 Fond 1 III. Chartier, Madeleine levél László Gyula Paris 1969.09.30 1 f. 1 bor. gépirat francia

értesítés az 

Évocation de la 

crétienté romane 

c. könyv 

elküldéséről S.A. d'édition (Weber)

230 Fond 1 III. Chartier, Madeleine levél László Gyula Paris 1970.07.30 1 f. 1 bor. gépirat francia

értesítés a Le 

monde des 

symboles c. könyv 

elküldéséről S.A. d'édition (Weber)

231 Fond 1 III.

Chropovský, 

Bohuslav levél László Gyula Nyitra 1970.12.18 1 f. 1 bor. gépirat német

karácsonyi 

jókívánságok

Archeologický Ústav 

Slovenskej Akademie 

Vied (Nitra)

Chropovský, Bohuslav 

(1926-2009)

232 Fond 1 III.

Chropovský, 

Bohuslav levél László Gyula Nyitra 1975.01.07 1 f. 1 bor. gépirat francia

az UIAS nevében 

együttműködésre 

kéri

Union Internationale d' 

Archéologie Slave - 

Secrétariat du Conseil 

Permanent et du Comité 

Executif

233 Fond 1 III. Coblenz, Werner levél László Gyula Dresden 1970.12.29 1 f. 1 bor. gépirat német

meghívás 

előadásra előadás

Landesmuseum für 

Vorgeschichte (Dresden)

Coblenz, Werner (1917-

1995)

234 Fond 1 III. Coblenz, Werner levél László Gyula Dresden 1971.07.20 1 f. gépirat német

meghívás 

előadásra előadás

Landesmuseum für 

Vorgeschichte (Dresden)

235 Fond 1 III. Coblenz, Werner levél László Gyula Dresden 1971.08.06 1 f.

2 db: a/ L.Gy. 

válaszfogalm

azványa, 

valamint  

Székely 

György 

dékánnak 

benyújtott, 

tanulmányi 

szabadságra 

vonatkozó 

kérelme gépirat német

meghívás 

előadásra előadás

Landesmuseum für 

Vorgeschichte (Dresden)

236 Fond 1 III. Coblenz, Werner levél László Gyula Dresden 1971.08.31 1 f. gépirat német

meghívás 

előadásra előadás

Landesmuseum für 

Vorgeschichte (Dresden)

237 Fond 1 III. Coblenz, Werner levél László Gyula Dresden 1972.12.22 1 db. 1 bor. gépirat német újévi jókívánságok

Landesmuseum für 

Vorgeschichte (Dresden)

238 Fond 1 III. Coblenz, Werner levél László Gyula Dresden 1973.09.19 1 f. 1 bor. gépirat német

Mittelaltersympo

sium

Landesmuseum für 

Vorgeschichte (Dresden)

239 Fond 1 III. Coblenz, Werner levél László Gyula Dresden 1973.12.01 1 db. 1 bor.

nyomtatvá

ny német

a múzeum 

munkatársainak 

jókívánságai 1974-

re

Landesmuseum für 

Vorgeschichte (Dresden)

240 Fond 1 III. Czeglédy Ilona levél László Gyula Diósgyőr 1968.09.24 1 f. autográf

meghívás 

Diósgyőrbe Diósgyőri Vármúzeum Diósgyőr

241 Fond 1 III. Czenthe Zoltán levél László Gyula Budapest 1976.01.15 1 f.

1 bor.+ 1 

képeslap a 

felssővályi 

erődtemplo

mról soksz.

meghívás gömöri 

tájak 

bemutatásáról 

szóló előadásra előadás Felsővály, Gömör

242 Fond 1 III. Czére Béla levél László Gyula Budapest 1968.07.02 1 f. gépirat

köszönet 1843-

ból származó 

kéziratért

Közlekedési Múzeum 

(Budapest)

243 Fond 1 III. Czére Béla levél László Gyula Budapest 1969.07.01 1 f. gépirat

köszönet a 

múzeumot illető 

dicseretkért és a 

jó ötletekért

Közlekedési Múzeum 

(Budapest)

244 Fond 1 III. Czettele Károly levél László Gyula Budapest 1958.10.24 1 f. 1 bor. autográf

dési kardleletek 

iránt érdeklődik kardlelet

Szabó T. Attila (1906-

1987) Dés

245 Fond 1 III. Czettele Károly levél László Gyula Budapest 1959.10.28 1 f. 1 bor. autográf sámánizmus

Bendefy László, 

Diószegi Vilmos, Fettich 

Nándor



246 Fond 1 III. Czettele Károly levél László Gyula Budapest 1959.10.22 1 f. 1 bor. autográf

a 

nagyszentmiklósi 

kinccsel 

kapcsolatos 

kérdéseket tesz 

föl szavárdok

247 Fond 1 III. Czettele Károly levél László Gyula Budapest 1959.12.23 4 f. 1 bor. autográf

magyar 

törzsek, 

szavárd 

magyarok

248 Fond 1 III. Czettele Károly levél László Gyula Budapest 1974.12.23 2 f. 1 bor. autográf

Cz.K. 

szülőföldjével 

kapcsolatos 

régészeti 

emlékekről ír Dés, Kolozsvár

249 Fond 1 III. Czigány Jenő orvos levél László Gyula Győr 1975.09.07 1 f. gépirat

édesapja Győr 

történetének 

kutatója volt, tőle 

örökölte 

érdeklődését; ő a 

film eszközeivel 

mutatja be a 

helytörténeti 

értékeket

Szent László, Mattioni 

Eszter Győr, Dubrovnik

250 Fond 1 III. Czigány Jenő orvos levél László Gyula Győr 1975.10.21 1 f. 1 bor. gépirat trepanáció

Szent László, Kiszely 

György Győr

251 Fond 1 III. Czigány Jenő orvos levél László Gyula Győr 1975.11.14 1 f. 1 bor. gépirat trepanáció Hippokrates, Vesalius

252 Fond 1 III. Czigány Jenő orvos levél László Gyula Győr 1976.02.13 1 db. 1 bor. autográf trepanáció Katona Ferenc 

253 Fond 1 III. Czigány Jenő orvos levél László Gyula Győr 1976.09.22 1 f. 1 bor. gépirat trepanáció Szent István

254 Fond 1 III. Czigány Jenő orvos levél László Gyula Győr 1986.12.09 1 f. autográf

a győri előadáson 

sajnos nem tudott 

megjelenni; 

műtéti felvételt 

küld egy 

koponyalékelésről trepanáció

255 Fond 1 III. Czimra Gyuláné levél László Gyula Budapest 1966.12.29 2 f. 1 bor. gépirat

Czimra 

emlékkiállítás kiállítás

Fényes Adolf Terem 

(Budapest)

Czimra Gyula (1901-

1966), Barcsay Jenő

256 Fond 1 III. Czimra Gyuláné levél László Gyula Budapest 1967.02.09 2 f. 1 bor. gépirat

megköszöni a 

kiállítás 

megnyitását kiállítás

257 Fond 1 III. Czimra Gyuláné levél László Gyula Budapest 1968.01.16 2 f.

H.L. írása 

Czimráról, 1 

f. gépirat

megköszöni L.Gy. 

Segítségét ismertetés

Haulisch Lenke, Pogány 

Ö. Gábor

258 Fond 1 III. Czimra Gyuláné levél László Gyula Budapest 1973? 1 f. gépirat

férje 

mongráfiájának 

kiadásához kér 

segítséget Haulisch Lenke

259 Fond 1 III. Czimra Gyuláné levél László Gyula Budapest 1973.06.10 2 f. 1 bor. gépirat

kiállításra kéri 

férje festményét kiállítás Nyírbátor

260 Fond 1 III. Czimra Gyuláné levél László Gyula Budapest 1973.08.29 2 f. 1 bor. gépirat

megköszöni, hogy 

L.Gy. kölcsön adta 

a képet

Czimra Gyula: 

Szürke szoba

261 Fond 1 III. Czimra Gyuláné levél László Gyula Budapest 1973? 1 db. 1 bor autográf újévi jókívánságok

262 Fond 1 III. Czimra Gyuláné levél László Gyula Budapest 1975.06.03 2 f. 1 bor. gépirat

megköszöni 

segítségét

Deák Dénes, Keresztes 

László, Barcsay Jenő, 

Paizs-Goebel Jenő

263 Fond 1 III. Czinege Istvánné levél László Gyula Budapest 1971.03.17 1 f. 1 bor. gépirat

síremlék 

azonosítását kérik

Bp. Fővárosi Tanács V.B. 

Népművelési Főosztály Medgyessy Ferenc

264 Fond 1 III. Csáji Bertalan levél László Gyula Tornagörgő 1971.04.17 1 f.

1 bor. + 

programterv

ezet, 1 f. gépirat

meghívás Kassára,  

mellékletben az 

ifjúsági találkozó 

tervezett 

programja Batsányi Kör (Kassa)

Bálint Csanád, Bálint 

Alajos, Geönczeöl Gyula Kassa

265 Fond 1 III. Csáji Bertalan levél László Gyula Tornagörgő 1971.08.31 1 f. 1 bor. gépirat

sajnálkozás L.Gy. 

távolmaradása 

miatt Bálint Csanád

266 Fond 1 III. Csáji Bertalan levél László Gyula Tornagörgő 1972.04.10 1 f. 1 bor. gépirat

névnapi 

jókívánságok, 

Fábry Zoltán 

levelei

Bálint Csanád, Bálint 

Alajos, Fábry Zoltán, Ág 

Tibor, Berzeviczy János, 

Drenkó István, Kovács 

Győző

267 Fond 1 III. Csáji Bertalan levél László Gyula Tornagörgő 1972.12.04 1 f. 1 bor. gépirat

elkallódott levél 

miatti 

félreértések; 

meghívás

268 Fond 1 III. Csáji Bertalan levél László Gyula Tornagörgő 1973.01.28 2 f. gépirat

kondoleálás L.Gy. 

édesanyjának 

elhunyta 

alkalmából; 

meghívás Rudnay Gyula

269 Fond 1 III. Csáji Bertalan levél László Gyula Tornagörgő 1973.10.07 2 f. 1 bor. gépirat

kondoleálás L.Gy. 

anyósának 

elhunyta 

alkalmából; 

meghívás, 

tervezett 

prgoramok Csemadok

270 Fond 1 III. Csallány Dezső levél László Gyula Szeged 1942.05.16 2 f. 2 db foto gépirat

szegedi ásatási 

lehetőségek

övdíszgarnitúr

a

Somogyi-Könyvtár és 

Városi Múzeum (Szeged)

Csallány Dezső (1903-

1977)

Szeged-

Bojárhalom, 

Szentes-

Nagyhegy

271 Fond 1 III. Csallány Dezső levél László Gyula Nyíregyháza 1963.02.10 1 f. gépirat

beszámol 

kutatásairól

gyürüfeliratok

, női 

csizmaveretek

Fettich Nándor, Senyei 

József, Erdélyi István

Esztergom, 

Hódmezővásárhe

ly, Pécs, 

Székesfehérvár, 

Svinjarevac

272 Fond 1 III. Csallány Dezső levél László Gyula Nyíregyháza 1967.02.14 1 f. gépirat

"korsórekonst

rukció"

Szabolcs-Szatmár megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Nyíregyháza), Néprajzi 

Múzeum (Budapest)

Cs. Sebestyén Károly 

(1876-1956)

273 Fond 1 III. Csalog József levél László Gyula s.l. 1952? 1 f. autográf

beszámol a polgár 

melletti 

ásatásokról

aeneolitikum; 

bükki "I-II-III." 

importkerami

ka

Kutzián Ida, Török 

Gyula, Bokor István

Polgár, Folyás-

puszta

274 Fond 1 III. Csalog József levél László Gyula Szentes 1962.10.13 1 f. gépirat

L.Gy. előadását 

dicséri; beszámol 

egy kökénydombi 

élelemtartó 

edény 

feldolgozásáról

madáridol, 

csap-fejű 

madáridol

Koszta József Múzeum 

(Szentes)



275 Fond 1 III. Csalog József levél László Gyula Szentes 1962.12.13 1 f. gépirat

franciaországi 

lelet (kolonc) 

iránt érdeklődik; 

20 ezer forintot  

kap Ilonapart 

Kőrös-telepének 

ásatásához

Koszta József Múzeum 

(Szentes)

Szentes, 

Ilonapart

276 Fond 1 III. Csalog József levél László Gyula Szentes 1963.10.12 1 db. autográf

rádióelőadását 

dicsérik

Koszta József Múzeum 

(Szentes)

Nagy Katalin, Bakay 

Kornél

277 Fond 1 III. Csalog József levél László Gyula Szentes 1964.05.19 1 f. 1 bor. gépirat

a felgyői anyag 

leltározásáról és 

átszámozásáról ír ásatás

Koszta József Múzeum 

(Szentes)

278 Fond 1 III. Csalog József levél László Gyula Szentes 1967.03.03 1 f. gépirat betegségéről ír

Koszta József Múzeum 

(Szentes)

279 Fond 1 III. Csalog József levél László Gyula Szentes 1968.11.30 1 f. autográf nyugdíjba küldik

Koszta József Múzeum 

(Szentes)

280 Fond 1 III. Csalog József levél László Gyula Szentes 1969.03.22 2 f. 1 bor. autográf

nyugdíjazása 

miatt kesereg                         

keramikai 

formák, 

díszítőrendsz

erek

281 Fond 1 III. Csányi István levél László Gyula Budapest 1969.05.31 2 f. 1 bor. gépirat

mint laikust 

foglalkoztatja a 

hun-magyar, ill. 

az avar-magyar 

rokonság

282 Fond 1 III. Csányi István levél László Gyula Budapest 1969.08.21 2 f. 1 bor. gépirat

saját nevének 

eredetét 

nyomozza, 

továbbá 

kapcsolatot vél 

felfedezni a 

magyar és kínai 

nyelv között

283 Fond 1 III. Csányi István levél László Gyula Budapest 1969.10.10 1 f. gépirat

L.Gy. könyvei 

adnak apropót a 

levélírásra

284 Fond 1 III. Csaszlava Jenő levél László Gyula Tatabánya 1973.09.22 1 f. 1 bor. gépirat

barátja részére 

fotokópiát kér az 

OSzK-ból

Vörös István 

(Kolozsvár), Servetus 

Mihály

285 Fond 1 III. Csatkai Endre levél László Gyula Sopron 1957.08.13 1 f. gépirat

beszámol a 

soproni 

programokról, 

kiállításokról, 

Berzsenyi kézirat 

sikeréről

Berzsenyi Dániel, Kiss 

Tamás költők; Horváth 

József, Mende Gusztáv, 

Mühl Aladár

286 Fond 1 III. Csatkai Endre levél László Gyula Sopron 1966.03.30 1 f. gépirat

megjelent László 

Emőke cikke a 

Soproni 

Szemlében

László Emőke, Horváth 

József, Horváth 

Bertalan, Mátyás Csaba, 

Tomka Péter, Weöres 

Sándor

287 Fond 1 III. Csatkai Endre levél László Gyula Sopron 1967.06.04 1 f. gépirat régi emlékekről ír

288 Fond 1 III. Csatkai Endréné levél László Gyula Sopron 1970.04.21 2 f. 1 bor. autográf

megköszöni a 

kondoleáló 

sorokat

Csatkai Endre (1896-

1970)

289 Fond 1 III. Csekovszky Árpád levél László Gyula Budapest

1968, 1969, 

1971. 3 db 2 bor. autográf

kis kártyára írt 

rövid karácsonyi 

jókívánságok

290 Fond 1 III. Cselényi Béla levél László Gyula Kolozsvár 1970.11.12 1 db. autográf

koccintáskor rá 

gondol a baráti 

társaság

további 

aláírók: 

Cs. Anikó  

és Ráki

291 Fond 1 III. Cselényi Béláné levél László Gyula Kolozsvár 1970.07.04 2 f. 1 bor. autográf

üdvözletek 

Kolozsvárról

Cselényi Béláné sz. Kiss 

Anikó; Gulyás Károly; 

Balaskó Nándor 

szobrász (1918-1996)

292 Fond 1 III. Cselényi Béláné levél László Gyula Kolozsvár 1970.08.30 2 f. 1 bor. autográf

A 2. f. verzóján 

Cs. Béla levele

Selmeczi János? 

Lászlóffy Aladár, 

Lászlóffy Dezső, 

Benczédi Sándor

293 Fond 1 III. Cselényi Béláné levél László Gyula Kolozsvár 1970.09.27 2 f. 1 bor. autográf

régi emlékeket 

idéz és a helybeli 

közös barátokról 

ír Áprily Lajos

294 Fond 1 III. Cselényi Béláné levél László Gyula Kolozsvár 1971?09.19. 2 f. autográf

Jánoska visz egy 

könyvet, amit 

Selmecziné küld Kodály Zoltán

295 Fond 1 III. Cselényi Béláné levél László Gyula Kolozsvár 1972.03.16 2 f. 1 bor. autográf

nagyon várják 

látogatását

296 Fond 1 III. Cselényi Béláné levél László Gyula Kolozsvár 1973.03.27 1 f. 1 bor. autográf

családi 

betegségekről ír

297 Fond 1 III. Cselényi Béláné levél László Gyula Kolozsvár 1973?09.29. 1 db. autográf

szokásos heti, 

baráti 

találkozójukról 

írnak

további 

aláíró: 

Lászlóffy 

Ilona (?)

298 Fond 1 III. Cselényi Béláné levél László Gyula Kolozsvár 1974.12.21 3 f. 1 bor. autográf

saját beteségéről 

és 

elfoglaltságairól 

számol be

299 Fond 1 III. Cselényi László levél László Gyula Kolozsvár 1970.05.22 1 db.

1 bor. + 

névjegy

nyomtatvá

ny ballagási értesítő

300 Fond 1 III. Cselényi László levél László Gyula Kolozsvár 1970.12.21 1 f. 1 bor. autográf

helyi lapokba ír; 

kéri és köszöni a 

tanácsokat

Sütő András (1927-

2006)

301 Fond 1 III. Cselényi László levél László Gyula Kolozsvár 1972.01.03 1 f. 1 bor. gépirat

kései karácsonyi 

és újévi 

üdvözleteiket 

küldik; beszámol 

nagyapja 

betegségéről; 

színházi cikkeket, 

tanulmányokat ír

Sütő Ágnes, Benczédi 

Sándor szobrász (1912-

1998), Cs. Erdős Tibor 

festőművész (1914-

1915), ifj. Cselényi Béla

302 Fond 1 III. Cselényi László levél László Gyula Kolozsvár 1972.05.19 1 f. 1 bor. gépirat

szeretné, ha 

földije Boldis Nina 

bejuthatna a 

Zebegényben 

működő ifjúsági 

művésztelepre

Boldis Nina, Luka Ilona, 

Zsombori Buba, Dóczy 

Berde Amál Zebegény

303 Fond 1 III. Cselényi László levél László Gyula Kolozsvár 1975.07.17 1 f. gépirat

a kolozsvári 

bábszínháznál 

dolgozik; egy 

hónapra jön 

Pestre, szeretne 

találkozni 

Kőhegyi Mihály, 

Selmeczi György, 

Kincses Margit, ifj. 

Cselényi Béla



304 Fond 1 III.

Csepregi Horváth 

János levél László Gyula Budapest [1967.12.30.] 1 f. gépirat

Stessel József 

agyonhallgatott 

művére hívja fel a 

figyelmet Stessel József

305 Fond 1 III. Cserháti O. István levél László Gyula Budapest 1964.12.14 2 f. 1 bor. gépirat

találkozási 

időpontot kér [Ferdinandy?] Mihály 

306 Fond 1 III. Csiky Ágnes Mária levél László Gyula Köln 1974.12.15 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a Szent 

László hermáról 

küldött 

tanulmányt

307 Fond 1 III. Csillag Endre levél László Gyula Budapest 1973.06.29 7 f. 1 bor. autográf

somogyi 

származású lévén 

az ottani 

pásztoréletet 

említi

308 Fond 1 III. Csonka Pál levél László Gyula Budapest 1970.03.24 1 f. gépirat

kiállítási 

megnyitón 

elhangzott 

szöveget kér

Bardon Alfréd (1904-

1986)

309 Fond 1 III. Csonka Pál levél László Gyula Budapest 1970.04.03 1 f. gépirat

megköszöni 

Bardon Alfréd 

kiállításán 

elhangzott 

szöveget Bardon Alfred

310 Fond 1 III. Csonka, Paul L. levél László Gyula Oregon 1975.04.07 2 f. 1 bor. autográf

Paul Csonka 

fizikus korábbi 

levele 

megérkeztéről 

érdeklődik

Institute of Theoretical 

Science, Univ. of Oregon

311 Fond 1 III. Csonka, Paul L. levél László Gyula Oregon 1975.05.02 2 f. 1 bor. autográf

népek közti 

eltérések; idegen 

népek 

beilleszkedése

Institute of Theoretical 

Science, Univ. of Oregon

312 Fond 1 III. Csonka, Paul L. levél László Gyula Oregon 1976.02.04 1 f. 1 bor. autográf

L.Gy. könyvei 

kapcsán 

kérdéseket tesz 

fel

Institute of Theoretical 

Science, Univ. of Oregon

313 Fond 1 III. Csonka, Paul L. levél László Gyula Oregon 1976.03.05 1 f. 1 bor. autográf

honfoglalás, 

őstörténet, s ezzel 

kaocsolatos  

irodalom iránt 

érdeklődik

Institute of Theoretical 

Science, Univ. of Oregon

314 Fond 1 III. Csonka, Paul L. levél László Gyula Oregon 1976.05.06 1 f. 1 bor. autográf

megköszöni a 

válaszokat és 

reméli, hogy L.Gy. 

ellátogat 

Amerikába

Institute of Theoretical 

Science, Univ. of Oregon

315 Fond 1 III. Csontos Vimos, ifj. levél László Gyula Zselíz 1976.05.09 5 f.

1 bor. + 

újságkivágat autográf

Szlovákiai 

magyarok 

helyzete, 

Csemadok 

szerepe, 

magyarság 

megmaradása, 

ajánlott irodalmat 

kér. Mellékelt 

újságkivágat: Hét, 

21. évf.1976/3. 

sz. 

316 Fond 1 III. Csontos Vimos, ifj. levél László Gyula Zselíz 1976.07.08 3 f.

1 bor. 

+újságkivágat gépirat

örül, hogy L. Gy. 

elfogadta a 

meghívást

317 Fond 1 III. Csontos Vimos, ifj. levél László Gyula Zselíz 1976.09.20 1 f.

1 bor.+ a 

Csemadok 

helyi 

szervezeténe

k  meghívója gépirat

hivatalos 

meghívás, 

felkérés előadás

Urbán György, Trugly 

Sándor

318 Fond 1 III. Csontos Vimos, ifj. levél László Gyula Budapest 1976.10.26 1 f. autográf

időpont 

egyeztetést kér; 

levelező 

tagozaton 

szeretne tanulni

319 Fond 1 III. Csontos Vimos, ifj. levél László Gyula Zselíz 1976.11.23 1 f. 1 bor. autográf

programegyeztet

és

320 Fond 1 III. Csontos Vimos, ifj. levél László Gyula Zselíz 1976.12.17 2 f. 1 bor. autográf

megköszöni L. Gy. 

zselízi előadását, 

folytatásban 

reménykedik

321 Fond 1 III. Csontos Vimos, ifj. levél László Gyula Zselíz 1977.01.17 2 f. 1 bor. autográf

L.Gy. zselízi 

előadásának 

hatásáról ír Püspöki Nagy Péter

322 Fond 1 III. Csontos Vimos, ifj. levél

Nemzetközi 

Újságíró 

Szervezet Zselíz 1975.11.01 2 f.

1 bor. + 1 

szerkesztősé

gi levél gépirat

Megköszöni, hogy 

előfizetését 

elfogadták, 

továbbá kéri, 

hogy levelét 

továbbítsák László 

Gy.-nak. Ivanics 

István 

főszerkesztő levél 

kíséretében 

továbbítja a 

magyarság 

eredete iránt 

érdeklődő 

fiatalember írását 

László Gyulának.

323 Fond 1 III. Csorba Csaba levél László Gyula Budapest 1969.09.09 1 f. gépirat

a régészhallgató 

megköszöni a 

prof. eddigi 

segítségét és 

bejelenti, hogy 

elfogadta a 

debreceni 

állásajánlatot 

Dankó Imre, Takáts 

Gyula

324 Fond 1 III. Csömöry István levél László Gyula Budapest 1957.01.19 2 f. 1 bor. autográf

gratulál egykori 

tanítványának 

egyetemi tanári 

kinevezéséhez

325 Fond 1 III. Csőre Pál levél László Gyula Budapest 1971.05.06 1 f. gépirat fordítást kér

OEE Erdészettörténeti 

Szakosztály

326 Fond 1 III. Csőre Pál levél László Gyula Budapest 1971.08.26 1 f. 1 bor. gépirat

felkérés 

előadásra

OEE Erdészettörténeti 

Szakosztály

327 Fond 1 III.

Csupor Zoltán 

Mihály levél László Gyula Tordas 1964.06.16 1 f. gépirat tordasi leletek római sírok Bánki Zsuzsa, Fitz Jenő Tordas

328 Fond 1 III.

Csupor Zoltán 

Mihály levél László Gyula Tordas 1965.02.01 1 f. 1 bor. gépirat Gizella halála Gizella királyné

329 Fond 1 III.

Dąbrowska-

Kozłowska, Elżbieta - 

Kozłowski, Janusz levél László Gyula Krakkó 1965.02.05 1 f. 1 bor.+ rajz gépirat

a mellékelt rajz 

egy Demblinben 

talált csonttárgy 

ábrázolása Demblin



330 Fond 1 III. Daday Gerő levél László Gyula Budapest 1970.04.? 1 f.

1 bor.' 

újságkivágat autográf

vércsoportvizsgál

atok hatása a 

régészeti 

kutatásokra

331 Fond 1 III. Dániel Kornél levél László Gyula Zebegény 1969.12.16 1 f. 1 bor. gépirat előadásra kérik előadás

Szőnyi István 

Emlékmúzeum Baráti 

Köre (Zebegény)

332 Fond 1 III. Dániel Kornél levél László Gyula Zebegény 1970.11.19 1 f. gépirat előadásra kérik előadás

Szőnyi István 

Emlékmúzeum Baráti 

Köre (Zebegény)

333 Fond 1 III. Dániel Kornél levél László Gyula Zebegény 1970.11.26 1 f. 1 bor. gépirat előadásra kérik előadás

Szőnyi István 

Emlékmúzeum Baráti 

Köre (Zebegény) Németh Zsuzsa

334 Fond 1 III. Dániel Kornél levél László Gyula Zebegény 1971.02.23 1 f. gépirat

előadást kérnek 

Medgyessyről előadás

Szőnyi István 

Emlékmúzeum Baráti 

Köre (Zebegény) Medgyessy Ferenc

335 Fond 1 III. Dániel Kornél levél László Gyula Zebegény 1972.01.22 1 f. 1 bor. gépirat

előadást kérnek 

Medgyessyről előadás

Szőnyi István 

Emlékmúzeum Baráti 

Köre (Zebegény) Medgyessy Ferenc

336 Fond 1 III. Dániel Kornél levél László Gyula Zebegény 1973.06.07 1 f. gépirat előadásra kérik előadás

Szőnyi István 

Emlékmúzeum Baráti 

Köre (Zebegény)

ifj. Hadnagy Csaba, Biró 

Sándor (Románia)

337 Fond 1 III. Dankó Imre levél László Gyula Gyula 1960.12.28 1 f.

Jakó Zs. 

levelezőlapja gépirat

Debreczeni-féle 

aranyfinomítás; 

Dankó továbbítja 

Jakó Zs. 1960. 

nov. 4-én írt 

lapját Jakó Zsigmond

338 Fond 1 III. Dankó Imre levél László Gyula Debrecen 1969.08.05 1 f. gépirat

"A kettős 

honfoglalás 

kérdései" címmel 

előadást kér

lovasnomád 

bőrkabát, 

előadás Déri Múzeum (Debrecen)

339 Fond 1 III. Dankó Imre levél László Gyula Debrecen 1969.08.13 1 f. gépirat

egyeztetés  

előadás 

részleteiről előadás Déri Múzeum (Debrecen)

340 Fond 1 III. Dankó Imre levél László Gyula Debrecen 1971.01.07 1 f. gépirat

Kodály 

emlékkiállításra 

rajzokat kérnek kiállítás Déri Múzeum (Debrecen) Kodály Zoltán

341 Fond 1 III. Dankó Imre levél László Gyula Debrecen 1976.08.31 1 f. gépirat

előadást kérnek 

Medgyessyről előadás Déri Múzeum (Debrecen) Medgyessy Ferenc

342 Fond 1 III. Dávid Gyula levél László Gyula Caracas 1970.08.29 1 f. gépirat

tanácsot kér hun 

kérdésről szóló 

előadásuk 

megtartásához hunok

Caracasi Magyar 

Történelmi Társaság

343 Fond 1 III. Dávid Gyula levél László Gyula Caracas 1972.06.16 1 f.

1 bor.+ 

xeroxmásolat 

Nagy S. 

könyvéből autográf

sumér eredettel 

foglalkozik; dr. 

Nagy Sándor 

munkásságáról ír sumérok

Caracasi Magyar 

Történelmi Társaság

dr. Felsőbüki Nagy 

Sándor, Badinyi Jós 

Ferenc, Germánus 

Gyula

344 Fond 1 III. Dávid Gyula levél László Gyula Caracas 1972.08.16 1 f. autográf

sumér eredettel 

foglalkozik; küldi 

dr. Nagy Sándor 

könyvét; a 

közelmúltban 

került kezébe 

Badinyi Jós 

könyve; szerinte a 

szerző nagy 

szolgálatot tesz a 

magyarságnak a 

sumér nyelv és 

kultúra 

oktatásával; 

Badinyi szerint 

Jézus Krisztus és 

sumér mágus 

volt; Germanus 

szerint pedig a 

legősibb kultúra 

sumér volt sumérok

Caracasi Magyar 

Történelmi Társaság

dr. Felsőbüki Nagy 

Sándor; Badinyi Jós 

Ferenc

345 Fond 1 III. Dávid Gyula levél László Gyula Caracas 1972.11.20 1 f. 1 bor. autográf

sumér eredettel 

foglalkozik sumérok

Caracasi Magyar 

Történelmi Társaság

Bobula Ida; dr. 

Felsőbüki Nagy Sándor, 

Badinyi Jós Ferenc

346 Fond 1 III. Dávid Gyula levél László Gyula Caracas 1973.07.04 1 f.

1 bor.+ 

Felsőbüki 

Nagy Sándor 

gyászjelentés

e; Baráth 

Tibor 

könyvének 

ismertetése; 

5 f. gépiratos 

másolat 

Baráth T. 

könyvéből autográf

sumér eredettel 

foglalkozik sumérok

Caracasi Magyar 

Történelmi Társaság

dr. Felsőbüki Nagy 

Sándor; Baráth Tibor; 

Badinyi Jós Ferenc

347 Fond 1 III. Dávid Lajos levél László Gyula Győr 1972.02.24 1 f. 1 bor. gépirat

Szabó Zsuzsa 

alkalmazása

Győr-Sopron Megyei 

Múzeumok Igazgatóság 

(Győr) Szabó Zsuzsa

348 Fond 1 III. David, Thérèse levél László Gyula

Carbon-

Blanc 1973.02.21 1 f.

1 bor.+ 

névjegyg gépirat

disszertációjához 

könyveket és 

ásatási fotókat 

kér

349 Fond 1 III.

Dávidné Askercz 

Éva levél László Gyula Sopron 1973.05.30 1 f. gépirat

meghívókat igér 

készülő 

kiállításhoz

Liszt Ferenc Múzeum 

(Sopron)

350 Fond 1 III. Déed Mária levél László Gyula Bécs 1968.11.19 1 f. 1 bor. gépirat

tanácsot kér egy 

restaurált, 

történelmi 

jelentőségű emlék 

ügyében

lovasnomád 

bőrkabát

351 Fond 1 III. Demény János levél László Gyula Budapest 1973.11.14 1 f. 1 bor. gépirat

Bartók levelek 

kiadása ügyében 

ír

Bartók Béla (1881-

1945)

352 Fond 1 III.

Demeter Istvánné 

Gulyás Ilona levél László Gyula Dévaványa 1964.09.19 1 db. autográf

a levél írója 

Medgyessy 

Ferenc 

unokahuga, kéri L. 

Gy. róla szóló 

könyvét

Medgyessy Ferenc, 

Medgyessy Gábor

353 Fond 1 III.

Demeter Istvánné 

Gulyás Ilona levél László Gyula Dévaványa 1972.01.18 1 db. autográf

rokona 

Iparművészeti 

Főiskolára való 

bejutását 

szeretné segíteni

354 Fond 1 III.

Demeter Istvánné 

Gulyás Ilona levél László Gyula Dévaványa 1972.02.12 1 f. 1 bor. autográf

Tary Lászlóné 

halála; szeretné 

elolvasni L.Gy. 

Medgyessyről írt 

könyvét

Tary László, Tary 

Lászlóné, Medgyessy 

Ferenc



355 Fond 1 III. Dénes György levél László Gyula Budapest 1976.01.02 1 db. autográf újévi jókívánságok Székely Zoltán

356 Fond 1 III. Dér László levél László Gyula Békéscsaba 1970.10.05 1 f. gépirat

előadást kér a 

honfoglalásról előadás

Békés Megyei Múzeumok 

Igazgatósága 

(Békéscsaba)

357 Fond 1 III. Deseő Ákos levél László Gyula Kaposvár 1965.01.23 5 f. autográf

a székelyek 

eredete érdekli

358 Fond 1 III. Dévényi Iván levél László Gyula Esztergom 1968.04.05 1 db. gépirat

L. Gy. Vaszaryról 

kiadott könyvét 

kéri

Vaszary János (1867-

1939)

359 Fond 1 III. Dévényi Iván levél László Gyula Esztergom 1968.05.26 1 db. autográf

megköszöni  a 

Vaszary könyvet, 

továbbá jelzi, 

hogy a Vigíliába 

fog írni L.Gy. 

Vaszary és 

Medgyessy 

könyvéről

Vaszary János (1867-

1939), Medgyessy 

Ferenc

360 Fond 1 III. Dévényi Iván levél László Gyula Esztergom 1969.09.29 1 f. gépirat

pár soros Lesznai 

Anna kéziratot 

küld

Lesznai Anna (1885-

1966), Bodri Ferenc, 

Rudnay Gyula, Tihanyi 

Lajos (1885-1938), 

Vörös Béla szobrász 

(1899-1983)

361 Fond 1 III. Dienes István levél László Gyula Budapest 1967.07.06 1 f. gépirat

szakmai/baráti 

beszélgetésre 

hívja a tervezett 

honfoglalás- és 

középkori corpus 

tárgyában

Magyar Nemzeti 

Múzeum Középkori 

Osztálya

362 Fond 1 III. Dinnyés István levél László Gyula Tápiószele 1968.09.19 1 f. gépirat előadásra kérik előadás

Blaskovich Múzeum 

(Tápiószele)

363 Fond 1 III. Diyarbekirli, Nejat levél László Gyula Istanbul 1976.12.28 1 db. 1 bor. autográf újévi jókívánságok

364 Fond 1 III. Domán István levél László Gyula Budapest 1976.12.11 1 f. 1 bor. gépirat

megköszöni, hogy 

édesapja 

temetésén 

megjelent

365 Fond 1 III. Dombay János levél László Gyula Pécs 1959.05.14 1 f. 1 bor. gépirat

pécsi 

tanulmányúthoz 

biztosít szállást 26 

diáknak

366 Fond 1 III. Dombay János levél László Gyula Pécs 1960.03.13 1 f. 1 bor. gépirat

megköszöni a 

küldött 

prospektust

367 Fond 1 III. Dombay Jánosné levél László Gyula Pécs 1961.04.08 1 f. 1 bor. autográf

megköszöni férje 

halálakor küldött 

részvétnyilvánítás

át és kéri, hogy 

Győző fia 

érdekében járjon 

közbe a 

Képzőművészeti 

Főiskolán Dombay Győző

368 Fond 1 III. Domokos József levél László Gyula Csongrád 1962.02.26 1 f. 1 bor. autográf

várja az ásatáson 

készített 

fényképeket

369 Fond 1 III. Domokos József levél László Gyula Csongrád 1962.03.13 1 db. autográf

megírja, hogy 

melyik fényképet 

kérik

370 Fond 1 III. Domokos József levél László Gyula Csongrád 1962.04.19 1 f. autográf

borral szeretné 

honorálni a 

professzor 

kedvességét

371 Fond 1 III. Domokos József levél László Gyula Csongrád 1963.05.13 1 f. autográf

megköszöni a 

fényképeket és 

örül, hogy ebben 

az évben is 

dolgozhat az 

ásatásoknál

372 Fond 1 III. Domokos József levél László Gyula Csongrád 1964.09.? 2 f. autográf

küldi az ásatás 

előkészítésén 

végzett rajzot

Csongrád, 

Csizmadia-tanya

373 Fond 1 III. Domokos József levél László Gyula Csongrád 1966.05.26 1 db. autográf

jelzi, hogy június 

6-án várjá az 

állomáson

374 Fond 1 III. Domokos József levél László Gyula Csongrád 1967.05.03 1 f. autográf

küldi egy 

cserépedény 

rajzát, korát és a 

tulajdonos nevét

375 Fond 1 III. Domokos József levél László Gyula Csongrád 1967.05.09 1 db. autográf

a professzor 

megbízásából 

vásárolt két 

butykost

376 Fond 1 III. Donászy Ferenc levél László Gyula Alsógöd s.a. 2 f. 1 bor. autográf

küldi nagybátyja 

Donászy Ferenc 

Aranyország 

rejtelmei c. 

kéziratát

377 Fond 1 III. Donáth Gyula levél László Gyula Budapest 1973.12.27 1 db. 1 bor. autográf újévi jókívánságok

378 Fond 1 III. Dorosmai Imre levél László Gyula Sopron 197??? 3 f. 1 bor. gépirat

érdekli a 

honfoglalás, az 

örmény nyelv

379 Fond 1 III. Dorosmai Imre levél László Gyula Sopron 1973.04.29 2 f. 1 bor. gépirat

magyar 

őstörténettel 

foglalkozik

380 Fond 1 III. Dorosmai Imre levél László Gyula Sopron 1974.06.17 1 f. 1 bor. gépirat

dolgozatát küldi 

elolvasásra, a 

Valóság nem 

fogadta el, mert 

szerintük 

szaklapba való Lázár István

381 Fond 1 III. Dömötör János levél László Gyula

[Hódmezővá

]sárhely 1963.01.28 2 f. 1 bor. autográf

Medgyessy F. és 

Walter Eta 

portréit kéri

[Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)]

Medgyessy Ferenc, 

Walter Eta, Kass Károly, 

Shelley, Percy Bysshe 

(1792-1822)

382 Fond 1 III. Dömötör János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1963.02.09 2 f. autográf

műtárgyak 

felbukkanásáról ír

[Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)]

Medgyessy Ferenc, 

Endre Bélafestő, 

iparművész (1870-

1928), Endre Sári, 

Barcsay Jenő, Tornyai 

János (1869-1936 ), 

Supka Magdona (1914-

2005), Kohán György 

(1910-1966)



383 Fond 1 III. Dömötör János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1964.06.10 2 f. 1 bor. autográf

bízik a tervezett 

Barcsay előadás 

megtartásában

modern 

művészet, 

korszerűség

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

Almási Gyula Béla festő 

(1908-1976), Barcsay 

Jenő

384 Fond 1 III. Dömötör János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1965.07.17 1 f. gépirat

kerámia 

utcatáblák 

terveiről ír

kerámia 

utcatáblák

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

Fekete János, Végvári 

Gyula, Arany János, 

Berzsenyi Dániel

385 Fond 1 III. Dömötör János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1967.04.15 1 f. autográf

Medgyessy portré 

megvásárlása; 

Medgyessy 

kiállítás 

megnyitására kéri 

és TIT előadásra

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

Medgyessy Ferenc, 

Medgyessy Gábor

386 Fond 1 III. Dömötör János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1968.02.26 1 f. 1 bor. autográf

megismeri a  tatár 

beefsteak-et

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

387 Fond 1 III. Dömötör János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1969.04.21 2 f. 1 bor. autográf

megköszöni L.Gy. 

Tanulmányát

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

388 Fond 1 III. Dömötör János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1969.08.04 1 f. gépirat

L. Gy. 

hódmezővásárhel

yi személyekkel 

szemben kialakult 

rossz érzését 

szeretné 

eloszlatni; Almási-

féle levelezés; 

Múzeumi Hónap

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely) Sopron, Kőszeg

389 Fond 1 III. Dömötör János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1967.10.? 1 db. 1 bor. autográf

örülnek L. Gy. 

tervezett 

vásárhelyi útjának

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

390 Fond 1 III. Dömötör János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1970.04.10 1 db. 1 bor. autográf

névnapi 

gratuláció

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

391 Fond 1 III. Dömötör János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1970.05.20 1 f. 1 bor. gépirat

vásárhelyi 

művészet, 

művésztelep

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

392 Fond 1 III. Dömötör János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1964.12.05 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a lev. 

lapot és a portrét, 

januárban 

előadásra várják

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

Supka Magdolna, 

Kohán György, Németh 

József, Szalay Ferenc, 

Kajári Gyula, Bencze 

László

Gyula, 

Kecsekemét

393 Fond 1 III. Dömötör János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1965.01.25 1 f. gépirat

megköszöni a 

múzeumnak 

ajándékozott 

"Alkony a Vidre 

parton" c. 

tusrajzot

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

394 Fond 1 III. Dömötör János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1971.07.03 1 f. autográf

meghívás 

előadásra az 

októberi 

Múzeumi 

Hónapra előadás

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

395 Fond 1 III. Dömötör János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1973.02.06 1 f. gépirat

 "Kortársaim, 

művészportrék" c. 

kiállítás 

hódmezővásárhel

yi megrendezése 

és megnyitása kiállítás

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely) Ilia Mihály

396 Fond 1 III. Dömötör János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1974.08.14 1 f. 1 bor. autográf

Nagy Imréről 

szóló előadás 

tervezése a 

Múzeumi Hónap 

keretében előadás

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

Nagy Imre festő (1893-

1976)

397 Fond 1 III. Dömötör János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1974.08.24 1 f. 1 bor. autográf

még nincs kellő 

rálátás az 1945 

utáni 

képzőművészetre 

és egyes 

műhelyekre

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

398 Fond 1 III. Dömötör János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1974.09.14 1 f. autográf

az októberre 

tervezett előadás 

technikai 

előkészítése előadás

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

399 Fond 1 III. Dömötör János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1976.06.17 1 f. gépirat

örül, hogy L. Gy. 

elvállalta a 

Rubletzky 

emlékkiállítás 

megnyitását kiállítás

Rubletzky Géza 

szobrász (1881-1970)

400 Fond 1 III. Dömötör János levél László Gyula

[Hódmezővá

]sárhely] 197? 1 db. autográf

vicces, jelekkel 

"írt" lap

401 Fond 1 III. Dömötör János levél László Gyula

[Hódmezővá

sárhely] 197? 1 f. gépirat

vicces újévi 

jókívánságok

további 

aláírók 

Égető 

János, 

Nagy 

Katalin

402 Fond 1 III. Dömötör János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1966? 1 f. gépirat

az elkészült 

utcanév táblák 

szállítását remélik 

megoldani utcatáblák

403 Fond 1 III. Dömötör László levél László Gyula Budapest 197?12.29. 1 db. autográf újévi jókívánság

404 Fond 1 III. Duli Antal levél László Gyula Nyíregyháza 1968.05.10 1 f. 1 bor. autográf

érdekli a 

honfoglalás

405 Fond 1 III. Duli Antal levél László Gyula Nyíregyháza 1970.02.17 8 f. gépirat

széleskörű 

éreklődésének 

megfelelően 

különféle témákat 

vet fel

406 Fond 1 III. Duli Antal levél László Gyula Nyíregyháza 1976.02.26 1 f. 1 bor.+ 3 f. gépirat

 mellékletben a 

gebe szó eredetét 

vizsgálja

407 Fond 1 III. Duma György levél László Gyula Budapest 1968.06.23 1 f.

Lengyel Imre 

témavázlata gépirat

Csontleletek 

laboratóriumi 

vizsgálata a 

régészet 

szolgálatában dr. Lengyel Imre

408 Fond 1 III. Égető János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1964.04.29 1 f. 1 bor. autográf

Medgyessy 

levelek eladásáról 

ír Medgyessy Ferenc

409 Fond 1 III. Égető János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1964. 05.? 1 f. 1 bor. autográf

továbbította a 

Medgyessy 

levelek árát Medgyessy Ferenc

410 Fond 1 III. Égető János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1964.12.? 1 f. 1 bor. autográf újévi jókívánság

411 Fond 1 III. Égető János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1965.02.04 1 f. 1 bor. autográf

Kiss Lajos halála; 

lovas kép Kiss Lajos (1881-1965)

további 

aláíró 

Nagy 

Katalin



412 Fond 1 III. Égető János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1965.12.08 1 f. 1 bor. gépirat

utcatáblák 

tervezése; 

megbántódás utcatáblák Végvári Gyula

413 Fond 1 III. Égető János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1966.07.04 1 f. 1 bor. autográf

"kis fiú" 

visszajuttatása

414 Fond 1 III. Égető János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1967.01.26 1 db. autográf

415 Fond 1 III. Égető János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1967.02.16 1 f. 1 bor. gépirat

kérdőívek 

késedelmes 

kitöltése; kiállítási 

tervek

Fejér Csaba, Medgyessy 

Ferenc, Pap János

Felgyő, 

Kecsekemét

416 Fond 1 III. Égető János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1967.04.13 1 f. gépirat

Medgyessy 

kiállítás tervezése kiállítás

Medgyessy Ferenc, 

Kajári Gyula, Nagy 

Margit, Bálint Alajos, 

Pap János, Szelesi 

Zoltán, Dömötör János Felgyő

417 Fond 1 III. Égető János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1972.09.16 1 f. 1 bor. autográf

a Rádióban 

hallott felgyői 

riportra reagál Felgyő

418 Fond 1 III.

Egyed Edit, 

Diószeginé levél László Gyula Budapest 1973.11.28 1 f. 1 bor. gépirat

megköszöni L. Gy. 

könyvét

419 Fond 1 III.

Eisele, Carl 

Friedrich levél László Gyula Bade-Baden 1965.11.12 1 f. 1 bor. + 2 f. gépirat

a hermával 

kapcsolatos 

témáról ír

Szent László 

hermája J. Gabus, Szent László

420 Fond 1 III.

Eisele, Carl 

Friedrich levél László Gyula Bade-Baden 1966.01.14 1 f.

1 bor. +  

L.Gy. 

levelének 

másolata + 

L.Gy. 

autográf 

levélfogalma

zványa gépirat

a hermával 

kapcsolatos 

témáról ír;  

salzburgi 

kongresszus

Szent László 

hermája Szent László

421 Fond 1 III.

Eisele, Carl 

Friedrich levél László Gyula Bade-Baden 1967.08.03 1 f. gépirat

régészeti lelet 

megmutatása Salzburg

422 Fond 1 III.

Eisele, Carl 

Friedrich levél László Gyula Bade-Baden 1967.10.22 1 f. 1 bor. gépirat

igéri, hogy segíti 

L. Gy. müncheni 

kutatását

Bogyay Tamás (1909-

1994) München

423 Fond 1 III. Éliás Lajos levél László Gyula Budapest s.a. 1 f. 1 bor. gépirat

a Kerepesi 

temetőről közöl 

adatokat

Fiumei úti 

Nemzeti 

Sírkert

424 Fond 1 III. Ember Mária, V. levél László Gyula Budapest 1968.08.26 1 f.

1 bor. + 

újságkivágato

k gépirat

továbbítja dr. 

Radisics Elemér 

levelét, aki 

újságcikket 

mellékel egy 

Neuchâtelben 

rendezett román 

kiállításról Radisics Elemér Neuchâtel

425 Fond 1 III. Erdélyi István levél László Gyula Leningrad 1958.09.26 1 f. autográf

elveszett fotóit és 

fimjeit panaszolja

426 Fond 1 III. Erdélyi István levél László Gyula Pszkov 1959.08.25 1 f. 1 bor. autográf orosz

427 Fond 1 III. Erdélyi István levél László Gyula Mongólia 1963.05.21 1 db. autográf

a Huni folyó 

völgyében végzett 

ásatásokról ír

Hüni folyó, 

Hentij-hegység

428 Fond 1 III. Erdélyi István levél László Gyula Ulan Bator 1964.09.25 1 db. autográf

befejezték az 

expediciót

429 Fond 1 III. Erdélyi István levél László Gyula Baku 1966.06.06 1 db. autográf utazásáról ír

430 Fond 1 III. Erdélyi István levél László Gyula Moszkva 1968.08.15 1 f. 1 bor. gépirat

tárgyalásokat 

folytat magyar  

tanulmánykötet 

kiadásáról

431 Fond 1 III. Erdélyi István levél László Gyula Moszkva 1968.11.14 1 f. gépirat

cikket kér az 

orosz nyelven 

kiadandó szovjet-

magyar régészeti 

tanulmánykötet 

számára Bakay Kornél

432 Fond 1 III. Erdélyi István levél László Gyula Moszkva 1970.03.29 1 f. 1 bor. gépirat

V. Ny. Csernyecov 

halálhíre; 

nekrológot kér

Valerij Nyikolajevics 

Csernyecov (1905-

1970), Vanda Joszifovna 

Mosinszkaja Tallin

433 Fond 1 III. Erdélyi István levél László Gyula Moszkva 1970.05.03 1 f. 1 bor. gépirat betegségéről ír Istvánovits Mártonné

434 Fond 1 III. Erdélyi István levél László Gyula Bahcsiszaraj 1975.08.21 1 db. autográf üdvözlet

435 Fond 1 III. Erdélyi István levél László Gyula Leningrad 1958.03.11 1 f. 1 bor. autográf disszertációjáról ír

436 Fond 1 III.

Eszes Istvánné 

Csurgói Rózsa levél László Gyula Budapest 1973.08.22 1 f. 1 bor. autográf

megköszöni L. Gy. 

kondoleálását

437 Fond 1 III. Farkas János levél László Gyula Budapest 1958.12.12 1 f. 1 bor. autográf

rajztanárok 

továbbképzése; L. 

Gyulát 

előadásokra kéri

Fővárosi Pedagógiai 

Szeminárium

438 Fond 1 III. Farkas János levél László Gyula Pierrefonds 1973.01.17 1 f. 1 bor. autográf

élete legjobb, 

legszebb levelét 

kapta a prof.-tól

439 Fond 1 III. Farkas János levél László Gyula Pierrefonds 1973.01.31 1 f. 1 bor. autográf

álláskeresés, új 

lakás, L. Gy. 

invitálása

440 Fond 1 III. Farkas János levél László Gyula Pierrefonds 1973.12.10 2 f.

1 bor. + 1 

fénykép 

Claudetteről autográf

indián tárgyakat 

keres L. Gy. 

számára

Dienes István (1929-

1995)

további 

aláíró 

Claudette

441 Fond 1 III. Farkas János levél László Gyula Greensboro 1974.12.09 1 f. 1 bor. autográf

karácsonyi, újévi 

jókívánságok

további 

aláíró 

Claudette

442 Fond 1 III. Farkas János levél László Gyula Greensboro 1975.12.?? 1 f. 1 bor. autográf

dicséri L.Gy. 

Vértesszőlőstől 

Pusztaszerig c. 

könyvét Bíró Géza

443 Fond 1 III. Farkas Zsófia levél László Gyula Budapest 1972.01.12 1 f. 1 bor. autográf

édesapjára Farkas 

Jánosra hivatkozik

444 Fond 1 III.

Faugeras, Jacques 

R. levél László Gyula Paris 1966.07.12 1 f. 1 bor. gépirat

a mezőgazdasági 

kultúra érdekli a 

római császárság 

végétől a 

középkor elejéig

445 Fond 1 III. Fazekas György levél László Gyula Arad 1975.11.05 1 f. 1 bor. gépirat

a magyarok 

eredete érdekli

446 Fond 1 III. Fehér Géza levél László Gyula Budapest 1967.04.15 1 db. 1 bor. autográf

köszöni a 

részvétsorokat

447 Fond 1 III. Fehér Mátyás levél László Gyula

Buenos 

Aires 1972.04.20 1 f. 1 bor. gépirat

honorárium-

ügyek, 

tiszteletpéldányo

k, viszálykodás Kassai kódex

Revista Historica Hungara 

= Magyar Történelmi 

Szemle / szerk. Eugenio 

Matias Fehér Kralovánszky Alán



448 Fond 1 III. Fehér Mátyás levél László Gyula

Buenos 

Aires 1972.05.21 1 f.

1 bor. + 1 db 

spanyolorszá

gi fénykép, 

amely egy 

avar leletet 

ábrázol gépirat

külföldi 

magyarság 

őskutatása; avar 

emlékek

Fettich Nándor, Alföldi 

A.

449 Fond 1 III. Fejer Albert levél László Gyula Ontario 1974.02.17 1 f. 1 bor. gépirat

Orientalista 

Világkongresszus 

(Párizs), észak-

amerikai lelet

Seiber Sándor, Cyrus 

Gordon

450 Fond 1 III. Fejér Mária levél László Gyula Jászberény 1965.02.06 1 f. 1 bor. gépirat

előadás a 

jászberényi 

Tanítóképzőben előadás

Tanítóképző Intézet 

(Jászberény)

451 Fond 1 III. Fejér Mária levél László Gyula Jászberény 1965.03.? 1 db. gépirat

a Tanítőképzőbe 

tervezett előadás 

pontosítása előadás

452 Fond 1 III.

Fekete Éva Pucser 

Dezsőné levél László Gyula Budapest 1957.07.10 2 f. 1 bor. autográf

megköszöni fia 

támogatását Pucser András

453 Fond 1 III. Fekete István levél László Gyula Budapest 1972.02.24 1 f. 1 bor. gépirat

Sabar és 

rokonnyelvű 

helységek Répcevis, Sabar

454 Fond 1 III. Fekete István levél László Gyula Budapest 1972.09.08 1 f. 1 bor. gépirat

szeretné, ha 

feltárnák a 

répcevisi helyeket

Klosterneuburg, 

Répcevis, 

Borsmonostor

455 Fond 1 III. Fekete István levél László Gyula Budapest 1974.11.18 1 f.

1 bor. + 2 f. 

mell. gépirat

mellékeli az Élet- 

és Tudomány 

számára írt  

levelének 

másolatát és egy 

térképvázlatot szófejtés

456 Fond 1 III. Fekete István levél László Gyula Budapest 1974.12.11 1 f.

1 bor. + egy 

térképvázlat gépirat szófejtés

457 Fond 1 III. Fekete István levél László Gyula Budapest 1975.11.02 1 f. 1 bor. + 2 f. gépirat

különféle népek 

rokoni 

kapcsolataival 

foglalkozik, 

mellékeli Szent 

István és felesége 

Gizella 

unokatestvérek c. 

írását szófejtés

Szent István, Gizella 

királyné

458 Fond 1 III. Fekete István levél László Gyula Budapest 1976.04.26 1 f. 1 bor. gépirat szófejtés Lyka Károly

459 Fond 1 III. Fekete Zoltán levél László Gyula Sopron 1972.08.28 1 f. gépirat

"Kettős 

honfoglalás" c. 

előadásra kérik előadás

Liszt Ferenc Művelődési 

Központ (Sopron) Domonkos Ottó

460 Fond 1 III. Félegyházy Gyula levél László Gyula Keszthely 1956.01.25 2 f. 1 bor. autográf

magányára 

panaszkodik

461 Fond 1 III. Félegyházy Gyula levél László Gyula Keszthely 1956.08.17 1 db. autográf

L.Gy. grafikáját 

dicséri

462 Fond 1 III. Félegyházy Gyula levél László Gyula Keszthely 1957.04.17 1 f. 1 bor. autográf

örül a tervezett 

keszthelyi 

előadásnak, 

érettségi 

találkozóra készül

463 Fond 1 III. Félegyházy Gyula levél László Gyula Keszthely 1957.10.05 1 db. autográf

sajnálja, hogy 

elkerülték 

egymást

464 Fond 1 III. Félegyházy Gyula levél László Gyula Keszthely 1964.07.24 2 f. 1 bor. autográf

örül, hogy 

láthatta L. Gy. 

kiállított rajzait és 

gratulál 

művészetéhez

465 Fond 1 III. Ferch Magda levél László Gyula Budapest 1969.01.14 1 f. autográf

szakdolgozati 

témaválasztáshoz 

kér segítséget Vargyas Lajos

466 Fond 1 III.

Ferch Magda (Módy 

Magda) levél László Gyula Poitiers 1970.10.13 2 f. 1 bor. autográf

ajánlólevelet kér; 

de Gaulle 

temetése;

Charles de Gaulle (1890-

1970); Pierre Gallais 

(1929-2001)

467 Fond 1 III.

Ferch Magda (Módy 

Magda) levél László Gyula Poitiers 1970.12.05 1 f. 1 bor. autográf

beszámol 

tanulmányairól; 

könyvet kér; 

dicséri Heitz 

professzort

Heitz, Carol (1923-

1995)

468 Fond 1 III.

Ferch Magda (Módy 

Magda) levél László Gyula Poitiers 1970.12.12 2 f. 1 bor. autográf

tanulmányairól, 

múzeumokról és 

a franciákról ír

469 Fond 1 III. Ferencz Csaba levél László Gyula Budapest 1974.06.05 1 f. 1 bor. gépirat

űreszközök 

hasznosítása a 

régészeti 

kutatásokban

Űrkutatási 

Kormánybizottság

470 Fond 1 III. Ferenczi István levél László Gyula Kolozsvár 1958.04.06 2 f. 1 bor. autográf

azt javasolja, hogy 

L. Gy. Palatkáról 

írjon a Daicoviciu-

emlékkönyvbe;  

engedélyt kér 

L.Gy. régészeti 

jegyzeteinek 

felhasználásáról 

az oktatásban; 

továbbá beszámol 

munkáiról

Constantin Daicoviciu 

(1898-1973);  Ferenczi 

Géza

471 Fond 1 III. Ferenczi István levél László Gyula Kolozsvár 1960.04.28 1 f. gépirat csombordi ásatás

hajtincs-

karikák

Anna Pitterová, B. G. 

Fjodorov, Méri István, 

Erdélyi István, Szőke 

Béla, Várady Katalin Csombord

472 Fond 1 III. Ferenczi István levél László Gyula Kolozsvár 1960.10.29 1 f. gépirat

részletesen 

beszámol aktuális 

ásatásairól

ásatás, 

áldozati kő, 

doliu

Ferenczi Sándor (1894-

1945)

Bögöz, Bögöz-

vízlok, Bere, "Boli-

vár"

473 Fond 1 III. Ferenczi Sándor levél László Gyula Szamosfalva 1942.06.15 1 f. autográf

közbejött 

körülmények 

miatt visszalép a 

tervezett 

ásatástól

474 Fond 1 III. Ferenczi Sándor levél László Gyula Kovászna 1942.07.21 1 f. autográf

bejelentő lapokat 

küld ellenőrzésre; 

megkezdte az 

ásatást

Ferenczi István (1921-

2000), Székely Zoltán 

(1912-2100)

az apa 

levelét 

Ferenczi 

István 

sorai 

zárják

475 Fond 1 III. Ferenczi Sándor levél László Gyula Kovászna 1942.08.01 1 db. autográf

a folyó és a 

tervezett 

ásatásokról ír

ásatás, 

áldozati kő, 

doliu

Ferenczi István (1921-

2000), Székely Zoltán 

(1912-2100)



476 Fond 1 III. Ferenczi Sándor levél László Gyula Csíktapolca 1943.10.08 2 f. autográf

katonaságtól ír és 

a tervezett 

ásatásokról; 

személyét illető 

dicséreteket 

eltúlzottnak tartja

Herepei János (1891-

1970), Kelemen Lajos 

(1877-1963), Entz Géza 

(1913-1993), Novák 

József (1910-1986), 

Bíró József (1907-1945)

477 Fond 1 III. Ferenczy Endre levél László Gyula Budapest 1957.01.20 1 f. autográf gratuláció

478 Fond 1 III. Ferenczy Ferenc levél László Gyula Budapest 1966.11.05 1 f. 1 bor. autográf

kéziratgyűjtemén

yét szeretné 

eladni

479 Fond 1 III. Ferenczy Ferenc levél László Gyula Budapest 1966.11.22 1 f. autográf

címeket és 

információkat kér 

művészekről

Czeczei Szűts Sándor 

(1887-1942)

480 Fond 1 III. Ferenczy Ferenc levél László Gyula Budapest 1966.12.03 1 f. 1 bor. autográf

unitárius hittant 

szeretne olvasni

Veres Péter (1897-

1970), Németh László 

(1901-1975), Czeczei 

Szűts Sándor (1887-

1942)

481 Fond 1 III. Ferenczy Ferenc levél László Gyula Budapest 1966.12.24 1 f. 1 bor. autográf

köszöni a 

kedvességet, s 

jókívánságait 

küldi

482 Fond 1 III. Ferenczy Ferenc levél László Gyula Budapest 1970.06.24 1 f. gépirat

Hunor és Magyar 

c. könyvet kéri

483 Fond 1 III. Ferenczy Ferenc levél László Gyula Budapest 1971.01.10 1 f. 1 bor. gépirat

dicséri L.Gy. 

rádióelőadását és 

ismerősök után 

érdeklődik

Kisdégi Ferencné, 

Tombor Ili

484 Fond 1 III. Ferenczy Ferenc levél László Gyula Budapest 1971.01.08 1 f. 1 bor. gépirat

az első 

honfoglalásról 

érdeklődik

485 Fond 1 III. Ferenczy Ferenc levél László Gyula Budapest 1971.06.28 1 f. autográf köszöni a könyvet

486 Fond 1 III. Ferentzi Sándor,  ifj. levél László Gyula Körmend 1967.10.12 2 f. autográf

16 esztendős, 

szegény sorsú fiú 

jegyzeteket kér

487 Fond 1 III. Fery Antal levél László Gyula Budapest 1968. 1 db. nyomat

születésnapi 

"emléklap"

488 Fond 1 III. Fery Antal levél László Gyula Budapest 1968.12.00 1 db. nyomat újévi jókívánság

489 Fond 1 III. Fery Antal levél László Gyula Budapest 1969.12.18 1 db. 1 bor. nyomat újévi jókívánság

490 Fond 1 III. Fettich Nándor levél László Gyula Budapest 1969.11.17 1 f. gépirat

tervezett rádiós 

beszélgetés 

tudományos 

témáról

zempléni 

fejedelmi sír Tóth Tibor Zemplén (község)

491 Fond 1 III. Fettich Nándorné levél László Gyula Budapest 1973.04.15 1 f. 1 bor. autográf

megköszöni férje 

méltatását

492 Fond 1 III. Filep Aladár levél László Gyula Szentes 1963.09.19 1 f. 1 bor. gépirat

Bődi M. 

betegségével 

kapcsolatban ad 

felvilágosítást Bődi Mária festőnő

493 Fond 1 III. Filep Aladár levél László Gyula Szentes 1963.10.04 1 f. gépirat

információk Bődi  

Mária állapotáról; 

véleménye a 

művészetről Bődi Mária festőnő

494 Fond 1 III. Filep Antal levél László Gyula Sárospatak 1964.09.05 1 f. gépirat

sárospataki 

gótikus 

plébániatemplom 

feltárása; kéri, 

ogy L.Gy. legyen a 

munkálatok 

vezetője

sárospataki 

ásatások

Rákóczi Múzeum 

(Sárospatak) Korek József Sárospatak

495 Fond 1 III. Fitz Jenő levél László Gyula

Székesfehérv

ár 1957.10.21 1 f. gépirat előadásra kérik előadás

István Király Múzeum 

(Székesfehérvár)

496 Fond 1 III. Fitz Jenő levél László Gyula

Székesfehérv

ár 1968.08.01 1 f. gépirat

Egry képet kérnek 

kölcsön kiállításra kiállítás

Fejér Megyei Múzeumok 

Igazgatósága 

(Székesfehérvár); Csók 

István Képtár 

(Székesfehérvár)

497 Fond 1 III. Fitz Jenő levél László Gyula

Székesfehérv

ár 1968.08.31 1 f. gépirat

kiállításukra 

kölcsönkért 

művek 

szállításának 

időpontját jelzi

Fejér Megyei Múzeumok 

Igazgatósága 

(Székesfehérvár)

498 Fond 1 III. Flóris Jánosné levél László Gyula Gödöllő 1972.02.17 1 f. 1 bor. gépirat

"A kettős 

honfoglalás 

elmélete" címmel 

előadást kérnek előadás Agrártudományi Egyetem Balla Gábor Tamás

499 Fond 1 III. Fodor Ilona levél László Gyula Budapest 1968.01.17 1 db. 1 bor. gépirat

reprodukciókat 

kér Petrás [István?]

500 Fond 1 III. Fodor István levél László Gyula Moszkva 196? 1 db. 1 bor. autográf újévi jókívánság

501 Fond 1 III. Fodor István levél László Gyula Budapest 1993.05.07 1 f. gépirat

filmet akarnak 

készíteni a 

koronáról; 

hozzájárul-e a 

Korona Bizottság

Magyar Nemzeti 

Múzeum

Olasz Ferenc 

fotográfus, fimrendező

502 Fond 1 III. Fodor István levél László Gyula

Jászjákóhalm

a 1971.10.11 1 f. 1 bor. gépirat

a Honismereti 

Szakkör előadást 

kér a honfoglalás 

elméletéről előadás

Községi Művelődési 

Terem (Jászjákóhalma)

503 Fond 1 III. Foltiny István levél László Gyula Bonn 1975.08.07 1 f.

1 bor. + 1 

xeroxoldal autográf

Recenziót írt az 

Archaeology c. 

lapba L. Gy. 

könyvéről (The 

art of the 

migration period)

504 Fond 1 III.

Fónyi Gézáné 

Majlát Auguszta levél László Gyula Budapest 1961.09.29 1 f. 1 bor. gépirat

korrektori 

feladatairól ír

Révai József (1898-

1959)

505 Fond 1 III. Forrai Sándor levél László Gyula Budapest 1973.12.12 1 f.

1 bor. + 1 

oldal xerox gépirat

mellékeli 1943-

ban megjelent 

cikke másolatát; 

földrajzi nevek 

eredetével 

foglalkozik

földrajzi 

nevek

506 Fond 1 III. Földváry Gábor levél László Gyula Sydney 1972.11.25 1 f.

1 bor. + 

xeroxmásolat gépirat

felajánlja, hogy 

szívesen közlik L. 

Gy. írásait a 

Magyar Múlt c. 

lapjukban; 

mellékeli Dayton: 

The problem of 

tin in Ancient 

World c. írásának 

másolatát J. E. Dayton



507 Fond 1 III. Földváry Gábor levél László Gyula Sydney 1973.10.30 1 f.

1 bor. + 1 f. + 

képkivágatok gépirat

antropológiai 

kérdések;  bronz 

összetétele; bronz 

leletek 

fémvegyészeti 

vizsgálata; levele 

mellékletében 

részletesen 

beszámol a 

Sydney-i 

Operaház 

szerkezetéről, 

paramétereiről, 

stílusáról, 

átadásáról fémvegyészet University of Sydney

508 Fond 1 III. Földváry Gábor levél László Gyula Matraville [1974/75?] 3 f. 1 bor. autográf

Badiny Jós Ferenc 

írásaival 

kapcsolatosan 

cikk- és 

levélmásolatokat 

küld

sumér-

magyar 

rokonság 

kérdése

Badiny Jós Ferenc, René 

Labat, Osetzky Dénes

509 Fond 1 III. Földváry Gábor levél László Gyula Sydney 1975.04.12 1 f. 1 bor. autográf

közelgő 

magyarországi 

útját jelzi

510 Fond 1 III. Frech Miklós levél László Gyula Keszthely 1971.09.24 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

elküldi vizsgálati 

eredményei 

összefoglalását; 

felgyői földminta 

vizsgálata

földminta 

vizsgálata

Balatoni Múzeum 

(Keszthely) Felgyő

511 Fond 1 III. Frech Miklós levél László Gyula Keszthely 1971.11.16 1 f. gépirat

a felgyői 

gabonaleletet 

szeretné 

ismertetni, ezzel 

kapcsoatban 

vannak kérdései gabonalelet

Balatoni Múzeum 

(Keszthely) Felgyő

512 Fond 1 III. Frech Miklós levél László Gyula Keszthely 1972.01.15 1 f. 1 bor. gépirat

anyagvizsgálathoz 

javasol 

szakértőket

pollenanalízis, 

anyagvizsgála

t

Balatoni Múzeum 

(Keszthely)

Skoflek István, Árendás 

Vera, Matolcsi János Felgyő

513 Fond 1 III. Frenzel, Reiner levél László Gyula Leipzig 1973.01.05 1 f. gépirat

lektori véleményt 

sürgeti

Edition Leipzig, Verlag für 

Kunst und Wissenschaft Christina Müller

514 Fond 1 III. Frey Gabriella levél László Gyula Budapest 1969.06.01 2 f. 1 bor. autográf

köszöni a 

"Mester"ről írt 

munkáját és 

reméli, hogy 

Markup Valinál 

találkoznak Markup Valéria festő

515 Fond 1 III. Fridrik Zsuzsa levél László Gyula Budapest 1983.12.27 1 db. autográf újévi jókívánságok

516 Fond 1 III. Fuchss, Werner levél László Gyula Budapest 1966.14.18. 1 f. 1 bor. gépirat francia

köszöni Emil 

Delmar könyvét

Delmár Emil műgyűjtő 

(1876-1959)

517 Fond 1 III. Fuchss, Werner levél László Gyula Budapest 1966.05.26 1 f. gépirat német

visszaküldi 

Delmar könyvét

Delmár Emil műgyűjtő 

(1876-1959) St. Gallen

518 Fond 1 III. Fuchss, Werner levél László Gyula Budapest 1967.04.10 1 f. gépirat német vacsorameghívás Michael Stettler

519 Fond 1 III. Fuchss, Werner levél László Gyula Grandvaux 1969.03.23 1 f. 1 bor. gépirat német

köszöni Szt. László 

hermájáról írt 

munkát

Szent László 

hermája Szent László

520 Fond 1 III. Fuchss, Werner levél László Gyula Grandvaux 1971.08.07 1 f. 1 bor. autográf német

köszöni a 

Steppenvölker 

und Germanen c. 

könyvet; még 

emlékszik a 

neuchâateli 

kiállítás 

katalógusára Neuchâtel

Werner 

Fuchss 

svájci 

nagykövet

521 Fond 1 III. Fülöp Géza levél László Gyula Kolozsvár 1968.09.05 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a kedves 

fogadtatást; az 

üzeneteket átadta Gy. Szabó Béla

522 Fond 1 III. Fülöp Gyula levél László Gyula

Székesfehérv

ár 1976.12.06 1 f. autográf

tanácsokat kér, 

látogatást ígér

István Király Múzeum 

(Székesfehérvár) Bakonycsernye

523 Fond 1 III. Fülöp Zoltán levél László Gyula Budapest 1963.04.26 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

szeretné, ha  L.Gy. 

elmenne velük a 

Holdvilág-

árokhoz; a 

mellékletben 

leírja a Holdvilág-

ároknál végzett 

önzetlen 

feltárásokat; 

Fülöp Z. magát 

amatőr kutatónak 

tartja Erdélyi István Holdvilág-árok

524 Fond 1 III. Fülöp Zoltán levél László Gyula Budapest 1963.05.10 1 f. 1 bor. gépirat

szeretnék 

megismételni a 

Holdvilág-árokban 

tartott régészeti 

bemutatót Holdvilág-árok

525 Fond 1 III. Gaál Dezső levél László Gyula Kecskemét 1975.01.22 1 f. 1 bor. autográf

személyes 

találkozót kér

526 Fond 1 III. Gaál Dezső levél László Gyula Kecskemét 1975.01.27 1 f. 1 bor. gépirat

művész 

tanítványairól, 

kiállításokról és 

saját festői 

tevékenységéről 

ír, és életéről 

röviden

527 Fond 1 III. Gádor Judit levél László Gyula Miskolc 1976.12.01 1 db. autográf újévi jókívánságok

528 Fond 1 III. Gál Jolán levél László Gyula Budapest 1971.08.17 1 f. 1 bor. autográf

tervezett 

fimforgatásról ír Magyar Televízió

529 Fond 1 III. Galambos Lajos levél László Gyula Budapest 1970.12.00. 1 db. autográf

karácsonyi, újévi 

jókívánságok

530 Fond 1 III. Galambos Lajos levél László Gyula

Balatonszépl

ak 1971.07.29 1 f. 1 bor. autográf

gimnazista 

osztálytárs baráti 

levele

531 Fond 1 III. Galambos Lajos levél László Gyula Budapest 1971.08.27 1 f. + 1 f. 1 bor. autográf

osztálytalálkozót 

szerveznek; a 

mellékletben az 

egykori 

osztálynévsor

532 Fond 1 III. Galambos Lajos levél László Gyula Sopron 1975.12.12 1 db. autográf

karácsonyi, újévi 

jókívánságok



533 Fond 1 III. Galyas Miklós levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1952.09.18 1 f. gépirat

restaurátort 

adnak kölcsön restaurálás

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

Forrai Józssef, Tornyai 

Jánis, Endre Béla

534 Fond 1 III. Gámán Károly levél László Gyula Budapest 1966.06.07 2 f. autográf

Medgyessy 

Ferenc 

terakottáját 

ajánlja fel 

eladásra

Medgyessy Ferenc, 

Gámán Annuska

535 Fond 1 III. Gámán Károly levél László Gyula Budapest 1969.09.22 1 db. autográf

Medgyessy 

Ferenc Gámán 

Annuskáról 

készített szobra 

nem eladó

Medgyessy Ferenc, 

Gámán Annuska

536 Fond 1 III. Gámán Károly levél László Gyula Budapest 1972.10.15 1 f. 1 bor. autográf

Endre Béla 

festményét 

szeretné eladni 

Tompa 

Kálmánnak

Endre Béla festő (1870-

1928), Tompa Kálmán 

műgyűjtő

537 Fond 1 III. Gámán Károly levél László Gyula Budapest 1972.10.28 1 f. 1 bor. autográf

köszöni, hogy 

segítségével el 

tudták adni a[z 

Endre] festményt Endre Béla

538 Fond 1 III. Garai Tibor levél László Gyula Budapest 1964.08.15 1 f. gépirat

tervezik a 

"Honfoglaló 

magyar nép" c. 

könyv kiadását

Múzeumi 

Ismeretterjesztő Központ 

(Budapest) Vizy Ottó

539 Fond 1 III. Garam Éva levél László Gyula Budapest [1962] 1 f. autográf

dolgozatát hozza 

bírálatra bírálat

Harkó Viola, Banner 

János

540 Fond 1 III. Gáspárdy Sándor levél László Gyula Sopron 1964.06.14 1 f. 1 bor. autográf

örül, hogy jön a 

művésztelepre, 

továbbá  

tárlatvezetést kér 

egy éppen akkor 

nyíló grafikai 

kiállításon

tárlatvezetés, 

előadás Sopron, Kőszeg

Gáspárdy 

Sándor 

festő 

(1909-

1986)

541 Fond 1 III.

Gaudi Árpádné 

Magay Lenke levél László Gyula

Kunszentmik

lós 1973.01.20 1 f. 1 bor. autográf

szeretné Gyulát 

lerajzolni

542 Fond 1 III.

Gaudi Árpádné 

Magay Lenke levél László Gyula

Kunszentmik

lós 1973.01.30 1 f. 1 bor. autográf

elmeséli, hogy 

annak idején 

miért nem 

maradt a 

Képzőművészeti 

Főiskolán

543 Fond 1 III.

Gaudi Árpádné 

Magay Lenke levél László Gyula

Kunszentmik

lós 1973.05.18 1 f. 1 bor. autográf

időpontot kér a 

rajzoláshoz

544 Fond 1 III.

Gaudi Árpádné 

Magay Lenke levél László Gyula

Kunszentmik

lós 1973.08.29 1 f. 1 bor. autográf

kéri, hogy Gyula 

utazzon le 

hozzájuk

545 Fond 1 III. Gazda József levél László Gyula Kovászna 1969.12.31 1 f. gépirat

Nagy Imréről és 

Aba Novákról kér 

adatokat

Nagy Imre festő, 

grafikus (1893-1976), 

Aba Novák Vilmos 

(1894-1941), Gyárfás 

Jenő (1857-1925)

546 Fond 1 III. Gazda József levél László Gyula Kovászna 1972.01.11 1 f. 1 bor. gépirat

Nagy Albert 

művészete érdekli

Nagy Albert (1902-

1970), Rudnay Gyula

547 Fond 1 III. Gazda József levél László Gyula Kovászna 1972.02.10 1 f. 1 bor. gépirat

Nagy Albertről 

készülő művének 

kéziratát szeretné 

megvitatni Nagy Albert

548 Fond 1 III. Gazda József levél László Gyula Kovászna 1972.10.06 1 f. gépirat

attól tart, hogy 

Nagy. A.ról írt 

munkája nem fog 

tetszeni a 

kiadónak Nagy Albert

549 Fond 1 III. Gazda József levél László Gyula Kovászna 1972.11.13 1 f. 1 bor. gépirat

Nagy Albertről írt 

könyvére tér 

vissza, s elemzi 

néhány művét; 

hálás a bírálatért; 

olykor fél, hogy 

csak "botcsinálta" 

művészeti író bírálat

Nagy Albert, Márkos 

András

550 Fond 1 III. Gedai István levél László Gyula [Budapest] 1972? 1 db. autográf

karácsonyi, újévi 

jókívánságok

551 Fond 1 III. Geiger Gyula levél László Gyula Budapest 1972.01.08 1 f. 1 bor. gépirat

örül, hogy 

hallgatta/nézte az 

előző napi 

előadást a TV-ben

552 Fond 1 III. Gellért Endre levél László Gyula Budapest 1966.02.14 1 f. gépirat

felkérik a 

"Népvándorláskor

i művészet" c. 

film 

forgatókönyvének  

megírására és 

személyes 

szereplésre Magyar Televízió

további 

aláíró 

Tóth 

Vince

553 Fond 1 III. Geönczeöl Gyula levél László Gyula Léva 1973.01.01 4 f. 1 bor. autográf

panaszkodik, 

hogy 

elhanyagolják és 

bontják a 

műemlékeket Frasch Sándor

Léva, Nagysalló, 

Kéthely

554 Fond 1 III. Gerevich László levél László Gyula Budapest 1974.03.19 1 f. gépirat

kéri, hogy az 

intézeti ünnepség 

díszelnökségében 

foglaljon helyet MTA Régészeti Intézet

555 Fond 1 III. Gerő Győző levél László Gyula Szeged 1959.11.11 1 f. gépirat

Juhász Gyula 

dolgozatról kér 

fotomásolatot

Móra Ferenc Múzeum 

(Szeged) Juhász Gyula

556 Fond 1 III. Gerő Győző levél László Gyula Budapest 1975.12.28 1 db. 1 bor. autográf

karácsonyi, újévi 

jókívánságok

további 

aláíró 

Sándor 

Mária; a 

levelet 

Harkányb

an adták 

fel

557 Fond 1 III. Gevorgján Éva levél László Gyula Debrecen 1973.09.22 2 f. 1 bor. autográf

örményekkel 

kapcsolatos 

kérdéseket tesz 

fel

558 Fond 1 III. Glassl, Horst levél László Gyula München 1975.12.03 2 f. 1 bor. gépirat német

meghívás 

konferenciára konferencia

Ungarisches Institut 

(München) Boba Imre München

559 Fond 1 III. Glück György levél László Gyula Tarcal 1976.04.07 1 f. gépirat előadásra kérik előadás

560 Fond 1 III. Glück György levél László Gyula Tokaj 1976.10.04 1 f. 1 bor. gépirat

átszervezés miatt 

lemondja a már 

megbeszélt 

előadást



561 Fond 1 III. Gombos Antalné levél László Gyula Veszprém 1970.05.19 1 f. 1 bor. gépirat

"A modern 

művészet ősei" 

című előadásra 

kérik előadás Sümeg

562 Fond 1 III. Gonda György levél László Gyula Szombathely 1976.09.17 1 f. 1 bor. + 2 f. gépirat

mellékeli a 

Szombathelyi 

Képtárépítő 

Egyesület 

felhívását és kéri 

javaslatait, 

indítványait Szobathely

563 Fond 1 III. Gonda István levél László Gyula

Székesfehérv

ár 1971.03.23 1 f. 1 bor. autográf

köszöni a küldött 

könyvet, az 

elismerést és a 

tanácsokat

564 Fond 1 III.

Göckenjan, 

Hansgerd levél László Gyula Giessen 1976.07.13 1 f. 1 bor. gépirat német

köszöni a küldött 

különlenyomatot; 

viszonzásul ő is 

küld 

különlenyomatot, 

melyről örömmel 

várna véleményt Justus Liebig-Universität

565 Fond 1 III. Götz János levél László Gyula Budapest 1971.07.01 1 f. gépirat

megköszönik a 

József Attila 

Szabadegyetemen 

végzett 

ismeretterjesztő 

munkát

ismeretterjesz

tés TIT Budapesti Szervezete

további 

aláíró 

Halák 

László

566 Fond 1 III. Götz László levél László Gyula St. Pölten 1974.12.14 2 f. 1 bor. autográf

karácsonyi és 

újévi 

jókívánságok; 

továbbá közli, 

hogy beiratkozott 

a bécsi egyetemre

567 Fond 1 III. Gulyás Emilné levél László Gyula Nyíregyháza 1968.05.08 1 f. gépirat

köszöni, hogy 

elvállalta a 

jubileumi 

ünnepségi 

előadást, 

valamint köszöni 

a beígért előadást 

Kiss Lajosról

Szabolcs-Szatmár Megyei 

Tanács VB., Nyíregyháza; 

Jósa András Múzeum 

(Nyíregyháza) Kiss Lajos

568 Fond 1 III. Gunst Peter levél László Gyula Budapest 1976.11.30 1 f. 1 bor. gépirat

tanulmányt kér az 

Agrártörténeti 

Szemle részére Agrártörténeti Szemle Maksay Ferenc

569 Fond 1 III. Gyáni Sándor levél László Gyula Budapest 1970.01.23 1 f. gépirat

bolgár magyar 

néprokonság

bolgár 

honfoglalók

Breszkovszki Najden, 

Németh Gyula Balkán

570 Fond 1 III. Gyapus Ferenc levél László Gyula Nyitra 1970.12.15 2 f. 1 bor. autográf

karácsonyi, újévi 

jókívánságok; 

köszöni a 

küldeményeket; 

beszámol a 

változásokról

V. V. Sedov; Bohuslav 

Chropovský

571 Fond 1 III. Győrbiró István levél László Gyula

Sepsiszentgy

örgy 1983.11.30 1 f. gépirat

úgy érzi 

megoldotta a 

nagyszentmiklósi 

kincs 

rovásfeliratait

Nagyszentmik

lósi 

aranykincs Nagyszentmiklós

572 Fond 1 III. Györffy Dezső levél László Gyula Salgótarján 1964.05.10 2 f. 1 bor. gépirat

beszámol 

kutatásairól, 

érdeklődési 

területeiről, 

lektorálásra kéri

helységnevek 

eredete

Bulla Béla, Németh 

Gyula, Czinke Ferenc

Káli-medence, 

Veszprém

573 Fond 1 III. Györffy Dezső levél László Gyula Salgótarján 1964.05.25 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni az őszinte 

kritikát

574 Fond 1 III. Györffy Dezső levél László Gyula Salgótarján 1966.01.12 2 f. 1 bor. gépirat

székelykapuk 

eredetét, díszítő 

elemit vizsgálja székelykapu

575 Fond 1 III. Györffy Dezső levél László Gyula Salgótarján 1966.02.22 2 f.

1 bor. + 1 

klny. gépirat

fájlalja, hogy az 

ismeretlen 

kutatóknak nincs 

fóruma, ahol 

nézeteiket 

kifejthetnék; a 

klny. a levélíró 

Borsodi Szemle 

1962. 5. 

számában 

megjelent "Tokaj 

nevének eredete" 

c. írását 

tartalmazza 

576 Fond 1 III. Győry György levél László Gyula Budapest 1971.12.13 1 db. 1 bor.

nyomtatvá

ny

karácsonyi és 

újévi jókívánságok

577 Fond 1 III. Győry György levél László Gyula Budapest 1972.04.10 1 f. 1 bor. gépirat

névnapi 

gratuláció

578 Fond 1 III. Győry György levél László Gyula Budapest 1973.12.19 1 db. 1 bor.

nyomtatvá

ny

karácsonyi és 

újévi jókívánságok

579 Fond 1 III. Győry György levél László Gyula Budapest 1974.12.19 1 db. 1 bor.

nyomtatvá

ny

karácsonyi és 

újévi jókívánságok

580 Fond 1 III. Gyulai Pál levél László Gyula Kolozsvár 1974.11.23 2 f. autográf

Romániában 

megjelent 

szakirodalmi 

adatokat ad meg; 

cserébe 

fegyvertörténetre

, hadigazdaságra 

vonatkozó 

irodalmat kér

581 Fond 1 III. Hamar Imre levél László Gyula Győr 1964.07.13 1 f. gépirat

köszöni a 

fáradozást Kisalföld szerkesztősége

582 Fond 1 III. Haraszti Pálné levél László Gyula Budapest 1996.04.27 1 f. gépirat

megköszönik, 

hogy elfogadta a 

felkérést egy 

beszélgetésre

Magyar Könyvtárosok 

Egyesülete 

Társadalomtudományi 

Szekció

583 Fond 1 III. Hárs Éva levél László Gyula Pécs 1966.05.04 1 f. 1 bor. gépirat

tanulmányt kér 

Somogyi József 

készülő Zrinyi 

lovasszobráról

Jelenkor - Irodalmi és 

művészeti folyóirat 

szerkesztősége

Dévényi Iván, Márffy 

Ödön, Somogyi József

584 Fond 1 III. Hárs Éva levél László Gyula Pécs 1966.07.21 1 f. gépirat

inkább jelenkori 

művekről kérne 

elemzést vagy 

más esztétikai 

tanulmányt

Jelenkor - Irodalmi és 

művészeti folyóirat 

szerkesztősége



585 Fond 1 III. Ilia Mihály levél László Gyula Szeged 1972.10.11 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni [Vinkler 

Lászlóról] 

készített írást Tiszatáj szerkesztősége

Vinkler László festő, 

grafikus (1912-1980), 

Szalay Lajos grafikus 

(1909-1995)

586 Fond 1 III. Ilia Mihály levél László Gyula Szeged 1973.09.04 1 f. gépirat

Liptákról készülő 

írásnak ne legyen 

opponensi 

jellege; készüljön 

egy Kós 

tanulmánnyal Tiszatáj szerkesztősége

Lipták Pál 

antropológus, Kós 

Károly, Benkő Samu, 

Vekerdi László, Czine 

Mihály

587 Fond 1 III. Jakab Jenő levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1959.08.24 1 f.

1 bor + 

újságkivágat autográf

Ferenczy Béni 

kiállításáról 

megjelent cikket 

mellékeli

Ferenczy Béni (1890-

1967)

588 Fond 1 III. Jankuhn, Herbert levél László Gyula Göttingen 1972.07.20 1 f. 1 bor.. gépirat német

lexikoncikk: 

"Hunnen" lexikoncikk

Reallexikon der 

germanischen 

Altertumskunde

589 Fond 1 III. Jankuhn, Herbert levél László Gyula Göttingen 1972.10.18 1 f. 1 bor. gépirat német

lexikoncikk: 

"Hunnen" lexikoncikk

Reallexikon der 

germanischen 

Altertumskunde

590 Fond 1 III. Jankuhn, Herbert levél László Gyula Göttingen 1972.11.06 1 f. 1 bor. gépirat német

lexikoncikk: 

"Awaren" lexikoncikk

Reallexikon der 

germanischen 

Altertumskunde

591 Fond 1 III. Jankuhn, Herbert levél László Gyula Göttingen 1973.11.16 1 f. 1 bor. gépirat német

Blatnica 

kulturáról kér 2-3 

oldalnyi szöveget

Reallexikon der 

germanischen 

Altertumskunde

592 Fond 1 III. Jankuhn, Herbert levél László Gyula Göttingen 1974.01.07 1 f. 1 bor. gépirat német

a Blatnicai leletről 

kér rövid leírást, 

valamint a hun 

fegyverekről 

lexikocikket Blatnicai lelet

Reallexikon der 

germanischen 

Altertumskunde

593 Fond 1 III. Janse, H. J. levél László Gyula Leyden 1971.02.12 1 f. gépirat angol

"images of 

wingws female 

deer"; "the 

necklace" 

ezeknek a 

szavaknak, 

kifejezéseknek 

kéri magyarázatát

Netherlands Museum of 

Arms and Armament 

(Leyden)

594 Fond 1 III. Janssen, Walter levél László Gyula Bonn 1970.04.20 1 f. 1 bor. gépirat német

megköszöni a 

küldött 

különlenyomatot

Rheinisches 

Landesmuseum (Bonn)

595 Fond 1 III. Janšák, Štefan levél László Gyula Bratislava 1959.01.28 3 f. 1 bor. autográf francia

L. Gy."Budapest 

az ókorban" c. 

írásának néhány 

passzusára kérdez 

rá. Történelmi 

földrajzzal 

foglalkozik. Banner János

596 Fond 1 III. Joó Irén levél László Gyula Bucureşti 1973.09.19 1 f. 1 bor. gépirat

küldik a Nagy 

Imre könyv 

bevezetőjére 

vonatkozó 

szerződést, kérik 

aláírva vissza Kriterion Könyvkiadó Nagy Imre festő

597 Fond 1 III. Juhász Irén levél László Gyula Gyula 1966.04.17 1 f. 1 bor. gépirat

jelzi, hogy küldi a 

szakdolgozatát

598 Fond 1 III. Juhász Irén levél László Gyula Kakasszék 1968.11.05 2 f. 1 bor. autográf

egészségi 

állapotáról 

számol be

599 Fond 1 III. Juhász Péter levél László Gyula Budapest 1975.03.11 1 f. 1 bor. gépirat

jelzi, hogy küldi 

Niederhauser 

Emil lektori 

véleményét "A 

bolgár-magyar 

kapcsolatok 

története" c. 

munkáról

Niederhauser Emil 

(1923-2010)

600 Fond 1 III. Hábel György levél László Gyula Miskolc 1962.06.02 2 f. autográf

nagyon érdekli L. 

Gy. munkássága Marjalaky Kiss Lajos

601 Fond 1 III. Hagberg, Ulf Erik levél László Gyula Uppsala 1973.10.02 1 f. 1 bor. autográf német

kéri, hogy L. Gy. a 

megadott 

telefonszámokon 

értesítse a vonat 

érkezéséről

Uppsala Universitet. 

Institutionen för 

Nordeuropeisk arkeologi 

(Uppsala)

Hagberg, 

Ulf Erik 

(1932-

2012)

602 Fond 1 III. Hagberg, Ulf Erik levél László Gyula Uppsala 1973.10.16 1 f. 1 bor. gépirat német

Hagberg nevében 

Astrid Hallenberg 

írja a levelet, 

remélve, hogy 

eljöhetnek 

Magyarországra, 

és fényképeket 

készíthetnek 

Hortobágyon és 

megismerhetik a 

pusztát. A 

Kárpátok hágóiról 

is szeretnének 

többet tudni. 

Halászszerszámok 

iránt is 

érdeklődnek.

Uppsala Universitet. 

Institutionen för 

Nordeuropeisk arkeologi 

(Uppsala) Hallenberg, Astrid

603 Fond 1 III. Hagberg, Ulf Erik levél László Gyula Uppsala 1975.02.11 1 f. 1 bor. gépirat német

egyelőre nem tud 

eleget tenni a 

budapesti 

meghívásnak

Uppsala Universitet. 

Institutionen för 

Nordeuropeisk arkeologi 

(Uppsala)

604 Fond 1 III. Hajdú Péter levél László Gyula Szeged 1962.12.08 1 f. 1 bor. autográf

kérdezi, hogy 

milyen jellegű 

régészeti előadást 

javasol a 

hallgatóknak

Szegedi 

Tudományegyetem 

Finnugor 

Nyelvtudományi Intézete 

(Szeged)

605 Fond 1 III. Halasi-Kun, T. levél László Gyula New York 1974.11.01 3 f. 1 bor. gépirat angol

új folyóiratot 

indítanak 

Archivum 

Eurasiae Medii 

Aevi címmel; 

ismertetei az 1. 

köt. Tartalmát; 

cikket kér

Archivum Eurasiae Medii 

Aevi (New York)

további 

aláíró P. B. 

Golden

606 Fond 1 III. Halwax Gyula levél László Gyula Budapest 1964.04.10 1 f. 1 bor. gépirat

értékes régészeti 

leleteket említ Körös József Hédervár

607 Fond 1 III. Hamar Imre levél László Gyula Győr 1964.07.13 1 f. gépirat

köszöni a szöveg 

összeállítását

Kisalföld Szerkesztősége 

(Győr)



608 Fond 1 III. Hankó Nándor levél László Gyula Göteborg 1973.10.25 1 f. 3 f. gépirat

köszöni Gerics J. 

különlenyomatát, 

továbbá mellékel 

egy fordítást

irái 

feudálurak

Gerics József, Dienes 

István, Györffy György, 

Widengren Geo, C. 

Northcote Parkinson

609 Fond 1 III. Hankó Nándor levél László Gyula Göteborg 1973.12.18 1 db. 1 bor. autográf

karácsonyi és 

újévi jókívánságok

610 Fond 1 III. Hankó Nándor levél László Gyula Göteborg 1974.02.27 1 f. gépirat

köszöni a kapott 

irodalmat, 

továbbiakat kér; 

beszámol 

olvasmányairól "Kievi kérdés"

Domokos Pál Péter, 

Györffy György, Dienes 

István, Deér József, S. 

Lindqvist, E. 

Oxenstierna

611 Fond 1 III. Hankó Nándor levél László Gyula Göteborg 1974.05.17 1 f. 1 bor. gépirat olvasmányairól ír

ifj. Kodolányi János, E. 

Oxenstierna, Zsirai 

Miklós, Fehér Géza

612 Fond 1 III. Hankó Nándor levél László Gyula Göteborg 1974.11.11 1 f. 1 bor. gépirat

családi 

eseményekről, 

kolozsvári 

érettségi 

találkozóról, 

gyermekkori 

emlékekről ír

Tompa Árpád, Tompa 

László, Tompa István

613 Fond 1 III. Hankó Nándor levél László Gyula Göteborg 1975.12.12 1 db. 1 bor. autográf

köszöni a 

vendéglátást, az 

irodalmat és 

kellemes 

ünnepekt íkván

614 Fond 1 III. Hančar, Anna levél László Gyula Wien 1971.03.21 1 f. 1 bor. autográf

köszöni az 

Archaeologiai 

Értesítőben 

megjelent írást 

férjéről Franz 

Hančarról

615 Fond 1 III. Haraszti Endre levél László Gyula Winnipeg 1971.05.25 3 f. 1 bor. gépirat

beszámol 

életéről, kanadai 

tanulmányairól és 

útmutatást kér 

további szakmai 

ismeretek 

megszerzéséhez

616 Fond 1 III. Haraszti Endre levél László Gyula Winnipeg 1971.06.17 2 f. 1 bor. gépirat

köszöni a választ, 

a tanácsokat; az 

1970-es 

debreceni 

Anyanyelvi 

Konferenciáról 

nincs jó 

véleménye, mert 

pártpolitikai 

érdekek 

szolgálatába 

állították, s jelzi, 

hogy az 

emigrációban 

élők nem kedvelik 

a pártzsargont és 

a hamis híreket

617 Fond 1 III. Harkó Gyöngyi levél László Gyula

Sepsiszetgyö

rgy 1967.01.18 1 db. 1 bor. autográf

újévi jókívánságok 

a családtagok 

aláírásával

618 Fond 1 III. Harkó József levél László Gyula

Sepsiszentgy

örgy 1969.04.10 2 f. 1 bor. autográf

köszöni a Hunor 

és Magyar 

nyomában c. 

könyvet és 

látógatóba hívja a 

családot

a 

feleséggel, 

Babussal 

közösen 

írt levél

619 Fond 1 III. Harkó József levél László Gyula

Sepsiszentgy

örgy 1973.03.15 1 f. 1 bor. autográf

köszönik a szép 

levelet, s várják 

Gyulát a 

barátjával együtt

a 

feleséggel, 

Babussal 

közösen 

írt levél

620 Fond 1 III. Harkó József levél László Gyula

Sepsiszentgy

örgy 1976.02.02 2 f. 1 bor. autográf

köszönik a szép, 

irodalmi stílusban 

írt levelet, 

kiemelik a családi 

és baráti 

kapcsolatok 

fontosságát; a 

feleség örül, hogy 

örömet szerzett 

az árapataki 

keresztszemes 

mintakönyvvel Árapatak

621 Fond 1 III. Haseloff, Günther levél László Gyula Würzburg 1970.04.29 2 f. 1 bor. gépirat német

köszöni az 

állatábrázolásról 

küldött 

fényképet; 

meghívja 

előadásra

Institut für Vor- und 

Frühgeschichte der 

Universität (Würzburg) Kecel

622 Fond 1 III. Haseloff, Günther levél László Gyula Würzburg 1970.08.06 1 f. 1 bor. gépirat német

1971 elején el tud-

e jönni würzburgi 

előadásra

Institut für Vor- und 

Frühgeschichte der 

Universität (Würzburg)

623 Fond 1 III. Haseloff, Günther levél László Gyula Würzburg 1970.10.09 1 f. 1 bor. gépirat német

hivatalos 

meghívás 1971. 

február 8-9.-re

Institut für Vor- und 

Frühgeschichte der 

Universität (Würzburg)

624 Fond 1 III. Haseloff, Günther levél László Gyula Würzburg 1970.11.10 1 f. 1 bor. gépirat német

örül, hogy az 

útlevél-ügyek 

rendeződnek

Institut für Vor- und 

Frühgeschichte der 

Universität (Würzburg) Jankuhn

625 Fond 1 III. Haseloff, Günther levél László Gyula Würzburg 1971.01.21 1 f. 1 bor. gépirat német

sajnálja, hogy 

mégsem tud jönni 

Würzburgba, 

mondjon egy 

újabb időpontot

Institut für Vor- und 

Frühgeschichte der 

Universität (Würzburg)

626 Fond 1 III. Hauck, Karl levél László Gyula Münster 1972.03.29 2 f. 1 bor. gépirat német

L.Gy. könyvének 

lelkes olvasója; 

támogatást kér H. 

Vierk 

kollégájának, aki 

Csákberénnyel 

szeretne 

foglalkozni

Westfälische Wilhelms - 

Universität Hayo Vierck Csákberény



627 Fond 1 III. Hegedűs Katalin levél László Gyula Szentes 1971.05.?? 1 db. 1 bor. gépirat

köszöni a felgyői 

ásatásra szóló 

meghívást

Koszta József Múzeum 

(Szentes)

628 Fond 1 III. Hegedűs Katalin levél László Gyula Szentes 1972.09.17 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni, hogy 

megtartja 

előadását 

"Őstörténeti 

tallozások" 

címmel

Koszta József Múzeum 

(Szentes)

629 Fond 1 III. Hegedűs Katalin levél László Gyula Szentes 1976.05.04 1 f. 1 bor. gépirat

Csongrád-Felgyő 

35. sz. sírjában 

fellelt vesekő 

hollétéről 

érdeklődik

Koszta József Múzeum 

(Szentes)

Tóth Csaba, Nemeskéri 

János, Kiss Attila

630 Fond 1 III. Héjj Miklós levél László Gyula Visegrád [s.a.] 1 db. fénykép újévi jókívánság

Mátyás király Múzeum 

(Visegrád)

631 Fond 1 III. Hensel, Witold levél László Gyula Warszawa 1968.07.01 2 f. 1 bor. gépirat francia

tájékoztatja az 

Actes du 1er 

Congrès 

International 

d'Archéologie 

Slave-ban 

megjelenő írások 

honoráriumáról 

és arról, hogya 

szerzők hány 

különlenyomatot 

kapnak 

térítésmentesen, 

további jelzi, hogy 

az I., IV. és VI. 

kötet nyomtatása 

még a folyó 

évben befejeződik

Polska Akademia Nauk 

Instytut Historii Kultury 

Materialnej (Warszawa)

632 Fond 1 III. Hensel, Witold levél László Gyula Warszawa 1972.06.09 1 f. 1 bor. gépirat francia

L.Gy. nagy örömet 

szerzett 

könyvével; 

köszöni és 

melegen gratulál

633 Fond 1 III. Herman Gábor levél László Gyula Bátaszék 1971.08.07 1 f. autográf

egyetemi felvételi 

lehetőségek iránt 

érdeklődik

634 Fond 1 III. Herman Gábor levél László Gyula Bátaszék 1971.11.29 2 f. 1 bor. autográf

elkeseredve veszi 

tudomásul, hogy 

nem lehet 

egyetemi 

hallgató, de 

szeretne 

autodidakta 

módon 

régészetről 

tanulni; használt 

tankönyveket kér

635 Fond 1 III. Herrmann, Joachim levél László Gyula Berlin 1970.04.15 1 f. gépirat német

köszönik, hogy 

elfogadja a 

referátum 

megtartását, s 

kérik előre az 

anyagot

Deutsche Akademie der 

Wissenschaften zu Berlin. 

Zentralinstitut für Alte 

Geschichte und 

Archäologie; II. 

Internationalen Kongress 

für Slawische 

Archäologie

636 Fond 1 III. Herrmann, Joachim levél László Gyula Berlin 1970.07.07 1 f. 1 bor. gépirat német

hivatalos felkérés 

a szláv 

kongresszuson 

való részvételre; 

tájékoztatás a 

költségekről; 

egyúttal közlik, 

hogy 

beválasztották a 

végrehajtó 

bizottságba kongresszus

Deutsche Akademie der 

Wissenschaften zu Berlin. 

Zentralinstitut für Alte 

Geschichte und 

Archäologie; II. 

Internationalen Kongress 

für Slawische 

Archäologie

637 Fond 1 III. Herrmann, Joachim levél László Gyula Berlin 1971.09.27 1 f. 1 bor. gépirat német

újabb meghívás 

egy berlini 

előadásra 

(Népvándorláskor 

művészete) előadás

Deutsche Akademie der 

Wissenschaften zu Berlin. 

Zentralinstitut für Alte 

Geschichte und 

Archäologie

638 Fond 1 III. Herrmann, Joachim levél László Gyula Berlin 1974.04.03 1 f. 1 bor. gépirat német

örömmel 

nyugtázzák, hogy 

megérkezett a 

prágai Szent 

István kardról 

szóló tanulmánya

Akademie der 

Wissenschaften der DDR. 

Zentralinstitut für Alte 

Geschichte und 

Archäologie F. Horst

639 Fond 1 III. Herrmann, Joachim levél László Gyula Berlin 1976.10.21 2 f. 1 bor. gépirat német

meghívás a 

decemberi 

bizottsági ülésre

Akademie der 

Wissenschaften der DDR. 

Zentralinstitut für Alte 

Geschichte und 

Archäologie

a 2. folió 

verzóján 

L. Gy. 

válaszfoga

lmazványa

640 Fond 1 III. Hertay Zoltánné levél László Gyula Sopron 1971.05.19 1 f. 1 bor. autográf

szeretné, ha 

grafikus lánya 

munkáiról 

megemlékeznéne

k a szaklapok - 

ehhez kér 

segítséget

Hertay Mária grafikus 

(Sopron, 1932-)

641 Fond 1 III. Hertay Zoltánné levél László Gyula Sopron 1971.05.27 2 f. 1 bor. autográf

köszöni mind 

neki, mind a 

lányának írt 

megértő, jóleső 

sorokat

Hertay Mária grafikus 

(Sopron, 1932-)

642 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1965.09.16 1 f. 1 bor. autográf

a két nappal 

korábbi TV 

adásnak 

örvendezik

Vata Emil díszlettervező 

(1932-)

643 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1966.12.23 2 f. 1 bor. autográf

művésztelepi 

életről, 

mindennapokról, 

kisfiúról ír

Dombay Győző 

festőművész (1942-), 

Bocz Gyula 

szobrászművész (1937-)

644 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 196?12.16. 2 f. autográf

idegenvezetői 

foglalkozását 

befejezi

645 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 196?12.07. 1 f. autográf

Vörös-féle esetről 

ír



646 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1968.07.29 2 f. 1 bor. autográf

Balatonmáriára 

készül;Pécs város 

címerét tervezi

647 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1970.08.30 2 f.

1 bor. + 2 db 

László 

Gyulának 

rajzolt ex 

libris autográf

ex libriseket 

készített, de úgy 

érzi, hogy még 

most sem tudja 

tökéletesen a 

sokszorosítás 

technikáját,  3 

napot volt a 

bonyhádi 

zománcgyárban

648 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1971.04.08 1 f. 1 bor. autográf

helybeli 

kiállításokról 

számol be

Martyn Ferenc (1899-

1986)

649 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1973.01.23 3 f. 1 bor. autográf

új  munkahelye a 

pécsi Pollach 

Mihály Műszaki 

Főiskola; 

barátokkal 

közösen 

kitervelték, hogy 

meghívják L. 

Gyulát Pécsre; 

szeptemberben  

Itáliában  volt

Martyn Ferenc (1899-

1986), Hárs Éva, Mohos 

Antal

650 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1973.02.07 1 f. 1 bor. autográf

tervezik a 

"Népvándorláskor 

művészetéről" c. 

előadást

651 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1973.03.15 1 f. 1 bor. autográf

csalódott, mert 

nem készültek el 

a meghívok, az 

előadás elmarad

652 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1973.05.21 1 f. 1 bor. autográf

készül Pestre 

jönni

653 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1976.04.12 2 f. 1 bor. autográf

a rektori hivatal 

vezetője lett a 

Pécsi 

Tudományegyete

men; ; lemondott 

az 

idegenvezetésről; 

kamaszodik a fia

654 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1975.02.01 2 f. 1 bor. autográf

március 24-re 

tervezik a kiállítás 

megnyitását, 

ezzel 

kapcsolatban 

technikai 

tanácsokat kér

655 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1976.04.26 2 f. 1 bor. autográf

aggódik Marica 

miatt, aki beteg; 

jól érzi magát az 

új munkahelyén

656 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1976.11.26 2 f. 1 bor. autográf

elvált a férjétől, 

de reménytelen 

egy új lakás; 

szeretne 

Budapestre 

költözni

657 Fond 1 III. Horpácsi Sándor levél László Gyula Miskolc 1971.09.27 2 f. 1 bor. autográf

Kassákról 

érdeklődik, mert 

nem érti az 

ellentmondó 

véleményeket

Kassák Lajos (1887-

1967)

658 Fond 1 III. Horpácsi Sándor levél László Gyula Miskolc 1971.10.10 2 f. 1 bor. autográf

köszöni a 

részletes választ; 

érdekli, hogy 

L.Gy. miként ítéli 

meg Kassák 

festészetét

Kassák Lajos (1887-

1967)

659 Fond 1 III. Horpácsi Sándor levél László Gyula Miskolc 1971.10.31 2 f. 1 bor. autográf

eddigi 

körkérdéseire 

mintegy 30-40 

választ kapott; 

tanulmányt készül 

írni Kassákról

Kassák Lajos (1887-

1967)

660 Fond 1 III. Horpácsi Sándor levél László Gyula Miskolc 1971.11.09 2 f. 1 bor. autográf

szeretne tisztázni 

egy  rossz 

fogalmazása 

miatti félreértést; 

Lengyel József 

leveléről ír

Kassák Lajos (1887-

1967), Lengyel József 

(1896-1975)

661 Fond 1 III. Horváth Attila levél László Gyula Kecskemét 1968.04.03 1 f. gépirat

lehet, hogy 

Magyar Kálmánt 

segédmuzeológus

ként tudná 

alkalmazni; 

panaszkodik a 

múzeummal 

szemben 

tanusított meg 

nem értésre

Bács-Kiskun Megyei 

Tanács Múzeum-

Igazgatósága (Kecskemét)

Magyar Kálmán, Vizy 

Ottó

662 Fond 1 III. Horváth Attila levél László Gyula Kecskemét 1971.12.16 1 f. gépirat

Mátyási József 

költőről 

elmélkedik

Bács-Kiskun Megyei 

Tanács Múzeum-

Igazgatósága (Kecskemét)

Mátyási József (1765-

1849)

663 Fond 1 III. Horváth Attila levél László Gyula Kecskemét 1972.07.04 1 f. gépirat

köszöni, hogy 

átnézte a 

tanulmnyát, 

tanácsait 

elfogadta, a 

javításokat 

átvezette

Bács-Kiskun Megyei 

Tanács Múzeum-

Igazgatósága (Kecskemét)

664 Fond 1 III. Horváth Attila levél László Gyula Kecskemét 1972.12.29 1 f. gépirat

felkavarta L.Gy. 

[édesanyja halála 

miatti]szomorú 

levele; őket is sok 

szomorúság érte; 

kiállításra 

készülnek

Bács-Kiskun Megyei 

Tanács Múzeum-

Igazgatósága (Kecskemét) Bozsó János

további 

aláíró 

Tóth 

Elvira



665 Fond 1 III. Horváth Attila levél László Gyula Kecskemét 1973.12.20 1 f. gépirat

várják L. Gyulát 

Kecskemétre; 

Tóth Menyhért 

képeket hoznak a 

Galériából 

kiállításra

Bács-Kiskun Megyei 

Tanács Múzeum-

Igazgatósága (Kecskemét)

Tóth Menyhért festő 

(1904-1980)

666 Fond 1 III. Horváth István levél László Gyula Szekszárd 1966.02.17 2 f. gépirat

nagyon szeretne 

Esztergomba 

kerülni, hiszen ott 

született és 

szakdolgozati 

témája is oda 

köti; segítséget 

kér terve 

megvalósításához

667 Fond 1 III. Horváth Izabella levél László Gyula Chicago 1986.09.30 3 f. gépirat

12 éves kora óta 

él az Egyesült 

Államokban, 

három diplomát 

szerzett, magyar 

őstörténettel, 

hun művészettel 

foglalkozik; 

szeretné, ha L. Gy. 

elolvasná és 

korrigálná 

dolgozatát; 

tanácsokat kér, 

kérdéseket tesz 

föl

668 Fond 1 III.

Horváth Józsefné, 

Minci levél László Gyula Sopron 1960.04.07 1 f. 1 bor. autográf

Mühl Aladár 

képeket kellene 

küldföldre 

küldeni, de Aladár 

rest engedélyek 

után mászkálni, 

ezért a sógornő L. 

Gy. közbenjárását 

kéri

Mühl Aladár festő, 

grafikus (1902-1981)

669 Fond 1 III.

Horváth Józsefné, 

Minci levél László Gyula Sopron 1961.05.23 1 db. 1 bor. autográf

köszöni az 

értesítést; újabb  

problémái vannak

670 Fond 1 III.

Horváth Józsefné, 

Minci levél László Gyula Sopron 1970.10.18 1 f. 1 bor. autográf

kéri, hogy írja 

meg Horváth 

József életrajzát a 

Képzőművészeti 

Alap részére

Horváth József (1891-

1961) festőművész

671 Fond 1 III.

Horváth Józsefné, 

Minci levél László Gyula Sopron 1970.12.01 1 f. 1 bor. autográf

köszöni, hogy 

elvállalta az 

életrajz 

megírását; segít 

az 

adatgyűjtésben; 

családtagokról ír

672 Fond 1 III. Horváth Marietta levél László Gyula Sopron 1966.09.24 1 f. 1 bor. autográf

nyári kiállításra 

készül Mühl 

Aladárral kiállítás

Mühl Aladár festő, 

grafikus (1902-1981), 

Horváth Marietta 

hegedűtanár, író, 

szobrász (1930-2009)

673 Fond 1 III. Horváth Marietta levél László Gyula Sopron 1969.02.24 1 f. 1 bor. autográf

segítséget kér egy 

ismerős, 

tehetséges lány 

továbbtanulásáho

z, készül 

megfaragni az 

első fejet fából; 6 

hetes 

művésztelepet 

akarnak létesíteni 

Sopronban

674 Fond 1 III. Horváth Marietta levél László Gyula Celldömölk 1974.04.17 2 f. 1 bor. gépirat

nagyon jól érzi 

magát 

Celldömölkön, 

sokat dolgozik; 

szeretné, ha 

meglátogatná és 

tartana előadást, 

igazgatója a 

helytörténet 

szorgos kutatója

Molnár Dezső (1911-

1987)

Kemenesalja, 

Celldömölk

675 Fond 1 III. Horváth Marietta levél László Gyula Celldömölk 1974.10.13 2 f. 1 bor. autográf

szeretne salzburgi 

zenekarhoz 

szegődni, ehhez 

kér segítséget

676 Fond 1 III. Horváth Marietta levél László Gyula Celldömölk 1974.11.12 1 f. 1 bor. autográf

köszöni a 

fáradozást; sajnos 

az előadást nem 

tudja 

meghallgatni, 

mert nem lesz a 

városban

677 Fond 1 III. Houchard Iván levél László Gyula Budapest 1970.03.12 1 f. gépirat

most olvasta 

Rudnayról szóló 

tanulmányát, ő is 

tanítványa volt; ő 

is szívesen adná 

közre mesterükről 

szóló 

megemlékezéseit

678 Fond 1 III. Huguet, Louis levél László Gyula Paris 1970.10.09 1 f. 1 bor. gépirat francia

Radnótit kutatja 

és szeretné tudni, 

mely 

intézményekben 

talál kéziratokat

Radnóti Miklós (1909-

1944)

679 Fond 1 III. Huszti János levél László Gyula Budapest 1976.12.?? 1 db.

nyomtatvá

ny

karácsonyi, újévi 

jókívánságok



680 Fond 1 III. Illyés Endre levél László Gyula Debrecen 1959.09.04 1 f. 1 bor. autográf

Varga Zsigmond 

teológia 

professzor 

magyar 

mitológiával 

kapcsolatos írását 

szeretné kiadni

Illyés Endre teológiai 

professzor (1897-1962), 

Varga Zsigmond 

teológiai professzor 

(1886-1956)

681 Fond 1 III. Illyés Endre levél László Gyula Debrecen 1959.12.24 2 f. 1 bor. autográf

református 

egyházi szokások

népi 

vallásosság, 

stólakérdés

682 Fond 1 III. Illyés Ibolya levél László Gyula Lotosino 1969.12.22 1 db. 1 bor. autográf

karácsonyi 

jókívánságok

683 Fond 1 III. Illyés Ibolya levél László Gyula Lotosino 1970.12.24 1 f. 1 bor. autográf

Kárpátaljától 

távol él, angolt 

tanít, de a 

jövőben 

fordításokkal 

szeretne 

foglalkozni

684 Fond 1 III. Illyés Ibolya levél László Gyula Rumjancevo 1973.12.26 1 f. 1 bor. autográf

közelebb 

költöztek 

Moszkvához; 

angolból oroszra 

fordít, de 

szeretne 

magyarról oroszra 

fordítani

685 Fond 1 III. Imreh Pál levél László Gyula Vecsés 1963.08.25 1 f. 1 bor. autográf

székely kapu 

készítéséhez fát 

keres; családjáról 

ír Kelemen Lajos

686 Fond 1 III. Imreh Pál levél László Gyula Vecsés 1966.10.11 1 f. 1 bor. autográf

elkészült a 

"háromszéki" 

székely kapu; 

kapunézőbe hívja 

a László családot

687 Fond 1 III. Incze Ferenc levél László Gyula Budapest 1968.05.10 1 f.

1 bor. + Incze 

János levele autográf

Incze F.  

továbbítja Incze 

János levelét, aki 

kapcsolatot keres 

A. Tothoz

Incze Ferenc festő 

(1910-1988), Amerigo 

Tot (1909-1984)

Incze 

János 

festő 

(1912-

1999)

688 Fond 1 III. Ingman, Martti levél László Gyula Budapest 1970.03.13 1 db. 1 bor. távirat

születésnapi 

jókívánságok

Martti 

Ingman 

finn 

nagykövet 

(1969-

1973)

689 Fond 1 III. Ispánki József levél László Gyula

Mosonmagy

aróvár 1963.08.03 1 f. 1 bor. gépirat

előadásra kérik 

"modern 

képzőművészet" 

témában előadás Lakatos József

690 Fond 1 III. Ispánki József levél László Gyula

Mosonmagy

aróvár 1963.09.18 2 f. 1 bor. gépirat

köszöni, hogy 

elvileg elfogadta a 

felkérést 

előadásra előadás

691 Fond 1 III. Istvánovits Márton levél László Gyula Budapest 1974.05.07 1 f. gépirat

sajnálja, hogy 

nem tudja 

elküldeni a kért 

könyvet MTA Néprajzi Kutató Silling, E. M.

692 Fond 1 III. Jankovich Dénes levél László Gyula Szeged 1971.06.19 1 f. 1 bor. gépirat

különbözeti vizsga 

előtti 

konzultációs 

lehetőséget kér

693 Fond 1 III. Jánosi Tamás levél László Gyula Budapest 1973.05.?? 1 f. gépirat

szeretné tudni, 

hogy van-e 

létjogosultsága 

Paál Zoltán 

felvetéseinek Arvisurák Paál Zoltán

694 Fond 1 III. Jungbert Béla, ifj. levél László Gyula Kolozsvár 1975.09.03 1 f. 1 bor. autográf

állásproblémái 

vannak

Mócsy András, Tóth 

Gábor, Bóna István, 

Bárdos Edith, Bakay 

Kornél, Jakó Zsimond, 

Imreh István, Antal Á.

695 Fond 1 III. Jungbert Béla, ifj. levél László Gyula Kolozsvár 1976.02.14 1 f. 1 bor. autográf

Bárdos Edith-tel 

tervezett 

névházassága 

mégsem jön létre Bárdos Edith

696 Fond 1 III. Jungbert Béla, ifj. levél László Gyula Zilah 1976.04.04 1 f. 1 bor. autográf

a zilahi 

kaszárnyából ír, 

mert behívták 

katonának

697 Fond 1 III. Jungbert Béla, ifj. levél László Gyula Kolozsvár 1976.10.05 2 f. 1 bor. autográf

a kisebbségi lét 

olykor 

reménytelennek 

tűnő 

nehézségeiről ír

Roska Márton régész 

(1880-1961)

698 Fond 1 III. Jungbert Béla, ifj. levél László Gyula Kolozsvár 1976.12.23 1 db. 1 bor. autográf

karácsonyi 

jókívánságok

699 Fond 1 III. K[ardoss] B[éla] levél László Gyula Rákosliget 1974.03.25 1 f.

1 bor.+ 

program gépirat

küldi a Tokaji 

Tavasz híradását 

L. Gy. Kiállításáról

700 Fond 1 III. Kabay Éva levél László Gyula Budapest 1976.05.31 1 f. 1 bor. gépirat

kiadványokkal 

kapcsolatos 

ügyintézés,igazolá

s kérése, 

honorárium 

átvétele Corvina Kiadó (Budapest)

Szent László; Lux Emil, 

Kádár Zoltán, Lipták Pál, 

Füzes Miklós, Rácz 

István

701 Fond 1 III. Karádi Ilona levél László Gyula Budapest 1975.09.25 1 f. autográf

dicséri a 

beküldött 

kéziratot de Géza 

fejedelemről írt 

részt túl 

lexikálisnak tartja

Móra F. Ifjúsági 

Könyvkiadó Géza fejedelem

702 Fond 1 III. Karádi Ilona levél László Gyula Budapest 197?.03.31 1 f. autográf

kicsit lerövidítette 

a beküldött 

cikket, de kér 

néhány beszúrást

Móra F. Ifjúsági 

Könyvkiadó Rockenbauer Pál Etelköz

703 Fond 1 III. Kántor Lajos [?] levél László Gyula Kolozsvár 1973.12.29 1 f. 1 bor. gépirat

nagyon örültek 

Incze Jánosról írt 

esszének, már 

nyomdában van Korunk folyóirat Incze János festő

704 Fond 1 III. Kemény Mária, G. levél László Gyula Budapest 1974.03.12 1 f. gépirat

könyveket küld; 

rajzokat kér a 

meglévő kötethez

Móra F. Ifjúsági 

Könyvkiadó Varga Domokos

705 Fond 1 III. Kenedi János levél László Gyula Budapest 1969.10.20 1 f. 1 bor. gépirat

engedélyt kér a 

szöveg 

megrövidítéséhez Budapester Rundschau



706 Fond 1 III. Keresztes Mihályné levél László Gyula Budapest 1970.02.11 1 f. + 4 f. gépirat

nyilatkozat 

elküldése  

diafilmek rajzai 

tárgyában

Magyar Diafilmgyártó 

Vállalat

Láthatatla

n ember, 

Csongor 

és Tünde, 

Rege a 

Csodaszar

vasról c. 

diafilmekr

ől van szó

707 Fond 1 III. Keresztes Mihályné levél László Gyula Budapest 1976.11.30 1 f. gépirat

három diafilm 

rajzait és szövegét 

küldik, s kérik 

megőrzését

Magyar Diafilmgyártó 

Vállalat

Láthatatla

n ember, 

Csongor 

és Tünde, 

Rege a 

Csodaszar

vasról c. 

diafilmekr

ől van szó

708 Fond 1 III. Kocsis Ferenc levél László Gyula Budapest 1959.03.27 1 f. gépirat

olvasói kérdés 

továbbítása: a 

fene és az ír szó 

eredete

Élet és Tudomány 

szerkesztősége Wild Béláné

709 Fond 1 III. Kocsis Ferenc levél László Gyula Budapest 1960.05.18 1 f. gépirat

közlési feltételek, 

ábrás kérdése, 

honorárium

Élet és Tudomány 

szerkesztősége Nagy Tibor

710 Fond 1 III. Kocsis Ferenc levél László Gyula Budapest 1961.03.24 1 f. gépirat

tanulmány kérése 

a Kalendárium 

részére eltünt  

középkori magyar 

műkincsek 

tárgyában

Élet és Tudomány 

szerkesztősége

711 Fond 1 III. Kocsis Ferenc levél László Gyula Budapest 1961.04.10 1 f. gépirat

művészeti tárgyú 

írást nem kérnek

Élet és Tudomány 

szerkesztősége

712 Fond 1 III. Kollautz, Arnulf levél László Gyula

Eichstetten/

Frbg. 1974.10.21 1 f.

1 bor. + 1 

ábra gépirat német

köszöni a Terra 

avarorumot; egy 

bizonyos figura 

képét mellékeli, s 

ezzel 

kapcsolatban 

kérdezi, hogy 

feltünt-e, hogy a 

viselet gombolása 

másként van

713 Fond 1 III. Koller, Heinrich levél László Gyula Salzburg 1971.05.27 1 f. 1 bor. gépirat német

megköszöni a 

"Kettős 

honfoglalás" c. 

különlenyomat, 

reméli, hogy 

elméletével 

iskolát fog 

teremteni; ő sem 

fogadja el azt a 

felfogást, 

miszerint az 

avarok a 9. 

században 

kihaltak

714 Fond 1 III. Kormos Ilona levél László Gyula Szőny 1974.03.07 1 f. gépirat

felkérés előadásra 

a kettős 

honfoglalás 

elméletéről előadás

Komáromi Kőolajipari 

Vállalat Ady Endre 

Művelődési Ház

715 Fond 1 III. Kosály Márta levél László Gyula Budapest 1976.04.30 1 f. gépirat

kérik nézze át 

Dümmert Dezső: 

Az Árpádok 

nyomában c. 

kéziratának 

végleges 

szövegezését Medicina Könyvkiadó Dümmert Dezső

716 Fond 1 III. Kovács Béla levél László Gyula Eger 1975.04.05 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni, hogy 

elfogadta az 

előadásra 

vonatkozó 

felkérést

Gárdonyi Géza Társaság 

(Eger) Szabó János

717 Fond 1 III. Kovács Gyula levél László Gyula Budapest 1976.04.12 1 f. gépirat

Borsos Miklós 

pályaképét 

bemutató írást 

kérnek Művészet c. folyóirat

Borsos Miklós (1906-

1990)

718 Fond 1 III. Kovács Tibor levél László Gyula Budapest 1975.01.30 1 f. 1 bor. gépirat

"A prágai Szent 

István kard" c. 

előadás 

megtartására kéri 

a Kossuth 

Klubban

prágai Szent 

István kard

Magyar Régészeti és 

Művészettörténeti 

Társulat

719 Fond 1 III. Kőrösi József levél László Gyula Budapest 1969.12.08 1 f. gépirat

"Kérdések és 

felvetések a 

magyar 

honfoglalás"-ról 

c. írás 

korrektúráját 

kérik mielőbb

Valóság c. folyóirat 

szerkesztősége

720 Fond 1 III. Kabán Ferenc levél László Gyula Budapest 1974.08.06 1 db. autográf

 üzeneteket 

hozott, szeretne 

találkozni a 

címzettel

Cselényi Béla, Benedek 

István, dr. Bîlcea

721 Fond 1 III.

Kacsor/Kalmár (?) 

Jánosné levél László Gyula

Balatonfüre

d 1963.10.02 2 f. 1 bor. + levél autográf

örömmel 

hallgatta L.Gy. 

rádióelőadását; a 

levél melléklete a 

levél 

továbbítójának - 

Ambrus Tibor - 

levele Ambrus Tibor

722 Fond 1 III. Kadácsi Zoltán levél László Gyula

Suplac 

(Küküllőszép

lak) ??.12.22. 1 db. 1 bor. autográf

karácsonyi 

jókívánságok

723 Fond 1 III. Kadácsi Zoltán levél László Gyula

Küküllőszépl

ak 1960.09.30 1 f. 1 bor. autográf

összetörtnek érzi 

magát, de okáról 

majd a következő 

levélben ír Egyed János

724 Fond 1 III. Kadácsi Zoltán levél László Gyula

Küküllőszépl

ak 1961.12.20 2 f. 1 bor. autográf

életéről, 

gondolatairól ír



725 Fond 1 III. Kadácsi Zoltán levél László Gyula

Küküllőszépl

ak 1963.12.20 2 f. + 2 f. 1 bor. autográf

mindennapjairól 

ír, a 

mellékletekben 

versek vannak

726 Fond 1 III. Kadácsi Zoltán levél László Gyula

Küküllőszépl

ak 1973.01.21 1 f. gépirat

kondoleáló levél; 

arra emlékezik, 

amikor utoljára 

látta L.Gy. 

Családtagjait

727 Fond 1 III. Kádár József levél László Gyula Mohács 1968.08.12 1 f. 1 bor. gépirat

Hunor és Magor 

nyomában c. 

előadásra kérik

Bartók Béla Művelődési 

Ház (Mohács)

728 Fond 1 III. Kálóczy Lajos levél László Gyula Mecsér 1956.01.07 1 f. autográf

a vjatkai sólymász 

képét kéri; 

továbbá régi 

családi fényképek 

értékesítését kéri dr. Walter Schlüter

729 Fond 1 III. Kálóczy Lajos levél László Gyula Mecsér 1956.01.28 2 f. 1 bor. autográf

köszöni a választ; 

ismét az eladandó 

családi 

fotóanyagról ír; 

sürgeti a vjatkai 

sólymász képét; 

felfrissíti francia 

nyelvtudását Kelemen Lajos

730 Fond 1 III. Kálóczy Lajos levél László Gyula Mecsér 1956.04.06 2 f. 1 bor. autográf

betegségéről, 

majd a Kálóczy 

család 

nemességéről, 

felmenőiről ír; 

kéri Kelemen L. 

levelének 

legépeltetését

dr. Walter Schlüter, 

Kelemen Lajos, Balogh 

Jolán, Rásonyi László, 

Nagy Iván

731 Fond 1 III. Kálóczy Lajos levél László Gyula Mecsér 1961.04.02 1 f. 1 bor. autográf

örül, hogy 

megtudta L. Gy. új 

címét; megalakult 

falujában a TSZ, 

ahol 7 hónapig 

kanász volt; 

szeretné rendezni 

összegyűjtött 

anyagát, 

levelezését Filep Antal

732 Fond 1 III. Kálóczy Lajos levél László Gyula Mecsér 1961.04.29 1 f. 1 bor. autográf

köszöni a levelet; 

sok mindent 

"tanul" a TSz-ben 

dolgozó egyszerű 

emberektől Kelemen Lajos

733 Fond 1 III. Kálóczy Lajos levél László Gyula Mecsér 1961.05.19 1 f. 1 bor. autográf

ismét kéri 

Kelemen Lajos 

levelének 

legépeltetését; 

szeretné 

megkapni a Finn-

Ugor 

őstörténetről 

szóló könyvet Kelemen Lajos

734 Fond 1 III. Kálóczy Lajos levél László Gyula Mecsér 1962.01.08 1 f. 1 bor. autográf

nincsenek 

véletlenek; 

telepátia; újévi 

jókívánságok

Somogyi Antal, Rásonyi 

László, Lakos János, 

Szűcs Ferenc

735 Fond 1 III. Kálóczy Lajos levél László Gyula Mecsér 1962.04.11 1 f. 1 bor. autográf

Kelemen Lajos 

levele valóságos 

adatgyűjtemény; 

a héja jellemzői héja

Szabó T. Attila, Bíró 

Vendel, Kádár József, 

Balogh Jolán, Suky 

László, Somogyi Antal, 

Zrínyi Miklós, Balassi 

Bálint, Gyöngyösi István

736 Fond 1 III. Kanozsai Margit levél László Gyula Budapest 1970.03.13 1 f. távirat

születésnapi 

jókívánságok

737 Fond 1 III. Kanozsai Margit levél László Gyula Budapest 1971.06.14 1 f. 1 bor. gépirat

betegsége miatt 

nem tud dolgozni, 

kéri, hogy mentse 

ki a Műv.történeti 

Értesítőnél

738 Fond 1 III. Kanyar József levél László Gyula Kaposvár 1968.05.25 1 f. gépirat

köszönettel 

visszaküldi a 

Petrovics-Kárpáti 

[Vaszary] kötetet, 

továbbá 

intézkedik a 

tiszteletdíj 

kiutalásáról Kaposvári Állami Levéltár

Takáts Gyula költő 

(1911-2008)

739 Fond 1 III. Kanyar József levél László Gyula Kaposvár 1969.12.27 1 db. 1 bor. autográf

karácsonyi, újévi 

jókívánságok

740 Fond 1 III. Kanyar József levél László Gyula Kaposvár 1971.10.02 1 f. 1 bor. gépirat

német 

nyelvvizsgsájához 

kér támogatást

Somogy Megyei Levéltár 

(Kaposvár) Oláh József

741 Fond 1 III. Kanyar József levél László Gyula Kaposvár 1971.11.01 1 f. 1 bor. autográf

beszámol sikeres 

nyelvvizsgájáról

Somogy Megyei Levéltár 

(Kaposvár)

742 Fond 1 III. Kanyar József levél László Gyula Kaposvár 1975.03.17 1 f. gépirat

Felkéri Jankovich 

Dénes Rinya-

völgyről szóló 

kéziratának 

lektorálására lektorálás

Somogy Megyei Levéltár 

(Kaposvár) Jankovich Dénes

743 Fond 1 III. Kaposvári Gyula levél László Gyula Szolnok 1958.08.10 2 f. gépirat

L.Gy. 

Irodalomtörténet

ben olvasott 

írására hivatkozva 

elmesél egy másik 

mondát a lovakkal 

való tipratásról

mondák; 

lovakkal 

történő 

tipratás

Damjanich János 

Múzeum (Szolnok)

Dienes András, Petőfi 

Sándor, Szöllős Mihály, 

Ráti Bozsó István

Kőtelek, 

Árokszállás, 

Törökszentmiklós

744 Fond 1 III. Kaposvári Gyula levél László Gyula Szolnok 1964.10.15 1 f. autográf

örül, hogy vállalja 

a kiállítás 

megnyitását kiállítás

Damjanich János 

Múzeum (Szolnok)

Takáts Gyula, Simon 

Ferenc

745 Fond 1 III. Kaposvári Gyula levél László Gyula Szolnok 1968.10.30 1 f. + 1 f. gépirat

felkéri, hogy írjon 

a Szűcs Sándor 

emlékkönyv 

részére 

Szolnok Megyei 

Múzeumok Igazgatósága

Szűcs Sándor ny. 

karcagi 

múzeumigazgató



746 Fond 1 III. Kaposvári Gyula levél László Gyula Szolnok 1972.05.07 1 f. autográf

felkérés kiállítás 

megnyitására kiállítás

Damjanich János 

Múzeum (Szolnok)

Párducz Mihály, 

Boromissza Tiborné

747 Fond 1 III. Kapus Jánosné levél László Gyula Felgyő 1974.07.23 1 f. 1 bor. gépirat

szoborállítás 

ügyében kér 

tanácsot; 

szeretnék 

megkapni L. Gy. 

Felgyőről írt 

tanulmányát

Felgyő Községi Tanács 

VB. Erdei Ferenc Felgyő

748 Fond 1 III. Karasszon Dezső levél László Gyula Mártély 1960.11.02 1 f. 1 bor. gépirat

tolmácsolja a 

mártélyi 

tanácselnök 

ígéretét arra 

vonatkozóan, 

hogy mindent 

megtesznek a 

sírásások 

alkalmával 

előkerült tárgyak 

megőrzésére Mártély

749 Fond 1 III. Karasszon Dezső levél László Gyula Mártély 1963.11.13 1 f. 1 bor. gépirat

a katolikus lelkész 

ásás közben 

emberi 

csontvázat talált 

kertjében, 

feltehetően ősi 

temetkezési 

helyről van szó, 

kéri L. Gy. 

tájékoztatását a 

leletről Mártély

750 Fond 1 III.

Karcsay Geönczeöl 

Gyula levél László Gyula Nyitra 1971.07.08 2 f. 1 bor.  + 2 f. autográf

A VII. Nyári 

Ifjúsági Találkozó 

szervezőit felsőbb 

erők akadályozzák 

a munkában. 

Kevesebb pénzt, 

kevesebb időt 

kapnak. Így L. Gy. 

meghívása sem 

aktuális. 

Panaszkodik a 

körülményekre, a 

magyarok szorult 

helyzetére. A 

mellékletben a 

tervezett nyári 

tábor programja 

olvasható. Makovics Kálmán Nyitra

751 Fond 1 III. Kardoss Béla levél László Gyula Budapest 1974.01.17 1 f. 1 bor. gépirat

időpontot kér egy 

rövid 

megbeszélésre

Németh Kálmán (1903-

1979) szobrász, Kardoss 

Piroska, Nagy Balogh 

János 

752 Fond 1 III. Kardoss Béla levél László Gyula Budapest 1974.01.26 1 f. 1 bor. gépirat

Németh Kálmán 

(szobrász) tokaji 

kiállítási 

katalógusához 

szöveget kér Tokaji Tavasz

Németh Kálmán, Barta 

Éva

753 Fond 1 III. Kardoss Béla levél László Gyula Budapest 1974.02.03 1 f. 1 bor. gépirat

Némethék nagy 

örültek a 

katalógusba szánt 

írásnak

Németh Kálmán, Zuna 

Edit, Berda József

754 Fond 1 III. Kardoss Béla levél László Gyula Budapest 1974.04.16 1 f. 1 bor. gépirat

"csereüzletek"leb

onyolítása

Berda József, Pilinszky 

János, Remenyik 

Zsigmond, Nagy Imre

755 Fond 1 III. Kardoss Béla levél László Gyula Budapest 1975.04.05 1 f. 1 bor. gépirat

szeretné, ha a 

Pataki Öregdiákok 

összejövetelén 

mondana néhány 

perces 

visszaemlékezést; 

találkozási 

lehetőséget kér Sárospatak

756 Fond 1 III. Kardoss Béla levél László Gyula Budapest 1975.04.22 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

egy elfelejtett, 

1958-as 

sárospataki 

meghívó 

másolatát 

mellékeli Lázár István Sárospatak

757 Fond 1 III. Kardoss Béla levél László Gyula Budapest 1975.06.16 2 f. 1 bor. gépirat

sajnálja, hogy 

lemaradt a Nagy 

Imre estről 

(MNG);  

időpontot kér 

találkozóra Nagy Imre

758 Fond 1 III. Kardoss Béla levél László Gyula Budapest 1976.09.27 1 f. 1 bor. gépirat

Ottó Ferenc 

unokaöccse 

Magyarországra 

érkezik,  szeretné, 

ha lerajzolná

Ottó Ferenc 

zeneszserző (1904-

1976)

759 Fond 1 III. Károlyi Zsigmond levél László Gyula Budapest 1972.02.28 1 f. gépirat

Alsó-Tiszavidék 

árvízvédelmével 

foglalkozik, 

küldött 

különlenyomatot; 

találkozási 

lehetőséget kér Alsó-Tiszavidék

760 Fond 1 III. Károlyi Zsigmond levél László Gyula Budapest 1976.11.04 1 f. gépirat

köszöni a korábbi 

segítséget, elküldi 

újabb munkáját

vízügy, ártéri 

gazdálkodás Közép-Tiszavidék

761 Fond 1 III. Kárpáti Ferenc levél László Gyula

Egyházasger

ge 1973.10.04 1 f. 1 bor. autográf

segítséget kér 

jegyzetek 

megszerzéséhez Makovics Kálmán

762 Fond 1 III. Kárpáti Ferenc levél László Gyula

Egyházasger

ge 1974.02.06 1 f. 1 bor. autográf

találkozáshoz kér 

lehetőséget, 

időpontot

763 Fond 1 III. Kárpáti Gábor levél László Gyula Prága 1964.11.16 2 f. 1 bor. autográf

régészetet tanul 

Prágában, magyar 

szakirodalomjegyz

éket kér Filip professzor



764 Fond 1 III. Kassák Lajosné levél László Gyula Budapest 1967.09.15 1 db.

1 bor. + 

névjegy autográf

késve köszöni 

meg a levelet, 

mert kórházban 

volt; elkészült a 

nagymarosi 

Kassák-ház Nagymaros

765 Fond 1 III. Kassák Lajosné levél László Gyula Budapest 1970.07.30 1 f. 1 bor. gépirat

nem tud tanácsot 

adni, de hiszi, 

hogy a professzor 

előszavával 

gazdagodni fog a 

tervezett könyv Kassák Lajos

feltehetőe

n az "Ami 

mögöttün

k van, az 

bennünk 

van…" c. 

bevezető 

Kassák 

képesköny

véhez. In 

Kassák 

Lajos: az 

idő 

múlásába

n

766 Fond 1 III. Kassák Lajosné levél László Gyula Budapest 1971.11.07 1 f. 1 bor. gépirat

nagyszerűnek 

tartja a 

bevezetőt,ugyana

kkor kifogásolja 

egyes kifejezések 

gyakori 

használatát Kassák Lajos

767 Fond 1 III. Kasznár László levél László Gyula Sopron 1972.01.09 1 f. 1 bor. gépirat

mint történelem 

szakos tanár ír 

pályájáról maga 

és társai nevében; 

örülnének, ha a 

professzor 

előadást tartana 

középiskolásaikna

k

további 

aláírók 

Kasznár 

Lászlóné, 

Horváth 

Andorné

768 Fond 1 III. Kasznár László levél László Gyula Sopron 1972.04.25 1 f. 1 bor. gépirat

szeptember-

októberi 

időpontot 

javasolnának a 

tervezett 

előadásra

769 Fond 1 III. Katona Kiss Ferenc levél László Gyula Szentes 1958.04.28 2 f.

1 bor.+ 

újságkivágat autográf

köszöni, hogy 

közbenjárásával 

lehetővé tette 

kiállítása 

megrendezését

Katona Kiss Ferenc 

festő (1909-1995)

770 Fond 1 III. Katona Magdolna levél László Gyula Belgrád 1975.12.26 1 db. 1 bor. autográf újévi jókívánság

771 Fond 1 III. Kazár Istvánné levél László Gyula Budapest 1958.11.28 1 db. autográf

kéziratokat 

szeretne 

megmutatni

Feszty Árpád, Türr 

István

772 Fond 1 III. Kazár Lajos levél László Gyula Bloomington 1972.11.09 3 f.

1 bor.+ 6 f. 

xeroxmásolat gépirat

külföldre kerülvén 

nyelvészeti 

tanulmányokba 

kezd, a japán és 

az urali nyelvek 

"rokonságát" 

kutatja;  

érdeklődéssel 

olvassa L. Gy. 

könyveit.

Indiana University, 

Bloomington

Pröhle Vilmos (1871-

1946), Sinor Dénes 

(1916-2011)

773 Fond 1 III. Kazár Lajos levél László Gyula

Neusiedl am 

See 1975.04.14 2 f. 1 bor. gépirat

magyarországi 

tartózkodása alatt 

vásárolt 

szakirodalom 

kapcsán vet fel 

nyelvészeti 

kérdéseket; avar 

kérdés avar kérdés

774 Fond 1 III. Kazár Lajos levél László Gyula

Neusiedl am 

See 1976.02.28 1 db. autográf

köszöni a könyvet 

(A 

honfoglalókról); 

kismartoni 

konferencián 

beszél a japán-

magyar 

nyelvészeti 

hasonlóságokról nyelvészet Imre Samu

775 Fond 1 III. Kazár Lajos levél László Gyula Hamburg 1981.01.13 2 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

könyvét küldi a 

japán és uráli 

nyelvek 

összehasonlításár

ól: 600 szófejtést 

és 30 alaktani 

páruzamot mutat 

be

szófejtés, 

nyelvészet Pröhle Vilmos

776 Fond 1 III. Kecskés László levél László Gyula Komárom 1972.06.09 1 f. 1 bor. gépirat

hagyományokról 

gyűjtött 

dolgozatával 

pályázatot nyert; 

szeretne 

szakemberrel 

tárgyalni, 

időpontot kér 

néprajz; 

szekeresgazdá

k

777 Fond 1 III. Kelemen Kálmán levél László Gyula Budapest 1974.06.06 1 f. 1 bor. gépirat

csángó 

hagyományokat, 

tárgyi emlékeket 

gyűjtött; Csángó 

származású 

nagyjaink c. 

munkájának 

elbírálását kéri

néprajz, 

csángók

778 Fond 1 III.

Kemenczeiné Végh 

Katalin levél László Gyula Miskolc 1966.04.27 1 f. 1 bor. gépirat

szobor ügyben a 

Városi Tanács a 

Medgyessy-

levelezést nem 

tudja kikeresni, a 

Hazafias Népfront 

sem tud 

levelezésről

Herman Ottó Múzeum 

(Miskolc) Medgyessy Ferenc

779 Fond 1 III. Kerecseny János levél László Gyula Cleveland 1969.12.16 2 f.

autográf/g

épirat

nagyon köszöni a 

szép levelet; lánya 

küldi a 

"Világmegváltó 

Eszme" c. könyvét



780 Fond 1 III. Kerecsényi Edit levél László Gyula Nagykanizsa 1976.04.08 1 f. 1 bor. gépirat

várják Szabolcs 

Péter kiállításának 

megnyitására Szabolcs Péter

781 Fond 1 III. King, Caradoc levél László Gyula

Harmondsw

orth 1974.11.27 1 f. 1 bor. gépirat angol

782 Fond 1 III. Kisdégi Ferencné levél László Gyula Budapest 1958.08.26 1 f. 1 bor. gépirat

mielőbb kéri a 

Vásárhelyi Őszi 

Tárlat 

katalógusának 

előszavát; 

szeptember 12-én 

telefonhívást vár

Kisdégi 

Ferencné 

Kirimi Irén

783 Fond 1 III. Kisdégi Ferencné levél László Gyula Budapest 1965.11.12 1 f. 1 bor. autográf

sajnálja, hogy 

elmarad a 

látogatás

784 Fond 1 III. Kisdégi Ferencné levél László Gyula Budapest 1968.07.11 1 f. gépirat

Debrecenben 

szeretnék 

kiállítani a 

budapesti 

Medgyessy-

kiállítás anyagát, 

ehhez kér 

tanácsokat

Medgyessy Ferenc, 

Béres András, Áldor 

János László, Módy 

György, [Varga Mátyás] Szekszárd

785 Fond 1 III. Kisdégi Ferencné levél László Gyula Vaja 1968.08.17 1 db. autográf

egy kiállítás 

előkészítetlenség

éről ír

786 Fond 1 III. Kisdégi Ferencné levél László Gyula Budapest 1968.08.29 1 f. 1 bor. autográf

a [debreceni] 

Medgyessy 

kiállítás 

előkészületeiről ír Medgyessy Ferenc

787 Fond 1 III. Kisdégi Ferencné levél László Gyula Budapest 1970.01.12 1 f. autográf

látogatást 

helyeznek 

kilátásba

Kajári Gyula (1926-

1995)

788 Fond 1 III. Kisdégi Ferencné levél László Gyula Budapest 1970.01.22 1 f. autográf

képkeretekről ír, 

köszöni a levelet; 

Rudnay kiállítást 

készül rendezni 

Hódmezővásárhel

yen Rudnay Gyula

789 Fond 1 III. Kisdégi Ferencné levél László Gyula Budapest 1970.07.27 1 f. 1 bor. autográf

sajnálja, hogy 

nem tudott 

elmenni Felgyőre, 

helyette L.Gy. 

családtagjaival 

beszélt Bp.-en; 

Koós Károlyról kér 

cikket

Nagy Ernő, Koós Károly, 

Varga Ferenc

790 Fond 1 III. Kiss Attila levél László Gyula Budapest 1962.06.30 1 f. gépirat

elkövetett 

sértésért 

bocsánatot kér

791 Fond 1 III.

Kiss Dezső 

(ép.mérn.) levél László Gyula Budapest 1974.12.27 1 f. 1 bor. gépirat

két levelet küld 

L.Gy.-nak

Aba-Novák Vilmos, Lux 

Kálmán, Endrédy 

György, Lőrincze Lajos, 

Clark Ádám, Ruffy 

[Péter?]

792 Fond 1 III.

Kiss Dezső 

(ép.mérn.) levél László Gyula Budapest 1975.04.10 1 f. 1 mell.

autográf/g

épirat

küldi Váradi Antal 

autográf versét

Váradi Antal, Váradi 

Aranka, Bobula Ida

archaizált 

stílusban 

és 

formában 

írt 

névnapi 

köszöntő, 

mely kelt 

1975. 

Szent 

György 

havának 

Ezekiel 

napján

793 Fond 1 III.

Kiss Dezső 

(fogorvos) levél László Gyula Budapest 1973.12.?? 1 db. 1 bor. autográf

karácsonyi 

jókívánságok

794 Fond 1 III.

Kiss Dezső 

(fogorvos) levél László Gyula Budapest 1974.12.?? 1 db. 1 bor. autográf

karácsonyi 

jókívánságok

795 Fond 1 III. Kiss Erzsébet levél László Gyula Budapest 1973.01.20 1 f. 1 bor. autográf

a Főv. Operett 

Színházhoz ment 

dolgozni, ezért a 

rajzolást csak itt 

lehet folytatni

796 Fond 1 III. Kiss István levél László Gyula Budapest 1974.10.11 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni, hogy 

megírja Szabó 

Dezsővel 

kapcsolatos 

emlékeit a feltett 

kérdések alapján

Szabó Dezső (1879-

1945), Budai Balogh 

Sándor

797 Fond 1 III. Kiss János levél László Gyula

Magyardécs

e 1962.08.10 1 f. 1 bor. gépirat

beszámol 

családjáról, 

életkörülményeik

ről Kadácsi Zoltán

798 Fond 1 III. Kiss János levél László Gyula

Magyardécs

e 1964.11.12 3 f. 1 bor. gépirat

igen részletesen 

számol be 

gyermekeiről, 

unokáiról, a 

bővülő családról, 

s kinek-kinek a 

pályájáról

Incze János, Cselényi 

László

799 Fond 1 III. Kiss János levél László Gyula

Magyardécs

e 1966.09.29 1 f. gépirat

fia ornitológus a 

Duna-deltában, 

szeretné, ha 

menye az ottani 

múzeumban 

kaphatna állást, 

ehhez kér 

segítséget

800 Fond 1 III. Kiss János levél László Gyula

Magyardécs

e 1968.12.16 1 f. gépirat

Décse 700 éves 

múltjáról ír

Kádár József, Pokoly 

József Décse

801 Fond 1 III. Klanica, Zdeněk levél László Gyula Brno 1972.05.25 1 f. gépirat német

küldi egy 

"Riemenzunge" 

adatait a 

publikáció 

címével

nagyszíjvég, 

avar kor

Archeologický ústav 

ČSAV

Investigati

ons 

Achéologi

que en 

Tschéchos

lovaquie, 

Prague 

1966. s. 

240.



802 Fond 1 III. Klinler Istvánné levél László Gyula Kecskemét 1976.02.19 1 f. gépirat

lemondják az 

előadást, mert 

nem kaptak 

támogatást

Megyei Kórház 

(Kecskemét)

803 Fond 1 III. Koch Sándor levél László Gyula Szeged 1961.09.02 1 f. 1 bor. gépirat

Tiranából elhozta 

Hanna Spahiu,  

egykori tanítvány 

disszertációját

Szegedi 

Tudományegyetem 

Ásvány-Kőzettani 

Intézete

Koch Sándor 

mineralógus (1896-

1983), Hanna Spahiu, 

Oroszlán Zoltán

804 Fond 1 III. Kocsis Botond levél László Gyula Budapest 1975.06.05 2 f. 1 bor autográf

ex librist küld 

restaurálásra Magyar József

805 Fond 1 III. Kocsis Lajos levél László Gyula Esztergom 1959.07.03 2 f. 1 bor. autográf

Horváth István 

támogatását kéri Horváth István

806 Fond 1 III. Kocsis Lajos levél László Gyula Esztergom 1961.07.04 1 f. 1 bor. autográf

Horváth István 

támogatását kéri Horváth István

807 Fond 1 III. Kohán Györgyné levél László Gyula Budapest 1970.04.25 1 f. autográf

szeretné, ha ő 

írná meg Kohán 

György 

művészetéről 

szóló könyvet, 

melyet a 

Képzőművészeti 

Alap készül kiadni

Kohán György (1910-

1966)

808 Fond 1 III. Karlai-Kohl Károly levél László Gyula Amsterdam 1974.07.22 1 f. 1 bor. gépirat

örül, hogy 

megismerhette L. 

Gyulát, sőt az 

ásatásokat is 

megtekinthette

809 Fond 1 III. Kol Erszéber levél László Gyula Budapest 1967.12.22 1 db. autográf

karácsonyi és 

újévi jókívánságok

810 Fond 1 III. Kollányi János levél László Gyula Budapest 1969.09.23 1 db. 1 bor.

nyomtatvá

ny

köszöni a 

részvétnyilvánítás

t

Tardy Lajos, Hisayuki 

Miyakawa, Csallány 

Dezső

811 Fond 1 III. Kollautz, Arnulf levél László Gyula

Eichstetten/

Frbg.1971.1

2.31. 1971.12.31 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a 

könyveket; 

zürzavaros 

könyvküldési 

problémák avarok Nyíregyháza

812 Fond 1 III. Kolozsváry Vilmos levél László Gyula Budapest 1975.01.22 2 f. 1 bor. autográf

a 11 éve 

megkezdett 

előadássorozatot 

szeretnék 

folytatni; 

ismerteti a 

terveket

Ferencz Márta, Entz 

Géza, Pogány Frigyes, 

Litkey György

813 Fond 1 III. Komáromy József levél László Gyula Miskolc 1961.08.16 1 f. gépirat

L. Gy. egyetemi 

jegyzetét kéri; 

tiszaszederkényi 

leleteket néz meg bronztekercs

Tiszaszederkény, 

Bükkaranyos, 

Körömi-rév

814 Fond 1 III. Korbuly Domokos levél László Gyula Budapest 1969.11.11 1 f. gépirat

elsősorban 

magyar-örmény 

történettel 

foglalkozik, de 

számtalan egyéb 

kérdést tesz fel 

jászok, avarok, 

hunok, izmaeliták 

etc. 

Vonatkozásában örmények

815 Fond 1 III. Korek József levél László Gyula Budapest 1976.01.08 1 f. 1 bor. autográf

köszöni az építő 

javaslatokat 

leendő jegyzete 

ügyében; 

szívinfarktusa 

után otthon pihen Kodolányi János

816 Fond 1 III. Korek József levél László Gyula Budapest 1976.02.12 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a 

grafikákról írt 

sorokat; új 

fejezetet írt; 

egészségi állapota 

javulóban van Varga Nándor, Tálasi 

817 Fond 1 III.

Korolovszky 

[Lajosné Gachot] 

Klára levél László Gyula Budapest 1967.????? 1 f. 1 bor. autográf

818 Fond 1 III.

Korolovszky 

[Lajosné Gachot] 

Klára levél László Gyula Nice 1867.08.03. 1 db. autográf

örömmel 

konstatálja, hogy 

Nice-ben Matisse, 

Renoir etc. 

mellett László 

Gyulát is látni

Renoir, Matisse, Rippl-

Rónay, Chagall, Picasso

819 Fond 1 III.

Korolovszky 

[Lajosné Gachot] 

Klára levél László Gyula [Budapest] 1967.?? 1 f. autográf

francia fordítással 

kapcsolatos 

kérdéseket tesz 

fel

820 Fond 1 III.

Korolovszky 

[Lajosné Gachot] 

Klára levél László Gyula [Budapest] 1970.01.05 1 f. autográf

András fia katona 

Zalaegerszegen, 

ahol kerámiákat 

készít 

szabadidejében

Korolovszky András, 

Németh János, Pataki 

Dénes, Passuth 

Krisztina, André Lhote 

(francia festő 1885-

1983)

821 Fond 1 III. Kovács Endre levél László Gyula Mátraháza 1967.03.17 1 db. autográf

Mátrában 

üdülnek, utána 

szeretnék látni L. 

Gy. képeit

további 

aláíró K. 

Erzsi

822 Fond 1 III. Kovács Endréné levél László Gyula Parádfürdő 196?.07.22 1 db. 1 bor. autográf

üdvözlet 

Parádfürdőről

823 Fond 1 III. Kovács Ferenc levél László Gyula Derecske 1956.03.29 2 f. 1 bor. autográf

pogány vallással 

kapcsolatos 

tanulmányáról 

kérne 

szakvéleményt

824 Fond 1 III. Kovács János levél László Gyula Miskolc 1965.07.27 1 f. 1 bor. autográf

régi pénzeket és 

kéziratokat ajánl 

megvételre

Jókai Mór, Komjáthy 

János, Dóczy Lajos, 

Rákosi Jenő

825 Fond 1 III. Kovács József levél László Gyula Kaposvár 1972.08.20 1 f. 1 bor. autográf

küldi az érmet; a 

szobor öntése 

folyamatban van, 

de sajnos a gipsz 

minősége igen 

rossz



826 Fond 1 III. Kovács Lajos levél László Gyula Sopron 1973.12.?? 1 f. 1 bor. gépirat

munkás ember, 

de olvas és 

nagyon érdekli a 

magyarság 

eredete; nem 

kedveli azokat, 

akik 

meghamisítják 

történelmünket

827 Fond 1 III. Kovács Lajos levél László Gyula Sopron 1974.11.25 1 f. 1 bor. autográf

örömmel olvasta 

L. Gy. könyvét, 

mint laikus 

egyetért  vele

828 Fond 1 III. Kovács László levél László Gyula Kolozsvár 1944.07.17 1 f. gépirat

gratulálnak 

kinevezéséhez, 

ugyanakkor 

nagyon szeretnék, 

ha a kolozsvári 

intézet ügyvezetői 

igazgatói állását is 

betöltené Kolozsvár

további 

aláírók: 

Makkai 

László, 

Juhász 

István

829 Fond 1 III. Kovács Sándor levél László Gyula Tiszaroff 1963.08.03 1 f. 1 bor. + 2 f. gépirat

a Lehel kürtje c. 

tanulmányt több 

költőt versírásra 

ihletett, ezekből 

kettőt mellékel

Ölbey Irén, Ősz Iván, 

Lantos-Kiss Antal, Tóth 

János

830 Fond 1 III. Kováts Ferenc ifj. levél László Gyula Budapest 1989.12.30 1 db. autográf

Juditnak most 

mutatta meg az 

"ő" Rómáját; 

szobrászkodik Makrisz Agamemnon

831 Fond 1 III. Kőhalmi Katalin levél László Gyula Budapest 1969.03.16 1 f. gépirat

köszöni a levelet, 

reméli, hogy 

védésekor benne 

lesz a 

bizottságban, 

hiszen anyaga 

nagy része 

régészeti 

vonatkozású; 

különlenyomatot 

küld

832 Fond 1 III. Kőhalmi Katalin levél László Gyula Budapest 1973.02.21 1 f. autográf

könyvét 

személyesen 

szerette volna 

átadni, sajnálja, 

hogy nem így 

sikerült

833 Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Budapest 1957.09.22 1 f. 1 bor. gépirat

József Attilával 

foglalkozik; Koós 

Károlyhoz 

szeretne 

kapcsolatot 

szerezni

József Attila, Koós 

Károly

834 Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1968.11.02 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni, hogy a 

prof. ajánlásának 

köszönhetően 

került Mohácsra

Türr István Múzeum 

(Baja) Mohács

835 Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1971.07.10 1 f. gépirat

elkezdték a 

Medgyessy-

levelek 

feldolgozását; 

szeretné tudni, 

hogy Medgyessy 

"Építők" szobra 

hol lehet Baján

Türr István Múzeum 

(Baja) Medgyessy Ferenc Baja

836 Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1972.03.06 1 f. 1 bor. gépirat

szállásul felajánlja 

egyik szobájukat; 

lesz-emég  

szabadideje Baján 

az előadás után

Türr István Múzeum 

(Baja) Baja

837 Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1972.03.25 1 f. 1 bor. gépirat

levelét 

továbbította 

Pogány Gábornak; 

örül, hogy 

törleszthetett a 

sok jóból, amit 

tőle kaptak 

éveken át

Türr István Múzeum 

(Baja) Pogány Gábor

838 Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1972.04.18 1 f. gépirat

lebontották Kun 

István sikeres 

kiállítását

Türr István Múzeum 

(Baja)

Kun István festő (1908-

1980), Éber Sándor 

(1909-1985) Baja

839 Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1972.08.16 1 f. gépirat

senkit nem 

tudnak felvenni 

az ásatásokhoz, 

mert már 

korábban 

elfoglalták a 

helyeket, de fel 

fogja keresni 

Szabó Zsuzsát; 

köszöni a 

Tiszatájban 

megjelent előszót

Türr István Múzeum 

(Baja); Tisztáj c. folyóirat Szabó Zsuzsa Baja

840 Fond 1 III. Költő László levél László Gyula Veszprém 1970.10.01 1 f. gépirat

az egyetem 

hallgatóiként 

nagyon örülnek a 

közelgő 

előadásnak, de 

szeretnék, ha ezt 

követően kötetlen 

beszélgetésre is 

sor kerülhetne

Veszprémi Vegyipari 

Egyetem

további 

aláíró 

Váradi 

Gyula

841 Fond 1 III. Kőrős Kálmánné levél László Gyula Budapest 1975.08.10 1 f. 1 bor. autográf

a háború után 

nem tanulhatott 

tovább, de érdekli 

a régészet; 

jelenleg könyvelő, 

de kérdezi, van-e 

mód arra, hogy 

régészek között 

dolgozzon



842 Fond 1 III. Kőrösi Lajos levél László Gyula Budapest 1962.11.15 1 f. gépirat

köszöni a 

magyarság 

múltjáról tartott 

előadást; 

fényképeket küld

843 Fond 1 III. Kővári József levél László Gyula Budapest 1973.05.18 1 f. 1 bor.+ 10 f. gépirat

A Népszavában 

olvasott írásán 

felbuzdulva küldi 

saját Kerkácia c. 

tanulmányát; úgy 

érzi sikerült 

rámutatnia a 

magyarság egyik 

népelemének 

eredetére

844 Fond 1 III. Kralovánszky Alán levél László Gyula Budapest 1964.05.22 1 db. 1 bor. autográf

köszöni a 

jóindulatú 

támogatást

845 Fond 1 III. Krämer, Werner levél László Gyula

Frankfurt a. 

M. 1970.11.19 1 f. 1 bor. gépirat német

nagyon köszöni a 

budapesti 

vendéglátást és 

"Steppenvölker 

und Germanen" c. 

könyvet

Römisch-Germanische 

Kommission des 

Deutschen 

Archäologischen Instituts

846 Fond 1 III. Kremsner, Artur levél László Gyula Budapest 1975.04.15 1 f. gépirat német

az osztrák 

követség 

örömmel küldi a 

"Millenium 

Dioeceseos 

Pragnenses 973-

1973" c. 

kiadványt

Österreichische 

Botschaft

847 Fond 1 III. Krúdy Zsuzsa levél László Gyula Budapest 1972.01.10 1 f. távirat

gratulál a 

filmportréhoz

848 Fond 1 III. Krüger, Bruno levél László Gyula Berlin 1970.10.16 1 f. 1 bor. gépirat német

Krüger 

megbízásából írja, 

hogy a kért fotó 

(Dreieck D der 

Mschatta-

Fassade)elkészült, 

s ennek 

megérkeztéről  

várják az 

értesítést

DAW zu Berlin, 

Zentralinstitut für Alte 

Geschichte und 

Archäologie

a levél aláírója 

Marianne Wagner 

(Sekretariat)

849 Fond 1 III. Krüger, Bruno levél László Gyula Berlin 1970.12.23 1 f. 1 bor. gépirat német

a kéziratában két 

változtatást 

eszközöltünk, 

kérjük ennek 

jóváhagyását

DAW zu Berlin, 

Zentralinstitut für Alte 

Geschichte und 

Archäologie H. H. Müller

850 Fond 1 III. Krüger, Bruno levél László Gyula Berlin 1972.01.12 1 f. 1 bor. gépirat német

a levél és a fotók 

megérkeztek; ő is 

küldi a kért 

anyagot, de egy 

kis türelmet kér

DAW zu Berlin, 

Zentralinstitut für Alte 

Geschichte und 

Archäologie

851 Fond 1 III. Krüger, Bruno levél László Gyula Berlin 1972.02.23 1 f. gépirat német

elkészült a kért 

fotó, reméli meg 

lesz elégedve a 

minőségével

DAW zu Berlin, 

Zentralinstitut für Alte 

Geschichte und 

Archäologie

852 Fond 1 III. Kubányi Endre levél László Gyula Budapest 1966.09.22 1 f. gépirat

köszöni, hogy 

megnézhette 

gazdag 

gyűjteményét

853 Fond 1 III. Kubicsek Sándor levél László Gyula Pozsony 1973.07.15 1 f. 1 bor. gépirat

Kreuzenstein 

várában található 

Cirill és Metód 

szobor eredetét 

vizsgálja, ehhez 

kér állásfoglalást

Zagiba Ferenc, Wilczek 

János Kreuzenstein

854 Fond 1 III. Kubicsek Sándor levél László Gyula Pozsony 1974.01.30 1 f. 1 bor. gépirat

változatlanul  

Cirill és Metód 

szobrok eredetét 

kutatja

Anton Macku, Herbert 

Mitscha-Märheim, prof. 

Czibulka

855 Fond 1 III. Kun Zsigmond levél László Gyula Budapest 1975.11.07 1 f. autográf

"néprajzi játékra" 

hívja

Műgyűjtők, 

néprajz Kresz Panni

856 Fond 1 III. Kupa Mihály, id. levél László Gyula Budapest 1975.07.15 1 f. 1 bor. + 13 f. gépirat

mint 

pénztörténeti 

kutató, 

tanulmányozásra 

küldi "I. István 

magyar király 

pénzverése" c. 

munkáját 

numizmatika; 

magyar 

pénzverés; 

Lancea regis

I. István; Géza 

fejedelem

857 Fond 1 III. Kurucz Alajosné levél László Gyula Vác 1968.06.14 2 f. 1 bor. autográf

Kolozsváron élő 

sógora, Balogh 

Ferenc főiskolai 

hegedűtanár 

repatriálni 

szeretne, mert 

tehetséges 

(szintén hegedűs) 

gyermekei előtt 

minden út zárva; 

tanácsot és 

személyes 

találkozást kér, 

mert  nem meri 

postára bízni 

levelét

Balogh Ferenc, Kovács 

Dénes Kolozsvár

858 Fond 1 III. Kurucz Alajosné levél László Gyula Vác 1968.08.14 2 f. 1 bor. autográf

köszöni az 

értesítést; a 

választ továbbítja 

sógorának Balogh Ferenc Kolozsvár

859 Fond 1 III. Lackovits Emőke levél László Gyula Sopron 1973.06.14 1 f.

1 bor. +  1 db 

esküvői 

értesítés autográf

beszámol 

kutatásairól, 

gyűjtéseiről; 

tájékoztatja 

esküvője 

időpontjáról és 

klsőbbi terveiről

náprajz, 

anyagi kultúra

Szabó Zsuzsa, 

Daikovičin Konstantin

860 Fond 1 III. Lakatos László levél László Gyula Budapest 1967.12.07 1 f. gépirat

köszöni a német 

Petőfi-fordítások 

közvetítését

Petőfi Sándor, Deéd 

Ferenc, Kertbeny 

Károly, Varjas Béláné, 

Julius Lechnert

861 Fond 1 III. Lambert, Nicole levél László Gyula Laurion 1968.01.08 1 db. autográf francia

újévi 

jókívánságok; 

köszöni, hogy 

hallgatókat 

küldött

Bende Ildikó, 

Tettemanti Sarolta, 

Magyar Kálmán

Kelet-római 

Birodalom



862 Fond 1 III. Lamer Géza levél László Gyula Salzburg 1967.12.?? 3 f.

1 bor. + 3 

gyermekrajz gépirat

karácsonyi és 

újévi 

jókívánságok, s 

visszaemlékezés 

az örömteli 

találkozásra

863 Fond 1 III. Láng József levél László Gyula Budapest 1976.06.30 1 f. gépirat

egy doboz 

méretadatait 

küldi

864 Fond 1 III. Lányi Vera levél László Gyula Jeruzsálem [s.a.] 1 db. autográf

képeslap a 

jeruzsálemi 

múzeumból

865 Fond 1 III. László Árpád levél László Gyula

Harkányfürd

ő 1964.04.17 2 f. 1 bor. autográf

egy Juhász Ferenc 

verset kér 

legépelve

Juhász Ferenc költő 

(1928-2015)

866 Fond 1 III. László Dezsőné levél László Gyula Kolozsvár 1974.02.15 2 f. 1 bor. autográf

köszöni férjéről 

írt gyönyörű 

emlékezést; 

fájdalmáról ír, s 

arról, hogy az idő 

nem gyógyít

867 Fond 1 III. László Géza levél László Gyula Hétfalu 1975.04.24 1 f. 1 bor. autográf

egy régi könyvre 

hivatkozik, 

amelyben leírják, 

hogy hol van 

Attila sírja, s hogy 

koposója kardnak 

való acélból 

készült Attila

868 Fond 1 III. László Gyula Ferenc levél László Gyula Budapest 1962.12.03 2 f. 1 bor. autográf

hogy a jövőben 

elkerülje a 

névazonosságból 

adódó 

problémákat 

írásait és képeit 

L.Gy.F. jelzéssel 

látja el névazonosság

869 Fond 1 III. László Ilona levél László Gyula HONNAN 1973.06.13 1 f. autográf

kondoleáló levél; 

családjáról ír

további 

aláíró 

Nyírő 

Péter

870 Fond 1 III. László István Péter levél László Gyula Budapest 1968.05.23 1 f. gépirat

dicséri diafilm-

rajzait és 

könyveit; kérdi, 

hogy a jászsági 

"László" nevűek 

valóban László 

király 

leszármazottai

871 Fond 1 III. Lázár Ferenc levél László Gyula

Paterson(N.J

.) 1958.05.04 1 f. 1 bor. autográf

szeretné 

megkapni L. Gy. 

minden eddig 

megjelent 

könyvét, keresi 

egykori, 

nyílcsúcsokról írt 

dolgozatát nyílcsúcsok

872 Fond 1 III. Lelovics Endre levél László Gyula

Zlaté Klasy 

(Nagymagya

r) 1976.10.04 1 f.

1 bor. + 1 

újságkivágat, 

2 db fénykép autográf

két kassai festőről 

ír; élvezettel 

olvassa Rudnay-

ról írt 

tanulmányát

Csordák Lajos (1864-

1937), Mousson 

Tivadar (1887-1946), 

Rudnay Gyula Kassa

873 Fond 1 III. Lelovics Endre levél László Gyula

Zlaté Klasy 

(Nagymagya

r) 1976.11.06 1 f. autográf

nagyon köszöni a 

levelet, küld egy 

olyan kiadványt, 

amelyben magyar 

vidékekről sok 

lelet szerepel, van 

egy képe 

Holeschtől, majd 

küld róla fotót

Holesch Dénes (1910-

1983), Rudnay Gyula, 

Illésy Péter (1902-1962)

874 Fond 1 III. Lengyel József levél László Gyula Budapest 1972.11.03 1 f.

1 bor. + 3 db 

fénykép gépirat

a fényképeken 

látható kő 

Monoszlón került 

elő, véleményét 

kéri Monoszló

875 Fond 1 III. Lesták László Rudolf levél László Gyula Budapest 1972.01.27 2 f. 1 bor. autográf

mit jelent a 

sárospataki 

Lórántffy 

címerben a négy 

állatfigura, s 

mikor került a 

címer az erkélyre Sárospatak

876 Fond 1 III. Lippert, Andreas levél László Gyula Innsbruck 1967.10.05 1 f. 1 bor. gépirat német

a kért 

fényképeket a 

bécsi 

Természettudomá

nyi Múzeum 

portáján hagyta a 

prof. számára, de 

elmulasztották 

átadni; a levélíró 

a Kárpátok vidéke 

történetével 

foglalkozik, de 

sajnos az 

innsbrucki 

intézetben 

egyetlen magyar 

tudományos 

folyóirat sincs, 

hálás lenne, ha 

kaphatna az új 

kiadványokból

Institut für Vor- und 

Frühgeschichte 

Universität Innsbruck

877 Fond 1 III. Lipták Pál levél László Gyula Szeged 1964.09.03 1 f. 1 bor. gépirat

jó lenne, ha 

elküldené a 

Csongrád-Felgyőn 

folyó ásatás 

naplóját, a sírok 

jegyzékét, hogy a 

leltározást 

mielőbb 

elkezdhessék ásatás

József Attila 

Tudományegyetem 

Embertani Intézete 

(Szeged) Csongrád-Felgyő



878 Fond 1 III. Lipták Pál levél László Gyula Szeged 1967.06.02 1 f. gépirat

érdeklődik, hogy 

Mesterházy 

Károly "Nádudvar-

Töröklaponyag" 

lelőhelyről 

származó X-XI. 

századi temető 

feldolgozása 

disszertáció 

céljára elkészült-

e; más témákban 

személyesen 

szeretne vele 

beszélni

X-XI. századi 

temető; 

disszertáció

József Attila 

Tudományegyetem 

Embertani Intézete 

(Szeged)

Nádudvar-

Töröklaponyag

879 Fond 1 III. Lipták Pál levél László Gyula Szeged 1968.08.30 1 f. gépirat

jelzi, hogy az 

antropológus át 

tud menni a 

csongrádi 

ásatáshoz ásatás

József Attila 

Tudományegyetem 

Embertani Intézete 

(Szeged) Lotterhof Edit

880 Fond 1 III. [Lovag] Zsuzsa levél László Gyula Budapest [s.a.] 1 db. autográf

a diatárnak nincs 

vetíthető diája a 

kardokról

Magyar Nemzeti 

Múzeum?

881 Fond 1 III. Lovas István levél László Gyula Csongrád 1968.06.08 1 db. autográf

várja az értesítést 

a következő 

munkáról; 

köszöni az 

ajánlást 

Kardoskútra, de 

nem tudnak 

elmenni, mert 

nekik már hosszú 

az egy hét száraz 

koszton ásatás

Kardoskút, 

Csongrád

Lovas I. az 

ásatásokn

ál 

segédkező 

munkás

882 Fond 1 III. Lovas István levél László Gyula Csongrád 1968.08.11 1 db. autográf

tudomásul veszi, 

hogy augusztus 

10-én kezdenek 

Csizmadia-

tanyánál; Erki 

Imre már nem jön 

velük, mert 

meghalt ásatás Erki Imre Csongrád-Felgyő

883 Fond 1 III. Lovas István levél László Gyula Csongrád 1968.11.10 1 db. autográf

a csomagot 

megkapták, 

nagyon köszönik ásatás Csongrád-Felgyő

884 Fond 1 III. Lovas István levél László Gyula Csongrád 1969.12.14 1 f. 1 bor. autográf

köszönik a 

fényképeket és 

boldog ünnepeket 

kívánnak ásatás Csongrád-Felgyő

885 Fond 1 III. Lovas István levél László Gyula Csongrád 1972.01.31 1 db. autográf

mivel el tudnának 

máshol is 

helyezkedni, jó 

lenne, ha megírná 

a prof., hogy 

mikor akar 

kezdeni ásatás Csongrád-Felgyő

886 Fond 1 III. Lovas István levél László Gyula Csongrád 1972.02.26 1 f. 1 bor. autográf nézeteltérésről ír ásatás Csongrád-Felgyő

887 Fond 1 III. Lovas Lajos levél László Gyula Csongrád 1972.03.08 1 f. 1 bor. autográf

tudomásul veszi, 

hogy június  16-

tól teljes 

létszámmal (12-

14 fő) kezdenek 

dolgozni ásatás Csongrád-Felgyő

Lovas L. az 

ásatásokn

ál 

segédkező 

munkás

888 Fond 1 III. Lovas  Lajos levél László Gyula Csongrád 1972.08.29 1 f. 1 bor. autográf

maga és 

munkatársai 

nevében köszöni 

a fényképeket és 

mindannyiuk 

üdvözletét küldi ásatás Csongrád-Felgyő

889 Fond 1 III. Lovas Lajos levél László Gyula Csongrád 1972.10.11 1 f. 1 bor. autográf

mindenkit 

értesített [az 

előadásról], a 

polgármestert is; 

a nyugdíjlapokat 

még nem kapták 

meg a múzeumtól ásatás Csongrád-Felgyő

890 Fond 1 III. Lovas Lajos levél László Gyula Csongrád 1973.05.29 1 f. 1 bor. autográf

jún. 6-án ott 

lesznek az Ürmös-

tanyán, 7-én 

pedig 16 fő 

megkezdi a 

további  

munkákat ásatás Csongrád-Felgyő

891 Fond 1 III. Lovas Lajos levél László Gyula Csongrád 1975.06.06 1 f. 1 bor. autográf

sajnálattal veszi 

tudomásul, hogy 

ebben az évben 

elmarad az 

ásatás, de reméli, 

hogy a következő 

évben 

találkoznak; a 

munkatársaknak 

továbította az 

üdvözletet ásatás

Piroska János, Kiss 

Mihály Csongrád-Felgyő

892 Fond 1 III. Lovas Lajos levél László Gyula Csongrád 1976.06.31. 1 f. 1 bor. autográf

érdeklődik, hogy 

lesz-e ásatás ezen 

a nyáron; Kiss 

Mihály 

márciusban 

meghalt ásatás Kiss Mihály Csongrád-Felgyő

893 Fond 1 III. Lovas Lajos levél László Gyula Csongrád 1976.07.16 1 f. 1 bor. autográf

tudomásul veszi, 

hogy csak később 

kezdődnek az 

ásatások, és a 

prof.csak pár 

napig lesz velük; a 

további időben 

Vékony Gábor és 

Bálint Csanád 

vezetik az ásatást; 

a munkákhoz már 

gondoskodott a 

megfelelő 

létszámról ásatás

Vékony Gábor, Bálint 

Csanád Csongrád-Felgyő



894 Fond 1 III. Lovász Emese levél László Gyula Miskolc 1976.02.02 2 f. 1 bor. gépirat

a múzeumi avar 

leletekkel 

kapcsolatban kér 

tanácsot, továbbá 

a honfoglalással 

kapcsolatban 

tisztázna néhány, 

számára 

homályos kérdést avar leletek

Herman Ottó Múzeum 

(Miskolc)

895 Fond 1 III. Lőrinczy Szabolcs levél László Gyula Budapest 1968.03.19 2 f. 1 bor. autográf

hosszú betegsége 

után a küldött 

könyv okozta 

számára a 

legnagyobb 

örömöt

896 Fond 1 III. Lőrinc Andorné levél László Gyula Budapest 1972.01.06 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a levelet 

és az interjút; ez 

utóbbi a Helsingin 

Sanomat c. finn 

napilapban fog 

megjelenni interjú

Helsingin Sanomat - 

vezető finn napilap

897

Fond 1 III. Lukács Ernőné levél László Gyula Budapest 1972.01.27 1 f. 1 bor. gépirat engedélyt kér, 

hogy az "Ösember 

művészete" c. 

munkában 

megjelent 

rajzokból négyet a 

Minerva Nagy 

Képes 

Enciklopédiában 

közölhessék

Közgazd. és Jogi 

Könyvkiadó (Budapest)

898 Fond 1 III. Magyar Kálmán levél László Gyula Kaposvár 1971.11.22 2 f. 1 bor. gépirat "lírai" levél

Somogy Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár)

899 Fond 1 III. Magyar Kálmán levél László Gyula Kaposvár 1972.09.26 1 f. gépirat

doktori 

disszertációja 

"Báthoriak 

sárkányölő 

hagyománya" c. 

fejezetének 

véleményezését 

kéri, mert 

kiadásra szánja

Somogy Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár)

Bakay Kornél, Németh 

Péter

900 Fond 1 III. Magyar Kálmán levél László Gyula Kaposvár 1974.04.09 1 db. autográf húsvéti üdvözlet

901 Fond 1 III. Magyar Kálmán levél László Gyula Kaposvár 1974.08.26 1 f. gépirat

kéri, hogy a 

készülő Vaszary 

kiállítást nyissa 

meg kiállítás

Somogy Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár) Vaszary János

902 Fond 1 III. Magyar Kálmán levél László Gyula Kaposvár 1974.09.06 1 f. gépirat

a készülő Vaszary 

kiállítással 

kapcsolatos 

bonyodalmakról 

ír; örömmel 

várják kiállítás

Somogy Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár)

Vaszary János, Dienes 

István, Bóna István, 

Takáts Gyula, Kanyar 

József, Szij Béla

903 Fond 1 III. Magyar Kálmán levél László Gyula Érd 1975.06.29 1 f. 1 bor. gépirat

megvált a 

Nemzeti 

Galériától; 

Nyírségbe kerül 

ásatásra; még 

nincs biztos állása

904 Fond 1 III. Magyar Kálmán levél László Gyula

[Nyíregyháza

?] 1975.12.18 1 db. autográf

karácsonyi és 

újévi jókívánságok

905 Fond 1 III. Magyar Kálmán levél László Gyula Nyíregyháza 1976.12.17 1 db. 1 bor. autográf

karácsonyi és 

újévi jókívánságok

906 Fond 1 III. Magyari Miklós levél László Gyula Veszprém 1958.10.04 1 f. 1 bor. gépirat

erdélyi útjáról és 

Inczééknél tett 

látogatásáról ír; 

szeretné 

meglátogatni a 

professzort Incze János festő

907 Fond 1 III. Magyari Miklós levél László Gyula Veszprém 1976.01.02 1 f.

1 bor. + L.Gy. 

1958-ban 

kelt levele autográf

találkozási 

lehetőséget kér, 

hogy 

bemutathassa fia 

rajzait, 

amelyekről 

véleményét kéri Incze János festő

908 Fond 1 III.

Magyary-Kossa 

Gyula levél László Gyula Positano 1976.08.22 2 f. 1 bor. autográf

örül, hogy 

találkozhattak, 

reméli máskor is 

lesz erre alkalom; 

a levél végén 

Magyary-Kossáné 

rövid levele L. Gy. 

feleségének

909 Fond 1 III.

Magyary-Kossa 

Gyuláné levél László Gyula Basel 1997.12.05 1 f.

2 db 

xeroxmásolat autográf

reméli, hogy a 

Holbein könyvvel 

örömet szerzett

Medgyessy Ferenc; 

Hans Holbein

a 

mellékelt 

xeroxmás

olatok 

Medgyess

y Ferenc 

Magyary-

Kossa 

Gyulát és 

feleségét 

ábrázoló 

rajzokról 

készültek

910 Fond 1 III. Major Máté levél László Gyula Budapest 1961.08.24 1 f. 1 bor. gépirat

szeretné, ha 

Zádor Mihály 

kandidátusi 

disszertációjának 

ő lenne az egyik 

opponense

Építőipari és Közlekedési 

Műszaki Egyetem 

Építészettörténeti 

Tanszék (Budapest)

Zádor Mihály, Miskolczi 

Józsefné

911 Fond 1 III. Makovics Kálmán levél László Gyula

Egyházasger

ge 1968.12.30 1 db. autográf

köszöni a könyvet 

és boldog új évet 

kíván

912 Fond 1 III. Makovics Kálmán levél László Gyula

Egyházasger

ge 1972.12.16 1 db.

1 bor. + 1 

fénykép 

Makovics 

Kálmánról autográf

karácsonyi és 

újévi jókívánságok



913 Fond 1 III. Makovics Kálmán levél László Gyula

Egyházasger

ge 1976.12.17 1 db. autográf

karácsonyi és 

újévi jókívánságok

914 Fond 1 III. Makovics Kálmán levél László Gyula

Egyházasger

ge 197? 1 db. gépirat

karácsonyi és 

újévi jókívánságok

915 Fond 1 III. Makra Sándor levél László Gyula Mórágy 1968.07.09 1 f. 1 bor. autográf

jelzi, hogy 

kéziratának 

rövidített 

változatát küldi Mészáros Gyula

916 Fond 1 III. Makra Sándor levél László Gyula Mórágy 1968.10.21 1 f. 1 bor. gépirat

időpontot kér 

találkozáshoz Fodor József Szekszárd

917 Fond 1 III. Malmer, Mats P. levél László Gyula Stockholm 1973.07.31 1 f. 1 bor. + telex gépirat német

örömmel várják, 

egyszersmind 

megírja 

előadásának 

időtartamát, 

időpontját, 

helyszínét; 

Lundból most jött 

át, júl. 1-től prof. 

Stockholmban; 

nagyon köszöni a 

"Steppenvölker 

und Germanen" c. 

könyvet előadás

Stockholms Universitet 

Institutionen för 

Arkeologi Särlt 

Nordeuropeisk Lund

918 Fond 1 III. Malmer, Mats P. levél László Gyula Stockholm 1973.08.17 1 f. 1 bor. gépirat német

köszöni a 

táviratot, 

szeretettel várják, 

s kéri, hogy 

előadásának 

pontos címét 

küldje el 

titkárnőjének

Stockholms Universitet 

Institutionen för 

Arkeologi Särlt 

Nordeuropeisk

919 Fond 1 III. Mari, André levél László Gyula

Aix-en-

Provence 1969.03.15 1 f. gépirat francia

reméli örömet 

szerzett Huizinga 

művével, mely a 

Petite 

Bibliothèque 

Payot sorozatban 

jelent meg; 

választhat más 

műveket is a 

sorozat eddig 

megjelent 

köteteiből Johan Huizinga

920 Fond 1 III. Márkus Jenő levél László Gyula Budapest 1972.01.05 1 f. autográf

Incze János festő 

kérését 

tolmácsolja, aki 

közös kiállítást 

szeretne Márkus 

Andrással - 

Magyarországon; 

tud-e olyan 

intézményt, aki  

meghívná őket Benczédi Sándor

921 Fond 1 III. Márkus Jenő levél László Gyula Budapest 1972.05.23 2 f. 1 bor. + 1 f. autográf

küldi testvére 

életrajzát és külön 

köszöni, hogy ő 

fog róla írni

Márkus András (1919-

1972) szobrász; 

Solymár István

a 

melléklet 

Márkus 

András 

szobrász 

életrajzát 

tartalmazz

a

922 Fond 1 III. Márkus László levél László Gyula Sopron 1972.10.29 2 f. 1 bor. gépirat

tisztelete jeléül 

tiszafa rönköcskét 

akar küldeni a 

szentgáli 

rezervátumból Mátyás Vilmos

923 Fond 1 III. Márkus László levél László Gyula Sopron 1972.11.27 2 f. 1 bor. gépirat köszöni a rajzot Mátyás Vilmos

924 Fond 1 III.

Marschall Elma 

(Babszi) levél László Gyula Galac 1973.01.25 1 f. 1 bor. autográf

nagyon köszöni a 

levelet, ami nagy 

vigaszt jelent a 

gondok között

925 Fond 1 III.

Marschall Elma 

(Babszi) levél László Gyula Kolozsvár 1974.01.19 1 f. 1 bor. autográf

családi dolgokról, 

emlékekről ír

926 Fond 1 III. Márton Sándor levél László Gyula

Egyházaskoz

ár 1971.04.26 1 f. 1 bor. autográf

szeretné, ha a 

Pécsett tartott 

előadását 

megismételné 

Egyházaskozáron, 

ahol sok erdélyi 

és mégtöbb 

moldvai menekült 

él; a moldvaiak 

miatt gyakoriak 

erre a néprajzi 

gyűjtőutak előadás

Henkey Gyula, Hegedűs 

Lajos, Marton István, 

Cservény József

927 Fond 1 III. Masits László levél László Gyula Debrecen 1974.07.15 1 f. gépirat

majd küldi L .Gy. 

kinyomtatott 

tanulmányát, 

mely pár hét 

múlva megjelenik Déri Múzeum (Debrecen) Medgyessy Ferenc

928 Fond 1 III. Masits László levél László Gyula Debrecen 1974.12.01 1 f. gépirat

rövidesen küldi a 

Lóra csikós c. 

kiadványt; 

megelégedéssel 

írja,hogy  Káplár 

Miklós festő 

hajduböszörmény

i házát 

emlékházzá 

nyilvánítják; 

megkísérli 

Medgyessy 

kultuszát ápolni Déri Múzeum (Debrecen)

Anghi Csaba, Rippl-

Rónai József, 

Medgyessy Ferenc, 

Káplár Miklós, Kölcsey 

Ferenc, Móricz 

Zsigmond

929 Fond 1 III. Máté Miklós levél László Gyula Budapest 1972.04.28 1 f. gépirat

meghívja Csömöri 

István: A komplex 

művészeti nevelés 

c. bemutató 

órájára Anna Frank Gimnázium Csömöri István



930 Fond 1 III. Máthé Géza levél László Gyula Győr 1958.04.09 3 f. 1 bor. autográf

régi 

ismeretségükre 

emlékezteti, majd 

munkájáról, a 

településformák 

kialakításáról ír; 

korszerű 

mezőgazdasági 

településekre 

vonatkozó 

elképzeléseit  

könyv formában; 

szeretné kiadni 

szeretné kiadni; 

tanácsot kér

településform

ák, 

"Kertmagyaro

rszág"

Székely Sándor, Győrffy 

István, Csapó György, 

Somogyi Imre, Tóth 

István, Granasztói Pál

931 Fond 1 III. Máthé Géza levél László Gyula Győr 1958.12.29 2 f. 1 bor. autográf

köszöni, hogy 

elolvasta 

tanulmányát; 

több pontban 

válaszol a 

felvetődött 

kérdésekre

településform

ák

Erdei Ferenc, Tóth 

János

932 Fond 1 III. Máthé Géza levél László Gyula Győr 1975.07.31 1 f. 1 bor. gépirat

készülő 

tanulmányáról 

szeretne 

személyesen 

beszélgetni

szoknyás 

harangláb, 

népi építészet Ortutay Gyula

933 Fond 1 III. Máthé Géza levél László Gyula Győr 1975.09.22 1 f. 1 bor. gépirat

találkozás 

lehetőségét kéri, 

mert 

mindenképpen 

szeretne beszélni 

munkájáról

népi 

épitészet, 

harangláb, 

szoknya-

szerkezet

Ortutay Gyula, Filep 

Antal, Tóth János, 

Zsuffa András

934 Fond 1 III. Máthé János levél László Gyula

Magyarherm

ány/Herculia

n 1970.05.06 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

Baconnes nevű 

francia falut 

állítólag a hunok 

alapították; 

szerinte fontos 

lenne, hogy 

esetleges francia 

források alapján 

tudományosan 

dolgozzák fel ezt a 

hagyományt

Jules Romains, Dobossy 

László Baconnes

Miként a 

mellékletb

en 

olvasható, 

a levélíró 

tévedésbő

l a 

professzor 

névrokoná

nak küldte 

levelét, ő 

továbbítot

ta az igazi 

címzettne

k.

935 Fond 1 III. Mátyás Vilmos levél László Gyula Ráckeve 1956.01.11 1 f. 1 bor. gépirat

kolléganője lánya 

szívesen lenne 

aktmodell; 

szeretne 

megnézni a 

Nemzeti 

Múzeumban 

eredeti 

szerszámíjat; 

felesége Weiner 

Leó levelet küld; 

házi múzeumot 

tervez 

összeállítani a 

ráckevei 

kastélyban, ehhez 

keres egy Savoyai 

Jenő arcképet

Erdészeti Tudományos 

Intézet, Magvizsgáló 

Laboratórium (Ráckeve) Vak Béla, Savoyai Jenő

Mátyás 

Vilmos 

(1911-

1982) a 

magyar 

erdészeti 

nemesítés

i kutatás 

kiemelked

ő 

egyéniség

e, 

mindemel

lett 

építész, 

történész, 

geográfus, 

szakíróő

936 Fond 1 III. Mátyás Vilmos levél László Gyula Sopron 1960.10.12 1 f.

1 bor. + 1 

Mátyás 

Csaba ex 

libris gépirat

küldi az ex 

libriseket; 

megvásárolható 

Dukai Takách 

Judith 

kéziratokról ír; 

szeretné 

meglátogatni; a 

levelet Mátyás 

Csaba sorai zárják

Dukai Takách Judit, 

költő (1795-1836), 

Medgyessy Ferenc, 

Mika Ferenc, Lakos?

937 Fond 1 III. Mátyás Vilmos levél László Gyula Sopron 1961.03.04 1 f. 1 bor. gépirat

az Erdőmérnöki 

Főiskolán 

erdészeti 

múzeumot 

szeretnének 

felállítani, ehhez 

kér segítséget és 

szakmai 

tanácsokat

erdészeti 

múzeum Erdőmérnöki Főiskola Igmándy Zoltán

938 Fond 1 III. Mátyás Vilmos levél László Gyula Sopron 1964.06.08 1 f. 1 bor. gépirat

köszönik a dísztök-

magokat, már ki is 

csíráztak

939 Fond 1 III. Mátyás Vilmos levél László Gyula Sopron 1965.01.19 1 f. gépirat

nagy hatással volt 

rá a kölcsönzött 

argentiniai könyv, 

az Erdély 

története c. 

kétkötetes 

kiadvány pedig 

megdöbbentette 

a benne található 

abszurdumok 

miatt

Imreh  István, Bányai 

László, Ürmény Ferenc Argentia, Erdély

940 Fond 1 III. Mátyás Vilmos levél László Gyula Sopron 1967.06.15 1 f. gépirat

[Mühl] Aladár 

Kriszta nevű lánya 

szeretne képeket 

külföldre vinni, 

ezért érdeklődnek 

a lehetőségek 

felöl 

Mühl Aladár festő, 

grafikus (1902-1981)



941 Fond 1 III. Mátyás Vilmos levél László Gyula Sopron 1968.05.03 1 f. gépirat

Hertay Máriának 

kiállítása lesz a 

Dürer teremben. 

Az ő kérését 

tolmácsolja, 

miszerint 

szeretne egy 

előszót a készülő 

katalógushoz; 

gratulál a most 

megjelent "Hunor 

és Magor 

nyomában" c. 

könyvhöz, mely 

nagyon tetszett; 

Csabi kutató lett 

Sárváron kiállítás Dürer terem

Hertay Mária grafikus 

(Sopron, 1932-)

942 Fond 1 III. Mátyás Vilmos levél László Gyula Sopron 1969.12.17 1 db. 1 bor.

nyomtatvá

ny

karácsonyi és 

újévi jókívánságok

943 Fond 1 III. Mátyás Vilmos levél László Gyula Sopron 1970.12.24 1 f. 1 bor. gépirat

mentegeti magát, 

amiért nem 

küldött 

karácsonyi 

üdvözletet, az 

okát magyarázza

Sterbenz Károly festő, 

grafikus (1901-1993), 

Kaschichnitz József 

grafikus (1899-1982)

944 Fond 1 III. Mátyás Vilmos levél László Gyula Sopron 1971.04.07 1 f. gépirat

megérkeztek a 

[Mühl] Aladárról 

szóló sorok; látta 

a 

Népvándorláskor 

művészete M.o.-

onc. könyvet, 

melyhez szívből 

gratulál; ámul 

óriási 

munkabírásán

945 Fond 1 III. Mátyás Vilmos levél László Gyula Sopron 1972.06.27 1 f. gépirat

Szabó Zsuzsit 

sajnos nem tudja 

alkalmazni, mert 

már évek óta ő is 

(politikai okokból) 

beosztott kutató, 

nem rendelkezik 

segéderővel, mint 

kollégái; 

Passuthot olvas, 

de neki kicsit 

idegen; újabban 

kortárs erdélyi 

irodalmat olvas és 

csodálkozik az új 

író generáción, 

akikkel szemben 

korábban -ma 

már látja, 

indokolatlanul -  

előítélettel volt; 

Kriterion 

könyveket 

vásárol; fia 

nemzetközi 

ösztöndíjjal 3 

hónapra 

Skandináviába 

Mátyás Csaba, Orbán 

Balázs, Kemény János

946 Fond 1 III. Mátyás Vilmos levél László Gyula Sopron 1962.12.23 1+2 db.

nyomtatvá

ny

három darab 

karácsonyi 

üdvözlet, melyből 

kettő dátum 

nélküli, s 

feltehetően 

Sterbenz Károly 

művének 

másolata

947 Fond 1 III. Medvigy Endre levél László Gyula Budapest 1977.09.28 1 f. 2 f. gépirat

meghívja a 

professzort, 

tanszéke oktatóit 

és hallgatóit az 

Egyetemi Szinpad 

"Fekete bojtár" c. 

Sinka István 

estjére,  egyúttal 

felkéri, hogy 

mondjon néhány 

szót a költőről; 

köszöni a Szkita 

szarvas-fejes 

emblémát, ami 

sokáig Püski 

Sándor Magyar 

Élet kiadójának 

emblémája volt

irodalmi est 

(Sinka István) ELTE Kulturális Titkárság

Sinka István költő (1897-

1969), Püski Sándor 

könyvkiadó (1911-

2009)

A 

mellékletb

en Sinka 

István 

"Feleljene

k az 

avarok" c. 

verse, 

továbbá 

az 

Egyetemi 

Szinpad 

Sinka 

István 

estjének 

programja

, verzóján 

a "Fekete 

viola" vers

948 Fond 1 III. Méhes Kálmán levél László Gyula Budapest 1966.07.25 1 f. gépirat

a levélíró 

geológus 

munkaterületén 

egy 24 sírból álló 

avar temetőt 

tártak fel, erről 

szeretne a 

professzorral 

tárgyalni

Magyar Állami Földtani 

Intézet

A levelet a 

professzor 

felesége 

továbbítja 

a férjének. 

A 

levélpapír 

üres 

felületein 

részletese

n 

beszámol 

a prof. 

távollétéb

en történt 

családi 

eseménye

kről.



949 Fond 1 III.

Medgyessy 

Ferencné levél László Gyula Debrecen 1966.06.04 1 db. autográf

most látta először 

Rácz Lajos 

síremlékét, 

melyet a férje 

készített 

(Magvető) síremlék Rácz Lajos

950 Fond 1 III.

Medgyessy 

Ferencné levél László Gyula Taskent 1966.07.17 1 db. autográf

nővérénél 

vanTaskentban, 

ahol nagy a 

meleg, de a 

földrengésből 

nem sokat vettek 

észre.

951 Fond 1 III.

Medgyessy 

Ferencné levél László Gyula Taskent 1966.08.04 1 db. autográf

még szeretne 

maradni, de ha 

szükséges, a 

szomszédja 

odaadja a 

műterem kulcsát 

és elvihetik a 

Medgyessy 

szobrokat a 

szegedi kiállításra

952 Fond 1 III.

Medgyessy 

Ferencné levél László Gyula Taskent 1966.08.24 1 db. autográf

táviratilag 

felkérte a 

professzort, hogy 

fényképezzen a 

műteremben (a 

kulcs Ungvári 

[Lajosnál]). Közép-

Ázsiába készül 

nővérével. 

Szeretné látni 

szülővárosát. Ungvári Lajos szobrász

953 Fond 1 III.

Medgyessy 

Ferencné levél László Gyula

Krasznovods

zk 1966.09.04 1 db. autográf

reméli sikerült a 

fényképezés a 

műteremben. 

Megkezdte közép-

ázsiai körútját, 

innen 

szülővárosába 

megy

954 Fond 1 III.

Medgyessy 

Ferencné levél László Gyula Csardzsou 1966.09.07 1 db. autográf

érdeklődik a 

szegedi kiállítás 

felöl; most a 

szülővárosában 

(Csardzsuje?) van, 

ami sokat 

változott; kap 

szállodai szobát, 

mert külföldi

955 Fond 1 III.

Medgyessy 

Ferencné levél László Gyula Budapest 1967.12.24 1 f. autográf

Hódmezővásárhel

y után 

Balassagyarmatra, 

Tatára kelle vinni 

a kiállítást, mert 

ezeken a 

helyeken többen 

látnák, mint a 

műteremben Medgyessy Ferenc

956 Fond 1 III.

Medgyessy 

Ferencné levél László Gyula Budapest 1968.10.25 2 f. 1 bor. autográf

hálás köszönetét 

fejezi ki férje 

hagyatékából 

rendezett 

gyönyörű 

kiállításért Medgyessy Ferenc

957 Fond 1 III. Medgyessy Gábor levél László Gyula Budapest 1970.12.19 1 db. autográf

kéri, hogy a 

találkozás helyét 

és időpontját ő 

adja meg

958 Fond 1 III. Megay Géza levél László Gyula Miskolc 1960.03.07 1 f. gépirat

talált két 

honfoglaláskori 

temetőt, ezek 

feldolgozásához 

kér szakirodalmat

temető 

(honfoglalásk

ori)

Herman Ottó Múzeum 

(Miskolc)

Kádár Zoltán, 

Moravcsik Géza Miskolc

959 Fond 1 III. Merényi Ferenc levél László Gyula Róma 1962.08.11 1 f. gépirat

aug. 27-től szept. 

2-ig szállodai 

szobát 

foglaltatott 

számára, szept. 2-

től 8-ig az 

Akadémián lakhat 

többágyas 

szobában Római Magyar Akadémia Róma

960 Fond 1 III. Méri István levél László Gyula

Klastrompus

zta 1961.10.11 1 f. autográf

engedélyezi, hogy 

Valter Ilona részt 

vegyen a 

Csongrád-Felgyői-

i ásatáson; okt. 13-

án nem tud 

elmenni a 

régészeti 

Bizottság ülésére ásatás

Dienes István, Bartha 

Antal, Valter Ilona Csongrád-Felgyő

961 Fond 1 III. Méri István levél László Gyula Budapest 1962.11.19 1 f. 1 bor. gépirat

kéri, hogy a 

Történeti Kiállítás 

I. termének 

átrendezésekor 

legyen 

segítségükre a 

művészeti tervek 

elkészítésében és 

a kivitelezésben

Magyar Nemzeti 

Múzeum Történeti 

Múzeum

962 Fond 1 III. Méri István levél László Gyula Budapest 1963.03.28 1 f. gépirat

nagyon köszöni a 

kiállítás 

átrendezéséhez 

nyújtott önzetlen 

segítséget

Magyar Nemzeti 

Múzeum Történeti 

Múzeum



963 Fond 1 III. Méri István levél László Gyula Budapest [1965] 1 f. autográf

csak egyetlen 

fényképet tud 

küldeni, de 

reméli, hogy tudja 

használni; 

szomorúan 

olvasta Kiss Lajos 

haláláról szóló 

hírt Kiss Lajos

964 Fond 1 III. Messinger Ágnes levél László Gyula Budapest 1971.01.18 1 f. 1 bor. autográf

előadásra kéri a 

Képzőművészeti 

Klubban előadás Déri Múzeum (Debrecen)

965 Fond 1 III. Mesterházy Károly levél László Gyula Debrecen 1968.01.15 2 f. 1 bor. gépirat

beszámol 

aspiráns felvételi 

vizsgájáról

Bartha Antal, Gerevich 

László

966 Fond 1 III. Mesterházy Károly levél László Gyula Debrecen 1968.02.22 1 f. 1 bor. gépirat

nem kapta meg az 

aspirantúrát

967 Fond 1 III. Mesterházy Károly levél László Gyula Debrecen 1968.04.12 1 f. 1 bor. gépirat

aspirantúrájával 

kapcsolatos 

fellebbezési 

kérelmét beadta, 

várja a választ; a 

továbbiakban 

kutatási témáiról 

ír

968 Fond 1 III. Mészáros Ferenc levél László Gyula Győr 197?01.24. 1 f. 1 bor. + 1 f. autográf

egy emléktábláról 

készített (ma már) 

alig olvasható 

másolatot küld

969 Fond 1 III. Mészáros Gyula levél László Gyula Szekszárd 1969.01.02 1 f. gépirat

szakirodalmat 

segítséget kér 

munkája 

kiegészítéséhez; 

sajnálkozását 

fejezi ki amiatt, 

hogy több 

múzeumban 

kiselejteznek 

fontos, 17-18. 

századi 

kerámiaanyagoka

t

kördíszes 

háromszögek

Balogh Ádám Múzeum 

(Szekszárd) Csalog József Csongrád-Felgyő

970 Fond 1 III. Mészáros Gyula levél László Gyula Szekszárd 1969.02.12 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni az 

adatokat, a 

támogatást, 

egyéb 

forrásmunkák 

bibliográfiai 

adatait kéri

Balogh Ádám Múzeum 

(Szekszárd)

971 Fond 1 III. Mészáros Gyula levél László Gyula Szekszárd 1970.11.30 1 f. gépirat

a regölyi 

fejedelemnői 

sírról írt 

különlenyomatát 

küldi

fejedelemnői 

sír

Balogh Ádám Múzeum 

(Szekszárd) Regöly

972 Fond 1 III. Mészáros Gyula levél László Gyula Jurová 1975.04.27 2 f. 1 bor. gépirat

köszöni a 

könyvet; leadta 

szakdolgozatát; 

tanulmányúton 

volt Romániában 

és Bulgáriában, 

különösen ez 

utóbbi országban 

szerzett 

tapasztalatait 

részletezi sarlóleletek

Balogh Ádám Múzeum 

(Szekszárd)

Várna, Szófia, 

Rodope-hegység

973 Fond 1 III. Mészáros Gyula levél László Gyula Szekszárd 1976.02.01 1 f. 1 bor. gépirat

dolgozatát küldi 

Mözs község 

határában feltárt 

temetőről; 

sajnálja, hogy a 

prof. kislányát 

Emőkét nem 

tudták elvinni 

kirándulni

Balogh Ádám Múzeum 

(Szekszárd)

Szilágyi Miklós, Bakay 

Kornél, Mohayné 

Vendel Luci Mözs

974 Fond 1 III. Mészáros Klára levél László Gyula

Dunaszerdah

ely 1975.06.?? 1 db. 1 bor.

nyomtatvá

ny

értesíti régésszé 

avatásának 

időpontjáról

975 Fond 1 III. Mészáros Klára levél László Gyula

Nagyszomba

t 1975.08.26 2 f. 1 bor. autográf

kedves és 

tartalmas 

leveleinek 

köszönhetően 

szinte levelező 

hallgatójának érzi 

magát; a 

nagyszombati 

múzeumban 

kapott állást, ahol 

a szlovák 

környezetbe való 

beilleszkedés 

nehéz heteit élte 

át; felhívja a 

figyelmét egy 

cikkre, amely az 

érsekújvári 

honfoglalás kori, 

Árpád-kori 

temetőkről szól

Nagyszombat, 

Érsekújvár

976 Fond 1 III. Mészáros Klára levél László Gyula

Nagyszomba

t 1975.11.26 1 f. 1 bor. gépirat

a nagyszombati 

múzeum 

munkatársaival 

Győrben járt, a 

herma datálásáról 

érdeklődik; Bp.-re 

is eljöttek, de 

karamboloztak, 

ezért a tervezett 

program 

elmaradt; már 

terepen is 

dolgozott Győr



977 Fond 1 III. Mészáros Klára levél László Gyula

Nagyszomba

t 1976.12.?? 1 f. gépirat

Nyitrán járt 

értekezleten, s 

ahogy lenni 

szokott, a 

maroknyi magyar 

összeült 

megbeszélni a 

problémákat

Bánesz László, 

Nevidánszky Gábor, 

[Bohuslav] Chropovský

978 Fond 1 III. Mészáros Vilmosné levél László Gyula Budapest 1972.02.11 1 db. 1 bor. autográf

kéri, hogy mondja 

magnóra a 

kiállításon 

elhangzott 

megnyitó 

szövegét és 

küldjék el Erdős 

Tibornak kiállítás Erdős Tibor Kolozsvár

979 Fond 1 III. Mezei László levél László Gyula Kalocsa 1972.09.15 1 f. autográf

őstörténetünkről 

szóló előadásra 

kéri előadás

980 Fond 1 III. Mezei László levél László Gyula Kalocsa 1972.10.03 2 f. autográf

köszöni, hogy 

elfogadta a 

felkérést; 

kérdése, hogy 

szüksége van-e 

valamilyen 

eszközre az 

előadáshoz előadás

981 Fond 1 III. Mezei László levél László Gyula Kalocsa 1972.10.31 2 f. 1 bor. autográf

érkezése pontos 

idejét kéri, hogy 

várhassa a 

busznál; az Érseki 

Könyvtárban 

várják; minden 

programot 

elékészítettek előadás

982 Fond 1 III. Mezei László levél László Gyula Kalocsa 1972.12.19 1 db. autográf

karácsonyi és 

újévi jókívánságok

983 Fond 1 III. Mezei László levél László Gyula Kalocsa 1975.09.25 2 f. 1 bor. autográf

köszöni, hogy 

ismét elmegy 

hozzájuk; a 

rajzokat a városi 

kiállítóteremben 

állítanák ki; 

javasolja az Érseki 

Könyvtár 

megtekintését; 

javaslatot tesz 

szállásra előadás

984 Fond 1 III. Mezei László levél László Gyula Kalocsa 1975.11.23 2 f. 1 bor. autográf

előadásának 

címe: A magyar 

honfoglalás; 

melyik busszal 

érkezik; 

tájékoztatja a 

további 

programról előadás

985 Fond 1 III. Mezei László levél László Gyula Kalocsa 1975.12.01 2 f. 1 bor. autográf

várni fogja; 

mindent a 

megbeszélés 

szerint készített 

elő előadás

986 Fond 1 III. Mezei László levél László Gyula Kalocsa 1976.02.18 2 f. 1 bor. autográf

a kiállítást febr.29-

én kell megnyitni, 

megfelel-e az 

időpont; kéri 

közölni a 

tennivalókat kiállítás

987 Fond 1 III. Mezei László levél László Gyula Kalocsa 1976.03.05 2 f. 1 bor. autográf

ismét előadásra 

kéri Régészet és 

történelem 

címmel; a kiállítás 

anyagát hova 

szállítsák vissza előadás

988 Fond 1 III. Mezei László levél László Gyula Kalocsa 1976.04.25 2 f. 1 bor. autográf

érkezése pontos 

idejét kéri, hogy 

várhassa; az 

előadás után 

autóval hazaviszik előadás

989 Fond 1 III. Mezővári László levél László Gyula Budapest 1976.02.17 1 f. 1 bor. autográf

az Országgyűlés 

nyelvével 

kapcsolatban 

vannak kérdései, 

mert nem 

egyértelműek a 

források

990 Fond 1 III. Mihalik Sándor levél László Gyula Budapest 1968.05.27 1 f. gépirat

küldi a műtárgyak 

fotóit; 

tanulmányozás 

után kéri 

visszajuttatni a 

múzeum Ujkori 

Osztályára

Magyar Nemzeti 

Múzeum

991 Fond 1 III. Mikesy Sándor levél László Gyula Göd 1974.01.29 1 f. 1 bor. autográf

betegségéről, 

családi gondokról 

és örömökről ír; 

köszöni a neveket

Verebély Kincső, 

Országh László

992 Fond 1 III. Mikesy Sándor levél László Gyula Göd 1974.12.07 1 f. autográf

megkapta a 

cikket, Bodor 

Györgyét is, de 

vele beszélnie 

kell, kéri a 

telefonszámát

Bodor György, Tálasi 

István, Rusvay Lajos

993 Fond 1 III. Mikli Ferenc, B. levél László Gyula Baja 1976.08.05 1 f. 1 bor. gépirat

Rudnay Gyuláról 

szeretnének 

előadást hallani a 

Képzőművészeti 

Világhét 

alkalmából; 

reméli, hogy el 

tudja vállalni előadás

József Attila Művelődési  

Központ (Baja)

Rudnay Gyula, 

Medgyessy Ferenc

a levél 

másik 

aláírója 

Mészáros 

Magdolna

994 Fond 1 III. Miklós József levél László Gyula Komárom 1974.04.11 1 f. 1 bor. gépirat

előadásra kéri a 

barlangrajzokról 

vagy bármi 

másról előadás

Komárom városi Tanács 

V.B. Művelődésügyi 

Osztálya Kecskés László



995 Fond 1 III. Mikus István levél László Gyula Budapest 1968.01.19 1 f. 1 bor. + 1 f. autográf

gratulál a 

Gondolat 

Kiadónál 

megjelent 

könyvéhez; 

viszont a 

Panorámánál 

megjelenő 

népszerűsítő 

könyvükből 

(magyar régészet) 

ki akarják hagyni 

az illusztrációkat, 

ezért írásban 

fordulnak a 

Medicina kiadó 

vezetőjéhez, 

akitől ez az 

érthetetlen ötlet 

származik, a 

mellékeli a neki 

szóló levél 

másolatát, 

melyben meg 

akarják győzni 

arról, hogy 

szemléltető anyag 

nélkül ilyen 

Gábori Miklós, Dienes 

István, Csalog József, 

Entz Géza, Mócsy 

András, Gerő Győző, 

Bóna István

996 Fond 1 III. Miskolczy Ferenc levél László Gyula Baja 1972.01.25 2 f. 1 bor. autográf

előadásra kéri a 

Művelődés Bajai 

Baráti Köre tagjai 

számára és várja a 

számára alkalmas 

időpont 

megjelölését előadás

Kőhegyi  Mihály (1934-

), régész

997 Fond 1 III. Miskolczy Ferenc levél László Gyula Baja 1972.02.29 2 f. 1 bor. autográf

a bajaiak a "kettős 

honfoglalás" 

témára szavaztak; 

Kun Istvánnak 

márciusban 

rendeznek 

kiállítást

előadás, 

kiállítás

Kun István festő (1908-

1980)

998 Fond 1 III. Miskolczy Ferenc levél László Gyula Baja 1972.03.11 1 db. autográf

várja márc. 17-én 

a busznál; szállás 

rendben; kérdi  

kell-e technikai 

berendezés; 

szeretné tudni, 

hogy az Ernst 

Múzeumban 

egykor kiállított 

László Gyula 

képek a levél 

címzettjétől 

származtak-e Kőhegyi Mihály

999 Fond 1 III. Mixtay Lászlóné levél László Gyula Miskolc 1966.08.29 1 f. gépirat

a prof. valamelyik 

előadásának 

meghallgatása 

"filozofálásra" 

késztette, kutatja 

a valóságot, 

teremtésünk 

titkait; a levélíró 

gondolatai kissé 

zavaros lélekre 

vallanak

1000 Fond 1 III. Mixtay Lászlóné levél László Gyula Miskolc 1970.04.27 1 f. 1 bor. gépirat

magányos lélek, 

aki a prof. TV 

előadásait 

hallgatva úgy érzi, 

hogy rokon lelkek

1001 Fond 1 III. Mixtay Lászlóné levél László Gyula Miskolc 1970.05.22 1 f. gépirat

van valami titka, 

amit csak a 

címzettel oszthat 

meg

1002 Fond 1 III. Mócsi Károly levél László Gyula Budapest 1975.04.22 1 f. 1 bor. gépirat

mivel 

munkájában 

(Vértesszöllőstől…

) nem hivatkozik 

rá, úgy véli, hogy 

nem ismeri Paál 

Zoltán Arvisurák 

(Igazszólás) 

ősmagyar regéit. 

Ha valóban nem 

ismeri, elküldi a 

nála lévő 

kéziratos 

példányt és kéri 

cáfolja meg, ha 

közönséges 

hamisítvány Arvisura

Paál Zoltán, "Szalaváré 

Tura"

1003 Fond 1 III. Mócsi Károly levél László Gyula Budapest 1975.04.28 1 f. gépirat

aki csak olvasta 

Paál Zoltán 

művét, többet 

akar tudni a 

forrásról; úgy sejti 

Paál Z. féltékeny 

arra, hogy mások 

szereznek 

babérokat; várja a 

prof. véleményét; 

elárulja, hogy ő is 

erdélyi, Áprily 

Lajos és Járai 

István tanítványa 

volt Arvisura

Paál Zoltán, "Szalaváré 

Tura", Molnár Gábor 

utazó, vadász, író (1908-

1980), Áprily Lajos 

költő (1887-1967), Járai 

István erdélyi 

pedagógus (1883-1933)

1004 Fond 1 III. Mócsi Károly levél László Gyula Budapest 1975.05.06 1 db. gépirat

nem tud 

belenyugodni 

abba, hogy a 

szöveg (Paál Z.) 

hamisítvány Arvisura



1005 Fond 1 III. Mócsi Károly levél László Gyula Budapest 1975.05.09 2 f. 1 bor. autográf

bocsánatát kéri, 

ha 

megszólításával 

megsértette, de 

hálás lenne, ha 

tisztázódna a 

félreértés

1006 Fond 1 III. Mócsi Károly levél László Gyula Budapest 1975.05.23 1 f. gépirat

igyekszik ezután is 

az Arvisuráknak; 

olyan illetékest 

keres, aki 

akadémiai szinten 

foglalkozik 

futurológiával és 

más bolygókon 

feltételezett 

élettel; ismeri a 

repülő csészealjak 

angol, német, 

olasz irodalmát, 

rengeteg anyagot 

fordított le; ezek 

nyomán egy 

"meseregény" 

állított össze két 

kötetben 

(egyenként 6-700 

oldal) és szeretné, 

ha valaki 

elolvasná; 1969-

ben Szófiában 

látott egy 

földönkívüli óriási 

anyahajót

Arvisura, 

repülő 

csészealj

1007 Fond 1 III. Mócsi Károly levél László Gyula Budapest 1975.06.09 1 db. gépirat

köszöni Kuczka 

Péter címét; ő 

vállalta, hogy 

elolvassa 

hatalmas 

irodalmát, úgy 

érzi illetékes 

kézbe került 

kézirata Arvisurák

Kuczka Péter, Molnár 

Gábor

1008 Fond 1 III. Modin, Monica levél László Gyula Stockholm 1973.09.20 1 f. gépirat német

köszönik az 

augusztusi 

levelet; örömmel 

látják 

októberben; a 

szállodát D. 

Norberg prof.  

már lefoglalta

Svenska Arkeologiska 

Samfundet Dag Norberg

1009 Fond 1 III. Módy György levél László Gyula [Debrecen] 1966.09.14 2 f. autográf

módosították az 

előadás 

időpontját; szállás 

rendezve előadás

[Déri Múzeum 

(Debrecen)] Rácz István

1010 Fond 1 III. Módy György levél László Gyula [Debrecen] 1967.06.23 2 f. autográf

igényt tartanak a 

Medgyessy 

portréra; szeretné 

tudni, hogy 

[Medgyessy] 

Gábor átadná-e a 

szobrot; úgy 

értesült, hogy 

sikeresek voltak a 

feltárások; 

mellékeli M. 

Károly 

tanulmányának 

lektorálására a 

felkérést; Balogh 

István minden 

órában nagypapa 

lehet

[Déri Múzeum 

(Debrecen)]

Medgyessy Ferenc, 

Medgyessy Gábor, 

M[esterházy] Károly, 

Balogh István

feltehetőe

n a 

következő 

munkáról 

van szó: 

Adatok a 

honfoglalá

skori 

köznépi 

család 

szervezeté

hez

1011 Fond 1 III. Módy György levél László Gyula [Debrecen] 197? 1 f. autográf

küldi a 

korrektúrát máris 

két javítást 

javasolva; a 

címlapon lesznek 

még változások; 

ha elfogadja a 

felajánlott 

honoráriumot, 

akkor jelezze

[Déri Múzeum 

(Debrecen)]

Káplár Miklós, Rácz 

Lajos

1012 Fond 1 III. Mohos Antal levél László Gyula Pécs 1966.12.20 1 f. gépirat

Vaszary Jánosról 

szóló előadásra 

kérik, technikai 

berendezések 

rendelkezésre 

állnak előadás

Pedagógusok 

Szakszervezete. Nevelők 

Háza (Pécs)

Vaszary János, Martyn 

Ferenc

1013 Fond 1 III. Mohos Antal levél László Gyula Pécs 1973.03.15 1 f. gépirat

mégsem tudják 

vállalni a 

korábban 

megígért előadás 

megszervezését

Pedagógusok 

Szakszervezete. Nevelők 

Háza (Pécs)

1014 Fond 1 III. Moldvay Győző levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1967.01.19 2 f. 1 bor. autográf

Kohánt 1945 óta 

ismeri, egy ideig 

szerkesztőtársa 

volt a Délsziget-

nél, amit azért 

alapított, hogy a 

méltatlanul 

mellőzött íróknak 

megjelenési 

lehetőséget 

biztosítson; 

Kohán barátokból 

"asztaltársaságot 

toborzott, s tagjai 

most egy kis 

könyvet készülnek 

kiadni a 

könyvhétre; 

ehhez a kötethez 

kér írást emlékkötet

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

Kohán György (1910-

1966), Németh László, 

Szabó Lőrinc, etc.

Délsziget 

c. 

folyóirat



1015 Fond 1 III. Moldvay Győző levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1967.11.23 1 f. 1 bor. autográf

decemberben 

jelent volna meg 

a könyv, a 

nyomda már 

elkészült a 

szedéssel, de 

mégsem jelenhet 

meg a Kohán-

kötet, mert a 

pártbizottság 

(Szalontai József) 

feltételekhez köti 

a kiadást; ezen 

feltételeket a 

levél írója nem 

hajlandó 

teljesíteni; maga 

próbálja meg 

kiadni, ha fel 

tudja hajtani az 

ehhez szükséges 

összeget; 

kérdése, hogy a 

megváltozott 

körülmények 

közepette 

megengedi-e 

írása közlését

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

Kohán György, 

Szalontai József

1016 Fond 1 III. Molnár János levél László Gyula Kecskemét 1972.12.26 1 db. 1 bor. autográf kondoleáló levél

1017 Fond 1 III. Molnár Jenő levél László Gyula Budapest 1957.05.19 2 f. 1 bor. autográf

id. László Gyula 

halálakor írt 

kondoleáló levél

1018 Fond 1 III. Molnár Gyula levél László Gyula Budapest 1975.02.05 2 f. 1 bor. + 2 f. autográf

az ötödikes kisfiú 

a történelem és a 

régészet 

megszállotja, 

ismeri, olvassa L. 

Gy. könyveit; 

útmutatást kér 

álmai 

megvalósításához

; levelét 

édesanyja levele 

kíséri Molnár Ernőné

1019 Fond 1 III. Molnár Sándor levél László Gyula Csikvánd 1969.10.20 2 f. 1 bor. autográf

1918-ban még a 

régi kolozsvári 

egyetemre járt, 

történésznek 

készült, végül 

lelkipásztor lett; 

arról tájékozat, 

hogy Keöpe 

Viktor nevű 

orientalista 

barátja Ditro 

határában látott 

nagy sziklán 

mintegy 4000 

szót tartalmazó 

rovásírást látott, 

amellyel a 

kutatók nem 

foglalkoztak, a 

románok pedig 

1944-ben 

felrobbantották; 

Keöpe felvetése 

az is, hogy a 

székelykapu 

szerkezete és 

díszítőelemei 

rokonságban 

rovásírás, 

turáni népek

László Dezső, Erdélyi 

László, Keöpe Viktor 

(orientalista), Szilvay 

Géza, Illés Attila Ditró

1020 Fond 1 III. Molnár Vera levél László Gyula Sárospatak 1964.09.06 1 f. gépirat

elkezdte a pataki 

templom ásását, 

négy síremléket 

és három kriptát 

találtak, ez 

utóbbiakat már a 

templom 

törmelékkel való 

betöltése előtt 

feltörték; a kriták 

felnyitásánál igen 

óvatosan kell 

eljárni a bennük 

lévő leletek 

megmentése 

érdekében; az 

expedícióba 

szeretnék 

bevonni a 

professzort 

ásatás, 

sírleletek

Rákóczi Múzeum 

(Sárospatak). Vár; 

Magyar Nemzeti 

Múzeum

Dobó Ferenc, 

Kerecsényi Judit Sárospatak

1021 Fond 1 III. Morpurgo, Lisa levél László Gyula Milano 1976.06.14 2 f. 1 bor. gépirat francia

Budapesten járva 

megszerezte egyik 

könyvét és majd 

tanulmányozzák a 

lehetőségét egy 

olasz nyelvű 

kiadásnak, de egy 

New York-i 

kiadónál dolgozó 

barátnőjének is 

javasolja a mű 

kiadását (nem írja 

melyik könyvről 

van szó); azonban 

ezt a levelet 

személyes okból 

írja; kutatásaira 

két magyar 

barátja Jékely 

Zoltán és Lator 

László hívta fel 

figyelmét; ő 

bizonyos 

szimbólumok és 

rítusok nyomát, s 

az ezekkel 

kapcsolatos 

témákat  keresi; 

szimbólum, 

rítus Longanesi & C. (Milano)

Jékely Zoltán, Lator 

László



1022 Fond 1 III. Morpurgo, Lisa levél László Gyula Milano 1976.08.06 1 f. 1 bor. + 2 f. gépirat francia

Lator Lászlótól 

tudta meg privát 

címét, mert úgy 

véli, hogy a 

Gondolat Kiadó 

címére küldött 

júniusi levele nem 

jutott el hozzá; 

ezért elküldi 

annak a levélnek 

másolatát, 

remélve, hogy az 

abban feltett 

kérdéseire választ 

kap Longanesi & C. (Milano) Lator László

1023 Fond 1 III. Muller, Josy levél László Gyula Bruxelles 1974.09.09 1 f. 1 bor. autográf francia

a mosan 

művészet arany 

és fém tárgyai 

érdeklik; kérdezi, 

hogy kutatásai 

során találkozott-

e ilyen 

emlékekkel

mosan 

művészet

Musée Royaux d'art et 

d'histoire (Bruxelles)

1024 Fond 1 III. Muller, Josy levél László Gyula Bruxelles 1974.10.21 1 f. 1 bor. + 1 db. autográf francia

a mosan 

művészet a 9-11. 

században 

virágzott a Meuse 

völgyében, főként 

vallon területen; 

ő a fém és 

zománcozott 

tárgyakat kutatja

mosan 

művészet

Musée Royaux d'art et 

d'histoire (Bruxelles)

Meuse (Maas) 

folyó völgye

L. Gy. 

francia 

nyelvű 

válaszfoga

lmazványa 

a 

mellékletb

en, egy 

kiállítási 

katalógus 

hátlapján 

olvasható, 

miszerint 

a Nemzeti 

Múzeumb

an van egy 

tárgy, ami 

a mosan 

művészet 

terméke

1025 Fond 1 III. Muraközy Árpád levél László Gyula Budapest 1958.05.15 1 f. autográf "tarháló" levél

1026 Fond 1 III. Mühl Aladár levél László Gyula Sopron 1964?12.21. 1 db. 1 bor. autográf

karácsonyi és 

újévi jókívánságok

1027 Fond 1 III. Mühl Aladár levél László Gyula Sopron 1966.12.21 1 db. 1 bor. autográf

karácsonyi és 

újévi 

jókívánságok; 

[Wiegisser] Éva a 

pécsi főiskolán 

rajz-német szakon 

tanul

1028 Fond 1 III. Mühl Aladár levél László Gyula Sopron 1968.12.21 1 db. autográf

karácsonyi és 

újévi jókívánságok

1029 Fond 1 III. Mühl Aladárné levél László Gyula Sopron 1969.12.?? 1 db. 1 bor. autográf

karácsonyi és 

újévi jókívánságok

1030 Fond 1 III. Mühl Aladárné levél László Gyula Sopron 1971.12.10 1 db. 1 bor. autográf

karácsonyi és 

újévi jókívánságok

1031 Fond 1 III. Müller Róbert levél László Gyula Keszthely 1972.07.05 1 f. gépirat

dolgozatát küldi 

elbírálásra; 

találkozási 

lehetnőséget kér 

Balatonrendesen Balassa Iván

1032 Fond 1 III. Müller, ???? levél László Gyula Budapest 1956.02.01 2 f. 1 bor. gépirat német

fejtegeti a magyar-

szkíta kérdést

1033 Fond 1 III. Nagy Dezső levél László Gyula Budapest 1970.11.07 1 db. autográf

az idézet Sütő A. 

könyvéből 

származik; ha kell, 

kölcsön tudja 

kérni Baráth Tibor 

Montrealban 

megjelent "A 

magyar népek 

őstörténete" c. 

művét

Sütő András, Baráth 

Tibor

1034 Fond 1 III. Nagy Dezső levél László Gyula Budapest 1971.06.?22. 2 f. 1 bor. autográf

rajta keresztül 

kéri, hogy Ráki 

fia, Szőcs Géza 

hívja fel telefonon

1035 Fond 1 III. Nagy Dezső levél László Gyula Budapest 1972.10.20 1 db. autográf

túlélte a 

lakásfestést, a 

rendezés során 

talált egy 

kifogástalan 

állapotú 

képkeretet, kell-e

1036 Fond 1 III. Nagy Emil levél László Gyula Budapest 1969.03.28 1 f.

gépiratos 

másolat

felkéri, hogy 

szíveskedjék részt 

venni a "Vadászati 

Világkiállítás, 

Budapest 1971" 

előkészítési 

munkálataiban

MÉM Kiállítási Iroda. 

Vadászati Osztály 

(Budapest)



1037 Fond 1 III. Nagy Ernő levél László Gyula Kolozsvár 1970.07.11 1 f. 1 bor. autográf

fájdalmas Berci 

haláláról írni;  

kinél vannak 

rajzai Kolozsvárt 

és vannak-e 

másolatai kézzel 

írt leveleiről; kéri, 

hogy fogadja 

Gazda Józsefet és 

feleségét 

Párizsból 

hazajövet; Gazda 

monográfiát 

készül írni 

Berciről

Gazda József, Nagy 

Imre, Gyárfás Jenő, 

Berci [Nagy Albert]

1038 Fond 1 III. Nagy Ernő levél László Gyula Kolozsvár 1970.07.31 1 db. autográf

Cselényiéknek 

átadta az 

üzenetet; megírja 

Cselényiek címét; 

októberben 

Pestre jönnek, mit 

hozzanak Emőke 

kislányának

Cselényi [Béla], 

Miklóssy Gábor], 

Balogh Edgár

1039 Fond 1 III. Nagy Ernő levél László Gyula Kolozsvár 1971.04.12 1 db. autográf

februárban 45 db 

fényképet 

küldött, de nem 

kapott választ; 

postafordultával 

értesítést vár

1040 Fond 1 III. Nagy Ernő levél László Gyula Kolozsvár 1971.09.26 2 f. 1 bor. autográf

mindketten 

betegeskednek, 

addig szeretnének 

élni, míg Berci 

dolgait elintézik; 

elküldte Berciről 

szóló olasz 

kritikák fordítását, 

megkapta-e; 

elküldte-e a 

kéziratot a 

Korunk számára; 

örömmel olvasták 

Csilla érkezését; 

"A kiállítást 

megnyitom" c. 

munkájához sok 

sikert kivánnak

Gazda József, Pogány 

Csilla, Berci

1041 Fond 1 III. Nagy Ernő levél László Gyula Kolozsvár 1973.12.20 2 f. 1 bor. autográf

karácsonyi és 

újévi jókívánságok

1042 Fond 1 III. Nagy Gyula levél László Gyula Orosháza 1970.11.29 1 f. 1 bor. gépirat

lázasan, ezért 

híbásan írja 

levelét; tervezett 

munkájáról, 

annak 

ütemezéséről ír, 

reméli, hogy 3 év 

alatt befejezi a 

könyvét; 

orosházára hívja, 

úgy véli, bőven 

találna témát 

grafikáihoz; 

nagyon örül, hogy 

szereti könyveit

Szántó Kovács Múzeum 

(Orosháza)

Boldizsár István, Varga 

Nándor, Kajári Gyula

1043 Fond 1 III. Nagy Gyula levél László Gyula Orosháza 1973.01.17 1 f. 1 bor. gépirat

borzasztóana örül 

könyvéről írt 

véleményének, ez 

neki sokat számít; 

köszöni

Szántó Kovács Múzeum 

(Orosháza) Barabás Jenő

1044 Fond 1 III. Nagy Gyula levél László Gyula Orosháza 1973.03.14 1 f. gépirat

gratulál 

születésnapjához 

és kiállításához; 

könyvében 

szeretné közölni a 

lektorok, 

grafikusok, 

adatközlők rövid 

életrajzát; a 

címzettől is ezt 

kéri kiállítás

Szántó Kovács Múzeum 

(Orosháza) Barabás Jenő

1045 Fond 1 III. Nagy Gyula levél László Gyula Orosháza 1975.05.09 1 f. gépirat

megkapta könyve 

kefelenyomatait, 

kérdezi elküldje-e 

bevezető 

tanulmányát 

korrigálásra  vagy 

rábízza; reméli, 

hogy a könyv még 

ebben az évben 

megjelenik

Szántó Kovács Múzeum 

(Orosháza)

a szóban 

forgó 

könyv 

címe: 

Parasztéle

t a 

Vásárhelyi-

pusztán

1046 Fond 1 III. Nagy Gyula levél László Gyula Kalocsa 1976.03.01 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

köszöni, hogy 

segítette 

kiállításuk 

megrendezését; 

küldi Buda Ferenc 

kéziratos szövegét

Petőfi Sándor 

Művelődési Központ 

(Kalocsa)

a 

mellékletb

en Buda 

Ferenc 

előszava 

olvasható, 

benne L. 

Gy.  

Művészet

ét dicséri



1047 Fond 1 III. Nagy István levél László Gyula Debrecen 1976.02.12 1 db. autográf

köszöni válaszát, 

tanácsát Poroszlai 

Ildikó 

átiratkozásával 

kapcsolatban; 

otthon volt 

Koloszváron, 

majd Bukarestben 

beadta 

házasságkötési 

kérelmét; 

továbbítja szülei 

és  a rokonság 

üdvözletét

Megyei Tanács V.B. 

(Békéscsaba) Poroszlai Ildikó

1048 Fond 1 III. Nagy János levél László Gyula Békéscsaba 1969.05.27 1 f. gépirat

munkatársak, 

vezetők részére 

kulturális jellegű 

egyhetes baráti 

találkozót 

rendeznek, 

melyre meghívják 

és visszajelzést 

várnak

1049 Fond 1 III. Nagy Károly levél László Gyula Budapest 1970.02.27 1 f. gépirat

tudományos 

ülésszakot 

szerveznek a 

Lenin-

centenárium és  a 

felszab. 25 éves 

jubileumára; az 

ülésszak anyagát 

kötetben akarják 

kiadni, ezért kéri, 

hogy az előadás 

alkalmával hozza 

magával a 

kéziratot is

Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem. 

Rektor

1050 Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1963.11.26 1 f. gépirat

befejezte  

leletmentő 

ásatást 

Kevermesen; járt 

a mártélyi 

lelőhelyen, ahol 

sertéscsontváz 

volt emberi 

csontvázak 

helyett; ha 

értesítik a felgyői 

szántás 

időpontjáról, 

kimegy a 

helyszínre; kezdik 

bontani a X. Őszi 

Tárlat anyagát ásatás

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

Nagyistók Mária, 

Dömötör János, Égető 

János

Kevermes, 

Felgyő, Mártély

1051 Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely [1964] 1 f. autográf

küldi a 

Heisenberg 

könyvet; 

földgyaluk áráról 

ír; nem tudott 

elmenni Boross 

Géza kiállítására 

nem tudott 

elmenni, mert 

akkor Samu 

Kataliné is

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

Boross Géza, Samu 

Katalin

1052 Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1964.04.?? 1 db. autográf

megkezdték a 

Mályvád-Bányarét-

i szláv telep 

ásatását; a 

Csongrád-Felgyő-i 

telep védetéséhez 

szükséges adatok 

beszerzése 

folyamatban van; 

Csalog József 

nagyon beteg ásatás

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely) Csalog József

Mályvád-

Bányarét, 

Csongrád-Felgyő

1053 Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1964.09.09 1 db. autográf

ha a Geda-halom 

még nincs 

védetté 

nyilvánítva, akkor 

sürgősen el kell 

intézni

ásatás; 

honfoglalás 

kori település

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely) Kohán György

1054 Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1965.04.13 1 f. 1 bor. gépirat

megkezdték a 

Csongrád-megyei 

régészeti védett 

területek 

bemérését, sokat 

van terepen; 

Korektől értesült, 

hogy a Tisza II. 

vízlépcsőnél 

megkezdődtek az 

ásatások; a 

múzeumi 

költségvetést még 

nem ismerik ásatás

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely) Korek József

Csongrád-Felgyő, 

Barci-rét

1055 Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1965.05.? 1 db. autográf

neki megfelel a 

felgyői ásatás 

időpontja ásatás

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely) Csongrád-Felgyő

1056 Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1966.07.12 1 f. gépirat

a szegedi 

múzeum 

munkatársai 

készülnek 

meglátogatni az 

ásatást, ő 

felvázolta az 

eddigi 

eredményeket; 

Nagy Margit fog 

Szentesen 

leltzározni ásatás

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

Bálint Alajos, 

Trogmayer Ottó, Pap 

János, Nagy Margit, 

Nagy Árpád, Szabó 

János, Szabédi László

Csongrád-Felgyő, 

Szentes



1057 Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1966.07.19 1 f. gépirat

21-én 

Csongrádon 

lesznek, a 

múzeumban 

várják a 

professzort; a 

szentesi leltározás 

időpontjával 

problémák 

vannak ásatás

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely) Csalog József

Csongrád-Felgyő, 

Szentes

1058 Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1967.06.19 1 f. gépirat

küldi Palócz 

Sándorné adatait; 

a Magyar 

Népművészet 

sorozat köteteit 

olvasva 

bizonyságot 

szerzett a 

pásztorfaragások 

felöl

népi 

díszítőművész

et, 

pásztorfaragá

sok, 

kevermesi 

kályhacsempé

k

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely) Kevermes

1059 Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1967.10.01 1 f. 1 bor. autográf

Palócz Sándorné 

megy az ásatásra; 

ő csak pár nap 

késéssel tud 

megjelenni, mert 

6 napos útra  

megy Dunántúlra 

és nagyon örül, 

hogy újra láthatja 

az ottani 

településeket és 

műemlékeket ásatás

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely) Csongrád-Felgyő

1060 Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1968.03.29 1 f. gépirat

mellékelten 

küldik az 1967-es 

felgyői ásatás 

dokumentációját 

és az ásatási 

naplót, melynek 

egy részét Nagy 

Katalin vezette;  

kérik az 

észrevételeket ásatás

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

Palócz Sándorné, Égető 

János Csongrád-Felgyő

1061 Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1968.06.04 1 f. gépirat

küldi a 

vázlatfüzetet és a 

Gerevich-

tanulmányt; egy 

Gyulai orvosnál 

vannak Rudnay 

képek, ha kell 

megszerzi a címet 

és a művek 

leírását; 

rövidesen 

megkezdi a 

székkutasi 

ásatást; köszöni a 

Medgyessy 

könyvet ásatás

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

Rudnay Gyula, 

Medgyessy Ferenc

Csongrád-Felgyő, 

Szentes, Gyula, 

Székkutas

1062 Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1969.02.??? 1 db. 1 bor. autográf

köszönik a lapot, 

örülnek, hogy jól 

érezték magukat 

Vásárhelyen

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

1063 Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1969.05.20 1 db. 1 bor.

nyomtatvá

ny

meghívó Nagy 

Katalin és Bokor 

János esküvőjére

1064 Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1969.12.04 1 f. 1 bor. autográf

a keresett könyv 

nincs nála, 

bizonyára másnak 

adta kölcsön; 

mindhárom 

Jánosnak 

(Dömötör, Égető, 

Bokor) átadta a 

névnapi 

jókívánságokat

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

1065 Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1970.02.? 1 f. gépirat

küldi a vásárhelyi 

múzeum régészeti 

kiállításának 

végleges 

forgatókönyvét, 

de kimaradt 

Lukács Gy. "bölcs" 

megállapítása, ha 

kell pótolja; 

felkeresték a 

Szegedi Tervező  

Vállalattól, hogy 

megtudakolják 

mit akar a 

múzeum  

megvédeni a 

földmunkáktól és 

az építkezésektől, 

településrendezés

ektől; kéri írja 

meg azokat a 

Felgyővel és 

környékével 

kapcsolatos 

helyeket, amelyek 

védelemre 

szorulnak; nála 

van Dévényiné 

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

Dévényiné Kelemen 

Mária, Lukács György

1066 Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1970.02.11 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

a kimaradt Lukács 

György idézetet 

küldi a 

mellékletben; 

már nincs 

lehetősége 

megvárni Tary 

László 

elgondolásait a 

Csongrád 

környéki 

védettségek 

tárgyában

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

Dévényiné Kelemen 

Mária, Lukács György, 

Tary László



1067 Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1971.02.05 1 f. autográf

készülnek a 75 

éves Tornyai 

Múzeum időszaki 

kiállítására, ahol 

bemutatják a 

székkutasi avar 

temetőt ; Szőke 

Ágnes megkapta a 

Képzőművészeti 

Főiskola 

diplomáját. A 

Szentes-Kaján 

avar temető 

szélén előkerült 

üstöt retaurálta 

és rekonstruálta

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

Dömötör János, Szőke 

Ágnes

Székkutas, 

Szentes-Kaján

1068 Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1971.02.12 1 f. 1 bor. autográf

nagyon köszöni, 

hogy 

megajándékozta 

könyvével; családi 

problémáiról ír, 

férje, édesanyja 

beteg; nem tudja 

visszaszerezni 

saját könyveit

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

1069 Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1971.11.17 1 f. autográf

a vásárhelyi 

Közgazd. 

Technikum tanári 

kara és diákjai 

nagyon szeretnék, 

ha nekik is 

tartana előadást a 

kettős 

honfoglalásról; 

köszöni a Terra 

avarorum-ot előadás

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

Megyeri Barna, 

Nagyillés Mihály

1070 Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1971.12.02 1 f. 1 bor. autográf

nagyon várják a 

Közgazd. 

Technikumban, 

de ők is; Dömötör 

meghagyta, hogy 

gondoskodjanak a 

prof.ról előadás Dömötör János

1071 Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1972.04.11 1 db. 1 bor. autográf

névnapja 

alkalmából 

gratulálnak

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

további 

aláírók: 

Szőke 

Ágnes, 

Dömötör 

János, 

Dezső 

Imréné, 

Dömötör 

Katalin, 

Égető 

János

1072 Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1972.04.28 1 f. 1 bor. autográf

mindannyian 

meghatódva 

olvasták erdélyi 

útjáról szóló 

beszámolóját; a 

felgyői ásatás 

időpontja 

megfelel, a 

pusztaszeri 

ásatások később 

indulnak; 

múzeumuk tud 

egy nagy sátrat 

adni; Szőke Ágnes 

örömmel segít, de 

ha kell 4 

gimnazista fiú is 

boldogan vállalná 

az ásatási 

munkát; ő a 

munkákban nem 

tud részt venni, 

mert második 

gyermekét várja, 

de szívesen megy 

látogatóba ásatás

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely) Szőke Ágnes

Csongrád-Felgyő, 

Pusztaszer

1073 Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1972.05.25 1 f. 1 bor. autográf

két levél érkezett 

a prof.tól Égető 

János és Szőke 

Ágnes nevére, 

mindketten távol 

vannak, késve 

kapják kézhez; 

köszönik szép 

lapját

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

1074 Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1975.01.10 1 f. 1 bor. autográf

köszönik a 

meghívást, a levél 

írója, továbbá 

Nagy Margit és 

Szőke Ágnes 

január 17-re 

tervezi a 

kecskeméti 

látogatást

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely) Kecskemét

1075 Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1969.12.1? 1 db. 1 bor.

nyomtatvá

ny

karácsonyi és 

újévi jókívánságok

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

további 

aláírók: 

Ráczné, 

Égető 

János, 

Szőke 

Ágnes

1076 Fond 1 III. Nagy Péter, Püspöki levél László Gyula Püspöki 1969.12.20 1 db. 1 bor. autográf

karácsonyi és 

újévi jókívánságok



1077 Fond 1 III. Nagy Sándor levél László Gyula Budapest 1976.01.19 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

olyan értesítés 

birtokába jutott, 

mely szerint 

László Gyulát 

meghívták New 

Yorkba két 

előadás 

megtartására;ha 

igaz a hír, 

értesítést vár; mi 

a véleménye 

Bobula Ida 

könyvéről; 

mellékeli Poukka 

finn nyelvésznő 

dr. Baráth-nak 

szóló angol 

nyelvű levelének 

másolatát

Bobula Ida, Helmi 

Poukka,  Baráth Tibor

1078 Fond 1 III. Nagy Sándor levél László Gyula Novinád? 1968.12.18 1 db. autográf

karácsonyi és 

újévi jókívánságok

1079 Fond 1 III. Nagy Zoltán levél László Gyula Esztergom 1968.09.30 1 f. 1 bor. gépirat

a Kodály kiállítást 

meghosszabbítják

, ezért kéri, hogy 

a kölcsönadott 

rajzai még 

maradhassanak a 

kiállításon kiállítás

Balassa Bálint Múzeum 

(Esztergom) Kodály Zoltán

1080 Fond 1 III. Nagyistók Katalin levél László Gyula Felgyő 1971.01.28 1 f. 1 bor. autográf

benevezett egy 

középiskolai 

versenyre, 

dolgozatában 

Felgyő múltjáról 

jelenéről és a 

környék 

mondáiról, 

régészetéről írt; 

tanárai szerint 

írása értékét 

növelné, ha 

fényképek is 

lennének az 

anyagban; a 

prof.tól kér 

fényképeket

1081 Fond 1 III. Nagyistók Katalin levél László Gyula Felgyő 1971.11.12 2 f. autográf

köszöni a sok 

figyelmességet, 

kedvességet és a 

cikket; azon 

csodálkozik, hogy 

egy ilyen nagy 

tudós hogy tud 

ennyire 

egyszerűen 

fogalmazni, hogy 

mindenki 

megérti; boldog, 

mert küldött 

lehet a KISZ 

kongresszuson

1082 Fond 1 III. Nagyistók Sándor levél László Gyula Felgyő 1972.05.26 1 f. 1 bor. gépirat

bízik benne, hogy 

júniusban 

beköltözhetnek az 

új lakásba és 

akkor átadhatnák 

a szobát; reméli 

lesz néhány 

alkalom a 

beszélgetésre is

1083 Fond 1 III. Nagyistók Sándor levél László Gyula Felgyő 1972.09.18 1 f. 1 bor. autográf

boldogok, 

köszönik a 

filmeket; a 

községi 

tanácsülésen 

foglalkoztak a 

Geda-halom 

sorsával és úgy 

döntöttek, hogy 

"eredetben" 

hagyják; a 

Csizmadia tanya 

helyén épül majd 

iskola és óvoda; 

ha terveznek még 

ásatást, akkor azt 

lehetőleg 1973-ra 

programozzák ásatás Felgyő

1084 Fond 1 III. Nagyistók Sándor levél László Gyula Felgyő 1973.01.18 1 f. 1 bor. autográf

köszönik a 

figyelmességet; 

Csongrád város 

tanácselnöke 

szeretne vele 

beszélni, valamint 

a Csongrádi 

Napok alkalmából 

egy előadást is 

szeretnének 

hallani a 

kutatások 

eredményeiről;id

őpontot kérnek a 

megbeszélésre előadás Varga József Csongrád



1085 Fond 1 III. Nagyistók Sándor levél László Gyula Felgyő 1973? 1 f. autográf

a falu kicsinyített 

másának tervével 

nagy örömet 

okozott, már a 

helyét is kinézte a 

művelődési terem 

előtt; Matolcsi 

Jánost megkeresi; 

tervezi, hogy dec. 

23-án Bp.-re 

megy és akkor 

felkeresi; 

kellemes 

ünnepeket kiván

1086 Fond 1 III. Nagyistók Sándor levél László Gyula Felgyő 1973? 1 f. autográf

kiállítását meg 

akarta nézni, de 

éppen szüleihez 

kell mennie 

disznóölésre, 

mert csak aznapra 

kaptak böllért, ha 

tudnak nézzenek 

be hozzájuk

1087 Fond 1 III. Nagyistók-család levél László Gyula Felgyő 1969.11.02 1 f. 1 bor. autográf

valamelyik 

Nagyistók gyerek 

megköszöni az 

újságot, 

amelyben többek 

között a felgyői 

ásatásokról is 

lehet olvasni; 

röviden írnak a 

családi és iskolai 

eseményekről

1088 Fond 1 III. Nagyistók-gyerekek levél László Gyula Felgyő 1968.06.04 1 db. autográf

ugyancsak egy 

Nagyistók gyerek 

írja, hogy 

figyelemmel 

hallgatták a 

rádióelőadást, de 

jobban örülnének 

a személyes 

találkozásnak

1089 Fond 1 III. Návai Sándor levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1974.04.23 2 f. 1 bor. autográf

a középiskolás fiú 

1973-ban10-12 

napot dolgozott a 

felgyői 

ásatásokon, 

érdeklődik, hogy 

a következő 

nyáron is lesz-e 

lehetősége ismét 

részt venni a 

munkákban; most 

éppen az 

érettségire készül

1090 Fond 1 III. Navarro, J. M. de levél László Gyula

Worcestersh

ire 1966.10.15 1 f. 1 bor. autográf német

1091 Fond 1 III.

Némedy Gáborné 

Rudnay Erzsébet levél László Gyula Budapest 1969.12.10 1 f. 1 bor. autográf

betegsége miatt 

nem tudott jelen 

lenni édesapja 

emlékkiállításán, 

de családtagjaitól 

hallott a sikerről, 

a lelkes 

közönségről, a 

lelkes megnyitó 

beszédről

Rudnay Gyula (1878-

1957)

1092 Fond 1 III.

Némedy Gáborné 

Rudnay Erzsébet levél László Gyula Budapest 1971.01.15 2 f. 1 bor. autográf

férje áldozatos 

életéről, csöndes 

távozásáról ír; 

köszöni a 

vigasztaló, 

együttérző 

sorokat Némedy Gábor

1093 Fond 1 III.

Némedy Gáborné 

Rudnay Erzsébet levél László Gyula Budapest 1971.10.27 1 db. autográf

összeköltözött 

gyermekeivel, 

lakás cseréltek, 

közli új címüket

1094 Fond 1 III. Nemes Béla levél László Gyula Budapest 1963.04.01 1 f. gépirat

Botticelli c. 

könyvét szeretnék 

1964-ben újra 

kiadni; akar-e 

módosítani a 

sözvegen vagy a 

képanyagán

Képzőművészeti Alap 

Kiadóvállalata (Budapest) Sandro Botticelli

1095 Fond 1 III. Nemes István levél László Gyula Kolozsvár 1969.10.05 1 f. 1 bor. gépirat

nagyon dicséri és 

köszöni 

Rudnayról írt 

könyvét; hasonló 

élvezettel olvasta 

Hunor és Magyar 

nyomában c. 

írását is, más 

olvasmányairól is 

beszámol

Rudnay Gyula, Szabó T. 

Attila, Jakó Zsimond



1096 Fond 1 III. Nemes István levél László Gyula Kolozsvár 1975.04.18 1 f. 1 bor. gépirat

[Nagy] Imre 

beteg; elfelejtette 

Pogány Ö. Gábor 

címét, kéri, hogy 

a mellékelt levelet 

továbbítsa 

részére; Imre 

abszolút nem 

törődik pesti 

kiállításának 

ügyeivel; 

bemutatták Sütő: 

A lócsiszár 

virágvasárnapja c. 

darabját, igen 

szép sikere volt

Nagy Imre, Pogány Ö. 

Gábor, Sütő András

1097 Fond 1 III. Nemeskéri János levél László Gyula Budapest 1963.03.26 1 f. gépirat

küldi áprilisban 

tartandó 

előadásuk 

meghívóját; 

ismertetni fogják 

azokat az 

eljárásokat, 

amelyek 

segítségével az 

antropológiai 

rekonstrukció 

újabb 

eredményeket 

hozhat

antropológiai 

rekonstrukció

Magyar Nemzeti 

Múzeum 

Természettudományi 

Múzeum. Embertani Tár Tiszanána

Nemeskér

i János 

antropoló

gus (1914-

1989)

1098 Fond 1 III. Németh József levél László Gyula Zalaegerszeg 1974.05.23 1 f. 1 bor. gépirat

értesült a szegedi 

kiállítás sikeréről, 

ezért kéri, hogy a 

Művészportrék c. 

kiállítását a 

Göcseji 

Múzeumban is 

bemutathassák kiállítás

Zala Megyei Múzeumok 

Igazgatósága 

(Zalaegerszeg), Göcseji 

Múzeum Trogmayer Ottó

1099 Fond 1 III. Németh Péter levél László Gyula Nyíregyháza 196? 1 f. gépirat

doktori 

disszertációja 

tématervét 

mellékelten küldi 

véleményezésre, 

mert ez utóbbi 

szükséges a 

kérvény 

benyújtásához; a 

Debreceni 

Szemlében (1931) 

olvasott egy 

cikket, melyre 

felhívja a prof. 

figyelmét

1100 Fond 1 III. Németh Péter levél László Gyula Sümeg 1964.12.23 2 db 1 bor.+ kép

nyomtatvá

ny

karácsonyi és 

újévi jókívánságok 

névjegyre írva

1101 Fond 1 III. Németh Péter levél László Gyula Nyíregyháza 1966.12.27 1 db. autográf

újévi 

jókívánságok;  a 

lapra felragasztva 

egy 1932-es 

újságkivágat: "az 

idei Szinyei-

nagydíjat  

Medgessy Ferenc 

szobrászművész, 

a tájképdíjat 

pedig Boldizsár 

István 

festőművész 

nyerte"

Jósa András Múzeum 

(Nyíregyháza)

Medgyessy Ferenc, 

Boldizsár István

1102 Fond 1 III. Németh Péter levél László Gyula Nyíregyháza 1968.05.06 1 f. 1 bor. gépirat

a veszprémi 

vándorgyűlésen 

szeretné 

elmondani a 

balatonfűzfői K. 

sir keresztjének 

megfejtését 

természetesen a 

prof. nevének 

feltüntetésével; 

ill. a salzburgi 

kiadványban 

megjelenő 

dolgozatban 

lábjegyzetben 

történő utalással, 

kérésére levélbeli 

választ kér

Szabolcs-Szatmár Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Nyíregyháza)

1103 Fond 1 III. Németh Péter levél László Gyula Nyíregyháza 1968? 1 f. 1 bor. gépirat

nyíregyházi 

előadása után ne 

utazzon még 

vissza, este legyen 

a vendégük; 

meghívta még 

Bóna Istvánt, 

Dienes Istvánt, 

Mesterházy 

Károlyt

Bóna István, Dienes 

István, Mesterházy 

Károly



1104 Fond 1 III. Némethy Endre levél László Gyula Budapest 1952.10.07 1 f. autográf

1944-ben gyakran 

hallgatta a 

moszkvai rádió 

magyar adását, s 

nagy 

meglepetéssel 

hallotta, amikor 

megemlékeztek L. 

Gyuláról és 

Fettich 

Nándorról, két 

magyar tudósról, 

mint akik 

megmentették a 

kijevi múzeum 

anyagát; ha kell, 

bárki előtt 

hajlandó erről 

hitet tenni Kijevi Múzeum

Fettich Nándor, 

Sebestyén Ödön Moszkva, Kijev

1105 Fond 1 III. Némethy Endre levél László Gyula Budapest 1970.12.28 1 db. gépirat újévi jókívánságok

1106 Fond 1 III. Nikodémusz Antal levél László Gyula Miskolc 1975.01.27 1 f. 1 bor. autográf

apósa 

hagyatékából 

kapott egy 

néhány oldalas 

Darkó Jenő 

kéziratot és úgy 

véli méltó helye 

lenne L. Gy. 

gyűjteményében

Darkó Jenő filológus, 

bizantinológus (1880-

1940)

1107 Fond 1 III. Nikolov, Nino levél László Gyula Budapest 1972.01.31 1 f. 1 bor. gépirat

örömükre 

szolgálna, ha a 

korábban igért 

elődást 

márciusban 

megtarthatná 

"Kettős 

honfoglalás és az 

ősi  bolgár-

magyar 

kapcsolatok" 

címmel előadás

Bolgár Kulturális Központ 

(Budapest)

1108 Fond 1 III. Nikolov, Nino levél László Gyula Budapest 1972.02.11 1 f. gépirat

köszönik, hogy 

elfogadta a 

felkérést és 

március 20-án 

megtartja az 

előadást előadás

1109 Fond 1 III. Nógrády Béla levél László Gyula Graz 1970.01.31 1 f. 12 f. gépirat

A honfoglaló 

magyar nép élete 

c. műve olyan 

hatással volt rá, 

hogy nem állhatta 

meg e levél 

nélkül. 

Mélypszichológiá

val foglalkozik, az 

oszták, német 

népi kultúra 

mondanivalójával, 

ill. ezek 

különbözőségével 

a magyarral 

szemben. Arra a 

megállapításra 

jutott, hogy az 

ősélmény, mely 

legtöbb esetben 

az ősi 

életformában 

rejtőzik, a 

meghatározó 

elem. A 

továbbiakban, 

valamint a 

mellékletben is 

1110 Fond 1 III. Nováki Gyula levél László Gyula Sopron 1962.02.26 1 f. 1 bor. gépirat

kéri, hogy 

dolgozza fel a 

veszkényi 

temetőt, majd a 

róla készült 

tanulmányt az ő 

évkönyvükben 

közölje ásatás

Liszt Ferenc Múzeum 

(Sopron)

Szőke Béla, Sterbenz 

Károly Veszkény

1111 Fond 1 III. Nováki Gyula levél László Gyula Sopron 1963.04.26 1 f. gépirat

érdemes-e 

Tarjánpusza, 

Vasasföld, 

Lakatos-rét 

neveket 

nyelvészeti 

szempontból 

vizsgálni ásatás

Ravazd, 

Vasasföld-dűlő, 

Tarjánpuszta

1112 Fond 1 III. Nováki Gyula levél László Gyula Sopron 1972.07.04 1 f. gépirat

köszöni a Korunk 

egyik számát; X-

XI. századi magyar 

várépítészet

gyepü, égett 

sánc

Ferenczi Géza, Ferenczi 

István, Patay Pál, 

Györffy György, Dienes 

István, Orbán Balázs

1113 Fond 1 III. Nuridsányi Zoltánné levél László Gyula Budapest 1974.07.01 2 f. 1 bor. autográf

köszöni a férje 

halálakor küldött 

baráti, figyelmes 

kondoleáló 

sorokat

Nuridsány Zoltán 

festőművész (1925-

1974)

1114 Fond 1 III. Nuridsányi Zoltánné levél László Gyula Budapest 1974.12.23 1 db. 1 bor. autográf

karácsonyi és 

újévi jókívánságok

1115 Fond 1 III. Nyerges József levél László Gyula Kolozsvár 1972.12.15 1 fdb autográf

karácsonyi és 

újévi jókívánságok

Cselényi Béla (1911-

1999)

1116 Fond 1 III. Nyiredy Géza levél László Gyula Budapest 1963.10.02 2 f. autográf

gratulál a 

rádióban hallott 

előadáshoz

1117 Fond 1 III. Ojtozi Eszter levél László Gyula

Székesfehérv

ár 1956.08.18 1 db. autográf

székesfehérvári 

körülményekről/

munkáról ír 

viccesen



1118 Fond 1 III. Ojtozi Eszter levél László Gyula Budapest 1957.07.24 2 f.

1 bor. + 1 

fénykép autográf

jelentkezett a 

munkahelyén; 

leckéket vett 

fényképezésből; 

lengyelekkel 

ismerkedett meg; 

Szovjetunióba 

készül, de előtte 

szeretné 

visszavinni a 

könyveket

Nagy Tibor, Molnár 

János

1119 Fond 1 III. Ojtozi Eszter levél László Gyula Budapest 1957.08.16 1 f. 1 bor. gépirat

készül a szovjet 

útra, de a 

hivatalok lassan 

működnek; jól 

érzi magát a 

munkahelyén; 

ásatási terveibe 

Albertfalva, 

Pesterzsébet 

szerepel; el kell 

készítenie 

Pesterzsébet és 

Soroksár 

kataszterét; 

szakdolgozati 

munkája akadozik Dienes István

1120 Fond 1 III. Ojtozi Eszter levél László Gyula Leningrad 1957.11.24 1 f. 1 bor. autográf

levele Banner 

Jánosnak és 

Oroszlán 

Zoltánnak is szól; 

Leningrád 

szépségeiről ír, s 

arról, hogy ilyen 

rövid idő alatt 

nem lehet ennyi 

múzeumot 

alaposan 

megnézni, 

szeretne tovább 

maradni; 

temetőket rajzil, 

fényképezni nem 

lehet; hiányolja az 

otthoni híreket, 

leveleket

Banner János (1888-

1971), Oroszlán Zoltán 

(1891-1971), Diószegi 

Vilmos (1923-1972), 

Kálmán Béla (1913-

1997)

1121 Fond 1 III. Ojtozi Eszter levél László Gyula Debrecen 1958.03.17 2 f. 1 bor. gépirat

válásáról, 

Debrecenbe 

költözésének 

okáról és terveiről 

ír; kérdezi, hogy 

elolvasta-e a 

Szcipin-Wosinszky 

levelezés 

ismertetését

Wosinsky Mór (1854-

1907), A. A. Scipin

1122 Fond 1 III. Ojtozi Eszter levél László Gyula Debrecen 1958.03.25 1 f. 1 bor. autográf

egyéni 

problémáiról ír; 

tanulja a 

muzeológiát, de 

hiányzik hozzá az 

irodalom; kéri 

tájékoztassa 

sorsáról Oroszlán 

bácsit is

Oroszlán Zoltán, 

Makkay János

1123 Fond 1 III. Ojtozi Eszter levél László Gyula Debrecen 1958.04.23 2 f. 1 bor. autográf

esküvőjéről (férje 

Karancsy László), 

lakásproblémáikr

ól; a múzeum  

feszült légköréről 

ír; Oroszlán 

bácsitól is bölcs 

tanácsot vár Oroszlán Zoltán

1124 Fond 1 III. Ojtozi Eszter levél László Gyula Debrecen 1958.05.07 4 f. 1 bor. gépirat

házasságáról, 

lakásügyeiről, 

munkahelyi 

problémákról; 

Csernyecovéktól 

kéri, hogy hívják 

meg ásatásra

Csernyecov, Valerij 

Nyikolajevics (1905-

1970) orosz régész, 

néprajzos, Csollány 

Dezső, Oroszlán Zoltán

1125 Fond 1 III.

Oberleiter, 

Wolfgang levél László Gyula Wien 1974.12.19 1 f. 1 bor. gépirat német

köszöni a 

könyvet, ami a 

karácsonyi 

ünnepek alatt fog 

elolvasni

Kunsthistorisches 

Museum. 

Antikensammlung. 

(Wien)

1126 Fond 1 III. Oláh Barna levél László Gyula Budapest 1972.05.20 1 f. 1 bor. autográf

nagyon örült a 

levélnek

Medgyessy Ferenc, 

Oláh Emilné, Vajda Júlia

1127 Fond 1 III. Orbán Gizella levél László Gyula Dés 1964.03.17 2 f. 1 bor. autográf

arról a 

rádióelőadásról ír, 

amit éppen most 

hallgatott; el van 

bűvölve

1128 Fond 1 III. Orbán Gizella levél László Gyula Dés 1970.01.27 1 db. autográf

ezúttal is örült a 

rádióelőadásnak, 

valamint 

Rudnayról írt 

munkájának Rudnay Gyula

1129 Fond 1 III. Orlov, Konsztantyin levél László Gyula Szimferopol 1973.03.29 1 f. gépirat orosz

a Krím késő-ókori, 

kora-középkori 

történetével 

foglalkozik; 

szeretné 

megkapni L. Gy. 

Des Scythes aux 

Hongrois c. 

könyvét; a levelet 

a Corvina Kiadó 

munkatársa, 

Tarisznyás 

Györgyi 

továbbította a 

címzettnek

1130 Fond 1 III. Ormos Pál levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1966.02.15 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a Szent 

László hermáról 

küldött 

különlenyomatot

Szent László 

hermája

Hódmezővásárhelyi 

Városi Tanács Kórháza



1131 Fond 1 III. Otto, Karl-Heinz levél László Gyula Berlin 1968.05.31 3 f. 1 bor. gépirat német

a magyarok 

engedélyezték az 

egyetemek közti 

cserét, a németek 

viszont 

visszavonták az 

engedélyt; 

feltehetően 

korábbi levelét 

nem kapta meg, 

ezért most 

csatolja a 

másolatot

Institut für Ur- und 

Frühgeschichte der 

Philosophischen Fakultät 

der Humboldt-

Universität zu Berlin 

1132 Fond 1 III. Otto, Karl-Heinz levél László Gyula Berlin 1970.02.18 1 f. 1 bor. gépirat német

felkéri, hogy a 

szláv 

kongresszuson 

tartson előadást a 

szlávok és 

magyarok 

témában előadás

Deutsche Akademie der 

Wissenschaften zu Berlin. 

Union Internationale 

d'Archeologie Slave

1133 Fond 1 III. Otto, Karl-Heinz levél László Gyula Berlin 1970.04.03 1 f. 1 bor. gépirat német

örül, hogy 

elfogadta a 

felkérést, de az 

avarokról szóló 

előadását is 

felvették a 

programba előadás

Deutsche Akademie der 

Wissenschaften zu Berlin. 

Zentralinstitut für Alte 

Geschichte und 

Archäologie

1134 Fond 1 III. Otto, Karl-Heinz levél László Gyula Nyitra 1971.02.02 1 f. 1 bor. gépirat francia

meghívják a 

"Session du 

Comité Exécutif" 

szegedi 

ülésszakára, 

melyet áprilisban 

tartanak;

Union Internationale 

d'Archéologie Slave. 

Secretariat du Conseil 

Permanent et du Comité 

Exécutif Anton Točik

1135 Fond 1 III. Otto, Karl-Heinz levél László Gyula Berlin 1972.05.31 1 f. 1 bor. gépirat német

köszöni a  

Népvándorlás kor 

művészete c. 

könyv francia 

nyelvű kiadását

Deutsche Akademie der 

Wissenschaften zu Berlin. 

Zentralinstitut für Alte 

Geschichte und 

Archäologie

a levél 

másik 

aláírója 

Anton 

Točik 

főtitkár; 

Karl-Heinz 

Otto 

(1915-

1989) 

történész

1136 Fond 1 III. Pál László levél László Gyula Budapest 1968.01.15 1 f. távirat

időpontot kér a 

Magyar 

őstörténet c. film 

forgatókönyvének 

megbeszélésére

filmforgatókö

nyv

1137 Fond 1 III. Pál László levél László Gyula Budapest 1968.01.17 1 f. távirat

érkezésük 

időpontját jelzi

1138 Fond 1 III. Pál Zoltán levél László Gyula Ózd 1968.06.10 2 f. gépirat

egy manysi sámán 

hagyta rá az 

Arvisurát; Arvisura

Otto Kuusinen, Zsiray 

Miklós, Salaváre Tura, 

Szőnyi Márton, 

Lavottha Ödön

1139 Fond 1 III. Palásti Pál levél László Gyula Csongrád 1965.09.27 1 f. autográf

szeretnék, ha 

október folyamán 

egy előadást 

tartana általa 

választott 

témáról; 

kinevezték a 

Csongárdi 

Múzeum 

vezetőjének; 

csatornázzák a 

várost és sajnos 

ez leletek 

pusztításával jár előadás Csongrádi Múzeum Tary László (1901-1981)

1140 Fond 1 III. Palásti Pál levél László Gyula Csongrád 1966.04.08 1 f. autográf

sajnálatos 

egybeesések 

miatt új 

időpontot kérnek 

az előadásra előadás Csongrádi Múzeum

Tary László, Keller 

László, Kováts László

1141 Fond 1 III. Palásti Pál levél László Gyula Csongrád 1967.08.30 1 f. autográf

"Felgyő-

Gedahalmi 

ásatások" címmel 

előadásra kérik az 

Országos 

Múzeumi Hónap 

alkalmából előadás Csongrádi Múzeum

1142 Fond 1 III. Palásti Pál levél László Gyula Csongrád 1967.10.04 1 f. autográf

mindent 

előkészítettek, 

szeretettel várják 

az előadásra Csongrádi Múzeum

1143 Fond 1 III. Pálffy István levél László Gyula Nagykanizsa 1962.02.26 1 f. 1 bor. autográf

rádióelőadásán 

felbuzdulva 

családnevének 

eltérő formáiról ír 

és tanácsot kér a 

helyes forma 

megválasztásához

1144 Fond 1 III. Pálffy Miklós levél László Gyula Szentendre 1974.07.02 2 f. 1 bor. gépirat

árpád-kori 

helynevek 

etimológiájával 

foglalkozik, e 

tárgyban írt rövid 

összeállítását 

küldi

1145 Fond 1 III. Pálffy Miklós levél László Gyula Szentendre 1974.09.17 1 f. 1 bor. autográf

köszöni a 

meleghangú 

levelet; ha lehet 

személyes 

találkozást kér



1146 Fond 1 III. Pálffy Zoltán levél László Gyula Budapest 1961.09.21 2 f. gépirat

a középiskolai rajz 

szakbizottság 

ülésén 

elhangzottak 

bátorították fel a 

levélírásra;  a 

rajztanítás 

központi 

kérdéseit taglalja

rajzi 

látásmód; 

centrálperspe

ktíva

1147 Fond 1 III. Pálffy Zoltán levél László Gyula Budapest 1961.11.08 1 db. gépirat

köszöni a 

részletes választ, 

bár úgy érzi,  

hogy nem 

egészen azonos 

dolgokról 

beszélnek; örülne, 

ha előadásaira 

meghívót 

kaphatna

1148 Fond 1 III.

Pálóczi Horváth 

András levél László Gyula Budapest 196?07.2? 1 db. autográf

köszöni az 

utazásról szóló 

értesítést, ott lesz 

a pályaudvaron

1149 Fond 1 III.

Pálóczi Horváth 

András levél László Gyula Budapest 1970.03.?? 1 db. távirat

születésnapi 

gratuláció

1150 Fond 1 III.

Pálóczi Horváth 

András levél László Gyula Budapest 1972.05.23 1 db. autográf

elnézést kér, hogy 

késve küldi a 

különlenyomatot; 

intenzív francia 

nyelvtanfolyamra 

jár

1151 Fond 1 III.

Pálóczi Horváth 

András levél László Gyula

Constantine 

[Kaszentína] 1975.09.30 1 db. 1 bor. autográf

egy pici algériai 

múzeumban 

dolgozik, a 

könyvtárat 

katalogizálja; 

középkori iszlám 

emlékekkel 

szeretne 

foglalkozni

1152 Fond 1 III. Pamlényi Ervin levél László Gyula Budapest 1968.08.07 1 f. 1 bor. gépirat

semmi akadálya, 

hogy Deér József 

munkájáról 

ismertetést írjon

Deér József (1905-

1972)

[in 

Századok, 

106.1972. 

2. 459-

470.: Die 

heilige 

Krone 

Ungarns]

1153 Fond 1 III. Panyik István levél László Gyula Pécs 1976.02.07 1 f. 1 bor. gépirat

egy 

rádióriportban 

Csepel-szigetén 

előkerült 

szobrokról 

hallottak. Ez 

utóbbiakról azt 

állapították meg, 

hogy azok a 

Mezopotámiában 

készült 

szobrokhoz 

hasonlítanak. 

Kérik  a 

professzort, hogy 

írja meg, mit tud 

a témáról. leletanyag

1154 Fond 1 III. Pápay Jenő levél László Gyula Sellye 1963.05.03 2 f. gépirat

érdeklődik, hogy 

megjelent-e 

Őstörténetünk 

legkorábbi 

szakaszai c. 

munkájának 

második része, 

valamint az Avar 

nép élete c. 

munkája; 

észrevételez egy 

hibás feliratot a 

Nemzeti Múzeum 

kiállításának egyik 

tárlóján

Csepel-sziget, 

Mezopotámia

további 

aláíró 

Sellei 

Sarolta

1155 Fond 1 III. Pápay Jenő levél László Gyula Sellye 1964.05.05 1 f. 1 bor. gépirat

szeretné  tudni, 

hogy a "gyűrű" 

szavunk avar 

eredetű-e és van-

e valami 

szakirodalom, ami 

az avar nyelvvel 

foglalkozik; az 

avarok jelenlétét 

kutatja az 

Ormánságban Ormánság

1156 Fond 1 III. Pápay Jenő levél László Gyula Sellye 1964.05.21 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a választ;  

gratulál a Rómer 

Flóris emlékérem 

elnyeréséhez Ormánság

1157 Fond 1 III. Pápay Lászlóné levél László Gyula Szolnok 1975.05.17 1 f. 1 bor. gépirat

rendhagyó 

történelemórát 

szeretnének az 

egyik 

gimnáziumukban, 

majd klubestet  a 

könyvtárban; 

szeretettel várják

Verseghy Ferenc Megyei 

Könyvtár (Szolnok) Sylvester András

1158 Fond 1 III. Papp Iván levél László Gyula Budapest 1962.[12].?? 1 db.

nyomtatvá

ny újévi jókívánságok

1159 Fond 1 III. Papp Iván levél László Gyula Budapest 1963.[12].?? 1 db.

nyomtatvá

ny újévi jókívánságok



1160 Fond 1 III. Papp Iván levél László Gyula Budapest 1974.09.14 2 f. 1 bor.

nyomtatvá

ny

elolvasta a 

Népvándorláskor 

művészete M.o.-

on c. munkáját, 

ami nagy örömet 

és gyönyörűséget 

szerzett

1161 Fond 1 III. Papp László levél László Gyula Pécs 1962.06.20 1 f. gépirat

örül, hogy vállalja 

az előadást 

"Magyar 

őstörténet" 

címmel előadás

Janus Pannonius 

Múzeum (Pécs)

1162 Fond 1 III. Papp J. Aida levél László Gyula Dabas 1971.09.05 1 db. autográf

sajnálja, hogy 

nem volt ott a 

megnyitón, pedig 

szereti hallgatni 

beszédeit

Papp J. 

Aida a 

Főiskola 

modellje 

volt László 

Gyula 

főiskolás 

korában

1163 Fond 1 III. Papp J. Aida levél László Gyula Dabas 1972.01.13 2 f. 1 bor. autográf

Rudnayról szóló 

TV majd 

rádióelőadásait 

hallgatta nagy 

örömmel; örül a 

könyvnek is; régi 

emlékekről és 

ismerősökről ír, 

boldog új évet 

kíván

Rudnay Gyula (1878-

1957), Vén Emil (1902-

1984), Chován Lóránt 

(1913-2007), Miklóssy 

Gábor (1912-1998) , 

Boros Géza (1908-

1971), Elekfy Jenő 

(1895-1968), Köpeczi 

Bócz István (1919-

1978), Őze Lajos (1935-

1984)

1164 Fond 1 III. Párkányi J. Károly levél László Gyula Győr 1960.12.22 1 f. autográf

küldi a soproni 

művésztelepi 

munkák képeit művésztelep

Rejtő Sándor Fonó és 

Szövőipari Technikum 

(Győr)

Mühl Aladár festő, 

grafikus (1902-1981), 

Várady Lajos festő 

(1911-1998), Horváth 

Olivér festő (1915-

1997) Sopron

1165 Fond 1 III. Pártay István levél László Gyula

Balatonfeny

ves 1970.05.16 1 f. 1 bor. autográf

Firenzéről írt  

könyvet, s mivel 

Lyka Károly, 

akinek tetszett a 

mű, már nem él, 

L. Gyulát kéri meg 

az előszó 

megírására

Lyka Károly (1869-

1965)

1166 Fond 1 III. Pászka Imre levél László Gyula Kolozsvár 1973.03.08 1 f. 1 bor. autográf

a koloszvári 

egyetem 

történelem 

szakos hallgatója, 

de régész 

szeretne lenni; 

kérdezi volna-e 

mód az ELTE-n 

folytatni 

tanulmányait

ifj. Entz Géza, Imreh 

István

1167 Fond 1 III. Pászka Imre levél László Gyula Kolozsvár 1973.04.09 1 f. 1 bor. autográf

változatlanul a 

segítségét kéri 

ahhoz, hogy 

budapesten 

folytathassa 

tanulmányait Székely Zoltán

1168 Fond 1 III. Pásztói Ferencné levél László Gyula Budapest 1970.09.17 1 f. gépirat

értesítés 

honorárium 

átutalásáról honoráriu

Képzőművészeti Alap 

Kiadóvállalata (Budapest)

előszó 

Kassák: Az 

idő 

múlásába

n c. 

munkájáh

oz; 

további 

aláíró 

Takács 

László 

főkönyvel

ő

1169 Fond 1 III. Pásztói Ferencné levél László Gyula Budapest 1973.01.11 1 f. gépirat

a javasolt portré-

kötetet nem 

tudják kiadni, 

mert jelenleg sok 

kiadásra váró 

kéziratuk van

Képzőművészeti Alap 

Kiadóvállalata (Budapest)

további 

aláíró 

Takács 

László mb. 

igazgató

1170 Fond 1 III. Pásztói Ferencné levél László Gyula Budapest 1976.08.23 1 f. gépirat

kérik, hogy 

Haulisch  Lenke: 

Vaszary János c. 

kéziratát 

szaklektorálja lektorálás

Haulisch Lenke, Vaszary 

János

további 

aláíró 

Párczer 

Ferenc 

ig.h.

1171 Fond 1 III. Pásztor János levél László Gyula s.l. 1970.07.20 1 f. autográf

Vajda Éva a 

pozsonyi 

egyetemre 

jelentkezett 

régész szakra, de 

helyhiány miatt  

nem vették fel; 

segítséget kér 

ahhoz, hogy 

Budapesten 

folytathasson 

régészeti 

tanulmányokat Vajda Éva

1172 Fond 1 III. Pataky László levél László Gyula Békéscsaba 1959.11.13 1 f. autográf

mivel L. Gy. a 

békéscsabai 

könyvtárban fog 

előadást tartani, 

meghívja 

magukhoz 

ebédre; röviden 

beszámol életéről előadás

Tompa Kálmán, Varga 

Lajos, Boér Elek

1173 Fond 1 III. Pataky László levél László Gyula Békéscsaba 1959.12.28 2 f. 1 bor. + 6 . autográf

örül, hogy jól 

érezte magát 

náluk, máskor is 

jöjjön; mellékel öt 

rövid írást a 

magyar múlt 

emlékeiről, 

szeretné, ha 

foglalkozna 

ezekkel L.Gy.



1174 Fond 1 III. Pataky László levél László Gyula Békéscsaba 1960.01.14 2 f. 1 bor. autográf

megfejtette a 

székely rovás 

emlékét; szerinte 

a mi rovásunk 

nem török-görög 

jövevény, hanem 

az egyiptomi 

képírás 

egyszerűsített 

mása; mellékel 

egy táblázatot a 

székely rovásírás 

eredetéről rovásírás

1175 Fond 1 III. Pataky László levél László Gyula Békéscsaba 1960.05.11 1 f. 1 bor. autográf

május 14-én Lehel 

kürtjéről fog 

előadást tartani a 

városban, így 

ismét meghívják 

ebédre és éjszakai 

szállásra

1176 Fond 1 III. Pataky László levél László Gyula Békéscsaba 1960.12.07 1 f. 1 bor. autográf

változatlanul a 

rovásírással 

foglalkozik; 

elolvasta a 

nagyszentmiklósi 

kincs rovásos 

feliratait: 

magyarul, 

megfejtette a 

széekly írás 

eredetét rovásírás

1177 Fond 1 III. Pataky László levél László Gyula Békéscsaba 1961.04.14 1 f. gépirat

lánya fel fogja őt 

keresni, küld egy 

rövid 

összefoglalót a 

nagyszentmiklósi 

kincs feliratainak 

megfejtéséről; 

szerinte Mészáros 

Gyula és Németh 

Gyula tévúton 

járnak

rovásírás, 

Nagyszentmik

lósi 

aranykincs

Csallány Dezső, 

Mészáros Gyula, 

Németh Gyula

1178 Fond 1 III. Pataky László levél László Gyula Békéscsaba 1961.05.21 1 f. 1 bor. gépirat

ismét a 

Nagyszentmiklósi 

Kincs feliratáról 

értekezik

rovásírás; 

Nagyszentmik

lósi 

aranykincs

1179 Fond 1 III. Pataky László levél László Gyula Békéscsaba 1961.11.?? 1 f. gépirat

meghívó a TIT 

Békésmegyei 

szervezetének 

nov. 15-iki 

filmvetítássel 

egybekötött 

előadására, 

melynek  keretén 

belül a levél írója 

beszámol a 

Nagyszentmiklósi 

Aranykincs rovás-

feliratainak 

megfejtéséről

rovásírás, 

Nagyszentmik

lósi 

aranykincs

1180 Fond 1 III. Pataky László levél László Gyula Békéscsaba 1962.01.01 1 f. 1 bor. gépirat

kéri olvassa  el 

Jósa János Csiki 

Székely 

Krónikájáról szóló 

kéziratát; ő maga 

a rovásírással van 

továbbra is 

elfoglalva; egyik 

lányának kisfia 

született, a másik 

Budapesten 

műszaki rajzoló és 

a Dési Huber 

festőiskolába jár rovásírás

Jósa János, Szádeczky-

Kardoss Samu, Zsuffa 

Sándor, Györffy György, 

Sinka István

1181 Fond 1 III. Pataky László levél László Gyula Békéscsaba 1962.07.10 1 f. 1 db gépirat

a karácsonyfalvi 

rovásírást, annak 

egyes szavait 

elemzi; a 

mellékletben a 

megfejtést adja

1182 Fond 1 III. Pataky László levél László Gyula Békéscsaba 1962.09.03 1 f. gépirat

kéri, hogy nézze 

meg a Római 

Jezsuita 

Kollégium 

múzeumáben azt 

a kisbaltát, 

amelyen állítólag 

székely írás van rovásírás

John Lubbock, Sümeghy 

Vera

1183 Fond 1 III. Pataky László levél László Gyula Békéscsaba 1962.12.26 1 f. 1 bor. gépirat

köszönettel 

visszaküldi az avar 

temetőkben talált 

rovások rajzait; 

vizsgálja a magyar 

helyneveket is rovásírás

Szelényi Imre, Erdélyi 

József

1184 Fond 1 III. Pataky László levél László Gyula Békéscsaba 1970.11.13 1 f. 1 bor. gépirat

Arvisurák, 

honfoglalás, avar 

birodalom, 

rovásírás - 

számtalan 

kérdéssel 

foglalkozik rovásírás

Szőnyi Márton, Pál 

Zoltán



1185 Fond 1 III. Pataky László levél László Gyula Békéscsaba 1975.05.11 4 f. 1 bor. gépirat

összefoglalóan ír 

rovásemlékeink 

tanuságairól, 

majd kijelenti, 

hogy valamennyi 

rovásemlékünket 

egybevetve 

biztosan 

kijelenthető, hogy 

a székely rovás 

minden magyarul 

beszélő nép közös 

írása volt rovásírás Sebestyén Gyula

1186 Fond 1 III. Patay Pál levél László Gyula Budapest 1976.04.05 1 f. gépirat

félreértéseket 

szeretne tisztázni

Szathmári István, 

Jánossy Dénes, Bóna 

István, Szathmári Ildikó

1187 Fond 1 III. Patay Pál levél László Gyula Budapest 1976.04.20 1 f. 1 bor. gépirat

lezárta az ügyet, 

barátságáról 

biztosítja; őt sem 

küldik ki a Nizza-i 

kongresszusra, de 

megengedik, hogy 

turista útlevéllel 

kimenjen

1188 Fond 1 III. Paulinyi Mihály levél László Gyula Nyíregyháza 1966.03.06 2 f.

1 bor. + 1 

fénykép autográf

örömmel olvasta 

a róla szóló 

híreket a Magyar 

Nemzetben és 

szívesen gondol 

vissza a 35 évvel 

korábbi kiskőrösi 

rézkori temető 

feltárására, 

amikor 

találkoztak; a 

fénykép is erről 

tanúskodik                                                                  

1189 Fond 1 III. Paulinyi Mihály levél László Gyula Nyíregyháza 1966.03.23 2 f. 1 bor. autográf

nagyon örül a 

válasznak, 

mindennapjairól 

ír és családjáról; 

unokája Balczó 

András

Móra Ferenc, Gyökér 

József, Balczó András

1190 Fond 1 III. Paulinyi Oszkár levél László Gyula Budapest 1974.07.25 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

kéri, hogy 

segédkezzen 

Paulinyi Mihály 

Zoltán nevű 

unokájának 

szakváltása 

érdekében; a 

szorgalmas és jó 

tanuló 

történelem-orosz 

szakos fiú az 

orosz helyett a 

régészet szakot 

szeretné fölvenni

Paulinyi Mihály, 

Paulinyi Zoltán

1191 Fond 1 III. Paulinyi Oszkár levél László Gyula Budapest 1974.07.29 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a baráti 

levelet és azt, 

hogy Paulinyi 

Zoltán szakváltása 

ügyében 

segédkezet nyújt; 

levéltári 

kutatásairól ír; 

nagy benyomást 

tettek rá a 

nagystetmiklósi 

kincsről kapott új 

megközelítések

Paulinyi  Mihály, 

Paulinyi Zoltán

1192 Fond 1 III. Péczely Béla levél László Gyula Budapest 1968.06.10 2 f. 1 bor. gépirat

nagyon szép 

kritikát olvasott 

Medgyessyről írt 

könyvéről; ennek 

apropóján egy 

adalékkal szolgál: 

a kalocsai 

vörösmárvány 

királyfej letört 

állrészét 

Medgyessy 

egészítette ki, 

próbálta 

csonkaságát 

megszüntetni

kalocsai 

királyfej Medgyessy Ferenc Kalocsa

1193 Fond 1 III. Pécsi Katalin levél László Gyula Budapest 1976.01.19 1 f. 1 bor. gépirat

a szerkesztői 

munkálatok 

végeztével 

szeretne néhány 

dolgot 

megbeszélni a 

szöveggel 

kapcsolatban; kéri 

hozza magával a 

"fülszöveget" is Magvető Könyvkiadó

feltehetőe

n a 

"Régészeti 

tanulmán

yok c. 

műről van 

szó

1194 Fond 1 III. Penavin Olga levél László Gyula Újvidék 1972.03.21 1 db. autográf

köszöni a könyvet 

és boldog 

ünnepeket kíván

1195 Fond 1 III. Péter Imre levél László Gyula Budapest 1965.03.03 1 f. 1 bor. autográf

bocsánatot kér a 

késedelemért, de 

betegen fekszik;  

reméli ez nem 

okoz túl nagy 

problémát

Köznevelés 

Szerkesztősége 

(Budapest)



1196 Fond 1 III. Péterffy Gusztáv levél László Gyula Monor 1958.09.01 1 f. 1 bor. autográf

mint barát és 

orvos segíteni 

szeretne Borzsák 

Endrén, aki 

elveszítette 

életkedvét; az 

orvos úgy véli, ha 

részt vehetne egy 

ásatáson, az talán 

segítene

Borzsák Endre 

néprajzkutató (1909-

1985)

1197 Fond 1 III. Péterffy Gusztáv levél László Gyula Monor 1958.11.08 1 f. 1 bor. autográf

köszöni a szép 

levelet, ami 

teljesen 

felvillanyozta 

Borzsák Endrét; 

bízik barátjuk 

további 

segítésében

Borzsák Endre 

néprajzkutató (1909-

1985)

1198 Fond 1 III. Pethő István levél László Gyula Budapest 1958.12.08 1 f. 1 bor. gépirat

nagyon örül, hogy 

"Magyar 

őstörténet" 

címmel elvállalta 

az előadást előadás

Magyarországi Unitárius 

Egyházközségi Tanács 

(Budapest)

1199 Fond 1 III. Petres Éva levél László Gyula

Székesfehérv

ár 1965.06.17 1 f. gépirat

Tafner Vidor 

munkáiból 

rendeznek 

kiállítást. 

Szeretné, ha ő 

megírná a 

katalógus 

előszavát és 

megnyitná a 

kiállítást. Egyúttal 

kéri, hogy adja 

kölcsön a 

kiállításra Tafner 

nála lévő 

nyakékét kiállítás

Fejér Megyei Múzeumok 

Igazgatósága 

(Székesfehérvár) 

Tafner Vidor zoológus, 

ötvös (1881-1966)

1200 Fond 1 III. Philipp Clarisse levél László Gyula Budapest 1982.12.07 1 f. gépirat

felkérik, hogy 

lektorálja 

Jankovics Marcell: 

Csillagok közt 

fényességes 

csillag c. kéziratát lektorálás

Képzőművészeti Alap 

Kiadóvállalata (Budapest)

Jankovics Marcell (1941-

)

további 

aláíró 

Horváth 

Teréz

1201 Fond 1 III. Piroska János levél László Gyula Csongrád 1970.11.16 1 f. 1 bor. autográf

csak most küldi a 

kért fényképeket, 

mert a 

fényképész késett 

a munkával; a 

"mostani" 

művészettel 

kapcsolatos 

megállapításaira 

egy későbbi 

levélben fog 

válaszolni

1202 Fond 1 III. Piroska Jánosné levél László Gyula Csongrád 1972.01.10 3 f. 1 bor. autográf

gyerekeiktől 

kaptak egy TV-t, 

így nézhetik az ő 

előadásait is;  

férje kórházban 

van; küldi a kért 

címet

1203 Fond 1 III. Pócs Lajos levél László Gyula s.l. s a. 1 db

nyomtatvá

ny

karácsonyi és 

újévi jókívánságok

1204 Fond 1 III. Pogány Ö. Gábor levél László Gyula Budapest 1967.04.15 1 f. gépirat

köszöni a 

részvevő sorokat

1205 Fond 1 III. Pogány Ö. Gábor levél László Gyula Budapest 1967.10.16 1 f. gépirat

kéri, hogy 

rendezze meg a 

tervezett 

"Medgyessy 

Ferenc 

hagyatéka" c. 

kiállítást kiállítás Magyar Nemzeti Galéria Medgyessy Ferenc

1206 Fond 1 III. Pogány Ö. Gábor levél László Gyula Budapest 1968.10.05 1 f. gépirat

kéri, hogy a 

Múzeumi Hónap 

keretén belül 

tartson 

szakvezetést a 

Medgyessy 

kiállításon kiállítás Magyar Nemzeti Galéria Medgyessy Ferenc

1207 Fond 1 III. Pogány Ö. Gábor levél László Gyula Budapest 1968.12.28 1 f. gépirat

most méri csak 

fel, hogy mit 

jelentett a magyar 

művészetnek, 

múzeumügynek a 

Medgyessy 

életmű komplex 

bemutatása; 

ismételten és 

nagyon köszöni a 

kiállítás 

megrendezését kiállítás Magyar Nemzeti Galéria Medgyessy Ferenc

1208 Fond 1 III. Pogány Ö. Gábor levél László Gyula Budapest 1976.11.?? 1 f. gépirat

kiállítást 

terveznek a népi 

kollégiumokban 

nevelkedett 

művészek 

alkotásaiból; kéri, 

hogy nyissa meg a 

kiállítást 

december 1-én

kiállítás, 

NÉKOSZ Magyar Nemzeti Galéria

1209 Fond 1 III. Polák, Václav levél László Gyula Prága 1970.09.17 1 f. gépirat német

küldi a kért 

bibliográfiai 

adatokat

1210 Fond 1 III. Polgáry Sándor levél László Gyula Göteborg 1973.10.09 1 f. 1 bor. gépirat

meghívja 

göteborgi 

előadásának 

megtartására előadás

Göteborgi Szent Istvn 

Egyházközség; Göteborgi 

Magyar Egyesület Hankó Nándor



1211 Fond 1 III. Polgáry Sándor levél László Gyula Göteborg 1974.01.05 1 f. 1 bor. gépirat

hálásan  köszöni a 

"kettős 

honfoglalás"-ról 

tartott érdekes 

előadást; a 

továbbiakban az 

olajválságról és az 

angol politikáról 

alkotott 

véleményét 

taglalja 

Göteborgi Szent Istvn 

Egyházközség; Göteborgi 

Magyar Egyesület Hankó Nándor

1212 Fond 1 III. Polgáry Sándor levél László Gyula Göteborg 1974.05.19 1 f. 1 bor. gépirat

történelmi 

olvasmányairól ír; 

Hómant, mint 

történészt nagyra 

becsüli, de mint 

kultuszminisztert, 

nem kedvelte; 

elítéli az 

áltudományos 

történelmi 

munkákat Hóman Bálint

1213 Fond 1 III. Pavlović, Slavenka levél László Gyula Belgrád 1972.02.02 1 f.

1 bor. + 2 

rajz gépirat francia

nem tudta 

elküldeni azt az 

anyagot, amit 

kért, de elküld 

néhány rajzot; a 

cikk a "Sirmium" 

harmadik 

kötetében fog 

megjelenni az év 

folyamán

manđelosi 

lelet Manđelos

1214 Fond 1 III. Poroszlai Ildikó levél László Gyula Debrecen 1976.02.01 1 f. 1 bor. autográf

Debrecenben 

történelem-angol 

szakos, de régész 

szeretne lenni; 

kérdése, hogy van-

e mód arra, hogy 

átkerüljön az ELTE-

re és felvegye a 

régész szakot

1215 Fond 1 III. Povolny György levél László Gyula Salgótarján 1969.06.13 2 f. 1 bor. gépirat

véletlenül került 

kezébe a "Hunor 

és Magyar" c. 

könyv, ami 

nagyon 

megkapta; ennek 

akpcsán 

nyelvészeti 

fejtegetésbe kezd

1216 Fond 1 III.

Prescott, Alma 

Elisabeth levél László Gyula

La Escala 

(Gerona) 1974.12.19 1 f. 1 bor. gépirat angol

a salamankai 

egyetemen az 

ibériai 

nyelvészettel 

foglalkozik; 

eredetét, más 

nyelvekkel való 

hasonlatosságát 

kutatja; van-e 

valami 

összefüggés a 

rovásírás és az 

általa talál 

írásjelek között 

1217 Fond 1 III. Prokopp Gyula levél László Gyula Esztergom 1966.01.26 1 f. gépirat

most olvasta a 

Szent László 

hermáról írt 

tanulmányát 

(Arrabona), s 

ehhez szolgál 

adalékokkal Ipolyi 

A. levelezéséből

Szent László 

hermája

Ipolyi Arnold (1823-

1886), Lippert József 

építész (1826-1902)

1218 Fond 1 III. Quitta, Hilde levél László Gyula Berlin 1971.05.03 1 f. 1 bor. gépirat német

a Steppenvölker 

und Germanen.. 

c. könyv valóban 

nincs meg a 

könyvtárukban, 

örülnének, ha 

megkaphatnák; 

cserébe 

bármilyen DDR 

kiadványt 

megküldenek, 

amir szüksége van

1219 Fond 1 III. Quitta, Hilde levél László Gyula Berlin 1971.06.08 1 f. 1 bor. gépirat német

köszönettel 

megkapták a 

Steppenvölker 

und Germanen… 

c. munkát, 

szívesen 

viszonozzák náluk 

megjelent 

művekkel 

1220 Fond 1 III. Rácz György levél László Gyula Budapest 1974.06.20 1 f. 1 bor. gépirat

elkészült az 

"Attila-kincse", de 

nem akarja 

elhinni, hogy 

L.Gy. nem akar 

hozzá feliratokat 

készíteni; az 

eredetről 

született 

feltétetelezések 

akár hamisak, 

akár helytállók, 

fel kellene 

tünteteni Attila

1221 Fond 1 III. Rácz István levél László Gyula Budapest 1956.02.10 1 f. gépirat

az "Avar 

emlékanyag" c. 

kiadvány magyar 

kéziratáért nem 

tudnak 

honoráriumot 

fizetni



1222 Fond 1 III. Rácz Istvánné levél László Gyula Győr 1976.08.02 1 f. 1 bor. gépirat

ez évben is 

szeretnék a 

szokásos 

rendhagyó órát 

megtartani; arra 

kérik, hogy "A 

magyar 

honfoglalás és az 

államalapítás 

kérdései" címmel 

októberben 

tartson előadást előadás

Rába Városi Művelődési 

Központ (Győr)

1223 Fond 1 III. Raddatz, Klaus levél László Gyula Göttingen 1975.06.19 1 f. 1 bor. gépirat német

felhívja a 

figyelmét, hogy H. 

Jankuhn kolléga 

aug. 8-án lesz 70 

éves Herbert Jankuhn

1224 Fond 1 III. Radnai Béláné levél László Gyula Budapest 1962.05.08 1 f. 1 bor. gépirat

elnézést kér, hogy 

a kedves levelet 

és a rajzokat csak 

most köszöni 

meg, de férje 

kórházban van, 

ezért ő válaszol

Radnai Béla műgyűjtő 

(1891-1962)

1225 Fond 1 III. Rados Kornél levél László Gyula Budapest 1961.08.21 1 f. 1 bor. gépirat

felkéri, hogy 

Zádori Mihály: A 

magyar 

románkori 

épületornamentik

a kialakulása c. 

kandidátusi 

értekezésének 

opponensi 

tisztségét vállalja 

el bírálat

Építőípari és Közlekedési 

Műszaki Egyetem. 

Építőmérnöki Kar 

(Budapest) Zádor Mihály

1226 Fond 1 III. Rajk András levél László Gyula Budapest 1976.04.22 1 f. autográf

a mellékelt írásról 

véleményét kérik, 

mert a szerző rá 

hivatkozik Népszava. Szerkesztőség

1227 Fond 1 III. Rákai ??? levél László Gyula Budapest 1974.01.25 1 f. gépirat

a Magyar mondák 

című kiadvány 

munkálatai 

elakadtak, ezért 

az 1967-es  

szerződést 

felbontják; a mű 

kiadásáról nem 

montak le, 

számítanak 

további 

munkájára

szerződésbon

tás

Móra Ferenc Ifjúsági 

Könyvkiadó (Budapest)

1228 Fond 1 III. Rapcsányi László levél László Gyula Budapest 1973.01.23 1 f. távirat

riport felvételre 

felkeresi 

Kecskeméten

Magyar Rádió és 

Televízió

1229 Fond 1 III. Rékai Margit levél László Gyula Budapest 1968.03.23 2 f. 1 bor. autográf

a nyugdíjas 

középiskolai tanár 

nagy élvezettel 

olvasta a Hunor 

és Magyar 

nyomában c. 

munkáját; dicséri 

stílusát és szép 

magyar 

nyelvezetét, 

illusztrációit

1230 Fond 1 III. Rente Ferenc levél László Gyula Tiszafüred 1976.11.24 1 f. 1 bor. gépirat

a feltárt 

Tiszaörvény-

Templomdombi 

települést 

szabadtéri 

múzeum 

formájában 

szeretnék 

bemutatni; kérik, 

hogy írjon 

szakvéleményt az 

elkészült 

tanulmánytervet, 

de ezt 

megelőzően 

vegyen részt a 

felkért 

szakértőkkel 

tartandó 

megbeszélésen szakvélemény

Tiszafüred Nagyközség 

Tanácsa. Elnök Tiszafüred

1231 Fond 1 III. Reuter Camillo levél László Gyula Pécs 1974.05.07 1 f. 1 bor. gépirat

levele első 

részében a 

égerkéreggel 

történő cserzésről 

beszél; 30 éve 

baranyai 

helységnevek 

gyűjtésével 

foglalkozik; a 

történeti 

helységnévanyag

ot szeretnék a 

pécsi tanárképző 

főiskola  magyar 

tanszékével 

közösen kiadni; 

hálás lenne, ha 

útmutatást adna 

a további 

anyaggyűjtéshez

cserzés; 

helységnevek

Dienes István, Győrffy 

György, Kniezsa István Baranya megye

1232 Fond 1 III. Richter, Johannes levél László Gyula Berlin 1972.08.06 1 db. 1 bor. autográf német

köszöni, hogy 

jelen lehetett a 

felgyői ásatáson; 

kéri átadni 

üdvözletét Bálint 

és Árpás uraknak; 

különlenyomatot 

fog küldeni ásatás

Staatliche Museen zu 

Berlin. Museum für Ur- 

und Frühgeschichte

Bálint Csanád, Árpás 

Károly Felgyő



1233 Fond 1 III. Richter, Miroslav levél László Gyula Prága 1975.??? 2 f. 1 bor. gépirat német

programtervezet 

a III. Nemzetközi 

Szláv Régészeti 

kongresszus 

résztvevőinek; 

kérik, hogy 

mielőbb töltsék ki 

a kérdőíveket, 

visszajelzést 

várnak

Archeologycký Ústav 

ČSAV (Praha)

1234 Fond 1 III. Rideg Gábor levél László Gyula Budapest 1974.02.22 1 f. gépirat

kéri, hogy a 

"Nézzük meg 

együtt" c. rovat 

keretében 

ismertesse  Szent 

László hermáját herma

Művészet. A Magyar 

Képzőművészek 

Szövetségének folyóirata

Papp Gábor, Szent 

László

1235 Fond 1 III. Rihmer László levél László Gyula Pasadena 1971.03.04 1 f. 1 bor. gépirat

az amerika 

Magyar Hírekben 

olvasott 

kutatásairól, a 

kettős 

honfoglalásról; az 

a kérése, hogy 

mondjon 

véleményt Baráth 

Tibor: A magyar 

népek 

őstörténete c. 

munkájáról Baráth Tibor

1236 Fond 1 III. Rihmer László levél László Gyula Pasadena 1973.05.10 1 f. 1 bor. autográf

köszöni a hasznos 

felvilágosítást Baráth Tibor

1237 Fond 1 III. Rimán János levél László Gyula Debrecen 1971.11.13 1 f. gépirat

azt kéri, hogy 

tartson előadást 

kollégiumukban a 

kettős 

honfoglalásról előadás

KLTE Kun Béla Kollégium 

Bizottsága

1238 Fond 1 III.

Rohan-Csermák 

Géza levél László Gyula Párizs 1964.05.28 1 f. 1 bor. gépirat

tanácsokat ad 

ösztöndíj-

pályázatok 

beadásához

Musée de l'Homme 

(Paris)

Vajay Szabolcs, Ortutay 

Gyula

1239 Fond 1 III.

Rohan-Csermák 

Géza levél László Gyula Párizs 1964.11.03 1 f. 1 bor. gépirat

nagyon sajnálja, 

hogy a párizsi út 

nem valósulhatott 

meg; lelkesítő, 

amit J.Gabusról ír; 

reméli, hogy 

sikerül 

megrendezni a 

nagy magyar 

történelmi 

kiállítást; nagyon 

élvezi Cs. Szabó 

László írásait és 

nyelvezetét, 

stílusát; szeretne 

elmenni a helsinki 

finnugor 

kongresszusra; 

nem tetszik neki 

Chagall műve, 

ami a párizsi 

opera 

mennyezetére 

került

Musée de l'Homme 

(Paris)

André Varagnac (1894-

1983), Jean Gabus 

(1908-1992), Cs. Szabó 

László (1905-1984), 

Wilhelmb Gizella (1921-

1995), Vajay Szabolcs 

(1921-2010), Gergely 

János (1911-1996), 

Aurélien Sauvageot 

(1897-1988), André 

Malraux (1901-1976), 

Marc Chagall (1887-

1985),

1240 Fond 1 III.

Rohan-Csermák 

Géza levél László Gyula Párizs 1965.03.08 1 f. 1 bor. gépirat

kéri Őstörténetük 

c.  művét, mert 

idézni szeretne 

belőle, kérdezi, 

hogy hol jelent 

meg Hajdú Péter 

kritikája erről a 

könyvről 

Musée de l'Homme 

(Paris)

Vajay Szabolcs, Hajdú 

Péter

1241 Fond 1 III. Rolla Adrienne levél László Gyula Sárospatak 1973.09.09 2 f. 1 bor. autográf

Nyíry Dániel 

Boldván egy régi 

kolostor romjait 

ásta ki; kérdése, 

hogy a mai 

tudomány mit tud 

Nyíryről és at 

ásatásról

Nyíry Dániel levéltáros 

(1879-1932) Boldva

1242 Fond 1 III. Rosner Gyula levél László Gyula Szekszárd 1971.04.18 1 f. gépirat

meghívja 

doktorrá 

avatására; 

köszöni 

szigorúságát

Balogh Ádám Múzeum 

(Szekszárd)

1243 Fond 1 III. Rosner Gyula levél László Gyula Szekszárd 1974.09.13 1 f. 1 bor. gépirat

arra kéri, hogy 

tartson náluk 

előadást "Őseink 

kettős 

honfoglalása" 

címmel előadás

Balogh Ádám Múzeum 

(Szekszárd)

1244 Fond 1 III. Rosner Gyula levél László Gyula Szekszárd 1975.05.26 1 f. gépirat

azt kéri, hogy az 

Országos 

Honismereti 

Táborban 150 

középiskolásnak 

tartson előadást a 

régészet és a 

történettudomán

y kapcsolatáról előadás

Balogh Ádám Múzeum 

(Szekszárd)

1245 Fond 1 III. Roth, Helmut levél László Gyula Würzburg 1970.04.14 1 f. 1 bor. gépirat német

köszöni a 

különlenyomatok

at; különösen a" 

kereszténység az 

avaroknál" 

keltette fel a 

figyelmét; jön 

Budapestre, 

szeretne Bóna 

Istvánnal 

találkozni

Institut für Vor- und 

Frühgeschichte der 

Universität (Würzburg) Bóna István

1246 Fond 1 III. Roth, Helmut levél László Gyula Göttingen 1970.06.03 1 f. 1 bor. gépirat német

köszöni, hogy 

elősegítette 

találkozását Bóna 

professzorral

Seminar für Ur- und 

Frühgeschichte 

Göttingen) Bóna István



1247 Fond 1 III. Rudnay Egyed levél László Gyula Bruxelles 1960.04.15 1 f. gépirat

a visegrádi várról 

értekezik; Fettich 

Nándor címét kéri Fettich Nándor Visegrád

1248 Fond 1 III. Rudnay Egyed levél László Gyula Bruxelles 1960.04.26 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a 

Visegrádra 

vonatkozó 

kérdéseire adott 

választ; 

véleménye szerint 

kereszténységünk 

megelőzte Szent 

István korát; rossz 

véleménnyel van 

a belga, francia, 

de általában a 

nyugati oktatás 

minőségéről

Fettich Nándor, Szent 

István Visegrád

1249 Fond 1 III. Rudolf Ottó levél László Gyula Budapest 1975.06.14 1 f. 1 bor. gépirat

felkéri, hogy 

helytörténészek 

és 

történelemtanáro

k részére tartson 

előadást a kettős 

honfoglalásról előadás

Pest Megyei Pedagógus 

Továbbképző (Budapest)

1250 Fond 1 III. Rully János levél László Gyula Szeged 1966.06.23 1 f. 1 bor. autográf

iskolájuk 

Tömörkény 

leveleit szetené 

kiadni, ezért 

érdeklődik, hogy 

valóban vannak-e 

Tömörkény 

kéziratai, s ha 

igen, le lehet-e 

fényképezni 

azokat a kiadás 

céljára

Tömörkény István 

(1866-1917)

1251 Fond 1 III. Rusu, Mircea levél László Gyula Kolozsvár 1960.02.29 1 db. 1 bor. gépirat

köszöni a 

jótanácsokat; a 

Şiclău-i (siklói) 

temetkezési 

gödörről, az 

abban talált 

letekről ír; a 

Nuşfalǎu-i 

(szilágnagyfalusi), 

valamint a 

someşeni 

(szamosfalvi) 

sírhalmos 

temetőket szláv 

eredetűnek véli; 

kérdezi, hogy a 

Nagyszentmiklós-

Pusztabukova-i 

egyéni halomsírok 

magyar eredetűek-

e; cikket szeretne 

írni a 

Gálospetriben 

előkerült 

honfolaláskori 

sírról sírleletek

Szőke Béla, Csallány 

Dezső

Şiclău (Sikló), 

Nuşfalǎu 

(Szilágnagyfalu), 

Someşen 

(Szamosfalva), 

Nagyszentmiklós-

Pusztabukova, 

Gálospetri

1252 Fond 1 III. Rusu, Mircea levél László Gyula Kolozsvár 1971?12.? 1 db. 1 bor. autográf

karácsonyi és 

újévi jókívánságok

1253 Fond 1 III. Rusu, Mircea levél László Gyula Kolozsvár 1972.12.? 1 f. autográf újévi jókívánságok

1254 Fond 1 III.

Ruter-Tollenaar, 

Josephine J. levél László Gyula Den Haag 1971.07.19 1 f. gépirat angol

a leideni múzeum 

munkatársa, H.J. 

Janse kérésére 

megadja néhány 

olyan munka 

címét, amely a 

németalföldi 

művészettel 

foglalkozik, 

továbbá megadja 

két olyan 

budapesti 

művészettörténés

z  (Czobor Ágnes, 

Gerszi Teréz) 

nevét, akik a 

témában 

járatosak

Uitgeverij W. Gaade N. V. 

(Den Haag)

Janse, H.J., Czobor 

Ágnes, Gerszi Teréz

1255 Fond 1 III.

Ruttkai Gertrúd 

(Baloghné) levél László Gyula Érd 1966.03.05 4 f. 1 bor. autográf

lélekvándorlásról, 

rokoni szálakról 

és Szabó 

Dezsőhöz fűződő 

"kapcsolatáról" ír 

kissé zavarosan; 

fájlalja, hogy 

kiakarják zárni 

Szabő Dezső 

szellemi 

örökségéből

Szabó Dezső író (1879-

1945), Benkhard 

Ákosné

1256 Fond 1 III.

Ruttkai Gertrúd 

(Baloghné) levél László Gyula Érd 1966.03.29 2 f. 1 bor. autográf

mivel a professzor 

többször 

találkozott Szabó 

Dezsővel, azt kéri, 

hgy néha írjon 

róla, mert ez 

enyhítené 

magányát

Szabó Dezső író (1879-

1945)

1257 Fond 1 III. Sabev, Todor levél László Gyula Sofia 1974.12.15 1 f. 1 bor. gépirat német

köszöni, hogy 

kollégáit, a bolgár 

egyháztörténeti 

kutatókat oly 

kedvesen fogadta 

és ellátta őket 

hasznos 

információkkal

Patriarcat Bulgare, Saind-

Synode (Sofia)



1258 Fond 1 III. Saitos Gyula levél László Gyula Rábacsanak 1961.06.20 1 f. gépirat

nincs tudomása 

József Attila 

állítólagos verses 

színjátékáról,  de 

annak nyomát 

találta, hogy 6. 

osztályos korában 

verses történeti 

beszélyt nyújtott 

be önképzőköri 

pályázatra

József Attila (1905-

1937)

1259 Fond 1 III. Sajti Imre levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1967.10.05 1 f. gépirat

Hódmezővásárhel

y lakosainak 

nevében 

köszönetet mond 

azért, hogy részt 

vállalt a város 

művészi 

utcatábláinak 

elkészítésében

Városi Tanács VB. 

(Hódmezővásárhely)

Hódmezővásárhe

ly

1260 Fond 1 III. Sajti Imre levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1969.06.09 1 f. 1 bor. gépirat

meghívják az 

Alföld ma c. 

művészeti 

plyazaton való 

részvételre

Városi Tanács VB. 

(Hódmezővásárhely)

Hódmezővásárhe

ly

1261 Fond 1 III. Sarkadi Sándor levél László Gyula Sopron 1974.05.08 1 f. 1 bor. gépirat

egy kiadás előtti 

álló kötetről ír és 

ígéri, hogy mint 

szerkesztő, védeni 

fogja az 

álláspontját

Soproni Óvónőképző 

Intézet (Sopron)

Sík Csaba, Domokos 

Ottó

1262 Fond 1 III. Sándor István levél László Gyula Budapest 1957.09.23 1 f. autográf

ízelítőül küldi az 

Index 

Ethnographicus 

első füzeteit; 

vállalkozásuk 

sikere attól függ, 

hogy lesznek-e 

kitűnő 

munkatársak, akik  

megtisztelik őket 

tartalmas 

írásaikkal

Index 

Ethnographic

us

1263 Fond 1 III. Sárkány Lóránd levél László Gyula Budapest 1964.05.16 2 f. 1 bor. autográf

kitüntetéséhez 

gratulál kitüntetés

1264 Fond 1 III. Schäffner R. levél László Gyula Budapest 1967.11.09 1 db. autográf

öröm lesz 

számára, ha 

Medgyessy 

Ferencről 

beszélgethet Medgyessy Ferenc

1265 Fond 1 III. Schedel Andor levél László Gyula Budapest 1964.09.24 1 f. gépirat

saját kutatási 

területéről közöl 

adatokat 

(mezőgazdasági, 

sumér-magyar 

szószedet), 

fájlalja, hogy a 

szakemberek 

szkeptikusok a 

sumér-magyar 

"kapcsolatokat" 

illetően

1266 Fond 1 III. Schedel Andorné levél László Gyula Budapest 1970.02.01 1 db. 1 bor

nyomtatvá

ny

köszöni a 

részvétnyilvánítás

t

1267 Fond 1 III. Schrammel Imre levél László Gyula [Budapest] [s.a.] 1  db. 1 bor. autográf

karácsonyi és 

újévi jókívánságok

1268 Fond 1 III. Schwendt Rudolf levél László Gyula

Nagyszomba

t 1971.07.12 1 db. autográf

nagyon örülne, ha 

választ kapna 

júniusi lapjára

1269 Fond 1 III. Schwendt Rudolf levél László Gyula

Nagyszomba

t 1971.09.12 1 db. 1 bor. autográf

 68. 

születésnapjára 

verbuválja a 

barátokat, ezúttal 

Ceglédre

halotti 

búcsúztató

1270 Fond 1 III. Schwott Lajos levél László Gyula Budapest [1970.01.] 1 f.

gépirat 

(sox.)

Berda József 68. 

születésnapjára 

verbuválja a 

barátokat 

Ceglédre, a Berda-

Kocsma 

megnyitására Berda József Baráti Kör

Berda József (1902-

1966)

1271 Fond 1 III. Schwott Lajos levél László Gyula Budapest [1973.01.] 1 db. 1 bor.

[nyomtatvá

ny]

meghívó Berda 

Jóska 71. 

születésnapjára Berda József Baráti Kör

Berda József (1902-

1966)

1272 Fond 1 III. Sebestyén László levél László Gyula Budapest 1975.08.20 3 f. 1 bor. gépirat

vitatkozik László 

Gyulával, és 

zokon veszi, hogy 

nincs jó 

véleménnyel a 

művéről

Szűcs Jenő történész 

(1928-1988)

1273 Fond 1 III. Simai Tivadar levél László Gyula Miskolc 1972.05.03 1 f. 1 bor. autográf

középiskolai 

magyar tanár és 

könyvtáros, 

szeretné a régész 

szakot elvégezni 

levelező 

hallgatóként; 

tájékoztatást kér

1274 Fond 1 III. Sipos Sándor levél László Gyula

Marosvásárh

ely 1975.12.11 1 f. 1 bor. gépirat

nagyon jól ismerik 

munkásságát; 

gyermekeivel egy 

albumot 

szerkesztenek, 

ebbe kérnének 

néhány sor írást 

vagy fényképet

1275 Fond 1 III. Smidt Lajos levél László Gyula Szombathely 1964.02.11 1 f. 1 bor. gépirat

kislánya 

művészettörténés

z szeretne lenni; 

kihez forduljanak, 

mit tanuljon a 

felvételire Huszár Lajos



1276 Fond 1 III. Smidt Lajos levél László Gyula Szombathely 1970.03.09 1 f. gépirat

lánya oklevelet 

szerzett a 

szombathelyi 

főiskolán, de 

feltétlenül tovább 

kellene képeznie 

magát ahhoz, 

hogy a Smidt 

Múzeum 

hatalmas 

gyűjteményét 

szakszerűen fel 

tudja dolgozni; 

segítséget kér 

ahhoz, hogy 

levelező tagozatra 

bejuthasson

1277 Fond 1 III.

Sohacki, Stanisław 

Andrzej levél László Gyula Budapest 1969.09.06 1 f. gépirat

felkéri, hogy 

Bornemisza László 

Lengyelországi 

jegyzetek c. 

kiállítását nyissa 

meg

Lengyel Kultúra 

(Budapest)

Bornemisza László festő 

(1910-1995)

1278 Fond 1 III. Sófalvy Margit levél László Gyula Kolozsvár 1975.07.08 2 f. 1 bor. autográf

birtokában lévő 

dokumentumok 

szerint Petőfit 

Székelykeresztúro

n temették el; 

bizonyságot 

szeretne, 

tanácsot kér Petőfi Sándor

1279 Fond 1 III. Solymár István levél László Gyula Budapest 1970.02.24 1 f. gépirat

Nagy Albert képei 

ne váltottak ki 

osztatlan sikrert; 

az "eső áztatta" 

kakast megveszik Magyar Nemzeti Galéria

Nagy Albert 

festőművész (1902-

1970), Szolnay Sándor 

festőművész (1893-

1950)

1280 Fond 1 III. Solymos Ede levél László Gyula Baja 1970.03.10 1 f. gépirat

felkéri Rudnay 

Gyula 

kiállításának 

megnyitására kiállítás

Türr István Múzeum 

(Baja)

Rudnay Gyula, 

Kisdéginé Kirimi Irén

1281 Fond 1 III. Solymos Ede levél László Gyula Baja 1970.05.17 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a gyors 

választ; az Aszalós 

féle levele 

fényképezése 

rövidesen 

megtörténik Aszalós

1282 Fond 1 III. Solymossy Béla levél László Gyula Budapest 1972.01.27 1 f. 1 bor. + 7 f. gépirat

eseményeket idéz 

fel, hogy 

emlékeztesse 

személyére; maga 

által írt levelek 

másolatát 

mellékeli; ezektől 

a régészeti 

ásatások 

hathatósabb 

támogatását 

reméli

1283 Fond 1 III. Solymossy Béla levél László Gyula Budapest 1973.05.24 1 f.

1 bor. + 1 

újságkivágat autográf

felhívja figyelmét 

Hary Györgyné 

Magyar 

Nmzetben 

megjelent írására

nyelvészeti 

kérdések Hary Györgyné

1284 Fond 1 III. Somody Pál levél László Gyula

New 

Brunswick 1976.07.03 1 f. 1 bor. autográf

ha tényleg igaz, 

hogy Amerikába 

készülődik, akkor 

nagy szeretettel 

várják

1285 Fond 1 III. Somogyi Antal levél László Gyula Győr 1969.01.16 1 f. 1 bor. autográf

sajnos sürgősen el 

kellett utaznia, 

ezért levelét egy 

rokona 

továbbította 

levelét a 

múzeumba finn rokonság

Magyar Hírek 

Szerkesztősége 

(Budapest)

1286 Fond 1 III. Soós Magda levél László Gyula Budapest 1965.11.12 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

továbbítja 

Bánhegyi D. Géza 

New Yorkban élő 

olvasójuk levelét, 

aki összetéveszti a 

cikk íróját László 

Gyulával

Bánhegyi D. Géza, 

Bogáti Péter

1287 Fond 1 III. Soós Virág levél László Gyula Moszkva 1978.12.22 1 db. 1 bor. autográf

karácsonyi és 

újévi jókívánságok

1288 Fond 1 III. Sóváry Jánosné levél László Gyula Budapest 1966.03.16 1 f. 1 bor. gépirat

hálásan  köszöni, 

hogy méltó 

módon 

búcsúztatta el 

férjét; ha 

lehetséges 

szeretné 

megkapni a 

szöveget 

Sóváry János 

szobrászművész (1895-

1966)

1289 Fond 1 III. Sóváry Jánosné levél László Gyula Budapest 1966.03.24 1 f. gépirat

köszöni, hogy 

lemásolhatta a 

búcsóbeszédet; 

rövidesen 

fényképeket fog 

küldeni férje 

munkáiról

Sóváry János 

szobrászművész (1895-

1966)

1290 Fond 1 III. Standeisky Andor levél László Gyula Pellérd 1957.05.10 1 f. 1 bor. autográf

a magyar vizsla 

eredetét kutatja, 

de a Honfoglaló 

magyar nép c. 

munkában olyan 

adatokra bukkant, 

amelyek nézetei 

revideálására 

sarkallják

kinológia 

(kutyatan)



1291 Fond 1 III. Standeisky Andor levél László Gyula Pellérd 1962.10.11 1 f. 1 bor. autográf

kérdezi, hogy mi 

késztette őseinket 

Baskíria 

elhagyására, 

továbbá szeretné 

tudni, hogy az eb, 

kutya, kopó, 

vizsla, agár szavak 

mikor kerülhetek 

és honnan 

nyelvünkbe

állattörténeti 

kutatások, 

kinológia Bakíria

1292 Fond 1 III. Standeisky Andor levél László Gyula Pellérd 1970.05.29 1 f. 1 bor. autográf

olvasott a Felgyő 

közelében kiásott 

kutyacsontvázról 

és azt kérdezi, 

kaphat-e 

fényképet és 

felvilágosítást a 

maradványokról

kinológia 

(kutyatan)

1293 Fond 1 III. Standeisky Andor levél László Gyula Pellérd 1971.01.29 1 f. 1 bor. autográf

szeretne kapni "A 

népvándorláskori 

művészet 

Magyarországon" 

c. műből egy 

dedikált példányt

1294 Fond 1 III. Standeisky Andor levél László Gyula Pellérd 1975.05.22 2 f. 1 bor. gépirat

köszöni, hogy 

írását eljuttatja az 

Élet és 

Tudománynak; 

kutyák 

alkalmazkodó 

képességéről ír, 

szakirodalmat 

idéz, az angol 

kopófajták 

Magyarországon 

átalakulnak

kinológia 

(kutyatan)

Matolcsi János, 

Széchenyi István, 

Waldbauer Henrik, 

Hankó Béla

1295 Fond 1 III. Standeisky Andor levél László Gyula Pellérd 1975.12.15 2 f. 1 bor. autográf

megfigyeléseire 

alapozva 

állatábrázolásokh

oz fűz 

megjegyzéseket

etológia, 

kinológia

1296 Fond 1 III. Standeisky Andor levél László Gyula Pellérd 1976.02.16 1 f. gépirat

elkészítette a 

szkíta 

domborművek 

cervidáival 

kapcsolatos 

írását, majd 

javaslatokat tesz a 

szerinte 

fontosnak tartott 

illusztrációkra

szkíta 

domborműve

k; 

állatábrázolás

ok

1297 Fond 1 III. Standeisky Andor levél László Gyula Pellérd 1976.02.16 1 f. 1 bor. gépirat

jelzi, hogy a szkíta 

domborművekkel 

kapcsolatos 

dolgozatát 

ajánlott 

küldeményként 

feladta

szkíta 

domborműve

k; 

állatábrázolás

ok

1298 Fond 1 III. Standeisky Andor levél László Gyula Pellérd 1976.04.26 2 f. 1 bor. autográf

az aranyszarvasról 

írt dolgozatában 

felhasználta 

Herman Ottó 

gondolatait is aranyszarvas

Lambrecht Kálmán, 

Herman Ottó 

természetkutató (1835-

1914)

1299 Fond 1 III. Szaák Elemér levél László Gyula Budapest 1975.08.14 1 f. 1 bor. gépirat

nagyon örülne, ha 

L. Gy. az eddigi 

kutatási 

eredményekre 

támaszkodva Írna 

egy monográfiát a 

rovásírásról

1300 Fond 1 III. Szalay Gyula levél László Gyula Gödöllő 1970.04.06 3 f. 1 bor. autográf

mint egykori 

rajztanára arra 

kéri, hogy 

segítsen 

szakirodalmat 

gyűjteni fia 

számára, aki 

Mexico City 

műegyetemén 

elnyert egy tanári 

állást, mint 

építőmérnök s a 

darmstadti 

műegyetemen 

szeretne 

művészettörténet

ből doktorálni

1301 Fond 1 III. Szamosi Istvánné levél László Gyula Budapest 1970.01.22 1 f. 1 bor. + 2 f. gépirat

továbbítják 

olvasójuk 

levelének 

másolatát; dr. 

Adalbert Neuburg 

szeretné felvenni 

a kapcsolatot L. 

Gyulával, ezért a 

címét kéri

Gondolat Könyvkiadó 

(Budapest) Adalbert Neuburg

1302 Fond 1 III.

Szamosújvári 

Sándor levél László Gyula Debrecen 1970.06.07 1 f. autográf

kéziratos 

művészeti 

albumot állít 

össze városa 

számára; ebbe 

szeretne egy írást, 

mégpedig a 

debreceni Rudnay 

kiállítás 

megnyitóján 

elmondott 

szöveget

Medgyessy Ferenc, 

Kisfaludy Stróbl 

Zsigmond, Holló László



1303 Fond 1 III.

Szappanos 

Andrásné levél László Gyula Sopron 1974.11.13 2 f. 1 bor. autográf

tehetséget érez 

magában a 

rajzoláshoz, 

kerámiához, 

megerősítést vár, 

mert többen 

lebeszélnék a 

művészet 

bizonytalan 

útjáról

Schrammel Imre 

keramikus (1933-

1304 Fond 1 III.

Szappanos 

Andrásné levél László Gyula Sopron 1975.03.04 1 f. 1 bor. autográf

úgy érzi egyre 

ügyesebben 

rajzol; köszöni a 

bíztatást

1305 Fond 1 III. Szappanos István levél László Gyula Kecskemét 1974.05.15 1 f. 1 bor. gépirat

művészettörténet

et és műalkotás 

elemzést tanít, de 

levelezőn az 

egyetemi 

végzettséget is 

szeretné 

megszerezni; 

ehhez kér 

támogatást Biczó Piroska

1306 Fond 1 III. Szarka Árpád levél László Gyula Sopron 1975.06.23 1 f. 1 bor. autográf

tanítványa 

egyetemi 

felvétele 

biztosított, mert 

bekerült az első 

tíz közé az OKT 

versenyen; régész 

akar lenni, 

minden további 

támogatást 

megérdemel, 

ehhez kér 

közbenjárást Somogyi Péter

1307 Fond 1 III. Szarka Árpád levél László Gyula Sopron 1975.07.02 2 f. 1 bor. autográf

köszöni, hogy 

segített 

tanítványának, 

továbbá köszöni a 

részletes 

beszámolót; 

viszonzásul ő is 

beszámol 

életéről, felidézi a 

régi közös 

emlékeket 

Somogyi Péter, Tenkács 

Tibor festő (1913-

1998), Szalatnyay József 

(Szepi) festő (1915-

1994)

1308 Fond 1 III. Szarvas Ferenc levél László Gyula Budapest 1973.03.22 1 db. autográf

találkozót szervez, 

kéri az ismert 

címeket

1309 Fond 1 III.

Szádeczky-Kardoss 

Samu levél László Gyula Szeged 1967.06.01 1 f. gépirat

megvan náluk a 

volgai Bulgáriáról 

szóló mikrofilm, 

ha kell 

kölcsönadják vagy 

fotokópiát 

készítenek

József Attila 

Tudományegyetem 

Klasszika-Filológiai 

Intézet (Szeged)

Gening, V. F., Halikov, 

A.H.

1310 Fond 1 III. Szállási Árpád levél László Gyula Esztergom 1973.04.11 1 f.

2 f. 

(újságkivágat

) gépirat

köszöni a gyors 

választ és a Bólyai-

rajzokat; Kassai 

János Antalról írt 

cikkét küldi az 

Orvosi Hetilapból

Kassai János Antal 

orvos (1499?-1544?)

1311 Fond 1 III. Szántay István levél László Gyula Budapest 1964.07.23 2 f.

1 bor.+ 5 

fénykép gépirat

a Televízióban 

Medgyessy 

Ferencről tartott 

előadásáról 

készített néhány 

fényképet, ezeket 

mellékeli Medgyessy Ferenc

1312 Fond 1 III.

Szántay János és 

Ibolya levél László Gyula Kolozsvár 1973.12.23 1 db. 1 bor. autográf

karácsonyi és 

újévi jókívánságok

1313 Fond 1 III. Szász Gerő levél László Gyula Budapest [1974] 1 f. 1 bor. gépirat

Bartalis János 

erdélyi költő hálás 

köszöntetét 

tolmácsolja a 

kedves 

fogadtatásért

Bartalis János (1893-

1976)

1314 Fond 1 III. Szász Gerő levél László Gyula Budapest [1976] 1 f. gépirat

Nagy Imre 

kiállításmegnyitój

án készített 

felvételt küldi

Nagy Imre festő (1893-

1976)

1315 Fond 1 III. Szász Mária levél László Gyula Budapest 1962.01.04 2 f. 1 bor. autográf

körülményei nem 

engedték, hogy 

tehetségét 

kibontakoztassa; 

szeretné, ha 

megnézné képeit

1316 Fond 1 III. Szegedy Emil levél László Gyula Budapest 1965.03.10 1 f. 1 bor. autográf

értehetetlen 

"nyelven" írt 

szöveg

1317 Fond 1 III. Szegedy Emil levél László Gyula Budapest 1966.07.08 1 f. autográf

gyűjteménye 

gyarapítására 

újabb kéziratot 

szerzett, ezt 

mellékeli; 

szeretné, ha 

összehozná 

ötvösökkel

1318 Fond 1 III. Szekeres László levél László Gyula Szabadka 1962.12.21 1 f. gépirat

csak most küldi a 

Rómában készült 

képeket

Városi Múzeum 

(Szabadka)

1319 Fond 1 III. Szekeres László levél László Gyula Szabadka 1970.03.10 1 f. 1 bor.+11 f. autográf

köszöni a levelet, 

melyet Szegeden 

vehetett át 

[Trogmayer] 

Ottótól; mellékeli 

Magyar Adorján 

írását, hogy 

tájékozódhassan 

működéséről

nyelvészeti 

kérdések, 

szófejtés

Városi Múzeum 

(Szabadka)

Trogmayer Ottó, 

Magyar Adorján (1887-

1978)



1320 Fond 1 III. Szekeres László levél László Gyula Szabadka 1973.12.12 2 f. 1 bor. gépirat

a múzeumban 

uralkodó 

nehézségekről ír, 

a majd beszámol 

az éppen folyó 

ásatásokról és 

tervekről

ásatás, 

sírleletek, 

szarmata 

sírok

Városi Múzeum 

(Szabadka) Ricz Péter Topolya

1321 Fond 1 III. Szekeres László levél László Gyula Szabadka 1974.06.29 1 f. gépirat

foytathatják az 

ásatást, s kéri, 

hogy 

találkozzanak ez 

alkalomból ásatás

Városi Múzeum 

(Szabadka) Ricz Péter Topolya

1322 Fond 1 III. Szekeres László levél László Gyula Szabadka 1974.07.13 1 f. 1 bor. gépirat

örül, hogy 

elfogadta a 

meghívást és 

szerinet nem lesz 

akadálya annak, 

hogy a 

művészetelepen 

lakjék; a közeli 

jövőben Zenta 

környékén 

szeretnének ásni ásatás

Városi Múzeum 

(Szabadka) Tripolszky Géza Zenta

1323 Fond 1 III. Szekeres László levél László Gyula Szabadka 1974.08.30 1 f. 1 bor. gépirat

meleg baráti 

érzéseiről ír, 

vívódásait olvasva 

megnyugtatja, 

mert szerinte a 

"vetés" 

megtörtént ásatás

Városi Múzeum 

(Szabadka)

Szabó József, Tripolszky 

Géza

Topolya, Horgos, 

Martonos

1324 Fond 1 III. Szelesi Zoltán levél László Gyula Szeged 1963.07.30 1 f. gépirat

sajnos nem tudja 

elvállalni kiállítása 

megnyitását kiállítás

Móra Ferenc Múzeum 

(Szeged) Csalog József (?)

1325 Fond 1 III. Szelesi Zoltán levél László Gyula Szeged 1966.03.25 1 f. gépirat

időpontot kér, 

hogy 

tárgyalhassanak a 

Medgyessy rajzok 

ügyében

Móra Ferenc Múzeum 

(Szeged)

Bálint Alajos, 

Medgyessy Ferenc

1326 Fond 1 III. Szelesi Zoltán levél László Gyula Szeged 1967.02.17 1 f. gépirat

köszöni, hogy 

lehetővé teszi a 

Medgyessy-

kiállítás szegedi 

megrendezését; 

vállalja a 

hódmezővásárhel

yi Medgyessy-

kiállítás 

megnyitását; 

Kecsekemét is 

jelentkezett a 

kiállításért; 

szívesen 

foglalkozna 

Medgyessy 

művészetével, de 

ehhez szeretné 

elolvasni kiállítás

Móra Ferenc Múzeum 

(Szeged)

Medgyessy Ferenc, 

Bálint Alajos, Dömtör 

János, Égető János

Szeged, 

Hódmezővásárhe

ly, Kecskemét

1327 Fond 1 III. Szelesi Zoltán levél László Gyula Szeged 1967.04.11 1 f. gépirat

élvezettel olvasta 

Medgyessy 

könyve kéziratát, 

melyet rövidesen 

visszajuttat

Móra Ferenc Múzeum 

(Szeged) Medgyessy Ferenc

1328 Fond 1 III. Szelesi Zoltán levél László Gyula Szeged 1968.04.05 1 db. autográf

Rudnayval 

kapcsolatos 

lapokat 

megkapta, a 

válasz belgrádi 

útja miatt késik; 

rövidesen a kért 

adatokat is küldi 

Móra Ferenc Múzeum 

(Szeged) Rudnay Gyula

1329 Fond 1 III. Szelesi Zoltán levél László Gyula Szeged 1968.10.05 1 f. gépirat

örül a közös 

szereplésnek a 

tervezett Rudnay 

előadáson; ő 

Rudnay szegedi 

művésztelepéről 

szeretne beszélni; 

esetleg ez 

alkalomból egy 

kis 

kamarakiállítást is 

lehetne szervezni 

Rudnay és a 

szegedi 

művésztelep 

növendékei 

munkáiból

előadás, 

kiállítás

Móra Ferenc Múzeum 

(Szeged) Rudnay Gyula

1330 Fond 1 III. Szelesi Zoltán levél László Gyula Szeged 1972.10.02 1 f. 1 bor. gépirat

küldi a Csongrád 

megyei Hírlapban 

leközölt kiállítási 

megnyitó 

szövegét; 

készülnek Vinkler 

László kiállítására, 

amihez egy kis 

kamarazenét is 

szeretnének kiállítás

Móra Ferenc Múzeum 

(Szeged)

Vinkler László festő, 

grafikus (1912-1980)



1331 Fond 1 III. Szelesi Zoltán levél László Gyula Szeged 1976.08.25 1 f. 1 bor. gépirat

H. Tóth Elvira 

Kecskemétről 

arról értesítette, 

hogy kiállítás-

torlódások miatt 

ebben az évben 

nem tudják az ő 

kiállítását 

bemutatni csak a 

következő évben; 

a szegedi 

múzeumnak 

adományozott 

"Festek" c. képét 

leltárba vették; ő 

pedig 

hálásanköszöni az 

Önarckép c. rajzot kiállítás

Móra Ferenc Múzeum 

(Szeged), Katona József 

Múzeum (Kecskemét) Tóth Elvira, H.

1332 Fond 1 III. Szelesi Zoltán levél László Gyula Szeged [s.a.] 1 db. autográf újévi jókívánság

Móra Ferenc Múzeum 

(Szeged)

1333 Fond 1 III. Székely György levél László Gyula [Budapest] 1962.11.02 1 f. 1 bor. autográf

Századokba szánt 

cikkekról van szó

István-

pénzek; 

nagyszentmikl

ósi aranykincs

Pamlényi Ervin, Banner 

János

1334 Fond 1 III. Székely Ilus levél László Gyula Budapest 1971.06.16 2 f. autográf

betegsége miatt 

nem tudta 

személyesen 

felkeresni

1335 Fond 1 III. Székely Sándor levél László Gyula Dömös 1965.01.23 1 db. autográf baráti üdvözlet

1336 Fond 1 III. Székely Sándor levél László Gyula Budapest 1965.02.20 2  f. 1 bor. autográf

Illyés Gyula címét 

kéri; igyekeznek 

megszerezni a 

keresett 

folyóiratokat; 

köszöni az 

anyaggyűjtéshöz 

nyújtott 

segítséget Illyés Gyula

1337 Fond 1 III. Székely Sándor levél László Gyula Budapest 1967.11.11 1 db. autográf

köszöni a 

Művészet 10. 

számát; reméli, 

hogy jó híreket 

kap Berciről Nagy Albert

1338 Fond 1 III. Székely Sándor levél László Gyula Budapest 1967.11.25 2 f. 1 bor. gépirat

nem lelkesedik az 

olyan 

"tudósokért", akik 

látatlanban, 

okfejtés nélkül 

dilettánsnak 

nevezik azt a 

tudóst, akinek az 

övétől eltérő 

véleménye van; 

példákat idéz az 

ilyen esetekből

Szabédi László (1907-

1959), Püski Sándor

1339 Fond 1 III. Székely Sándor levél László Gyula Budapest 1969.04.16 1 bor. autográf

László Gyula 

Szabédiról készült 

rajzát közölte a 

Korunk c. 

folyóirat, melyből 

két példányt fog 

küldeni Szabédi László

1340 Fond 1 III. Székely Zoltán levél László Gyula

Sepsiszentgy

örgy 1958.02.26 1 f. 1 bor. gépirat

örültek levelének; 

ha a múzeummal 

kapcsolatos 

kérdései 

lennének, 

bármikor szívesen 

segítenek; 

röviden jelzi 

aktuális munkáit; 

gepida települést 

ás Kisgalambfalva

1341 Fond 1 III. Székely Zoltán levél László Gyula

[Sepsiszentg

yörgy] 1975.09.15 1 f. autográf

köszöni a 

könyvet; a 

kongresszusra 

nem tudott 

elmenni; fia 

történelem-

archaeológia 

szakra jár a 

kolozsvári 

egyetemen

Gerevich László (1911-

1997)

1342 Fond 1 III. Szénászky Júlia levél László Gyula Békéscsaba 1975.10.31 1 f. 1 bor. gépirat

a felgyői 

bronzkori 

temetőről 

szeretne beszélni; 

milyen a 

csontvázas és az 

égetéses sírok 

aránya; beszámol 

munkáíról

Munkácsy Mihály 

Múzeum (Békéscsaba)

Csongrád-Vidre 

szigeti Vatya, 

Felgyő



1343 Fond 1 III. Széll Sándor levél László Gyula México 1968.03.15 1 f. 1 bor.+ 1 f. gépirat

Szent László nevét 

viselő 

munkaközösségük 

tiszteletbeli 

tagjává 

választották; 

engedélyt kér 

arra, hogy Szt. 

Lászlóról készült 

ceruzarajzát 

levélpapírjukon 

felhasználhassák;  

elküldte Bobula 

Ida írását és kéri, 

hogy itthon 

ismertessék; a 

mellékletben 

beszámol az 1967-

es orientalista 

világkongresszusr

ól, melyet az 

University of 

Michigan (Ann 

Arbor) rendezett Bobula Ida, Váczy Péter

1344 Fond 1 III. Széll Sándor levél László Gyula México [1969] 1 f. 1 bor. + 2 db

nyomtatvá

ny

karácsonyi és 

újévi jókívánságok 

és egy "Sumir 

leletek 

Erdélyben" c. írás sumérok

1345 Fond 1 III.

Szentandrási 

Erzsébet levél László Gyula Csongrád 1973.05.30 1 f. autográf

azt kéri, hogy 

történelem és 

régészet iránt 

érdeklődő 

tanítványa pár 

napig jelen 

lehessen a felgyői 

ásatásokon Felgyő

1346 Fond 1 III. Szenti Tibor levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1970.11.04 2 f. gépirat

már elég sok 

ismerettel 

rendelkezik a 

honfoglaló 

magyarok 

tarsolyairól, s 

most ő is szeretne 

hasonlót 

készíteni; ehhez 

tanácsot, esetleg 

rajzot kér; 

továbbá azt 

szeretné más 

helybeli 

művészekkel, 

történészekkel 

együtt, hogy 

legközelebbi 

előadásán 

ismertesse a 

"Honfoglalás 

előtti magyarság 

őstörök népekkel 

való kapcsolatát"

1347 Fond 1 III. Szentiványi István levél László Gyula Kecskemét 1970.10.09 1 f. gépirat

a kéziratot postán 

küldik; családjáról 

és az alkotóház 

felújításáról ír; 

művelődési 

területen javul a 

helyzet, mert új 

vezető van

Magyar Népköztársaság 

Művészeti Alapja Alkotó 

Otthona (Kecskemét)

Molnár János, Goós 

Imre, Varga Mihály, 

Kajári Gyula

1348 Fond 1 III. Szentmihályi Imre levél László Gyula Zalaegerszeg 1958.11.17 1 f. gépirat

a Zalaegerszegre 

és Nagykanizsára 

tervezett 

előadások 

időpontját kellene 

összehangolni

Göcseji Múzeum 

(Zalaegerszeg) Hulesch Béláné

1349 Fond 1 III. Szentmihályi Imre levél László Gyula Zalaegerszeg 1960.07.07 1 f. gépirat

egy kellemetlen 

ügy tisztázásához 

kéri segítségét

Göcseji Múzeum 

(Zalaegerszeg)

1350 Fond 1 III. Szentmihályi Imre levél László Gyula Zalaegerszeg 1971.05.31 1 f. gépirat

szeretné, ha a 

kettős 

honfoglalásról 

tartana náluk 

előadást, továbbá 

tájékoztatná őt 

arról, hogy az 

elméletét  miként 

fogadta a szakma; 

ő maga Göcsejjel 

foglalkozik 

Göcsej, 

göcseji nép, 

eredetmonda

Göcseji Múzeum 

(Zalaegerszeg)

Plánder Ferenc (1796-

1867)

1351 Fond 1 III. Szentmihályi Imre levél László Gyula Zalaegerszeg 1971.06.08 1 f. gépirat

furcsa dolognak 

tartja, hogy 

nálunk a 

tudomány 

emberei nem 

szeretnek 

vitatkozni, pedig 

igen fontos a 

homályos tények 

tisztázása; neki jó 

adatai vannak a 

Göcsej szó 

eredetéről, a 

tájnév és a terület 

kialakulásáról; 

nagy szükségük 

lenne régészre, 

mert egész Zala 

megyében egy 

sincs

Göcseji Múzeum 

(Zalaegerszeg)

Holub József (1885-

1962)



1352 Fond 1 III. Szentmihályi Imre levél László Gyula Zalaegerszeg 1971.11.28 1 f. gépirat

megingott a hite 

eredetelméletébe

n és ennek okát 

taglalja

göcseji 

eredetemélet; 

szegek; 

hármas 

állatküzdelem

Zala megyei Levéltár 

(Zalaegerszeg)

Gönczi Ferenc 

néprajzkutató (1861-

1948)

1353 Fond 1 III. Szentmihályi Imre levél László Gyula Zalaegerszeg 1972.02.18 1 f. 1 bor. gépirat

mi az oka 

hallgatásának

Zala megyei Levéltár 

(Zalaegerszeg)

1354 Fond 1 III. Szentmihályi Imre levél László Gyula Zalaegerszeg 1973.01.04 1 f. gépirat

utólag röviden 

leírja a göcseji 

múzeumból 

történt 

távozásának okát

hármas 

állatküzdelem

Zala megyei Levéltár 

(Zalaegerszeg)

Diószegi Vilmos, 

Németh János

1355 Fond 1 III. Szeredi Mihály levél László Gyula Budapest 1974.02.28 1 f. gépirat

szemrehányást 

tesz bizonyos 

tények 

elhallgatásáért és 

azért, hogy a 

"hivatalos" 

állásponthoz 

tartja magát

1356 Fond 1 III. Szeredi Mihály levél László Gyula Budapest 1974.05.23 1 f. 1 bor. gépirat

a "kemény 

hangú" levélre 

válaszolva leírja 

szakmai 

(állatorvosi) 

küzdelmeit, 

melyek ellenére 

sem tagadja meg 

fanatikus 

magyarságát; 

elégedetlen a 

hivatalos 

tudományos 

körök 

működésével

1357 Fond 1 III. Szíjgyártó László levél László Gyula Budapest 1957.11.17 1 f. 1 bor. gépirat

lapszerkesztő 

korából 

birtokában 

maradtak 

irodalomtörténeti 

szempontból 

érdekes kéziratok, 

melyeket 

szeretne átadni, 

hogy ne 

kallódjanak el

Gulyás Pál, Féja Géza, 

Kodolányi János, Takáts 

Gyula, Berze Nagy 

János, Szabó Pál, Tatay 

Sándor

1358 Fond 1 III. Szilágyi Sámuelné levél László Gyula Budapest 1960.03.14 2 f. 1 bor. autográf

köszöni Sanyi 

halála utáni 

részvétsorokat

1359 Fond 1 III. Szinte László levél László Gyula Budapest 1974.11.21 2 f. 1 bor. autográf

igaz-e, hogy a 

nagyszentmiklósi 

aranykincs egyes 

darabjain székely 

rovásírás 

olvasható

Nagyszentmik

lósi 

aranykincs

Pataky László, Zékány 

Gyula, Padányi Viktor, 

Fehér Jenő

1360 Fond 1 III. Szinte László levél László Gyula Budapest 1974.12.17 1 f. 1 bor. autográf

változatlanul a 

nagyszentmiklósi 

kincs felirata 

foglalkoztatja és a 

sumír kérdés

Nagyszentmik

lósi 

aranykincs

1361 Fond 1 III. Szolnay Ádám levél László Gyula Kolozsvár 1972.08.05 1 f.

1 bor. + 1 

újságcikk autográf

Fuhrmann Károly 

ötvösről, a 

kolozsvári 

"Igazság"-ban 

megjelent írást 

küldi

Fuhmann Károly ötvös, 

iparművész (1912-

1991)

1362 Fond 1 III. Szolnay Ádám levél László Gyula Kolozsvár 1974.06.13 1 db. 1 bor. autográf

marosvásárhelyi 

"Új Élet"-ből küld 

egy cikket, mely a 

Nagy Imre 

könyvről szól; 

édesapjáról is 

küld egy könyvet

Nagy Imre, Wagner 

Péter

1363 Fond 1 III. Szolnay Judit levél László Gyula [Kolozsvár] 1966.09.17 1 f. gépirat

édesapjáról 

(Szolnay Sándor) 

készített 

tanulmány 

kiadása 

nehézségekbe 

ütközik, 

budapestről 

szeretnének 

támogatást kapni

Miklossy Gábor, Ditroi 

Ervin, Szolnay Sándor 

festőművész (1893-

1950)

1364 Fond 1 III. Szolnay Judit levél László Gyula [Budapest] 1970.04.25 1 db. gépirat

novemberben 

Szabó Ilona 

megrendezi 

édesapja 

gyűjteményes 

kiállítását, örülne, 

ha Budapestről is 

megnézné néhány  

szakember kiállítás

Szabó Ilona, Solymár 

István, Szolnay Sándor

1365 Fond 1 III. Szontagh Gáborné levél László Gyula Budapest 1970.01.06 1 f.

idegen kéz 

írása

várják [László] 

Emőkét  gobelin 

tanulmányozására Szontag Gáspár

1366 Fond 1 III. Szőcs Gyula levél László Gyula

Nagyszentmi

klós 1973.03.18 2 f. 1 bor. autográf

a 

nagyszentmiklósi 

lelet iránt 

érdeklődik; kinek 

a tulajdonában 

volt, miként 

került Bécsbe, 

igaz-e, hogy a 

lelet egy darabja 

mégsem került 

oda

Nagyszentmik

lósi 

aranykincs

1367 Fond 1 III.

[Szőcs Istvánné] 

Ráki levél László Gyula Kolozsvár 1972.03.12 2 f. autográf

beszámol a 

barátok egészségi 

állapotáról, és 

arról, hogy 

mennyire várják 

beígért 

látogatását



1368 Fond 1 III. Szőke Ágnes levél László Gyula Szeged 1970.07.20 2 f. 1 bor. autográf

köszöni, hogy 

részt vehet a prof. 

ásatásán

1369 Fond 1 III. Szőke Ágnes levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1972.03.28 1 db. autográf

húsvéti 

jókívánságok

további 

aláírók 

Bokorné, 

Dezsőné, 

Dömötör 

János, 

Égető 

János

1370 Fond 1 III. Szőke Ágnes levél László Gyula Szeged 1972.05.27 2 f. 1 bor. autográf

bocsánatot kér a 

késői válaszért; 

köszöni, hogy 

ismét ott lehet a 

felgyői ásatáson; 

Égető János csak 

később tud 

menni, mert 

Sopronban van 

kórházban Felgyő

1371 Fond 1 III. Szőke Ágnes levél László Gyula Szeged 1974.06.01 1 f. autográf

köszöni, hogy 

ismét elmehet az 

ásatásra, számára 

ez megtiszteltetés Felgyő

1372 Fond 1 III. Szőke Béláné levél László Gyula Győr 1961.12.12 2 f. 1 bor. gépirat

köszöni férje 

utolsó búcsúján 

elhangzott szép, 

egyszerű, őszinte 

szavakat

Szőke Béla régész (1913-

1961)

1373 Fond 1 III. Szőke Béláné levél László Gyula Győr 1962.04.29 1 f. autográf

küldi férje 

életrajzát, 

műveinek 

jegyzékét; örömöt 

okozott a hír, 

hogy a 

megemlékezést L. 

Gy. Írja meg; 

gyermekei 

nehezen tudják 

elfogadni 

édesapjuk 

elvesztését

1374 Fond 1 III. Szőke Mátyás levél László Gyula Visegrád 1970.04.07 1 f.

1 bor.+ 

cédulamásol

at gépirat

sajnálja, hogy 

nem tudta 

köszönetét 

személyesen 

megköszönni; a 

kért cédulát 

lemásolta és 

köszönettel 

mellékeli

a 

melléklet 

tartalma: 

Mikefalva, 

1736: 

néhai gr. 

Keresztes 

Márton 

ide való 

jószágána

k 

1375 Fond 1 III. Szőllősi Gyuláné levél László Gyula Debrecen 1973.08.26 1 f. gépirat

Medgyessy 

Bocskay szobráról 

szeretne többet 

tudni Déri Múzeum (Debrecen)

Medgyessy Ferenc, 

Dankó Imre Hajdúszoboszló

1376 Fond 1 III. Szőllősi Gyuláné levél László Gyula Debrecen 1975.01.08 1 f. 1 bor. gépirat

a Déri mÚzeum 

őriz egy 

fametszetet 

(Anyai gond) 

Medgyessytől, ám 

ő nem tud arról, 

hogy a 

szakirodalom 

említene a 

mestertől 

fametszeteket; 

tanácsot kér Déri Múzeum (Debrecen) Medgyessy Ferenc

1377 Fond 1 III. Szőllősi Gyuláné levél László Gyula Debrecen 1976.06.21 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a szép, 

ízes levelet; úgy 

érzi, hogy a 

Múzeum és 

munkatársai  

mindent 

megtettek a 

Medgyessy 

művek 

gyarapításáért, de 

nem volt pénz; a 

Medgyessy ház 

ügyében 

tehetetlenek 

voltak; az új 

kiállításnak 

viszont nagyon 

örül Déri Múzeum (Debrecen)

Medgyessy Ferenc, 

Rácz Lajos, Fellegi 

Vince, Sinkó Katalin, 

Pogány Ö. Gábor

1378 Fond 1 III. Szőnyi László levél László Gyula Budapest 1975.11.30 7 + 6 f. gépirat

fizikus létére 

élénk 

érdeklődéssel 

tanulmányozza a 

magyarság 

eredetét; 

ellentmondást vél 

felfedezni a 

hivatalosan 

elfogadott ill. a 

köztudatba átvitt 

finn-ugor 

elméletben; 

hosszasan 

fejtegeti saját 

nézeteit 

szakirodalomra és 

saját nyelvészeti 

kutatásaira 

támaszkodva



1379 Fond 1 III. Szőnyi László levél László Gyula Budapest 1976.12.29 2 f. 1 bor. autográf

nyelvészeti 

ismereteit 

folyamatosan 

gazdagítja, s ezek 

birtokában 

szeretne 

egészséges 

vitákban részt 

venni, de 

mindenhol 

elutasításra talál; 

úgy érzi, hogy 

kérdéseivel csak a 

profnál remélhet 

őszinte hangot

1380 Fond 1 III. Spahiu, Hanna levél László Gyula Tirana 1969.12.30 1 db. 1 bor. fénykép újévi jókívánságok

1381 Fond 1 III. Szunyoghy János levél László Gyula Budapest 1968.07.15 1 f. 1 bor. autográf

a kölcsönzött 

munkát 

köszönettel küldi 

vissza

1382 Fond 1 III. Szurmay Ernő levél László Gyula Szolnok 1975.04.24 1 f. gépirat

városuk 900 éves 

évfordulóját 

ünnepli, nagy 

ünnepségsorozatt

al készülnek; az 

ünnepi könyvhét 

rendező 

bizottsága 

nevében küldi 

meghívását

Verseghy Ferenc Megyei 

Könyvtár (Szolnok)

1383 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Szeged 1970.04.01 1 f.

1 bor. + 

meghívó

autográf, 

nyomt.

meghívó a 

Szegedi 

Tanárképző 

Főiskola 

kollégiumainak 

"Kollégiumi 

napok" c. 

rendezvényeire

Szegedi Tanárképző 

Főiskola

1384 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Szeged 1970.05.31 2 f. 1 bor. autográf

Szabó Zsuzsa 

fiatal, labilis 

lelkialkatú, saját 

életrevalóságát 

folyamatosan 

megkérdőjelező  

művészlélek, aki 

tele van 

szorongással,  

bizonytalansággal

. Érdeklődése, 

műveltsége 

sokoldalú, stílusa 

csiszolt. Jól rajzol 

és fest. 

Vívódásaira a 

professzortól 

remél lelki 

támaszt, 

megértést, 

szakmai 

kérdéseire 

tanácsokat. 

Fiatalon hal meg, 

életének 

önkezével vet 

véget. A 

továbbiakban 

1385 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Szeged 1970.07.26 1 f. 1 bor. autográf

1386 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Szeged 1970.10.20 1 f. 1 bor. autográf

1387 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Szeged 1971.01.11 1 f. 1 bor. autográf

1388 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Szeged 1971.01.29 1 db. autográf

1389 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Szeged 1971.02.22 1 f. 1 bor. autográf

1390 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Szeged 1971.03.08 1 f. autográf

1391 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Szeged 1971.06.13 1 f. 1 bor. autográf

1392 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula [Szeged] 1971.06.22 1 db. autográf

1393 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Sopron 1971.07.20 1 f. 1 bor. autográf

1394 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Sopron 1971.08.21 1 db. autográf

1395 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Szeged 1971.12.01 3 f. 1 bor. autográf

1396 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Sopron 1971.12.22 1 db. 1 bor autográf

1397 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Sopron 1972.01.25 3+1 f. 1 bor. autográf

1398 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Sopron 1972.02.08 1 f. 1 bor. autográf

1399 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Sopron 1972.02.25 1 f. autográf

1400 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Sopron 1972.03.14 1 f. 1 bor. autográf

1401 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Sopron 1972.05.06 1 f. 1 bor. autográf

1402 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Sopron 1972.07.07 1 f. 1 bor. autográf

1403 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Sopron 1972.08.18 1 f. 1 bor. autográf

1404 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Sopron 1972.10.10 1 f. 1 bor. autográf

1405 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Sopron 1972.10.15 2 f. 1 bor. autográf

1406 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Sopron 1973.06.21 1 f. 1 bor. autográf

1407 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Sopron 1973.07.14 1 f. 1 bor. autográf

1408 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Sopron 1973.09.20 3 f. 1 bor. gépirat

1409 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Sopron 1973.11.01 3 f. 1 bor. gépirat

1410 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Sopron 1973.11.23 2 f. 1 bor. gépirat

1411 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Sopron 1973.12.15 1 f. 1 bor. gépirat

1412 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Sopron 1974.01.22 1 f. 1 bor. gépirat

1413 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Sopron 1974.02.13 1 f. 1 bor. autográf

1414 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Sopron 1974.02.24 1 f. 1 bor. gépirat

1415 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Sopron 1974.05.20 1 f. 1 bor. autográf

1416 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Sopron 1974.05.30 1 f. 1 bor. gépirat

1417 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Sopron 1974.08.02 1 f. 1 bor. gépirat

1418 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Sopron 1974.08.07 1 f. 1 bor. gépirat

1419 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Sopron 1974.11.29 1 f. 1 bor. gépirat

1420 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Budapest 1975.01.13 1 db. autográf

1421 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Budapest 1975.01.27 1 f. 1 bor. autográf

1422 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Budapest 1975.02.09 1 f. 1 bor. autográf

1423 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Budapest 1975.05.14 1 f. 1 bor. gépirat

1424 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Budapest 1975.05.20 1 f. 1 bor. gépirat

1425 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Budapest 1975.07.16 1 f. 1 bor. gépirat

1426 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Budapest 1975.07.29 1 f. 1 bor. gépirat

1427 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Budapest 1975.08.09 1 db. gépirat

1428 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Budapest 1976.01.09 1 f. 1 bor. gépirat

1429 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Budapest 1976.01.12 1 f. 1 bor. gépirat

1430 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Budapest 1976.12.14 1 db. autográf

1431 Fond 1 III. Szabó Béla, Gy. levél László Gyula s.l. 1968.12.?? 1 db. 1 bor. metszet újévi üdvözlet

1432 Fond 1 III. Szabó Béla, H. levél László Gyula Miskolc 1972.05.14 1 f. gépirat

különlenyomatot 

kér az 

Arch.Értesítőben 

megjelent 

tanulmányából

kettős 

honfoglalás



1433 Fond 1 III. Szabó Endre levél László Gyula Szeged 1969.08.03 1 f. 1 bor.+ 6 f. autográf

kiállítás-megnyitó 

szövegét küldi, 

melyben leírja 

első találkozását 

László Gyulával; a 

szöveg a 

Csongrád Megyei 

Hírlapban fog 

megjelenni kiállítás

Csongrád Megyei Hírlap 

Szerkesztősége (Szeged)

1434 Fond 1 III. Szabó György levél László Gyula Wien 1957.01.25 4 f. 1 bor- autográf

egyelőre még 

menekülttáborba

n lakik, de 

beiratkozott a 

bécsi egyetemre; 

el van  bűvölve a 

bécsi 

múzeumoktól, 

amelyeket eddig 

nem láthatott; 

Rockefeller 

ösztöndíjat kapott

1435 Fond 1 III. Szabó György levél László Gyula New York 1957.06.12 6 f. 1 bor. autográf

napi 5-6 órát tölt 

a Rockefeller 

alapítvány 

könyvtárában, de 

még mindig az 

otthoni dolgokkal 

foglalkozik, s 

visszagondol 

esztergomi 

ásatásaira

1436 Fond 1 III. Szabó Imre levél László Gyula Gádoros 1974.07.14 1 f. 1 bor. gépirat

Gádoros 

újratelepítésének 

150. évfordulója 

alkalmából 

ünnepségsorozatr

a készülnek; 

honfoglaláskori 

leleteket 

szeretnének 

rekonstruálni, 

ehhez kér 

tanácsokat Gádoros

1437 Fond 1 III. Szabó János levél László Gyula Brassó 1975.05.06 1 db. autográf

Debrecenben 

járva Szűcs Jenő 

könyvét kereste, 

melyről a prof. írt 

ismertetést; 

megdöbbenve 

tapasztalta, hgy a 

könyvesbolt 

munkatársai nem 

is hallottak róla Szűcs Jenő

1438 Fond 1 III. Szabó János levél László Gyula Budapest 1957.03.04 1 f. 1 bor. gépirat

szakdolgozatát, - 

melynek stílusát 

ma már rossznak 

találja - elküldi 

Tóth Elvirának

1439 Fond 1 III. Szabó János levél László Gyula Szolnok 1957.04.18 2 f. gépirat

szakdolgozatát 

időben 

visszakapta Tóth 

Elvirától;  úgy 

érzi, hogy (saját 

hibájából) 

pályafutása nem 

volt olyan sikeres, 

ahogy várták tőle; 

jelenleg több 

munkán dolgozik, 

ezekről ad 

tájékoztatást

1440 Fond 1 III. Szabó János levél László Gyula Szolnok 1957.05.27 1 f. 1 bor. gépirat

szeretné, ha 

lerajzolná a 

túrkevei tarsolyt, 

ez ügyben fel 

fogja keresni

turkevei 

tarsoly

Damjanich János 

Múzeum (Szolnok)

1441 Fond 1 III. Szabó János levél László Gyula Eger 1965.05.03 1 f. gépirat

köszöni, hogy 

elvállalta 

dolgozata 

lektorálását, a 

javasolt 

javításokat 

átvezette; 

levelében közli 

néhány 

meglátását, 

melyeket a 

dolgozatban nem 

írt le; 

különlenyomatot 

kér

Dobó István Vármúzeum 

(Eger)

1442 Fond 1 III. Szabó János levél László Gyula Eger 1969.01.07 1 f. gépirat

hozzájárul a 

turkevei 

tarsolylemez 

részletfényképén

ek közléséhez; 

örömmel 

tapasztalta, hogy 

"A honfoglaló 

magyar nép 

élete" c. munka 

mennyire 

keresett

turkevei 

tarsoly

Dobó István Vármúzeum 

(Eger) Dienes István

1443 Fond 1 III. Szabó János levél László Gyula Eger 1971.08.11 1 f. gépirat

10-18. századi 

ötvösemlékeikről 

kiállítást 

rendeznek; 

szeretnék, ha 

vállalná a 

megnyitást

kiállításmegny

itó

Heves Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Eger)

Nagy Árpád, Ludányi 

Gabriella

1444 Fond 1 III. Szabó János levél László Gyula Eger 1975.12.31 1 db. 1 bor. autográf újévi üdvözlet



1445 Fond 1 III. Szabó János levél László Gyula Eger 1975.02.24 1 f. gépirat

abban a 

reményben küldi 

tanulmányát, 

hogy tetszeni fog

1446 Fond 1 III. Szabó János levél László Gyula Eger 1975.09.24 1 f. gépirat

a jelentkezéshez 

szükséges iratokat 

le kell adnia a 

dékáni 

hivatalban, kéri a 

tematika 

jóváhagyását

Dobó István Vármúzeum 

(Eger)

1447 Fond 1 III. Szabó József levél László Gyula Budapest 1974.07.03 4 f. 1 bor. autográf

elmeséli, hogy 

középiskolás 

korában 

barátjával együtt 

ők véstek 

rovásírást a 

Margit-szigeti 

klastrom 

romjainak egyik 

homokkövére; ez 

a "csíny" később 

többeket 

megtévesztett

Palik Ferenc, Pinfsich 

Gábor

1448 Fond 1 III. Szabó József levél László Gyula Bácstopolya 1973.09.23 1 f. 1 bor. gépirat

kár, hogy csak 

rövid időt 

tölthettek együtt; 

az interjú 

megjelent a 

Magyar Szó-ban; 

a 

portrékiállításról 

készített írás is ott 

fog megjelenni Szekeres László

1449 Fond 1 III. Szabó József levél László Gyula Bácstopolya 1973.11.14 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a könyvet 

"A 

honfoglalókról"; 

Szekeres László 

átadta a 

tanácsnak a 

topolyai ásatások 

tíz éves tervét, 

remélik, hogy a 

következő évben 

folytathatják a 

munkát; a Képes 

Újságban is írt 

László Gyuláról

Szekeres László, Farkas 

Gyula Bácstopolya

1450 Fond 1 III. Szabó József levél László Gyula Bácstopolya 1976.12.24 1 db. autográf újévi jókívánságok

1451 Fond 1 III. Szabó Kálmán levél László Gyula Kecskemét 1962.06.18 1 f. gépirat

szeretné, ha 

figyelemmel 

kísérné kislánya 

felvételi kérelmét

1452 Fond 1 III. Szabó Zoltán levél László Gyula Noszvaj 1964.04.05 2 f. 1 bor. gépirat

könyveinek 

ismerője és 

értékelője; 

személyes 

találkozásban 

reménykedik; 

helységnevek 

kutatásával, 

összehasonlításáv

al foglalkozik

Mátra-Bükkalja, 

Abaúj, Erdélyi 

Mezőség

1453 Fond 1 III. Tafner Vidor levél László Gyula

[Székesfehér

vár] 1957.11.06 1 f. gépirat

szimbólum-

témához ad 

könyvcímeket; 

tetszett az 

elóadása

szimbólum, 

gránátalma

Heinrich Bergner, 

Wilhelm Molsdrof 

1454 Fond 1 III. Takáts Gyula levél László Gyula Kaposvár 1969.11.12 1 f. gépirat

utalványozzák a 

Medgyessy 

Ferenc grafikái c. 

munka 

tiszteletdíját; 

küldik  akért 

Rudnay kiadványt tiszteletdíj

Somogy megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár)

Medgyessy Ferenc, 

Rudnay Gyula

1455 Fond 1 III. Takáts Gyula levél László Gyula Kaposvár 1970.02.12 1 f. 1 bor. gépirat

küldik a 

Medgyessy 

kiadványt

Somogy megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár) Medgyessy Ferenc

aláíró 

Lóczy 

Katalin

1456 Fond 1 III. Tamási Áronné levél László Gyula Budapest 1973.06.12 1 f. 1 bor. autográf

köszöni a 

segítséget; kéri 

írja meg Tamási 

Áronnal 

kapcsolatos 

emlékeit

Tamási Áron ((1897-

1966), Máté János

1457 Fond 1 III. Tamási Áronné levél László Gyula Budapest 1974.12.31 1 db. autográf újévi jókívánságok

1458 Fond 1 III. Tamási István levél László Gyula [Gyula] 1969.09.26 1 f. 1 bor. gépirat

az a kérdése, 

hogy a kunok és 

magyarok egy 

nyelvet beszéltek-

e; Kun Lászlóról 

írt könyvet, ezért 

szeretné tudni

Asztalos Miklós, 

Szamosi Ivánné

1459 Fond 1 III. Tar Domokos levél László Gyula Nagykőrös 1973.11.05 1 f. 1 bor. gépirat

mi a véleménye 

az Amerikában 

élő tudósok 

őstörténetünkkel 

kapcsolatos 

kutatásaikról; van-

e tudomása a 

firtosváraljai 

ásatásokról Baráth Tibor Firtosváralja



1460 Fond 1 III. Tar Károly levél László Gyula Debrecen 1970.10.28 1 f. 1 f. gépirat

Kodály 

emléknapokra 

készülnek, 

melynek 

keretében 

emlékkiállítást 

rendeznek a Déri 

Múzeumban; kéri, 

hogy a kiállításra 

adja kölcsön 

Kodályról 

készített rajzait; a 

mellékletben 

Dankó Imre 

múzeumigazgató 

levele

emlékkiállítás 

(Kodály)

Debrecen MJ. Városi 

Tanács VB. 

Művelődésügyi Osztálya, 

Déri Múzeum (Debrecen)

Kodály Zoltán, Dankó 

Imre

1461 Fond 1 III. Tarisznyás  Györgyi levél László Gyula Budapest 1973.01.16 1 f. gépirat

A 

"Népvándorláskor 

művészete" c. 

könyvét szeretnék 

2. kiadásban 

kiadni 1974-ben; 

kérdés, hogy 

kíván-e 

változtatni a 

szövegen Corvina Kiadó (Budapest)

1462 Fond 1 III. Tarr László levél László Gyula Budapest 1965.04.03 1 f. gépirat

Borsos Miklósról 

készített kéziratán 

némi 

változtatásokat 

szeretnének 

tenni, melyhez 

hozzájárulását 

kérik Corvina Kiadó (Budapest)

Borsos Miklós (1906-

1990)

1463 Fond 1 III. Tarr László levél László Gyula Budapest 1965.05.21 2 f. 1 bor. gépirat

a Borsos könyv 

kéziratán 

végrehajtandó 

változtatásokról 

egyezkedik

Borsos Miklós (1906-

1990)

1464 Fond 1 III. Tarr László levél László Gyula Budapest 1968.03.26 1 f. 1 bor. gépirat

honorárium 

helyesbítése Corvina Kiadó (Budapest)

1465 Fond 1 III. Tátrai Zoltán levél László Gyula Leányfalu 1975.06.06 1 f. 1 bor. autográf

szakirodalmat kér 

a zsidózó vallásról zsidózó vallás

Unghváry Sándor, Fülöp 

Géza, Borodi József

1466 Fond 1 III. Telkes Attila levél László Gyula Budapest 1975.10.02 6 f. 1 bor. autográf

tizenkét oldalon 

keresztül kissé 

zavarosan 

elmélkedik a a 

finnugor ill. az 

uralaltáji 

eredetről

1467 Fond 1 III. Tepper, Johannes levél László Gyula Viljandi 1976.07.23 1 f. 1 bor. gépirat angol

nagyon érdekli a 

finnugorok 

őshazája, hol is 

volt az őshaza; 

különféle 

irodalmat olvasva 

kétségek 

támadtak benne, 

szeretné ha 

felvilágosítaná és 

küldene 

könyveiből is 

1468 Fond 1 III. Tettemanti Béláné levél László Gyula Budapest 1966.07.06 1 f. 1 bor. + 2 f. autográf

három egyetemi 

hallgató 

franciaországi 

útjának 

megszervezéséről 

(ásatáson való 

részvétel) van szó, 

valamint a francia 

fogadó fél rövid 

válaszáról

Mme Lambert, 

Tettemanti Sarolta, 

Benke Ildikó, Nagy 

Árpád Montpellier

1469 Fond 1 III. Tettemanti Sarolta levél László Gyula Budapest 1968.12.23 1 db. 1 bor. autográf

karácsonyi és 

újévi jókívánságok

1470 Fond 1 III. Tettemanti Sarolta levél László Gyula Szentendre 1972.06.14 1 f. gépirat

különlenyomatok

at küld; váci 

ásatásra készül, 

ezért csak ősszel 

jelentkezik 

disszertációja 

ügyében

Ferenczi Múzeum 

(Szentendre)

1471 Fond 1 III. Tettemanti Sarolta levél László Gyula Szentendre 1975.10.28 1 f. 1 bor. gépirat

dolgozatából 

kiírja és küldi a 

kért temetkezési 

helyeket és a 

rájuk vonatkozó 

irodalmat 

1472 Fond 1 III. Timkó Imre levél László Gyula

[Hajdúdorog

] 1976.12.?? 1 db. gépirat

karácsonyi és 

újévi jókívánságok

1473 Fond 1 III. Tiszavölgyi József levél László Gyula Budapest 1970.04.12 1 db. autográf

névnapi 

jókívánságok

beragaszt

va egy 

1968-as 

Medgyess

y 

kiállításon 

készült 

csoportké

p

1474 Fond 1 III. Točik, Anton levél László Gyula Nyitra 1965.10.03 1 f. 1 bor. gépirat német

meghívás 

konferenciára

Archeologický ústav. 

Slovenskej akademie vied 

(Nyitra)

1475 Fond 1 III. Tófalvi Sándor levél László Gyula Budapest 1962.04.19 1 db. 1 bor. autográf

névnapi 

jókívánságok

1476 Fond 1 III. Tófalvi Sándor levél László Gyula Budapest 1963.04.07 1 f.

1 bor. + 1 

fénykp. autográf

versbe szedett 

névnapi 

jókívánságok

1477 Fond 1 III. Tófalvi Sándor levél László Gyula Budapest 1964.04.08 1 db. 1 bor. autográf

névnapi 

jókívánságok

1478 Fond 1 III. Tófalvi Sándor levél László Gyula Budapest 1965.10.02 2 f. 1 bor. gépirat

köszöni felesége 

elhunyta 

alkalmából 

küldött baráti 

sorokat és 

további jó 

munkálkodást 

kíván



1479 Fond 1 III. Tompa Kálmán levél László Gyula Budapest 1970.02.12 1 f. 1 bor. autográf

gratulál a 

kitüntetéhez; kéri, 

hogy tolmácsolja 

Pög-nek 

köszönetét az 

ajánló sorokért

1480 Fond 1 III. Tompa Kálmán levél László Gyula Budapest 1974.08.07 1 f. 1 bor. autográf

László Gyula az 

alkotó, teremtő 

ember; mi a 

"jelen"?

1481 Fond 1 III. Tompa Kálmán levél László Gyula

Fonyód-

Alsóbélatele

p 1975.07.30 1 f. 1 bor. autográf

a Balaton mellett 

keresi erejét, 

mert testileg-

lelkileg összetörve 

érzi magát; 

nagyon örülne 

egy kis 

beszélgetésnek

1482 Fond 1 III. Tompa Kálmán levél László Gyula

Balatonfüre

d 1975.05.?? 1 db. autográf

jók a leletei, jól 

érzi magát a 

füredi kórházban

1483 Fond 1 III. Tompa Kálmán levél László Gyula Budapest 1975.08.06 1 db. autográf

belelépett egy 

üvegszilánkba, 

ami elrontotta az 

utolsó hetét, de 

ma hazaviszik, 

tervezi, hogy 

meglátogatja

1484 Fond 1 III. Tompa Kálmán levél László Gyula Mátraháza 1976.01.12 1 db. autográf

jól érzi magát a 

református, erdei 

üdülőben; utólag 

mondja, hogy a 

szobor kitűnő, de 

túl szigorúnak 

ábrázolja saját 

magát; 

dolgozzon, de 

főleg írjon nekik

1485 Fond 1 III. Tompa Kálmán levél László Gyula Budapest 1977.10.12 1 db. autográf

nagyon várja, 

hogy 

meglátogassa

1486 Fond 1 III. Tomka Péter levél László Gyula Körmend 1962.07.27 1 db. autográf

az értesítést 

megkapta, 

feltétlenül megy 

Felgyőre Felgyő

1487 Fond 1 III. Tomka Péter levél László Gyula Győr 1972.10.20 1 f. gépirat

küldi a kért 

bibliográfiai 

adatot; Fekere 

Istvánt nem 

ismeri 

személyesen, de 

nevével 

találkozott a 

soproni 

múzeumban; Vis 

annyira közel van 

az osztrák 

határhoz, hogy 

ott csak fegyveres 

őrök felügyelete 

mellett lehetne 

látogatást tenni; 

küldi az 

Arrabonába írt 

cikke rövideb 

változatát

Fekete István, Nováki 

Gyula, Gömöri János, 

Ligeti Lajos Vis

1488 Fond 1 III. Tompos Ernő levél László Gyula Sopron 1976.02.26 1 db. autográf

F. Tyroller 

könyvében talált 

egy neki való 

adatot, erre hívja 

fel a figyelmét

 történetéhez. Felkért 

hozzászóló: Radnai 

Mikes

1489 Fond 1 III. Tompos Ernő levél László Gyula Sopron 1976.03.23 1 f. 1 bor. autográf

kár, hogy csak 

rövid ideig 

lehetett nála 

Tyroller könyve, 

de az OSzK 

minden bizonnyal 

újra behozatja, ha 

kéri Franz Tyroller

1490 Fond 1 III. Torma István levél László Gyula Szeghalom 1974.04.17 1 f. gépirat

régészeti 

topográfiai 

ismeretek 

megszerzését 

szolgáló 

előadások 

engedélyezése; a 

terepbejárások 

során saját jól 

bevált módszerét 

szeretné 

alkalmazni

Székely György, Kónya 

Sándor

1491 Fond 1 III. Tóth Álmos levél László Gyula Budapest 1972.05.31 1 f.

1 bor. + 13 

fénykép gépirat

szüleit korán 

elveszítette, alig 

tud róluk valamit; 

mivel a prof. fiatal 

korában baráti 

kapcsolatot ápolt 

édesanyjával, 

szeretné, ha 

mesélne róla és 

mesélne az őt 

nagyon érdeklő 

avar-magyar 

kérdésről, 

valamint a kettős 

honfoglalásról;  a 

mellékelt 

fényképek a Góbi-

sivatagban 

készültek 

ércföldtani 

térképezés során

Polgár Júlianna, Tóth 

János, Gerevich Tibor Góbi-sivatag



1492 Fond 1 III. Tóth Babszi levél László Gyula Budapest 1968.12.19 1 db. autográf

kéri a mellékelt 

könyv 

dedikálását, hogy 

még értékesebb 

legyen

1493 Fond 1 III. Tóth Babszi levél László Gyula HOL 1972.11.06 1 db. autográf

köszöni a kedves 

fogadtatást, a 

rajzokat és a 

könyveket

1494 Fond 1 III. Tóth Lajos levél László Gyula Vágsellye 1975.10.13 1 f. 1 bor. gépirat

a kettős 

honfoglalásról 

szeretnének 

előadást hallani a 

Vörösmarty Klub 

tagjai előadás

1495 Fond 1 III. Tóth Lajos levél László Gyula Vágsellye 1975.11.14 1 f. gépirat

tíz éves a 

Vörösmarty Klub 

tevékenységéről 

jubileumi 

emlékkönyvet 

terveznek kiadni; 

kérik, hogy 

előadásának 

szövegét vagy 

más írását küldje 

el kötetük 

számára

1496 Fond 1 III. Tóth Elvira, H. levél László Gyula Kecskemét 1970.09.17 1 f. gépirat

népszerűsítő  

kiadványukat 

mellékelten küldi

Bács-Kiskun Megyei 

Tanács Múzeum-

Igazgatósága (Kecskemét)

1497 Fond 1 III. Tóth Elvira, H. levél László Gyula Kecskemét 1972.06.19 1 f. gépirat

évkönyvük 

részére nem a 

tervezett írást, 

hanem a szegedi 

és belgrádi 

előadásának 

szövegét adja le; a 

profnak mi erről a 

véleménye

Bács-Kiskun Megyei 

Tanács Múzeum-

Igazgatósága (Kecskemét)

1498 Fond 1 III. Tóth Elvira, H. levél László Gyula Kecskemét 1974.06.12 1 f. gépirat

 a keresett 

könyvhöz 

egyelőre sehol 

nem jut hozzá; 

leletmentéskor 

talált egy 

honfoglaláskori 

lovas sírt, 

melynek egy 

részét már 

feldúlták, de így is 

számos tárgyra 

bunkkant leletmentés

Bács-Kiskun Megyei 

Tanács Múzeum-

Igazgatósága (Kecskemét)

Izsák-

Balázspuszta, 

Kenézlő, 

Soltszentimre

1499 Fond 1 III. Tóth Endre levél László Gyula Debrecen 1967.12.?? 1 db. 1 bor.

nyomtatvá

ny újévi jókívánság

1500 Fond 1 III. Tóth Endre levél László Gyula Miskolc 1974.11.13 1 f. autográf

szeretne 

találkozni, hogy 

átadhassa 

tiszteletpéldányát Rassy Tibor

Tóth 

Endre: 

Tiszaköny

ök 

történelm

éhez

1501 Fond 1 III. Tóth Endre levél László Gyula Miskolc 1974.11.22 1 f. autográf

sajnálja, hogy 

nem sikerült 

találkozniuk Rassy Tibor

1502 Fond 1 III. Tóth Endre levél László Gyula Miskolc 1974.12.12 2 f. autográf

köszöni a 

meghatóan szép,  

kedves levelet; 

részletesen 

beszámol 

munkájáról, 

tanulmányairól, 

terveiről

1503 Fond 1 III. Tóth Gábor levél László Gyula Budapest 1973.04.30 2 f. 1 bor. autográf

köszöni János 

bátyáról írt 

megemlékezést Fettich Nándor

1504 Fond 1 III. Tóth Imre, H. levél László Gyula Szeged 1975.04.24 2 f. 1 bor. autográf

köszöni a 

különlenyomatok

at, melyek 

segítették a 

tájékozódásban a 

szláv-magyar 

kapcsolatokat 

illetően

1505 Fond 1 III. Tóth János levél László Gyula Bridgend 1966.02.02 1 f. autográf

kérdéseket tesz 

fel a Szt. László 

hermával, s az 

ezzel foglalkozó 

szakirodalommal 

kapcsolatban

Szent László 

hermája

1506 Fond 1 III. Tóth János levél László Gyula Bridgend 1966.05.09 1 f. autográf

a kért könyvet 

postára adta; ő az 

1965-ös 

Arrabonát 

szeretné 

megkapni

1507 Fond 1 III. Tóth Joachim levél László Gyula Sáska 1976.02.29 2 f. 1 bor. gépirat

"Bakonyországból

" jelentkezik és 

beszámol a 

környéken 

található 

műemlékekről és 

az általa fellelt 

régészeti 

lelőhelyekről

1508 Fond 1 III. Tóth Joachim levél László Gyula Sáska [1977].11.08. 1 f. 1 bor. gépirat

"észrevételező 

kritikát" ír a 

"Régészeti 

tanulmányok" c. 

munkáról, majd 

saját nézeteit 

fejtegeti



1509 Fond 1 III. Török Sándor levél László Gyula Kecskemét 1969.06.05 1 f. 1 bor. gépirat

meghívó a helyi 

Népkutató-

Honismereti Kör 

előadására

Városi Művelődési 

Központ Népkutató-

Honismereti Köre 

(Kecskemét)

Török Sándor, Radnai 

Mikes

az 

előadás: 

Török 

Sándor: 

Újabb 

adatok a 

magyar 

nép 

honfoglalá

s előtti

1510 Fond 1 III. Török Sándor levél László Gyula Kecskemét 1969.11.27 1 f.  1 bor. gépirat

elvégezte az orosz 

évkönyveknek a 

magyarokra 

vonatkozó 

adatvizsgálatát, 

felhívja a 

figyelmet a 

vizsgálat 

eredményére, 

mely világossá 

tehet eddig 

homályos 

történeti 

adatokat; egyben 

felhívja a 

figyelmet arra, 

hogy Hodinka 

Antal: Az orosz 

évkönyvek 

magyar 

vonatkozásai c. 

művében a 

magyar fordítás 

sok helyen 

pontatlan, sőt 

gyakran téves

Hodinka Antal, Henkey 

Gyula

1511 Fond 1 III. Trogmayer Éva levél László Gyula Szeged 1973.01.26 1 f. 1 bor. autográf

férje kérésére ír, 

aki Münchenben 

van, ezért nem 

tud jelen lenni a 

prof. 

kiállításásának 

megnyitásán kiállítás Koch Sándor

1512 Fond 1 III. Trogmayer Éva levél László Gyula Szeged 1973.01.31 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

a kiállítás 

előkészítésének 

ír; továbbítja 

Szelesi Zoltán 

levelét, aki 

Trogmayer 

távollétében a 

házigazda 

szerepét fogja 

betölteni és 

gondoskodik 

minden apró 

részletről kiállítás

1513 Fond 1 III. Trogmayer Otto levél László Gyula Szeged 1972.12.02 1 f. gépirat

a pesti értekezlet 

után meg kell 

beszélniük a 

januári  kiállítás 

részleteit kiállítás

Csongrád Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Szeged) Domonkos Ottó

1514 Fond 1 III. Trogmayer Otto levél László Gyula Szeged 1972.12.12 1 f. gépirat

a múzeum 

gyakornoka megy 

a kiállítás 

anyagáért, melyet 

lehet, hogy 

Hódmezővásárhel

yen is 

bemutatnak; kéri 

az adatokat a 

katalógushoz

Csongrád Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Szeged) Kürti Béla

1515 Fond 1 III. Trogmayer Otto levél László Gyula Szeged 1973.01.11 1 f. gépirat

a katalógus 

nyomdában van, 

de mielőbb 

szeretné tudni, 

hogy Nagy László 

vállalja-e a 

megnyitást

Csongrád Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Szeged)

Nagy László, Áprily 

Lajos

1516 Fond 1 III. Trogmayer Otto levél László Gyula Szeged 1973.01.16 1 f. gépirat

Koch vállalta a 

megnyitást, a 

katalógusokat 

megrendelték, 

reméli szépek 

lesznek; Szeged 

után 

Hódmezővásárhel

yre viszik a 

kiállítást

Csongrád Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Szeged) Dömötör Jánso

1517 Fond 1 III. Trogmayer Otto levél László Gyula Szeged 1973.08.29 1 f. gépirat

egy folyamatban 

lévő ásatásról ír, 

honfoglaláskori 

lovassírt találtak, 

helységnevet nem 

említreméli 

folytathatják a 

munkát

ásatás, 

lovassír

Csongrád Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Szeged)

Csemegi Erzsébet, 

Szalontai József, Hantos 

Mihály 

Pusztaszer?, 

Szaloniki, Pécs

1518 Fond 1 III. Trogmayer Otto levél László Gyula Szeged 1973.09.11 1 f. 1 bor. gépirat

gyors értesítést 

vár arról, hogy 

október melyik 

napján tudna 

előadást tartani a 

nagyszentmiklósi 

kincs 

problémaköréről

Csongrád Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Szeged)

1519 Fond 1 III. Trogmayer Otto levél László Gyula Szeged 1974.03.11 1 f. 1 bor. gépirat

felkeresi a 

rajzokért és 

meghívja a 

pusztaszeri ásatás 

megtekintésére ásatás

Csongrád Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Szeged) Bálint Sándor Pusztaszer

1520 Fond 1 III. Trogmayer Otto levél László Gyula Szeged 1974.05.20 1 f. 1bor. gépirat

küldi a pénzt; a 

zalaegerszegi 

kiállításhoz tud 

katalógust adni, 

mert annyit 

csináltattak, hogy 

más városokban 

is 

felhasználhassák kiállítás

Csongrád Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Szeged) Zalaegerszeg



1521 Fond 1 III. Trogmayer Otto levél László Gyula Szeged 1975.04.10 1 f. gépirat

küld néhány 

meghívót; várják 

a szombati 

szakülésen

Csongrád Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Szeged)

1522 Fond 1 III. Trogmayer Otto levél László Gyula Szeged 1975.05.24 1 f. gépirat

az ásatás 

elmarad; kiállítása 

Kecskemétre 

megy tovább kiállítás

Csongrád Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Szeged) Kecskemét

1523 Fond 1 III. Trogmayer Otto levél László Gyula Szeged 1976.01.22 1 f. 1 bor. gépirat

küldik a 

katalógusokat; 

Kecskeméten 

vagy Pesten 

felkeresi; Juhász 

Ferenc 

megnyitójának 

örül, a tárlat után 

szeretne egy 

nyilvános interjút 

megszervezni 

velük kiállítás

Csongrád Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Szeged)

1524 Fond 1 III. Trogmayer Otto levél László Gyula Szeged 1976.07.12 1 f. gépirat

reméli, hogy 

valamikor lesz 

ideje könyvtárba 

is menni; viszik-e 

más múzeumba is 

a kiállítási 

anyagot; Felgyőn 

felkeresi

Csongrád Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Szeged)

1525 Fond 1 III. Trogmayer Otto levél László Gyula Szeged 1976.08.25 1 f. 1 bor. gépirat

köszönetet mond 

azért a kiállítás-

sorozatért, 

amelyet az utóbbi 

években grafikai 

és festészeti 

alkotásaiból 

rendezhettek; 

köszöni továbbá a 

múzeumnak 

ajándékozott 

Festek c. 

munkáját

Csongrád Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Szeged)

1526 Fond 1 III. Tugyi Ilona levél László Gyula Szabadka 1971.09.10 2 f. 1 bor. autográf

Budapesten 

szeretne 

egyetemre járni, 

lehetőségek iránt 

érdeklődik

1527 Fond 1 III. Túri Varga Sándor levél László Gyula Mátrafüred 1965.09.08 1 db. autográf

azon töpreng 

miért nem kap 

választ levelére

1528 Fond 1 III. Túróczi Mária levél László Gyula Győr 1963.06.19 1 f. autográf

szeretnék, ha 

júliusi 

rajzszakkörvezető

k tanfolyamán 

előadást tartana 

az absztrakt 

művészetről,  

majd 

Medgyessyről előadás Medgyessy Ferenc

1529 Fond 1 III. Túróczi Mária levél László Gyula Győr 1963.07.01 1 f. autográf

mindent 

előkészítettek, 

szeretettel várják 

a tanfolyami 

előadásra

1530 Fond 1 III. Túróczi Mária levél László Gyula Győr 1964.05.23 1 f. 1 bor. autográf

köszöni a nagy 

élményt nyújtó 

előadást; ecseteli 

a klub 

fenntartásának és 

a nívós előadók 

meghívásának 

anyagi 

nehézségeit előadás

1531 Fond 1 III. Túróczi Mária levél László Gyula Győr 1963.05.30 1 f. 1 bor. autográf

reméli, hogy 

évente legalább 

egyszer elmegy 

hozzájuk

1532 Fond 1 III. Túróczi Mária levél László Gyula Győr 1969.01.14 1 f. autográf

előadásra kérik 

diavetítéssel,nagy

on várják előadás

1533 Fond 1 III. Túróczi Mária levél László Gyula Győr 1972.01.12 1 f. 1 bor. autográf

reméli, hogy 

megkapta 

könyvét, erről 

értesítést vár; 

sajnos csak 500 

példányban jelent 

meg Gallyas Frigyes festő

A könyv 

amelyről 

szó van: 

Túróczi 

Mária: A 

színek 

világa és a 

személyis

ég

1534 Fond 1 III. Tüskés Gábor levél László Gyula Budapest 1976.06.18 1 f. gépirat

meghívja Till Aran 

szobrász 

kiállítására Till Aran (1909-1996)

1535 Fond 1 III. Ujlaki László levél László Gyula Budapest 1971.08.30 1 f. 1 bor. gépirat

a levél írója egy 

kiállítást 

megnyitó László 

Gyulában 

örömmel fedezte 

fel - hangja 

alapján - 43 év 

előtti iskolatársát

1536 Fond 1 III. Ujlaki László levél László Gyula Budapest 1971.09.02 1 db. autográf

köszöni a választ, 

nagyon várja a 

viszontlátást

1537 Fond 1 III. Ujlaki László levél László Gyula Budapest 1972.01.09 1 f. 1 bor. gépirat

nagyon tetszett a 

film, amit vele, 

róla látott

1538 Fond 1 III. Ujlaki László levél László Gyula Budapest 1976.11.16 2 f. 1 bor. gépirat

egy autográfot 

küld; sajnálja, 

hogy évek óta 

nemt tudnak 

találkozni



1539 Fond 1 III.

Urbanczyk, 

Przemysław levél László Gyula Warszawa 1976.01.25 1 f. 1 bor. gépirat német

régészeti 

anyagukat 

számtógépen 

szeretnék 

feldolgozni, tudna-

e ebben segíteni, 

tanácsot adni, 

szakirodalmat 

ajánlani

Institut Historii Kultury 

Materialnej, ZEM

1540 Fond 1 III. Uzsoki András levél László Gyula Tihany 1969.12.?? 1 db. autográf

karácsonyi és 

újévi jókívánságok Tihanyi Múzeum

1541 Fond 1 III. Uzsoki András levél László Gyula Tihany 1970.01.07 1 f. gépirat

kéri, hogy 

Lackovits Emőke 

debreceni 

néprajzos 

hallgatót segítse 

tanácsaival; örül, 

hogy a Balaton 

közelében 

dolgozhat, 

röviden beszámol 

szakmai terveiről Tihanyi Múzeum

Lackovits Enikő, Gunda 

Béla

1542 Fond 1 III. Vadas József levél László Gyula Budapest 1975.07.02 1 f. 1 bor. gépirat

a vizuális 

nevelésről 

akarnak kiadni 

egy könyvet, 

melyben közölnék 

egy 1967-ben 

felolvasott 

tanulmányát Corvina Kiadó (Budapest)

1543 Fond 1 III. Vákár Szilárd levél László Gyula Malmö 1972.06.21 1 f. 1 bor. gépirat

reméli annak a 

László Gyulának 

címezte levelét, 

akivel a Kölcsey 

reálgimnáziumba 

járt; most a 

malmői 

múzeumban 

numizmatikuskén

t dolgozik, 

hivatalos 

cserelehetőség 

iránt érdeklődik; 

július közepétől 

augusztus 

közepéig 

Magyarorszságon 

lesz numizmatika

Malmö Museum, 

Myntkabinett

1544 Fond 1 III. Vákár Szilárd levél László Gyula Malmö 1972.07.14 1 db. 1 bor. gépirat

reméli 

augusztusban 

találkozhatnak

1545 Fond 1 III. Vákár Szilárd levél László Gyula Malmö 1972.09.01 1 f.

1 bor.+ 1 

újságkivágat gépirat

arról az ásatásról 

és 

leletegyüttesről ír 

(és cikket 

mellékel), 

amelyet 

Stockholm 

közelében találtak

leletegyüttes 

(svéd) Stocholm

1546 Fond 1 III.

Valencia Rodriguez, 

Luis levél László Gyula Quito 1968.08.16 1 f. 1 bor. gépirat spanyol

Moricz elmélete 

mindenféle 

szempontból 

megalapozatlan

Republica del Ecuador 

Ministerio de Relationes 

Exteriores Juan Moricz

1547 Fond 1 III. Vámszer Márta levél László Gyula Kolozsvár 1976.11.30 2 f. 1 bor. gépirat

köszöni édesapja 

halálhírére írt 

vigasztaló, 

együttérző levelét

1548 Fond 1 III. Váradi Gyula levél László Gyula Veszprém 1971.05.?? 1 f. gépirat

nagyon kéri, hogy 

küldje el a német 

nyelvű 

ajánlólevelet, 

melynek 

birtokában reméli 

meglátogathat 

egy berlini 

laboratóriumot

1549 Fond 1 III. Váradi Gyula levél László Gyula Veszprém 1971.06.27 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a levelet, 

pár nap múlva 

már az NDK-ban 

lesz

1550 Fond 1 III. Váradi Gyula levél László Gyula Veszprém 1972.06.14 1 f. 1 bor. gépirat

rövidesen 

megkapja 

diplomáját, 

egyelőre 

Veszprémben 

marad, de ősztől 

régészeti 

stúdiumokat 

szeretne folytatni Éri István

1551 Fond 1 III.

Váralljai Csocsán 

Jenő levél László Gyula Oxford 1975.10.16 1 f. 1 bor. gépirat

a herpályi lelettel 

kapcsolatban tesz 

felkérdéseket

1552 Fond 1 III.

Váralljai Csocsán 

Jenő levél László Gyula Oxford 1976.01.26 1 f. gépirat

köszöni a 

felvilágosítást a 

herpályi pajzsról; 

különféle 

csillagászati 

rendszerekkel és 

állatövi jegyekkel 

foglalkozik



1553 Fond 1 III. Várdy Béla levél László Gyula Pittsburgh 1976.12.12 1 f. 1 bor. gépirat

feladta egy 

könyvét, mely 

talán már meg is 

érkezett; a 

magyar 

történetírás 

törtnetével 

foglalkozik; náluk 

a "szumír ügyek 

tovább folynak", 

de sajnos a lelkes, 

de annál 

képzetlenebb 

embereket szinte 

lehetetlen 

meggyőzni arról, 

hogy nincs igazuk

Badiny-Jós ferenc, 

Komoróczy Géza, 

Borbándi Gyula, Püski 

Sándor, Sinor Dénes, 

Décsy Gyula

a könyv 

címe: 

Modern 

Hungarian 

Historiogr

aphy

1554 Fond 1 III. Varga Jenő levél László Gyula Győr 1973.09.08 1 f. gépirat

köszöni, hogy a 

Sopronban 

bemutatott 

kiállítást  Győrbe 

is elhozhatják, 

egyúttal kéri, 

hogy egészítse ki 

az anyagot, mert 

nekik nagyobb a 

kiállítási terük kiállítás

Győr Megyei Városi 

Tanács VB. 

Művelődésügyi Osztály Sopron,  Győr

további 

aláíró 

Finta Lajos

1555 Fond 1 III. Varga Mátyás levél László Gyula Budapest 1968.12.?? 1 db. 1 bor.

nyomtatvá

ny újévi jókívánságok

1556 Fond 1 III. Varga Mátyás levél László Gyula Budapest 1969.12.?? 1 db. 1 bor.

nyomtatvá

ny újévi jókívánságok

1557 Fond 1 III. Varga Mihály levél László Gyula Kecskemét 1970.11.23 1 f. 1 bor. gépirat

"A kocsi 

története" c. 

tanulmányát nem 

tudják közölni, 

mert nem tartozik 

a profiljukba, de 

szeretné, ha a Téli 

Tárlat kapcsán 

ellátogatna 

hozzájuk és 

esetleg írna róla 

kritikát, továbbá 

Bartalis János 

költő számára 

tervezett 

programon is 

részt venne

Forrás. Irodalmi, 

művészeti és 

tudományos folyóirat 

(Kecskemét)

Molnár János, Bartalis 

János

1558 Fond 1 III. Varga Mihály levél László Gyula Kecskemét 1970.12.14 1 f. 1 bor. gépirat

sajnálja a 

visszautasítást; 

úgy véli, hogy 

személyes 

beszégetés után 

módot találnának 

az 

együttműködésre

Forrás. Irodalmi, 

művészeti és 

tudományos folyóirat 

(Kecskemét)

1559 Fond 1 III. Varga Mihály levél László Gyula Kecskemét 1971.04.28 1 f. sox.

meghívó a 

budapesti Fészek 

Klubban tartandó 

Forrás-estre

Forrás. Irodalmi, 

művészeti és 

tudományos folyóirat 

(Kecskemét)

1560 Fond 1 III. Varga József levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1965.08.19 2 f. 1 bor. autográf

a 

hódmezővásárhel

yi Tornyai kiállítás 

kapcsán hosszú 

fejtegetésekbe 

bocsátkozik a 

művészet 

fontosságáról kiállítás

Tornyai János festő 

(1869-1936)

Hódmezővásárhe

ly

1561 Fond 1 III. Varga Józsefné levél László Gyula Debrecen 1974.05.20 1 f. gépirat

üzenetet hoz 

Erdélyből, 

találkozniuk kell; 

Entz Gézát 

teljesen 

félreállították, 

ami rendkívüli 

módon 

megviselte, 

mindenkivel 

beszünteti az 

összeköttetést Entz Géza (1913-1993)

1562 Fond 1 III. Vargha Kálmán levél László Gyula Budapest 1957.07.09 1 f. 1 bor. gépirat

kéri, hogy Dienes 

András Petőfi 

könyvéről írjon 

ismertetést

könyvismerte

tés

Dienes András (1904-

1962), Nemeskürty 

István, Rónay György, 

Kiss Lajos

a könyv 

1957-ben 

jelent meg 

"A 

legendák 

Petőfije" 

címmel

1563 Fond 1 III. Vargha Kálmán levél László Gyula Budapest 1960.05.14 2 f. 1 bor. gépirat

arra kiváncsi, 

hogy mi a 

véleménye 

Marjalaki Kiss 

Lajos 

koncepciójáról, 

miszerint a 

magyarság nem 

Árpáddal jött be; 

erről a kérdésről a 

mai régészetnek 

mi az álláspontja;  

Móricz a 

Nyugatban helyet 

adott a 

Nyugatban 

Marjalakinak 

felfogása 

kifejtésére

Móricz-

kutatás

MTA Irodalomtudományi 

Intézet

Marjalaki Kiss Lajos 

(1887-1972), Móricz 

Zsigmond ((1879-1942), 

Laziczius Gyula (1896-

1957)

1564 Fond 1 III. Várkonyi István levél László Gyula Csongrád 1963.09.03 1 f. 1 bor. gépirat

tájékoztatást 

szeretne kapni a 

felgyői 

ásatásokról, hogy 

írhasson róla a 

Csongrád Megyei 

Hírlapban ásatás

Csongrád Megyei Város 

Múzeuma Felgyő

1565 Fond 1 III. Várkonyi István levél László Gyula Csongrád 1963.09.17 1 f. 2 f. gépirat

köszöni a felgyői 

ásatásról szóló 

értesítést; hálából 

mellékeli két 

versét ásatás Felgyő



1566 Fond 1 III. Várkonyi  Nagy Béla levél László Gyula Budapest 1976.08.12 2 f. 1 bor. autográf

köszöni 

unokaöccséről írt 

tanulmányát; azt 

kérdezi, hogy 

azonos-e azzal a 

László Gyulával, 

aki a magyarság 

őstörténetével 

foglalkozik; a 

levelet 

feleségének 

diktálja, mert ő 

nem lát

Babay József, Pongrácz 

Géza, Beregi Oszkár, 

Hegedűs Gyula, Deéd 

Ferenc

1567 Fond 1 III. Varró István levél László Gyula Budapest 1976.05.19 1 f. 1 bor. gépirat

"Napjaink 

művészete" c. 

előadássorozatuk 

keretében 

előadásra kérik 

"Két magyar 

grafikusművész: 

Nagy Imre és 

Szalay Lajos" 

címmel

Építők Műszaki Klubja 

(Budapest) Nagy Imre, Szalay Lajos

1568 Fond 1 III. Vattai Miklós levél László Gyula Debrecen 1972.01.23 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

levelét tévedésből 

egy másik László 

Gyulának küldte, 

aki továbbította 

az "igazinak"; a 

debreceni 

újságíró tíz évvel 

korábban egy 

ifjúsági regényt (A 

fekete íj) írt az 

ősmagyarok 

életéről; amikor 

újra kezébe vette 

művét, rájött 

hiányosságaira és 

most arra kéri a 

címzettet, 

korrigálja hibáit 

és legyen a 

társszerzője

1569 Fond 1 III. Vattai Miklós levél László Gyula Debrecen 1972.02.09 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a választ, 

melynek nem 

minden 

részletével ért 

egyet; vidéki 

újságíróként 

rájött, hogy 

többre is képes; 

regényt írt, 

melyet majd 

elküld egy 

kiadónak - 

hátha…

1570 Fond 1 III.

Veress Ferenc 

[Frank] levél László Gyula New York 1969.07.17 2 f. 1 bor. gépirat

úgy értesült, hogy 

beleegyezne egy-

két műve 

újrakiadásába; 

nagyon fontos 

lenne, különösen 

angol nyelven, 

mert igen keveset 

tudnak a magyar 

művészetről, 

történelemről 

nagyon sok 

rosszindulatú, 

téves eszmén 

alapuló írás forog 

közkézen; küldjön 

hozzájárulást és 

legyen benne a 

külföldi fordítás 

joga is

Evilat Publishing 

Corporation (New York)

Székely Zoltán, Fettich 

Nándor, Fehér Mátyás, 

Sinor [Zsinór] Dénes

1571 Fond 1 III.

Veress Ferenc 

[Frank] levél László Gyula New York 1971.10.01 2 f. gépirat

Farkaslakán 

összefutott a 

Szerváciusz 

családdal, éppen 

Tamási 

emlékművét 

faragják; nagyon 

várja a 10 kötetes 

történelmet,de 

véteknek tartja, 

hgy Bonára 

osztották ki az 

avar részt, holott 

ő inkább a 

longobárdok 

tudója; tervei 

voltak a Thuróczy-

krónikával 

kapcsolatban, 

mert az eddig 

kiadott részt 

szégyennek tartja, 

de sajnos Horváth 

János, aki a 

legjobb középkori 

latinista, nem 

vállalta a 

fordítást; 

Society for Oriental 

Studies (New York)

Tamási Áron, 

Szerváciusz Tibor, 

Badinyi Jos Ferenc, 

Horváth János

1572 Fond 1 III.

Veress Ferenc 

[Frank] levél László Gyula New York 1972.10.14 1 f. 1 bor.+ 2 f. gépirat

Clevelandben 

konferenciát 

rendeznek 

(Oriental 

Conference), 

szeretné, ha 

eljönne és 

előadást tartana a 

kettős 

honfoglalásról

New York Society for 

Oriental Research



1573 Fond 1 III.

Veress Ferenc 

[Frank] levél László Gyula New York 1974.01.07 1 f. 1 bor. gépirat

készül-e az 

amerikai útra, van-

e már útlevele; 

írja le neki a 

könyvírás 

"technikáját" a 

gondolat 

megszületésétől a 

könyvig 

(cédulázás, 

anyaggyűjtés, 

rendszerezés,etc.)

; ő két előadást 

tartott a 

közelmúltban "A 

szivárvány 

mitoszához" és "A 

magyar művészet 

mezopotámiai 

háttere" címmel

New York Society for 

Oriental Research

1574 Fond 1 III. Vécsey Gyula levél László Gyula Csíkszereda 1970.04.03 2 f. autográf

nyugdíjazása után 

ismét 

foglalkozhat a 

csíki föld 

műemlékeivel, az 

ősvallás 

emlékeivel; ír a 

székelyek 

szimbolikájáról 

(nap, hold, 

csillagjegyek), a 

ma is élő 

hagyományokról, 

a csíkrákosi 

templom tornyán 

maradt 

szimbólumokról; 

a napjelvény 

használata a 

székely sírok 

kőkeresztjein az 

1900-as évekig 

maradt fenn

szimbolika, 

csillagjegyek, 

napjelvény

Baktay Ervin, Felvinczi 

Takács Zoltán

1575 Fond 1 III. Veenker, Wolfgang levél László Gyula Hamburg 1968.03.14 1 f. 1 bor. gépirat német

kéri, hogy május 

15-ig küldje el az 

"Archäologie und 

finnugrische 

Urheitmatforschu

ng" c. 

referátumát

Martinus 

Fogelius 

Symposion

Societas Uralo-Altaica 

(Hamburg)

Martin Fogel (1634-

1675)

1576 Fond 1 III. Veenker, Wolfgang levél László Gyula Hamburg 1969.11.24 1 f. 1 bor. gépirat német

az 1968. évi 

Martinus Fogelius 

konferencián 

elhangzott 

előadásokat 

megjelentették az 

Ural-Altaische 

Jahrbücher 41. 

kötetében; ebből 

egy példányt 

postára adnak, 

cserébe kérik, 

hogy küldjön 

különlenyomatok

at vagy bármely 

más, témába illő 

kiadványt a 

kutatóintézetéből

Societas Uralo-Altaica 

(Hamburg)

1577 Fond 1 III. Vendel Istvánné levél László Gyula Hortobágy [s.a.] 1 db. autográf üdvözlet

további 

aláírók: 

Vendel 

Luca, 

Cenner 

Mihály, 

Rosner 

Gyula

1578 Fond 1 III. Veres Péter levél László Gyula

Székelyudvar

hely 1975.12.24 1 db. autográf újévi jókívánság

1579 Fond 1 III. Veres Károly levél László Gyula Szocsi 1964.01.30 1 db. autográf újévi jókívánság

1580 Fond 1 III. Veress Endre levél László Gyula Pécs 1962.02.25 1 f. 1 bor. gépirat

pesszimista levél, 

úgy érzi élete 

csupa negatívum

1581 Fond 1 III. Veress Endre levél László Gyula Pécs 1963.02.22 1 f.

1 bor.+ 1 

fénykép gépirat

egy régi családi 

fényképet küld 

1929-ből

1582 Fond 1 III. Veress Endre levél László Gyula Pécs 1963.09.26 1 f. gépirat

tájékoztatás egy 

közeli TV 

műsorról, melnek 

köponti 

szereplője 

emigráns 

nagyapja

1583 Fond 1 III. Veress Endre levél László Gyula Pécs 1965.05.08 1 f. gépirat

szeretné, ha 

édesapja 

munkáiból 

néhány füzetet 

magával vinne; ha 

mégsem utazna, 

akkor kéri vissza

1584 Fond 1 III. Veress Endre levél László Gyula Pécs 1971.12.23 1 f. 1 bor. gépirat

még nem volt 

ideje lemásolni az 

Ilyés-Bárdos 

éneket, de 

igyekszik még az ó-

évben elkészülni 

vele

Bárdos Lajos, Ilyés 

István

1585 Fond 1 III. Veress Endre levél László Gyula Pécs 1972.01.08 1 f. 1 bor. gépirat

gratulál a 

televíziós 

riporthoz, kár, 

hogy rövid volt; 

jelenleg egy pécsi 

vak zeneköltő 

hagyatékával 

foglalkozik



1586 Fond 1 III. Veress Endre levél László Gyula Pécs 1972.01.21 1 . 1 bor. gépirat

elküldte 

testvérének 

László Gyula 

mostanáig 

gondosan őrzött 

könyveit és 

különlenyomatait

Veress Sándor 

zeneszerző (1907-1992)

1587 Fond 1 III. Veress Endre levél László Gyula Pécs 19?? 1 f. gépirat

édesanyjáról a 

Muzsika 

novemberi 

számában 

olvasható 

megemlékezés

1588 Fond 1 III. Veress Endre levél László Gyula Pécs 1974.07.03 1 f.

1 bor.+ 2 

újságkivágat gépirat

két 

újságkivonatot 

küld (Dunántúli 

Napló); az egyik 

Nagyharsány 

határában 

szétrombolt 

régészeti 

lelőhelyről, a 

másik avar kori 

sírok - Szekszárd-

Keselyűs -

feltárásáról 

számol be; mi a 

szakemberek 

véleménye 

elméletéről, a 

kettős 

honfoglalásról? 

1589 Fond 1 III. Veress Endre levél László Gyula Pécs 1974.07.14 1 f. gépirat

köszönik a gyors 

választ a kettős 

honfoglalásról; 

még mindig 

foglalkoznak a 

lakáscsere 

gondolatával; 

befejeződött 

nyugdíjaztatása 

ügye, több ideje 

lesz írásra és 

tanulásra; az 

esküvői dal 

másolatával még 

mindig adós

1590 Fond 1 III. Veress Endre levél László Gyula Pécs 1975.04.30 1 f.

1 bor.+ 1 

újságkivágat gépirat

mellékel egy 

rajzot a Dunántúli 

Naplóból, de nem 

érti a rajzoló 

művészi látásának 

"ficamát"; Zita 

Pestre emgy, viszi 

az esküvői dalt

1591 Fond 1 III. Veress Endre levél László Gyula Pécs 1975.08.23 1 f. 1 bor. gépirat

köszönik a 

régészeti 

fejtegetéseket

1592 Fond 1 III. Veress Endre levél László Gyula Pécs 1976.01.05 1 f.

1 bor.+ 1 

újságkivágat gépirat

a Reformátusok 

lapja 1976. január 

4-iki számában 

megjelent 

könyvismertetést 

küldi, melyben a 

recenzens Fodor 

István régész 

könyvét idézi a 

honfoglalásról; 

Fodor László 

Gyula által 

felvetett kettős 

honfoglalás ellen 

foglal állást

kettős 

honfoglalás

Fodor István, Burgyán 

Miklós

1593 Fond 1 III. Veress Endre levél László Gyula Pécs 1976.06.14 1 f.

1 bor. + 1 

újságkivágat gépirat

ismét egy 

újságcíkk, ezúttal 

a mohácsi 

csatatéri 

ásatásokról;

1594 Fond 1 III. Veress Endréné levél László Gyula Pécs 1976.11.30 1 db. 1 bor. autográf

köszöni testvére 

elhúnyta 

alkalmából 

küldött vigasztaló 

sorokat

1595 Fond 1 III. Végh János levél László Gyula Budapest 1963.04.12 1 f. gépirat

lektori véleményt 

kér Ambrus Tibor 

kéziratáról

lektori 

vélemény Ambrus Tibor

1596 Fond 1 III. Végh Mihály levél László Gyula Kocsord 1976.10.16 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a levelet, 

sajnálja, hogy 

nem találkoztak, 

de közös 

ismerősökkel 

sokat beszéltek 

róluk; ő unitárius 

lelkész lett; 

elkezdett faragni 

"haza" módra Ozsváth Pál

1597 Fond 1 III. Végvári Lajos levél László Gyula Zebegény 1970.07.12 1 f. gépirat

emlékezteti, hogy 

előadása 

augusztus 6-án 

esedékes Dürer 

Melankóliájáról előadás

Albrecht Dürer (1471-

1528)

1598 Fond 1 III. Vékony Gábor levél László Gyula Tata 1969.01.19 1 f. gépirat

a szóban forgó öv 

a Louvre 

kiállításán 

látható, P. Amiet 

írt róla a Revue 

du Louvre 17. 

évfolyamában Pierre Amiet



1599 Fond 1 III. Vékony Gábor levél László Gyula Tata 1970.02.04 1 f. gépirat

Gizi néni 

temetéséről 

sajnos későn 

kapott hírt; hálás, 

amiért helyének 

betöltésekor rá 

gondoltak, reméli 

méltó lesz a 

megtiszteltetésre

1600 Fond 1 III. Vértesy Miklós levél László Gyula Budapest 1951.07.02 1 f. gépirat

a Kosmos 1937-es 

évfolyama nincs a 

raktárban; kéri 

nézzen utána 

használja-e valaki 

a Múzeumban ELTE Egyetemi Könyvtár

1601 Fond 1 III. Vidos Zoltán levél László Gyula Budapest 1969.11.06 2 f. 1 bor. autográf

szeretné, ha a 

Művészetben 

megjelent, a 

"Fiatalok 

Stúdiójáról" írt 

vitaindító 

cikkéhez 

hozzászólna;  jó 

volna, ha a MÉSz-

ben újra előadást 

tartana pl. 

Rudnay Gyuláról Rudnay Gyula

1602 Fond 1 III. Vidos Zoltán levél László Gyula Budapest 1969.12.18 1 db. 1 bor. autográf

karácsonyi és 

újévi jókívánságok

1603 Fond 1 III. Vidos Zoltán levél László Gyula Budapest 1970.12.19 1 db. 1 bor. autográf

karácsonyi és 

újévi jókívánságok

1604 Fond 1 III. Viga Gyula levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1970.11.12 4 f. 1 bor. autográf

a fiatalember 

előfelvételis a 

KLTE történelem-

földrajz szakán, 

jelenleg katona; 

minden vágya a 

régészet, 

kitartóan tanul és 

olvas; kérdése, 

hogy lehet-e 

belőle régész

1605 Fond 1 III. Viga Gyula levél László Gyula Debrecen 1971.11.21 2 f. 1 bor. autográf

az első éves 

történelem 

szakos hallgatók 

nagyon 

szeretnének 

előadást hallgatni 

a kettős 

honfoglalásról; 

van-e lehetőség 

és ideje számukra előadás

1606 Fond 1 III. Viga Gyula levél László Gyula Debrecen 1972.02.19 1 f. 1 bor. gépirat

ha év végén nincs 

ideje az 

előadásra, 

márciusban, a 

kollégiumi hetek 

keretében 

számíthatnak-e rá előadás

1607 Fond 1 III. Vigváry László levél László Gyula Nyíregyháza 1969.06.10 1 f. gépirat

köszöni a 

Somogyi 

Múzeumi Füzetek 

14. számát, 

melyben 

Rudnayról ír tanulmány

Rudnay Gyula, Duli 

Antal

1608 Fond 1 III. Vinnyés István levél László Gyula Szelén 1968.10.01 1 f. gépirat

nagyon köszöni, 

hogy elvállalta az 

előadást; minden 

reménye benne 

volt előadás

1609 Fond 1 III. Visy Zsolt levél László Gyula [s.l.] 196????? 2 f. autográf

bocsánatot kér, 

amiért 

megbántotta, 

nem volt 

szándékos; 

jelenlegi 

szerződéséről, 

ásatásairól ír a 

hely 

(Dunaújváros?) 

megjelölése 

nélkül

1610 Fond 1 III. Visy Zsolt levél László Gyula Szeged 1970.07.18 1 f. gépirat

most éppen egy 

jánosszállási 

leletmentésbe 

segít be; innen 

Jugoszláviába 

megy, majd 

Dunaújvárosba 

ásni, ezért nem 

tud részt venni a 

felgyői ásatáson, 

de látogatóba 

mindenképen 

szeretne elmenni; 

a 

"szemétdombot" 

megásatta, de 

nem találtak 

semmit ásatás

Csongrád Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Szeged)

Trogmayer Ottó, Csalog 

József

Felgyő, 

Dunaújváros



1611 Fond 1 III. Vladár Ervin levél László Gyula Caracas 1972.12.05 1 f. 1 f. gépirat

társaságuk 

legutóbb a 

finnugor témát 

vitatta meg, de 

könyvtárukban 

nem találnak 

szakirodalmat a 

felvetett kérdések 

megoldásához; a 

mellékletben 

nyolc kérdést tesz 

fel, melyekre 

választ remél

Sociedad de la Historia 

Hungara (Caracas)

1612 Fond 1 III. Vladár Ervin levél László Gyula Caracas 1973.01.14 1 f. 1 bor.+ 1 f. gépirat

meghatotta, hogy 

családi gyászában 

is szakított időt 

levele 

megválaszolására 

köszöni a 

részletes választ, 

tanácsokat; 

igyekeznek 

megszerezni az 

autentikus 

irodalmat, de ez 

nem megy 

könnyen; a 

mellékletben a 

társaság 

közleményeiből 

olvasható néhány 

sor; ebben arról 

tájékoztatnak, 

hogy megvitatták 

Badinyi 1967-ben 

megjelent 

munkájának első  

kötetét (Kaldeától 

Ister-Gamig), 

melynek számos 

megállapításával 

Sociedad de la Historia 

Hungara (Caracas)

Dávid Gyula, Veress 

Ferenc, Badinyi Jós 

Ferenc

1613 Fond 1 III. Vladár Ervin levél László Gyula Caracas 1973.01.26 1 f. 1 bor.+ 8 f. gépirat

mellékel egy 

hosszas 

fejtegetést a 

magyar 

őstörténelemről, 

megjegyezve, 

hogy ez idáig több 

vélemény látott 

napvilágot, 

melyeket egy jó 

és helyes 

adatgyűjtés 

megváltoztathat; 

a tanulmány 

szerzője 

ismeretlen

1614 Fond 1 III. Vladár Pál levél László Gyula Caracas 1974.06.20 1 f. 1 bor. gépirat

júliusi budapesti 

útja során 

szeretné 

személyesen 

felkeresni

1615 Fond 1 III. Voigt Vilmos levél László Gyula Budapest s.a.12.08. 1 f. 1 f. gépirat

kéri, hogy 

válaszoljon a 

mellékelt 

kérdésekre (a 

válaszokat a 

finneknek 

szánják); mióta 

érdekli a finnugor 

népek 

őshazájának 

kérdése, 

elgondolása 

miben és miért 

tér el az elődei 

felfogásától; mi 

az, amit a 

régészet 

segítségével meg 

lehet állapítani, 

etc.

1616 Fond 1 III. Vörös István levél László Gyula Kolozsvár 1971.01.05 1 f. autográf

minden jót kíván 

az új esztendőre; 

őt még mindig 

kísérti az 

ünneprontók 

káröröme; kéri 

adja át üdvözletét 

Iglói Zoltánnénak, 

mert ő nem 

tudott elmenni 

tárlataira, 

útlevelét 

megsemmisítetté

k

Iglói Zoltánné, Horváthy 

Sándor

1617 Fond 1 III. Vujicsics D. Sztoján levél László Gyula

Turnu 

Severin 

(Szörényvár) 1956.08.09 1 db. autográf

szívélyes üdvözlet 

Ada-Kaleh 

szigetről

1618 Fond 1 III. Walsh, Claire levél László Gyula London 1972.09.26 1 f. gépirat angol

várják, hogy 

megjelenjen a 

The art of the 

migration period; 

küldenek ezzel 

kapcsolatban egy 

kérdőívet, kérik 

válaszolja meg; 

tekintsen el 

azoktól a 

kérdésektől, 

melyek a könyv 

szempontjából 

nem érdekesek The Penguin Press



1619 Fond 1 III.

Weinberg, Gladys 

Davidson levél László Gyula

Columbia 

(Miss.) 1963.05.31

 

Ehrenpra

esidiujba

"

1 bor.+ 2 f.+ 

3 fénykép Gépirat angol

már régen készül 

írni, jó volt ennyi 

év után találkozni; 

1939-ben[!] írt 

egy levelet a 

korinthoszi 

agorán talált, 

kövekkel kirakott 

férfisírról és a 

benne fellelt 

tárgyakról; a 

sírban volt egy 

edény, tipikus 

darab, de a többi 

tárgy 

meghatározása 

nem egyszerű; a 

sírban lévő kard 

vasból készült, 

nagyon rondás; a 

karddal együtt 

lévő tárgy, amit 

nem tud 

meghatározni, 

ezüstből és 

bronzból van; 

prof. H. Werner 

küldött egy 

Archeological Institute of 

America (Columbia)

Korinthosz, 

Pergamon

1620 Fond 1 III. Zagiba, Franz levél László Gyula Wien [1967].01.15. 1 f. 1 bor. autográf

nagyon köszöni a 

levelet, melyen 

érződik a 

klasszikusok 

szelleme; 

Szegedre még 

nem kapott 

meghívót, 

szívesen adna elő; 

a karácsonyt 

Rozsnyón, 

szülővárosában 

töltötte; szép 

lenne, ha Pestn 

lakna, gyakran 

találkozhatnának; 

a napokban megy 

Deéd Feriékhez

III. Congressus 

Internationalis Historiae 

et Philologiae Slavicae 

Salisburgensis Deéd Ferenc

1621 Fond 1 III. Zagiba, Franz levél László Gyula Wien 1967.01.31 1 f. 1 bor. gépirat német kongresszus

III. Congressus 

Internationalis Historiae 

et Philologiae Slavicae 

Salisburgensis

1622 Fond 1 III. Zagiba, Franz levél László Gyula Wien 1968.03.01 1 f. 1 bor. autográf

szívesen 

emlékszik vissza 

az együtt töltött 

órákra; küldi a 

megnyitó 

beszédet és 

Tamásmak a 

könyvet

II. Congressus 

Internationalis Historiae 

et Philologiae Slavicae 

Salisburgensis

1623 Fond 1 III. Zagiba, Franz levél László Gyula Wien 1969.03.09 1 f. 1 bor. gépirat

meghívja a 3. 

Salzburgi 

kongresszusra, 

melynek témája 

"A pannoniai 

szláv érsekség 

keletkezése és 

jelentősége a 

szláv kultúra 

kifejlődésében"  

és kéri, hogy 

lépjen be a 

"Wissenschaftlich

e 

Ehrenpraesidium

ba" ; ő áprilisban 

Bariba megy, ahol 

a görög egyház 

Olaszországban 

témában  

tartanak 

előadásokat kongresszus

Acta Congressus 

Internationalis Historiae 

et Philologiae Slavicae Salzbur, Bari

1624 Fond 1 III. Zagiba, Franz levél László Gyula Wien 1969.04.19 1 f. 1 bor.+ 1 f. gépirat német

hivatalos meghívó 

a 3. salzburgi 

kongresszusra; 

kéri, hogy legyen 

Magyarország 

képviselője a 

tiszteletbeli 

elnökségben kongresszus

III. Congressus 

Internationalis Historiae 

et Philologiae Slavicae 

Salisburgensis

Moravcsik Gyula, 

Kniezsa István

1625 Fond 1 III. Zagiba, Franz levél László Gyula Wien 1969.10.10 1 f. 1 bor. gépirat

több 

kongresszuson 

kellett részt 

vennie, ezért 

késett a levéllel; a 

meghívót már 

elküldték, írja 

meg azt is, hogy 

milyen formában 

kell megírni a 

hivatalos 

meghívót; nagyon 

érdekli, amit a 

magyar 

kereszténységről 

ír; Hajdú Pétert 

meghívták egy 

évre 

vendégtanárnak; 

szeretné, ha 

Studien zur 

altungarischen 

Kultur, Sprache 

und 

Literatur/Kontinui

taetsprobleme in 

der Kultur der 

östlichen 

Acta Congressus 

Internationalis Historiae 

et Philologiae Slavicae

1626 Fond 1 III. Zagiba, Franz levél László Gyula Wien 1969.12.07 1 f. 1 bor. gépirat

a kongresszusi 

előkészületek, 

meghívások sok 

idejét elveszik; 

kitüntetéséhez 

szívből gratulál; 

várja Hajdú Péter

III. Congressus 

Internationalis Historiae 

et Philologiae Slavicae 

Salisburgensis Hajdú Péter



1627 Fond 1 III. Zagiba, Franz levél László Gyula Wien 1970.04.?? 2 f. 1 bor. gépirat német

a szláv filológiai  

kongresszus 

június/júliusban 

megrendezésre 

kerülő programja kongresszus

III. Congressus 

Internationalis Historiae 

et Philologiae Slavicae 

Salisburgensis

1628 Fond 1 III. Zagiba, Franz levél László Gyula Wien 1970.05.31 1 f. 1 bor.+ 1 f. gépirat német

köszöni, hogy 

elfogadta a 

meghívást és kéri, 

hogy tartson 

előadást "Die 

Abbildung eines 

ungarischen 

Reiters aus dem 

12. Jahrdt. auf 

einem Steinblock 

in Regensburger 

Museum" kongresszus

III. Congressus 

Internationalis Historiae 

et Philologiae Slavicae 

Salisburgensis

1629 Fond 1 III. Zagiba, Franz levél László Gyula Wien 1973.09.08 1 f. 1 bor.

gépiratos 

másolat német

küldi a 

november/decem

beri 

kongresszusra 

szóló meghívót kongresszus

Institutum Salisburgo-

Ratisbonense  (Wien)

1630 Fond 1 III. Zagiba, Franz levél László Gyula Wien 1973.12.12 1 f. 1 bor. autográf

nagyon várja 

levelét; szeretne 

publikációra 

alkalmas 

fényképet kapni 

az avar kettős 

sípról

III. Congressus 

Internationalis Historiae 

et Philologiae Slavicae 

Salisburgensis

1631 Fond 1 III. Zahorecz Gyula levél László Gyula Mátraháza 1966.10.22 1 f. 1 bor. autográf

pár nappal 

korábban hallott 

a könyvéről, 

mikor jelenik 

meg; még mindig 

a szanatóriuban 

van utókezelésen; 

papája is beteg

1632 Fond 1 III. Zahorecz János levél László Gyula Petőfibánya 1961.06.22 1 f. 1 bor. autográf

örül, hogy húsz év 

után láthatják 

egymást; az 

igazgató 

engedélyezte az 

alagút 

megtekintését, a 

hallgatókat egy 

kollégája fogja 

kalauzolni

1633 Fond 1 III. Zaharecz Jánosné levél László Gyula Petőfibánya 1970.10.26 1 f. 1 bor. autográf

mindent 

megírtak, amit a 

Petőfi 

keresztnevű 

emberről 

tudtak,Gyula 

kollégája meg is 

köszönte; úgy 

emlékszik, hogy 

1950-52 körül 

halt meg, furcsa 

ember volt, ha 

még további 

kérdése lenne 

kollégájának, 

akkor írjon a 

református 

papnak; férje pár 

nap  múlva Pestre 

megy, reméli 

tudnak majd 

beszélgetni; 

nagyon 

örülnének, ha 

Vilmi elmenne 

hozzájuk pár 

napra

1634 Fond 1 III. Záborszky Lászlóné levél László Gyula Debrecen 1965.07.17 2 f. 1 bor. autográf

keresztlányuk 

(Balogh Réka) 

nagyon köszöni a 

képet, amit 

nászajándékba 

kaptak

1635 Fond 1 III. Závodszky Géza levél László Gyula Budapest 1977.02.04 1 f. 1 bor. gépirat

kiadójuk egy 

kicsivel jobb 

helyzetben van, 

számára 

személyes öröm 

lenne, ha László 

Gyula megírná a 

tervezett magyar 

ősörténetet és ők 

adhatnák ki könyvkiadás

Tankönyvkiadó 

(Budapest)

1636 Fond 1 III. Zétény Győző levél László Gyula Hatvan 1974.11.26 1 f. 1 bor. gépirat

felnőtt 

gyerekkorukra 

emlékszik, a 

beszélgetésekre, s 

Szőnyi mester 

kessergéseire, 

akitől megtudta, 

hogy bartja 

elpártolt a 

művészetektől; 

muzeológus 

barátja "Magyar 

tájképek" c. 

kiállításra készül 

Hatvanban, 

reméli, hogy 

vállaja a kiállítás 

megnyitását; őt 

magát a "kemény 

sors" vetette 

Hatvanba, most 

éppen második 

infarktusát kurálja

Tóth Babszy, Kohán 

György, Szőnyi István, 

Kovács Ákos



1637 Fond 1 III. Zétény Győző levél László Gyula Hatvan 1974.12.09 1 db. autográf

köszöni  a kedves 

levelet, reméli, 

hogy az új 

esztendőben 

találkoznak

1638 Fond 1 III.

Ziervogel-Tamm, 

Ruth levél László Gyula Bonn 1971.02.09 1 f. 1 bor. gépirat német

Prof. Ludat 

ajánlata alapján 

elküldik Vajay 

Szabolcs "Der 

Eintritt des 

ungarische 

Stämmebundes in 

die europäische 

Geschcihte" c. 

művét, valamint 

az Inter Nationes 

havonta 

megjelenő 

Deutsche 

Kulturnachtrichte

n c. kiadványát Inter Nationes

Herbert Ludat, Szabolcs 

de Vajay

1639 Fond 1 III. Zini, Margherita levél László Gyula Milano 1971.02.11 2 f. 1 bor. gépirat olasz

kiadói/előfizetői 

tájékoztató

Arte 

lombarda. 

Semestral

e di Storia 

dell'Arte

1640 Fond 1 III. Zolnay László levél László Gyula Esztergom 1958.03.07 1 f. 1 bor. autográf

következő héten 

szeretné 

felkeresni; levele 

minden sorát 

köszöni

1641 Fond 1 III. Zoltán Sándor levél László Gyula

Homoródsze

ntmárton 1966.08.14 2 f. autográf

visszaemlékszik 

ifjúkora hatalmas 

gyalogtúrájára; 

ma is szívesen 

fürödne 

Révfülöpnél a 

Balatonban, de 

nem kap 

útlevelet, 

Amerikába sem 

engedik ki a 

fiához; így hát 

sokat olvas, de 

már nem 

festeget; köszöni 

a református 

lapot, náluk ez 

sincs

1642 Fond 1 III. Zsirai Miklósné levél László Gyula Budapest 1971.01.28 1 f. 1 bor. gépirat

mind maga, mind 

családja nevében 

köszöni, hogy a 

Honfoglalók 

nyomában c. 

rádióelőadásában 

megemlékezett 

férjéről, aki 

Kossuth-díjas, 

akadémikus 

nyelvészről

1643 Fond 1 III. Zsuffa Sándor levél László Gyula Budapest 1963.05.27 1 f. autográf

őstörténettel, 

rovásírással 

foglalkozik, ismeri 

a szakirodalmat; e 

témában írt 

munkáját látta 

már Hahn István 

és Győrffy György 

is, mindketten azt 

tanácsolták 

forduljon L. 

Gyulához; ha 

lerövidítené az 

írást és kijavítaná 

elírásait javasolná-

e kiadásra vagy 

azt tanácsolja, 

hogy égesse el

Hahn István, Győrffy 

György, Sebestyén 

Géza, Bárczi Géza

1644 Fond 1 III. Aba Botond levél László Gyula Budapest 1979.07.31 1 f. 1 bor. + 15 f. gépirat

leveléhez újabb 

írásait mellékeli 

(A "szent"-szavak 

és az etimológia;  

"-ita" népek)

1645 Fond 1 III. Albert Károly, ifj. levél László Gyula Budapest 1978.03.23 2 f. 1 bor. autográf

köszöni édesapja 

halála alkalmával 

írt kedves levelét

kondoleáló 

levél Albert Károly

1646 Fond 1 III. Albert Károlyné levél László Gyula Budapest 1978.03.23 2 f. autográf

köszöni férje 

elhunyta 

alkalmából 

küldött vigasztaló 

sorokat

kondoleáló 

levél Albert Károly

1647 Fond 1 III. Alberti Győző levél László Gyula Bécs 1978.12.20 1 f. 1 bor. autográf

adoptiv apja 

elhunyta utáni 

teendőiről ír

Alberti Ferenc de Enno, 

Turanicz Károly

Alberti 

Győző 

eredeti 

neve 

Kovács 

Győző 

(1946-

1983)

1648 Fond 1 III. Alföldi Albert levél László Gyula Hajós 1979.05.07 1 f. 1 bor. gépirat

azt kéri, hogy 

töltsön el velük 

egy napot a 

Képzőművészek 

II. Megyei 

Alkotótábor-ában Művelődési Ház (Hajós)

1649 Fond 1 III. Anderlik András levél László Gyula Budapest 1978.11.14 1 db autográf

unokatestvére 

"Népismereti 

dolgozatok 1978"-

ban megjelent 

írását szeretné 

személyesen 

átadni

Haáz Sándor (1912-

2007)



1650 Fond 1 III. Anderlik András levél László Gyula Budapest 1978.11.28 1 db autográf

megírja 

unokatestvére 

marosvásárhelyi 

címét

Haáz Sándor (1912-

2007)

1651 Fond 1 III. Angelov, Dimiter levél László Gyula Sofia 1977.04.22 2 f. 1 bor. soksz. német

tájékoztat az 

októberre 

tervezett "Slawen 

und Nomaden" c. 

symposium 

programjáról szimpózium

Academie des Sciences 

de Bulgarie. Institut 

archeologique (Sofia); 

Internationalen Kongress 

für Slawische 

Archäologie (4.)

további 

aláíró 

J.Wajyrow

a

1652 Fond 1 III. Angelov, Dimiter levél László Gyula Sofia 1979.06.08 1 f. 1 bor. soksz. német

a kongresszusra 

tervezett 

előadásának 

kivonatát kérik kongresszus

Internationalen Kongress 

für Slawische 

Archäologie (1980) (4.)

1653 Fond 1 III. Anger Gézáné levél László Gyula Miskolc 1976.08.27 1 f. 1 bor. gépirat

felkérés előadás 

tartására előadás

Tudományos 

Ismeretterjesztő Társulat. 

Miskolc Város Szervezete Benda Kálmán

1654 Fond 1 III. Anger Gézáné levél László Gyula Miskolc 1978.07.28 1 f. gépirat

felkérés előadás 

tartására előadás

Tudományos 

Ismeretterjesztő Társulat. 

Miskolc Város Szervezete

1655 Fond 1 III. Anger Gézáné levél László Gyula Miskolc 1979.07.23 1 f. 1 bor. gépirat

felkérés előadás 

tartására előadás

Tudományos 

Ismeretterjesztő Társulat. 

Miskolc Város Szervezete

1656 Fond 1 III. Annus József levél László Gyula Szeged 1973.01.18 1 + 5 f. gépirat

Tompa Kálmán 

népművészeti 

gyűjteménye 

megnyitójára 

készült bevető kiállítás

Tiszatáj Szerkesztősége 

(Szeged) Kiss Lajos

1657 Fond 1 III. Annus József levél László Gyula Szeged 1975.04.18 1 f. 1 bor. gépirat

recenzió 

Kőhegyitól; László 

Gyulától is 

szeretnének írást

Tiszatáj Szerkesztősége 

(Szeged) Kőhegyi Mihály

1658 Fond 1 III. Annus József levél László Gyula Szeged 1975.06.05 1 f. 1 bor. gépirat

beszámol a 

Tiszatáj júniusi 

tartalmáról, majd 

a júliusi, 

augusztusi 

tervekről ír

Tiszatáj Szerkesztősége 

(Szeged) Nagy László

1659 Fond 1 III. Annus József levél László Gyula Szeged 1975.10.06 1 f. gépirat

köszöni a 

kéziratot, s 

kérdezi nincs-e 

írása a 

"Nagyságos 

Fejedelemről" a 

követkző 

évfordulóra

Tiszatáj Szerkesztősége 

(Szeged) II. Rákóczi Ferenc

1660 Fond 1 III. Annus József levél László Gyula Szeged 1975.11.30 1 f. gépirat

újabb írást 

szeretnének

Tiszatáj Szerkesztősége 

(Szeged)

1661 Fond 1 III. Annus József levél László Gyula Szeged 1975.12.23 1 f. gépirat

köszöni a 

küldeményt, 

amelyből hét írást 

választott ki 

közlésre

Tiszatáj Szerkesztősége 

(Szeged)

1662 Fond 1 III. Annus József levél László Gyula Szeged 1976.01.19 1 f. 1 bor. gépirat

örül a megigért 

recenziónak; az 

Anjou 

Legendáriumról is 

szeretnének egy 

tanulmányt

Tiszatáj Szerkesztősége 

(Szeged)

1663 Fond 1 III. Annus József levél László Gyula Szeged 1976.04.15 1 f. gépirat

köszöni az Anjou 

Legendárium 

kritikáját

Tiszatáj Szerkesztősége 

(Szeged)

1664 Fond 1 III. Annus József levél László Gyula Szeged 1977.11.03 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a 

Felgyőről ígért 

írást; ír a 

Háromszékben 

elkobzott 

könyvekről

Tiszatáj Szerkesztősége 

(Szeged)

1665 Fond 1 III. Annus József levél László Gyula Szeged 1978.06.06 1 f. 1 bor. gépirat

küldi a 

korrektúrát; nem 

tudta elképzelni, 

hogy a Korona 

átvétele László 

Gyula nélkül 

megtörténhet

Tiszatáj Szerkesztősége 

(Szeged) Nagyistók Sándor

1666 Fond 1 III. Annus József levél László Gyula Szeged 1979.03.22 1 f. gépirat

tervekről ír; a 

felgyői füzet 

sikert aratott

Tiszatáj Szerkesztősége 

(Szeged)

Nagyistók Sándor, Mohi 

Sándor, Kürti Béla

1667 Fond 1 III. Annus József levél László Gyula Szeged 1979.06.18 1 f. gépirat

reméli találkoznak 

a Juhász Gyula 

Művelődési 

Házban

Tiszatáj Szerkesztősége 

(Szeged) Trogmayer Ottó

1668 Fond 1 III. Antoni Judit levél László Gyula Budapest 1976.12.15 1 f. 1 bor. autográf

egy könyv magyar 

nyelvű kéziratát 

kérné kölcsön Sós Ágnes

1669 Fond 1 III. Apor Éva levél László Gyula Budapest 1979.01.03 1 f. gépirat

Mészáros Gyula-

hagyaték 

tárgyában ír MTA Könyvtára Mészáros Gyula

1670 Fond 1 III. Aradi Nóra levél László Gyula Budapest 1977.10.08 1 f. 1 bor. gépirat

olyan típusú 

kérőív kitöltését 

kéri, mely az 

alkotók művészeti 

nézeteit tükrözi

MTA Művészettörténeti 

Kutató Csoport

1671 Fond 1 III. Arady Erik levél László Gyula

Como West, 

N.S.W. 

(Australia) 1978.10.02 1 f. 1 bor. gépirat

örül, hogy 

folyóiratukat 

(Magyar Múlt?) 

rendszeresen 

olvassa; reflektál 

L. Gy. magyar 

őstörténetről írt 

gondolataira; a 

Kettős 

honfoglalásról írt 

könyvet több 

példányban is 

megrendelték Gallus Sándor



1672 Fond 1 III. Arady Erik levél László Gyula

Como West, 

N.S.W. 

(Australia) 1978.11.03 3 f. 1 bor. gépirat

figyelmesen 

elolvasta "A 

kettős 

honfoglalást", 

melynek kapcsán 

igen részletesen 

megfogalmazza 

saját észrevételeit 

is, valamint azt 

fejtegeti, hogy 

mit érthetünk a 

"magyar" 

kifejezés alatt

1673 Fond 1 III. Arató Antal levél László Gyula Jászberény 1979.10.01 2 f. 1 bor. gépirat

könyvtáruk elég 

jelentős grafikai 

gyűjteménnyel 

rendelkezik, 

melyet gyakran 

mutatnak be 

műelemzések 

kíséretében; 

kiegészítő 

információkat kér 

katalógusuk 

számára

grafika 

gyűjtemény

Városi-Járási Könyvtár 

(Jászberény)

1674 Fond 1 III. Arató Antal levél László Gyula Jászberény 1979.10.18 2 f. 1 bor. gépirat

köszöni a 

felajánlott 

grafikákat és 

katalógusokat; 

örülnének, ha 

kiállításuk 

megnyitásán meg 

tudnának jelenni

Városi-Járási Könyvtár 

(Jászberény) Torba Nándor

1675 Fond 1 III. Arató Antal levél László Gyula Jászberény 1979.10.24 1 f. gépirat

jelentkezni fog a 

megbedzélt 

időpontban; 

röviden jelzi 

szerzeményezési 

szokásait; nagyon 

köszöni a sok jó 

tanácsot

Városi-Járási Könyvtár 

(Jászberény)

Stettner Béla, Darvas 

József, Varga Nándor

1676 Fond 1 III. Arató Antal levél László Gyula Jászberény 1979.11.08 1 f. 1 bor. gépirat

megköszöni 

grafikai 

gyűjteményük 

számára 

ajándékozott 

kilenc műalkotást

Városi-Járási Könyvtár 

(Jászberény)

1677 Fond 1 III.

Arnothy-Bellanger, 

C. levél László Gyula Paris 1979.11.20 1 f. 1 bor. gépirat francia

mélyen érintette 

és vigasztaló 

számára testvére 

halála alkalmából 

írt levél

Akademija Nauk 

Ukrainszkoj SzSzR. 

Insztitut Arheologii

1678 Fond 1 III. Artemenko, I.I. levél László Gyula Kiev 1978.04.02 1 f. gépirat orosz

felkérik, hogy 

tartson előadást a 

szovjet és ukrán 

akadémia közös 

szimpoziumán a 

szlávok 

etnogenezise 

témában

1679 Fond 1 III. Asbóth Gusztáv levél László Gyula

Ravenna 

(Ohio) 1979.03.31 1 f. 1 bor. gépirat

sajnálja, hogy 

utólag értesült L. 

Gy. amerikai 

útjáról, így nem 

találkozhattak; 

szeretné befejezni 

doktorátusi 

proramját a Kent 

Állami Egyetem 

művészettörténet 

fakultásán; 

ajánlólevelet kér 

és igazolást arról, 

hogy a budapesti 

egyetem 

hallgatója volt Németh Kálmán

1680 Fond 1 III. Ágh József levél László Gyula [Miskolc] [s.a.] 1 db autográf

festményével és 

személyes 

jelenlétével nagy 

örömet okozott; 

gratulál a Miskolci 

Bölcsész 

Egyetemen kapott 

doktori címhez Bakay Kornél

1681 Fond 1 III. Árkay László levél László Gyula Montreal 1978.02.04 1 f. 1 bor. gépirat

1947-ben 

ösztöndíjjal került 

Belgiumba; négy 

évtizede 

foglalkozik a 

magyar népdallal; 

Saáry Éva luganói 

ismerőse küldte 

el Budapestre egy 

ebben a témában 

elhangzott 

montreali 

előadásának 

kazettáját; kinti 

élete folyamán 

rendszeres 

olvasója a prof. 

néhány 

könyvének; 

reméli, hogy 

Montreálban 

lehetősége lesz 

személyesen is 

bemutatkozni 



1682 Fond 1 III. Babos Éva levél László Gyula Kecskemét 1977.03.14 2 f. 1 bor. autográf

befejezte 2. 

mozaiktervét is, 

de nem tudja 

eldönteni, hogy 

ez jobb-e vagy az 

első; ráadásul 

lesír róla, hogy 

alkotója nő

1683 Fond 1 III. Babos Éva levél László Gyula Kecskemét 1977.03.16 3 f. 1 bor. autográf

nagyon köszöni a 

dicsérő szavakat; 

az az érzése, hogy 

egyesek nem 

szeretik a 

festőnőket, mert 

elfoglalják a 

férfiak helyét; 

ozaikterveit 

beadta, de most 

csinál egy 

harmadikat is; 

elsős gimnazista 

korában Basilides 

nevű tanára 

nagyon 

megdicsérte 

rajzait, de 

szerinte az 

ikertestvére - aki 

már nincs - jobb 

volt nála

Basilides Sándor 

festőművész (1901-

1980)

1684 Fond 1 III. Babos Éva levél László Gyula Budapest [1977.08.?] 2 f. 1 bor. autográf

nem tudja 

hányadika van, 

csak   mégegyszer 

megköszönni, 

hogy megnyitotta 

a kiállítását; 

sajnálja, hogy 

barátai nem 

hallgatták a szép, 

megható 

szöveget; 

szeretne egy kis 

képet 

odaajándékozni a 

kiállítás emlékére

1685 Fond 1 III. Badiny Gyula levél László Gyula Sopron 1977.11.20 1 f. 1 bor. gépirat

a soproni 

előadásra 

visszaemlékezve ő 

is eljátszik egy 

gondolattal és 

felveti a kérdést, 

hogy a 

honfoglalást 

követően hogy 

került a 

köztudatba, 

népünkre a 

"Magyar" 

megjelölés Györffy György

1686 Fond 1 III. Badiny Jós Ferenc levél László Gyula

Buenos 

Aires 1977.01.30 1 f. 1 bor. gépirat

néhány kérdést 

tesz fel Álmossal 

és Árpáddal 

kapcsolatban Fehér Jenő, Füry Lajos

1687 Fond 1 III. Badiny Jós Ferenc levél László Gyula

Buenos 

Aires 1977.03.18 1 f. 1 bor. + 2 f. gépirat

köszöni a 

megtisztelő 

sorokat; 

lóáldozattal 

kapcsolatos 

véleményét 

fejtegeti; 

mellékeli barátja 

levelét, melyből 

megtudható, 

hogy gimnazista 

korukban (1921-

22-ben) a Margit-

szigeten járva 

találtak egy régi 

követ 

rovásírással,mely

et megfejteni 

nem tudtak, de 

rovásírással 

rávésték saját  

nevüket is, hogy 

"feladatot 

adjanak az 

utókornak" rovásírás

Fehér Jenő, Piufsich 

Gábor, Szabó József

1688 Fond 1 III. Balabán Péter levél László Gyula Budapest 1976.11.18 1 f. gépirat

a "Művészet 

Évkönyv 76" c. 

kiadványban 

szeretnék az "Aki 

a követ életre 

keltette" c. írását 

közölni, melyhez 

beleegyezését 

kérik Corvina Kiadó (Budapest)

1689 Fond 1 III. Balassa Iván levél László Gyula Budapest 1977.03.08 1 f. 1 bor. gépirat

"Pályám 

emlékezete" c. 

könyv kapcsán 

kérdéseket tesz 

fel munkássága 

kettősségéről, s 

kérdéseire választ 

vár

1690 Fond 1 III. Balassa Iván levél László Gyula Budapest 1978.01.22 1 f. gépirat

Parragi Györgyi a 

Bécsi út 267. sz. 

alatt egy 

kőkeretet talált, 

amit Győrffy Gy. 

is megnézett, 

Matolcsi a 

lócsontokat 

vizsgálja; jó lenne, 

ha L. Gy. is 

kimenne a 

helyszínre ásatás

Győrffy György, Parragi 

Györgyi, Matolcsi János



1691 Fond 1 III. Balassa Iván levél László Gyula Budapest 1979.05.29 1 f. gépirat

a Magyar Néprajzi 

Társaság tiszteleti 

tagjává 

választotta, s 

szeretnék az erről 

szóló oklevelet a 

91. közgyűlésen 

átadni Magyar Néprajzi Társaság

1692 Fond 1 III. Balassa Iván levél László Gyula Budapest 1979.11.12 1 f. 1 bor. gépirat

igéri, hogy amint 

végére ér sürgős 

teendőinek, 

hozzáfog a róla 

irandó könyvhöz, 

addig pedig 

élvezettel 

olvasgatja 

munkáit

1693 Fond 1 III. Balás Ildikó levél László Gyula Bruxelles 1977. 03.?? 1 f. 1 bor. gépirat

szeretettel várják 

feleségével 

együtt; ahogy 

ígérte, a kiállítást 

megrendezi, de a 

katalógust jobb, 

ha Belgiumban 

állítják össze, 

mert ott olcsóbb 

és hamarabb 

elkészül

1694 Fond 1 III. Balás Ildikó levél László Gyula Bruxelles 1977.04.?? 1 f. 1 bor. gépirat

nagy propagandát 

csinálnak 

Belgiumban a 

Nizzában 

rendezett 9. 

régészeti 

kongresszusnak; 

Bulgáriába utazik, 

de menet közben 

megáll Pesten és 

beszámol a 

kiállításokról; kéri 

hogy a 

kongresszus után 

mielőbb készítse 

el az életrajzát, 

mert azt még le is 

kell fordítani 

három nyelvre

1695 Fond 1 III. Balás Ildikó levél László Gyula Bruxelles 1977.07.12 2 f. 1 bor. gépirat

díjat nyert 

Madridban, 

ahová elmegy a 

kiállítást 

megnézni, majd 

Firenzébe megy, 

ahol első díjat 

nyert egy 

szobrával; 

hazatérése után 

kész fogadni a 

prof. gyerekeit; 

vett egy műterem 

házat, amelyet 

most alakíttat át; 

édesapja 

emlékiratait 

szeretné 

rendezni, hogy 

méltó emléket 

állíthasson neki

Balás Attila, Sipeki, 

szobrász (1906-1976)

1696 Fond 1 III. Balás Ildikó levél László Gyula Firenze 1978.07.05 1 db autográf

Firenzében készíti 

a Nagy-díjat nyert 

szobrát Firenze

1697 Fond 1 III. Balla Zoltán levél László Gyula Ság 1977.03.30 2 f. 1 bor. + 7 f. gépirat

mellékeli a 

testrészek 

etimologizálásáról 

írt munkáját, s 

elpanaszolja, 

hogy Molnár J. 

csak hitegeti a 

publikálással

etimológia, 

fonetika

Molnár József (1927-

1987), Benkő Lóránd 

(1921-2011)

1698 Fond 1 III. Balla Zoltán levél László Gyula Ság 1977.04.28 3 f. 1 bor. gépirat

úgy véli, hogy 

lemaradt 

nyelvészetünk 

"még mindig a 

pozitivizmus 

lápjaiban 

gázolgat" ; 1933 

óta foglalkozik 

fonetikával; 

Novák Lajos 

eperjesi nyelvész 

korszakos 

jelentőségűnek 

tartja 

megállapításait

1699 Fond 1 III. Balla Zoltán levél László Gyula Ság 1977.07.27 1f. 1 bor. +  7 f. gépirat

mint "céhen" 

kívülinek,nincsen

ek publikálási 

lehetőségei; úgy 

érzi, hogy L.Gy. 

gondolkodámódja 

közel áll hozzá, 

ezért neki fejti ki 

nézeteit

fonetika, 

etimológia, 

fogalom

1700 Fond 1 III. Balla Zoltán levél László Gyula Ság 1977.11.24 1 f. 1 bor. + 9 f. gépirat

lefordította 

magyar nyelvre 

Sasinek 

"Hisztorikus 

katekizmus 

szlovákok részére 

c. munkáját, s 

levele 

mellékleteként 

küldi

Sasinek, František 

Vit'azoslav (1830-1914)



1701 Fond 1 III. Balla Zoltán levél László Gyula Ság 1978.01.24 3 f. 3 f. gépirat

küldi a kért 

harminc soros 

összefoglalást 

tevékenységéről, 

s felhatalmazza a 

professzort, 

miszerint bármit 

felhasználhat 

írásaiból; 

felsorolja korábbi 

munkáit;leveléhez 

mellékeli "Játékos 

versek a betűk és 

hangok 

dialektikus 

egységéről nem 

pozitivista 

szakfonetikusok 

részére…" c. 

írását

Novák Lajos, Schütz 

Antal, Petz Ádám, P. 

Nagy Péter, Barta Antal

1702 Fond 1 III. Balla Zoltán levél László Gyula Ság 1978.01.27 1 f. 1 bor. + 3 f. gépirat

Budapesten járt, 

hogy beszerezzen 

néhány könyvet; 

Kósa László is 

felkeltette 

érdeklődését; 

reméli, hogy a 

prof. ismertetési 

szándékának lesz 

eredménye; 

leveléhez 

mellékeli "Újabb 

elmélkedések az 

ősember szellemi 

képességeiről" c. 

írását

Kósa László, Deme 

László

1703 Fond 1 III. Balla Zoltán levél László Gyula Ság 1978.03.15 1 f. 1 bor. gépirat

"Rövid 

összefoglalása 

hang és betű 

dialektikus 

egységére 

felépített 

elméletemnek" - 

ez az írás maga a 

levél

1704 Fond 1 III. Balla Zoltán levél László Gyula Ság 1978.03.31 2 f. 1 bor. gépirat

a Madách naptár 

szerkesztője írást 

kért tőle, de 

mikor ez 

megjelent, nem 

ismert rá saját 

művére; 

"helyreigazításkén

t" egy másik 

közlönyben 

akarta írását 

lehozni, de ez 

sem síkerült, mert 

P. Nagy Péter, 

mint egyedüli 

szakértő nem 

értett vele egyet hangképzés

1705 Fond 1 III. Balla Zoltán levél László Gyula Ság 1978.04.08 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

egy, a rádióban 

hallott 

könyvismertetés 

kapcsán kesereg a 

nyelvészet 

helyzetéről; 

mellékeli egy 

Tivadar nevű 

barátjához írt 

levelének 

másolatát

1706 Fond 1 III. Balla Zoltán levél László Gyula Ság 1978.04.20 1 f. 1 bor. gépirat

sajnálja, hogy a 

meghívásnak nem 

tudott eleget 

tenni; 

Szerdahelyivel 

sem sikerült 

találkoznia; Balázs 

János megígérte, 

hogy lektorálja 

dolgozatát nyelvészet

Sinko Ferenc, 

Szerdahelyi István, 

Bartók János, Balázs 

János, Velics Antal, 

Fónagy István, Molnár 

József

1707 Fond 1 III. Balla Zoltán levél László Gyula Ság 1978.06.14 1 f. gépirat

kéri, hogy írását 

adja át 

véleményezésre 

Bartók Jánosnak; 

legközelebb egy 

nyelvtipológiai 

dolgozatot küld

1708 Fond 1 III. Balla Zoltán levél László Gyula Ság 1978.07.27 4 f. 1 bor. gépirat

"Hozzászólások 

Róna-Tas András 

A nyelvrokonság 

c. művéhez"; 

reméli megkapta 

Németh László 

nyelvtipológiai 

meglátásához 

fűzött 

megjegyzéseit is

Róna-Tas András, 

Németh László



1709 Fond 1 III. Balla Zoltán levél László Gyula Ság 1978.10.11 1 f. 1 bor. gépirat

örül, hogy 

küldeményei 

megérkeztek és 

Szabédival 

egyetértenek; 

szerinte mind a 

nyelvészetben, 

mind a 

régészetben 

lesznek 

változások a 

következő 

évtizedben; neki 

is grondjai vannak 

hagyatéka 

rendezése 

ügyében

Szabédi László, Pákozdy 

Ferenc, Velics Antal, 

Szépe György, Papp 

Mária, Illyés Gyula

1710 Fond 1 III. Balla Zoltán levél László Gyula Ság 1979.11.21 2 f. 1 bor. + 15 f. gépirat

a kettős 

honfoglalás 

ellenzőinek 

véleményében 

számos 

ellentmondást 

fedez fel, különös 

tekintettel Kiszely 

megállapításaira; 

a pozitivista 

nyelvészeti 

elemzések 

gyatrák; 

közgondolkozásu

nk nem látja a 

felemelkedés 

helyes útját ; a 

melléklet címe: 

Némi adalék 

Szabédi Lászlónak 

A magyar nyelv 

őstörténete c. 

könyvéhez

Kiszely István, Szabédi 

László, Györffy György

1711 Fond 1 III. Balla Zoltán levél László Gyula Ság 1979.06.10 1 f. 1 bor. gépirat

egy szlovák újság 

szerint a 

koronázási 

palástot Pannonia 

területén élő 

szlovák 

fejedelmek 

ajándékozták Szt.  

István 

koronázásához, 

melynek 

bizonyítéka, hogy 

cirill betűkkel 

hímezték rá a 

miatyánk kezdő 

sorát; többek 

nevében kérdezi, 

hogy ez 

elképzelhető-e I. István (Szent)

1712 Fond 1 III. Balla Zoltán levél László Gyula Ság 1979.09.27 1 f. 1 bor. + 14 f. gépirat

úgy érzi, s ezt 

nagyon fájlalja, 

hogy még László 

Gyula sem érti 

meg; a hosszú 

mellékletben 

(Nyílt válasz 

László Gyula 

professzornak az 

Életünk c. 

folyóirat 1979-es 

évfolyam 4. 

számában 

megjelent 

cikkére) eddigi 

kutatásait, 

módszereit 

taglalja 

1713 Fond 1 III. Balla Zoltán levél László Gyula

Dunajska 

Lužna 

(Dénesdtorc

smisérd) 1979.12.03 1 f. 1 bor. gépirat

az Életünk-ben 

megjelent cikkét 

olvasva egy 

barátja is 

érzékelte a köztük 

mutatkozó 

félreértéseket, így 

hát ismét 

levélírásra szánta 

rá magát; 

változatlanul az a 

véleménye, hogy 

egy hajdani 

alapnyelv,ősnyelv 

megérdemelné a 

kutatást

1714 Fond 1 III. Balassa Zoltán levél László Gyula Kassa 1978.07.10 3 f. gépirat

Geönczeöl 

Gyulának írt 

levelére, illetve az 

abban föltett 

kérdésekre ő 

reagál; elsőként 

megvédi lázadó 

és türelmetlen 

barátját, majd 

példákat idézve 

elmondja, hogy 

náluk "valóban 

kulturális 

haláltusáról lehet 

beszélni"; sajnos 

nekik nincs 

Széchényi 

Könyvtáruk, 

csupán arra a 

szakirodalomra 

hagyatkozhatnak, 

amit ott meg 

tudnak venni vagy 

egymástól 

kölcsönözni; 

felhívja a 

figyelmet az 

ottani Geönczeöl Gyula



1715 Fond 1 III. Balogh András levél László Gyula

Buenos 

Aires 1979.04.10 3 f. gépirat

a buenos airesi 

nagykövetség 

munkatársa 

mellékelten küldi 

az argentinai 

meghívó fél, 

Lomniczy József 

meghívó levelét

külföldi 

meghívás

Magyar Népköztársaság 

Nagykövetsége (Buenos 

Aires)

1716 Fond 1 III. Balogh Ferenc levél László Gyula Budapest [198?] 1 f. autográf

Attila sírjának 

hollétét kutatja; 

nem állt 

szándékában 

kioktató levelével 

megbántani, ezért 

megköveti

1717 Fond 1 III.

Balogh Jánosné dr. 

Horváth Terézia levél László Gyula Budapest 1978.11.17 1 f. 1 bor. + 9 f. gépirat

örömmel olvasta 

az övekről írt 

cikkét az 

Ethnographiában; 

ő is népi 

ékszerekkel 

foglalkozik és 

tisztelettel küldi 

dolgozatának egy 

példányát: "Egy 

volt somorjai 

szabólegény 

visszaemlékezései 

: adalékok a 

csallóközi férfi 

viselethez"

népi ékszerek; 

viselettörténe

t; 

1718 Fond 1 III. Balogh Tibor levél László Gyula München 1977.02.13 1 f. 1 bor. gépirat

a Főiskolai Hét a 

németországi 

magyar 

akadémikusok 

találkozója; 

szeretnék, ha ő is 

részt venne és 

előadást tartana a 

kettős 

honfoglalás 

problematikájáról konferencia

Ungarische 

Hochschulwoche E.V. - 

Kulturforum. XII. Magyar 

Főiskolai Hét Molnár István

1719 Fond 1 III. Balogh Tibor levél László Gyula München 1977.05.06 1 f. soksz.

a Főiskolai Hét 

előzetes 

programja

Ungarische 

Hochschulwoche E.V. - 

Kulturforum. XII. Magyar 

Főiskolai Hét

1720 Fond 1 III. Balogh Tibor levél László Gyula München 1979.05.16 1 f. 1 bor. + 2 f. gépirat

meghívó a 

következő 

Főiskolai Hét-re; 

mellékletben az 

előzetes program 

és a jelentkezési 

lap

Ungarische 

Hochschulwoche E.V. - 

Kulturforum. XIII. Magyar 

Főiskolai Hét

1721 Fond 1 III.

Barabás Gizella és 

Ilonka levél László Gyula Budapest 1978.02.08 1 db autográf

nem júniusban 

tartják a 

megemlékezést 

édesapjukról, 

hanem májusban, 

amikor képeinek 

egy részét is 

kiállítják, remélik, 

hogy megfelel az 

új időpont is

Bodnár Éva, Reissmann 

Károly Miksa (1856-

1917)

1722 Fond 1 III.

Barabás Gizella és 

Ilonka levél László Gyula Budapest 1978.02.17 1 db autográf

nagyon sajnálják, 

hogy az ünnepség 

hallgatói nem őt 

hallhatják; 

remélik, hogy az 

előadókörútja jól 

fog sikerülni

1723 Fond 1 III.

Barabás Gizella és 

Ilonka levél László Gyula Budapest 1978.03.09 1 f. 1 bor. autográf

örülnének, ha a 

kiállításon az ő 

nagy tudású 

hozzászólását 

hallhatnák Pogány Ö. Gábor

1724 Fond 1 III.

Barabás Gizella és 

Ilonka levél László Gyula Budapest 1978.03.13 1 f. 1 bor. autográf

sajnálják, hogy 

megbántották; 

Bodnár Éva 

szerint kevesen 

jönnek édesapjuk 

kiállítására, ez 

lehangolta őket; 

kérik Bodnárt, 

hogy a sajtó 

közölje a kiállítás 

napját, 

időpontját, az 

eltolódást; ha 

kipihenik 

fáradalmukat, 

akkor majd 

részére 

kikeresnek 

valamit édesapjuk 

hagyatékából

Bodnár Éva, Reissmann 

Károly Miksa (1856-

1917)

1725 Fond 1 III.

Barabás Gizella és 

Ilonka levél László Gyula Budapest 1978.04.01 1 f. 1 bor. autográf

édesapjuk 

emlékkiállításána

k megnyitása 

nagyon 

ünnepélyes volt; 

már keresik az 

ajándékba szánt 

akvarellt

Reissmann Károly 

Miksa (1856-1917)



1726 Fond 1 III. Barabás Gizella levél László Gyula Budapest 1979.02.09 1 f. 1 bor. autográf

édesapjuk 

kiállításának nagy 

sikere volt; az ő 

festményeinek 

kiállítása múlt év 

októberében nyílt 

meg a Balaton 

Múzeumban; 45 

képét ennek a 

múzeumnak 

ajándékozta; 

édesapja 

olaszországi 

vázlatkönyveit 

rendezi, ebből 

szeretne neki 

ajándékozni olyan 

oldalakat, melyek 

érdeklik 

Reissmann Károly 

Miksa (1856-1917)

1727 Fond 1 III.

Barabás Gizella és 

Ilonka levél László Gyula Budapest 1979.03.16 1 f. 1 bor. autográf

sorai olvasása 

életelixír volt 

számukra; számos 

elfoglaltságához 

jó egészséget 

kívánnak

1728 Fond 1 III. Bartha A[ntal] levél László Gyula [Budapest] [1959.12.31.] 1 db gépirat

Moszkvában járt, 

ahonnan könyvet 

hozott számára A. 

A.Halikovtól

Alfred Haszanovics 

Halikov

1729 Fond 1 III. Bartha Miklós levél László Gyula Budapest 1978.12.05 1 f. gépirat

anyagi 

támogatást kér, 

nem tud 

dolgozni,az 

orvosa is 

eltiltotta; 

boldoggá tenné, 

ha néha szót 

váltana vele

írói álneve 

Bánkúti 

Miklós

1730 Fond 1 III. Bartha Zoltán levél László Gyula Budapest 1995.12.25 1 f. 1 db + 4 f. autográf

fia Svájcban élő 

ismerősének küldi 

írását, 

véleményét 

szeretnék 

megismerni; Kiss 

Dénes írót 

felvették 

Társaságuk tagjai 

közé

Meszlényi Róbert Imre, 

Csurka István, Kiss 

Dénes, Rudnay Gyula Bábonymegyer

a 

mellékletb

en 

Meszlényi 

Róbert 

Imre írása: 

"Az ó-

európai 

nyelv", 

továbbá 

egy 

képeslap a 

bábonyme

gyeri 

Rudnay 

Gyula 

emlékházr

ól, a 

levélben 

említett 

Társaság 

az 1994-

ben 

alapított 

Rudnay 

Társaság

1731 Fond 1 III. Bartha Zoltán levél László Gyula Budapest 1996.01.17 1 f. 3 f. autográf

köszöni Meszlényi 

írásáról 

megfogalmazott 

véleményét; a 

xeroxmásolatokat 

is Meszlényi 

küldte Meszlényi Róbert Imre

1732 Fond 1 III. Bartha Zoltán levél László Gyula Budapest [1996.05.?] 1 f. autográf

a kért 

fényképeket 

május 21-én kapja 

meg Makovecz 

Imrénél

Rudnay 

Társaság Makovecz Imre

1733 Fond 1 III. Bartha Zoltán levél László Gyula Budapest 1996.08.19 1 f. autográf

küldi a legutóbbi 

taggyűlésen 

készült fotókat; a 

bajai 

összejövetelt 

Mikli Feri rendezi

Rudnay 

Társaság

Mikli Ferenc, B. 

festőművész (1921-

2013), Eigel István 

festőművész (1922-

2000)

1734 Fond 1 III. Basilides Zoltánné levél László Gyula Budapest 1970.01.21 1  f. gépirat

cikkének 

honoráriumát 

budapesti címére 

küldték, a lapokat 

Hírlapboltjuknál 

veheti át

Valóság. 

Társadalomtudományi 

Folyóirat Szerkesztősége

1735 Fond 1 III. Baştav, Şerif levél László Gyula Ankara 1974.12.20 1 db 1 bor. autográf

karácsonyi 

jókívánság

1736 Fond 1 III. Baştav, Şerif levél László Gyula Budapest 1977.08.25 1 db

1 bor. + 

névjegy autográf

sajnálja, hogy 

budapesti 

tartózkodása 

során nem 

sikerült 

találkozniuk

1737 Fond 1 III. Bácsi Sándor levél László Gyula Győr 197? 1 f. 1 bor. autográf

szavak 

jelentésével, 

szófejtéssel 

foglalkozik 

levelében

Bácsi 

Sándor 

evangélik

us lelkész

1738 Fond 1 III. Bálint Csanád levél László Gyula Szeged 1972.01.? 1 f. 1 bor. autográf

pesti útja során 

sem telefonon, 

sem személyesen 

nem volt alkalma 

újévi 

jókívánságait 

elmondani, ezért 

most levélben 

teszi maga és 

családja nevében



1739 Fond 1 III. Bálint Csanád levél László Gyula [Szeged] [1974] 1 f. gépirat

szeretne 

bekerülni a 

Régészeti 

Intézetbe, ezért 

az ő támogatását 

is kéri

1740 Fond 1 III. Bálint Csanád levél László Gyula Budapest 1977.12.16 1 f. 1 bor. gépirat

Lázár István 

glosszáját küldi az 

ÉS-ből; eperjesi 

ásatását említit Eperjes

1741 Fond 1 III. Bán Róbertné levél László Gyula Budapest 1956.02.09 1 f. gépirat

felkérik vegyen 

részt a Medgyessy 

kiállítás 

rendezésében kiállítás Műcsarnok Medgyessy Ferenc

1742 Fond 1 III. Bándi Gábor levél László Gyula Szombathely 1975.01.23 1 f. 1 bor. gépirat

nagyon kéri, hogy 

Kovács Péter 

festőművész 

barátjuk 

kiállítását nyissa 

meg és írjon 

bevezetőt a 

készülő 

katalógushoz kiállítás

 Vas Megyei Múzeumok 

Igazgatósága 

(Szombathely)

Kovács Péter 

festőművész (1943-)

1743 Fond 1 III. Bándi Gábor levél László Gyula Szombathely 1977.12.20 1 f. gépirat

színes diákat küld, 

hogy azokról 

rajzokat lehessen 

készíteni; köszöni 

a szakmai és 

művészi 

segítséget

 Vas Megyei Múzeumok 

Igazgatósága 

(Szombathely)

1744 Fond 1 III. Bánrévi János levél László Gyula Apostag 1977.07.04 1 f. 1 bor. gépirat

pályázaton nyerte 

"Vértesszőlőstől 

Pusztaszerig" c. 

könyvét, melyet 

egyfolytában 

tanulmányoz; 

ennek apropóján 

beszámol a 

falujában, általa is 

talált leletekről, 

melyeket átadott 

a kecskeméti 

múzeumnak, 

egyúttal felhívja a 

figyelmet a falu 

öreg házaiba 

beépített faragott 

kövekre Apostag

1745 Fond 1 III. Bánszky Pál levél László Gyula Kecskemét 1979.01.22 1 f. gépirat

Tóth Menyhértről 

írott cikkéből 

utólagos 

engedelmével 

újraközöltek egy 

részletet; 

katalógust 

küldenek

Bács-Kiskun Megyei 

Tanács Múzeum-

Igazgatósága (Kecskemét)

Tóth Menyhért festő 

(1904-1980)

1746 Fond 1 III. Bárány László levél László Gyula

Magyarszecs

őd 1978.03.15 1 f. 1 bor. gépirat

hálásan köszöni a 

tanulmányokat, 

de csak Húsvét 

után tud nekilátni 

a szótárazásnak Tóth Endre régész

1747 Fond 1 III. Bárczy Zoltán levél László Gyula Budapest 1977.12.28 1 f. 1 bor. gépirat

a professzor egyik 

cikke ihlette 

levélírásra; 

egyebek között az 

Anonymus kérdés 

foglalkoztatja

1748 Fond 1 III. Bárczy Zoltán levél László Gyula Budapest [1978.01.?] 1 f. 1 bor. gépirat

sajnálja, hogy 

válaszában nem 

tér ki az 

Anonymus 

"fikcióra", de 

megérti, hogy 

[szerinte] ebben a 

kérdésben csak 

összefogott 

erővel lehet 

rendet teremteni Bartha Antal

1749 Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1977.04.22 3 f. 1 bor. autográf

Czine Mihálynak 

köszönheti, hogy 

megismerte és 

megszerette az 

erdélyi irodalmat, 

s mikor alkalma 

volt rövid időt 

Sepsiszetgyörgyö

n tölteni, az 

emberek között 

azonnal otthon 

érezte magát, újra 

elolvassa, amit 

eddig olvasott 

tőlük; Görgénybe 

is eljutott; furcsa 

állapot a 

kisebbségi lét; de 

Erdély élni fog, 

amíg lesznek 

reprezentáns 

szemilyiségek 

Somogy megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár)

Czine Mihály, Kós 

Károly, Sütő András, 

Áprily Lajos

Erdély, 

Sepsiszentgyörgy

, Görgény



1750 Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1977.05.29 2 f. 1 bor. gépirat

a magyarokban él 

a kalandvággyal 

párosult 

tudásszomj; 

valamikor 

szerette volna a 

nyelvészetet 

felhasználni a 

régészethez; 

szégyenkezik az 

avarokról készült 

írása miatt; 

tovább kellene 

ásnia, s csak 

azután írni; 

középkori 

templom 

ügyében ásatási 

engedélyre vár

Somogy megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár)

Frech Miklós, Györffy 

György

Kaposvár, 

Zselicszentjakab, 

Keszi

1751 Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1977.06.19 2 f. 1  bor.

gépirat/aut

ográf

aktuális 

munkájáról 

számol be; lehet, 

hogy Keszit ássa; 

szeretné, ha 

megvilágosodna 

az agya az avar 

kérdésben; azt 

tervezi, hogy  

feldolgozza 

Somogy megye 

avar lelőhelyeit 

anyagközléssel 

együtt; egy a 

Valóságban 

olvasott cikk 

kapcsán azon 

elmélkedik, hogy 

a magyar régészet 

miért esik szét 

emberekre, miért 

a személyes 

indulatok 

határozzák meg 

egyes régészek 

tevékenységét, 

miért nem 

ismerik el a másik ásatás

Somogy megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár) Kaposvár

1752 Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1977.06.29 1 f. 1 bor. autográf

folytatja a 

munkát, de a 

templom 

alaprajza nem 

akar 

kibontakozni;a 

negyvenedik 

sírnál tartanak, 

pénzt is találtak ásatás

Somogy megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár) Gedai István Kaposvár

1753 Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1977.07.11 1 f. 1 bor. gépirat

egy hónapja kinn 

van az 

ásatásokon, de 

most elutazott 

Gyékényesre, 

ahol nem tud 

olvasni, de csak az 

ásatásokon jár az 

esze ásatás

Somogy megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár) Kaposvár

1754 Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1977.08.08 1 f. 1 bor. autográf

nagyon sokat 

dolgoznak, de 

gyakran elmossa 

őket az eső; a 

templom megvan, 

s a temetőből 350 

sír, szeretné, ha 

megnézné ásatás

Somogy megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár) Wollák Katalin Kaposvár

1755 Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1977.09.28 3 f. 1 bor. autográf

negyedik hónapja 

ás, de jó volna 

még 2-3 hónapig 

dolgozni; elöljárói 

nagyon sürgetik, 

úgy érzi, hogy 

nekik csak a 

leletek 

számítanak, a 

lelőhely nem; 

nagyon 

részletesen 

beszámol az 

eredményekről: 

feltárták egy 1550-

ben elpusztult 

templom 

omladékát,  

templom körüli 

temetőből 610 

sírt, a falu szélén 

két kemencét és 

találtak 89 darab 

pénzt

Somogy megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár) Kaposvár

1756 Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1978.02.16 1 f. 1 bor. autográf

össze van törve, 

mert meghalt az 

édesapja



1757 Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár

hozzájárulást 

kér 4 f. gépirat

tetszett az Illyés-

est; másnapra 

várják Kaposvárra 

elébe megy a 

vasútállomásra, 

szervezik a 

programot, mert 

az előadás után 

többen 

szeretnének vele 

találkozni; ismét 

az avar 

lelőhelyekre tereli 

a szót; nyáron 

folytatta a 

Kaposvár 

határában ásott 

templom körüli 

temető feltárását, 

még nem tudja 

bizonyítani, hogy 

ez Keszi nevű falu-

e vagy sem

Somogy megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár)

Illyés Gyula, Magyar 

Kálmán, Kanyar József, 

Takáts Gyula, Parádi 

Nándor

Kaposvár, Keszi, 

Pusztaberény, 

Pusztaszentgyörg

y, Bács-

Béndekpuszta

1758 Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1979.07.04 3 f. 1 bor.

gépirat/aut

ográf

örül a képnek, 

amit róla 

készített, már fel 

is tette a falra; 

találkozott 

Czeglédy Ilonával, 

tőle tudja, hogy 

Lovász Emese 

állapotos; 

szerinte a 

múzeumigazgatók

nak nem fontos 

az ásatás, 

lényegtelen a 

leletmentés; 

megvolt a szegedi 

konferencia, 

szeretné elküldeni 

az avar lelőhelyek 

listáját; 

Balatonberénybe

n őskori 

telepmaradvány 

került elő; Kovács 

Tibor szerint a 

régészek nem 

teljesítik 

kötelességüket; 

Somogy megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár)

Kovács Tibor, Magyar 

Kálmán, Czeglédy Ilona, 

Lovász Emese

Balatonberény, 

Babócsa

1759 Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1979.07.18 2 f. 1 bor. autográf

júl. 23-án kezdi az 

ásatást, szeretné, 

ha  eljönne 

megnézni; 

Magyar Kálmán 

még mindig 

Babócsán ás és 

nála van minden 

ásatási felszerelés ásatás

Somogy megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár)

1760 Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1979.07.19 1 f. 1 bor. gépirat

örül, hogy a prof. 

augusztus 2-án 

megtekinti a 61. 

sz. úti ásatást, 

mert kiváncsi a 

véleményére; 

Magyar Kálmán a 

babócsai ásatást 

folytatja; Honti 

Szilvia éppen 

befejezi a Jaba-

pusztai munkát, 

ahol bronzkori és 

rómaikori 

telepmaradványt 

tárt föl ásatás

Somogy megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár)

Magyar Kálmán, Honti 

Szilvia

Kaposvár, 

Babócsa, Jaba-

puszta

1761 Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula

 az előzetes 

programhoz 1979.07.30 1 f. 1 bor. autográf

a középkori 

temető közelében 

talált egy késő-

avar temetőt, 

most mindkettőt 

ássák; remélik, 

hgy 2-án valóban 

meg tudja nézni a 

helyszint ásatás

Somogy megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár)

Magyar Kálmán, Honti 

Szilvia

1762 Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1979.08.11 2 f. 1 bor. autográf

örül, hogy 

megnézte az 

ásatást;  

igazgatója 

üzent,hogy 

menjen be a 

múzeumba, de ő 

a fegyelmit is 

vállalva, nem tesz 

eleget a 

felszólításnak, 

mert nem meri 

otthagyni a 

nyitott, fetárt 

sírokat; úgy érzi, 

hogy Magyar 

Kálmán féltékeny 

rá; Móser Zoli ásatás

Somogy megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár)

Magyar Kálmán, Moser 

Zoltán



1763 Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1979.09.05 4 f. 1 bor. autográf

igazgatója 

neheztel rá, 

amiért a prof.-

nak, mint 

idegennek belső 

problémákról 

beszélt; a várostól 

kapott 100 ezer 

forintot a 

középkori temető 

feltárására; 

Magyar Kálmán 

szerint kutatóárok 

is elég lett volna; 

kéri 

nefeledkezzen 

meg a rajzoló 

munkatársáról; 

igazgatója minden 

munkáját át 

akarja írni; 

októberig be kell 

nyújtania 

doktorija első 

fejezetét; ha 

Magyar Kálmánt 

kinevezik 

osztályvezetőnek, ásatás

Somogy megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár)

Honfi István, Magyar 

Kálmán

1764 Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1979.09.20 3 f. 1 bor. autográf

az ásatást 

abbahagyta, M. 

Kálmán 

meggyőzte az 

igazgatót, hogy 

nem kell 

szelvényekkel 

ásni, elég a 

kutatóárok, a 

többit ki kell 

szántani; ott árt 

neki, ahol tud, 

ezért 

megfenyegette, 

hogy feljelenti, ha 

ezután is 

felelőtlenül 

szövegel

Somogy megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár)

Honfi István, Magyar 

Kálmán, Együd Árpád, 

Csoóri Sándor

1765 Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1979.09.23 2 f. 1 bor. autográf

borzasztó, hogy 

egy bukott 

pártvezér mond 

ítéletet munkája 

fölött; kár, hogy 

barátai, - egykori 

Czine tanítványok - 

mind távol 

vannak

Somogy megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár)

1766 Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1979.10.2., 9 5 f. 1 bor. autográf

gyomorfekélye 

van; a 

múzeumban 

állandó 

viszálykodás van, 

melynek fő oka az 

igazgató és M. 

Kálmán; 

igazgatója rossz 

néven veszi, hogy 

beszámolójában 

megemlíti egy 

XI.századi 

edénytöredék 

fenékbélyegét, 

ami félreérthető, 

mert 

"horogkeresztre" 

hasonlít; Honti 

Szilvia el szeretne 

menni; Bóna 

előadása jó volt, 

mindig nagy 

tisztelettel beszél 

a profról; szerinte 

még sok ásási 

lehetőség lenne, 

de M. Kálmán 

Somogy megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár)

Honfi István, Magyar 

Kálmán, Együd Árpád, 

Honti Szilvia

1767 Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1979.11.25 2 f. 1 bor. autográf

nincs kedve 

megírni 

következő évi 

munkatervét, 

mert szerinte 

úgysem 

valósulhatna 

meg; Tiszatájnak 

elküldte a 

kéziratot, várja a 

korrektúrát; 

pesszimista 

hangulatban van, 

magánéleti 

problémák 

gyötrik; 

elmehetne 

Erdélybe 

feleségnek, de 

nem tud 

lemondani a 

régészetről

Somogy megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár)

1768 Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1979.12.? 1 db autográf

erdélyi vendégei 

voltak; vasárnap 

Sárospatakon járt, 

Czinét hallgatták Czine Mihály

1769 Fond 1 III. Becker E. levél László Gyula s.l. s.a. 2 f. 1 bor. autográf

levelét egy 

rádióelőasdás és 

egy erdélyi utazás 

inspirálta; a 

politika zavaros, 

csak a tárgyilagos 

tudomány adhat 

iránytűt



1770 Fond 1 III. Beke László levél László Gyula Budapest 1975.05.21 1 f. 1 bor. gépirat

felkéri az 1975/76-

os tanév 

szabadegyetemi 

előadásainak 

megtartására; 

egyelőre csak elvi előadás

Tudományos 

Ismeretterjesztő Társulat. 

Budapesti Szervezete

1771 Fond 1 III. Bekker Béla levél László Gyula Budapest 1979.06.07 2 f. 1 bor. autográf

olvasmányai és 

egyes TV-ben 

látott 

ismeretterjesztő 

műsorok során 

felmerült 

kérdéseit teszi föl; 

köszöni, hogy 

meghallgatta, 

amikor az utcán 

megszólította és 

köszöni a 

hármashalommal 

kapcsolatos 

magyarázatát

1772 Fond 1 III. Benedek Károly levél László Gyula Budapest 1971.01.22 1 f. 1bor. + 2 f. autográf

egy 1888-ban 

megjelent könyv 

címlapját és egy 

benne lévő térkép 

xeroxmásolatát 

küldi; azon 

kesereg, hogy 

Erdélyben Árpád-

kori freskók 

restaurálására 

nem adnak pénzt, 

Sepsiszentgyörgy 

szemerjai 

vártemplomát 

lebontják, 

temetőjét 

megszüntetik, 

nem kímélik a 

műemlékeket, 

hiába minden 

tiltakozás

Fischer Károly Antal, 

Szántó Lucia, Váradi 

József, Bartalis Ferenc

1773 Fond 1 III. Benkő Elek levél László Gyula Kolozsvár 1978.12.18 1 f. 1 bor. gépirat

sok 

bizonytalanság 

után megkapta 

kinevezését a 

székelykereszturi 

múzeumba;  

köszöni mindazt, 

amit 5 év alatt 

tanulhatott tőle; 

budapesti 

doktoráláshoz 

nem kapott ; 

őssze 

lédesanyjával 

Fehér megye 

műemlékeit 

járták; Jakó 

Zsigmond 

kérésére 

dolgozatot írt a 

középkori 

falukutatás 

régészeti  

módszereiről

[Nagy Margit], Jakó 

Zsigmond

1774 Fond 1 III. Belénessy Alajos levél László Gyula Zákány 1977.02.24 2 f. 1 bor. gépirat

kaposvári  

kiállításon látta a 

nagyszentmiklósi 

aranyedények 

néhány 

másolatát; több 

edény feliratát, 

neveit 

tanulmányozta, s 

ennek 

eredményeit 

meséli el

Nagyszentmik

lósi 

aranykincs

1775 Fond 1 III. Belénessy Alajos levél László Gyula Zákány 1977.03.11 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni az értékes 

választ; ezúttal a 

nagyszentmiklósi 

kincs 9. és 10. sz. 

csészéjének 

feliratát igyekszik 

megfejteni

Nagyszentmik

lósi 

aranykincs

1776 Fond 1 III. Belénessy Alajos levél László Gyula Zákány 1977.09.26 1 f. 1 bor. gépirat

"A 

nagyszentmiklósi 

kincs görög 

felirata" c. 

dolgozatát 

lektorálás után 

visszaadta az 

Archaeológia 

Értesítő; most 

részleteiben 

probálja 

kidolgoznielmélet

ét

Nagyszentmik

lósi 

aranykincs



1777 Fond 1 III. Belénessy Alajos levél László Gyula Zákány 1977.12.13 1 f. 1 bor. gépirat

gratulál új könyve 

megjelenéséhez; 

a 

nagyszentmiklósi 

görög nyelvű 

feliratának 

megfejtése után a 

rovásírásos 

szöveg 

megoldásával 

vesződik; egyetért 

a prof. 

megállapításával, 

miszerint "a kincs 

egyik asztali 

készletét 

ugyanazok a 

királyi ötvösök 

készítették, akik 

első pénzeink 

verőtöveit"; most 

ehhez járul újabb 

adalékkal

Nagyszentmik

lósi 

aranykincs

1778 Fond 1 III. Belénessy Alajos levél László Gyula Zákány 1978.01.10 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

megtalálta a kincs 

"leltárát" a 2. sz. 

korsón; az 

edényen nincs 

felirat, de van 

rajz, amit eddig a 

kutatók figyelmen 

kívül hagytak; 

szerinte ez két 

nomád sátor 

rajza; a sátor 

melletti vonalkák 

száma 

megegyezik a 

fejedelem 

készletében lévő 

edények 

számával; 

tanulmányát 

elküldte 

azArchaeológia 

Értesítőnek; a 

levél 

mellékletként 

csatolt írásának 

címe: 

"Rovásjegyek/?/ 

Anonymus 

Nagyszentmik

lósi 

aranykincs

1779 Fond 1 III. Belitzky János levél László Gyula Salgótarján 1977.03.28 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni Héj Csaba 

által küldött 

üdvözletet; 

helytörténeti 

tanulmányai 

során mindig 

beleütközik az 

avar kérdésbe, 

ezért 

részletesebben 

foglalkozna az 

avarok 

eseménytörténet

ével; azt kérdezi 

támogatná-e 

észrevételeivel 

tervezett 

munkáját avarok Héj Csaba

1780 Fond 1 III. Belitzky János levél László Gyula Salgótarján 1977.06.28 1 f. 1 bor. gépirat

tanulmányait a 

Nógrád megyei 

illetve a Heves 

megyei múzeumi 

évkönyvekben 

szeretné közölni; 

előkészítette a 

Gestában lévő és 

az avarokkal is 

azonosítható 

székelyekről szóló 

tudósítás további 

dokumentálásána

k talaját; az avar 

létet csak úgy 

lehet 

megvilágítani, ha 

a honfoglaláskor 

idekerült nem 

magyar népek 

szállásterületeit 

sikerül tisztázni; 

kéri Szádeczky-

Kardoss címét avarok

Szádeczky-Kardoss 

Samu, Anonymus

1781 Fond 1 III. Belitzky János levél László Gyula Salgótarján 1977.12.06 1 f. 1 bor. gépirat

múzeumuk 

évkönyvének 

leadott írásának 

címe: 

Észrevételek a 

Palócföld 

koraközépkori 

településföldrajzá

hoz és 

történetéhez; a 

dolgozat 

honfoglaláskori 

történetünk két 

égető kérdésével 

foglalkozik; nem 

tudja magáévá 

tenni Györffy 

"tabula rasa" 

elképzelését a 

honfoglaláskori 

helyneveket 

illetően avarok

Csallány Dezső, Györffy 

György, Szádeczky-

Kardoss Samu, Lakó 

György, Héj Csaba, 

Anonymus



1782 Fond 1 III. Belitzky János levél László Gyula Salgótarján 1977.12.12 2 f. 1 bor. gépirat

kéziratát 

postázzák címére; 

nyelvészeti 

tanulmányairól 

részletesen ír; az 

olasz nyelv 

etruszk eredetű 

szókincsével is 

foglalkozott; 

szerinte a magyar 

településtörténet 

problémáit nem 

lehet hangtani és 

grammatikai 

alapokon 

megoldani; 

nyelvészeti 

összefoglalóját 

rövidesen küldi; 

Hajdú Pétert nem 

ismeri 

személyesen, de 

nagy tisztelője

Siciliano Italo, Massimo 

Pallottino, Pröhle 

Vilmos, Kniezsa István, 

Domanovszky Sándor, 

Gombocz Zoltán, gróf 

Zichy István, Hajdú 

Péter, Héj Csaba, 

Anonymus

Róma, Velence, 

Salgótarján, 

Balassagyarmat

1783 Fond 1 III. Belitzky János levél László Gyula Salgótarján 1977.12.15 1 f. gépirat

küldi az igért 

összefoglalást, 

valamint egy 

évekkel korábban 

megjelent 

ujságcikk leírását 

akkori, de azóta 

módosult 

nézeteiről; 

reméli, hogy már 

elküldték a 

lektorálandó 

kéziratot

1784 Fond 1 III. Belitzky János levél László Gyula Salgótarján 1977.12.21 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a 

különlenyomatok

at; úgy érzi 

túlbecsüli 

elmeélét, amit 

kiötlött az hosszú 

évek munkájának 

eredménye; már 

korábban is 

foglalkozott a 

palóc szó 

szamojéd 

eredetével, de az 

a baj, hogy nincs 

szamojéd 

csatlakozást 

igazoló régészeti 

leletünk; a 

bolgárokra és 

itteni dukátusukra 

nézve a legfőbb 

írott forrás 

Anonymus

V.F. Hening, Hajdú 

Péter, Gombocz Zoltán, 

Cosmas, Anonymus, 

Fehér Géza, Göllner 

Aladár, 

1785 Fond 1 III. Belitzky János levél László Gyula Salgótarján 1978.01.05 1 f. 1 bor. gépirat

szamojédekkel 

kapcsolatos 

dolgozatát 

kiegészítette, 

most a 

jegyzetanyagát 

állítja össze; a 

múzeum 

igazgatóhelyettes

e általa 

kérdezteti, hogy 

volna-e kedve 

Nógrád megye 

területére nézve 

az avar és 

honfoglaláskori 

leletanyagra 

vonatkozó 

észrevételeiről 

tanulmányt írni a 

múzeum 

évkönyvébe; 

ausztriai ismerőse 

arról ír, hogy ott 

is találtak avar 

sírokat, de a róla 

szóló szövegben 

nem győzték 

Vladimir Fedorovich 

Gening, Molnár 

Lászlófestőművész, 

Rákos Raimund, 

Csallány Dezső, 

Domonkos Alajos

1786 Fond 1 III. Belitzky János levél László Gyula Salgótarján 1978.01.10 1 f. 1 bor. gépirat

átadta kibővített 

kéziratát a 

Múzeumi évkönyv 

szerkesztőinek; a 

jegyzetek 

számozását a 

változtatás 

értelmében 

módosította; 

elnézést kér, hogy 

ennyi 

többletmunkát 

okoz

1787 Fond 1 III. Belitzky János levél László Gyula Salgótarján 1978.02.09 1 f. 1 bor. gépirat

nagyon köszöni a 

baráti hangú, 

tárgyilagos lektori 

véleményt; úgy 

véli nagyon 

fontos lenne 

áttörni a circulus 

vitiosust, amiben 

a középkorász 

kutatók 

leledzenek lektorálás

Vladimir Fedorovich 

Gening, Björn Collinder 

(svéd nyelvész, 

finnugrista) 1894-1983



1788 Fond 1 III. Belitzky János levél László Gyula Salgótarján 1978.02.16 1 f. 1 bor. gépirat

a múzeum még 

mindig nem kapta 

meg a lektori 

véleményt, félnek 

elkallódott; így 

sem fizetni nem 

tudnak, sem a 

Kiadói 

Főigazgatósághoz 

nem tudják 

elküldeni a 

kéziratot lektorálás

Horváth István, 

Domonkos Alajos, 

Vladimir Fedorovich 

Gening, Björn Collinder

1789 Fond 1 III. Belitzky János levél László Gyula Salgótarján 1978.11.13 1 f. 1 bor. gépirat

mellékeli 

Anonymusról írt 

dolgozata 

különnyomatát; 

érdeklődve 

olvasta kettős 

honfoglalásról írt; 

Szulejmán szultán 

reneszánsz 

műveltségű, 

nagytudású 

ember volt, jó 

lenne egész 

tevékenységét 

átértékelni; nagy 

érdekli és kutatja 

az avarok nyelvét, 

mely szerinte 

helyneveink 

alapján 

megismerhető 

1790 Fond 1 III. Barakovichné levél László Gyula Budapest 1978.11.13 1 f. 1 bor. gépirat

Nagyrévi-Neppel 

György: Ló, lovas, 

lószerszám 

címmel tematikár 

adott be a 

kiadóhoz; kérik, 

hogy 

véleményezze

Mezőgazdasági 

Könyvkiadó Vállalat 

(Budapest)

Nagyrévi-Neppel 

György, O. Grossmann

1791 Fond 1 III. Berend T. Iván levél László Gyula Budapest 1972.03.14 1 f. 1 bor. gépirat

az OPI, a Magyar 

Történelmi 

Társulat és TIT 

minden évben 

megrendezi a 

Történelemtanáro

k Nyári 

Akadémiáját; arra 

kéri,hogy a 

honfoglaló 

magyar nép élete 

témaköréből 

tartson előadást előadás

Országos Pedagógiai 

Intézet Igazgatósága 

(Budapest)

további 

aláíró 

Szarka 

József

1792 Fond 1 III. Berente István levél László Gyula Szőny 1977.02.07 1 f. 1 bor. gépirat

megtisztelőnek 

érzi, hogy teljes 

disszertációját 

elolvasta, s a 

benne lévő témák 

némelyikét 

további 

kidolgozásra 

javasolta; 

korábban 

behatóan 

foglalkozott a 

honfoglaló nép 

állatgyógyításával, 

most azonban a 

magyar nép 

gazdálkodását 

szeretné 

feldolgozni 

kezdetektől a 13. 

századig; ehhez 

kér ssegítő kezet

Vámbéri Ármin, 

Komoróczy Géza

1793 Fond 1 III. Berente István levél László Gyula Szőny 1977.07.21 1 f. 1 bor. gépirat

a 

szemrehányásoka

t olvasva felemlíti 

kevéske régészeti 

ismereteit Kralovánszky Alán

Besnyő, Babat, 

Gödöllő, 

Monostorliget

1794 Fond 1 III. Berente István levél László Gyula Szőny 1978.02.25 1 f. 1 bor. gépirat

reméli, hogy a 

következő 

komáromi 

előadáson lesz 

módjuk 

személyesen 

megismerkedni

1795 Fond 1 III. Berente István levél László Gyula Szőny 1978.05.15 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

a 

nagyszentmiklósi 

lelet egyik női 

ábrázolását 

elemzi, szerinte 

coitus pózról van 

szó; úgy véli, hogy 

a szasszanida tál 

domborítása 

hasonlóságot 

mutat; nem ért 

egyet a 

hermafrodita alak 

feltételezéséről, 

mivel a 

hermafroditizmus 

igen ritka; örülne, 

ha egy kis időt 

tudna rászánni; 

mellékletként egy 

csapadékgörbét 

küld 

Nagyszentmik

lósi 

aranykincs Brooks



1796 Fond 1 III. Berente István levél László Gyula Szőny 1978.07.11 1 f. 1 bor. gépirat

izgalmas kérdés 

az ásatások 

talajgenetikai 

vizsgálatával 

foglalkozni; 

megírja, hogy a 

talajtani 

térképekhez lehet 

jutni az MTA 

Agrokémiai és 

Talajtani 

Kutatóintézetébe

n; szerinte 

hasznos lenne 

ezeket a talajtani 

térképeket II. 

József-kori 

katonai 

térképekkel is 

összevetni; 

szívesen segítene 

a felgyői ásatások 

talajtani 

kérdéseinek 

megoldásában; 

továbbiakban a 

lovak verekedés-

módjáról ír lóábrázolás Felgyő

1797 Fond 1 III. Berkes József levél László Gyula Budapest 1971.06.17 1 f. gépirat

a Dürer 

emlékkiállításon 

bemutatott 

grafikái közül 

megvásárolnák 

egy művét (Öreg 

modell); kérdés, 

hogy hozzájárul-e grafika

Magyar Népköztársaság 

Művészeti Alapja. 

Művészeti Osztály

1798 Fond 1 III. Berzy József levél László Gyula Toronto 1979.01.10 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a rajzot és 

az üdvözletet; 

lapjukban 

szeretnének 

bemutatni 

magyar költőket, 

írókat, 

művészeket, most 

éppen Weöres 

Sándort címlapon 

a képével és 

néhány verset

Krónika. A Kanadai 

Magyar Kultúrközpont 

lapja. Toronto

Weöres Sándor,Illyés 

Gyula, Endes László

1799 Fond 1 III. Besenyő Sándor levél László Gyula Bécs 1977.02.05 6 f. 1 bor. gépirat

örül, hogy 

Amerikába megy 

és reméli tarthat 

előadásokat, mert 

fontos, hogy a 

kinti magyarok 

tiszta képet 

kapjanak az 

otthoni  

tudományos 

eredményekről;  

észak-olaszországi 

és dél-tiroli 

képeket 

nézegetve vette 

észre, hogy a 

csempeszkopácsi, 

egregyi 

templomok és a 

szigligeti 

templomrom az 

ottani 8-9. századi 

kis falusi 

templomok 

szakasztott másai; 

örül, hogy a 

kettős 

honfoglalásról 

nyelvösszehas

onlítás

Björn Collinder (svéd 

nyelvész, finnugrista) 

1894-1983

1800 Fond 1 III. Besenyő Sándor levél László Gyula Bécs [1977?].08.? 3 f. 1 bor. gépirat

csak augusztus 

első felében tudja 

fogadni őket,mert 

több szobáját 

kiadta 

albérlőknek, 

ugyanis Erdélyből 

elmenekült 

rokonait kell 

segítenie;  

szerinte az 

indogermanizmus 

zsákutcába jutott, 

aminek Götz jól 

összefoglalta az 

okait; levele 

további részében 

etimológiával, 

nyelvösszehasonlí

tással foglalkozik

a levél 

mellett 

egy dátum 

nélküli 

xeroxmás

olat, mely 

ugyancsak 

nyelvössz

ehasonlítá

st 

tartalmaz

1801 Fond 1 III. Bethlen Dániel levél László Gyula

[Verőcemar

os?] [1975?] 1 f. 1 bor. autográf

legutóbbi könyvét 

nagy örömmel 

olvasta, jó lenne, 

ha minden 

magyar háznál 

kézbe vennék

1802 Fond 1 III. Békés György levél László Gyula Szentendre 1977.12.12 1 f. 1 bor. gépirat

szeretnének 

kiállítást rendezni 

író portréiból és 

egyéb grafikáiból, 

remélik nem 

utasítja vissza 

kérésüket kiállítás

Pest Megyei Művelődési 

Központ és Könyvtár 

(Szentendre)

1803 Fond 1 III. Békés István levél László Gyula Budapest 1970.03.25 1 f. gépirat

köszönik, hogy 

elvállalta néhány 

címszó megírását 

a készülő 

Magyarok 

Világlexikona 

számára Corvina Kiadó (Budapest)

Dér József, Kerényi 

Károly, Kőrösi Csoma 

Sándor, Pulszky Ferenc

további 

aláíró 

Kemény 

G. Gábor



1804 Fond 1 III. Béni József levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1978.12.27 1 f. 1 bor. + 9 f. autográf

biológia-földrajz 

szakos 

középiskolai 

tanárként 

helytörténettel 

foglalkozik; "A 

Hód név 

nyomában" c. 

dolgozatát küldi 

és ajánlja szíves 

figyelmébe

1805 Fond 1 III. Béres András levél László Gyula Debrecen 1967.06.23 1 f. gépirat

a Déri Múzeum 

évkönyvében ki 

akarják adni 

Mesterházy 

Károly 

bölcsészdoktori 

disszertációját 

(Adatok a 

honfoglaláskori 

magyar köznépi 

család 

szerkezetéhez); 

kérik, hogy 

vállalja el a 

dolgozat 

lektorálását lektorálás Déri Múzeum (Debrecen) Mesterházy Károly

1806 Fond 1 III. Bialekova, Darina levél László Gyula Nyitra 1977.12.16 1 db 1 bor. + 1 f. autográf német

boldog új évet 

kíván, egyúttal 

mellékeli a 

szlovákiai avar 

kori temetők 

helységneveit

1807 Fond 1 III. Bíró Mária levél László Gyula Budapest [1973?] 1 f. autográf

tanszéki levelek 

továbbításáról ír

1808 Fond 1 III. Bíró Vera levél László Gyula London 1977.07.06 1 f. 1 bor. + 3 f. autográf

könyvének 

nyelvészeti 

kérdéseihez szól 

hozzá, egyes 

szavak eredetét 

vizsgálja 

különböző 

nyelveknél; 

mellékelt 

dolgozatának 

címe: Az ugor 

nyelvcsalád a 

klasszikus 

világban

Michael Ventris, 

Chadwick

Bíró Vera 

asszonyne

ve: Vera 

Hollander

1809 Fond 1 III. Boba Imre levél László Gyula Seattle 1977.05.20 2 f. 1 bor. gépirat

örül, hogy 

emlékszik  még rá 

és reméli, hogy 

megkapta a Dél-

Amerikában 

megjelent sumér 

könyvet; európai 

körútra indul, 

szeretne több 

barátjával 

találkozni, így 

júniusban vele is University of Washington

Vargyas Lajos, Püspöki 

Péter, Blaskovič József

1810 Fond 1 III. Bockhorn, Olaf levél László Gyula Wien 1979.11.05 1 f. gépirat német

konferenciára 

hívja, ahol (dr. 

Gaál professzor 

ötlete alapján) a 

népvándorláskori 

népművészet 

témakörében 

kellene előadást 

tartania

Institut für Volkskunde 

der Universität Wien

Gaál Károly (1922-

2007) néprajzkutató

1811 Fond 1 III. Bodor Györgyné levél László Gyula Budapest 1977.11.28 1 f. 1 bor. autográf

szeretné férje 

kéziratát  kiadni, s 

örülne, ha erről 

személyesen 

beszélhetnének

Hankó Nándor, Balázs 

Gábor

1812 Fond 1 III. Bodor Györgyné levél László Gyula Budapest 1979.03.01 1 f. 1 bor. autográf

elküldi Györffy 

György férje 

munkájáról írt 

szakvéleményét; 

Makkai Lászlóval 

is szeretné 

aláiratni

Györffy György, Makkai 

László

1813 Fond 1 III. Bodor Györgyné levél László Gyula Budapest 1979.06.17 1 f. 1 bor. autográf

úgy tűnik nem 

boldogul férje 

kéziratának 

ügyében, mert 

mindenki másra 

hivatkozik

Hankó Nándor, Balázs 

Gábor, Györffy György, 

Makkai László

1814 Fond 1 III. Bodri Ferenc levél László Gyula Esztergom 1978?.02.03. 1 f. 1 bor. gépirat

felhívja figyelmét 

a februári 

Jelenkorban 

megjelent írására, 

ami Medgyessy 

könyvéről és 

kiállításáról szól; 

örülne, ha kapna 

egy példányt a 

könyvből; 

izgatottan 

olvastam Az 

ősember 

művészetét Tolna megyei Népújság

Medgyessy Ferenc, 

Szőnyi Zsuzsa

1815 Fond 1 III. Bodri Ferenc levél László Gyula Esztergom 1978?.02.09. 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a meleg 

hangú 

dedikációval 

küldött 

Medgyessy 

füzetet

Jelenkor. Irodalmi és 

művészeti folyóirat Medgyessy Ferenc



1816 Fond 1 III. Bodri Ferenc levél László Gyula Esztergom 1978?.02.18. 1 f. 1 bor. gépirat

boldog 

születésnapot 

kíván; köszöni a 

Corvina Kiadó 

recenziós 

példányát; 

egykori 

tanítványát 

ajánlja 

figyelmébe;  várja 

a Gyorsuló idő 

sorozatban igért 

munkáját Tatay József

1817 Fond 1 III. Bodri Ferenc levél László Gyula Esztergom 1979?.01.09. 1 f. 1 bor. gépirat

küldi könyvéről írt 

kritikáját, mely a 

Tolna megyei 

Népújságban fog 

megjelenni; 

figyelmébe ajánlja 

egykori diákját; Tatay József

1818 Fond 1 III. Bodri Ferenc levél László Gyula Esztergom 1979?.08.02. 1 f. 1 bor. gépirat

küldi recenziója 

xeroxmásolatát

1819 Fond 1 III. Bodri Ferenc levél László Gyula Esztergom 1979?.09.26. 1 f. 1 bor. gépirat

izgalommal várták 

az előadásra, de 

kiderült, hogy TV-

adásban volt, 

gratulál 

szerepléséhez; 

köszöni a könyvet

1820 Fond 1 III. Bojtor Istvánné levél László Gyula Göncruszka 1978.12.13 1 f. 2 f. gépirat

továbbítja az 

újságot, amit 

Ferenczi Géza 

küldött 

Udvarhelyről; a 

mellékelt írás 

címe: Jézus a 

méltatlannál Ferenczi Géza

1821 Fond 1 III. Boltizár Endre levél László Gyula Szombathely 1977.05.09 2 f. 1 bor. autográf

"Vallomás 

Sopronról" c. 

írása igen 

megindította, 

hálából egy 

levelezőlapot 

küld; őt a 

történelem szele 

sodorta a nyugati 

végekre Sopron

1822 Fond 1 III. Boltizár Endre levél László Gyula Szombathely 1977.12.15 1 db autográf

kellemes 

ünnepeket kíván 

a szép soproni 

lappal,  amely 

Lackhner Kristóf 

soproni 

polgármester 

rézkarcos 

önarcképét 

ábrázolja

1823 Fond 1 III. Bóna István és Joli levél László Gyula Kraków 1979.10.08 1 db autográf

a jakuszowicei 

lelet 

tanulmányozása 

közben rá 

gondolnak Jakuszowice

1824 Fond 1 III. Bóna István és Joli levél László Gyula Dunaújváros 1979?.12.? 1 db autográf

boldog új évet 

kívánnak, egyúttal 

a nyári könyveket 

is megköszönve

1825 Fond 1 III. Boromisza Tiborné levél László Gyula Szentendre 1979.12.16 1 f. 1 bor. gépirat

az MNG kiállítást 

tervez férje száz 

éves 

születésnapjára 

Haulisch L. 

rendezésében, 

továbbá 

fényképeket 

kérnek férje 

munkáiról; 

kérdése, hogy 

kaphat-e 

fényképeket a 

náluk lévő 

akvarellekről és 

kölcsön adnák-e a 

kiállítás tartamára kiállítás Magyar Nemzeti Galéria

Boromisza Tibor (1880-

1960), Haulisch Lenke

1826 Fond 1 III. Boros Józsefné levél László Gyula Szeged 1977.07.16 1 f. 1 bor. gépirat

augusztusban 

szeretne egy 

hétre elmenni a 

felgyői ásatásra ásatás

József Attila 

Tudományegyetem. 

Embertani Tanszék 

(Szeged) Felgyő

1827 Fond 1 III.

Boros-Gyevi J. 

Edmund levél László Gyula Wellington 1971.06.03 1 db autográf

kérdéseket tesz 

fel a kettős 

honfoglalással 

kapcsolatban

1828 Fond 1 III. Bosnyák Sándor levél László Gyula Budapest 197? 1 db gépirat

"A honfoglalásról" 

c. 

könyvecskéjéből 

idéz, miszerint a 

sámán 

szertartásoknál 

figyelembe kell 

veni a kábítószer 

használatát, 

továbbá Juhász 

Ferenc is 

alávetette magát 

ilyen kísérletnek; 

van-e irodalma 

ennek a 

kísérletnek; kár, 

hogy az állattan 

adatainál nem 

beszél a magyar 

kutyafajtákról

Juhász Ferenc költő 

(1928-2015)



1829 Fond 1 III. Bovini, Giuseppe levél László Gyula Ravenna 1968.03.28 1 f. 1 bor. gépirat

az 1969 

márciusában, 

Ravennában 

rendezendő 

konferencia-

előadások 

lehetséges címeit 

írja meg és egyéb 

részleteket az 

előadással 

kapcsolatban; 

májusban 

Budapestre jön és 

reméli 

személyesen is 

találkozhatnak

Istituto di Antichità 

Ravennati  e Bizantine 

(Ravenna) Ravenna

1830 Fond 1 III. Bovini, Giuseppe levél László Gyula Ravenna 1970.10.29 1 f. 1 bor.

nyomtatvá

ny

a Rivista Felix 

Ravenna 

előfizetési 

lehetőségeiről 

tájékoztat

Istituto di Antichità 

Ravennati  e Bizantine 

(Ravenna) Ravenna

1831 Fond 1 III. Brogyanyi, Bela levél László Gyula Freiburg 1987.05.08 2 f. 1 bor. gépirat

tudomásul veszik, 

hogy elfogadta 

meghívásukat és 

ír a Szemerényi 

emlékkönyvbe is, 

mely az 

amsterdami John 

Benjamins Publ. 

Co.-nál fog 

megjelenni; a 

továbbiakban 

ismerteti a közlés 

formáira 

vonatkozó 

alapelveiket

Szemerenyi Oswald 

(1913-1996)

1832 Fond 1 III. Budai Sándor levél László Gyula Sándorfalva 1979.03.26 1 f. 1 bor. autográf

a levél írója a 

népművészet 

mestere, amatőr 

festő; szeretné 

megörökíteni a 

Pusztaszer-i 

országgyűlést, de 

még nem tudja, 

hogy milyen 

beállításban fesse 

le a hét vezért és 

Árpádot, lovon 

ültek-e vagy nem; 

Szelesi Zoltán 

szegedi 

művészettörténés

z tanácsára 

fordult hozzá; kéri 

adjon útmutatást Szelesi Zoltán

1833 Fond 1 III. Budai Sándor levél László Gyula Sándorfalva 1979.04.18 1 f. 1 bor. autográf

hálásan köszöni 

az útmutatást; a 

Somogyi Könyvtár 

munkatárai is 

segítik, könyveket 

kap tőlük; korábbi 

képeiből 

Sándorfalván 

kiállítás lesz, 

melyet Szelesi 

Zoltán nyit meg; 

örülne, ha el 

tudna jönni festészet Szelesi Zoltán Sándorfalva

1834 Fond 1 III. Buday Lajos levél László Gyula Szeged 1959? 1 f. 1 f. gépirat

a kiállítást 

megnyitották, 

kár, hogy nem 

tudott eljönni, de 

a segítséget 

köszöni; reméli, 

hogy egyszer 

mégis megnézi a 

kiállítást és a 

rajztanszéket is; 

"A tér rajzi 

megismerése" c. 

témán dolgozik, 

kandidátusi 

disseztációnak 

szánja ezt a 

rajzelméleti 

munkát; tudna-e 

opponenst 

ajánlani

Tanárképző Főiskola 

(Szeged)

1835 Fond 1 III. Burger Alice, Sz. levél László Gyula Budapest 1979.01.15 1 f. soksz.

ki akarják adni az 

1978-as év 

régészeti 

feltárásainak 

eredményéről 

szóló beszámolót 

az Archaeológiai 

Értesítőben; kéri, 

hogy a korábbi 

gyakorlatnak 

megfelelően 

küldjék be a 

feltárásokról, 

éremleletek 

begyűjtéséről, 

terepbejárásokról 

szóló 

beszámolójukat, 

amennyiben a 

feltárás 

eredményei 

valahol 

megjelentek, 

kérik a cím 

pontos közlését

ásatási 

beszámolók

Magyar Nemzeti 

Múzeum. Adattár

1836 Fond 1 III. Butak András levél László Gyula Budapest 1992.11.09 1 f. soksz.

örömmel vennék, 

ha az ő grafikái is 

képviselve 

lennének a 

Kabinet 

anyagában grafika

Magyar 

Grafikusművészek 

Szövetsége. Grafikai és 

Érem Kabinet



1837 Fond 1 III. Búza Mária levél László Gyula Budapest 1978.01.10 1 f. 1 bor. autográf

meghívja az 

Iparművészeti 

Főiskola szilikát 

diploma 

kiállítására

1838 Fond 1 III.

Chropovsky, 

Bohuslav levél László Gyula Nyitra 1977.01.14 1 f. 1 bor. gépirat német

konferenciameghí

vás konferencia

Union Internationale 

d'Archéologie Slave. 

Secretariat du Conseil 

Permanent et du Comité 

Exécutif Bad Saarow

Bohuslav 

Chropovsk

y szlovák 

régész 

(1926-

2009)

1839 Fond 1 III.

Chropovsky, 

Bohuslav levél László Gyula Nyitra 1978.04.19 2 f. gépirat francia

meghívás 

finnországi 

szimpóziumra 

(Balti-tenger 

régiójának 

kulturkapcsolatai)

; felhívja a 

figyelmet a 

megjelenés 

fontosságára konferencia

Union Internationale 

d'Archéologie Slave. 

Secretariat du Conseil 

Permanent et du Comité 

Exécutif

Rybakov, Boris 

Alexandrovič Hanasaari

1840 Fond 1 III.

Chropovsky, 

Bohuslav levél László Gyula Nyitra 1979.?? 1 f. gépirat francia

az újévi 

jókívánságok 

mellett 

megköszöni a 

gyümölcsöző 

együttműködést 

és reméli 

barátságuk és 

tudományos 

együttműködésük 

további fejlődését

Institut d'Archéologie de 

l'Academie Slovaque des 

Sciences (Nyitra)

1841 Fond 1 III. Coblenz, Werner levél László Gyula Dresden 1973.09.19 1 f. gépirat német

1842 Fond 1 III. Czimra Gyuláné levél László Gyula Budapest 197? 1 db gépirat

az évforduló 

alkalmából jó 

egészséget és 

sikert kíván

1843 Fond 1 III. Czimra Gyuláné levél László Gyula Budapest 1977.07.22 2 f. 1 bor. gépirat

köszöni 

közreműködését 

a férjéről készült 

portréfilmben; 

sajnálja, hogy 

férje ezt már nem 

érhette meg

Czimra Gyula (1901-

1966)

1844 Fond 1 III. Csáder Dezső levél László Gyula Fót 1977.07.21 1 f. 1 bor. gépirat

Püski Sándor 

néhány amerikai 

íróval 

augusztusban 

kilátogat Fótra, 

ahol szeretettel 

várják Németh 

Kálmánnal együtt

Püski Sándor, Németh 

Kálmán

1845 Fond 1 III. Csáder Dezső levél László Gyula Fót 1979.09.11 1 f. 1 bor. gépirat

örülnének, ha 

szeptemberben 

ismét elmenne 

Fótra, hogy 

megbeszéljék 

Németh Kálmán 

ajándéka ügyét; 

Ikvai Nándort is 

szeretné 

meghívni

Németh Kálmán, Ikvai 

Nándor

1846 Fond 1 III. Csáder Dezső levél László Gyula Fót 1979.09.20 1 f. 1 bor. gépirat

igazodnak hozzá, 

azaz várják okt. 2-

án, hogy együtt 

mehessenek 

Németh 

Kálménnéhoz Németh Kálmánné

1847 Fond 1 III. C sánky Ábi levél László Gyula Amsterdam [s.a.] 1 db autográf

kellemes 

karácsonyi 

ünnepeket 

kívánnak; a rajz 

Miett lányuk 

munkája

1848 Fond 1 III. Csánky Ábi levél László Gyula Amsterdam 199?12? 1 f. 1 bor. autográf

nem feledkezett 

meg róla, de 1991 

óta nem járt 

Magyarországon

1849 Fond 1 III. Csánky-Mühl Kriszta levél László Gyula Amsterdam 1977.07.06 1 db autográf

olvasták a soproni 

cikket, amit Paci 

néni küldött; 

jönnek 

Budapestre, 

szeretnének 

találkozni

1850 Fond 1 III. Csánky-Mühl Kriszta levél László Gyula Budapest 1977.07.18 1 f. 1 bor. autográf

örültek, hogy 

érkezésük napján 

levele várta őket; 

ismerteti hazai 

programjukat; 

amennyiben nem 

sikerülne a 

budapesti 

találkozás, akkor 

szívesen 

felkeresik 

Balatonrendesen

1851 Fond 1 III. Csányi Marietta levél László Gyula Szolnok 1978.07.01 1 f. 1 bor. autográf

hála 

kalauzolásának, 

emlékezetében 

fel tudja idézni a 

festményeket; 

külön öröm, hogy 

társaságában 

nézhette meg a 

nagyszetmiklósi 

kincset

1852 Fond 1 III. Császár Péter levél László Gyula Budapest [1988.12.30.] 1 f. 1 db gépirat

mellékelten 

küldik Vákár Tibor 

építész-grafikus 

névjegyét

Műszaki Könyvkiadó 

(Budapest) Vákár Tibor

további 

aláíró 

Tabéry 

Gábor



1853 Fond 1 III. Cséfalvay Pál levél László Gyula Esztergom 1977.03.30 1 f. gépirat

szeretné, ha 

május 1-én 

előadást tartana 

Szent Lászlóról; a 

vetítési 

körülményeket 

megbeszélik 

Mózer Zolival előadás

Keresztény Múzeum 

(Esztergom)

Szent László, Mózer 

Zoltán

1854 Fond 1 III. Cselényi Béláné levél László Gyula [Kolozsvár] [1976].08.24 1 f. 1 bor. autográf

családi 

eseményekről 

számol be; még 

nem kérhetnek 

útlevelet, s mire 

aktuális lesz, 

addigra nem 

marad 

szabadságuk; 

megkeresztelték 

Sárikát

Ferenczi Júlia, Fazakas 

János, Fazakas Csilla

1855 Fond 1 III. Cselényi Béláné levél László Gyula [Kolozsvár] [1976].10.03. 1 f. autográf

zajlik körülöttük 

az élet; közeledik 

a költözés ideje; 

Ferenczi Géza 

előfizetett a 

folyóiratra; a 

barátokat 

értesítette a 

rádióelőadásról, 

de éppen ő nem 

tudta 

meghallgatni, a 

Kossuth adót 

nagyon zavarják; 

Selmeczi János 

viszont hallgatta 

az adást; járt 

Kányádinál kézirat 

ügyében, de nem 

tudott adni, mert 

mindent éppel ír, 

ezzel szemben 

sajnálja, hogy 

még nem 

találkoztak; 

szombaton 

Marosvásárhelyre 

mennek és akkor 

Ferenczi Géza, Selmeczi 

János, Kányádi Sándor, 

Sütő András, Tamási 

Áron 

1856 Fond 1 III. Cselényi Béláné levél László Gyula [Kolozsvár] 197?.08.30. 2 f. autográf

csak röviden ír, 

köszöni a 

könyvet, amit 

mindenki irigyel 

tőlük; édesapja 

súlyos beteg; a 

minisztérium 

jóváhagyta, majd 

visszavonta László 

fia pesti 

ösztöndíját; 

egyelőre nem 

költöznek Cselényi László

1857 Fond 1 III. Cselényi Béláné levél László Gyula [Kolozsvár] [1982].09.25. 1 f. 1 bor. autográf

férje egész 

nyáron kórházban 

volt, de már javul 

és örömmel 

olvasta másodjára 

is  Dezsővel 

küldött könyvet

1858 Fond 1 III. Cselényi Béláné levél László Gyula [Kolozsvár] 1977.01.02 1 f. 1 bor. autográf

megszületett Sára 

Ágnes nevű 

unokájuk, még 

Marosvásárelyen 

vannak, fia ezért 

ingázik Kemény G. Gábor

1859 Fond 1 III. Cselényi Béláné levél László Gyula Kolozsvár 1979.12.15 1 db 1 bor. autográf

nagyon örültek 

levelének, de 

férje betegsége 

miatt most csak a 

karácsonyi 

jókívánságokra 

marad ideje Cselényi Béla

1860 Fond 1 III. Cservenka József levél László Gyula Kassa 1976.02.10 1 f. 1 bor. autográf

szlovák nyelven 

megjelent 

történelmi 

munkákat 

ismertet; az egyik 

szerző Kučera, aki 

szerint a magyar 

nép elmaradott 

barbár volt, 

egyetemei tanár, 

tehát irányítja az 

új generáció 

szemléletét; 

Dvořák könyvéből 

szlovák régészeti 

eredményeket 

ismertet; szerinte 

érdemes lenne 

ezzel a két 

könyvvel 

tanulmányi 

körökben 

foglalkozni - 

magyar ügy

Matúš Kučera, Pavel 

Dvořák



1861 Fond 1 III. Cservenka József levél László Gyula Kassa 1977.07.27 2 f. 1 bor. autográf

a magyar 

történelmet az 

osztrák 

uralkodóházban 

németek és 

csehek írták azzal 

a céllal, hogy a 

magyar nemzetet 

felszámolják és 

jogilag 

megsemmisítsék; 

Naszvadról 

részletesen ír, 

majd további 

helységneveket 

elemez, 

ásatásokról szól, 

melyeket a 

szakirodalomból 

ismer; 

nyelvünket, 

történelmünket 

meghamisítják; 

kesereg a magyar 

kisebbség sorsán; 

matematikusként 

népe létszámát, 

kultúráját, Szőke Béla

1862 Fond 1 III. Cservenka József levél László Gyula Kassa 1978.12.17 2 f. 1 bor. autográf

részletesen 

emeséli hányatott 

életét, majd ismét 

a magyar nemzet 

ugyancsak 

hányatott sorsát 

taglalja

1863 Fond 1 III. Cservenka József levél László Gyula Kassa 1978.?? 2 f. autográf

köszöni a nem 

várt választ; ők 

olyan dolgokról 

olvasnak, 

amelyekről 

Magyarországon 

semmit nem 

tudnak vagy 

hallgatnak; 

szerinte a magyar 

történészek, 

nyelvészek egy 

része vagy 

tudatlan vagy 

irányított; a 

fejlődés leállt; a 

magyar 

történetírás 

hiányosságait 

vagy tévedéseit 

elemzi

1864 Fond 1 III. Cservény József levél László Gyula Erdőkertes 1979.10.14 1 f. 1 bor. gépirat

emlékeztetik, 

hogy 23-án várják 

a 

klubbeszélgetésre

Ady Endre Művelődési 

Ház (Erdőkertes); Eötvös 

Klub (Erdőkertes)

1865 Fond 1 III. Csonka, Paul L. levél László Gyula

Eugene 

(Oregon) 1975.02.04 3 f. 1 bor. autográf

öt oldalon 

keresztül 

kérdéseket tesz 

fel a magyar 

őstörténettel, a 

sumér és magyar 

nyelv viszonyával, 

majd a történelmi 

magyar címerrel 

kapcsolatban; 

történelmi 

példákat hoz arra, 

hogy egy 

elnyomott nép 

valódi vagy 

kitalált múltjához 

fordul bíztatásért; 

szerinte ez egy 

pszichológiai 

fegyver a 

beolvasztás ellen, 

az önfenntartás 

érdekében; az 

elmélet 

pszichológiai 

hatásossága 

tagadhatatlan, s 

ezzel 

Institute of Theoretical 

Science and Department 

of Physics. University of 

Oregon

1866 Fond 1 III. Csonka, Paul L. levél László Gyula

Eugene 

(Oregon) 1975.06.25 3 f. 1 bor. + 1 f. autográf

hálásan köszöni a 

szépen megírt 

levelet (a 

külföldön 

született magyar 

fiatalokhoz), amit 

majd közölnek, 

miután a 

Tiszatájban 

megjelent; a 

szövegben 

néhány 

változtatást 

szeretne annak 

érdekében, hogy 

náluk ne legyen 

félreérthető; 

szeptemberben 

Európában tart 

néhány előadást, 

Budapestre is jön, 

örülne egy 

személyes 

találkozásnak

Institute of Theoretical 

Science and Department 

of Physics. University of 

Oregon

a 

mellékelt 

xeroxmás

olat a 

"Romania

" c. 

folyóirat 

1974. évi 

számából 

készült, 

melynek 

címe: 

2500 éves 

történele

m

1867 Fond 1 III. Csonka, Paul L. levél László Gyula

Eugene 

(Oregon) 1977.02.16 1 f. 1 bor. autográf

jelzi, hogy küldött 

két könyvet, de 

ebben a témában 

elég nehéz 

irodalmat találni; 

reméli, hogy el 

tud jönni 

Amerikába

Institute of Theoretical 

Science and Department 

of Physics. University of 

Oregon



1868 Fond 1 III. Csonka, Paul L. levél László Gyula

Eugene 

(Oregon) 1977.08.15 1 f. 1 bor. autográf

sajnálja, hogy 

nem tudott 

Amerikába jönni, 

de reméli, hogy a 

következő évben 

sikerülni fog; ez 

esetben szívesen 

látja; házasodni 

készül, felesége 

amerikai, magyar 

gyökerekkel; 

biztosítja, hogy 

leendő gyermekei 

fognak magyarul 

tudni; következő 

évtől ő lesz 

intézetük 

igazgatója

Institute of Theoretical 

Science and Department 

of Physics. University of 

Oregon

1869 Fond 1 III. Csonka, Paul L. levél László Gyula

Eugene 

(Oregon) 1977.08.16 1 f. 1 bor. autográf

tegnap írt 

levelére nem vár 

választ, nehogy 

ezzel töltse drága 

idejét

Institute of Theoretical 

Science and Department 

of Physics. University of 

Oregon

1870 Fond 1 III. Csonka, Paul L. levél László Gyula

Eugene 

(Oregon) 1978.02.16 1 f. 1 bor. autográf

egyre többet 

hallani arról, hogy 

az emberiség 

őstörténetéről 

alkotott kép 

megváltozott, 

köszönhetően a 

modern vizsgálati 

lehetőségeknek; 

kérdése, hogy az 

újabb 

eredmények 

hoztak-e változást 

a magyar 

őstörténetben; ha 

Amerikába jönne 

szívesen állna 

rendelkezésére és 

úgy véli, hogy 

Oregon állam 

igen szép, 

alkalmas a 

pihenésre

Institute of Theoretical 

Science and Department 

of Physics. University of 

Oregon

1871 Fond 1 III. Csonka, Paul L. levél László Gyula

Eugene 

(Oregon) 1978.11.14 1 f. 1 bor. autográf

sajnálja, hogy 

amerikai útja alatt 

nem tudtak 

találkozni, de 

decemberben 

Budapesten lesz, 

hátha akkor 

beszélgethetnek; 

ha valami miatt  

dec. 15. és 28. 

közti időpont 

alkalmatlan, 

akkor kéri, hogy 

erről édesapját 

(Csonka Pál) 

tájékoztassa

Institute of Theoretical 

Science and Department 

of Physics. University of 

Oregon

1872 Fond 1 III. Csonka, Paul L. levél László Gyula

Eugene 

(Oregon) [1979.12.30] 2 f. autográf

Emlékezzünk 

régiekről c. 

könyvét 

egyhuzamban 

elolvasta, szerinte 

százezrek fognak 

belőle tanulni; 

Őstörténetünk c. 

munkáját 

ugyancsak nagy 

érdeklődéssel 

olvassa; szeretné, 

ha a prof.-nak 

ajándékozott 

könyvről vagy ő 

vagy egy általa 

kiválasztott 

személy 

véleményt 

mondana; noha 

nem hallgatta 

egyetemi 

előadásait, mégis 

tanítványának érzi 

magát, s számára 

példát mutat arra, 

hogyan kell 

céltudatosan 

Institute of Theoretical 

Science and Department 

of Physics. University of 

Oregon

1873 Fond 1 III. Csonka, Paul L. levél László Gyula

Eugene 

(Oregon) [s.a.] 1 f. 1 bor. autográf

küld egy könyvet, 

melynek 

jegyzeteiben 

gyakran 

hivatkoznak a 

prof. műveire

Institute of Theoretical 

Science and Department 

of Physics. University of 

Oregon



1874 Fond 1 III. Csontos Vilmos, ifj. levél László Gyula

Zselíz 

(Želiezovce) 1977.02.20 4 f. 1 bor. autográf

köszöni a 

hasznos, okos 

tanácsokat, 

melyek 

feltehetően 

megpróbálnak 

rendet vágni sok 

irányú 

érdeklődésében; 

egykor igen 

eredményesen, 

versenyszerűen 

sakkozott; 

hosszasan 

fejtegeti 

olvasmányai 

során kialakult 

véleményét a 

legkülönfélébb 

témákban, mint 

régészet, finn-

ugor eredet, 

sumér rokonság, 

etc.; végezetül 

tanácsot kér 

családi 

címerükkel 

kapcsolatban 

1875 Fond 1 III. Csontos Vilmos, ifj. levél László Gyula Zselíz 1977.06.20 4 f. 1 bor. autográf

sok mondandója 

van, pl. 

Kéménden őskori 

települést 

találtak, Zselízen 

pénzeket; 

Pozsonyba jár 

rendezői szakra, 

de felvették 

Komáromba 

műszaki 

középiskolába; a 

Csontos család 

tagjairól folytat 

adatgyűjtést, 

mert fontos 

tudni, hogy hová 

nyúlnak vissza 

gyökereink Püspöki Nagy Péter

1876 Fond 1 III. Csontos Vilmos, ifj. levél László Gyula Zselíz 1977.08.14 4 f. 1 bor. autográf

megvette 

"Régészeti 

tanulmányok" c. 

könyvét, amit 

azonnal el is 

kezdett olvasni, 

így most 

kérdéseket tesz 

fel; óriás termetű 

családokról 

beszél; szeretné 

aug. 20-án 

felkeresni; a 

Csemadok mellett 

honismereti kört 

akar alapítani

1877 Fond 1 III. Csontos Vilmos, ifj. levél László Gyula Zselíz 1977.10.09 5 f. 1 bor. gépirat

a Régészeti 

tanulmányok 

olyan hatással 

volt rá, hogy 

ezúttal oldalakon 

keresztül ezzel 

foglalkozik

1878 Fond 1 III. Csontos Vilmos, ifj. levél László Gyula Zselíz 1978.01.22 1 f. 1 bor. autográf

köszöni, hogy 

továbbította 

levelét a Nemzeti 

Múzeumnak, 

választ is kapott 

és kérésüknek 

megfelelően 

beszámolt a 

leletről; édesapja 

"Dalol a föld" c. 

verseskötete 

Budapesten is 

kapható lesz; neki 

rendezői sikere 

volt Goldoni Két 

úr szolgája c. 

darabbal; 

elkezdte a 

komáromi 

Mezőgazdasági 

Műszaki 

Középiskolát, ami 

két érettségit ad; 

a tanárok szerint 

jó tanuló id. Csontos Vilmos

1879 Fond 1 III. Csontos Vilmos, ifj. levél László Gyula Zselíz 1978.12.25 5 f. 1 bor. autográf

hosszú levelében 

több témát érint: 

Kazinczyt olvas, 

fát ültet, Csontos 

nevű rokonokat 

kutat; kikérdezte 

a környékén 

(Zselíz) élő 

öregeket, hogy 

szerintük hol 

lehetnek értékes 

régészeti 

lelőhelyek; néha 

szórakozásból 

etruszk írásokat 

igyekszik 

megfejteni



1880 Fond 1 III. Csontos Vilmos, ifj. levél László Gyula Zselíz 1979.09.20 1 f. 1 bor. autográf

mint a Csemadok 

kultúrfelelőse 

előadásra 

szeretné felkérni, 

melynek témája 

az "Emlékezzünk 

régiekről" c. 

könyve lenne előadás

1881 Fond 1 III. Csontos Vilmos, ifj. levél László Gyula Zselíz 1979.10.16 1 f. 1 bor. autográf

az előadást 

november 15-16-

ra tervezik; azt 

kéri, hogy előtte 

időben 

tájékoztassa őket, 

hogy nem jött-e 

közbe valami Csemadok

1882 Fond 1 III. Csontos Vilmos, ifj. levél László Gyula Zselíz 1979.11.08 1 db autográf

a péntek esti 

détum megfelel, 

tehát várják a 

párkányi 

állomáson 

november 16-án Csemadok

1883 Fond 1 III. Csőre Pál levél László Gyula Budapest 1973.06.13 1 f. 1 bor. gépirat

a Vadászati 

Kiállítás 

alkalmából 

rendezett 

szimpóziumon 

tartott előadása 

megjelenik a 

Vadászati Kultúra 

sorozatban; a 

levélíró dolgozata 

is itt fog 

megjelenni, 

kérése, hogy a 

Hunor és Magor 

nyomában c. 

könyvéből három 

képet átvehessen

Mezőgazdasági és 

Élelmezésügyi 

Minisztérium

1884 Fond 1 III. Dąbrowska, Elżbieta levél László Gyula Kraków 1973.12.?? 1 db 1 bor. autográf francia

igen köszöni az 

iránta tanúsított 

kedvességet, s a 

meleg 

fogadtatást, 

melyben 

Budapesten 

részesítették; 

boldog új évet 

kíván

1885 Fond 1 III. Dąbrowska, Elżbieta levél László Gyula Varsó 1976.12.?? 1 db 1 bor. autográf francia

üdvözletét küldi 

Karácsonyra és új 

évre

1886 Fond 1 III. Dąbrowska, Elżbieta levél László Gyula Fribourg 1979.06.28 1 db 1 bor.

nyomtatvá

ny

francia/le

ngyel

értesítés az 1979. 

április 22-én, a 

vatikáni Szent 

Anna kápolnában 

tartott 

esküvőjéről

1887 Fond 1 III. Dankó Imre levél László Gyula Debrecen 1979.06.26 1 f. 1 bor. gépirat

1980 őszén nyílik 

Debrecenben a 

Medgyessy 

emlékház, 

szeretnének ez 

alkalomból a 

centenáriumi 

ünnepségek 

részeként 

emlékülést 

tartani; felkéri 

előadónak, s majd 

a segítségét is kéri 

a kiállítás 

rendezéséhez

Medgyessy 

emlékülés Déri Múzeum (Debrecen) Medgyessy Ferenc

1888 Fond 1 III. Dankó Imre levél László Gyula Debrecen 1979.08.10 3 f. 1 bor. gépirat

minden 

körülmények 

között számítanak 

segítségére a 

Medgyessy 

rendezvényekkel 

kapcsolatban, mi 

több várják, hogy 

előadást tartson 

Medgyessy 

Ferenc 

jelentősége az 

európai 

szobrászatban 

címmel; kéri, 

hogy tegye félre 

aggályait és 

higgye el, hogy a 

mester szobrai 

méltó helyen 

lesznek 

Debrecenben és a 

város mindent 

megtesz annak 

érdekében, hogy 

megadja az 

állandó kiállítás 

megteremtésének 

Medgyessy Ferenc, 

Kirimi Irén, Bodnár Éva, 

Csap Erzsébet, Koczogh 

Ákos, Bőgel József, 

Kádár Zoltán, Pogány Ö. 

Gábor, Borsos József

1889 Fond 1 III. Dávidházy István levél László Gyula Sopron 1977.06.11 1 f. gépirat

a szóban forgó 

cikk a Heimtex c. 

NSzK folyóirat 

1977. májusi 

számában jelent 

meg, de ez 

valószínűleg nem 

mond újat a 

profnak a négy 

lovast ábrázoló 

nemezmunka 



1890 Fond 1 III. Deákvári Johanna levél László Gyula Budapest 1978.01.17 1 f. 1 bor. gépirat

munkássága, 

tevékenysége 

nyomán úgy érzi, 

hogy mégsem 

szégyen 

magyarnak lenni

1891 Fond 1 III. Deákvári Johanna levél László Gyula Budapest 1978.02.14 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a választ, 

de furdalja a 

lelkiismeret, 

amiért az idejét 

rabolja

1892 Fond 1 III. Dienes István levél László Gyula Budapest [s.a.] 1 f. autográf

intézkedett, azaz 

Éri Pistától 

minden 

dokumentumot 

megkap Éri István

1893 Fond 1 III. Dimitrijević, Danica levél László Gyula Novi Sad 1977.02.10 1 f. 1 bor. gépirat

Der Gürtel als 

Symbol c. írását a 

szimpózium 

actájában kiadják, 

kéri, hogy a 

megadott 

időpontra küldje 

el az  írást

1894 Fond 1 III. Dinnyés István levél László Gyula Tápiószele 1971.08.18 1 f. gépirat német

kéri, hogy a 

múzeumi hónap 

keretében tartson 

náluk előadást az 

ősember 

művészetéről

Matica Szrpszka (Novi 

Sad)

1895 Fond 1 III. Dinnyés László levél László Gyula [Siklós] 1980.12.30 1 f. gépirat

már diákként 

érdeklődött a 

régészet íránt, 

többször volt 

ásatáson; a 60-as 

években 

megtalálták a 

középkori 

Dezsőbolyt és 

Szent Miklósnak 

szentelt 

templomát, de az 

ásatást pénz 

hiányában nem 

fejezték be; ő egy 

őszi szántás után 

bejárta a 

területet, 

amelyről térképet 

rajzolt, s amelyen 

bejelölte a talált 

leleteket; ez 

utóbbiakat a 

téképpel együtt 

bevitte a pécsi 

múzeumba, ahol 

megdicsérték jó 

munkájáért

Janus Pannonius 

Múzeum (Pécs) Dezsőboly

1896 Fond 1 III. Diyarbekirli, Nejat levél László Gyula Istanbul [s.a.] 1 db 1  bor. autográf francia

újévi 

jókívánságait 

küldi, és kéri írja 

meg, ha 

valamilyen 

istanbuli 

kiadványra van 

szüksége

1897 Fond 1 III. Dobos Alajos levél László Gyula Budapest 1977.10.13 2 f.

1 bor. + 2 

fénykép gépirat

Vértesszőllőstől 

Pusztaszerig c. 

könyvében egy 

olyan síredény 

látható, mint 

amilyen az ő 

szülőfalujában is 

előkerült, s amit 

bevittek a Savaria 

Múzeumba, ahol 

a szakértők 12-13. 

századinak vélték; 

a levél írója faluja 

(Pápóc) 

helytörténetével 

foglalkozik, és 

most arra kéri a 

profot, hogy ő is 

vizsgálja meg a 

leletet és 

ismertesse vele 

állásfoglalását; 

Pápóc Miklósfai 

temetőjében 

talált síredényről 

két fényképet 

mellékel 

leveléhez

Savaria Múzeum 

(Szombathely); Budapesti 

Műszaki Egyetem. 

Építőmérnöki Kar. 

Vízgazdálkodási és 

Vízépítési Intézet Hajmási Erika

1898 Fond 1 III. Domán István levél László Gyula Budapest 1977.02.14 1 f. 1 bor. gépirat

sírva olvasta el 

gyermekkorát 

megidéző levelét; 

figyelemmel 

kísérték pályáját, 

édesapja 

példaként 

állította eléjük; 

eredeti 

családnevük 

Domány volt, de 

az anyakönyvbe 

tévesen jegyezték 

be; levele végén a 

zsidó temetkezési 

hagyományokról 

ír



1899 Fond 1 III. Domokos Péter levél László Gyula Budapest 1979.11.? 2 f. gépirat

 és a Finnugor 

Kongresszusok 

Magyar Nemzeti 

Bizottsága az  V. 

Nemzetközi 

Finnugor 

Kongresszus 

előkszületeiről 

tárgyalt a 

szervezőkkel; a 

körlevél a 

részvétel 

feltételeit 

ismerteti

Nemzetközi Finnugor 

Kongresszus (5.) Hajdú Péter Turku

1900 Fond 1 III. Domokos József levél László Gyula Csongrád 196?.05.20. 1 f. autográf

kérdése, hogy 

mint ásatási 

"csoportvezetőne

k" van-e joga 

felmondani egy 

olyan munkásnak, 

akit ő hívott

1901 Fond 1 III. Dorosmai Imre levél László Gyula Sopron 1979.12.04 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

a Népszavában 

megjelent 

Szófejtés és 

régészet c. cikke 

késztette írásra; a 

fazék szó eredetét 

fejtegeti, majd 

áttér örmény 

szavakra; 

elpanaszolja, 

hogy a kaukázusi 

rovásfeliratról 

szóló dolgozatát 

nem fogadták el, 

pedig azzal be 

tudta volna 

bizonyítani, hogy 

rovásunk nem 

türk eredetű; 

javasolja, hogy 

levelét mutassa 

meg két örményül 

jól tudó úrnak, 

azaz Schütz 

Ödönnek és 

Szalmási Pálnak, 

akik egyébként 

két-két levelével 

nyelvészet, 

etimológia

Szinnyei József, 

Munkácsi Bernát, 

Schütz Ödön, Szalmási 

Pál

1902 Fond 1 III. Dömötör János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 197?.04.12. 2 f. 1 bor. autográf

névnapi 

jókívánságok

1903 Fond 1 III. Dömötör János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1978.02.23 1 f.

nyomtatvá

ny

szeretné, ha az 

immár 

negyedszázados 

Vásárhelyi Őszi 

Tárlatot is 

gazdagítani 

alkotásaival; 

műfajonként őt 

mű küldhető be kiállítás

Vásárhelyi Őszi Tárlat 

(25.)

további 

aláíró 

Kurucz D. 

István

1904 Fond 1 III. Dömötör János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1978.04.12 2 f. 1 bor. autográf

sok boldog 

névnapot, jó  

egészséget és 

alkotókedvet 

kíván; köszöni, 

hogy felhívta 

figyelmétSoproni 

Olivér 

munkásságára; 

igyekszik segíteni 

a kerámiaiparon 

keresztül

1905 Fond 1 III. Duka Ferenc levél László Gyula Budapest 1977.07.04 1 f. 25 f. gépirat

érdeklődése 

Bizánc és a 

magyarság 

kapcsolata felé 

irányul;  

őstörténetünk 

ellentmondásaiba 

ütközik, ezért 

elolvasta az 

egykorú kútfőket, 

melynek 

eredménye a 

mellékelten 

elküldött "Ki volt 

Árpád vezér?" c. 

dolgozatát; ez 

utóbbiról Szűcs 

Jenő azt állította, 

hogy 

megállapításai 

szakmailag 

megalapozatlanok

őstörténet-

kutatás Szűcs Jenő történész

1906 Fond 1 III. Duka Ferenc levél László Gyula Budapest 1977.07.16 3 f. 1 bor. gépirat

megtisztelőnek 

érzi, hogy 

tanulmányával oly 

behatóan 

foglalkozott; 

szerinte 

őstörténet-

kutatásunk 

komoly revízióra 

szorul, 

tudósainkat 

gúzsba kötik a 

tézisek; mivel 

magyarázzák az 

erdélyi gyuláknak 

még az 

ezredforduló után 

is jelentős erejét, 

ha Árpád már 

száz évvel 

korábban egy 

kézben 

egyesítette a 

fejedelmi 

hatalmat; 

kéziratát elküldte 

a Történelmi 

Szemlének, de 

őstörténet-

kutatás



1907 Fond 1 III. Duli Antal levél László Gyula Nyíregyháza 1977.05.09 4 f. 1 bor. gépirat

Duli Antal levelei 

valójában nem 

igazi levelek, de 

levélként küldi el 

etimologizáló 

írásait; jelen 

írásában az Iza női 

nevet elemzi, e 

névnek az izlelés 

jelentéshez 

kapcsolása téves; 

a továbbiakban az 

"iz" gyökszóval 

foglalkozik szófejtés

1908 Fond 1 III. Duli Antal levél László Gyula Nyíregyháza 1977.05.17 1 f. 1 bor. gépirat

veszkényi 

temető 

leletment

ését ő 

kezdte el

pótlás az Iza női 

névhez

1909 Fond 1 III. Duli Antal levél László Gyula Nyíregyháza 1978.11.09 1 f. 1 bor. + 1 f. autográf

nézte hallgatta a 

TV-ben 

(1978.nov.6.), 

ahol minden 

állítását tagadták, 

de egyet sem 

cáfoltak meg; 

örömmel 

hallgatta higgadt 

érvelését; a 

mellékletben egy 

Illyés Gyulának írt 

leveléből idéz; azt 

állítja, hogy a 

Feszty-körkép 

történelmi 

hazugság, 

kiállítani nem 

szabad Feszty-körkép

1910 Fond 1 III. Duli Antal levél László Gyula Nyíregyháza 1978.12.? 4 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

röviden boldog új 

évet kíván, majd 

az András 

keresztről, András 

apostolról, az 

András névről ír; 

a latin egyház 

lenézte az András 

nevet, a 

magyarok nagyon 

kedvelik; a nem 

nyilvánosság 

számára írt 

mellékletben: 

"Kelet-

Magyarország 

szlávosítása és 

oláhosítása a 

német egyház - a 

magyar püspöki 

kar támogatásával 

- történt a keleti 

kereszténységen 

keresztül"

1911 Fond 1 III. Duli Antal levél László Gyula Nyíregyháza 1979.03.30 11 f. 1 bor. + 7 f. gépirat

különféle 

időszakokban, 

különféle 

témákban készült 

írásokból áll a 

"levél"; Földanyag 

Petneházán; 

Dümmert 

Dezsőnek nincs 

igaza, Árpádok 

nyomában című 

művének nagy 

vétke, hogy 

célzatosan 

egyoldalú; 

Szabédi László A 

magyar nyelv 

őstörténete c. 

munkája 

gyalázatos;

Dümmert Dezső, 

Szabédi László

1912 Fond 1 III. Duchène, M. levél László Gyula Nice 1977.05.29 1 f. 1 bor. + 2 f. autográf francia

François Gachotól 

tudja, hogy 

Nizzában járt, 

sajnálja, hogy 

nem 

találkozhattak, 

mert ő éppen 

Normandiában 

volt; miként pár 

évvel korábban 

megírta 

birtokában van 

néhány 

Medgyessy 

munka (gipsz), a 

családot ábrázoló 

féldombormű 

bronzból készült; 

1975-ben a nizzai 

Rotary Club 

tagjaival járt 

Budapesten, de 

akkor sem tudtak 

találkozni, mert 

nem volt nála a 

címe; e levelet 

egy barátnőjének 

diktálta le, mert ő 

François Gachot, 

Medgyessy Ferenc Nice



1913 Fond 1 III. Endes László levél László Gyula Toronto 1978.12.29 2 f. 1 bor. + 3 f. autográf

köszöni a 

karácsonyi 

üdvözletet; 

panaszkodik, 

hogy 

Magyarországon 

sokan nem kapják 

meg lapjukat, 

hiába küldik; 

mellékeli a 

Krónika három 

lapját,  a 

címlapon a prof. 

önarcképe; nagy 

sajtótámadások 

után mégis 

megválasztották 

elnöknek; Pédery 

Dórának sikeres 

kiállítása volt 

Torontóban

Krónika. A kanadai 

Magyar Kultúrközpont 

lapja (Toronto)

Pédery-Hunt Dóra 

(1913-2008) szobrász, 

éremművész

1914 Fond 1 III. Erdélyi Gizella levél László Gyula Budapest [s.a.] 10.24. 1 f. autográf

üzenet arról,hogy 

az Esti Hírlaptól 

egy újságíró 

kereste, Árpád-

kori falu után 

érdeklődött

1915 Fond 1 III. Erdélyi István levél László Gyula Budapest 1977.01.08 1 f. gépirat

az MTA Társtud. 

Főosztálya 

jóváhagyta 

részvételét a 

moszkvai 

munkaértekezlete

n,melyet a SZUTA 

Régészeti Intézete 

és az MTA 

Régészeti Intézete 

rendez; témája a 

Fekete-tenger 

mellék északi 

részei és a Kárpát-

medence 

népeinek 

kapcsolatai az V-

VIII.században; 

kéri téziseinek 

mielőbbi 

elküldését MTA Régészeti Intézete

1916 Fond 1 III. Erdős István levél László Gyula Nagyszeben 1977.06.25 1 db autográf

kisfiával 

Budapestre 

szeretne jönni, 

mert alig ismeri a 

várost; ehhez kér 

segítséget, 

tanácsokat

1917 Fond 1 III. Erős Márta levél László Gyula Budapest s.a. 1 db autográf

Széchenyi-díjához 

gratulál

1918 Fond 1 III.

European 

Biographical 

Directory levél László Gyula

a föld 

felszíne és 

alatt s.a. 1 f. 1 bor. nyomt.

francia/an

gol

mellékelik rövid 

életrajzi adatait, s 

amennyiben 

változtatni kíván a 

szövegen, 

mielőbb küldje 

vissza R.H. Neirynck

1919 Fond 1 III. Égető János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1977.12.19 1 db 1 bor. autográf

viszonozza a 

jókívánságokat és 

gratulál szép, új 

könyvéhez

1920 Fond 1 III. Égető János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1979.03.05 1 f. 1 bor. autográf

feleségével 

közösen 

megnézték 

szegedi kiállítását, 

melyet öröm volt 

látni; 

meglepetéssel 

tapasztalták, hogy 

szobrászatban és 

éremkészítésben 

is otthon van kiállítás Szeged

1921 Fond 1 III. Éri  Gyöngyi levél László Gyula Budapest 1977.02.05 1 f. 1 bor. gépirat

örül, hogy vállalja 

Máriási Iván 

festőművész 

kiállításának 

megnyitását; közli 

a megnyitó új 

dátumát kiállítás Magyar Nemzeti Galéria

Máriási Iván (1928-

1997) festőművész

1922 Fond 1 III. Ézsaiás Anikó levél László Gyula Budapest 1974.10.17 1 f. gépirat

felkéri Medgyessy 

Ferencről készülő 

portréfilm 

forgatókönyvének 

megírására; a film 

rendezője Olasz 

Ferenc portréfilm Magyar Televízió Medgyessy Ferenc

1923 Fond 1 III. Fadgyas Anna levél László Gyula

Sepsiszentgy

örgy 1977.11.29 2 f. 1 bor. autográf

köszöni a 

gyönyörű 

metszetet, örül, 

hogy ilyen 

kedvesen 

emlékezett meg 

róla; szeretné, ha 

még egyszer 

találkozhatnának



1924 Fond 1 III. Faragó Sándor levél László Gyula Kapuvár 1971.02.19 1 f. gépirat

az Archaeologiai 

Értesítő 1970/2. 

számában 

örömmel olvasta 

dolgozatát, 

melynek 

jegyzeteihez fűz 

korrekciót, 

ugyanis a leletmentés

Rábaközi Múzeum 

(Kapuvár)

Nováki Gyula, Szőke 

Béla

Veszkény, Győr, 

Sopron

1925 Fond 1 III. Faragó Zsigmond levél László Gyula Budapest [s.a.] 1 f. 1 f. gépirat

Sebestyén Gyula 

hagyatéka 

gondozójának 

mondja magát; 

mellékel egy 

rajzot, mely a 

nagyszentmiklósi 

kincs feliratainak 

megfejtésére 

vonatkozik; 

tanácsokat kér, 

majd kérdéseket 

tesz fel

Nagyszentmik

lósi 

aranykincs

Sebestyén Gyula (1864-

1946)

1926 Fond 1 III. Farkas Attila levél László Gyula Budapest 1996.04.24 1 db autográf

köszöni az 

exlibrist, ami a 

Szabad Tér Kiadó 

vett gondozásba

1927 Fond 1 III. Farkas János levél László Gyula Montreal 1969.03.? 2 f. 1 bor. autográf

a Kanadában élő 

szobrász 

ismeretlenül, a 

Hunor és Magyar 

nyomában c. 

könyv olvasása 

után keresi fel 

soraival; a könyv 

tartalmával 

kapcsolatosan 

tesz fel számos 

kérdést Somogyi József

1928 Fond 1 III. Farkas János levél László Gyula St.Hilaire 1970.03.22 1 f. 1 bor. autográf

Farkas János dr. 

Jakab Terézián 

keresztül köszöni 

levelét és küldi 

köszöntését; a 

levél valójában e 

hölgy kézírása

1929 Fond 1 III. Farkas János levél László Gyula Magog 1970.11.12 2 f. 1 bor. autográf

egy 1969 

áprilisában és egy 

1970 tavaszán írt 

levele fekszik 

asztalán, de csak 

most válaszol; 

évek óta 

foglalkoztatja  

személyisége, 

kedveli levelei 

hangját, stílusát, 

érdeklődik 

könyvei iránt; 

szeretné 

megkapni írásait, 

de megdöbbenti a 

magas 

postaköltség, 

ezért kuponokat 

küld; köszöni 

irányában 

tanusított 

kedvességét

1930 Fond 1 III. Farkas János levél László Gyula Magog 1971.12.05 1 db

1 bor. + 1 

fénykép autográf

kérdéseket tesz 

fel 

törzsszövetséggel, 

kazárokkal, 

avarokkal, nyelvi 

problémákkal 

kapcsolatban; úgy 

érzi, hogy ő 

észrevett olyan 

dolgokat, amelyek 

elkerülték a 

nyelvészek 

figyelmét; a 

mellékelt 

fényképen egy 

1958-ban készült 

égetett 

anyagszobor 

látható

1931 Fond 1 III. Farkas János levél László Gyula Magog 1972.10.13 4 f. 1 bor. autográf

hosszasan ecseteli 

Magog és 

környéke 

fantasztikus 

szépségeit, majd 

a Magog és 

Greensboro közti 

hosszú út 

változatosságát, 

mesebeli táját; 

dicséri a 

washingtoni 

National Gallery 

of Art új Leonardo 

szerzeményét, 

mely számára 

nagy élményt 

szerzett

1932 Fond 1 III. Farkas János levél László Gyula Montreal 1972.11.13 2 db autográf

két darab 

képeslapra írt 

levelében nyelvi 

(bolgár, török) 

hasonlóságokat, 

eltéréseket 

boncolgat



1933 Fond 1 III. Farkas János levél László Gyula Greensboro 1975.03.31 2 f. 1 bor. autográf

levelében - 

melyet az előző 

év decemberében 

kezdett írni - 

beszámol 

gégeműtétje 

előzményeiről, a 

sok dohányzásról, 

majd a műtétet 

megelőző és 

követő 

gondolatairól; a 

műtét után 

valószínűleg nem 

fog tudni 

beszélni; közben 

Kanadából 

átköltöztek 

Greensboroba, 

ahol enyhébb a 

tél és ahol 

reményei szerint 

márványból fog 

szobrokat faragni

1934 Fond 1 III. Farkas János levél László Gyula Greensboro 1977.09.30 1 db autográf

ismételten nyelvi 

kérdésekkel 

foglalkozik (Dúl 

király)

1935 Fond 1 III. Farkas János levél László Gyula Greensboro 1977.11.23 2 f. 1 bor. autográf

a honfoglaló 

népekről, 

nyelvükről 

elmélkedik; 

nagyon érdekli 

Boba Imre 

munkássága és 

személye, 

szeretné 

megismerni; már 

több mint három 

éve nem tud 

beszélni, a 

dohányzás elvitte 

a hangját

Boba Imre, Blaskovics 

Lajos, Bíró Géza

1936 Fond 1 III. Farkas János levél László Gyula Greensboro 1977.12.14 1 db 1 bor. autográf francia

feleségével 

közösen írt 

karácsonyi 

üdvözlet

1937 Fond 1 III. Farkas János levél László Gyula Greensboro 1978.03.14 2 f. 1 bor. autográf

igen örül a hírnek, 

miszerint 

Amerikába készül; 

reméli 

találkozhatnak, ez 

ügyben már írt 

Püskinek; örül, 

hogy megérkezett 

a terrakotta 

fejecske, amit 

küldött; 

operációja után 

időbe telt, míg 

megértette a 

különbséget a 

föld felszíne fölött 

és az alatt között

Püski Sándor, 

Majthényi Károly

1938 Fond 1 III. Farkas János levél László Gyula Greensboro 1978.03.29 1 f. 1 bor. autográf

1974 őszén 

levelet írt egy 

magyar 

könyvkereskedőn

ek New Yorkba, s 

mivel hetekig 

nem kapott 

választ felvette a 

kapcsolatot egy 

másikkal; őszi 

levelére 

decemberben 

kapott választ, ám 

ezt ekkor már 

figyelmen kívül 

hagyta; most jött 

rá, hogy ezt 

rosszul tette, 

mert lehet, hogy 

a  new yorki 

kereskedő Püski 

volt; most attól 

tart, hogy emiatt 

nem számíthat 

Püski 

támogatására a 

találkozó 

megszervezéséhe Püski Sándor

1939 Fond 1 III. Farkas József levél László Gyula Berlin 1978.03? 1 f. 1 bor. gépirat német

bocsánat, hogy 

későn válaszolt, 

de rövidesen jön 

és akkor jót 

fognak 

beszélgetni a 

székelyekről

1940 Fond 1 III. Farkas László levél László Gyula Budapest 1978.09.20 1 f. 1 bor. autográf

megkerült a 

Csorba rajz, de 

nem árulja el, 

hogy kinél találta 

meg Új Írás Szerkesztősége Csorba Géza

1941 Fond 1 III. Farkas Mihály levél László Gyula Parajd [s.a.] 1 db 1 bor. autográf

áldott karácsonyi 

ünnepeket kíván



1942 Fond 1 III. Fábián Dániel levél László Gyula Budapest 1977.11.16 1 f. 1 bor. gépirat

célja a magyar 

géniusz 

szolgálata; 

elemezte Erdélyi 

Zsuzsa csodálatos 

munkásságát, 

akinek 

kandidátusi 

kérelmét sajnos 

elutasították; 

Debrecenben járt, 

ahol Medgyessy 

műveiben 

gyönyörködött, 

különösen Petőfi 

szobra keltette fel 

érdeklődését; 

mozgósítani kell 

azokat, akikben él 

a magyar kultúra 

nagyságának, 

folyamatosságána

k tudata 

1943 Fond 1 III. Fehér Anikó levél László Gyula Budapest 197? 1 f. gépirat

a levél írója a 

Magyar Rádió 

Népzenei 

Rovatának 

munkatársa; 

Találkozásom a 

népzenével c. 

műsorukban 

szeretne vele 

beszélgetni; a 

prof. népzene 

iránti 

édeklődésére Tari 

Lujza 

népzenekutató 

hívta fel figyelmét Magyar Rádió Tari Lujza

1944 Fond 1 III. Fehér M. Jenő levél László Gyula Castelar 1976.12.03 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

látogatásának 

hírére máris 

megindult a 

tervezés és 

elkészült az 

útiterv

Lőrincze Lajos, Püski 

Sándor, Cseh Tibor, Kiss 

Lajos, Vajay Szabolcs

a 

mellékletb

en Fehér 

M. Jenő 

barátaihoz 

intézett 

körlevele

1945 Fond 1 III. Fehér M. Jenőné levél László Gyula

Buenos 

Aires 1978.10.30 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni férje 

halála miatti 

kondoleáló 

szavakat

1946 Fond 1 III. Fehér Géza levél László Gyula [Budapest] 197? 1 f. autográf

egy ankarai 

kolléga, Hâmit 

Zübeyir Kosay 

különlenyomatát 

küldi; Török 

miniatúrák c. 

könyvén dolgozik; 

rövidesen 

felkeresi, mert 

tanácsot szeretne 

kérni Kosay, Hâmit Zübeyir

1947 Fond 1 III. Fehér Zsuzsa levél László Gyula Budapest 1961.02.17 1 f. gépirat

mellékelten küldi 

az Ősember 

művészete c. 

kéziratáról Vértes 

László lektori 

véleményét

lektori 

vélemény

Képzőművészeti Alap 

Kiadóvállalata Vértes László

1948 Fond 1 III. Fejérváry Zoltánné levél László Gyula Budapest 1980.12.19 1 db autográf

örül, hogy már jól 

van, sokat 

emlegetik a 

tanszéken, 

mindenkinek 

hiányzik; boldog 

új esztendőt kíván

1949 Fond 1 III. Fenyő Béla levél László Gyula Budapest 1975.01.14 1 f. 1 bor. gépirat

cikket kérnek 

arról, hogy mit 

tart a tudomány a 

magyarok 

őshazájáról cikk

Élet és Tudomány 

szerkesztősége Matolcsi János

1950 Fond 1 III. Ferencz József levél László Gyula Budapest 1977.?? 1 f. gépirat

kéri, hogy 

támogassa az 

unitárius 

sajtószolgálatot 

és fizessen elő az 

Unitárius Élet c. 

lapjukra

Magyarországi Unitárius 

Egyház

1951 Fond 1 III. Ferencz József levél László Gyula Budapest 1978.03.23 1 f. gépirat

szeretné, hogy 

úgy, mint 50 

évvel korábban, 

most is készítene 

egy rajzot Dávid 

Ferencről, halála 

400 éves 

évfordulója 

alkalmából, a 

megadott 

méretben

Magyarországi Unitárius 

Egyház Dávid Ferenc



1952 Fond 1 III. Ferrabino, Aldo levél László Gyula Roma 1961.10.23 1 f. 1 bor. + 4 f. gépirat olasz

Bianchi Bandinelli 

kollégája 

tájékoztatta, hogy 

az "Enciclopedia 

dell'Arte Antica 

Classica ed 

Orientale" részére 

megírja a 

nagyszentmiklósi 

aranykincsről 

szóló cikket; ez 

ügyben mellékeli 

a szerződést

Nagyszentmik

lósi 

aranykincs

Istituto della 

Enciclopedia Italiana 

(Roma)

Bianchi Bandinelli, 

Ranuccio (1900-1975)

a 

mellékletb

en az 

intézet 

szerződés

e + 

Bianchi 

Bandinelli 

német 

nyelvű 

levele 

(1961.11.

20.), 

melyben 

kéri, hogy 

a cikket ha 

lehet 

angol, 

német 

vagy 

francia 

nyelven 

írja meg 

minél 

hamarabb 

+ olasz 

nyelvű 

levele 

1953 Fond 1 III. Ficzay Dénes levél László Gyula Arad 1960.11.04 1 f. 1 bor. autográf

az aradi vértanúk 

sírjával 

foglalkozik; azt 

tudja, hogy 1932-

ben Kara és Pataki 

feltárták sírjukat, 

az ásatás 

történetét 

megírták, 

kéziratban 

megvan; ezt 

elküldi és kéri, 

hogy tudományos 

szigorral vizsgálja 

felül; egyéb 

írásokkal 

kapcsolatban 

könyvészeti 

adatok 

pontosítását kéri, 

mert erre neki 

nincs lehetősége;  

ő maga is 

rengeteg anyagot 

talált, de 

feldolgozásához 

régész kell; 

elnézést kér a 

Aradi 

vértanúk

Kara Győző, Pataki 

Sándor, Hegyessi 

Márton, Bartucz Lajos, 

Szinnyei József Arad

1954 Fond 1 III. Filadelfi Mihály levél László Gyula Békéscsaba 1976.12.28 1 f. gépirat

levele jól esett, 

Schénerről írt 

munkáját köszöni, 

változtatás nélkül 

közlik; kéri, hogy 

népszerűsítse 

őket tanulmány

Aurora Szerkesztősége 

(Békéscsaba)

Schéner Mihály (1923-

2009) festőművész

1955 Fond 1 III. Filadelfi Mihály levél László Gyula Békéscsaba 1977.06.13 1 f. gépirat

küldi a Schéner 

tanulmány 

kefelevonatát, 

kéri, hogy 

mielőbb küldje 

vissza a javított 

példányt tanulmány

Aurora Szerkesztősége 

(Békéscsaba)

Schéner Mihály (1923-

2009) festőművész

1956 Fond 1 III. Filep Aladár levél László Gyula Budapest 1978.08.19 1 f. 1 bor. autográf

köszöni levelét, 

amit  a hiányos 

címzés miatt 

késeve kapott 

meg; hálás, hogy 

sógoráról 

megbízgható 

híradást kapott, 

miként annak is 

örül, hogy Toncsi 

fiáról kedvezően 

nyilatkozott Kassay Dezső

1957 Fond 1 III. Filep Aladár levél László Gyula Budapest 1979.06.18 1 f. 1 bor. autográf

egy 

rádióelőadásban 

hallott a kettős 

honfoglalásról, 

reméli, hog 

tudományosan is 

tudja majd 

igazolni 

elképzelését; 

szerinte a népi 

hagyományokat 

komolyan kell 

venni

1958 Fond 1 III. Fodor István levél László Gyula Köln 197?.09.01. 1 db autográf

a Pályám 

emlékezetéből 

joban megismerte 

és még inkább 

megszerette

1959 Fond 1 III. Fodor István levél László Gyula

Jászjákóhalm

a 1977.01.24 1 f. 1 bor. gépirat

munkatársával 

együtt szeretnék 

személyesen 

felkeresni egy, a 

községükkel 

kapcsolatos 

ügyben; 

időpontot kér



1960 Fond 1 III. Fodor István levél László Gyula

Jászjákóhalm

a 1977.03.18 2 f. 1 bor. gépirat

községükől 

keletre egy 

középkori 

templom állt 

településsel; 

korábban néhány 

régész 

foglalkozott a 

kérdéssel, sőt 

terepbejárást is 

végeztek, de az 

ásatás mégis 

elmaradt; most 

segítségét, 

tanácsait kérik; 

ásatás esetén a 

feltárást 

végzőknek 

szállást, ellátást 

és segítő kezeket 

biztosítanának

Stanczik Ilona, Müller 

Róbert, Selmeczi László Jászjákóhalma

további 

aláíró 

Terjék 

János

1961 Fond 1 III. Fodor István levél László Gyula Jászberény 1978.08.15 1 f. gépirat

Múzeumi Hónap 

alkalmából 

előadásra 

szeretnék kérni a 

kettős 

honfoglalásról; az 

időpont 

megjelölését rá 

bízzák előadás

1962 Fond 1 III. Fodor János levél László Gyula Budapest 1978.05.26 1 f. gépirat

kettős 

honfoglalásról írt 

könyvében 

olvasta, hogy 

szülőfalujában 

olyan temetőt 

tártak fel, 

amelyben egymás 

mellett 

temetkeztek a 

késő avarok és 

Árpád magyarjai; 

ő erről eddig nem 

hallott, de most 

nagyon szeretné 

tudni, hogy a 

viszneki ásatások 

leletei hol 

tekintetők meg Visznek

1963 Fond 1 III. Forrai Sándor levél László Gyula Budapest 1972.02.10 1 f.

1 bor. + 

újságkiv. gépirat

mint gyors- és 

gépírásszakos 

tanár a 

rovásírással 

foglalkozik, 

melyről azt 

gondolja, hogy 

felbecsülhetetlen 

értékű 

kultúrkincsünk; 

felhívja a 

figyelmét (és 

mellékeli is) egy, a 

Reformátusok 

Lapjában 

megjelent cikkre, 

melynek címe: 

"Kevés jeggyel sok 

értelmet" rovásírás

1964 Fond 1 III. Földi József levél László Gyula Budapest 1977.07.04 3 f. 1 bor. autográf

nagy tisztelője, 

minden írását, 

könyvét gyűjti, 

olvassa; nagyon 

érdekli a magyar 

történelem, 

főként a jászoké, 

Jászságé; szeretné 

tudni, hogy 

véleménye szerint 

a jazigok 

megérték-e a 9. 

század végi 

magyar 

honfoglalást 

anélkül, hogy 

beolvadtak volna 

más 

népcsoportba; 

amennyiben 

megérték, úgy 

lehetséges-e, 

hogy az Árpád-

kori jászok vagy 

egy részük az 

ókori jazigok 

utódai; számára 

érthetetlen hogy 

honfoglalás, 

jazigok, 

Csörsz-árok

1965 Fond 1 III. Földi József levél László Gyula Budapest 1978.06.17 1 f. autográf

a Gyorsuló idő 

sorozatban 

megjelent 

könyvét olvasva 

merült fel benne 

a kérdés: 

lehetséges-e, 

hogy a korai 

magyarok 

államhatalmi 

központja és 

legsűrűbben 

lakott területe 

nem a Duna-Tisza 

közén volt-e



1966 Fond 1 III. Földi József levél László Gyula Budapest 1979.04.18 1 f. autográf

korábbi levelében 

fölvetette, hogy 

földrajzi 

névanyagunk a 

Duna-Tisza közére 

utal, mint 

keletkezési 

helyre; ezt a 

fölvetését a 

Nyelvtudományi 

Intézetnek is 

megírta, de 

onnan nem 

kapott választ; ez 

azért is érdekes, 

mert korábban 

minden levelére 

elfogadható 

harátidőn belül 

reagáltak

1967 Fond 1 III. Földváry Gábor levél László Gyula Sydney 1973.07.16 2 f. 1 bor. gépirat

köszöni a sok 

hasznos tanácsot 

és hozzászólást; 

Magyarországról 

megküldött 

újságkivágásokból 

sok cikkét 

megismerte, sőt 

ott az egyetemi 

könyvtárban is 

vannak munkái; 

megengedné-e, 

hogy a 

Népszabadságban 

megjelent avar-

cikkét az ő 

társulati 

lapjukban, a 

Magyar Múlt-ban 

is  kiadják; kéri, 

hogy ugyane lap 

számára írna-e 

egy 10-15 oldalas 

cikket a magyar 

őstörténettel 

kapcsolatban

The University of Sydney, 

Department of Geology 

& Geophysics

Bartha Antal, Zakar 

András, Gallus Sándor, 

Arady Erik

1968 Fond 1 III. Földváry Gábor levél László Gyula Sydney 1978.04.13 1 f. autográf

küld néhány írást 

Badinyitól és más 

fanatikusoktól, 

hogy 

felkészülhessen 

amerikai útja 

előtt; azért 

szeretik őt olyan 

sokan, mert nem 

arrogáns, nem 

hiszi magáról, 

hogy megtalálta 

az igazságot, 

hanem  állandóan 

keres, kutat; kéri, 

hogy adja át 

üdvözletét Szabó 

T. Attilának, ha 

Erdélybe megy, 

ahol szívfacsaró 

az eseményeket 

látni

Badinyi Jós Ferenc, 

Boros-Gyevi J. Edmund, 

Szabó  T.Attila

1969 Fond 1 III. Földváry Gábor levél László Gyula Sydney 1979.09.24 1 f. 1 bor. gépirat

úgy látja, hogy a 

70-es években 

sok újszerű írás 

foglalkozik 

Magyarországon 

őstörténet 

kutatással; 

szeretné elolvasni 

Szűcs Jenő 

Nemzet és 

történelem c. 

művét, de nehéz 

ilyen távolból 

beszerezni a 

szakirodalmat; 

mintegy 50 

hallgató 

jelenlétében 

ismertette 

a"Régészeti 

tanulmányokat"; 

örömmel vennék, 

ha a Magyar Múlt 

számára írna egy 

őstörténeti 

cikket; fájlalja, 

hogy Győrffy 

György ignorálja 

őstörténet-

kutatás

Róna Tas András, Szűcs 

Jenő, Győrffy György, 

Vajay Szabolcs, Gallus 

Sándor, C. A. 

Macartney

1970 Fond 1 III.

Franciscis, Alfonso 

de levél László Gyula Napoli 1979.02.10 1 f. 1 bor. gépirat olasz

 Vezuv 

kitörésének 

emlékére a 

nápolyi egyetem 

több más 

tudományos 

intézménnyel 

együtt 

emlékbizottságot 

alakít Epicarmo 

Corbino 

elnökletével; 

1979. nov. 11. és 

15 között pedig 

nemzetközi 

kongresszust 

szerveznek

Pompei - Ercolano - 

Stabiae 79.  XIX. 

Centenario dell'Eruzione 

Vesuviana Epicarmo Corbino Nápoly



1971 Fond 1 III. Frech Miklós levél László Gyula Keszthely 1977.12.22 1 f. 1 bor. gépirat

nagyon köszöni a 

pazar könyvet; 

gratulál Rácz 

István 

munkatársa 

felfedezéséért; 

december 12-én 

summa cum 

laude doktorált; 

köszöni, hogy 

rávette a 

növényábrázoláso

k nézegetésére

Balatoni Múzeum 

(Keszthely)

1972 Fond 1 III. Friedrich Károly levél László Gyula Sopron 1977.06.01 1 f. 1 bor. gépirat

a 700 éves 

rendezvények 

között csak most 

tud írni, hogy 

megköszönje a 

Népszavában 

megjelent írását, 

melynek nyomán 

számtalan 53 év 

előtti emlék 

elevenedett meg 

előtte, soha nem 

felejti el a 

Fövényveremi 

művésztelepen 

eltöltött órákat; a 

Gyesev 

idegenforgalmi 

osztályán jól érzi 

magát, de 

nyugdíjba készül Heimler Károly Sopron

1973 Fond 1 III. Fuksz Sándor levél László Gyula Nagykapos 1979.07.23 2 f. 1 bor. autográf

kisvárosukban,  

keleti részén 

közművelődési 

klubot alakítottak, 

melynek célja 

nemzetiségi 

kulturájuk 

fejlesztése; 

szeretnék 

meghívni egy 

előadásra, hogy 

betekinthessenek 

a tudomány 

módszereibe előadás

1974 Fond 1 III. Fülep Ferenc levél László Gyula Budapest 1979.01.17 1 f. 1 bor. gépirat

az MNM 

vezetősége 

meghívja a 

magyar 

koronázási 

jelvények 

megtekintésére; a 

jelvényeket 

kiemelik a 

tárlókból, 

megtekinthetik 

követlenül és 

rajzok készítésére 

is lesz lehetőség

koronázási 

jelvények

Magyar Nemzeti 

Múzeum

1975 Fond 1 III. Fülöp Gyula levél László Gyula

Székesfehérv

ár 1977.11.14 1 f. 1 bor. autográf

most éppen 

katonai 

szolgálatát tölti, 

de igyekszik 

közben is 

dolgozni, mert 

1979-ben a prof.-

nál szeretne 

doktorálni; 

kérdése, hogy ez 

lehetséges lesz-e

1976 Fond 1 III. Gaál Károly levél László Gyula Wien 1979.11.27 1 f. 1 bor. gépirat

az egyetemi 

levéltárat 

költöztetik, ezért 

nem kapta még 

meg a 

fényképmásolatot

; engedélyezték 

előadását, 

melynek alcínét ő 

adta meg (A 

népvándorlás-kori 

díszítőművészet); 

az előadásra 

január közepe 

lenne jó, de ha ez 

nem felelne meg, 

akkor majd 

találnak egy 

márciusi 

terminust előadás

Institut für Volkskunde 

der Universität Wien

1977 Fond 1 III. Gadányi Jenőné levél László Gyula Budapest 1977.04.05 1 db 1 bor. + 2 f. autográf

mellékeli unokája 

önéletrajzát, 

amiből kiderül, 

hogy mennyire 

érdekli őt a 

régészet és ezért 

önként vállalt 

munkát különféle 

ásatásoknál; kéri 

támogassa 

unokáját annak 

érdekében, hgy 

terveit 

megvalósíthassa



1978 Fond 1 III. Gadányi Jenőné levél László Gyula Budapest 1977.05.18 1 db 1 bor. autográf

köszöni 

jóindulatát 

unokája felvételi 

ügyében; a fiú 

mindent megtesz, 

hogy elérje a 

szükséges 

pontszámot

1979 Fond 1 III. Gadányi Jenőné levél László Gyula Budapest 1977.07.22 2 f. 1 bor. autográf

unokáját felvették 

régész-

történelem 

szakra, de előbb 

katonának megy; 

biztos benne, 

hogy unokája meg 

fogja állni a helyét

1980 Fond 1 III. Gallus Sándor levél László Gyula s.l. 1973.05.16 1 f. autográf

köszöni, hogy 

elviszi ajándékát a 

pesti egyetemre

1981 Fond 1 III. Gallus Sándor levél László Gyula Nunawading 1979.06.28 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

köszöni a 

könyveket; 

kérdezi, mi a 

tarsolylemezes 

sírok 

lelőhelytérképe; 

mellékeli egy 

levél másolatát, 

melyből kiderül, 

hogy 

becsületében 

megsértették, 

igaztalan híreket 

terjesztenek róla 

Budapesten; 

ezeket 

megcáfolandó 

leírja 

emigrálásának 

történetét; a levél 

eredetijét 

elküldte az MTA 

Régészeti 

Intézetében 

dolgozó Makkai 

Jánosnak; az a 

kérése, hogy ha 

még van, küldjön 

Sztáray János, Makkai 

János

1982 Fond 1 III. Garam Éva levél László Gyula Budapest 1978.07.02 1 f. gépirat

sajnálattal közli, 

hogy  nem tudja 

vállalni a 

Régészeti 

kézikönyv 

Népvándorláskori 

kötete"közép-

avar" részének 

megírásását, mert 

kandidátusi 

disszertációját írja 

és készül a 

fokozat 

megszerzéséhez 

szükséges 

vizsgákra készül 

Magyar Nemzeti 

Múzeum

1983 Fond 1 III. Garam Éva levél László Gyula Budapest 1978.07.03 1 f. 1 bor. gépirat

feltehetően a 

Régészeti 

kézikönyv körüli 

bonyodalmakra 

utal, kissé 

homályosan

1984 Fond 1 III. Garam Éva levél László Gyula Budapest 1979?04.16. 1 f. autográf

a "Móra" 

könyvhhöz adott 

fotókat sajnos 

nem tudta 

használni, 

visszaküldi Cserményi Vajk

1985 Fond 1 III. Garam Éva levél László Gyula Budapest 1979.10.04 1 f. autográf

köszöni a 

könyveket, 

jegyzeteket; 

köszöni 

mindenkori 

útmutató szavait; 

sajnálja azokat, 

akik nem 

mondhatájk el 

magukról, hogy 

"László-tanítvány 

voltam"; küldi a 

Korunk és a 

Művelődéstörtén

eti tanulmányok 

egy-egy kötetét Ferenczi Géza

1986 Fond 1 III. Gál József levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1978.07.12 1 f. 1 bor. gépirat

felhívják 

figyelmét, hogy a 

"Hódmezővásárh

ely története" 

című 

monográfiához 

készülő 

tanulmányának 

szerződési 

határideje lejár; 

amennyiben már 

elkészült, kérik 

elküldeni tanulmány

Hódmezővásárhely 

Városi Tanács VB. 

Művelődésügyi Osztály

Hódmezővásárhe

ly



1987 Fond 1 III. Gecsényi Lajos levél László Gyula Győr 1978.02.20 1 f. 1 bor. gépirat

reméli, hogy 

hallgatása nem 

elutasítás; 

emlékezteti, hogy 

a 

Társadalomtudo

mányi Klub 

márciusi 

előadására kérték 

fel; a magyar 

őstörténet 

kutatásának 

időszerű 

kérdéseiről 

szeretnének 

előadást hallgatni

őstörténet-

kutatás

Győr-Sopron Megyei 1. 

sz. Levéltár (Győr)

1988 Fond 1 III. Gedai István levél László Gyula Budapest 1977.12.06 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

tájékoztatásul  

küldi Csontos 

Vilmosnak írt 

levelének 

másolatát

pénzlelet, 

bécsi dénárok

Magyar Nemzeti 

Múzeum

Csontos Vilmos, I. 

Albert osztrák herceg

1989 Fond 1 III. Gellér Balázs levél László Gyula Willowdale 1977.02.27 3 f. 1 bor. autográf

egy könyvet küld, 

melynek el 

kellene 

"mesélnie"  

gondolatait és 

érzéseit, amelyek 

eltöltik őt az új 

világban; miért 

épp  őket vetette 

a sors a világ 

másik végére

1990 Fond 1 III. Geönczeöl Gyula levél László Gyula s.l. 1978.02.27 5 f.

1 bor. + 5 f. + 

újságkiv. autográf

egy évig 

csehszlovák 

katona, 

állomáshelyéről 

küldi hosszú és 

elég zavaros 

tartalmú levelét, 

melyhez egy 

újságkivágatot és 

az abban 

olvasható cikk 

fordítását 

mellékeli: Karel 

Bohmann: Na 

úsvitu dějin (A 

történelem 

hajnalán) Karel Bohmann

1991 Fond 1 III. Gerhard Kálmán levél László Gyula Miskolc 1979.11.24 1 f. 3 f. gépirat

mint lelkes 

olvasója 

bátorkodik 

elküldeni egy 

csehszlovák 

folyóiratban 

megjelent cikk 

fordítását; felhívja 

figyelmét a cikk 

tendenciózus 

beállítására és 

ferdítéseire, 

egyúttal 

megkérdezi, hogy 

nem volna-e 

kedve Miskolcon 

előadást tartani 

régészeti 

kutatásokról

fordítás a 

Mladý 

Svět című 

csehszlová

k folyóirat 

1979.31. 

számából - 

szemelvén

yek a 

"Kalandoz

ás a cseh 

múltban" 

7. 

részéből

1992 Fond 1 III. Gerő Győző levél László Gyula Budapest 1977.12.01 1 f. 1 bor. autográf

leveléhez 

fogyókúrás 

receptet mellékel

1993 Fond 1 III. Gerő János levél László Gyula Budapest 1977.02.11 1 f. 1 bor. gépirat

szívesen közölnék 

írását, de egy 

kicsit le kellene 

rövidíteni; 

tudomására 

jutott, hogy 

Amerikába készül, 

kéri adja át 

üdvözletét Püski 

Sándornak Népszava. Szerkesztőség Püski Sándor

1994 Fond 1 III. Glatz Ferenc levél László Gyula Budapest 1979.05.25 1 f. 1 bor. gépirat

az induló új 

történelmi 

folyóirat, a 

História 

szerkesztőjeként 

írja levelét; 

gondot okoz 

számára, hogy a 

közérthetőségtől 

elszokott 

történészektől 

olvasható 

kéziratokat 

kapjon; azzal a 

kéréssel fordul 

volt tanárához,  - 

akinek világos, 

áttekinthető 

előadását 

szívesen hallgatta 

egyetemista 

korában - hogy 

vállalja egy vagy 

több témakör 

kidolgozását; rá 

bízza, hogy a 

felajánlott 

témakörökből 

História 

folyóirat

Magyar Történelmi 

Társulat

Veres Péter, Koch 

Sándor



1995 Fond 1 III. Glatz Ferenc levél László Gyula Budapest 1979.06.12 2 f. 1 bor. gépirat

köszöni az új 

folyóirattal 

kapcsolatos 

gondolatait, 

ötleteit, már ő is 

gondolt a Műhely 

rovatra; a Móra 

Kiadó számára 

készített rajzaiból 

ők is szívesen 

közölnének; a 

Milleneumi 

emlékművel és a 

Feszty-körképpel 

is akarnak 

foglalkozni; 

levelét 

bocsánatkéréssel 

fejezi be, ugyanis 

az első szám 

korrektúráját 

szerkesztőtársaira 

bízta, így őt, 

illetve nagy sikerű 

könyvét 

kellemetlenül 

érintő 

megfogalmazás 

História 

folyóirat

Magyar Történelmi 

Társulat Kovács László

1996 Fond 1 III. Glatz Ferenc levél László Gyula

Kiskunlacház

a 1979.07.29 1 f. 1 bor. gépirat

megkapta a 

levelek 

gyűjteményét, 

amit levitt a Duna 

partjára, ahol 

nyugodtan 

dolgozhat, nehéz 

a választás a 

rendelkezésére 

álló tíz oldalhoz; 

elmeséli, hogy az 

egykori 

Lászlógyula-órák, 

a szemlélete 

miként ragadtak 

meg 

emlékezetében és 

hatottak későbbi 

felfogására Kós Károly

1997 Fond 1 III. Glück György levél László Gyula Tarcal 1976.05.11 1 f. 1 bor. gépirat

belátja, hogy idő 

hiányában nem 

tud eleget tenni a 

művelődési 

táborral 

kapcsolatos 

kérésének, de a 

szeptember 

végére ígért 

előadására 

továbbra is számít előadás

Könyves Kálmán 

Művelődési Otthon 

(Tarcal)

1998 Fond 1 III. Glück György levél László Gyula Nyíregyháza 1978.06.27 1 f. 1 bor. gépirat

feladata egy 

könyvtári esték 

sorozat 

megszervezése; 

örülne, ha 

számíthatna rá, 

mint a 

honfoglaláskori 

magyarság 

elismert 

kutatójára; a 

múzeum 

igazgatójával 

szívesen 

szerveznének 

számára egy 

előadás sorozatot  

Szabolcsban

Móricz Zsigmond Megyei 

Könyvtár (Nyíregyháza) Németh Péter

1999 Fond 1 III. Gömöri János levél László Gyula [Sopron] [s.a.] 1 f. autográf

a Bányászati 

Múzeumban lévő 

rajzról kapott egy 

fotót, melyet és 

nagy becsben 

tart; eddig még 

nem ment bele a 

vaskohászat-

régészet és a 

kettős 

honfoglalás 

összefüggéseinek 

vizsgálatába, erről 

majd szegedi 

régészeti 

tanácskozáson 

beszélne; Tarján-

puszta 18. 

században 

említett "vasasi 

dűlő"-jében 

avarkori kohók 

vannak; a 

Kohászat c. lap 

szűk körben 

terjed, ezért azt 

javasolja, hogy a 

nemeskéri 

2000 Fond 1 III. Győrbiró István levél László Gyula

Sepsiszentgy

örgy [s.a.] 1 f. 1 bor. gépirat

ha valakit 

elküldene hozzá, 

akkor átadná 

rovásírásos 

emlékeinkre 

vonatkozó 

mintegy 100 

oldalas anyagát rovásírás



2001 Fond 1 III. Györffy Dezső levél László Gyula Salgótarján 1977.02.19 2 f. 1 bor. gépirat

húsz évig tanított 

művészettörténet

et, sokat 

foglalkozott 

néprajzzal, de 

különösen a 

székelykapu 

története 

foglalkoztatja; 

szerinte ez a 

kaputípus kelet-

ázsiai előképből 

Belső-Ázsiából 

indult ki, 

folyamatos 

fennmaradását a 

nomád 

táborverés 

indokolta; már 

idős ember, 

mérleget kell 

készítenie 

életéről; volt-e 

értelme, értéke 

múltunk 

tárgyilagos 

védelmében 

kifejtett székelykapu

Csallány Dezső, Matilde 

Hain

2002 Fond 1 III. Győrvári Ernő levél László Gyula Sopron [s.a.]

2 db 

fénykép autográf

a fényképek 

"elnyesett 

urnákból 

megmentett 

bronzok jellemző 

darabjai"-t 

ábrázolják, az 

egyik verzóján 

karácsonyi 

jókívánságokkal

2003 Fond 1 III. Győry Béla levél László Gyula Szeged 1978.05.11 2 f. gépirat

ismerőse 

javaslatára küldi 

el a Nap fiai című 

folyóiratot 

olvasásra; hosszú 

utazásai során 

megismerte 

őstörténetünk 

többféle 

változatát; e 

tárgyban sok 

könyvet 

elolvasott, de 

nem tud önálló 

véleményt 

alkotni; nagyon 

elkeseríti, hogy 

nem veszik 

komolyan a 

rovásírást; hogy 

ismertetését 

elősegítse 

készített egy 8 

bélyegből álló 

"betűsort", de a 

Posta mégsem 

adta ki; kéri 

azoknak a címét, rovásírás Magyar Adorján

2004 Fond 1 III. Győry Béla levél László Gyula Szeged 1978.09.15 1 f. gépirat

köszöni levelét, 

mely segített 

helyére tenni 

gondolatait; 

elküldi Magyar 

Adorján "A 

lelkiismeret 

aranytükre" c. 

írását, s kéri hogy 

néhány 

mondatban írna 

véleményt a 92 

éves szerzőnek; 

elpanaszolja 

továbbá, hogy 

Szegeden olyan 

hamar 

elkapkodják 

László Gyula 

könyveit, hogy 

lehetetlen 

azokból bármit is 

megszerezni Magyar Adorján

2005 Fond 1 III. Hajdú Péter levél László Gyula Budapest 1978.08.22 1 f. gépirat

Ortutay halála 

után ő lett a a 

Finnugor 

Kongresszusok 

Magyar Nemzeti 

Bizottságának 

elnöke; ebben a 

minőségében 

kéri, hogy vegyen 

részt a bizottság 

szeptemberi 

ülésén, mert 

szeretnének 

tájékozódni, 

egyszersmind 

előkészíteni az 

1980-ban 

Turkuban 

tartandó V. 

Nemzetközi 

Finnugor 

Kongresszust; 

tájékoztatja, hogy 

Osmo Ikola és 

Alho Alhoniemi 

professzorok 

szeptemberben 

Budapestre 

MTA Nyelvtudományi 

Inézete; Finnugor 

Kongresszusok Magyar 

Nemzeti Bizottsága

Ortutay Gyula, 

Szabolcsi Miklós, Osmo 

Ikola, Alho Alhoniemi Turku



2006 Fond 1 III. Hallay István levél László Gyula Toronto 1978.04.02 1 f. 1 bor. gépirat

értesülése szerint 

amerikai útja 

során Torontóban 

is fog előadást 

tartani; az a 

szokás, hogy 

előadás után a 

hallgatók 

kérdéseket 

tesznek fel; ő   

mindenképpen 

szeretne néhány 

adatot 

megbeszélni, 

ezért kéri, hogy 

amikor a 

kérdésekre kerül 

sor, szólítsa fel őt 

a hallgatók 

sorából előadás Torontó

2007 Fond 1 III. Hanák Péter levél László Gyula Budapest 1978.03.22 1 f. gépirat

a Gondolat Kiadó 

megbízta, hogy a 

"Hogyan éltek 

elődeink" című 

rádió-sorozatból 

művelődéstörtén

eti kötetet 

szerkesszen; kéri, 

hogy a 

szakszerkesztett 

szöveg mellékelt 

részeit javítsa, a 

jegyzeteket pedig 

ellenőrizze

MTATörténettudományi 

Intézete, Gondolat Kiadó Makkai László

2008 Fond 1 III. Hankó Nándor levél László Gyula Göteborg 1977.01.20 1 f. 1 bor. gépirat

beszámol 

olvasmányairól, 

majd kérdéseket 

tesz föl Bodor 

György egyik 

írásával 

kapcsolatban; 

levele nagyobb 

részét Szt. Olav 

életéről szóló 

könyv egy 

részletének 

fordítása tölti ki; 

ha Szt. Olavról 

további 

kiegészítésre, 

adatra lenne 

szüksége, 

készségesen segít

Bodor György, Fodor 

István,  Czeglédi Károly, 

Török Pál, Alf 

Henrikson, Szent Olav

2009 Fond 1 III. Hankó Nándor levél László Gyula Göteborg 1977.03.30 1 f. 1 bor. gépirat

Bodor György 

özvegye férje 

kéziratát 

levéltárban 

helyezi el; 

Czeglédi könyvét 

(Nomád népek 

vándorlása…) még 

mindig nem tudta 

megszerezni; 

májusban 

hugához utazik 

New Yorkba

Bodor György, Czeglédi 

Károly

2010 Fond 1 III. Hankó Nándor levél László Gyula Göteborg 1979.07.02 1 f. 1 bor. gépirat

onogur-bolgár 

irodalom 

kiegészítése 

ügyében közös 

ismerősük (Imre) 

útbaigazítását 

kérte, s most kéri 

tudassa hogyan 

köszönhetné meg 

Imre segítségét; 

Vendel-

runakorszakkal 

foglalkozó 

dolgozatára 

egyelőre nem 

várhat választ a 

nyári szünet miatt

2011 Fond 1 III. Hankó Nándor levél László Gyula

Göteborg-

Budapest 1979.10.01 1 f. 1 bor. autográf

olvasta Életünk 8.  

számában a 

bevezetőjét, 

elfogadja, amit írt 

és per analógiam 

az ő északi 

történetükre is 

alkalmazná; 

szeretné 

összehasonlítani a 

Vendel kori 

leleteket az 

onogur-bulgariai 

több-rétegű 

anyagaival; mivel 

ő nem régész, a 

segítségét kéri Fehér Géza



2012 Fond 1 III. Haraszti Endre levél László Gyula Hamilton 1977.02.14 2 f. 1 bor. gépirat

néhány évvel 

korábban már 

váltottak levelet 

és sajnálja, hogy 

akkor félreértette 

közeledését és azt 

gondolta róla, 

azért irogat neki, 

hogy segítségére 

legyen 

hazatérésében, 

ám erre neki 

nincs szüksége, 

bármikor 

hazajöhet; egyre 

gyakrabban 

olvassa nevét az 

emigráns 

sajtóban, 

szakcikkek alatt; 

meglepetésére 

egy dél-amerikai 

"félfasiszta-

áltudományos-

őstörténész" 

folyóirat is közölt 

tőle egy cikket, 

amit egyszerűen 

C. A. Macartney, 

Badinyi Jós Ferenc, 

Komoróczy Géza

2013 Fond 1 III. Haraszti Endre levél László Gyula Hamilton 1977.06.02 1 f. 1 bor. gépirat

felsorolja 

magyarországi 

élményeit, a 

látottakat; külön 

köszöni, hogy 

meglátogathatta; 

felhívja a 

figyelmét a 

clevelandi "Árpád 

Akadémiára"

Kolozsvári Moldován 

István

2014 Fond 1 III. Haraszti Endre levél László Gyula Hamilton 1977.12.28 1 f. 1 bor. gépirat

arról értesíti, 

hogy feladta 

címére angol 

nyelvű könyvét és 

megtiszteltetésne

k venné, ha 

szánna rá néhány 

sort; gyakran 

kerül kezébe a 

Múzsák Múzeumi 

Magazin és 

szomorúan 

tapasztalja, hogy 

hogy sok 

sajtóhiba van 

benne

2015 Fond 1 III. Hary Györgyné levél László Gyula Budapest 1977.05.09 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni, hogy 

közös ismerősük, 

Bácsi Sándor 

levelét elküldte Bácsi Sándor

2016 Fond 1 III. Hatvani Dániel levél László Gyula Kecskemét [s.a.] 1 f. gépirat

bocsánatot kér az 

adminisztrációs 

bakiért, amit 

távollétében 

követtek el

Forrás. Irodalmi és 

művészeti folyóirat 

(Kecskemét)

2017 Fond 1 III. Hatvani Dániel levél László Gyula Kecskemét 1979.10.30 1 f. 1 bor. gépirat

folyóiratuk 

következő évi 

programját 

készítik elő, ez 

esetben a 

mongolság és a 

magyarság 

lehetséges ősi 

kapcsolataira 

szeretnék a 

figyelmet 

ráirányítani egy 

tanulmány 

erejéig; ez utóbbit 

tőle remélik; a 

kért tanulmányt a 

Szépirodalmi 

Kiadó tervezett 

sorozatában is 

kiadnák tanulmány

Forrás. Irodalmi és 

művészeti folyóirat 

(Kecskemét)

2018 Fond 1 III. Hatvani Dániel levél László Gyula Kecskemét 1979.11.29 1 f. gépirat

Magyarok és 

mongolok című 

kis tanulmányát 

köszönettel 

megkapta; kiadási 

tervük akkor 

valósul meg, ha 

Mongóliából 

megérkeznek a 

fordítandó 

szövegek tanulmány

Forrás. Irodalmi és 

művészeti folyóirat 

(Kecskemét)

2019 Fond 1 III. Havas Lujza levél László Gyula Budapest 1976.04.27 3 f. 1 bor. gépirat

Kádár Zoltánnak, 

Frech Miklósnak 

és Lipták Pálnak 

írt levelek 

másolatát küldi; e 

levelekben 

tájékoztatják a 

szerzőket arról, 

hogy   László 

Gyula "A 

nagyszentmiklósi 

kincs" című 

könyvében 

dolgozataikból 

egy-egy konkrét 

részt nevük 

feltüntetésével  

felhasználnak

Nagyszentmik

lósi 

aranykincs Corvina Kiadó (Budapest)

Kádár Zoltán, Frech 

Miklós, Lipták Pál



2020 Fond 1 III. Havas Lujza levél László Gyula Budapest 1979.12.06 1 f. 1 bor. gépirat

kéri, hogy Fülöp 

Erzsébet Kovács 

Máriról szóló 

könyvének 

szakmai 

elbírálását vállalja 

el lektorálás Corvina Kiadó (Budapest)

Fülöp Erzsébet, Kovács 

Mári

2021 Fond 1 III. Hárs Éva levél László Gyula Pécs 1978.01.24 2 f. 1 bor. gépirat

köszöni, hogy 

kiállításaikat 

dicséri; kezdődik 

a felújítás, 

melynek 

befejezése után új 

kiállítást 

rendeznek; a 

Kőtárral is 

problémáik 

vannak; előadását 

meghallgatva meg 

van győződve 

róla, hogy 

tudományos 

adatokon kiérlelt 

megállapítása 

igaz, s ezt egyre 

többen látják; 

megható volt az  

érdeklődés, ami 

az előadást 

kísérte; küldi az 

évkönyv hiányzó 

köteteit és a 

következőket is

Janus Pannonius 

Múzeum (Pécs)

2022 Fond 1 III. Hegedűs Katalin levél László Gyula Szentes 1978.04.11 1 f. 1 bor. gépirat

Kovács Gyöngyi a 

felgyői ásatás 

anyagát 

leltározza, de 

több ásatási 

napló hiányzik, 

kéri, hogy ezeket 

mielőbb másolják 

le; K. Gyöngyi 

szerény, kedves 

munkatárs; fél 

évig Pesten volt 

intenzív 

nyelvtanfolyamon

, s most elvárják, 

hogy nívós 

rendezvényeket 

szervezzen; azt 

kéri, hogy tartson 

nekik előadást a 

koronázási 

jelvényekről, egy 

általa megjelölt 

időpontban

ásatás, 

előadás

Koszta József Múzeum 

(Szentes)

Nagy Katalin, Szabó 

Zoltán, Bálint Csanád, 

Kovács Gyöngyi, Talat 

Benler Felgyő

2023 Fond 1 III. Hegedűs Katalin levél László Gyula Szentes 1978.09.16 1 f. gépirat

mivel a tavaszi 

előadást nem 

tudta vállalni, 

kéri, hogy most 

tegye meg a 

múzeumi hónap 

keretében; a 

múzeumi 

hónapot Ilosvai 

Varga István 

kiállításával 

nyitják meg; Nagy 

Árpád régész 

pénzt kért tőle, 

de a szállodából is 

fizetés nélkül 

távozott; Szentes 

előtt napokig 

Felgyőn 

tartózkodott, 

elképzelhető, 

hogy ott is 

többeket 

"megvágott"; 

mindezt azért írja 

meg, hogy tudjon 

róla, ha esetleg 

Felgyőn is 

Koszta József Múzeum 

(Szentes)

Ilosvai Varga István, 

Nagy Árpád, Kovács 

László, Felgyő, Kajdacs

2024 Fond 1 III. Hegyi-Füstös István levél László Gyula Budapest 1978.07.28 1 db autográf

hetilapjukba írt 

egy cikket drága 

"Feri Bátyánkra" 

emlékezve, 

melyben őt is 

méltatta; 

szeretettel küld 

egy 

tiszteletpéldányt Medgyessy Ferenc

2025 Fond 1 III. Heitler László levél László Gyula Pápa 1979.07.14 1 f. autográf

gratulál Borsosról 

írt könyvéhez; 

méltatásai egyikét 

küldi, a többinek 

helyét/dátumát 

közli; megyei 

lapjukban van egy 

sorozata genius 

loci címmel, híres 

embereket faggat 

a Balatonról, 

Pannónia 

hatásáról; őt is 

szeretné szóra 

bírni vagy a 

Balaton mellett, 

amikor nyaral 

vagy Budapesten; 

képet szerene 

vásárolni 

Barcsaytól, de 

nem válaszol 

levelére, kéri 

ajánlja be a 

mesterhez

Borsos Miklós, Barcsay 

Jenő, Cziráki Lajos



2026 Fond 1 III. Heltai Andrea levél László Gyula Varsó 1979.02.18 2 f. 1 bor. autográf

levelének - 

melyből kicseng a 

régészet szeretete- 

nagyon örült, ő is 

régészetet tanul, 

jól vizsgázott, 

magyar 

vonatkozású 

kérdéseket 

kapott; azt kéri, 

hogy írja meg 

pontosan, hogy 

mit jelent a 

poncolás 

kifejezés, amellyel 

a honfoglaláskori 

tarsolylemezek 

kapcsán 

találkozott

2027 Fond 1 III. Herpay Zoltán levél László Gyula London 1978.11.12 7 f. 1 bor. gépirat

rendkívül zavaros 

levelének tárgyát 

ő maga így 

fogalmazza meg: 

1/ Bolyai János 

ellopott kincse 2/ 

Egy tibeti jel a 

magyar szent 

koronán szent korona Bolyai János

2028 Fond 1 III. Hidas Tibor levél László Gyula Whitby 1979.04.25 1 f. 1 bor. autográf

lelkesedéssel 

olvassa könyveit, 

legutóbb a 

"Kettős 

honfoglalás" 

címűt, melynek 

csodálattal 

követte tárgyalási 

módszerét, 

óvatosságát, a 

tények finom 

mérlegelését

2029 Fond 1 III. Hofer Tamás levél László Gyula Budapest [1977?] 1 db autográf

a képeslap arról 

tájékoztat, hogy 

mellékelten 

átnyújtja új 

kiadványukat

[Magyar Néprajzi 

Társaság]

2030 Fond 1 III. Hofer Tamás levél László Gyula Budapest 1977.07.26 1 f. gépirat

köszöni az avar 

méltóságot jelölő 

övekről szóló 

tanulmányt; 

mielőtt 

nyomdába küldik 

néhány kérdést 

tesz fel az 

alcímmel, 

jegyzetekkel, 

bibliográfiával és 

ábrákkal 

kapcsolatban tanulmány Magyar Néprajzi Társaság

2031 Fond 1 III. Hofer Tamás levél László Gyula Budapest 1977.08.18 1 f. gépirat

küldi "A 

népvándorláskori 

övekről" című 

tanulmányt, 

melyhez végleges 

alcímeket,egység

es jegyzeteket, 

külön 

irodalomjegyzéke

t és új 

képjegyzéket kér Magyar Néprajzi Társaság

2032 Fond 1 III. Hofer Tamás levél László Gyula Budapest 1977.10.21 1 f. gépirat

az Ethnographia 

szerkesztő 

bizottsága 

napokon belül 

tartja ülését, 

szeretné 

megkapni a 

közlésre kész 

kéziratot Magyar Néprajzi Társaság

2033 Fond 1 III. Hofer Tamás levél László Gyula Budapest 1977.10.25 1 f. gépirat

nyugtázza a 

kiigazítot kézirat 

átvételét Magyar Néprajzi Társaság

2034 Fond 1 III. Honfi István levél László Gyula Kaposvár 1978.10.27 1 f. gépirat

Magyar 

Kálmánnal együtt 

szeretettel várják 

a decemberi 

előadásokra előadás

Somogy megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár) Magyar Kálmán

2035 Fond 1 III. Honfi István levél László Gyula Kaposvár 1979.10.08 1 f. 1 bor. gépirat

több intézmény 

nevében kérik, 

hogy a középkori 

ötvösségről, 

valamint a Szent 

László hermáról 

tartson előadást 

Kaposváron előadás

Somogy megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár)

további 

aláírók: 

Németh 

Tibor, 

Varga 

Sándor, 

Magyar 

Kálmán

2036 Fond 1 III. Honfi István levél László Gyula Kaposvár 1979.10.08 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni, hogy 

októberben két 

előadás 

keretében 

ismerteti Szent 

László hermáját

Somogy megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár)



2037 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs [1974].12.07. 4 f. 1 bor. autográf

Zsögödi Nagy 

Imre rajzai című 

előadását Pécsett 

is meg kell 

tartania; ő pedig a 

pécsi 

Kisgalériában 

László Gyula rajzai 

címmel szeretne 

kiállítást 

rendezni; köszöni 

a 

nagyszentmiklósi 

kincsről írt 

könyvét; nem érzi 

jól magát a 

munkahelyén, 

nem szeret 

jogászkodni; most 

angolt tanul, 

később franciát is 

szeretne; kisfia 

átesett egy 

koponyaműtéten, 

de már jár 

iskolába, tanulni 

nem szeret Zsögödi Nagy Imre

2038 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs [1975] 2 f. 1 bor. autográf

ő egy személyben 

szervezi a 

kiállítást; kérdezi, 

hogy rajzai el 

vannak-e látva 

passpartout-val; 

kéziratokat nem 

tud kiállítani, 

mert nincs hozzá 

megfelelő tárló; 

katalógusra nincs 

pénz, de 

meghívót 

csináltatnak; a 

megnyitó után a 

Hazafias Népfront 

ad "fogadást" kiállítás Pécsi Kisgaléria

2039 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1975.02.11 2 f. 1 bor. autográf

kérje fel Martynt, 

hogy nyissa meg a 

kiállítást; kb. 20 

rajznak lesz helye, 

kéri, hogy 

válogassa ki; 

Zsögödi Nagy 

Imréről 25-én 

estére kérik kiállítás Pécsi Kisgaléria

Martyn Ferenc (1899-

1986) festőművész, 

Zsögödi Nagy Imre 

(1893-1976) 

festőművész

2040 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1975.02.28 2 f. 1 bor. autográf

örül, hogy Marica 

is jön, már 

gondoskodott 

szállásról; annak 

is örül, hogy 

Martyn elvállalta 

a megnyitást kiállítás Pécsi Kisgaléria

Martyn Ferenc (1899-

1986) festőművész, 

Kolbe Mihály (1907-

1990) festőművész, 

Hárs Éva

2041 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1975.04.07 2 f. 1 bor. autográf

május 6. 

megfelelő 

időpont az 

előadásra, 

szállása 

lefoglalva; 

gratulál a szegedi 

kiállításhoz, 

sajnálja, hogy 

nem tudott 

elmenni; az 

elmúlt év 

novemberében 

Sopronban töltött 

másfél napot, 

érdekes módon 

megváltozottnak 

találta kiállítás Kismányoki Károly

2042 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1975.04.12 2 f. 1 bor. autográf

köszöni a húsvéti 

lapot; küldi a 

Dunántúli Napló-

ban megjelent 

cikket; a hét 

végén lebontja a 

kiállítást; a 

visszaszállításig 

nagyon vigyáz a 

rajzokra

2043 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1975.05.06 2 f. 1 bor. autográf

Bajkor József viszi 

a csomagot; 

megoperálták a 

lábát, nagyon 

türelmetlen saját 

magához

2044 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1975.08.29 2 f. autográf

munkahelyére 

panaszkodik, de 

nincs ideje új 

állást keresni; 

szeptemberben 

Olaszországba 

megy néhány 

napra, problémái 

ellenére jól érzi 

magát, sokat 

dolgozik, vidám, 

de nagyon 

magányos, kisfia 

az egyetlen öröm

2045 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1975.12.05 2 f. 1 bor. autográf

a tervezett pécsi 

programot vázolja 

fel, reméli meg 

lesz elégedve a 

szervezéssel

Pákolitz István, Veress 

Endre



2046 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs [1976?] 1 f. 1 bor. autográf

ne rémísztgesse 

szívrohamokkal, 

vegye tudomásul, 

hogy már nem 

húsz éves; 

találkozott régi 

soproni 

tanárnőjével, akit 

1944-ben látott 

utoljára

2047 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1976.12.20 2 f. 1 bor. autográf

sajnálja, hogy 

nem látta a TV 

műsort; 

kivánkozik 

emberek közé, 

mert érzi, hogy a 

magány butít, de 

amíg kisfia fel 

nem nő, addig 

nem tud magára 

időt szakítani; az 

egyetemen jó 

helyen van, de a 

papírmunka nem 

neki való; hiányzik 

az idegenvezetés, 

TIT előadások 

tartása, kiállítások 

szervezése

2048 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1977.09.14 1 f. 1 bor. autográf

új állása van, 

kertvárosban vett 

lakást, élvezi a 

szép mecseki 

őszt, német 

szövegeket fordít 

és a fiával 

vesződik, aki első 

éves ipari tanuló, 

nehéz kamasz, de 

igyekszik sok 

szeretettel, 

türelemmel 

átvészelni ezt a 

korszakot; Pestre 

készül szülei 

sírjához

2049 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1977.12.05 2 f. 1 bor. autográf

örül, hogy ismét 

Pécsre készül, de 

sajnos 

beszélgetésre 

most nem lesz 

ideje; Csaba fia 

kicsit 

megemberelte 

magát az 

iskolában, viszont 

állandóan 

bömbölteti a 

magnót

2050 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1978.05.03 1 f. autográf

szekrényét 

rendezve régi 

rajzokat talált, 

amelyeket egykor 

Sopronban 

készített róla; 

augusztusban 

Luganoba készül 

grafikai 

kongresszusra; 

gyerekét erre az 

időre egy 

osztálytársa 

vállalja; beindult 

az idegenforgalmi 

idény, sokat 

dolgozik, nagyon 

élvezi az 

idegenvezetést, 

bár időnként 

nagyon fáradt

2051 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1978.07.18 1 f. 1 bor. gépirat

örült az amerikai 

útjáról küldött 

beszámolónak, 

gratulál a 21 

előadáshoz; 

köszöni, hogy 

közben Marica írt 

neki; készül svájci 

útjára, de 

aggodalmaskodik 

a sok kiadás és a 

gyereke 

elhelyezése miatt; 

addig is sok a 

dolga hivatalában 

és otthon is; a 

pécsi 

cserépvásáron 

sokat gondolt rá, 

sok szép tálat 

látott

2052 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1978.09.22 2 f. 1 bor. autográf

beszámol luganói 

útjáról; el van 

ragadtatva a sok 

szépségtől, a 

gazdagságtól, a 

növényektől, 

hegyektől, egy 

szóval mindentől



2053 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1979.01.20 1 f. 1 bor. autográf

csak későn 

köszöni meg a 

karácsonyi 

ajándékot, mert 

az első fagyos 

napon elcsúszott 

és eltört a karja; 

így sokat pihent, 

olvasott és csak 

annyi háztartási 

munkát végzett, 

amennyit bal 

kézzel és fia 

segítségével el 

tudott végezni 

2054 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1979.06.07 1 f. gépirat

egy nyugaton 

látott oktatófilm 

kapcsán arról 

beszél, illetve 

válaszol, hogy a 

mai generáció 

nem képes 

normális érzelmi 

életre, a nők 

közönségesek és a 

nős férfi sem tabu 

számukra

2055 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1979.04.09 1 db 1 bor. autográf

örült levelének, 

elképeszti azzal a 

sokféle 

tevékenységgel, 

amit végez

2056 Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1979.10.14 2 f. 1 bor. gépirat

örül, hogy Pécsre 

jön, 

megnézhetnek 

két kiállítást is; 

munkahelyén 

nagyon szenved a 

durva, 

közönséges, 

útszéli, szörnyű 

beszédstílustól; ki 

van éhezve okos, 

értelmes 

beszélgetésre; 

munkahelyén 

igen, sok millió 

forint 

pénzbirságot 

szabnak ki a 

vízszennyezőkre, 

akik a birságot 

kifizetik, majd 

folytatják a 

szennyezést Tót Endre (1937-)

2057 Fond 1 III. Hoppál Mihály levél László Gyula [Budapest] [s.a.] 1 db autográf

a frankfurti 

magyar Fono 

közössége küld 

néhány 

fényképet; négy 

angol nyelvű 

előadást tartott 

külöböző 

egyetemeken

2058 Fond 1 III. Horváth Bertalan levél László Gyula [Sopron] [1990?] 1 db autográf

reméli, hogy az 

erdélyi 

sorsfordulat 

fellelkesítette; 

készülődik 1991 

tavaszára, 

édesapja 

centenáriumára Horváth József

2059 Fond 1 III. Horváth Béla levél László Gyula Esztergom 1979.08.06 1 f. 1 bor. gépirat

szeretné, ha Buza 

Barna jubileumi 

kiállítását 

megnyitná a 

Vármúzeumban kiállítás Esztergomi Vármúzeum

Buza Barna (1910-2010) 

szobrász

2060 Fond 1 III. Horváth Imre levél László Gyula Debrecen 1997.10.15 1 f. 2 f. gépirat

kéri, hogy 

kéziratban lévő 

munkája kiadását 

felkarolni, őt 

okosítani, 

szponzor 

keresésében 

segíteni 

sziveskedjék; 

kérdéses mű 

címe: "Hajdú-

Bihari fejfák, 

református népi 

sírjelek"

református 

népi sírjelek Balassa Iván Hajdú-Bihar

2061 Fond 1 III. Horváth Gyula levél László Gyula Budapest 1978.06.14 6 f. gépirat

kettős 

honfoglalásról írt 

könyvének "a 

magyar 

kereszténység 

szlváv szavairól" 

című fejezete 

felkeltette 

figyelmét, s ezzel 

kapcsolatban 

számos kérdést 

tesz fel; szerinte 

ez a fejezet 

bővebb tárgyalást 

igényel és egyes 

szerzők 

álláspontja 

változtatásra 

szorul; fő kérdés, 

hogy a magyarok 

hol és mikor 

ismerkedtek meg 

a 

kereszténységgel; 

levelében több 

szerző 

munkájából idéz



2062 Fond 1 III. Horváth István levél László Gyula Esztergom 1979.11.26 2 f. autográf

1970 áprilisában 

Pilismaróton egy 

meszesgödör 

ásásakor sírra 

bukkantak, ennek 

leírását adja és 

jelzi, hogy a 

topográfiában a 

17/30. sz. 

lelőhelynél 

található; 

minderről rövid 

jelentést adtak a 

Régészeti Füzetek 

4. számában sírlelet

Balassi Bálint Múzeum 

(Esztergom) Pilismarót

2063 Fond 1 III.

Horváth Józsefné, 

Minci levél László Gyula Sopron 1977.05.16 1 db autográf

köszönik a Sopron 

cikket; remélik 

kiadják a II. 

Sopron 

antológiát, s 

benne olvashatják 

ezt a cikket Sopron

2064 Fond 1 III. Huszti Jánosné levél László Gyula [Budapest] [1993] 1 f. gépirat

hálás szívvel 

köszöni 

együttérző sorait; 

hiszi, hogy férje 

nem élt hiába, s 

mindaz, amit 

papként 

hirdetett, 

magként 

megfogant a 

lelkekben

Huszti 

János 

unitárius 

lelkész 

(1924-

1993)

2065 Fond 1 III. Ibos Éva levél László Gyula Gyula 1978.06.20 1 f. gépirat

a gyulai Erkel 

Ferenc Múzeum 

munkatársaként 

Kohán életművét, 

hagyatékát 

gondozza; 

igyekszik 

ismerősöket, 

barátokat 

felkutatni; kéri, 

hogy írja meg 

Kohánhoz kötődő 

emlékeit

visszaemlékez

és

Erkel Ferenc Múzeum 

(Gyula)

Kohán György (1910-

1966) festőművész Gyula

2066 Fond 1 III. Ibos Éva levél László Gyula Gyula 1978.07.04 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni, hogy 

megírta Kohánnal 

kapcsolatos 

emlékeit; Kohán 

12 éve halt meg, 

sokan és sokat 

írtak róla, ezekből 

két Kohán 

rajzolódik ki; 

most örül, hogy 

saját véleményére 

a prof.-tól kap 

igenlést; ő maga a 

szegedi főiskolán 

Vinkler László 

növendékeként 

végzett, majd 

három évig 

tanított rajzot 

siketnéma 

gyerekeknek 

visszaemlékez

és

Erkel Ferenc Múzeum 

(Gyula)

Kohán György (1910-

1966) festőművész, 

Vinkler László (1912-

1980) festőművész, 

művészeti író Gyula

2067 Fond 1 III. Ilia Mihály levél László Gyula Szeged 1998.03.11 1 f. autográf

igéri, ha 

Háromszékben 

írást talál 

Kőhalomról, 

akkor küldi Kőhalom

2068 Fond 1 III. Illyés Ibolya levél László Gyula

Novoszibirsz

k 1977.06.17 1 f. 1 bor. autográf

Szibériából ír, a 

Szovjet 

Írószövetség 

Külügyi Osztályán 

dolgozik, 

műfordítással 

szeretne 

foglalkozni, amit 

eddig is tett, de 

csak a maga 

szakállára; sok 

érdekes emberrel 

találkozik, és 

élvezi az "őshaza" 

tágas rónaságait 

2069 Fond 1 III. Imre Samu levél László Gyula Budapest 1978.11.14 1 f. 1 bor. gépirat

beszámolójában 

olvasta, hogy 

Amerikában 

előadást tartott a 

honfoglalók 

falujáról, 

életmódjáról, 

stb.; szeretné, ha 

ugyanezekről a 

Nyelvünk- és 

Kultúránk 

olvasóinak is írna; 

hálás lenne, ha 10-

12 flekknyi 

terjedelemben 

vállalkozna 1-1 

témára, s ha 

február közepéig 

kapna kéziratot, 

akkor az 

júniusban meg is 

jelenhetne

Magyarok 

Világszövetsége



2070 Fond 1 III. Inczefi Lajos levél László Gyula Kolozsvár 1977.03.26 1 f. 1 bor. gépirat

elmondhatatlan 

örömöt jelentett 

számára, hogy 

tetszett a könyve, 

nem is merte 

remélni, hogy lesz 

ideje elolvasni; őt 

mindig is csak a 

növények 

érdekelték, azok 

szervezete, 

szépsége; menye 

meghalt, két kicsi 

gyerek maradt 

utána, így ő és 

felesége 

segítenek a 

terhek 

cipelésében; 

emberek számára 

kevés ideje 

marad, de 

kevesen is 

vannak, akikkel 

gondolkodása 

össze van 

hangolódva, csak 

néhány régi Fülöp Géza

2071 Fond 1 III. Ivánkay Judit levél László Gyula Bruxelles 1982.04.18 1 f. 1 bor. autográf

öt éve létezik 

Bruxellesben a 

Corvina kör; 

céljuk egy nívós 

kulturális kör 

működtetése, 

értékes 

előadásokkal; 

kérdése, hogy az 

1983-84-85-ös 

évadban 

számíthatnának-e 

rá egy előadás 

erejéig; költségeit 

vállalják; 

csaléteknek 

Brugge-t kínálja 

fel előadás

Helytörténeti 

Gyűjtemény (Solymár) Bruxelles

2072 Fond 1 III. Jablonkay István levél László Gyula Solymár 1978.06.08 1 f. gépirat

a múzeumi hónap 

nyitó előadásának 

megtartására 

kéri; kívánsága 

annyi, hogy 

előadása 

témában 

kapcsolódjon 

Török Gyula két 

héttel későbbi  

előadásához 

(solymári avarkori 

temető feltárása)

2073 Fond 1 III. Jacobi, G. levél László Gyula Berlin 1977.09.01 1 f. gépirat

régóta készülnek 

a Deutsches 

Archäologisches 

Institut tagjai 

jegyzékének 

felfrissítésére; 

tőle már rég nem 

kaptak adatokat, 

ezért kéri, hogy a 

mellékelt kártyát 

szükség szerint 

kiegészíteni, 

javítani 

szíveskedjék

Deutsches 

Archäologisches Institut 

(Berlin)

2074 Fond 1 III.

Jakab, Marie-

Thérèse levél László Gyula [St.Hilaire] 1960.04.10 2 f. 1 bor. autográf

továbbítja 

családja nagy 

barátjának - aki 

nagyon 

tehetséges 

művész - levelét, 

ami valójában 

nyelvészeti 

fejtegetés

nyelvészet, 

tőszámnevek Farkas János

a levél 

postázója 

már 

korábban 

is vállalta 

a feladó 

szerepét 

Jakab 

Teréz 

néven

2075 Fond 1 III. Jancsó Gábor levél László Gyula Budapest 1992.08.11 1 f. távirat

a Hét című műsor 

számára 

beszélgetést 

szeretnének vele 

készíteni, ezért 

felkeresnék 

Balatonrendesen; 

időpontot kérnek

előadás, 

beszélgetés Magyar Televízió Liebmann Katalin

2076 Fond 1 III. Joós Béla levél László Gyula Mezőberény 1997.06.26 6 f. 1 bor. gépirat

1944 óta olvassa 

írásait; 

részletesen leírja 

Régészeti 

tanulmányok 

című könyvére 

vonatkozó 

észrevételeit, 

különös 

tekintettel a 

helységnevekre, 

az avar nevű 

településekre

etimológia, 

helységnevek

2077 Fond 1 III. Józsa Anna Borbála levél László Gyula

Szabadbatty

án 1977.09.18 2 f. 1 bor. autográf

az Új Írás 9. 

számában olvasta 

Kós Károly 

könyvét méltató 

cikkét; ez 

bátorítja fel arra, 

hogy ismeretlenül 

levelet írjon

Községi Könyvtár 

(Szabadbattyán) Kós Károly, Csiszér Imre



2078 Fond 1 III. Józsa Anna Borbála levél László Gyula

Szabadbatty

án [1980] 2 f. autográf

ismét írásai 

olvasása 

(Budapest, Új 

Írás) késztette 

levélírásra; 

kirándulást 

szerveznek 

Budapestre; 

falujukban készült 

kézimunkáik, 

himzéseik több 

kiállításon 

szerepeltek

2079 Fond 1 III. Józsa Sándor levél László Gyula Sárvár [1996] 2 f.

1 bor. + 3 f. 

xerox autográf

mindig érdekelte 

a magyarok 

őstörténete; a 

"Tolnai 

világtörténete" 

ötödik kötetéből 

küld hunokkal 

kapcsolatos írást

2080 Fond 1 III. Juhász Árpád levél László Gyula

Kolárovo 

[Gúta] [1975?] 2 f. 1 bor. gépirat

nagyon érdekli a 

régészet, de 

nehezen jut hozzá 

műveihez; a 

kettős 

honfoglalást 

tárgyaló 

könyvéről úgy 

szerzett 

tudomást, hogy 

Földváry Gábor 

nevű barátja 

elküldte számára 

Sydney-ből a 

Magyar Életben 

megjelent 

ismertetését; igen 

hálás lenne, ha 

megkaphatná 

eddig megjelent 

műveinek címét Földváry Gábor

2081 Fond 1 III. Juhász Árpád levél László Gyula

Kolárovo 

[Gúta] 1977.07.14 2 f. 1 bor. gépirat

legutóbbi 

levélváltásuk óta 

az "országhatárok 

bizonyos gátló 

hatásainak 

ellenére is" 

sikerült több 

munkáját 

megszerezni; 

ismeri a külföldi 

magyarok 

régészeti írásait 

is, s ezek között 

számos olyan van, 

ami "kancsalul 

festett egekbe 

néz", éppen ezért 

szükség lenne 

minél több 

elemző, bíráló, 

tudományos 

munkára; 

nagyaon tetszik 

neki a "szender" 

kifejezés; 

szeretné, ha 

valamelyik 

munkáját ellátná 

2082 Fond 1 III. Juhász Ferenc levél László Gyula Brno 1979.01.03 2 f. 1 bor. autográf

a brünni Kazinczy 

Ferenc Diák Klub 

nevében szeretné 

meghívni előadás 

tartására a kettős 

honfoglalás 

témakörében előadás

2083 Fond 1 III. Juhász Ferenc levél László Gyula Brno 1979.03.19 1 f. 1 bor. autográf

örül, hogy 

elvállalta a brünni 

előadást; a 

hivatalos 

meghívót vagy 

küldi vagy 

személyesen 

hozza; mindent 

gondosan 

előkészítettek 

fogadására előadás

2084 Fond 1 III. Juhász János levél László Gyula Csongrád 1979.01.25 2 f. 1 f. gépirat

a csongrádi 

"Vörös Csillag" 

TSz. 

anyagnyerőhelyké

nt egy felgyői 

földrészletet jelölt 

meg, de nem 

szerezte be az 

ehhez szükséges 

szakhatósági 

nyilatkozatokat, 

ezért az Agrober 

nem tudja 

megkezdeni az út 

megépítését; 

mivel a TSz 

megkeresésükre 

nem válaszolt, 

levelüket 

elküldték a 

Csongrádi 

Múzeumnak; a 

múzeum 

igazgatója jelen 

esetben 

tájékoztatást ad 

arról, hogy mely 

illetékes 

"Vörös Csillag" Mg. 

Termelőszövetkezet 

(Csongrád); AGROBER 

Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Tervező 

Beruházási Vállalat, 

Csongrád Megyei 

Kirendeltség (Szeged); 

Koszta József Múzeum 

(Szentes); Csongrádi 

Múzeum (Csongrád)

Bálint László, Jámbor 

Gyula, Hegedűs Katalin, 

Tari László

Csongrád, 

Felgyő, Pitrik 

halom



2085 Fond 1 III. Jungbert Béla, ifj. levél László Gyula Kolozsvár 1977.10.04 1 f. 1 bor. autográf

ők két évente 

csak egyszer 

utazhatnak 

külföldre, ezért 

nagyon sajnálja, 

hogy nem 

találkozhattak 

személyesen; 

nyáron 

megejtette első 

önálló ásatását a 

Tordai Hasadék 

egyik beszakadt 

barlangjában, 

ahol paleolit 

települési réteget 

talált; sajnálattal 

állapítja meg, 

hogy náluk 

hiányzik az 

ásatáshoz 

szükséges 

előképzés; kéri, 

ha arra jár 

látogassa meg

2086 Fond 1 III. Jungbert Béla, ifj. levél László Gyula

Székesfehérv

ár 1979.12.18 1 f. 1 bor. gépirat

októberben 

sikerült 

áttelepülnie 

Magyarorszára, 

azóta a 

székesfehérvári 

István Király 

Múzeumban 

ősrégész; 

házassága viszont 

nem sikerült, 

ezért elmenne 

innen az 

Erdélyhez 

közelebb eső 

debreceni vagy 

nyíregyházi 

múzeumba; ám 

ezen múzeumok 

tanulmányozása 

után rájött, hogy 

a székesfehérvári 

jobb, ezért mégis 

maradna; reméli, 

hogy a jövőben is 

számíthat 

tanácsaira, 

szakmai 

István Király Múzeum 

(Székesfehérvár)

2087 Fond 1 III. Kadácsi Zoltán levél László Gyula

Kóbor 

(Cobor) 1977.02.01 1 db 1 bor.

nyomtatvá

ny

lányuk esküvőjére 

szóló meghívó

2088 Fond 1 III. Kadácsi Zoltán levél László Gyula

Kóbor 

(Cobor) 1977.12.30 1 f. 1 bor. gépirat

bosszantja, hogy 

a nyári 

találkozásukon 

oly keveset tudtak 

csak beszélni; az 

Új Írás 7. 

számában 

megjelent írását 

olvasva 

találkozott benne 

magukkal és 

megállapította, 

hogy 

gyermekkoruk óta 

nem változott a 

gondolkodásuk; 

nyugdíjba megy 

és Kóborból 

Alsórákosra 

költöznek, mert 

lánya ott van 

férjnél; első dolga 

lesz útlevelet 

kérni és 

Budapestre 

utazni; a 

napilapokat nem 

bírja elolvasni, 

Kadácsi 

Zoltán 

reformátu

s lelkész 

László 

Gyula 

legjobb 

gyermekk

ori barátja

2089 Fond 1 III. Kadácsi Zoltán levél László Gyula

Racoş 

[Alsórákos] 1978.12.20 1 db 1 bor. autográf

kellemes 

ünnepeket kíván; 

végre 

berendezkedtek; 

örül, hogy 

barátját nagy 

szeretettel 

fogadták 

Amerikában

2090 Fond 1 III. Kanyar József levél László Gyula Kaposvár 1979.08.10 1 f. gépirat

küldi a Levéltári 

évkönyv 10. 

kötetét, s egyben 

megköszöni a 

benne elvégzett 

lektori munkát; 

reméli, hogy a 

jövőben is 

számíthat 

közreműködésére

Somogy Megyei Levéltár 

(Kaposvár)

2091 Fond 1 III. Karamán Ferenc levél László Gyula Szeged 1977.12.07 1 f. 1 bor. gépirat

minden 

hozzáférhető 

könyvét olvasta, 

több előadását 

hallgatta; most a 

kettős 

honfoglalással és 

az avarok 

fennmaradásával, 

valamint a 

rovásírással 

kapcsolatban tesz 

föl kérdéseket

2092 Fond 1 III. Karádi Ilona levél László Gyula Budapest

[1977?].03.1

6. 2 f. autográf

küldi a Kónya féle 

képanyagot, kéri 

rendezni és 

aláírásokkal 

ellátni; római 

anyagot is sikerült 

összeválogatni; 

Kemény Márta 

szívesen segít

Móra Ferenc Ifjúsági 

Könyvkiadó (Budapest)

Kónya Kálmán, Kemény 

Márta



2093 Fond 1 III. Karádi Ilona levél László Gyula Budapest 1977.07.28 2 f. 1 bor. autográf

elkészült a 

forgatókönyv, de 

néhány helyen 

sorokat kell 

beírni, ezért 

vegye fel a 

kapcsolatot 

Kemény Mártával

Móra Ferenc Ifjúsági 

Könyvkiadó (Budapest) Kemény Márta

2094 Fond 1 III. Karádi Ilona levél László Gyula Budapest 1978.04.14 2 f. autográf

honfoglalók 

életéről szóló 

képeskönyvet 

szeretne, mert 

lassan a gyerekek 

többet fognak 

tudni a 

vikingekről, mint 

saját őseikről

Móra Ferenc Ifjúsági 

Könyvkiadó (Budapest)

2095 Fond 1 III. Karádi Ilona levél László Gyula Budapest [1978?].12.? 1 db autográf

küldi a 

történelemkönyv

et, melyben 

leközölték rajzait; 

fogadja szívesen 

Csorba Csaba 

munkáját

Móra Ferenc Ifjúsági 

Könyvkiadó (Budapest) Csorba Csaba 

2096 Fond 1 III. Kardos György levél László Gyula Budapest 1977.08.27 1 f. 1 bor. gépirat

tisztában van 

munkálkodásának 

kiemelkedő 

jelentőségével, de 

mégis kötelessége 

megírni, hogy a 

Népszabadságban 

megjelent 

recenzióját nem 

tekinti tisztes 

kritikának, hanem 

inszinuációnak Népszabadság

2097 Fond 1 III. Kardoss Béla levél László Gyula Budapest 1978.12.? 1 f. gépirat

"Írások a 

képzőművészetről

" című 

munkájával 

feledteti bajait; 

tanulmányai igen 

elgondolkodtattá

k, különösen 

Balásról és 

Czimráról szólók; 

Szíj Rezső nem 

értette meg 

Czimra Gyulát; 

Haulisch Lenke 

könyvborítója 

borzalmas

Balás Attila (1906-1976) 

festő; Czimra Gyula 

(1901-1966) festő; Szíj 

Rezső (1915-2006) 

művészeti író; Haulisch 

Lenke

2098 Fond 1 III. Kardoss Béla levél László Gyula Budapest 1979.06.24 1 f. 1 bor. gépirat

figyelmébe ajánlja 

Balogh Edgár 

"Szolgálatban" 

című könyvét, 

melyben róla is ír; 

szereti az erdélyi 

írók fűszerillatos, 

hegyi levegős 

írásait Balogh Edgár

2099 Fond 1 III. Kaszab Zoltán levél László Gyula Budapest 1977.04.20 1 f. 1 bor. gépirat

kéri, hogy Tóth 

Tibor: 

Magyarország 

lakosságánaak 

szomatológiája és 

paleoantropologi

ája című doktori 

disszertációjának 

házi védésén 

vegyen részt és 

aktívan működjön 

közre

Természettudományi 

Múzeum (Budapest) Tóth Tibor

2100 Fond 1 III. Katatics Béla levél László Gyula Cegléd [1982?] 1 db gépirat

Ötven rajz a 

honfoglalásról 

című munkájában 

látható képekből 

kilencet fából 

kifaragott; 

szeretné, ha 

megnézné 

2101 Fond 1 III. Kaufmann, H. levél László Gyula Dresden 1977.11.02 1 f. 1 bor. gépirat

kérdése, hogy 

hajlandó-e 

tanulmányt írni 

húsz oldal 

terjedelemben 

Werner Coblenz 

60. 

születésnapjára 

készülő 

emlékkötetbe

Landesmuseum für 

Vorgeschichte (Dresden) Coblenz, Werner

további 

aláíró K. 

Simon



2102 Fond 1 III. Kádár László levél László Gyula Debrecen 1979.06.24 4 f.

1 bor. + 1 

rajz gépirat

"Emlékezzünk 

régiekről" c. 

könyve, valamint 

egy korábbi 

beszélgetésük 

arra indította, 

hogy gondolatait 

írásban folytassa 

és leírja 

konklúzióit; abba 

a hibába esett, 

hogy nem 

méltatta kellő 

figyelemre a 

keltákat és nem 

ismerte Szabó 

Miklós térképét 

sem; Herodotost 

idézi, aki írt a 

szigynnákról; a 

könyvben látható 

kelta 

üvegkutyáról azt 

gondolja, hogy az 

egy totemállat; 

Anna Komena a 

magyarokat 

dákoknak nevezte szigynnák

Szabó Miklós, 

Herodotos, Anna 

Komnene (1083-1153)

2103 Fond 1 III. Kádár László levél László Gyula Debrecen 1979.11.19 1 db autográf

névjegyén jelzi, 

hogy visszaküldi 

kedves barátjának 

a könyvet

a 

mellékletb

en látható 

rajz egy 

tigrishörcs

ögöt 

ábrázol

2104 Fond 1 III. Káldy-Nagy Gyula levél László Gyula Budapest 1978.10.10 1 f. 1 bor. gépirat

kérik, hogy 

írásával tegye 

ünnepélyesebbé a 

bolgár állam 

megalakulása 

1300. 

évfordulójának 

tiszteletére 

tervezett 

tanulmánykötetü

ket

ELTE Török Tanszék;  

Studia Turco-Hungarica 

szerkesztőbizottsága

további 

aláírók: 

Kakuk 

Zsuzsa, 

Székely 

György

2105 Fond 1 III. Kállai Géza levél László Gyula Budapest 1977.12.15 2 f. 1 bor. gépirat

párhuzamot von a 

római Titus 

Diadalíven 

ábrázolt Menora 

talp és a 

nagyszentmiklósi 

kincs 19. sz. 

szilkéjén látható 

ábrázolások 

között

Nagyszentmik

lósi 

aranykincs

2106 Fond 1 III. Kállai Géza levél László Gyula Budapest 1978.01.18 1 f. 1 bor. + 4 f. gépirat

kifejti gondolatait 

a 

nagyszentmiklósi 

kincs 2. és 7. sz. 

korsójának képes 

ábrázolásáról, s 

úgy véli, hogy 

ezeken az 

Árpádok 

eredetmondáját 

ábrázolták

Nagyszentmik

lósi 

aranykincs

2107 Fond 1 III. Kállai Géza levél László Gyula Budapest 1978.12.21 1 f. 1 bor. gépirat

örül, hogy a 

nagyszentmiklósi 

kinccsel 

kapcsolatban 

felvetett 

gondolatait a 

prof. 

"evidenciában 

tartottnak" jelzi

Nagyszentmik

lósi 

aranykincs

2108 Fond 1 III. Kállay György levél László Gyula Szeged 197? 1 db autográf

boldog ünnepeket 

kíván, egyúttal 

jelzi, hogy 

készülőben van a 

vízitúra kalauza 5. 

kiadása, amelyhez 

1944-es 

légifelvételt is 

sikerült szereznie

2109 Fond 1 III. Kálmán Emil levél László Gyula Budapest 1978.01.30 1 f. 1 bor. gépirat

szükségük lenne 

egy fotóra, amely 

a 

nagyszentmiklósi 

aranyedényeket 

ábrázolja; 

hozzájárulását 

kérik a közléshez

Nagyszentmik

lósi 

aranykincs Gondolat Könyvkiadó

a fotót 

Bakay 

Kornél: 

Államalapí

tás c. 

művéhez 

kérik; 

további 

aláíró 

Loppert 

Jenő

2110 Fond 1 III. Kálmánchey Zoltán levél László Gyula Pécs 1977.02.10 1 f. 1 bor. gépirat

a XIII. Országos 

Tudományos 

Diákköri 

Konferencia 

Társadalomtudo

mányi 

Tagozatának 

üléseit főiskolájuk 

rendezi; kéri, 

hogy a régészet-

művészettörténet

i szekció 

zsürielnöki 

teendőit vállalja 

el

diákköri 

konferencia

Tanárképző Főiskola 

(Pécs), Országos 

Tudományos Diákköri 

Konferencia (13.) (1977) 

(Pécs)

Mócsy András, Aradi 

Nóra, Maráz Borbála, 

Tóth Antal

2111 Fond 1 III. Károlyi Zsigmond levél László Gyula Budapest 1979.09.? 1 f. gépirat

"Középtiszavidéki

" 

monográfiájának 

harmadik füzetét 

szeretné 

személyesen 

átadni

Közép-Tisza-

vidék



2112 Fond 1 III. Károlyi Zsigmond levél László Gyula Budapest 1979.12.? 1 f. 1 bor. gépirat

"Üzemtörténet" 

címen 

módszertani 

tanulmányt 

készített, s azt 

taglalja, hogy 

módszertanát 

miként lehetne 

más 

tudományterülete

ken hasznosítani módszertan

2113 Fond 1 III. Kecskés János levél László Gyula [Szeged] [1974] 1 f. autográf

bocsánatot kér, 

ha Pusztaszeren 

tiszteletlenül 

vitázott; küldi az 

Aetas megigért 

számait, továbbá 

engedélyét kéri, 

hogy 

illusztrációként 

felhasználhassák 

néhány olyan 

tudósportréját, 

amelyeket a 

szegedi kiállításán 

láttak Aetas

Wittmann Tibor, Lehel 

István

2114 Fond 1 III. Kelemen Lajos levél László Gyula

Kazincbarcik

a [1973] 5 f. 1 bor. autográf

1944-től "ismeri" 

írásai révén, azóta 

mindent elolvas 

tőle, amihez 

hozzá tud férni; 

kéri, hogy küldje 

el írásai jegyzékét, 

hogy 

gyűjteményét 

annak alapján ki 

tudja egészíteni

2115 Fond 1 III. Kempelen Tünde levél László Gyula Solymár 1978.08.14 1 f. gépirat

a Múzeumok és 

Műemlékek 

Hónapja 

alkalmából 

szeretnének 

műveiből kiállítást 

rendeni, egyúttal 

felkéri, hogy 

ugyanezen 

alkalomból tarson 

előadást a kettős 

honfoglalásról

Szervátiusz Jenő, 

Jablonkay István, 

Keresztury Dezső

2116 Fond 1 III. Kenessey Antal levél László Gyula Kinston (NC) 1979.04.25 1 f.

1 bor. + 1 

xeroxm. gépirat

nem történész, de 

mindig érdekelte 

a történelem; 

kéri, hogy a 

mellékelt 

újságcikket 

"értékelje és 

vizsgálja" át a 

benne lévő avar 

utalásokra való 

tekintettel

Telekes Gizella, 

Mészáros Gyula, Szabó 

Béla, Berzsenyi Arnold

2117 Fond 1 III. Kerekes István levél László Gyula Budapest [198?] 1 f.

nyomtatvá

ny

az "Olvastam 

valahol" c. 

rádióműsorban 

elhangzott 

beszélgetésekből 

kiadvány készül; 

hozzájárulását 

kérik, hogy a vele 

folytatott 

beszélgetések 

(Szt. László király, 

Árpád és az 

Árpádok) 

megjelenhessene

k az azonos című 

sorozatban

Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, Minerva 

Szerkesztőség

"Olvastam 

valahol…"

2118 Fond 1 III. Kerényi Ferenc levél László Gyula Budapest 1977.06.11 1 f. 1 bor. gépirat

a "Régészeti 

tanulmányok" 

olvasása arra 

késztette, hogy 

két irodalmi 

adalékkal 

szolgáljon: 1/ már 

Madách is 

körvonalazta 

csíraformában a 

kettős 

honfoglalást 2/ az 

újabban 

felkutatott adatok 

valószínűsítik 

Petőfi vízparti 

elestét

kettős 

honfoglalás, 

Petőfi-kutatás

Madách Imre, Petőfi 

Sándor, Mezősi Károly

2119 Fond 1 III. Keserű Katalin levél László Gyula Budapest [s.a.] 1 f. autográf

látta egy rajzát 

Vayerék 

lakásában; boldog 

új évet kíván

Vayer Lajos (2013-

2001) 

művészettörténész

2120 Fond 1 III. Keserű Katalin levél László Gyula Budapest 1977.07.08 1 f. gépirat

a gödöllői 

művésztelep 

történetét 

kutatják; kéri, 

hogy Zichy 

Istvánnal 

kapcsolatot 

ismefeteit, 

adatait ossza meg 

velük

Gödöllői Művésztelep, 

ELTE BTK 

Művészettörténeti 

Tanszék

Zichy István (1879-

1951) 

művelődéstörténész, 

festő, grafikus



2121 Fond 1 III. Keserű Katalin levél László Gyula Budapest 1978.03.17 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a 

segítséget a 

gödöllőiek 

kutatásához; a 

művésztelep 

történetét Gellér 

Katalinnal 

közösen kutatják

Gödöllői 

Művésztelep

ELTE BTK 

Művészettörténeti 

Tanszék

Nagy Sándor (1869-

1950) festő, grafikus, 

Gellér Katalin (1946-) 

művészettörténész

2122 Fond 1 III. Kígyós Erzsébet levél László Gyula [Budapest] [s.a.] 2 f. autográf

a térképeket 

biztonságba 

helyezte, szerinte 

nincs az a mai 

térképrajzoló, aki 

tudós könyvekből 

adatokat keresne 

munkájához

2123 Fond 1 III. Kincs Elek levél László Gyula Budapest 1977.06.20 1 f. 1 bor. gépirat

Ady-val 

foglalkozik, 

erdélyi 

tapasztalatait és 

Amerikából 

kapott híreit írja 

meg

Ady Endre, Kincs Gyula, 

Béky Zoltán

2124 Fond 1 III. Kisdégi Ferenc levél László Gyula Budapest 1977.07.11 1 f. gépirat

szerzői jogi 

kérdésben ad 

tanácsot szerzői jog

2125 Fond 1 III.

Kisdégi Ferencné 

Kirimi Irén levél László Gyula Budapest 1979.08.15 1 f. gépirat

egy Medgyessy 

kiállítás 

lebontásával járó 

gondokról ír; a 

levél nagyobb 

része privát 

jellegű Medgyessy Ferenc

2126 Fond 1 III. Kisfaludi Dala Béla levél László Gyula Bologna 1978.11.07 2 f. gépirat

az eredetileg 

festőművész, de 

szakértősködésbő

l (antik bútor és 

régi képek) élő 

levélíró röviden 

megírja élete 

történetét, majd 

kéri, hogy írja 

össze számára a 

hunokról és 

előmagyarokról 

készült 

munkáinak címét, 

hogy 

beszerezhesse 

azokat; a 

külföldön élő 

magyarok 

előszeretettel 

foglalkoznak a 

régmúlttal, s a 

körülötte lévő 

magyaroknak jól 

érthető 

szakirodalmat 

szeretne kezébe 

adni, hogy 

Kisfaludi 

Dalla Béla 

Bolonába

n élt 

festő, 

műkeresk

edő, 

szakértő 

(Sárvár 

1905- 

Bologna 

1981)

2127 Fond 1 III. Kisfaludi Dala Béla levél László Gyula Bologna 1979.03.12 4 f. 1 mell. gépirat

műkereskedői 

gyakorlata során 

előkerült, majd 

eltűnt magyar 

vonatkozású 

dokumemtumokr

ól ír

Andreas Hungarus, 

Várady Imre (1892-

1974) a magyar nyelv 

professzora a bolognai 

egyetemen, Géfin Gyula 

(1889-1973) 

egyháztörténész, 

Masolino da Panicale 

(1383-1447?) festő, 

Mikes János (1876-

1945) püspök, Fehér 

Mátyás Jenő (1913-

1978) domonkos rendi 

szerzetes

2128 Fond 1 III. Kiss Ernőné levél László Gyula

Szabadbatty

án 1977.10.02 1 f. 1 bor. gépirat

előadásra kérik 

"Vértesszőlőstől 

Pusztaszerig" 

címmel előadás

Móricz Zsigmond 

Művelődési Ház 

(Szabadbattyán)

2129 Fond 1 III. Kiss Ernőné levél László Gyula

Szabadbatty

án 1978.04.17 1 f. 1 bor. gépirat

köszönik értékes 

előadását; 

szeretnék 

könyveit 

megszerezni, mi 

lenne a módja előadás

Móricz Zsigmond 

Művelődési Ház 

(Szabadbattyán)

2130 Fond 1 III. Kiss Ernőné levél László Gyula

Szabadbatty

án 1978.12.07 1 f. gépirat

szeretnék, ha 

ismét 

megtisztelné 

községüket egy 

"honfoglalás" 

című előadással előadás

Móricz Zsigmond 

Művelődési Ház 

(Szabadbattyán)

2131 Fond 1 III. Kiss Ernőné levél László Gyula

Szabadbatty

án [1979?].12. 1 db 1 bor. autográf

várják az 

állomáson; a 

kettős 

honfoglalásról 

szeretnének 

hallani előadás

Móricz Zsigmond 

Művelődési Ház 

(Szabadbattyán)

2132 Fond 1 III. Kiss Ernőné levél László Gyula

Szabadbatty

án [1980?].04. 1 db 1 bor. autográf

várják az 

állomáson; az 

előadás után 

beviszik 

Székesfehérvárra előadás

Móricz Zsigmond 

Művelődési Ház 

(Szabadbattyán)

2133 Fond 1 III. Kiss Ernőné levél László Gyula

Szabadbatty

án [s.a.] 1 db 1 bor. autográf

olyan rég várják, 

szeretnék újra 

hallani előadás

Móricz Zsigmond 

Művelődési Ház 

(Szabadbattyán)

2134 Fond 1 III. Kiss Ernőné levél László Gyula

Szabadbatty

án [s.a.] 1 db 1 bor. autográf

akik már 

hallgatták 

előadását, 

visszavárják előadás

Móricz Zsigmond 

Művelődési Ház 

(Szabadbattyán)

2135 Fond 1 III. Kiss Ernőné levél László Gyula

Szabadbatty

án [s.a.] 1 f. 1 bor. gépirat

tavaszra újra 

várják; tudna-e 

két előadást 

tartani

Móricz Zsigmond 

Művelődési Ház 

(Szabadbattyán)



2136 Fond 1 III. Kiss Ilona levél László Gyula Révfülöp 1978.10.31 2 f. autográf

érdekességként 

írja, hogy egy 

ismerőse a 

Szovjetunióban 

megismert egy 

hölgyet, akinek 

személyi 

igazolványában az 

áll, hogy: avar! E 

hír hallatán a 

levél írója 

igyekezett az 

avarokkal 

kapcsolatoos 

irodalmat 

összegyűjteni, 

csak éppen L. 

Gyula könyvét 

nem kapta meg avarok

2137 Fond 1 III. Kiss Ilona levél László Gyula Révfülöp 1979.03.08 1 f. 2 db autográf

az utóbbi 

hónapokat avar 

szavak 

keresésével 

töltötte, s hogy 

valamiféle 

nyelvész alapja 

legyen még volt 

iskolatársát, 

Lőrincze Lajost is 

megkereste; még 

annyit sem 

sikerült 

megtudnia, hogy 

ki foglalkozik az 

avar nyelvvel

Lőrincze Lajos, Papp 

Vilmos

a 

mellékletb

en Papp 

Vilmos 

bajánseny

ei 

reformátu

s lelkész 

levele, 

valamint 

egy "Ősi 

fatemplo

m modern 

érmén" 

című 

újságcikke 

olvasható 

2138 Fond 1 III. Kleb Béla levél László Gyula Budapest 1978.12.27 1 f. gépirat

előadásai, művei 

nagy érdeklődést 

keltettek benne a 

honfoglalás íránt; 

tisztelettel küldi 

munkáját, 

melynek címét a 

levélben nem írja 

le

2139 Fond 1 III. Kocsis Mátyás levél László Gyula Budapest 1977.05.29 5 f. gépirat

leírja a rovart, 

szerepét a 

pásztorkodó 

népeknél; 

fejtegeti 

jelentéstartalmát; 

a cikáda, mint 

amulett, mint a 

gazdagság 

szimbóluma, mint 

társadalmi rang, 

mint katonai rang cikádafibula

2140 Fond 1 III. Kocsis Mátyás levél László Gyula Budapest 1977.06.19 2 f. 1 bor. autográf

örül, hogy 

figyelemre 

méltónak találta a 

cikádával 

kapcsolatos 

levelét, nem is 

remélt ily gyors 

választ; sajnos 

nem tud annyi 

időt fordítani e 

kedvenc 

témájára, mert 

napi munkája 

(földmérő 

mérnök) annyira 

leköti; rövid 

találkozás 

lehetőségét kéri Matolcsy János

2141 Fond 1 III. Kocsis Mátyás levél László Gyula Budapest 1977.10.23 2 db 1 bor. autográf

köszöni, hgy 

cikkét 

lényegbevágóan 

összefoglalta; 

elvitte az Élet és 

Tudomány-hoz, 

ahol a 

főszerkesztőtől 

bíztató igéretet 

kapott; írását 

átadták egy 

zoológusnak; 

majd kérték e 

kabócának a latin 

nevét és 

fényképeket, ha 

lehet (ez utóbbit 

talán a Nemzeti 

Múzeumtól lehet 

beszerezni); most 

várja cikke 

megjelenését Matolcsy János, 

2142 Fond 1 III. Koncz Lajos levél László Gyula Boston 1978.02.24 1 f. 1 bor. gépirat

úgy hallotta, hogy 

Amerikába készül; 

amennyiben 

kedve és ideje 

van, szívesen 

látják baráti 

körükben, mint 

privát embert és 

magyar tudóst előadás Harvard Kör (Boston)



2143 Fond 1 III. Koncz Lajos levél László Gyula Boston 1978.04.06 1 f. 1 bor. + 2 f. gépirat

a jelzett bostoni 

előadást privátim 

szeretnék 

lebonyolítani, 

távol a 

kultúrpolitika 

szeleitől; ennek 

okát a 

mellékletben 

olvasható, Püski 

Sándornak 

címzett levelében 

fejti ki; szeretné, 

ha a tervezett 

előadásban 

kitérne arra, hogy 

a jelenlegi 

országhatárokon 

kívül még honnan 

kerültek elő 

honfoglaláskori 

leletek előadás Harvard Kör (Boston)

Püski Sándor, Omeljan 

Pritsak

2144 Fond 1 III. Koncz Lajos levél László Gyula Boston 1978.04.08 1 f. gépirat

távirati válaszát 

várja a bostoni 

úttal 

kapcsolatban Püski Sándor

2145 Fond 1 III. Korolovszki András levél László Gyula Budapest 1978.03.16 1db 1 bor.

nyomtatvá

ny

értesítés arról, 

hogy házasságot 

kötött Virág 

Zsuzsával Virág Zsuzsa

2146 Fond 1 III. Kosály Márta levél László Gyula Budapest 1979.06.24 1 f. 1 bor. + 2 f. gépirat

mellékeli 

Szombathy Viktor 

javaslatát 

régészeti 

sorozatuk 

következő 

kötetére, melynek 

címe "Az 

őshazától a 

Kárpátokig" címet 

kapná; közben 

Szombathy 

egészségi állapota 

oly mértékben 

megromlott, hogy 

nem tudja vállani 

a külső 

szerkesztői 

feladatokat; 

kérdés tehát, 

hogy L. Gy. tudna-

e helyette valakit 

ajánlani, vagy ő 

maga vállalkozna-

e erre a feladatra Medicina Könyvkiadó

Szombathy Viktor, 

Avarosy Éva

2147 Fond 1 III. Kovács Ferencné levél László Gyula Budapest 1968.12.08 3 f. gépirat

mindig 

érdeklődött a 

régészet, néprajz, 

népművészet etc. 

iránt, könyvei 

szorgalmas 

olvasója; azt nem 

írja meg 

pontosan, hogy 

melyik könyvével 

vagy előadásával 

kapcsolatban 

támadtak 

gondolatai, de 

több mint két 

oldalon keresztül 

fejtegeti azokat és 

kérdéseket tesz 

fel; Londonba 

készül és 

felajánlja, hogy 

beszerezne 

hiányzó adatokat 

a British 

Múzeumban vagy 

vásárolna 

számára 

könyveket, ha 

2148 Fond 1 III. Kovács Gyöngyi levél László Gyula Budapest 1978.01.16 1 f. 1 bor. autográf

sajnos 

elfelejtette, hogy 

Mahmudtól kinek 

a címét kell 

elkérnie, ezért 

kéri, hogy írja 

meg levélben

2149 Fond 1 III. Kovács Imre levél László Gyula New York [1978] 1 f. gépirat

örömmel értesült 

tervezett amerikai 

útjáról, felajánlja 

egy kolumbiai és 

princetoni 

előadás 

megszervezését; 

amennyibeh 

vállaja, akkor 

előre be kell 

nyújtania az 

előadás címét és 

vázlatát; érdemes 

lenne a 

Metropolitan 

Múzeum fegyver 

osztáyának 

kurátorával is 

találkozni; kéri, 

hogy járjon közbe 

a Nemzeti 

Múzeumnál, hogy 

a tervezett 

könyvéhez 

megrendelt 

fényképeket 

mielőbb küldjék 

el



2150 Fond 1 III. Kovács János levél László Gyula Jászapáti 1978.08.05 1 f. 1 bor. autográf

köszönetét fejezi 

ki hipotézisét 

illetően; ő maga is 

több évtizedig 

kutatott, s úgy 

érzi, hogy a kettős 

honfoglalás ténye 

bizonyítható

kettős 

honfoglalás

2151 Fond 1 III. Kovács József levél László Gyula

Száldobos 

(Doboşeni) 1977.12.19 1 db 1 bor. + 1 db autográf

édesapjára 

Kovács Józsefre és 

Vilmike nénire 

emlékezve kíván 

kellemes 

ünnepeket és 

boldog új évet; 

egy képeslapot 

mellékel Barót-ról 

(Baraolt), 

Erdővidék 

központjáról, arra 

gondolva, hogy 

minden bizonnyal 

talál rajta ismerős 

részt

2152 Fond 1 III. Kovács József levél László Gyula

Száldobos 

(Doboşeni) 1978.12.25 2 f. 1 bor. autográf

kissé megkésve, 

de részletesen 

válaszol a 

kérdésekre, 

amelyek falujukra 

és az ott élőkre 

vonatkozik; végül 

beszámol saját 

családtagjairól

2153 Fond 1 III. Kovács József levél László Gyula

Száldobos 

(Doboşeni) 1979.12.22 1 db 1 bor. autográf

boldog új 

esztendőt és jó 

egészséget kíván; 

továbbá 

tolmácsolja Lázás 

János Száldobos 

legidősebb 

férfitagja 

jókívánságait, aki 

első világháborús 

veterán létére 

még egész nap 

dolgozik

2154 Fond 1 III. Kovács Lajos levél László Gyula Sopron 1977.05.28 1 f. 1 bor. autográf

segítséget kér a 

Régészeti 

tanulmányok 

című kötet 

beszerzéséhez

2155 Fond 1 III. Kovács Lajos levél László Gyula Sopron 1977.06.03 1 f. 1 bor. autográf

Győrben sikerült 

megszerezni a 

Régészeti 

tanulmányokat; 

érdeklődik a 

népzene iránt is, 

magnójával már 

sikerült felvennie 

üzbég, baskír, 

török etc. 

népdalokat

2156 Fond 1 III. Kovács Lajos levél László Gyula Sopron [1977] 2 f. 1 bor. autográf

borzasztó 

zavarosan ír 

történelmi 

ismereteiről és 

véleményéről

2157 Fond 1 III. Kovács László levél László Gyula Budapest 1979.04.02 1 f. gépirat

boldogan értesíti, 

hogy sok fájdalom 

és szomorúság 

után végre 

kislányuk 

született; Eszterke 

és édesanyja jó 

vannak

2158 Fond 1 III. Kovács László levél László Gyula Budapest 1979.05.30 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni 

melegszívű 

levelét kislányuk 

megszületése 

alkalmából; készül 

befejezni 

disszertációja 

szablyás fejezetét, 

ehhez kér 

részletesebb 

leírást, rajzot vagy 

fényképet; a prof. 

több helyen 

említi, hogy az 

üllői temetőben is 

volt szablya, de az 

MNM 

népvándorláskori 

naplójában nem 

találja; kéri, hogy 

amennyiben van 

erre vonatkozó 

adattári említés 

vagy bármilyen 

feljegyzés, akkor 

azt írja meg; a 

továbbiakban 

egyéb munkáíról MTA Régészeti Intézet



2159 Fond 1 III. Kovács Tibor levél László Gyula Budapest 1978.01.25 1 f. 1 bor. gépirat

egy rádióhallgató - 

aki László 

Gyulától vár 

választ - kérdését 

továbbítják:  

miből gondolja a 

professzor, hogy 

a 

nagyszentmiklósi 

kincs eseteben 

egy teljes 

étkészletről van 

szó 

Nagyszentmik

lósi 

aranykincs

Kulturális Minisztérium. 

Képzőművészeti és 

Közgyűjteményi 

Főosztály Gál János

2160 Fond 1 III. Kovács Tibor levél László Gyula Budapest 1979.01.25 1 f. gépirat

értesítés a Korona-

bizottság 

legközelebbi 

üléséről, amelyen 

a jelvények 

vizsgálatáról és 

restaurálásáról 

lesz szó

koronázási 

jelvények

Kulturális  Minisztérium; 

Korona-bizottság Köpeczi Béla

2161 Fond 1 III. Kováts Tibor levél László Gyula Szeged 1978.04.28 1 f. 1  mell. gépirat

szeretné, ha a 

levélben említett 

két  munkát 

elbírálná; a 

amerikai szerzők 

Laki Kálmán 

biokémikus, Zoltai 

Tibor a kristálytan 

professzora, 

mindkettőjüket 

foglalkoztatja a 

magyar múlt, a 

régészet, a 

nyelvészet; 

munkájukban 

feltehetően sok 

pozitívum 

található 

Szegedi Orvostudományi 

Egyetem. I. sz. Sebészeti 

Klinikája és Sebészeti 

Műtéttani Intézete

Laki Kálmán, Zoltai 

Tibor, Szent-Györgyi 

Albert

a 

mellékelt 

Journal of 

the 

Washingt

on 

Academy 

of 

Sciences 

Laki 

Kálmán 

On the 

Origin of 

the 

Sexagesim

al System 

című 

írását 

tartalmazz

a

2162 Fond 1 III. Kovrig Ilona levél László Gyula Budapest 1977.01.28 1 f. gépirat

többször kereste, 

hogy elhívja a 

készülő régészeti 

kiállításukra, 

amelynek belső 

tervezője Fekete 

György kiállítás Fekete György

2163 Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1977.02.26 1 f. gépirat

sajnálja, hogy 

mégsem jönnek 

Bajára; reméli 

nem történt 

félreértés; 

készülnek Rudnay 

megünneplésére

Türr István Múzeum 

(Baja)

Rudnay Gyula, [Hoós] 

Elvira

2164 Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1977.12.21 1 f. 1 bor. gépirat

rettenetesen 

bántja, hogy nem 

tudja teljesíteni 

kérését, ugyanis 

egyetlen szarmata 

tárgyukról sem 

készült fénykép és 

személy sincs, aki 

elkészíthetné; 

békés ünnepeket 

kíván

Türr István Múzeum 

(Baja) Thomas Edit

2165 Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1978.01.06 2 f. 1 bor. gépirat

szó sem lehet 

kettejük 

összehasonlításár

ól, mert tisztában 

van a szellemi 

különbséggel; 

ezzel együtt 

restelli, hogy még 

egy doktori 

dolgozatot sem 

hozott össze, 

pedig ezzel 

tartozott volna 

szüleinek is; 

tudna-e segíteni 

abban, hogy 

kislánya 

bekerüljön a 

Gyógypedagógiai 

Főiskolára; 

nagyon örülne, ha 

eljönne kiállításuk 

megnyitójára

Türr István Múzeum 

(Baja)

2166 Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1978.03.20 1 f. gépirat

megerősíti, hogy 

kislánya valóban a 

Gyógypedagógiai 

Főiskolára készül, 

előző levelében 

ezt ugyanis nem 

fejtette ki elég 

világosan; Kun 

Pista bácsinak 

segít előkeresni 

képeit, hogy 

sikerüljön pesti 

kiállítása 

Türr István Múzeum 

(Baja)

Kun István (1908-1980) 

festőművész



2167 Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1978.09.15 1 f. gépirat

kislányát nem 

vették fel, de 

most egy 

nevelőotthonban 

segít Pesten, 

jövőre ismét 

megpróbálja a 

felvételit; Hajóson 

avarokat mentett, 

Madarason 

honfoglalókkal 

vesződött, de már 

csak egy részét 

lehetett 

megmenteni

Türr István Múzeum 

(Baja) Wicker Erika Hajós, Madaras

2168 Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1979.06.16 1 f. 1 bor. gépirat

a járási 

népművelési 

felügyelővel 

üzente meg levele 

tartalmát 

Alföldinek; érte 

mennek 

Balatonrendesre

Türr István Múzeum 

(Baja) Alföldi Bertalan

2169 Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1979.09.17 1 f. gépirat

tervezett doktori 

disszertációjában 

a korai szarmata 

sírokról fog 

értekezni; a 

hivatalos 

formaságokat 

nem ismeri, de 

ebben számít 

segítségére; 

barátját Szabó 

János Győzőt is 

agitálja tartson 

vele a vizsgán; 

Kun Pista bácsi 

nagyon beteg, 

szeretné néhány 

képét megvetetni 

a múzeum 

számára

Türr István Múzeum 

(Baja)

Szabó János Győző, Kun 

István

2170 Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1979.10.29 1 f. gépirat

köszöni Párducz 

könyvét; elkészült 

disszertációja 

vázlata, kéri vissza 

aláírva; Kun Pista 

bácsi négy képet 

sikerült 

megvetetni a 

múzeum számára 

78 ezer forintért; 

az öreg a pénzt a 

gyerekeinek 

szánja

Türr István Múzeum 

(Baja)

Kun István (1908-1980) 

festőművész

2171 Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1979.11.06 1 f. gépirat

elcserélte a 

borítékokat, de 

tisztázódott a 

helyzet; köszöni, 

hogy elfogadta 

írását; nem találja 

az érettségi 

bizonyítványát

Türr István Múzeum 

(Baja)

2172 Fond 1 III. Köves Rózsa levél László Gyula Budapest 1979.09.03 1 f. 1 bor. + 5 f. gépirat

olvasójuk írását 

illetékességből 

továbbítják

tollaskígyó 

(quetzalcoatl)

Magyar Nemzet. 

Levelezési rovat Lonecz Gyula

2173 Fond 1 III. Krupa András levél László Gyula Békéscsaba 1978.10.25 1 f. gépirat

új 

szabadegyetemi 

tagozatot akarnak 

létrehozni 

népművészeti 

tagozat címen; 

felkérik, hogy "a 

népművészet és a 

képzőművészet" 

címmel tarson 

előadást előadás

Tudományos 

Ismeretterjesztő Társulat. 

Békés Megyei Szervezet 

(Békéscsaba)

2174 Fond 1 III. Kulcsár Kálmán levél László Gyula Budapest 1975.09.29 1 f.

nyomtatvá

ny

felkéri, hogy 

Maksay Ferenc 

benyújtott 

doktori 

értekezésének 

hivatalos bírálói 

tisztét vállalja el

Tudományos Minősítő 

Bizottság Titkársága 

(Budapest) Maksay Ferenc

Maksay 

doktori 

értekezés

ének 

címe: A 

magyar 

falu 

középkori 

településr

endje

2175 Fond 1 III. Kun  Mária levél László Gyula Szigethalom 1977.10.24 1 f. 1 bor. autográf

beszámol arról, 

hogy sikeres 

felvételi után 

teológus hallgató 

lett, majd 

részletesen 

leírja,hogy milyen 

tárgyakat 

tanulnak

2176 Fond 1 III. Kun  Mária levél László Gyula Szigethalom 1977.12.22 1 db 1 bor. autográf

meghívja első 

prédikációjára



2177 Fond 1 III. Kunszabó Ferenc levél László Gyula

Mátraverebé

ly 1977.04.09 1 f. gépirat

első európai útján 

tett 

megfigyeléseiről 

ír: Bázel egyik 

városrészét Kleine 

Hüningennek (Kis 

Hunfalva) hívják,  

sok a Kuhn, Huhn 

családnév; a helyi 

plébános szerint 

az ilyen idegen 

hangzású neveket 

a legrégebbi 

lakosok közt 

találta; szerinte 

érdemes lenne a 

Rajna völgyét 

megkutatni Bázel

2178 Fond 1 III. Kunszabó Ferenc levél László Gyula

Mátraverebé

ly 1977.04.23 1 f. 1 bor. gépirat

véleménye szerint 

a nyelvészetet, a 

néprajzot, 

régészetet és még 

néhány 

tudományágat 

komplexen kell 

kezelni; igéri, 

hogy többet nem 

zavarja

2179 Fond 1 III. Kurucz Albert levél László Gyula Szentendre 1979.02.16 1 f. gépirat

"a temetők 

népművészete" 

címmel kiállítást 

rendeznek a 

Néprajzi 

Múzeumban, ahol 

elsősorban Szabó 

Jenő fotóanyagán 

keresztül kívánják 

bemutatni a 

hagyományos 

sirjel típusokat; 

felkéri, hogy 

mondja el a 

tervezett kiállítás 

megnyitó 

beszédét

kiállítás, sirjel-

tipusok 

Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum (Szentendre)

2180 Fond 1 III. Kurucz Albert levél László Gyula Szentendre 1979.04.09 1 f. gépirat

nagyon köszöni, 

hogy megnyitó 

beszédével 

jelentősen 

hozzájárult "A 

temetők 

népművészete" 

című kiállításuk 

sikeréhez kiállítás

Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum (Szentendre) Balassa Ivánné

2181 Fond 1 III. Kurucz László levél László Gyula

San Isidro 

(Argentina) 1978.12.06 1 f. 1 bor. gépirat

a 

Nagyszentmiklósi 

Kincs és  a Kettős 

Honfoglalás című 

könyveinek 

hatására írja 

levelét; könyveit 

már több magyar 

egyesületben 

ismertette, 

egyebek között 

azzal a 

szándékkal, hogy 

eloszlassa "barbár-

mongol", 

"tschikos-

gulasch" 

hírnevünket; a 

nagyszentmiklósi 

kincsről színes 

diákatszeretne 

következő 

előadásai 

számára; örülne, 

ha tervezett 

amerikai útja 

során délre is 

eljutna, ahol 

Theész János (1914-

1998), Fehér Mátyás 

Jenő (1913-1978)

2182 Fond 1 III. Kurucz László levél László Gyula

San Isidro 

(Argentina) 1979.06.04 1 f. gépirat

Uruguayban és 

Bolíviában tett 

hosszú  utazást; 

La Pazban 

találkozott egy 

bolíviai 

archeológussal, 

aki legnagyobb 

meglepetésére jól 

beszélt magyarul; 

kikderült róla, 

hogy a budapesti 

egyetemen a 

prof. hallgatója 

volt; Marcelo 

Moreno Huerta 

sajnálkozva 

mesélte, hogy a 

bolíviai 

egyetemen nincs 

régész szak, pedig 

lenne mit kutatni

Marcelo Moreno 

Huerta



2183 Fond 1 III. Kutasi Kovács Lajos levél László Gyula London 1976.08.15 1 f. 1 bor. gépirat

olvasta a 

sámánokkal 

kapcsolatos 

írását, s ezzel 

kapcsolatban 

említi, hogy 

Brazíliában több 

ízben részt vett 

afrikai 

szertartásokon, 

melyeket 

lenyügözőnek 

tartott; várható 

amerikai 

tartózkodása 

során New 

England témában 

készül anyagot 

gyűjteni

Vajay Szabolcs, Badinyi 

Jós Ferenc

2184 Fond 1 III. Kühne Pál levél László Gyula Gödöllő 1978.04.25 1 f. autográf

"A 

honfoglalókról" 

című könyve 

olvasása kapcsán - 

egyéb 

szakirodalomra is 

hivatkozva - tesz 

fel kérdéseket

2185 Fond 1 III. Kühne Pál levél László Gyula Gödöllő 1978.07.26 1 f. 1 bor. autográf

köszöni a választ; 

újabb kérdésére 

szeretne feleletet 

kapni: milyen 

források 

emlegetik a 

Sirmium környéki 

harcokat és 

melyik évre teszik

2186 Fond 1 III. Kühne Pál levél László Gyula Gödöllő 1978.10.13 1 f. 1 bor. + 1 f. autográf

többször elovasta 

a kettős 

honfoglalásról írt 

könyvet, mely 

számtalan kérdést 

vetett föl benne;  

mivel 

őstörténettel 

kapcsolatos 

problémáit, 

kérdéseit nincs 

kivel megvitatnia, 

ezért levelét 

ezúttal az 

Archaeológiai 

Értesítő 

szerkesztőségéne

k küldte; a 

szerkesztőség a 

levelet a prof.-nak 

továbbította 

megválaszolásra Holl Imre

e levelet 

az 

Archaeoló

giai 

Értesítő 

munkatárs

a 

továbbítot

ta

2187 Fond 1 III. Kürti Béla levél László Gyula Szeged 1979.12.05 1 f. gépirat

megtiszteltetésne

k veszi a felkérést, 

miszerint 

Szombathy Viktor 

által javasolt 

könyvsorozatba ő 

is írjon; leendő 

írása címe 

"Őshazáink" 

lenne; tartalmi 

problémák 

vonatkozásában 

kérdései 

lennének; 

időpontot 

szeretne egy kis 

szakmai 

beszélgetésre

Szombathy Viktor, 

Trogmayer Ottó

2188 Fond 1 III. Kürti Katalin, Sz. levél László Gyula Debrecen [197?] 1 f. gépirat

Medgyessy 

bronzokat 

szeretnének 

vásárolni, ha tud 

ilyet, kéri 

értesítse; kéri 

továbbá Megyeri 

Barnáné címét; 

júliusban nyílik a 

Medgyessy 

termük Déri Múzeum (Debrecen)

Medgyessy Ferenc, 

Megyeri Barnáné, 

Kirimi Irén

2189 Fond 1 III. Kürz János levél László Gyula Allentown 1978.03.09 2 f. 1 bor. autográf

nagyon nagy 

örömet okozott 

levele, annál is 

inkább, mert 

éppen kórházban 

fekszik, éppen 

ezért Püskivel 

sem tudott 

találkozni; igéri 

írni fog, amint 

kikerül innen Püski Sándor

Kürz János 

(1907-

1990) 

festőművé

sz

2190 Fond 1 III. László Ilona levél László Gyula Budapest 1979.11.03 1 f. 1 bor. gépirat

a Borsos album 

megjelenésekor 

tartott 

előadásnak 

nagyon örült; 

érdeklődik, hogy 

egy szoborról 

(fiatal leány-fej), 

hogy lehetne 

gipszmásolatot 

csináltatni Borsos Miklós



2191 Fond 1 III. László Lenke levél László Gyula Budapest 1977.09.14 2 f. 1 bor. autográf

hű olvasója, a 

Régészeti 

tanulmányok 

ihlette levélírásra; 

felhívja figyelmét 

Basilides Barna 

"Életfa" című 

olajképére

Basilides Barna (1903-

1967) festő, grafikus

2192 Fond 1 III. László Lenke levél László Gyula Budapest 1977.10.03 2 f. 1 bor. autográf

nagyon köszöni a 

választ; a kelet 

filozófiájára 

Basilides Barna 

hívta fel 

figyelmét; 

sajnálja, hogy az 

ajánlott Életfa c. 

képet nem 

láthatta, de 

szívesen 

meghívja, hogy 

más képeivel és 

grafikáival 

megismerkedhess

en

Basilides Barna (1903-

1967) festő, grafikus

2193 Fond 1 III. László Zoltán levél László Gyula

Vlăhiţa 

(Szentegyház

a) 1977.05.07 1 f.

1 bor. + 1 

nyomt. autográf

ballagási 

értesítőjét küldi 

("kicsengetési 

kártya"); reméli, 

hogy a jövőben 

többet lesz náluk 

és írni is fog

2194 Fond 1 III. László Zoltán levél László Gyula

Vlăhiţa 

(Szentegyház

a) 1977.12.21 1 f. 1 bor. + 1 db autográf

már nem remélte, 

hogy levelet kap, 

éppen ezért nagy 

volt az öröme; 

ugyancsak 

köszöni a küldött 

könyvet, amit 

sajnos még nem 

tudott átvenni 

Kolozsváron; a 

mellékelt 

karácsonyi 

kártyán boldog 

ünnepeket kíván

2195 Fond 1 III. Lázár Ferenc levél László Gyula

Little Falls 

(NJ) 1978.12.19 1 db

1 bor. + 1 

fénykép gépirat

boldog 

karácsonyt 

kívánva írja, hogy 

szinte 

hihetetlennek 

tűnik, hogy 30 év 

után 

találkozhattak; 

mellékeli unokája 

fényképét

2196 Fond 1 III. Lázár Ferenc levél László Gyula

Little Falls 

(NJ) 1979.03.05 2 f. 1 bor. gépirat

aggodalmakkal 

teli levelét 

könnyezve 

olvasták végig; 

Erdélyről írva 

megjegyzi, 

hogyha nincs időt 

álló megoldás 

autonómia 

formájában, 

akkor a 

pillanatnyi 

segítség nem 

szolgálja a 

fennmaradást; 

érzése szerint 

nem sokat lehet 

tenni erdélyért és 

az ott élőkért; 

borzasztóan 

sajnálja, hogy 

barátja annyira 

emészti magát 

szülőföldje 

helyzete miatt; 

biztosítja, hogy 

kettejük 

levelezének 

2197 Fond 1 III. Lelovics Endre levél László Gyula

Zlaté Klasy 

(Nagymagya

r) 1977.[03] 2 f.

1 db fénykép 

+ 1 db 

képeslap autográf

köszöni levelét, 

melyben a 

műgyűjtés 

értelméről és 

lélektanáról ír; a 

mellékelt 

fényképen egy 

Székely Bartalant 

ábrázoló datált 

(1888) festmény 

látható; levelébe 

beragasztva 

ugyancsak egy 

műalkotás 

fényképe: Illésy 

Péter: Golgota

Székely Bertalan (1835-

1910) festőművész;  

Illésy Péter (1902-?) 

grafikus



2198 Fond 1 III. Lelovics Endre levél László Gyula

Zlaté Klasy 

(Nagymagya

r) 1978.02.24 1 f. 1 bor. autográf

T. J. Mousson 

festő életéről ír: 

Balló Ede 

tanítvány volt, 

1918 után 

kitették állásából, 

mert nem tudta 

az államnyelvet, 

1944-ben 

evakuálták, 

Trencsénben 

kapott 

menedéket fiánál; 

a Régészeti 

tanulmányok 

olvasása nagyon 

leköti; 

Alsójányokon 

ugyanolyan 

füzérmintás 

későavar kerámia 

korsót találtak, 

mint amilyet 

Bálint Csanád 

említ egyik 

tanulmányban

Teodor Jozef Mousson 

(1887-1946) 

festőművész, Balló Ede 

(1859-1936) 

festőművész, Bálint 

Csanád Alsójányok

2199 Fond 1 III. Lelovics Endre levél László Gyula

Zlaté Klasy 

(Nagymagya

r) 1978.03.22 1 f.

1 bor. + 3 

fénykép autográf

köszöni 

gondolatait, mint 

ösztönző erőt; 

fényképeket 

mellékel 

cserépleleteikről 

valamint egy 

Szent László 

képről; tudomása 

szerint Szent 

Margit 

koponyáját 

századok óta 

Pozsoyban őrzik, 

de az ügyhöz 

nehéz a 

hozzáférés; e 

témáról 

élőszóban fog 

többet mondani Szent Margit

2200 Fond 1 III. Lelovics Endre levél László Gyula

Zlaté Klasy 

(Nagymagya

r) 1978.11.15 1 f.

1 bor. + 1 

fénykép autográf

áhitattal olvasta a 

Nagyszentmiklósi 

kincs c. munkát, s 

ezúttal a 7. számú 

korsón látható 

madárhoz fűz 

megjegyzéseket; 

megjelent a 

szlovák tud. 

Akadémia 3 

kötetes műve 

(Szlovnik obci), 

helységeink 

összefoglaló 

szótára 

történelmi 

adatokkal; 

szívesen elküldi, 

ha kell

Nagyszentmik

lósi 

aranykincs Lactantius

2201 Fond 1 III. Lippert, Andreas levél László Gyula Innsbruck 1977.01.17 1 db 1 bor. autográf német

köszöni a 

középkori persza 

kengyelekről írt 

információkat

Institut für Vor- und 

Frühgeschichte 

Universität Innsbruck

2202 Fond 1 III. Lipták Pál levél László Gyula Békéscsaba 1979.11.26 1 f. gépirat

a szerző 

megbízásából 

küldi "Szalay Lajos 

rajzai" című 

kiadványukat

Megyei Könyvtár 

(Békéscsaba)

Szalay Lajos (1909-

1995) grafikus

2203 Fond 1 III. Liska András levél László Gyula Szarvas [1987.04.10.] 2 f. autográf

gimnázium első 

osztályába jár, 

nagyon érdekli a 

régészet, 

történelem, már 

régészeti 

ásatáson is részt 

vehetett, 

előadásokat 

hallgatott; érdekli 

a kettős 

honfoglalás 

témaköre, s 

kérdezi, hogy 

igazolódott-e 

feltevése

2204 Fond 1 III. Lomniczy József levél László Gyula

Buenos 

Aires 1979.06.08 1 f. gépirat

mint reménybeli 

vendégüket, 

tájékoztatja az 

argentínai 

időjárásról, 

szokásokról; az 

útitervbe nem 

avatkozik bele, 

mert  azt Theész 

János intézi Horizons Theész János

2205 Fond 1 III. Lomniczy József levél László Gyula

Buenos 

Aires [1979.12.?] 1 db 1 bor. autográf

még nem tért 

magához a 

szomorú hírtől, 

miszerint a dél-

amerikai 

utazásból nem 

lesz semmi; van-e 

még remény, 

hogy valamikor 

kiengedjék Horizons

2206 Fond 1 III. Lorenzo, José L. levél László Gyula México 1978.03.? 1 f.

1 bor. + 1 

nyomt. gépirat

sp., fr., 

ang.

az UISPP 

következő (10.)  

kongresszusa 

1981 

októberében lesz; 

kérik, hogy a 

mellékelt űrlapot 

töltse ki, ha rész 

kíván venni 

UISPP Kongresszus (10.) 

(1981) (México)



2207 Fond 1 III. Lovag Zsuzsa levél László Gyula Budapest [s. a.] 2 f. autográf

köszöni a 

hamisítvány 

fényképét; kéri, 

fogadja el tőle a 

különlenyomatot

2208 Fond 1 III. Lovász Emese levél László Gyula [Miskolc] [s. a.] 1 db autográf

boldog névnapot, 

jó egészséget 

kíván egy verses 

mondókával

2209 Fond 1 III. Lőrenthey Imre levél László Gyula Budapest 1977.08.18 1 f. 1 bor. gépirat

a kettős 

honfoglalás 

minden bizonnyal 

kétésgtelen, de 

véleménye szerint 

több 

népvándorlás is 

volt a szkíta 

népekből; nyelvi 

példákat hoz

2210 Fond 1 III. Luwig Emil levél László Gyula Budapest 1979.04.02 1 f. 1 bor. gépirat

mint gyakorló 

építész különösen 

a románkori 

építészettel 

foglalkozik, 

különös 

tekintettel a 

kerektemplomokr

a; nagyon sok 

adatot sikerült 

összegyűjtenie, 

de nem szeretne 

zsákutcába 

sodródni; kéri 

szánjon 

meghallgatására 

egy kis időt

kerektemplo

m, románkori 

építészet

2211 Fond 1 III. Macrea, Mihail levél László Gyula Kolozsvár 1958. 1 f. 1 bor. gépirat

C. Daicoviciu 60. 

születésnapjára 

emlékkönyvet 

terveznek kiadni; 

kéri, hogy ő is 

járuljon hozzá egy 

írásával

Constantin Daicoviciu 

(1898-1973)

2212 Fond 1 III. Macskásy Pál levél László Gyula Csopak 1978.05.30 1 db autográf

kérdése, hogy 

volt-e szó arról, 

hogy L. Gy. 

bonyolítsa le a 

hazaszállított 

magyar korona 

tudományos 

vizsgálatát

2213 Fond 1 III. Macskásy Pál levél László Gyula Budapest 1978.12.25 1 f.

1 bor., 3 

fénykép gépirat

küld néhány 

temetői 

fényképfelvételt; 

biztosra vette, 

hogy részt vesz a 

magyar korona 

tudományos 

vizsgálatában és 

eredményéről 

majd tanulmányt 

is olvashat; 

izgalommal 

olvasta a kettős 

honfoglalásról írt 

tanulmányát; 

Bartha Antal erről 

alkotott 

véleménye arra 

sarkallja, hogy 

barátja vaskosabb 

köteteit is 

mielőbb kézbe 

vegye; igaz-e, 

hogy Mohácsnál 

több ezer 

csontleletet 

tönkretettek Bartha Antal Mohács

2214 Fond 1 III. Macskásy Pál levél László Gyula Budapest 1979.02.10 1 f. gépirat

sajnálja, hogy 

nem azt a sírt 

fényképezte le, 

amit kellett volna; 

fejfájról közöl 

néhány általa 

hallott adalékot; a 

mohácsi 

temetőesetén 

nem Kiss Károly 

cikéről van szó, 

hanem Rózsa 

János, Ragályi 

Elemér fimjéről

mohácsi 

temető

Kiss Károly, Rózssa 

János, Ragályi Elemér Mohács

2215 Fond 1 III. Madas András levél László Gyula Budapest 1979.05.19 1 f.

1 

újságkivágat gépirat

"Érd utol a 

kislányt" népi 

lovas szokásról ír; 

ezt a szokást a 

türkmének, mint 

népi játékként 

ismerik; ezzel 

kapcsolatos 

fényképkiállításról 

küldi az Izvesztija 

cikkét

2216 Fond 1 III. Madaras László levél László Gyula [Szeged] [1975] 1 f. autográf

Róna Tas András 

tanácsára küldi el 

kettős 

honfoglalásról írt 

diákköri 

dolgozatát, mely 

az Acta 

Iuvenumban 

jelent meg

kettős 

honfoglalás RónaTas András



2217 Fond 1 III. Magyar Attila levél László Gyula Budapest 1987.11.30 1 f. 1 bor. gépirat

az Államigazgatási 

Főiskola 

Diákbizottsága 

nevében felkéri, 

hogy tartson 

előadást a kettős 

honfoglalásról előadás

2218 Fond 1 III. Magyar Kálmán levél László Gyula Kaposvár 1973.01.06 1 f. 1 bor. autográf

köszöni a 

"Bátoriak 

sárkányölő 

hagyománya" c. 

tanulmányáról írt 

lektori véleményt; 

kéri, hogy doktori 

disszertációja 

bírálatát is vállalja 

el

lektori 

vélemény

Rippl-Rónai Múzeum 

(Kaposvár)

2219 Fond 1 III. Magyar Kálmán levél László Gyula Érd 1973.02.25 1 f. gépirat

doktori 

disszertációjával 

kapcsolatos 

feladatokról ír

Rippl-Rónai Múzeum 

(Kaposvár)

2220 Fond 1 III. Magyar Kálmán levél László Gyula Kaposvár 1973.03.13 1 f. 1 bor. autográf

vizsgájának 

időpontja 

veszélyben forog, 

mert az egyik 

kijelölt bíráló 

külföldön van; 

igazgatója 

válaszút elé 

állítótta: vagy a 

tudományos 

előrehaladás vagy 

a múzeumi 

gyakorlati munka; 

ő az előbbit 

választja; 

tanácsot, 

támogatást kér

Rippl-Rónai Múzeum 

(Kaposvár) Bakay Kornél

2221 Fond 1 III. Magyar Kálmán levél László Gyula Érd 1973.05.20 1 f. 1 bor. gépirat

a doktori vizsgán 

tett javaslatokat 

elfogadja, 

folytatja az 

irodalmi és 

forrásanyag 

gyűjtését, milyen 

alapmunkákat 

ajánl; júniusban 

Balogh Jolánnal 

beszéli meg az 

erdélyi és 

nyírbátori 

reneszánsz 

kutatások 

lehetőségeit Balogh Jolán Nyírbátor

2222 Fond 1 III. Magyar Kálmán levél László Gyula Kaposvár 1973.09.25 1 f. 1 bor. gépirat

számos ok 

kényszeríti arra, 

hogy elmenjen 

Kaposvárról; 

kirekesztik a 

somogyvári 

bazilika 

feltárásából is

Takáts Gyula, Balogh 

Jolán

2223 Fond 1 III. Magyar Kálmán levél László Gyula Nyíregyháza 1976.04.06  1 f. 1 bor. gépirat

drága albérletben 

él feleségével, de 

bíznak sorsuk 

jobbra 

fordulásában

2224 Fond 1 III. Magyar Kálmán levél László Gyula Érd 1977.06.18 1 f. 1 bor. autográf

nagyon köszöni, 

hogy felhívta 

figyelmét a BTM-

ben adódó 

lehetőségre; most 

éppen 

Nagyecseden ás 

és szeretné, ha a 

prof. 

Meglátogtaná az 

ásatást, ahol 

fontos dolgok 

kerültek elő

Kubinyi András, 

Horváth Miklós, Kiss 

Károly Nagyecsed

2225 Fond 1 III. Magyar Kálmán levél László Gyula Kaposvár 1978.02.10 1 f. 1 bor. autográf

sok örömük van 

kisfiúkban; most 

fognak befizetni 

lakásra; szeretnék 

meghívni 

kaposvári 

előadásra a kettős 

honfoglalásról

Rippl-Rónai Múzeum 

(Kaposvár)

2226 Fond 1 III. Magyar Kálmán levél László Gyula Kaposvár 1978.10.27 1 f. 1 bor. gépirat

szomorúan 

értesült 

betegségéről; 

szervezei a 

decemberi 

előadást; reméli 

új otthonukat is 

megnézi

Honfi István, Hites 

László

2227 Fond 1 III. Magyar Kálmán levél László Gyula Kaposvár 1979.03.19 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni, hogy  

elvállalta 

dolgozatai 

lektorálását; a 

decemberi 

előadásnak nagy 

sikere volt, 

szeretnék, ha 

ősszel ismét 

hallhatnák; 

Bakayra 

panaszkodik

Rippl-Rónai Múzeum 

(Kaposvár)

Bakay Kornél, Kanyar 

József

2228 Fond 1 III. Magyar Kálmán levél László Gyula Kaposvár 1979.05.03 1 f. 1 bor. gépirat

felkéri, hogy 

Baráti Körüknek 

decemberben 

tartson előadást a 

középkori 

ötvösségről és a 

Szent László 

hermáról előadás

Rippl-Rónai Múzeum 

(Kaposvár)

Kanyar József, Bárdos 

Edit



2229 Fond 1 III. Magyar László levél László Gyula Palics 1978.12.10 2  f. 1 bor. autográf

figyelemmel kíséri 

munkásságát, 

amit 

Jugoszláviában is 

nagyra 

értékelnek; ismeri-

e a vajdasági 

régészek 

munkáját; lehet, 

hogy Attila sírja a 

vajdaságban 

található? - azt 

kéri számoljon be 

tervezett 

munkáiról és 

feltesz számos 

további kérdést

2230 Fond 1 III. Magyar Márta levél László Gyula Budapest 1976.01.28 1 f. autográf

szeretné eljuttatni 

édesapja svájcban 

megjelent, 

magyarok 

történelmével 

foglalkozó 

könyvét; édesapja 

Zelenikában él

Magyar Adorján (1887-

1978)

2231 Fond 1 III. Magyar Pál levél László Gyula Budapest 1978.06.21 2 f. gépirat

Kettős 

honfoglalás c. 

munkája 

elolvasása után 

négy gépelt 

oldalon fejti ki 

saját véleményét 

a honfoglalásról; 

felvázolja kutatási 

módszereit, 

következtetéseit

2232 Fond 1 III. Magyar Pál levél László Gyula Budapest 1978.06.28 1 f. gépirat

köszöni a választ, 

melyet élvezettel 

olvasott; családi 

iratokról ír, 

melyek között 

talált egy királyi 

birtokadomány-

levelet; 

részletesen leírja 

a családi címert is

2233 Fond 1 III. Magyar Zoltán levél László Gyula Rastatt 1977.10.31 1 f. 1 bor. + 3 f. gépirat

tisztában van 

édesapja kétes 

tudományos 

módszerével és 

rajongó 

természetével, 

mégis nagyon 

hálás lenne, ha 

szakembertől 

hallhatna 

véleményt 

édesapja 

munkásságáról

Magyar Adorján (1887-

1978)

a 

mellékelt 

xeroxmás

olat 

Magyar 

Adorján 

életrajzát 

tartalmazz

a

2234 Fond 1 III. Magyar Zoltán levél László Gyula Rastatt 1977.12.06 1 f. 1 bor. + 2f. gépirat

köszöni apai 

hangú, megértő 

finom levelét, 

melyet 

édesapjáról írt

Magyar Adorján (1887-

1978)

2235 Fond 1 III. Magyar Zoltán levél László Gyula Zelinka 1978.10.03 1 f. 1 bor. gépirat

édesapja meghalt, 

ezért van éppen 

Zelinkán; 

testvéreivel 

közösen 

szeretnék 

megvalósítani 

édesapjuk 

kívánságát, azaz 

hagyatékának 

Magyarországr 

szállítását

Magyar Adorján (1887-

1978)

2236 Fond 1 III. Magyar Zoltán levél László Gyula Rastatt 1978.10.09 2 f. 1 bor. gépirat

a levél igazi 

címzettje Unger 

Emil, Magyar 

Zoltán rokona; a 

levél írója, 

részletesen, 

finom stílusban 

számol be 

édesapja 

haláláról, 

temetéséről és 

László Gyula  

édesapjának írt 

leveléről; e 

beszámolóból 

többen kaptak 

másolatot, így 

László Gyula is

Magyar Adorján (1887-

1978), Unger Emil 

(1926-1999)

2237 Fond 1 III. Magyary Máté levél László Gyula Szeged 1977.02.02 4 f. 1 bor. gépirat

szerinte a nagy 

tudásanyaggal 

rendelkező 

tudósok 

életművéből 

dokumentumfilm

et kellene 

csinálni; életmű 

bemutatása 

tudományos 

eredményekkel

2238 Fond 1 III. Majthényi Júlia levél László Gyula Eger 1975.02.05 1 f. gépirat

ismeretterjesztő 

előadásra kéri; 

tájékoztatást 

szeretnének kapni 

kutatásai újabb 

eredményeiről előadás

Eger Vára Barátainak 

Köre (Eger)



2239 Fond 1 III. Makay László levél László Gyula Kisvárda 1977.06.29 1 f. 1 bor. gépirat

Szent László 

trónralépésének 

900. évfordulóján 

kiállítást, 

tanácskozást, stb. 

terveznek; 

szeretnék, ha ő 

arról tartana 

előadást, hogy 

miért László király 

lett az Árpádok 

korának 

legnépszerűbb 

hőse előadás Vármúzeum (Kisvárda) Szent László

2240 Fond 1 III. Makay László levél László Gyula

Balatonszépl

ak 1977.07.14 1 f. 1 bor. autográf

köszöni, hogy 

elfogadta a várdai 

meghívást; 

vázolja a tervezett 

kirándulás utazási 

lehetőségeit, 

továbbá igéri, 

hogy rövidesen 

jelentkezik a 

részletes 

programmal Vármúzeum (Kisvárda)

2241 Fond 1 III. Makay László levél László Gyula Kisvárda 1977.10.11 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

mellékeli a 

múzeum hónap 

részletes 

programját, 

valamint 

tolmácsolja a a 

nyíregyházi 

főiskola kérését: 

tartana-e 

előadást a 

történelem 

szakosoknak a 

Szent László 

hermáról; a 

továbbiakban 

részletezi az 

utazási és 

elszállásolási 

lehetőségeket Vármúzeum (Kisvárda)

Dienes István, Benda 

Kálmán, Magyar 

Kálmán, Németh Péter, 

Hársfalvi Péter

2242 Fond 1 III. Makovics Kálmán levél László Gyula

Egyházasger

ge [1975.01.]? 1 f. 1 bor. gépirat

levele volt 

legkedvesebb 

karácsonyi 

ajándéka, 

melynek hatására 

felidézi 

gyermekkori 

eklékeit

2243 Fond 1 III. Makovics Kálmán levél László Gyula

Egyházasger

ge 1977.04.01 1 f. 1 bor. gépirat

idősebb László 

Gyuláról, egykori 

tanítójáról ír Imreh Sándor

2244 Fond 1 III. Makovics Kálmán levél László Gyula

Egyházasger

ge 1978.12.15 1 db autográf

a régi emlékeket 

felidézve kíván 

boldog ünnepeket

2245 Fond 1 III. Makkay János levél László Gyula Budapest 1986.12.19 1 f. gépirat

köszöni, hogy 

részt vett a 

disszertációjával 

kapcsolatos 

eljárásban

2246 Fond 1 III. Makuch Bertalan levél László Gyula Debrecen [s.a.] 1 f. 1 bor. autográf

kérdése, hogy van-

e köze a 

magyarságnak a 

japánokhoz; 

szeretné, ha 

dedikálná A 

honfoglaló 

magyar nép élete 

című könyvét

2247 Fond 1 III. Makuch Bertalan levél László Gyula Debrecen [s.a.] 1 f. 1 bor. autográf

köszöni a dedikált 

könyvet; 

időpontot kér 

találkozásra

2248 Fond 1 III. Marikovszky Zoltán levél László Gyula Bogotá 1978.08.21 1 f. 1 bor. gépirat

mint minden 

külföldön élő 

magyart, őt is 

érdeli az 

őstörténet; 

sajnálatosnak 

tartja, hogy 

értelmes, igazán 

tudományos 

szakirodalomhoz 

Kolumbiában 

nehéz hozzájutni; 

ő személy szerint 

Szombathy 

barátjának 

köszönheti, hogy 

megismerhette 

munkásságát; 

nagy bajnak tarja 

a magyarok 

széthúzását Szombathy Viktor

2249 Fond 1 III. Marikovszky Zoltán levél László Gyula Bogotá 1979.07.14 1 f. 1 bor. gépirat

hírét vette, hogy 

talán Dél-

Amerikába is 

eljön, ezért 

szállást ajánlott 

házában és 

kalauzolását a 

rendkívül gazdag 

anyaggal 

rendelkező 

múzeumokban



2250 Fond 1 III. Marikovszky Zoltán levél László Gyula Bogotá 1979.08.09 1 f. gépirat

sajnálattal vette 

tudomásul, hogy 

Bogotá kimarad a 

tervezett útból; 

amit az 

emigrációtól, 

illetve az 

emigránsokról ír, 

abban 

tökéletesen 

egyetértenek; 

gyökértelenek

Theész János, Zolcsák 

István

2251 Fond 1 III. Marikovszky Zoltán levél László Gyula Bogotá 1979.10.05 2 f.

1 bor. + 1 

fénykép gépirat

részletesen 

beszámol a prof. 

vízuma  

beszerzésének 

körülményeiről

2252 Fond 1 III. Martineczné Vilma levél László Gyula Budapest [1997] 1 f. gépirat

beszámol Varga 

Nándor Lajos 

emléktáblájának 

felavatásáról; 

életének 

alakulásáról, 

emlékeiről

Varga Nándor Lajos 

(1895-1988) festő, 

grafikus

2253 Fond 1 III. Marton Magda levél László Gyula Budapest [1987] 1 f. autográf

kiállításáról ír, s 

arról, hogy milyen 

örömet okoz 

gyerekeknek 

dolgozni

2254 Fond 1 III. Marton Magda levél László Gyula Budapest [1993/94] 2 f. 1 bor. autográf

lakása 

felújításának 

nehézségeiről ír

2255 Fond 1 III. Matolcsi János levél László Gyula Budapest 1977.05.28 1 f. 1 bor. gépirat

hálásan köszöni, 

hogy megküldte a 

Régészeti 

tanulmányok 

című könyvét; 

biztos benne, 

hogy 

nélkülözhetetlen 

forrása lesz az 

őstörténet 

kutatóinak

Magyar Mezőgazdasági 

Múzeum

2256 Fond 1 III. Matolcsi János levél László Gyula Budapest 1977.12.22 1 f. gépirat

karácsonyi 

ajándékként 

megküldött 

könyvtől (A 

nagyszentmiklósi 

kincs) el van 

ragadtatva, 

nagyon köszöni

Magyar Mezőgazdasági 

Múzeum

2257 Fond 1 III. Matolcsi János levél László Gyula Budapest 1978.07.27 1 f. 1 bor. gépirat

a népvándorlás 

kori lelőhelyek 

állatcsont anyaga 

kevéssé 

feldolgozott és a 

rövid határidő 

miatt nem is tud 

rá vállalkozni 

különös 

tekintettel a 

kettős feldolgozás 

követelményeire 

(régészeti, 

biológiai); a 

felgyői 

állatcsontleletek 

feldolgozása is 

lassan halad, 

pedig szeretné 

bevenni a 

Régészeti 

Kézikönyvbe; 

személyes 

megbeszélést 

szeretne ebben a 

kérdésben

archaeozooló

gia

Magyar Mezőgazdasági 

Múzeum Lovász Emese Felgyő

2258 Fond 1 III.

Mándoki Szabó 

István levél László Gyula s.l. s.a. 1 f.

nyomtatvá

ny

meghívó a Hanga 

Színpad 

műsorára; verzón 

Mándoki rövid 

levele Hanga Színpad Hamvas Béla

2259 Fond 1 III. Mányoki Endre levél László Gyula Budapest [1970?] 1 f. gépirat

még csak 16 éves, 

de régész 

szeretne lenni; azt 

kérdezi miként 

induljon el célja 

felé

2260 Fond 1 III. Mátyás István levél László Gyula Budapest 1978.04.21 1 f. gépirat

egy korábban 

megbeszélt cikkel 

kapcsolatban tesz 

fel kérdéseket; 

négy kérdés a 

kettős 

honfoglalásra 

vonatkozik; egy 

pedig így szól: 

hogy került a 

régész a 

képzőművészet 

területére

2261 Fond 1 III. Megyeri Dávid levél László Gyula [Budapest] [1979?] 3 f. 1 bor. autográf

népművelő szakra 

jelentkezett, de 

félreértés történt; 

tanácsot kér 

2262 Fond 1 III. Meggyesi Ferenc levél László Gyula Budapest 1968.01.27 1 f. távirat

A Magyar 

őstörténet című 

műsor felvételi 

időpontja 

megváltozott, 

ezért új időpontot 

javasol Magyar Televízió



2263 Fond 1 III.

Meinander, Carl 

Fredrik levél László Gyula Helsinki 1978.03.07 2 f. 3 f. + boríték gépirat francia

az UIAS következő 

ülésszakát 

májusban 

rendezik meg 

Helsinkiben; 

kérik, hogy küldje 

el előadásának 

anyagát ( 7 oldal), 

valamint 

tájékoztatást 

kérnek érkezése 

időpontjáról és 

módjáról kongresszus

Union Internationale d' 

Archéologie Slave. 

Comité Executif; 

Museovirasto, 

Tutkimusosasto

további 

aláírók: 

Aarni Erä-

Esko, 

Paula 

Purhonen

2264 Fond 1 III. Mercz Olga levél László Gyula Budapest s.a. 1 f. gépirat

eddig írással 

foglalkozott, több 

verse, novellája 

jelent meg; 

nagyon beteg, 

szinte vak; 

segítséget kér 

további írásai 

megjelentetésébe

n Maár Ferenc Géza

2265 Fond 1 III. Merényi Oszkár levél László Gyula Budapest 1978.06.01 1 f. gépirat

mint a Berzsenyi 

kritkai kiadás 

szerkesztője kéri, 

hogy a birtokában 

lévő Berzsenyi 

kézirat betűhív 

másolatát küldje 

el; továbbá 

szeretné 

megismerni a 

kézirat sorsát

2266 Fond 1 III. Meszlényi Miklós levél László Gyula Budapest 1977.12.20 1 f. 1 bor. gépirat

köszönik a 

Levéltári Napok 

alkalmából tartott 

értékes előadását előadás

Pest Megyei Levéltár 

(Budapest); Pest Megyei 

Pedagógus Továbbképző 

(Budapest)

további 

aláíró 

Lakatos 

Ernő

2267 Fond 1 III. Mezei József levél László Gyula Budapest 1977.02.28 1 f. gépirat

a XIX. századi 

Magyar 

Irodalomtörténeti 

Tanszék áprilisban 

Arany Jánosról 

tervez 

tudományos 

ülészakot, 

melynek célja 

kiemelni a költő 

jelentőségét; 

szeretnék, ha 

előadásában 

Arany és a 

történeti mondák 

kapcsolatáról 

beszélne; az 

elhangzó 

előadásokat a 

későbbiek 

folyamán 

megjelentetik előadás

ELTE 

Bölcsészettudományi Kar

Arany János (1817-

1882)

2268 Fond 1 III. Mezei József levél László Gyula Budapest 1977.03.27 1 f. gépirat

belátják, hogy az 

áprilisi terminus 

tarthatatlan, ezért 

októbert jelölik 

meg új 

időpontnak; 

változatlanul 

igényt tartanak 

Arany-ról szóló 

előadására és 

annak írott 

változatára is előadás

ELTE 

Bölcsészettudományi Kar

Arany János (1817-

1882)

2269 Fond 1 III. Mezei László levél László Gyula Kalocsa 1976.03.14 2 f. 1 bor. autográf

örül, hogy 

elfogadta 

meghívásukat az 

előadásra; a 

kiállítás nagy 

élményt jelentett, 

szívébe zárta 

Medgyessyt előadás Medgyessy Ferenc

2270 Fond 1 III. Mészáros Gyula levél László Gyula Döbrököz 1979.12.21 1 f. 1 bor. gépirat

őszinte sorait 

nagyon köszöni, 

sajnos a Magyar 

Rádió válaszra 

sem méltatta; 

nyugdíjazása után 

falura költözött, 

de tovább 

régészkedik, e 

témában több 

dolgozata is 

megjelent, most 

jelenlegi lakhelyét 

vallatja; kéri írja 

meg, hol vett 

pihenő fészket a 

Balaton mellett Rosner Gyula

Mőzs, Regöly, 

Bonyhád, 

Dombóvár 

2271 Fond 1 III. Mészáros Júlia levél László Gyula Szentes 1977.07.01 1 f. gépirat

honismereti 

napokat 

tartanának 

októberben, s 

arra kérik tartson 

előadást a szentes 

környéki és a 

délalföldi 

kutatásokról; a 

tervezett 

előadások 

anyagát a 

honismereti 

füzetek 

sorozatában 

szeretnék kiadni előadás

Szentes Város Tanácsa 

VB. Művelődésügyi 

Osztálya

Nyiri Antal, Bálint 

Sándor, Filep Antal Szentes



2272 Fond 1 III. Mészáros Klára levél László Gyula

Nagyszomba

t 1978.07.02 1 f. 1 bor. gépirat

rengeteget 

dolgoztak egy 

kiállításon, ami 

olyan jól sikerült, 

hogy jutalmul 

tanulmányútra 

mehetnek 

Budapestre; a 

tavaszi 

terepjáráson 

római kori telepre 

bukkant bronz- és 

középkori 

rétegekkel; lakást 

kapott

kiállítás, 

ásatás

2273 Fond 1 III. Mészáros Klára levél László Gyula

Nagyszomba

t 1979.12.20 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a 

legújabb könyvét; 

a városközponti 

építkezések során  

olyan középkori 

anyagot talált, 

amire már évek 

óta várt, s azóta 

buzgón dolgozik

ásatás, 

előadás Nagyszombat

2274 Fond 1 III. Michailov, Stamen levél László Gyula Sofia 1978.04.12 1 f. 1 bor. autográf német

bukarestben 

találkozott egy 

tanítványával, 

akitől megtudta, 

hogy a 

nagyszentmiklósi 

kincsről 

megjelent a 

könyve és örülne, 

ha megkaphatná, 

mert ő maga is 

foglalkozik a 

kincsekkel

2275 Fond 1 III. Mitrea, Vasile levél László Gyula Bukarest 1977.11.02 1 f. 1 bor. autográf francia

nagyon köszöni a 

levelet, melyben 

sok felvilágosítást 

talált az avarokról

Nagyszentmik

lósi 

aranykincs

2276 Fond 1 III. Mócsy András levél László Gyula Budapest 1964.08.18 1 f. gépirat

Orosháza 

története és 

néprajza c. 

monográfia 

fejezetét küldi, de 

még nincs címe; 

kéri, hogy a 

kéziratot a lektori 

véleménnyel 

együtt neki vagy 

Nagy Gyulának 

küldje el; a fejezet 

szerkezetét, 

hiányosságait 

magyarázza

lektori 

vélemény

Nagy Gyula, Párducz 

Mihály Orosháza

2277 Fond 1 III. Mócsy András levél László Gyula Budapest 1978.01.04 1 f. gépirat

január közepéig 

az Annales 

részére össze kell 

állítani egy 

kimutatást arról, 

hogy 1977-ben ki 

milyen 

tanulmányúton, 

konferencián vett 

részt; kéri, hogy 

számoljon be 

erről ELTE Régészeti Tanszék

2278 Fond 1 III. Mócsy András levél László Gyula Budapest [s.a.] 1 f. autográf

Püspöki Nagy 

Péter kemény 

koponya

Püspöki Nagy Péter 

(1944-)

2279 Fond 1 III. Módy György levél László Gyula Debrecen 1979.11.10 2 f. autográf

régóta várja, hogy 

átadhassa 

"merényletei" 1-1 

példányát, de 

sohasem sikerül 

találkozniuk, 

pedig igen 

hiányzik egy több 

órás beszélgetés; 

szeretné 

visszakapni a 

Medgyessyvel 

kapcsolatos 

irattári anyagokat Déri Múzeum (Debrecen)

Medgyessy Ferenc, 

Béres András, 

Mesterházy Károly, 

Balogh István

2280 Fond 1 III. Módy György levél László Gyula Debrecen 1979.11.27 1 f. gépirat

bizonyára az 

igazgatóváltás 

időszakában rossz 

helyre tették az 

iratokat; 

köszönettel vette 

a másolatokat, 

melyeket most ő 

is lemásolt; nem 

szól bele a 

Medgyessy 

ünnepségek és 

múzeum-

tervezések 

ügyébe, mert őt 

kihagyták 

teljesen, akárcsak 

e levél címzettjét; 

kutatási 

eredményeiről 

küld egy kis 

füzetet Déri Múzeum (Debrecen)

Medgyessy Ferenc, 

Béres András



2281 Fond 1 III. Modrijan, Walter levél László Gyula Graz 1967.11.17 1 f. 1 bor. gépirat német

köszöni az írást, 

melyért cserébe 

felajánl egy 

folyóiratot; 

figyelmébe ajánlja 

Montelius 

Golasecca-Kultur 

c. munkáját

Landesmuseum 

Joanneum. Museum für 

Vor- und Frühgeschichte. 

Münzensammlung (Graz)

Oscar Montelius (1843-

1921) svéd régész

2282 Fond 1 III. Moldován Domokos levél László Gyula Budapest 1985.07.01 1 f. 1 bor. gépirat

"Ha megyek 

látomásba…" 

címmel filmet 

forgatott, 

amelybe végig 

Jánó Ilona beszél 

ősi magyar 

nyelven; a TV már 

műsorra tűzte; 

szeretné 

közzétenni a film 

szövegét, de 

ehhez szüksége 

lenne Kurtág 

kéziratára; ez 

utóbbit szeretné 

kölcsönkérni

Jánó Ilona, Halmágyi 

Mihály, Kurtág György Gyimesközéplok

2283 Fond 1 III. Molnár Éva levél László Gyula Csíkszereda 1978.06.20 1 db nyomt. ballagási meghívó

2284 Fond 1 III. Molnár Gyula levél László Gyula Budapest 1977.12.20 2 f.

1 bor., 1 

képeslap autográf

remélni sem 

merte válaszát, 

aminek nagyon 

örült; azóta járja a 

múzeumokat és 

mindent gyűjt, az 

iskolában csak ő 

marad ülve, ha 

megkérdezik, 

hogy nyáron ki és 

hol járt külföldön; 

mindent gyűjt, 

ami László Gyula 

nevével 

megjelenik; már a 

harmadik 

tulipános láda 

telik meg 

könyveivel és 

egyéb 

gyűjteményeivel; 

régész akar lenni

2285 Fond 1 III. Molnár János levél László Gyula Poznan 1977.08.22 1 db autográf

szerető üdvözlet 

és kézcsók

2286 Fond 1 III. Molnár János levél László Gyula Kolozsvár 1994.07.31 1 db autográf

Kolozsváron járva 

felidézi közös 

emlékeiket

2287 Fond 1 III. Molnár József levél László Gyula Budapest 1979.09.19 1 f. 1 bor. autográf

megköszöni a 

szép, meleg 

kondoleáló 

sorokat; 

gyermekét sirató 

szomú apa levele

Gervers-Molnár Vera 

(1939-1979)

2288 Fond 1 III. Molnár Vera levél László Gyula Toronto 1976.12.01 1 db 1 bor.

 közelgő ünnepek 

késztették írásra, 

de beszámol 

folyamatban lévő 

munkáról is: 

múzeumban 

dolgozik, 

középkori 

művészettörténet

et tanít és egy 

nagy kötetet 

szerkeszt 

textiltörténetről; 

a kötetbe 10 

ország 25 

munkatársa írt

2289 Fond 1 III. Mónus Imre levél László Gyula Győr 1979.09.25 1 f. 1 bor. gépirat

alig egy éve indult 

folyóiratuk 

célkitűzése, hogy 

közkinccsé tegyék 

benne a Győrhöz 

fűződő szellemi 

értékeket; ennek 

jegyében felkéri, 

hogy mutassa be 

Borsos Miklósról 

készülő könyvét; 

amennyiben 

elfogadja a 

felkérést, jelezze

"Műhely". 

Társadalomtudományi, 

közművelődési és kritikai 

folyóirat (Győr) Borsos Miklós

2290 Fond 1 III. Mónus Imre levél László Gyula Győr 1979.11.01 1 f. gépirat

köszöni, hogy 

elvállalta Borsos 

Miklós könyvének 

bemutatását, s 

azt, hogy ennek 

kapcsán magáról 

a mesterről is 

szól; kéri, hogy 

írja meg 

folyóiratuk 

számára a 

megígért 4-8 

flekknyi 

dolgozatot

"Műhely". 

Társadalomtudományi, 

közművelődési és kritikai 

folyóirat (Győr) Borsos Miklós



2291 Fond 1 III. Móser Zoltán levél László Gyula Zsámbék 1977.01.29 1 f. 1 bor. autográf

visszakapta Kabay 

Évától a diákat, 

de addig nem 

foglalkoznak a 

könyv 

szerkesztésével, 

amíg nem kapnak 

kéziratot; 

rimánkodik hát, 

hogy mielőbb 

mehessen érte 

akár Kecskemétre 

is; de diavetítőre 

is szükség van

2292 Fond 1 III. Móser Zoltán levél László Gyula Mány 1979.03.21 1 f. 1 bor. autográf

ismét köszöni az 

ajándékokat

2293 Fond 1 III. Mucsi Andrásné levél László Gyula [Budapest] [1994] 1 db autográf

köszöni 

szeretetteljes 

sorait, melyek 

vigasztalására 

szolgáltak

2294 Fond 1 III. Murádin Jenő levél László Gyula Kolozsvár 1978.02.16 1 f. 1 bor. gépirat

a Barabás Miklós 

Céh történetéről 

készül könyvet 

írni; a Céh a 

Helikon 

védnöksége alatt 

megalakult 

művészszervezet; 

munkájához 

számos 

információra 

lenne szüksége; 

kéri, hogy 

válaszoljon a 

levelében feltett 

kérdésekre

Barabás 

Miklós Céh

Felvinczi Takács Zoltán, 

Simon Béla, Benczédi 

Sándor, Szolnay Sándor

Murádin 

Jenő: 

Barabás 

Miklós 

Céh. 

Kriterion 

Könyvkiad

ó, 

Bukarest, 

1978; 

2295 Fond 1 III. Murvay László levél László Gyula Rudabánya 1979.10.10 1 f. 1 bor. gépirat

felkéri, hogy a 

múzeumi hónap 

keretében  

tartson előadást 

"Gondolatok a 

kettős 

honfoglalásról" 

címmel előadás

2296 Fond 1 III. Murvay László levél László Gyula Rudabánya [s.a.] 1 f. autográf

visszaigazolja 

telefonbeszélgeté

süket, illetve 

pontokba szedve 

leírja tervezett 

programjukat; a 

TIT előadását 

átütemeztette; 

október 3-án 

Pécsett várja a 

pályaudvaron

2297 Fond 1 III. Mühl Aladárné levél László Gyula Sopron [s.a.] 1 db autográf

a közelgő 

ünnepek tollat 

adnak kezébe; 

tudnak sikereiről, 

de örülnének, ha 

néha írna is; az 

élet rövid, meg 

kell tartani a régi 

barátokat

Mühl 

Aladár és 

Wiegisser 

Éva 

kiállításár

ól van szó

2298 Fond 1 III. Mühl Aladárné levél László Gyula Sopron [s.a.] 1 f. 1 bor. autográf

köszöni, hogy 

elfogadta az "Apa 

és lánya" című 

kiállítás 

megnyitására 

vonatkozó kérést; 

a kiállítást 

júniusra tervezik

Endrédi Gyula, Horváth 

József, Horváth 

Bertalan

2299 Fond 1 III. Müller, Christina levél László Gyula Leipzig 1972.10.09 2 f. gépirat

a népvándorlás 

korának 

kultúrtörténetéről 

szeretnének egy 

kötetet kiadni; 

szakértői 

vélemény írására 

kérik fel szakvélemény

Edition Leipzig. Verlag für 

Kunst und Wissenschaft

további 

aláíró 

Elmar 

Faber

2300 Fond 1 III. Müller, Christina levél László Gyula Leipzig 1973.05.25 1 f. 1 bor. gépirat

köszönik  nagyon 

értékes munkáját; 

a honoráriumot 

illetően 

kérésének 

megfelelően 

járnak el

Edition Leipzig. Verlag für 

Kunst und Wissenschaft

további 

aláíró 

Reiner 

Frenzel

2301 Fond 1 III. Nagy Ernőné levél László Gyula Budapest 1979.05.22 1 f. gépirat

mivel nem 

tartotta be a 

vállalt határidőt, 

ezúttal újabb 

időpontot kérnek Corvina Kiadó (Budapest) Szent László

a Szent 

László 

legenda 

című 

munka 

megírásár

ól van szó

2302 Fond 1 III. Nagy Gyula levél László Gyula Kalocsa 1977.12.20 1 f. 1 bor. gépirat

"Kortársaim-

bemutató"-ra 

készülnek, 

melyen L. Gyula 

rajzait állítanák ki; 

sajnálják, hogy a 

megnyitón a 

mester nem lehet 

jelen, de remélik, 

hogy másik 

hasonló 

kiállításon ez már 

nem fordul elő; 

kérdésük, hogy ki 

nyissa meg a 

kiállítást és mikor 

mehetnek az 

anyagért kiállítás

Művelődési Központ és 

Ifjúsági Ház (Kalocsa) Mezei László



2303 Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1977.07.07 2 f. autográf

köszöni legújabb 

könyvét, melyet 

szorgalmasan 

olvas; 3 kötetes 

monográfia készül 

Hódmezővásárhel

y történetéről, 

"meggondolatlan

ul" aláírt 30 ívre 

szóló szerződést; 

próbálja 

megértetni a 

főszerkesztővel, 

hogy legalább 2-5 

régészt kellene 

még megbízni, 

hogy sikeres 

legyen a kötet

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

Hódmezővásárhe

ly

2304 Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1979.11.26 3 f. 1 bor. autográf

a készülő 

hódmezővásárhel

yi monográfiával 

kapcsolatos 

ismereteiről 

számol be; ő 

maga kéri 

szerződése 

felbontását, mert 

úgy érzi, hogy 

nem tudja 

megírni a vállalt 

fejezetet; keveset 

tud az avarokról; 

pontosítja Bérczi 

László 

kiállításánakidőpo

ntját

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

Korek József, Nagy 

Margit, Szőke Ágnes, 

Csatordai Antal, Szigeti 

János

Hódmezővásárhe

ly

2305 Fond 1 III. Nagy Kálmán levél László Gyula Fényeslitke [s.a.] 3 f. gépirat

véleménye szerint 

"őstörténetünk 

homályba 

veszését"  a 

tudománytalansá

g tovább fokozza; 

levelében a 

címzett 

csodaszarvasról, 

az égig érő fáról 

és a Szent László 

legendáról 

alkotott 

véleményét 

igyekszik 

"korrigálni" Paál Zoltán

2306 Fond 1 III. Nagy Klára levél László Gyula [s.l.] [s.a.] 1 f. 1 képeslap autográf

tájékoztatja, hogy 

az ügyvezető 

alelnök rövidesen 

értesítést küld az 

alakuló gyűlés 

időpontjáról; de 

nem derül ki a 

levélből, hogy 

milyen 

egyesületről van 

szó

2307 Fond 1 III. Nagy Lajos levél László Gyula Ajka 1978.09.05 1 f. gépirat

hivatásos tiszt, de 

nagyon érdekli 

népünk 

őstörténete, de 

mint laikust az 

érvek és 

ellenérvek 

tömege 

megzavarta; 

iránymutatást 

csak a címzett 

művei jelentik 

számára; sehol 

nem tudja 

megszerezni  

Régészeti 

tanulmányok 

című munkáját; 

nagyon boldoggá 

tenné, ha maga a 

szerző 

ajándékozná meg 

egy példánnyal

2308 Fond 1 III. Nagy Lajos levél László Gyula Budapest [1983] 1 f. 1 bor. gépirat

mint a Fáy-

Vörösmarty 

Társaság tagja 

kéri, hogy 

Hamburger Jenő 

100., 

Zalaszentgrót 

900., Türje 800. 

évfordulójára 

készülő 

Emlékkönyv 

számára küldjön 

egy kis írást Hamburger Jenő

Zalaszentgrót, 

Türje



2309 Fond 1 III. Nagy Péter levél László Gyula

Florencio 

Varela 

(Argentina) 1978.08.30 1 f. 1 bor. gépirat

Argentinában 

született fiatal 

orvos, akit szülei 

a magyarság 

szeretetére 

neveltek; címzett 

nevével 

Kanadában 

találkozott 

először, azóta 

olvassa műveit is; 

magyar 

származású 

fiatalokkal 

közösen 

megalakították a 

Körösi Csoma 

Történelmi 

Kutató 

Társaságot; 

örülne, ha 

megtisztelné 

levelével, írásaival Fehér Mátyás

2310 Fond 1 III. Nagy Péter levél László Gyula

Florencio 

Varela 

(Argentina) 1978.10.03 1 f. 1 bor. gépirat

a gyors válasz 

igen meglepte, 

mert külföldön a 

fontos 

személyiségek 

megfeledkeznek a 

fiatalokról és az 

"emigrációs 

marakodásban 

csak későn jönnek 

rá, hogy a fiatalok 

a magyar nemzet 

számára 

elvesznek… és a 

befogadó 

országok 

töltelékévé 

válnak"; nagy 

érdeklődéssel 

várják a Magyar 

őstörténet című 

munkáját; elküldi 

az általa 

szerkesztett 

ifjúsági szemlét, a 

"Párduc"-ot Fehér Mátyás

2311 Fond 1 III. Nagy Péter levél László Gyula

Florencio 

Varela 

(Argentina) 1978.12.02 1 db 1 bor. autográf

boldog ünnepeket 

kíván

2312 Fond 1 III. Nagy Péter levél László Gyula

Florencio 

Varela 

(Argentina) 1979.08.30 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a 

leveléből áradó 

bizalmat és 

elismerést; sajnos 

küldöldön a 

második 

generáció elfelejti 

anyanyelvét, mert 

"előkelőbb" a 

befogadó ország 

nyelve, reméli, 

hogy találkoznak, 

ha megvalósul 

tervezett dél-

amerikai útja Theész János

2313 Fond 1 III. Nagy Péterné levél László Gyula Budapest 1977.03.28 1 f. gépirat

eddig is 

szorgalmas 

olvasója volt, de 

élményét 

másokkal is 

szeretné 

megosztani; mint 

boltvezetőnek 

lehetősége van 

meghívni, így 

szeretné, ha új 

könyvét az ő 

boltjában 

dedikálná

Állami Könyvterjesztő 

Vállalat 9. sz. 

Könyvesboltja (Budapest)

további 

aláíró 

Gerő 

Terézia

2314 Fond 1 III. Nagy Péterné levél László Gyula Budapest 1977.04.07 1 f. 1 bor. gépirat

a kiadótól 

megtudta, hogy a 

könyvhétre 

megjelenik új 

könyve, így 

örümmel várják 

boltjukba; biztos 

benne, hogy sok 

olvasója fog 

megjelenni

Állami Könyvterjesztő 

Vállalat 9. sz. 

Könyvesboltja (Budapest)

további 

aláíró 

Gerő 

Terézia

2315 Fond 1 III. Nagy Zoltán levél László Gyula Budapest 1979.10.12 1 f. 1 bor. gépirat

"Művészeti 

életünk időszerű 

kérdései" címmel 

előadássorozatot 

indítanak; 

szeretné, ha 

kettős 

honfoglalás 

témában 

elvállalna egy 

előadást előadás

Fővárosi Pedagógusok 

Művelődési Központja. 

Fáklya Klub

2316 Fond 1 III. Nagyistók Sándor levél László Gyula Felgyő 197?.10.14. 1 f. 1 bor. autográf

látták a TV 

előadást és 

büszkeséggel 

töltötte el őket, 

hogy személyes 

ismerősük; 

további 

munkájához sok 

sikert, jó 

egészséget kíván 

családjával együtt



2317 Fond 1 III. Nagyistók Sándor levél László Gyula Felgyő 1977.11.20 1 f. 1 bor. autográf

napokban lesz a 

szigorlata, 

opponense már 

leadta az 

értékelést; 

javaslata örömet 

okozott, de nem 

tudja, hogy meg 

tudja-e írni 

történetüket

2318 Fond 1 III. Nagyistók Sándor levél László Gyula Felgyő 1977.12.11 1 f. 1 bor. autográf

vége a sok 

izgalomnak, 14-én 

avatják Gödöllőn; 

utána megírja az 

igért 24 oldalt 

Felgyőről; 

kérdezi, hogy 

elviheti-e hozzá 

átnézésre Annus József

2319 Fond 1 III. Nagyistók Sándor levél László Gyula Felgyő 1977.12.18 1 f. 1 bor. autográf

szívből köszöni 

kedves levelét; 

már ezért is 

érdemes volt 

tanulnia; külön 

köszöni a nekik 

készített egyedi 

művészi 

karácsonyi lapot; 

ők is boldog 

ünnepeket 

kívánnak; két 

ünnep között 

jönnének 

Budapestre

2320 Fond 1 III. Nagyistók Sándor levél László Gyula Felgyő 1978.11.24 1 f. 1 bor. autográf

reméli, hogy 

egészsége 

javulóban van; 

kérdezi, hogy a 

[Felgyőről írt] kis 

füzetet kérjék-e 

orszságos 

terjesztésre; 

szerinte jobb 

lenne a meglévő 

példányokat 

felhasználni

2321 Fond 1 III. Nagyistók Sándor levél László Gyula Felgyő 1978.12.? 1 f. autográf

levele érkezése 

ünnepet jelent, 

bíztatása 

gondolkodásra 

készteti; sokszor 

nagyon szeretne 

írni olyan 

természetesen, 

mint L. Gyula, de 

neki ez sajnos 

nem megy; a kis 

füzetből mégis 

nyomtatnak 3 

ezer példányt, 

mert kapós és 

terjesztését is 

engedélyezték

2322 Fond 1 III. Nagyistók Sándor levél László Gyula Felgyő [1979?] 1 f. autográf

sajnos mégsem 

tud elmenni a 

június 26-án nyíló 

Vinkler kiállításra, 

de helyette ott 

lesz veje, aki  

három könyvet 

visz magával 

dedikálásra; 

sikeres volt 

akciójuk, lehet, 

hogy 

rehabilitálják 

Piroska Jánost, 

sőt már beszéltek 

is vele egy 

csongrádi kiállítás 

ügyében; 

továbbiakban az 

őszi program 

szervezéséről ír

Vinkler László (1912-

1980) festő, grafikus; 

Piroska János(1894-

1987) festő, grafikus

2323 Fond 1 III.

Negyedi Szabó 

Margit levél László Gyula New York 1977.05.15 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

nem halogathatja 

tovább levele 

megírását, mert 

akkor 

előfordulhat, 

hogy egy tudós 

életének teljes 

munkája 

elkallódik; 

Mészáros Gyula 

egyetemi tanár 

utolsó kívánsága 

volt, hogy  

bizonyító erejű 

történelmi műveit 

és 

forrásmunkákat, 

jutassa el a 

Magyar 

Tudományos 

Akadémiának, de 

kizárólag László 

Gyulán keresztül;  

most olvasta egy 

helyi újságban, 

hogy az USA és 

Magyarország 

között 

Mészáros Gyula 

történész

a 

mellékletb

en 

Mészáros 

Gyula "A 

másféleze

resztendő

s magyar 

nemzet" 

című írása



2324 Fond 1 III.

Negyedi Szabó 

Margit levél László Gyula New York 1977.07.07 1 f. 1 bor. gépirat

válaszát nagy 

örömmel vette, 

sőt a könyvet fel 

is adta; az anyag 

kiadásra készen 

áll, de hozzá 

tartozik még 8-10 

könybe kötött 

bizonyító erejű 

forrásmunka, 

amelyeket eredeti 

okmányokból 

másolt ki; 

továbbiakban 

Mészáros Gyula 

kutatásainak és 

életének rövid 

történetét írja le, 

s kéri, legyen 

hozzá bizalommal 

Mészáros Gyula 

történész

a levél 

írója 

Tübingenb

en, majd 

München

ben élt, 

ahol a 

Szabad 

Európa 

szerkesztő

ségében 

dolgozott; 

Amerikáb

an a 

Rockefelle

r 

egyetemn

él 

helyezked

ett el

2325 Fond 1 III.

Negyedi Szabó 

Margit levél László Gyula New York 1977.12.14 1 db 1 bor. autográf

boldog ünnepeket 

kíván

2326 Fond 1 III.

Negyedi Szabó 

Margit levél László Gyula New York 1978.02.15 1 f. 1 bor. autográf

most olvasta, 

hogy Torontóban 

előadást fog 

tartani a Magyar 

Házban; reméli, 

hogy New Yorkba 

is elmegy és 

beszélhetnek 

Mészáros Gyula 

hagyatékáról

2327 Fond 1 III.

Negyedi Szabó 

Margit levél László Gyula New York 1978.12.07 1 db 1 bor. autográf

reméli kilábalt 

bajaiból; boldog 

Karácsonyt és 

szerencsés új évet 

kíván; szeretné 

tudni, hogy a 

kéziratrok 

rendben 

eljutottak-e hozzá

2328 Fond 1 III. Nemes Nagy Antal levél László Gyula Szeged 1988.03.17 1 f. gépirat

tisztelettel kéri 

honfoglalásról 

szóló előadásának 

megtartására; a 

szerződést aláírva 

kérik vissza előadás Szegedi Ifjúsági Ház

2329 Fond 1 III. Németh Gyuláné levél László Gyula Budapest 1977.01.18 1 f. 1 bor. autográf

hálás köszönetet 

mond a Hungaro-

Turcica 

emlékkönyben 

megjelent 

írásáért, amellyel 

férje irán érzett 

tiszteletét 

kifejezésre jutatta

2330 Fond 1 III. Németh László levél László Gyula Győr 1978.10.27 1 f. 1 bor. gépirat

imádkozik 

egészségéért és 

kéri Istent, adjon 

erőt további 

munkájához

2331 Fond 1 III. Németh László levél László Gyula Győr 1978.12.13 2 f. 1 bor. gépirat

lelkigyakorlat 

előkészítésére és 

egyéb rengeteg 

munkájára 

hivatkozik;  az 

előadás 

elhalasztását kéri, 

valamint egy új 

időpontot a 

következő év 

bármely 

hónapjára

2332 Fond 1 III. Németh László levél László Gyula Győr 1979.04.13 1 f. gépirat

megírja az 

előadásra 

alkalmas 

időpontot, várja a 

visszajelzést

2333 Fond 1 III. Németh Péter levél László Gyula Veszprém [1965].07.01. 1 f. gépirat

állás ügyben kér 

tanácsot; 

Veszprénből 

Nyíregyházára?

Éri István, Csallány 

Dezső

2334 Fond 1 III. Németh Péter levél László Gyula Nyíregyháza 1977.01.10 1 f. gépirat

köszöni a 

kéziratot; a 

Megyei Kiadói 

Tanács októberre 

kéri az 1977. évi 

kiadványok 

jegyzékét; a KNEB 

ellenőrzi a nem 

hivatásos kiadók 

tevékenységét; 

könyvkiadási 

ügyekben csak 

1977 tavaszán 

döntenek

Szabolcs-Szatmár Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Nyíregyháza)

2335 Fond 1 III. Németh Péter levél László Gyula Nyíregyháza 1978.01.23 1 f. 1 bor. gépirat

két előadásra 

kéri: egyet a 

Múzeumbarátokn

ak,egyet a 

főiskola 

történelmi 

tanszéke számára 

szent korona, 

kettős 

honfoglalás, etc. 

témakörben előadás

Szabolcs-Szatmár Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Nyíregyháza)



2336 Fond 1 III. Németh Péter levél László Gyula Nyíregyháza 1979.01.19 1 f. 1 bor. gépirat

szeretné - az 

elmúlt évhez 

hasonlóan - ha 79-

ben is tartana 

számukra 

előadásokat előadás

Szabolcs-Szatmár Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Nyíregyháza)

2337 Fond 1 III. Németh Péter levél László Gyula Nyíregyháza 1979.03.28 1 f. gépirat

emlékeztető az 

áprilisra tervezett 

előadások 

tárgyában előadás

Szabolcs-Szatmár Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Nyíregyháza)

2338 Fond 1 III. Nikolova, M. levél László Gyula Vidin 197?06.05. 1 f. 1 bor. gépirat francia

postára adta a 

Bulletin des 

Musées de la 

Bulgarie de nord-

ouest 5. kötetét

Arany János Múzeum 

(Nagykőrös)

2339 Fond 1 III. Novák László levél László Gyula Nagykőrös 1979.08.21 1 f. gépirat

múzeumok és az 

MTA Néprajzi Kut. 

Csoportja 

Halottkultusz 

címmel 

szimpoziont 

rendez; felkéri a 

szekció elnöki 

tiszte betöltésére, 

valamint 

előadásra előadás

2340 Fond 1 III. Novotny Elemér levél László Gyula Budapest 1968.10.07 1 f. 1 bor.+ 10 f. autográf

leveléhez 

mellékeli 

régészeti 

tanulmányát, 

melynek címe: Az 

esztergomi királyi 

kápolna 

"oroszlános" 

falfestményének 

rejtélye

2341 Fond 1 III.

Ohrenberger, Alois-

J. levél László Gyula Eisenstadt 1979.11.11 1 f. nyomt.

küldi az 

Archäologische 

Eisenforschung in 

Europa c. kötetet

Burgenlandisches 

Landesmuseum 

(Eisenstadt)

2342 Fond 1 III. Ojeda Ross, Teresa levél László Gyula México 1967.11.06 2 f. gépirat spanyol

kéri, hogy a 

Sumérok 

öröksége c. 

kiadvány 

átvételét 

aláírásával 

igazolja

Instituto Nacional de 

Antropologia e Historia. 

Departamento de 

publicationes (Mexico)

2343 Fond 1 III. Orbán István levél László Gyula

[Marosvásár

hely] [s.a.] 1 f. autográf

kéri, hogy 

beszélgessen 

Muzsnay 

Magdával a 

kolozsvári rádió 

munkatársával, 

aki Balaskó 

Nándorról gyűjt 

anyagot; említit, 

hogy korábban 

számos másolatot 

küldött minden 

olyan írásról és 

rajzról, ami csak 

kezébe akadt L. 

Gyuláról

Muzsnay Magda (1929-

2004) romániai magyar 

rádióriporter, Balaskó 

Nándor (1918-1996 ) 

erdélyi magyar 

szobrász,  Vetró Artúr 

(1919-1992) erdélyi 

magyar szobrász

2344 Fond 1 III. Paku Imre levél László Gyula Budapest 1956.04.03 1 f. autográf

fotónegatívjairól 

és diafilm-

ötletéről ír

2345 Fond 1 III. Pap István levél László Gyula Érd 1977.10.15 1 f. 1 bor. gépirat

Móra  Ferenc 

ásatásairól írt 

könyvét olvassa; a 

sírokban talált 

állati és 

famaradványokho

z fűz 

megjegyzéseket, 

mint 

agrárszakember 

és mint egykori 

lovas sírlelet

2346 Fond 1 III. Pap István levél László Gyula Érd 1977.12.07 1 f. 1 bor. gépirat

a hun sírokban 

talált 

famaradványokho

z fűz további 

megállapításokat, 

majd a kengyelek 

használatáról és a 

tojások 

eredetéről ír sírlelet

2347 Fond 1 III. Pap István levél László Gyula Érd 1978.08.10 1 f. 2 f. gépirat

leveléhez csatolja 

a Magyar Rádió 

riporterének 

(Zoltán Péter) 

küldött írása 

másolatát, 

melyben a 

vlachok/vallachok

ról ír és úgy 

gondolja fontos 

lenne velük 

kapcsolatos 

komoly 

kutatásokat 

folytatni vlachok Zoltán Péter

2348 Fond 1 III. Paposi-Jobb Andor levél László Gyula Clarion (PA) 1978.12.? 1 db

1 bor.+ 1 

fénykép autográf

köszöni USA-beli 

körútját, a sok 

tudást és 

türelmet, amit 

tőle kaptak; 

kívánja, hogy 

küzdjön tovább a 

magyarságért

2349 Fond 1 III. Papp Iván levél László Gyula Budapest 1977.12.20 1 db 1 bor.

boldog ünnepeket 

kívánnak saját 

készítésű lapon 

(fametszet?)



2350 Fond 1 III. Papp J. Aida levél László Gyula Dabas 1978.09.10 1 db autográf

nagyon szeretne 

vele beszélni, 

mert eddig hiába 

telefonált; reméli 

jó egészségbe 

vannak; járt 

Barcsaynál is 

Szentendrén Barcsay Jenő

2351 Fond 1 III. Papp J. Aida levél László Gyula Dabas 1978.11.28 2 f. 1 bor. autográf

régi emlékekről ír, 

mindennapjairól, 

Maricának 

csipkelekvárt igér

2352 Fond 1 III. Pataky László levél László Gyula Békéscsaba 1977.04.15 1 f. 1 bor. gépirat

kilencvenedik 

születésnapján 

családja olyan 

meleg szeretettel 

vette körül, ami 

könnyeket csalt 

szemébe; 

[Tompa] Kálmán 

szerint saját 

intelligenciájának 

köszönheti, hogy 

még él, nem az 

orvosoknak, de ő 

tudja, hogy ez 

nem tarthat már 

sokáig, ezért 

szeretne a L. 

Gyulával mielőbb 

találkozni; 

könyvtára sajnos 

a 2. 

világháborúban 

megsemmisült, 

csupán az 

Arvisurák néhány 

lapja van nála

2353 Fond 1 III. Pataky László levél László Gyula Békéscsaba 1977.04.21 1 f. 1 bor. gépirat

"Gyorsabban 

telnek a napok, 

mint ahogy élek" 

idézi Csoóri 

Sándort, s ez arra 

figyelmezteti a 

közelmúltban 

történt balesete 

mellett, hogy be 

kell fejeznie 

minden 

munkáját; 

előadást tartott a 

nagyszentmiklósi 

kincs 

rovásfelirastairól, 

melyeket szerinte 

nagyon jól lehet 

magyarul olvasni, 

továbbá a kincs 

azoknak az 

ajándékoknak a 

gyűjteménye, 

melyeket Gejza és 

Sarolt kapott 

esküvőjük 

alkalmából

2354 Fond 1 III. Pataky László levél László Gyula Békéscsaba 1977.04.26 1 f. gépirat

a világért sem 

kéri, hogy 

Arvisurák ügyben 

állást foglaljon; 

beszámol 

megkezdett 

tanulmányáról, 

miszerint 

elképessztő volt a 

magyar 

honfoglalás 

megszervezése, 

Álmos olyan nagy 

szervező volt, 

hogy azt ma 

elképzelni sem 

tudjuk, Árpád a 

honfoglalás nagy 

hadvezére lett; a 

margitszigeti kő 

ügyében kitart 

ama állásfoglalása 

szerint, hogy a kő 

eredeti írását 

megkísérelték 

megmásítani

Honfoglalás, 

margitszigeti 

kő felirata; 

Arvisurák

2355 Fond 1 III. Pataky László levél László Gyula Békéscsaba 1977.12.14 1 f.

1 bor. + 1 

térkép fotója gépirat

házuk 

megsüllyedt, mert 

egy "palotát" 

építettek 

melléjük, mindent 

fel kellett újítani; 

könyvei, iratai 

össze-vissza 

keveredtek, most 

kellene rendezni; 

[Molnár] Gábor 

megjött 

Mongóliából, s 

kérte, hogy bírálja 

el egyik könyvét; 

nagyon 

elszomorítja a sok 

gyászjelentés, 

sorra halnak meg 

egykori barátai, 

kollégái

Bendefy László, Kós 

Károly, Molnár Gábor



2356 Fond 1 III. Pataky László levél László Gyula Békéscsaba 1978.05.02 2 f. 2 f. gépirat

nehéz napokat 

éltek át, felesége 

megbetegedett, 

anyósa meghalt, 

ezért nem írt 

hosszú időn át, 

sűrűn jönnek a 

gyászjelentések; 

Tompa Kálmán 

levele lehangoló; 

sajnálja a kettejük 

között lévő 

félreértést az 

Aranylapok 

(Arvisurák?) 

miatt, nem bánja, 

ha barátja csupán 

modern 

népmesének 

nevezi és nem 

várja el, hogy 

hiteles 

okmányoknak 

tekintse, de ő azt 

sem gondolja, 

hogy Paál Zoltán 

ámítaná a népet ; 

neki már nem lesz 

Nagyszentmik

lósi 

aranykincs; 

Arvisurák

2357 Fond 1 III. Patay László levél László Gyula Budapest 1978.08.30 2 f. 1 bor. gépirat

sok gondolat 

motoszkál 

fejében a kettős 

honfoglalással 

kapcsolatban; hisz 

a népi emlékezet 

megtartó 

erejében; a fehér 

szín több Árpád-

kori településünk 

nevében szerepel, 

s aztkutatja, hogy 

ennek milyen okai 

lehetnek

MTA Kísérleti 

Orvostudományi Kutató 

Intézet

2358 Fond 1 III. Patay Pál levél László Gyula Acsa 1929.06.29 1 f. autográf

acsai földmunkák 

során kelta és XI-

XIII. századi 

település nyomai 

kerültek elő, a 

leletek viszont 

több helyen is, 

egymástól több 

méter 

távolságban lévő 

gödrökből 

kerültek elő; nem 

tudja teljes 

bizonyosággal 

megállapítani 

jelentőségüket - 

kell-e tovább 

kutatni vagy 

elegendő-e 

felügyelni a 

területet - kéri, 

hogy nézze meg 

személyesen ásatás Acsa

2359 Fond 1 III. Parragi László levél László Gyula Zürich 1979.07.03 1 f.

1 bor. + 8 f. 

xeroxm. gépirat

néhány oldalnyi 

xeroxmásolatot 

mellékelnek a 

Tribuna României 

c. bukaresti 

lapból (1979. 

május.15.); 

felhívja a 

figyelmet "A 

nagyszentmiklósi 

kincs"-ben látható 

azonos képre

Tribuna României c. 

bukaresti lap Florescu, Radu

2360 Fond 1 III.

Pákozdy László 

Márton levél László Gyula Budapest 1979.11.12 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

támogató 

egyetértésével 

továbbítja a 

teológia 

Diáktanácsának 

kérését, melyben 

a hallgatók 

előadás tartására 

invitálják 

honfoglalás 

témakörben előadás

Budapest Református 

Theológiai Akadémia

2361 Fond 1 III. Pál Endre levél László Gyula Nagykőrös 1978.04.25 1 f. gépirat

egykori 

beszélgetésük 

orvostanhallgató 

korában mély 

nyomokat 

hagyott benne; 

most tanácsokat 

kér olvasmányai 

ügyében

2362 Fond 1 III. Pál Endre levél László Gyulané Nagykőrös 1978.05.18 1 f. gépirat

valójában ez egy 

L. Gyulánénak 

szóló 

köszönőlevél; 

korábban ő 

tájékoztatta a 

levélírót arról, 

hogy férje mikor 

érkezik meg



2363 Fond 1 III. Pál Endre levél László Gyula Nagykőrös 1978.08.02 1 f. gépirat

nehezen jön össze 

a találkozás 35 év 

után, mert 

állandóan 

elkerülik egymást; 

kéri, hogy levele 

kézhezvétele után 

adjon életjelet 

magáról

2364 Fond 1 III. Pál Tibor levél László Gyula Budapest 1978.07.28 4 f. 1 bor. autográf

A kettős 

honfoglalás c. 

műhöz kapcsolja 

mondandóját; 

véleménye szerint 

számos nyugat-

európai 

kolostorban 

(főleg 

bencéseknél), de 

a közelmúltban 

megnyitott 

Vatikáni 

könyvtárban is 

szép számmal 

találhatók 

magyarságra 

vonatkozó írott 

források; nem 

hisz a kétes 

értékű  

nyelvtudományna

k és azoknak a 

tudósoknak, akik 

a finn-ugor 

elmélet mellett 

kötelezték el 

magukat; ők nem 

kettős 

honfoglalás

Sajnovics János (1733-

1785)  Budenz József 

(1836-1892), Hunfalvy 

Pák (1810-1891), 

Vámbéry Ármin (1832-

1913), Fettich Nándor, 

Györffy György

2365 Fond 1 III. Pál Tibor levél László Gyula Budapest 1979.06.27 1 f. 1 bor. autográf

a Képes krónika 

magyar 

fordításával 

kapcsolatosan 

fogalmazza meg 

kételyeit; az egyik 

észrevétele a 

genealógiára 

vonatkozik, a 

másik Kálti 

Márkkal 

kapcsolatos Képes krónika Kálti Márk (14. sz.)

2366 Fond 1 III. Pálffy Miklós levél László Gyula Szentendre 1977.12.08 2 f. 4 f. autográf

mellékelten küldi 

"Levedia keresése 

Ázsiában" című 

írását

2367 Fond 1 III. Páll Lajos levél László Gyula Komló 1978.12.15 1 f. 1 bor. gépirat

szeretnék, ha 

1979 első 

felében, egy általa 

megjelölt 

időpontban 

előadást tartana 

honfoglalás 

témakörben elődás

Városi Művelődési 

Központ Igazgatósága 

(Komló)

2368 Fond 1 III. Pásztói Margit levél László Gyula Budapest 1979.12.20 1 f. 1 bor. gépirat

közli, hogy 

Medgyessy 

Ferencről szóló 

kéziratának 

lektorálása 

fgolyamatban 

van, de a munkát 

hátráltatja, hogy a 

fotók  még 

nemkészültek el

Képzőművészeti Alap 

Kiadóvállalata (Budapest) Medgyssy Ferenc

további 

aláíró 

Philipp 

Clarisse

2369 Fond 1 III. Pátzay Pálné levél László Gyula Budapest [1979?] 1 db autográf

feltehetően 

kiállításra szóló 

meghívó

2370 Fond 1 III. Pátzay Pálné levél László Gyula Budapest 1979.10.04 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a 

vigasztaló 

szavakat és azt, 

hogy szerette 

férjét; örül, hogy 

elfogadta 

meghívását Pátzay Pál (1896-1979)

2371 Fond 1 III. Perjési László levél László Gyula Szeged 1977.02.16 1 f. 1 bor. + 5 f. gépirat

meghívják az 

Ópusztaszeri 

Nemzeti 

Emlékpark 

Országos 

Emlékbizottsága 

ülésére, továbbá 

mellékeli a 

Nemzeti 

Emlékpark eddigi 

fejlesztését 

összegező 

jelentést

Losonczi Pál, Szabó G. 

László

2372 Fond 1 III. Pesti János levél László Gyula

Székesfehérv

ár [1976/77?] 1 f. gépirat

küldi a Ma és 

Holnap című 

pedagógiai 

folyóiratot, 

amelyben 

megemlékeznek 

születésnapjáról

2373 Fond 1 III. Pesti János levél László Gyula Budapest 1978.07.26 1 f. 1 bor. gépirat

örömmel olvassa 

elődje anyagában, 

hogy 1979 őszére 

elkészül a Magyar 

őstörténet c. 

könyv; most várja 

az ismételt igenlő 

választ, hogy 

elkészíthessék a 

szerződést Tankönyvkiadó Závodszky Géza

2374 Fond 1 III. Pesti János levél László Gyula Budapest 1978.09.15 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a gyors 

választ; örül a 

terjedelemnöveke

désnek Tankönyvkiadó



2375 Fond 1 III. Pesti János levél László Gyula Budapest 1979.01.05 1 f. 1 bor. gépirat

számíthatnak-e a 

kéziratra a vállalt 

időben; a 

kiadóban nem 

egy kézben 

vannak az ügyek, 

ezért kérdezi, 

hogy a szerződés 

rendben van-e Tankönyvkiadó

2376 Fond 1 III. Pesti János levél László Gyula Budapest 1979.05.25 1 f. 1 bor. autográf

mellékel egy 

"visszhangot" az 

Emlékezzünk 

régiekről című 

munkáról Tankönyvkiadó

2377 Fond 1 III. Pesti János levél László Gyula Budapest 1979.08.13 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a 

kéziratot; a 

megirandó 

előszót 

természetesen 

előre meg fogja 

mutatni; írhat-e 

az Új Tükörben 

vagy az ÉS-ben a 

készülő műről

2378 Fond 1 III. Pesti János levél László Gyula

Székesfehérv

ár 1979.12.05 1 f. gépirat

csak most tud 

foglalkozni az Élet 

és Irodalomnak 

szánt interjú 

szövegével; mikor 

tudnának 

találkozni, hogy 

megmutathassa 

az írást 

2379 Fond 1 III. Petkes József levél László Gyula

Szatmárném

eti 1977.12.12 1 db 1 bor. nyomt.

kis akvarell 

karácsonyi 

üdvözletként

2380 Fond 1 III. Petkes József levél László Gyula

Szatmárném

eti 1978.12.16 1 db

1 bor. + 1 

mell. nyomt.

kiállításra szóló 

meghívó

2381 Fond 1 III. Petneházi Zalán levél László Gyula Budapest 1979.08.26 2 f. 1 bor. gépirat

a levél írója 

hajóskapitány, 

ötven évet töltött 

hajón, most a 

közlekedési 

múzeumban 

dolgozik; 

birtokában van 

Olaus Magnus 

1539-ben, 

Velencében 

nyomott 

térképének 

másolata, 

melynek egyik 

részlete 

tökéletesen 

megegyezik az 

Emlékezezünk 

régiekről c. könyv 

48. oldalán lévő 

ábrával; szívesen 

megmutatja a 

nála lévő leírást 

és ábrázolást

Olaus Mgnus,  1490-

1557  svéd diplomata, 

történész, térképész

2382 Fond 1 III. Petres Éva levél László Gyula

Székesfehérv

ár 1977.02.22 1 f. gépirat

köszöni, hogy 

elvállalta két fiatal 

kollégájuk 

kiállításának 

megnyitását 

(címe: A 

bakonycsernyei 

avarkori temető) kiállítás

2383 Fond 1 III. Petróczy Judit levél László Gyula Budapest 1978.12.11 1 f. 1 bor. autográf

köszöni a képet és 

azt, hogy 

ellátogatott 

intézetükbe MTA SZTAKI

2384 Fond 1 III. Péri József levél László Gyula Budapest 197? 1 db 1 bor. autográf

áldott karácsonyt 

kívánnak

2385 Fond 1 III. Péteri József levél László Gyula Szeged 1977.06.14 1 f. 1 bor. gépirat

köszön ia lapot, 

várja a 

xeroxmásolatot

2386 Fond 1 III. Pichlerová, Magda levél László Gyula Pozsony 1979.05.29 1 f. 1 bor. gépirat német

köszöni fia 

tanulmányi 

ügyében 

(Iparművészeti 

Főiskola) nyújtott 

segítséget

2387 Fond 1 III. Pintér Zsolt levél László Gyula

Berettyóújfa

lu [s.a.] 2 f. 1 bor. autográf

elolvasta két 

könyvét, számára 

eszmélé svolt, 

élni kezdett a 

történelem; 

szeretné megírni 

az államalapítás 

történetét 

regényben, s 

ehhez segítségét 

kéri

2388 Fond 1 III. Pintye Mihály levél László Gyula Miskolc [s.a.] 3 f. 1 bor. autográf

szerinte a turul- 

és a csodaszarvas 

mondák 

tekintetében L. 

Gyulának  nincs 

igaza; három 

oldalon keresztül 

saját igazát 

igyekszik 

alátámasztani, 

egyebek mellett a 

honfoglalók 

szarvasmarha-

kultusza 

tárgyában is



2389 Fond 1 III. Pintye Mihály levél László Gyula Debrecen [s.a.] 1 f. 1 bor. autográf

sajnos 

őstörténetünkre 

vonatkozó 

elméleteit sehol 

nem fogadják el, 

dilettáns 

csodabogárnak 

titulálják

2390 Fond 1 III. Piroska [Jánosné] levél László Gyula Csongrád 1978.11.20 2 f. autográf

gratulál 

Művészetekről 

szóló könyvéhez, 

melyben őt is 

megemlíti 

virágaival 

kapcsolatban; TV-

előadását is 

megnézték; 

fájlalják, hogy 

régen volt 

Csongrádon 

2391 Fond 1 III. Pogány Ö. Gábor levél László Gyula Budapest 195? 1 f. gépirat

örül, hogy vállalja 

a tervbevett 

tanulmány 

megírását

Szépművészeti Múzeum 

(Budapest)

2392 Fond 1 III. Pogány Ö. Gábor levél László Gyula Budapest 1979.03.29 1 f. 1 bor. gépirat

áprilisban 

rendezik a 

Mednyánszky 

emlékkiállítást, a 

művész halála 

után 60 évvel; a 

tárlathoz méltó 

megnyitást 

szeretnének, 

ezért kéri, hogy 

vállalja el a 

megnyitást kiállítás

Mednyánszky László 

(1852-1919)

2393 Fond 1 III. Polgáry Sándor levél László Gyula Göteborg 1978.01.30 1 f. 1 bor. gépirat

megvívta 

munkahelyi 

harcait és reméli, 

hogy békében 

hagyják 

nyugdíjazásáig; 

vett egy 

cimbalmot és 

felfrissítette 

egykori tudását; 

közelben lakó 

unokáinak 

magyar 

mesefilmeket 

vetít; 

becsavarogta 

Spanyolországot 

és megnézte az 

altamorai 

barlangot

2394 Fond 1 III. Polgáry Sándor levél László Gyula Göteborg 1979.09.04 1 f.

1 bor. + 2 

fénykép gépirat

röviden 

megismételte az 

előző levelében 

leírtakat; már 

csak 5 éve van a 

nyugdíjazásáig, 

addig minden 

munkát szeretne 

korrekt módon 

lezárni és átadni 

utódainak; sokat 

cimbalmozik, 

"visszagyakorolta" 

magát a magyar 

dalkincsbe; 

szabadsága alatt 

megjárta Észak-

Görögországot, 

eljutott Pellába, 

amit meglepően 

kisszerűnek talált, 

de annál 

érdekesebbnek; 

Verginában 

(Beroia) 

megnézett egy 

ásatást, melyről 

fényképet is tumulus

II. Fülöp makedón király 

(i.e. 382-336)

Makedónia, 

Pella, Vergina

2395 Fond 1 III. Polgáry Sándor levél László Gyula Angered 1985.07.03 3 f. 1 f. xeroxm. gépirat

nyugdíjba ment, 

így most sok ideje 

van olvasásra; 

ezúttal "A 

népvándorláskor 

művészete 

Magyarországon" 

című munka, 

annak is a 

kovácsmesterségr

ől szóló része 

ihlette levélírásra; 

metallográfiai 

kérdeseket vet 

fel, a vas- és 

réztárgyak 

egybemunkálásán

ak problémáiról, a 

damaszkolási 

technikáról ír, 

valamint arról, 

hogy az egykori 

kardok szép 

motívumait nem 

többrétegű 

kovácsolási, 

hanem 

betétedzési 

kovácsmester

ség, 

archeometall

urgia

2396 Fond 1 III. Poljakov, A. levél László Gyula Leningrád [s.a.] 1 f.

1 bor. + 1 

fénykép gépirat francia

küldi a kért 

fényképet Ermitázs

2397 Fond 1 III. Pomezanski György levél László Gyula [Budapest] [s.a.] 1 f. gépirat

mellékelten küldi 

egy néző 

leletmentő 

szándékkal írt 

levelét

az 

említett 

levélnincs 

P.Gy. 

levele 

mellett



2398 Fond 1 III. Pósfay Pongrác levél László Gyula

Villa Carlos 

Paz 

(Cordoba) 

(Argentina) 1997.12.15 1 f. 1 bor.+ 7 f. gépirat

úgy gondolja, 

hogy L.Gy. a 

kettős 

honfoglalás 

elméletével 

kimozdította 

holtpontjáról az 

őstörténetkutatás

unkat; majd leírja 

Einstein 

marosvásárhelyi 

látogatását a 

Teleki Tékában; 

ekkor tünt el 

Bólyai 

hagyatékából 

néhány oldal, s 

röviddel ezután 

Einstein saját 

neve alatt 

nyilvánosságra 

hozta a relativitás 

elméletét; 

Einstein halála 

után hagyatékát 

közjegyzői 

jegyzőkőnyvbe 

vették, s ebben 

Einstein, Albert (1879-

1955) fizikus; Gauss, 

Karl Friedrich (1777-

1855) matematikus, 

Bólyai János (1802-

1860) matematikus,  

Oberth, Hermann (1894-

1989) erdélyi 

származású fizikus, 

Padányi Viktor (1906-

1963) történész

az egyik 

melléklet 

Padányi 

Viktor 

Kelet és 

Nyugat 

között 

című 

írásának 

xeroxmás

olata; a 

másik 

mellékletb

en a levél 

írója egy 

olyan 

cikkből(Nu

eva, 1997. 

VII. év. 

333.sz.) 

idéz, 

illetve 

fordít, 

amely az 

archaeoló

gia új 

lehetőség

eiről szól, 

2399 Fond 1 III. Pozsár László levél László Gyula

Csokonyavis

onta 1978?06.? 1 f. 1 bor. autográf

a történelem 

szakos ált.iskolai 

tanár az 

alkotmányos 

monarchia 

kialakulásáról, 

európai 

képviselőiről 

szeretne 

dolgozatot írni; 

hasonlóságot vél 

felfedezni a japán 

császárok - 

sogunok és a 

magyar kettős 

fejedelemség 

kende-gyula 

között; erről a 

kérdésről szetne 

többet tudni

2400 Fond 1 III. Pozsgai  Imre levél László Gyula Budapest 1978.02.02 2 f. 1 bor. gépirat

a Kulturális 

Minisztérium 

bizottságot hoz 

létre a 

visszakapott 

korona és 

koronázási 

jelvények 

tudományos 

kutatásának 

koordinálására; 

kéri, hogy a 

munkában, mint a 

bizottság tagja 

vegyen részt szent korona Kulturális Miniszter

2401 Fond 1 III. Právicz Lajos levél László Gyula Pécs 1977.10.25 1 f. gépirat

várják a 

december 9-én és 

szeretnék, ha 

előadásának címe 

a kettős 

honfoglalás 

feltevésének 

kialakulása lenne előadás

2402 Fond 1 III. Pribék Endre levél László Gyula Orosháza 1978.02.13 2 f. 1 bor. autográf

az orosházi 

Ifjúsági Ház 

igazgatósága 

nevében kérdezi, 

hogy vállalna-e 

egy beszélgetést 

márciusban; majd 

felvázolja 

javaslatait a 

tematikát illetően

2403 Fond 1 III. Purhonen, Paula levél László Gyula Helsinki 1977.12.27 1 f. 1 bor. + 1 f. nyomt.

meghívják az UIAS 

Végrehajtó 

Bizottságának 

következő, 1978 

májusában, 

Helsinkiben 

tartandó ülésére; 

vállalják 

költségeit; kérik, 

hogy részvételi 

szándékát 1978. 

február 1-ig 

jelentse be; a 

szimpozium 

témája a Balti-

tenger régiójának 

kulturkapcsolatai 

a 7-13. 

században; a 

melléklet a 

szimpozium 

programját 

tartalmazza konferencia

Union Internationale 

d'Archéologie Slave. 

Réunion du Comité 

Exécutif

további 

aláírók C. 

F. 

Mainande

r, Aarni 

Erä-Esko; 

a 

melléklet 

a 

konferenc

ia 

programjá

t 

tartalmazz

a

2404 Fond 1 III. Püski Sándor levél László Gyula New York 1979.10.12 1 f. 1 bor. + 2 f. gépirat

a tervezett dél-

amerikai út 

meghiúsulásáról 

és arról ír, hogy 

ez csalódást okoz 

a meghívóknak; 

biztosította a 

Világszövetség 

vezetőit, hogy L. 

Gy. utazásának 

(amennyiben 

később 

megvalósul - 

nincs semmiféle 

politikai célja

Szathmáry Lajos, 

Zolcsák István, Theész 

János

Püski e 

leveléhez 

mellékelte 

Zolcsák 

Istvánnak 

és Theész 

Jánosnak 

írt levelei 

másolatát



2405 Fond 1 III. Püspöki Nagy Péter levél László Gyula Pozsony 1978.01.24 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a 

jókívánságokat és 

azt, hogy B. 

Szatmári 

Saroltával 

elküldette a 

könyvét, ami igen 

jól jött a közte és 

a Szlovák 

Történettudomán

yi Intézet között 

zajló vitában Szatmári Sarolta, B.

2406 Fond 1 III. Raczky Pál levél László Gyula Szolnok 1979.05.25 1 f. 1 bor. gépirat

örülnek, ha ők is 

tehetnek valamit, 

örömmel adják ki 

levelezését levelezés

Damjanich János 

Múzeum (Szolnok) Selmeczi László

a 

levelezés 

valóban 

megjelen: 

László 

Gyula: 

Régészeti 

levelek. 

Tanítvány

aimnak, 

egyetemi 

éveim 

emlékére. 

Készült a  

szolnoki 

Damjanich 

János 

Múzeum 

xerox-rota 

üzemében 

1980-ban, 

350 

példányba

n

2407 Fond 1 III. Raffai István levél László Gyula Veszprém [s.a.] 1 f. 1 bor. gépirat

néhány kéziratról 

kér másolatot

Új Horizont Kulturális 

folyóirat (Veszprém)

Bartalis János, Bozay 

Attila, Petrovics Emil, 

Bolmányi Ferenc, 

Gazdag Erzsi, Vas István

2408 Fond 1 III. Raffai István levél László Gyula Veszprém 1991.01.02 1 f. 1 bor. autográf

január végén 

felkeresné a 

következő lappal 

és kérné a rajzok 

másolatait is; úgy 

néz ki, hogy 

megélnek, ha 

nehezen is; 

szerencsés új 

esztendőt kíván

2409 Fond 1 III. Rajki Gyula levél László Gyula Szombathely 1978.09.30 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

köszöni a 

nagybátyját 

méltató 

tanulmányt, amit 

az Életünk 

szerkesztősége 

hajlandó 

megjelentetni; 

birtokában van 

Rajki 

lovaszobrának 52 

cm magas bronz 

példánya

Rajki László (1939-) 

szobrászművész Rum

az 

utóiratban 

azt kédezi, 

hogy 

miért nem 

tett 

említést 

az ELTE-n 

található 

domborm

űről

2410 Fond 1 III. Rácz Sándor levél László Gyula [s.l.] 1978.05.29 1 f. gépirat

a Kettős 

honfoglalás c. 

munka szerinte 

tökéletes; felhívja 

figyelmét Fekete 

Zsigmond  "Hol 

volt, hol nem volt 

Pribina országa" 

c. művére; 

történészeink 

sajnos nem 

mutatnak rá arra, 

hogy mennyi 

hamisság van 

ősiségünkkel 

foglalkozó 

irásokban Fekete Zsigmond

2411 Fond 1 III. Saáry Éva levél László Gyula Lugano 1997.12.24 1 db

1 bor. + 1 

xeroxm. autográf

boldog új 

esztendőt kíván; 

mellékeli a 

Magyar Élet 

decemberi 

számában 

megjelent cikkét a 

lugánói 

tanulmányi  

napokról Lugano

2412 Fond 1 III. Saks, Edgar V. levél László Gyula Montreal 1970.10.31 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a 2. 

finnugor 

kongresszusra 

küldött 

tanulmányt; most 

olvasta, hogy 

megválasztották a 

finnugor 

kongresszus 

végrehajtó 

bizottsága 

tagjának a 

következő 

konferenciára, 

amit Budapesten 

fognak tartani; 

gratulál és reméli, 

hogy ez a 

befolyásos 

pozíció lehetővé 

teszi, hogy széles 

szakmai körökben 

kifejthesse a 

finnugor 

népesség 

eredetével 

kapcsolatos 

nézetei kifejtését



2413 Fond 1 III. Salamon Ferenc, ifj. levél László Gyula Budapest 1979.04.21 1 f. 1 bor. autográf

kéri, hogy hazai 

címére ne írjon 

véleményt arról 

az írásról, amelyet 

szegedi barátja 

révén juttatott el

2414 Fond 1 III. Salies, Gisela levél László Gyula Bonn 1977.06.07 1 f. 1 bor. gépirat

Horedt professzor 

javaslatára 

kérdezi, hogy 

szüksége van-e 

Erdélyi István 

írására, ami a 

Studia 

Archaeologica 

VI.(1977) 

kötetében jelent 

meg; amennyiben 

kéri, szívesen 

elküldi

Rheinisches 

Landesmuseum (Bonn)

Kurt Horedt (1914-

1991) erdélyi szász 

őstörténész, régész

Erdélyi 

István 

írásának 

címe: Les 

anciens 

Hongrois 

et les 

ethnies 

voisines à 

l'Est

2415 Fond 1 III. Sarkadi Sándor levél László Gyula [Sopron] 1978.06.09 1 f. gépirat

kéri, hogy a 

mellékelt 

nyilatkozatot 

aláírva küldje el 

az Akad. 

Kiadónak; 

Sopronról kelt 

szép írását 

nagyon köszöni

2416 Fond 1 III. Sági Károly levél László Gyula Keszthely 1977.05.20 1 f. 1 bor. gépirat

előzetes 

engedélye alapján 

tervbe vették a 

"Kortársaim" c. 

sorozatot; ha a 

kiállítás 

megszülethet, 

akkor javaslatot 

kér a megnyitó 

személyére; meg 

kell rendezniük a 

balatoni 

Kisgrafikai 

Biennálét; kéri, 

hogy rézkarcaival 

vegyen részt; 

ugyanerre fogja 

megkérni Borsost 

is, ha megkapja 

címét kiállítás

Balatoni Múzeum 

(Keszthely) Borsos Miklós

Kisgrafikai 

Biennálé

2417 Fond 1 III. Sági Károly levél László Gyula Keszthely 1977.06.14 1 f. gépirat

megtisztelve érzik 

magukat, hogy 

művei a 

Kisgrafikai 

Biennálét 

ékesíthetik; ha a 

megnyitó idején 

Pálkövén lenne, 

akkor szívesen 

elmenne érte kiállítás

Balatoni Múzeum 

(Keszthely)

Kisgrafikai 

Biennálé

2418 Fond 1 III. Sági Károly levél László Gyula Keszthely 1977.09.16 1 f. 1 bor. gépirat

sajnos Takáts 

nem tudja 

megnyitni a 

kiállítást, helyette 

Földes István 

keszthelyi 

tanácselnököt 

javasolja, aki a 

katalógus 

költségeit is 

vállalja; a 

keszthelyi 

Múzeum Barátok 

Köre szeptembe 

végén előadást 

szeretne tőle 

hallani bármilyen 

témakörben

kiállítás, 

előadás

Balatoni Múzeum 

(Keszthely)

Takáts Gyula, Földes 

István

2419 Fond 1 III. Sági Károly levél László Gyula Keszthely 1978.07.26 1 f. 1 bor. gépirat

a zalaegerszegi 

nyomda olyan 

drágán csinálta 

volna meg a 

katalógust, hogy 

azt nem tudták 

vállalni; viszont a 

helyi egyetem az 

újonnan 

beszerzett 

gépeivel a 

jövőben már 

csinos 

katalógusban 

presentálja a 

Kortársaim 

sorozat újabb 

előadását vagy 

grafikai anyag 

bemutatását

Balatoni Múzeum 

(Keszthely)

privát 

megjegyzé

sként fűzi 

a levél 

végére: 

"grartulál

ok, 

könyveid 

Erdélyben 

indexre 

kerültek, 

fejvesztés 

terhével"

2420 Fond 1 III. Sánta Klára levél László Gyula Budapest [1976?] 1 f. autográf

miként lehetséges 

az, hogy az 

iskolában még 

mindig azt 

tanítják, hogy a 

besenyők 

támadása miatt 

történt a 

honfoglalás és a 

kettős 

honfoglalásról 

egyetlen szó sem 

esik



2421 Fond 1 III. Sánta Klára levél László Gyula Budapest 1976.12.30 1 f. 1 bor. autográf

a 19 éves fiatal 

lány leírja, hogy 

mi minden 

érdekli, kedvenc  

időtöltése a 

táncház; felvették 

a Tanítóképző 

Főiskaolára, de 

ott nem azt 

tanulta, amit 

szeretett volna, 

abbahagyta és 

most állást keres  

2422 Fond 1 III. Sánta Klára levél László Gyula Budapest 1977.02.15 1 f. 1 bor. autográf

köszöni a Pályám 

emlékezetét; a 

BTM-ben 

szeretne dolgozni, 

reméli sikerül; 

megszerezte az 

egyetem 

tanrendjét, a 

régészetről azt 

látja, hogy szűk 

körű, de néhány 

történelem 

előadásra 

szeretne elmenni; 

az ógörög nyelv is 

nagyon érdekli

2423 Fond 1 III. Sántha Györgyné levél László Gyula [Kecskemét] [1974] 1 db autográf

férje halálával 

kapcsolatos 

szívből jövő sorait 

hálásan köszöni

2424 Fond 1 III. Sárik Pál levél László Gyula [New York?] 1978.05.15 4 f. gépirat

meghallgatta new 

yorki előadását 

(szándékában áll a 

többit is 

meghallgatni), 

majd elolvasta a 

Régészeti 

tanulmányokat; 

az előadás és az 

olvasott anyag 

késztették 

őstörténetünkkel 

kapcsolatos 

kérdései 

felvetésére, 

valamint saját 

vélemnye 

megfogalmazásár

a 

2425 Fond 1 III. Sárkány Kálmán levél László Gyula Budapest 1978.09.27 1 f. 1 bor. + 6 f. gépirat

hozzászólás L. 

Gyulának a 

Nagyszentmiklósi 

kincsról szóló 

tanulmányához, 

az "égberagadási 

jelenet"-hez

nagyszentmikl

ósi kincs; 

égberagadási 

jelenet

2426 Fond 1 III. Sárkány Kálmán levél László Gyula Budapest [1979?] 10 f. gépirat

műtéten esett át, 

ezért nem tudott 

még 

válaszlevelére 

reagálni; a köztük  

lévő 

véleménykülönbs

ég  mit sem 

változtat iránta 

tanúsított 

elismerésén; 

írásában  

etimológiai 

kérdésekkel 

foglalkozik egyes 

szavak (sárkány), 

majd a kígyó 

szimbolikájával

Blaskovics József (1910-

1990) turkológus

2427 Fond 1 III. Sárközy Sándor levél László Gyula Bábolna 1977.12.28 1 f. 1 bor. autográf

Bábolnán lakik 

Bana mellett, ahol 

Jókai édesanyja 

született; 

településneveket 

sorol fel, 

melyekhez hozzá 

lehet fűzni "Jókai 

hét nyelvén az 

ördögöt"; más 

településnevekhe

z a farkast; míg 

másoknál a 

fejedelmek 

ítélkezéseit 

igazoló "per"-t, 

mint például: 

Per/jános, 

Per/ecse, 

Per/emarton etc. Jókai Mór

2428 Fond 1 III. Sárközy Sándor levél László Gyula Bábolna 1979.09.17 2 f. 1 bor. autográf

érveket hoz fel 

Barta Antal azon 

ellenvetésére, 

miszerint a 

Várkony nevű 

helységnevek 

nem avar 

eredetűek Nyékvárkony



2429 Fond 1 III. Sárközy Sándor levél László Gyula Bábolna 1979.10.?? 2 f. 1 bor. autográf

köszöni 

Nyékvárkony 

helységnévvel 

kapcsolatos 

válaszát; néhány 

éve Bábolnán 

talált két 

bálványkövet, s 

ezt a tényt 

bejelentette a 

Műemléki 

Felügyelőségnek 

és a tatai 

múzeumnak is; e 

múzeum 

munkatársai úgy 

vélték, hogy ezek 

a kövek csak 

képződmények, 

nem szobrok, ám 

mégis védett 

helyre kellene 

tenni; a levél írója 

szerint jóllehet 

ezek valóban nem 

szobrok, de 

megmunkált 

kövek; ilyeneket 

Nyékvárkony, 

Bábolna, 

Pusztatemplom, 

Keveháza

2430 Fond 1 III. Sárközy Sándor levél László Gyula Bábolna 197? 2 f. autográf

a bábolnai Ördög-

hegy déli oldalán 

halad el egy ÉNy-

DK irányú halom, 

melynek 

közepéből két 

bálványkőkerült 

elő, a 

nagyobbikat 1910 

táján vontatták le 

a szántóról a 

pannonhalmiak 

Csanak-pusztai 

majorjába

Jókai Mór, Gelér János 

(volt apátsági béres), 

Pávai Vajna Elek (1820-

1874) geológus

Bábolna, 

Pannonhalma

2431 Fond 1 III. Schmid, Hanns levél László Gyula Eisenstadt 1978.02.02 1 f. gépirat német

vendégként 

meghívják a 

nyugat-pannoniai 

térség régészete 

című 

konferenciára konferencia

Burgenländische 

Landesmuseum 

(Eisenstadt)

2432 Fond 1 III. Schütz Ödön levél László Gyula Budapest 1979.05.08 1 f. 1 bor. gépirat

Uli Šâmiloghlu 

nyáron 

Magyarországra 

jön és fontos 

lenne, hogy 

ásatások révén 

megismerje a 

magyar tudós 

fiatalságot, a 

magyar 

embereket és 

vidéket; beiratta a 

debreceni nyári 

egyetemre Šâmiloghlu, Uli

2433 Fond 1 III. Schwott Lajos levél László Gyula Budapest [1977.02.] 1 db 1 bor. fametszet

boldog új évet 

kíván

2434 Fond 1 III. Schwott Lajos levél László Gyula Budapest [1977.01.?] 1 db nyomt.

meghívó Berda 

József 

születésének 75. 

évfordulóján 

tartandó baráti 

összejövetelre

Berda József (1902-

1966) költő

2435 Fond 1 III. Schwott Lajos levél László Gyula Budapest 1978.01.? 1 db 1 bor. nyomt.

meghívó Berda 

József 

születésének 76. 

évfordulóján 

tartandó baráti 

összejövetelre

Berda József (1902-

1966) költő

2436 Fond 1 III. Sellei Sarolta levél László Gyula Pécs 1977.12.08 1 f. 1 bor. autográf

az előadására 

nem tudtak 

elmenni, de kérik, 

hogy  két 

könyvüket 

dedikálja; ők is 

dolgoznak 

következő 

munkájukon 

(Kréta, Mükéné, 

Trója)

a másik 

aláíró 

Panyik 

István

2437 Fond 1 III. Selmeczi László levél László Gyula Szolnok 1977.11.25 1 f. 1 bor. gépirat

gyűjteményes 

kiállítást 

rendeznek a 

Szolnoki 

Művésztelepen 

dolgozó Simon 

Ferenc 

szobrászművész 

alkotásaiból; kéri, 

hogy  

katalógushoz 

írjon előszót és 

nyissa meg a 

kiállítást

kiállítás; 

Szolnoki 

Művésztelep

Damjanich János 

Múzeum (Szolnok)

Simon Ferenc (1922-

2015) szobrászművész

2438 Fond 1 III. Simó Jenő levél László Gyula Budapest 1978.11.13 1 f. gépirat

a 

Nagyszentmiklósi 

kincs második 

kiadása 

alkalmából 

meghívják az 

Egyetemi 

Könyvesboltba 

dedikálásra dedikálás Corvina Kiadó (Budapest)

2439 Fond 1 III. Simó Jenő levél László Gyula Budapest 1979.04.09 1 f. gépirat

az ünnepi 

könyvhétre 

megjelenő Borsos 

Miklós albumot 

diavetítéssel 

összekötve 

szeretnék 

bemutatni a 

Kossuth Klubban; 

kérik, hogy tartsa 

meg a 

könyvbemutatót

könyvbemuta

tó Corvina Kiadó (Budapest) Borsos Miklós



2440 Fond 1 III. Simoncsics János levél László Gyula Szeged 1977.08.29 1 f. 1 bor. gépirat

a Szegedi 

Somogyi Könyvtár 

felkérte, hogy 

szervezzen egy 

helytörténeti 

előadássorozatot, 

de titkos vágya, 

hogy az első 

előadást L.Gy. 

tartsa; ez ügyben 

szeretné 

személyesen 

Felgyőn 

felkeresni, mert 

Ilia Mihálytól úgy 

tudja, hogy éppen 

ott tartózkodik előadás

Somogyi Könyvtár 

(Szeged) Ilia Mihály

2441 Fond 1 III. Sipeki György levél László Gyula Budapest 1978.02.24 4 f. 1 bor. autográf

az eredetileg 

agrotechnikus 

levélíró 

növényhatározóv

al a kezében járja 

az országot és 

mint szakképzett 

kertész fűz 

megjegyzéseket a 

nagyszentmiklósi 

kincs 2. és 7. 

korsóján látható 

növényekhez; 

nem ért egyet 

Füzesi Miklós 

meghatározásaiva

l, szerinte ugyanis 

a 2. sz. korsón 

Ganümédész nem 

szőlőindát tart a 

kezében, hanem 

liliomot; az 

égberagadási 

jelent férfi alakja 

pedig fáklyát és 

nem liánt tart a 

kezében

Nagyszőlősi 

aranykincs Füzesi Miklós

2442 Fond 1 III. Sipos Gyuláné levél László Gyula Nyíregyháza 1978.01.09 1 f. 1 bor. autográf

egyeneságú 

rokonságuk 

jogosítja fel a 

tegeződésre; nagy 

örülne, ha 

vendégül láthatná 

családjával együtt 

és akkor 

elmondhatja a 

családról azt, 

amire a levél 

címzettje kiváncsi

2443 Fond 1 III. Sipos Gyuláné levél László Gyula Nyíregyháza 1978.12.18 2 f. 1 bor. autográf

sajnos a tordai 

rokonsággal 

kacsolatos 

igéretét nem 

tudja beváltani, 

mert fél, hogy 

téves adatokat 

ad; az egyik 

amerikai 

előadását 

meghallgatta 

Bertalan Sára, egy 

ott élő lány, akivel 

rokonságban 

vannak, s most őt 

látogatta meg 

Nyíregyházán

Bertalan Sára, Bertalan 

Sándor, Jakab Imre

2444 Fond 1 III. Somody Pál levél László Gyula

New 

Brunswick 1977.11.03 1 f. 1 bor. gépirat

örül, hogy 

megkapta Érdy 

könyvét, amit 

Takács Adrienne 

révén küldött el; a 

továbbiakban 

feleleveníti 

megismerkedésük 

körülményeit, 

majd 

visszaemlékezik 

azokra az ifjúkori 

barátokra, akikkel 

a Bartha Miklós 

Társaságban 

találkoztak

Bartha Miklós 

Társaság

Érdy Miklós (1931-

2017), Asztalos Miklós 

(1899-1986) író, 

történész,  Szász Béla

2445 Fond 1 III. Somogyi Imre levél László Gyula Budapest 1979.06.06 1 f. gépirat

megvette az 

"Emlékezzünk 

régiekről" c. 

munkáját, amiért 

köszönetét fejezi 

ki; érdekesnek 

tarja a kettős 

honfoglalás 

gondolatát, de 

erre már a 

szájhagyomány is 

utalt a székelység 

körében; a 

szájhagyományt 

nagy kell tisztelni, 

mert ereje van



2446 Fond 1 III. Sozan Mihály levél László Gyula Budapest 1979.07.15 1 f. 1 bor. autográf

Amerikába való 

visszautazása 

előtti percekben 

írja búcsúlevelét, 

hogy 

megköszönje 

jótanácsait, 

beszélgetéseiket, 

tapasztalatainak 

átadását; reméli 

hasznos volt a 

kutatóév és a 

rengeteg 

jegyzetet, amit 

magával visz, 

igazolni fogja 

ittlétét; némi 

eredményről  már 

most is számot 

adhat

Tomka Péter, Lipták Pál, 

Szatmári Sarolta

2447 Fond 1 III. Sólyom Károly levél László Gyula Vác 1977.12.17 1 f. 1 bor. autográf

nagyon köszöni 

útmutatásait; az a 

tanulmánya, ami 

Anonymus Gesta 

Hungarorumával 

foglalkozik, 

majdnem kész, 

csak egy 

fényképre lett 

volna szüksége; 

már megkereste 

Karáth Józsefet is; 

köszöni, hogy 

felhívta figyelmét 

Deér József 

megfigyelésére, 

ami az 

ereklyetartó és a 

magyar királyi 

korona közti 

analógiára 

vonatkozik

Karáth József, Deér 

József

2448 Fond 1 III. Sóvágó Gábor levél László Gyula Budapest 1971.06.12 2 f. 1 bor.+1 f. autográf

multunk 

eredményes 

kutatójának 

ajánlja fel emlékül 

a mellékelt 

"István király 

emlékére" című 

versét Erdélyi József

2449 Fond 1 III. Spahiu, Hanna levél László Gyula Tirana [s.a] 1 db autográf

találkozott 

Nemeskéri 

Jánossal egy 

tiranai 

konferencián, így 

örült, hogy 

érdeklődhetett 

egykori magyar 

kollégáifelöl; ezt a 

lapot is vele küldi

2450 Fond 1 III. Standeisky Andor levél László Gyula Pellérd 1978.04.24 1 f. 1 bor. autográf

őt is régóta 

izgatta a kettős 

honfoglalás 

kérdése; felhívja a 

prof. figyelmét 

Domanovszky 

Sándor: Kézai 

Simon mester 

krónikája c. 

művére (Bp. 

1906), melyben 

Kézai leírja, hogy 

Attila fia, Csaba a 

magyarokat a 

második 

bejövetelre 

ösztökélte

kettős 

honfoglalás

2451 Fond 1 III. Standeisky Andor levél László Gyula Pellérd 1979.08.21 2 f. 1 bor. autográf

lerajzolja, hogy 

kertükben 

pontosan hol 

találta a csatokat, 

amelyekről e 

helyt nem ír 

részletesen; 

szeretné, ha egy 

pécsi útja során 

meglátogatná

2452 Fond 1 III. Steiner Ágnes levél László Gyula Baja 1977.08.03 1 f. 1 bor. gépirat

arra kéri, hogy "A 

magyar piktura 

mesterei c. 

sorozatukban 

október 7-én 

tartson előadást 

Rudnay Gyuláról előadás

József Attila művelődési 

Központ (Baja) Rudnay Gyula



2453 Fond 1 III.

Sugár Menyhért 

(Melchior Sugier) levél László Gyula Besseges 1979.08.18 5 f. gépirat

egy 

írásmegfejtést 

szeretne vele 

megismertetni, 

mert biztos 

benne, hogy 

érdekelni fogja; 

Sziciliában 

találtak egy 2500 

évesnek ítélt 

edényt, rajta 

szóközök és 

írásjelek nélküli, 

99 betűjelből álló 

szöveget, 

melyben a levél 

írója két magyar 

szót vélt 

felismerni (Isten, 

Esti); véleménye 

szerint ez a 

szöveg régebbi, 

mint a Halotti 

Beszéd; a 

továbbiakban a 

megfejtési 

eljárásról ír

Le vase de 

Centuripe Février, James G. Szicilia, Centorbi

Février 

könyvéne

k címe: 

Histoire 

de 

l'écriture. 

Paris : 

Payot, 

1959.

2454 Fond 1 III. Szabó István levél László Gyula Sárbogárd 1978.? 1 db. 1 bor. autográf

köszöni a 

segítőkész 

jóindulatot, de 

úgy döntött, hogy 

inkább teológiára 

jelentkezik

2455 Fond 1 III. Szabó József levél László Gyula Bácstopolya 1978.02.24 2 f. 1 bor. gépirat

új lakásba 

költöztek, így 

végre elférnek a 

könyvei; a 

nagyszentmiklósi 

kincsről szóló 

könyvét úgy 

elkapkodták, hogy 

csak pult alól 

tudta 

megszerezni; 

minden könyvét  

igyekszik 

begyűjteni; 

ismerősei - kik 

ugyancsak nagy 

érdeklődéssel 

olvassák munkáit - 

szerint valami 

mágikus erő 

sugárzik 

műveiből; a 

Vajdaságban élők 

köreiben nagyon 

megnőtt az 

érdeklődés a 

régmúlt iránt; 

nagyon szeretné, 

Szekers László, Ricz 

Péter, Jung Károly, 

Oravecz Hargita

2456 Fond 1 III. Szabó József levél László Gyula Bácstopolya 1978.03.07 1 f. 1 bor. gépirat

betegsége alatt 

sokat olvas, 

érdekli a régészet, 

de ahhoz már 

öreg, hogy pályát 

módosítson; az 

újságírás is 

érdekes, de néha 

elfásul; ilyenkor 

verseket olvas, de 

bevallja, hogy a 

mai, friss 

irodalmat nem 

ismeri; reméli, 

hogy hamarosan 

lesz autója és 

akkor 

Magyarországon 

megtekinthetik a 

történelmi 

nevezetességet és 

talán eljut egyszer 

Erdélybe is Szekeres László

2457 Fond 1 III. Szabó Lajos levél László Gyula Cegléd 1979.12.02 1 f. autográf

a Móra kiadón 

keresztül küldi 

levelét: 72 éves 

beteg ember, 

gyűjti a 

könyveket, az 

általa értékesnek 

tartott 

kiadványokat 

olyan emberre 

akarja hagyni, 

akiben még él a 

haza és a nemzet; 

sürgős választ vár 

2458 Fond 1 III. Szabó Sándor levél László Gyula Budapest 1979.03.16 2 f. 1 bor. gépirat

őrzi a kettős 

honfoglalásra 

vonatkozó cikkeit; 

kérdéseket tesz 

fel: milyen 

minőségben 

érkeztek a Kárpát-

medencébe az 

első magyarok; 

mekkora az a 

terület, ahol a 

"kései avar" 

település volt; 

miért hallgatunk 

az embertani 

adatokról



2459 Fond 1 III. Szabó Sándor levél László Gyula Budapest [197?] 4 f. autográf

hova tartoznak 

embertanilag a 

kései avarok; 

nagyon érdekli a 

"fehér magyarok" 

megjelölés és 

szerinte innen 

eredeztethetőek a 

Fehér/Fejér 

kezdetű 

helységnevek

2460 Fond 1 III. Szabó Zoltán levél László Gyula Norwalk 1979.06.05 2 f. gépirat

örült  az avarkori 

magyar 

adatoknak; egyik 

fia geológusnak 

készül és 

meglepte őt 

számára új 

információkkal 

(miként csúsznak 

össze vagy válnak 

el földrészek); a 

továbbiakban 

kérdésekre keres 

választ: miért írja 

Koestler, hogy a 

honfoglaló 

magyarok 

egynejűek és egy 

isten hívők voltak; 

vagy Komoróczy 

akkádjai az egy 

szót a szumír 

"Istin" és "Esten" 

ékjelekből és 

számokból vették 

át, etc.

Arthur Koestler, 

Komoróczy Géza, 

Sámuel Noah Kramer

2461 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Colombus 1976.06.25 1 f. 1 bor. gépirat

külföldre vetődött 

magyar családok 

igyekeznek 

erdélyi 

gyökereiket 

ápolni; László 

vezetéknevű 

rokonai iránt 

érdeklődik, s ha 

lehetséges lenne, 

kérne 

családtörténeti 

adatokat Jakó Zsigmond

2462 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Colombus 1976.08.07 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a levelet; 

felsorolja a 

rokonokat és a 

kapcsolatokat, 

mert gyerekeik 

részére össze 

akarják írni a 

rokon családok 

eredetét

2463 Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Stamford 1977.08.06 1 f. autográf

költözés és 

lábtörés 

akadályozta a 

levélírásban; ha 

sor kerül amerikai 

útjára, szívesen 

látnák, örülnének 

ha meglátogatná 

őket

2464 Fond 1 III. Szakolczay Lajos levél László Gyula Budapest 1978.02.09 1 f. 1 bor. autográf

egy esszét kér az 

István király 

könyvről; egy 

Nagy Olga 

kritikát; továbbá 

érdeklődik, hogy 

nincs-e 

valamilyen 

anyaga Nagy 

Lászlóról kritika Új írás Szerkesztősége

Györffy György, Nagy 

Olga, Nagy László

feltehetőe

n Györffy 

István 

király és 

műve c. 

könyvről 

van szó

2465 Fond 1 III. Szakolczay Lajos levél László Gyula Budapest 1978.11.29 1 f. 1 bor. autográf

kéri, hogy írjon 

Rácz István 

"finnugor 

fotóiról" kritika Új írás Szerkesztősége Rácz István

feltehetőe

n Rácz 

István - 

Niilo 

Valonen: 

A finnugor 

népek 

népművés

zete c. 

könyvről 

van szó

2466 Fond 1 III. Szakolczay Lajos levél László Gyula Budapest 1979.02.21 1 f. autográf

Ujváry Zoltán A 

temetés paródiája 

c. művéről kér 

írást kritika Új írás Szerkesztősége Ujváry Zoltán

2467 Fond 1 III. Szakolczay Lajos levél László Gyula Budapest 1979.08.02 1 f. 1 bor. autográf

valószínűleg 

Juhász [Ferenc] 

hazavitte az 

Ujváry féle 

kritikát és 

megfeledkezett 

róla; reméli 

időben megkerül 

a kézirat és 

időben le tudja 

adni a nyomdába Új írás Szerkesztősége

Ujváry Zoltán, Juhász 

Ferenc

2468 Fond 1 III. Szalay Istvánné levél László Gyula Budapest [1982] 1 f. gépirat

Pete főszerkesztő 

megbízásából 

átgépelte a 

káziratot; kéri, 

hogy a munkáért 

járó összeget 

küldje meg 

részére

Életünk Szerkesztősége 

(Szombathely) Pete György



2469 Fond 1 III.

Szádeczky-Kardoss 

Samu levél László Gyula Szeged 1973.11.30 1 f. gépirat

a középkori latin 

nyelvű 

irodalomban 

előfordul, hogy 

egyes szerzők az 

avarok neve 

helyett a 

magyarok nevét 

használják, de ezt 

az avarság és 

magyarság 

összetartozásakén

t felfogni hiba 

lenne; egyetlen 

adatot ismer, de 

nem járt utána 

alaposan: 

Liutprand 

longobárd király 

sírkövén a népnév 

Ungarus; 

amennyiben a 

sírkő 

művészettörténet

i és  írástörténeti 

megfontolások 

alapján 896-nál 

korábbira lenne 

Paulus Diaconus (725-

799) logobárd 

származású szerzetes; 

Liutprand (680k-744) 

longobárd király; Baján 

kagán; Heinrich Hahn 

(1829-1919) történész; 

Olajos Terézia (1941-) 

klasszika-filológus 

2470 Fond 1 III. Szegfű László levél László Gyula Szeged 1977.10.23 1 f. 1 bor. gépirat

régi 

hagyományaikhoz 

híven a tört. 

szakos 

hallgatókhoz 

mindig hívnak 

jeles 

történészeket; 

ezúttal is 

előadásra kéri a 

kettős 

honfoglalás 

témakörében előadás

2471 Fond 1 III. Szegfű László levél László Gyula Szeged

(az 1649.évi 

körmendi 

házösszeírás) 1 f. gépirat

nagy 

lelkesedéssel 

várják; több 

szegedi 

kollégának is 

jelezte jövetelét előadás

Trogmayer Ottó, Bálint 

Sándor, Vinkler László

2472 Fond 1 III. Szelesi Zoltán levél László Gyula Szeged 1977.02.10 1 f. 1 bor. gépirat

a baráti 

invitálásnak sem 

ő, sem Trogmayer 

Ottó nem tudnak 

eleget tenni; 

Trogmayer 

nagyobb kiállítást 

tervez L. Gy. 70. 

születésnapjára; a 

még náluk lévő 

képeit március 

elsején 

visszahozzák a 

Alkotmány utcába

Móra Ferenc Múzeum 

(Szeged) Trogmayer Ottó

2473 Fond 1 III. Szelesi Zoltán levél László Gyula Szeged 1979.01.31 1 f. gépirat

számos 

elfoglaltsága 

nagyon lekötötte; 

éppen most 

bontják azt a 

tárlatot, ahová az 

ő kiállítását 

tervezik, az 

előkészületek is 

megtörténtek, a 

katalógus 

korrektúrája is 

elkészült; 

Kisdéginé is részt 

vesz a 

munkálatokban kiállítás

Móra Ferenc Múzeum 

(Szeged) Kisdéginé Kirimi Irén

2474 Fond 1 III. Szelesi Zoltán levél László Gyula Szeged 1979.04.02 1 f. gépirat

nagyon köszöni 

gazdag 

mondanivalóval 

teli levelét; 

köszöni a szép 

rajzot (Könyöklő 

kislány) és azt is, 

hogy jelképes 

árért átengedte a 

múzeumnak A 

tünt idők szép 

asszonyai című 

képét; küldi az 

igért fotókat; 

szeretné kiadni 

saját írásait, 

cikkgyűjteményét, 

kihez forduljon

Móra Ferenc Múzeum 

(Szeged)

2475 Fond 1 III. Szelesi Zoltán levél László Gyula Szeged 1979.04.17 1 f.

1 bor.+ 1 f. 

nyomt. gépirat

köszöni, hogy 

fáradozott Juhász 

kötete kiadásának 

érdekében; 

mellékel egy 

cikket a témáról; 

foto-igényét 

kolléganője 

teljesíti; gratulál a 

Medgyessy könyv 

befejezett 

kéziratához

Móra Ferenc Múzeum 

(Szeged)

Juhász Gyula, 

Medgyessy Ferenc, 

Varga Kálmán

a 

mellékletb

en: Szelesi 

Zoltán: 

Képzőműv

észet 

Juhász 

Gyula 

írásaiban. 

In Hevesi 

Szemle, 

VII. évf. 

1.sz. 

(1979. 

március)

2476 Fond 1 III. Szemerey István levél László Gyula Sződliget 1978.11.18 1 f. autográf

Badinyi Jós 

Ferenc egykori 

évfolyamtársa 

életét elmesélte 

fiatalabb 

pilótatársának Badinyi Jós Ferenc



2477 Fond 1 III. Szendrődi Erzsébet levél László Gyula Tapolca 1978.09.11 1 f. 1 bor. autográf

köszönik 

kedvességét, 

ajándékát, s kérik 

ne feledkezzen 

meg a 

kontrollokról

további 

aláíró dr. 

Bati 

Zsuzsa

2478 Fond 1 III. Szendrői Ferenc levél László Gyula Szeged 1977.04.25 2 f. 1 bor. autográf

Kolozsváron 

találkozott László 

Dezső özvegyével, 

aki egyebek 

mellett felolvasta 

neki a prof. 

levelét; ekkor 

határozta el, hogy 

írni fog; erdélyi 

gyökerű 

történelem-

földrajz szakos 

tanár; a maga 

okulására is 

kigyűjti azoknak 

az erdélyi 

településeknek a 

nevét, 

amelyekhez 

fontos emlékek 

kapcsolódnak; 

munkája során 

jött rá, hogy 

régészeti 

ismeretei 

hiányosak, ezért a 

rokon 

tudományok 

2479 Fond 1 III. Szent-Iványi István levél lászló Gyula

Balatonalmá

di 1977.03.30 2 f. 1 bor. autográf

a levél 

címzettjében 

keresi "felvételi 

kérelme 

érdekeinek 

védelmezőjét"; 

beszámol 

tanulmányairól; 

az Országos 

Középiskolai 

Tanulmányi 

Versenyen 

helyezést ért el, 

ezért a 

megcélzott 

magyar néprajz 

szakon magyar 

nyelv és 

irodalomból nem 

kell felvételiznie, 

csak néprajzból; 

ez utóbbihoz kér 

instrukciókat és 

szükség esetén 

támogatást

2480 Fond 1 III. Szent-Iványi István levél László Gyula

Balatonalmá

di 1977.05.04 2 f.

1 bor. + 1 

dbnyomt. autográf

a nagylelkű 

segítséget köszöni 

és igéri, hogy 

méltó lesz rá; 

minden 

szabadidejét 

néprajzi 

tanulmányokra 

iordítja; mellékeli 

ballagási 

meghívóját

2481 Fond 1 III. Szent-Iványi István levél László Gyula

Balatonalmá

di 1977.05.08 2 f. 1 bor. autográf

köszöni a 

felvételijéhez 

nyújtott 

útmutatást; 

megdöbbentette, 

hogy a 

felvételiken 

milyen 

hangsúlyozott 

szerepe van a 

párttörténetnek 

és az ideológiai 

pártállásnak

2482 Fond 1 III. Szent-Iványi István levél László Gyula

Balatonalmá

di 1977.05.31 2 f. 1 bor. autográf

reméli lesz 

alkalma 

bemutatkozni 

Tálasi Istvánnak; 

megvette a 

Régészeti 

tanulmányokat, 

de ideje javát a 

néprajznak 

szenteli Tálasi István

2483 Fond 1 III. Szent-Iványi István levél László Gyula

Balatonalmá

di 1977.07.16 2 f. 1 bor. autográf

boldogan írja, 

hogy az 1978/79-

es tanévben már 

az ELTE hallgatója 

lesz és hálásan 

köszöni a kapott 

támogatásokat; 

kéri, hogy 

tolmácsolja 

köszönetét Tálasi 

Istvánnak is, aki 

sok jó tanáccsal 

látta el; az 

egyetem előtt 

katonának áll Tálasi István

2484 Fond 1 III. Szent-Iványi István levél László Gyula

Balatonalmá

di 1977.08.14 1 db autográf

köszöni a 

gratulációt, de 

lennének még 

kérései/kérdései: 

megtudható-e, 

hogy mennyi 

összpontszámot 

gyűjtött; miként 

lehet bejutni az 

Eötvös 

Kollégiumba 



2485 Fond 1 III. Szent-Iványi István levél László Gyula

Balatonalmá

di 1978.04.03 1 f. 1 bor. gépirat

az elmúlt nyáron 

Erdélyben járt, 

majd bevonult 

katonának, de a 

kifejlődő 

nyirokcsomó-

gyulladása miatt 

rögvest 

leszerelték, 

féléves katonai 

felmentést 

kapott, amit 

később újabb 

félévre 

meghosszabbított

ak; egyetemi 

tanulmányait 

ennek ellenére 

nem kezdhette 

meg, mert abban 

az évben nem 

indult néprajz 

szak; nagyon 

szeretne 

bekerülni az 

Eötvös 

Kollégiumba, de 

nem tudja kihez 

2486 Fond 1 III. Szentmihályi Imre levél László Gyula Zalaegerszeg 1977.05.21 1 f.

1 bor.+ 

újságkivágato

k gépirat

küldi a Zalai 

Hírlap cikkét egy 

ásatásról, ami 

biztosan 

érdekelni fogja, 

mert alátámasztja 

a kettős 

honfoglalásról 

alkotott 

véleményét; ha 

további részletek 

is érdeklik, akkor 

vegye fel a 

kapcsolatot 

Horváth Lászlóval; 

felhívja figyelmét 

a Zalai 

Gyűjtemény 6. 

kötetére, benne a 

pusztaszentlászlói 

XI. századi 

temetőről szóló 

cikkre; ő főleg 

embertani 

szempontból 

tartja fontosnak 

ezt a lelőhelyet

Horváth László, ifj. 

Szőke Béla, Vándor 

László

A Zalai 

Hírlapban 

(1977. 

május 15-

iki szám) 

megjelent 

írás címe: 

Kiket 

ékesített a 

griffmadár

? Feltárták 

a századik 

sírt a 

Lesvári-

dűlőben

2487 Fond 1 III. Szentmihályi Imre levél László Gyula Zalaegerszeg 1978.06.30 1 f. 1 bor. gépirat

régen nem írt, de 

ennek oka az 

elmúlt nehéz 

esztendő; 

depresszióval 

betegállományba

n van, 

valószínűleg 

rokkant-nyugdíjba 

megy; szellemi 

téren nincs 

károsodás, így 

tovább tud 

dolgozni kedvenc 

témáin (pl. az 

1649. évi 

körmendi 

házösszeírás); 

ezután a Zalai 

Gyűjtemény 

számára akar írni 

egy dolgozatot "A 

göcsejiek eredete 

és életmódja - 30 

év után" ebben 

írja meg, hogy 

MA miként látja a 

kérdést; kéri 

Müller Róbert, ifj. 

Szőke Béla, Vándor 

László, Bodor György, 

Györffy György

2488 Fond 1 III. Szentmihályi Imre levél László Gyula Zalaegerszeg 1975.07.15 2 f. 1 bor. gépirat

köszöni a "kettős 

honfoglalás" 

dedikált 

példányát; a 

könyv kapcsán 

számos kérdést 

tesz fel, főként 

helységnevekre 

vonatkozóan, 

utalva más 

szerzők munkáira 

is; ismét szóba 

hozza Göcsejjel 

foglalkozó 

kutatásait Göcsej

2489 Fond 1 III. Szentmihályi Imre levél László Gyula Zalaegerszeg 1978.11.11 1 f. 1 bor. gépirat

beszámol 

befejezett és 

készülő 

munkáiról, 

olvasmányairól; 

Visegrádra kap 

beutalót, s a 

közelséget 

kihasználva 

szeretné 

meglátogatni Göcsej, Körmend

2490 Fond 1 III. Székely András levél László Gyula Budapest 1975.07.24 1 f. gépirat

a "magyar 

szobrászok" 

sorozatukban 

Borsos Miklósnak 

is szeretnének 

emléket állítani; 

kérdés, hogy 

vállalná-e egy 

esszé-szerű 

tanulmány 

megírását tanulmány Corvina Kiadó (Budapest) Kabay Éva



2491 Fond 1 III. Székely András levél László Gyula Budapest 1979.07.26 1 f. gépirat

a Műszaki 

Egyetem 

közművelődési 

intézménye két 

rendezvényre kéri 

fel: vegyen részt 

"A Kárpát 

medence a 

honfoglalás 

évszázadaiban" c. 

vitában, valamint 

tartson 

vetítettképes 

előadást Borsos 

Miklósról előadás

Magyar Kommunista 

Ifjúsági Szövetség 

Budapesti Műszaki 

Egyetemi Bizottsága Borsos Miklós

2492 Fond 1 III. Székely Miklósné levél László Gyula Budapest 1975.07.? 2 f.

1 bor.+1 f. + 

5 f.

autográf, 

gépirat

továbbítja Bokor 

Árpádné levelét 

és annak 

mellékletét, ami 

egy németből 

fordított írás: 

"Feltételezések a 

magyar 

ősnyelvről. Interjú 

egy Bécsben 

megjelenő német 

nyelvű könyv 

szerzőjével"; a 

könyv szerzője 

Oslóban élő 

magyar kutató - 

Kemény Ferenc -, 

aki azt állítja, 

hogy az egyetlen 

ősnyelv a magyar; 

Kemény úgy véli, 

hogy állítását 

szigorú 

tudományosságga

l bizonyítja, nem 

olyan "légből 

kapott 

agyrémekkel, 

Kemény Ferenc, Bokor 

Árpádné

2493 Fond 1 III. Székely Sándor levél László Gyula

Gladesville 

(Australia) 1978.10.19 1 f. 1 bor. gépirat

gratulál a 

Régészeti 

tanulmányok c. 

munkához, s az 

abban megismert 

felfogáshoz; 

engedélyt kér, 

hogy a kötetben 

szereplő ábrák 

közül néhányat 

felhasználhasson 

saját könyvében

2494 Fond 1 III. Székely Zoltán levél László Gyula

[Sepsiszentg

yörgy] [198?] 1 f. autográf

VIII. századi szláv 

településen ásott 

és talált egy 

öntőmintát, 

amelyről úgy véli, 

hogy avar 

eredetű; Varga 

Nándorral küldi a 

rajzot, 

véleményét kéri; 

Zabolán, a 

Tatátdombon 

ásott egy 

temetőt, ahol 8 

sírt tárt fel; fel 

akarja tárni az 

egész temetőt és 

a települést is, ez 

ügyben is 

véleményt kért, 

annál is inkább, 

mert L. Gy. 1942-

ben szintén itt 

ásott, 

Tamásfalván ásatás Varga Nándor

Zabola, 

Tatárdomb, 

Tamásfalva

2495 Fond 1 III.

Székelyné Kőrösi 

Ilona levél László Gyula Kecskemét 1979.11.09 1 f. gépirat

idősebb 

kollégájára 

hivatkozva reméli, 

hogy a 

Honismereti Kör 

következő évi 

előadásainak 

sorában vendégül 

láthatják előadás

Bács-Kiskun Megyei 

Tanács Múzeum-

Igazgatósága (Kecskemét) Henkey Gyula

2496 Fond 1 III.

Székelyné Kőrösi 

Ilona levél László Gyula Kecskemét 1979.11.27 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni, hogy 

elvállalta az 

előadást; nagy az 

érdeklődés a 

kettős 

honfoglalás és a 

nagyszentmiklósi 

kincs iránt, jó 

lenne, ha mindkét 

előadást 

megtartaná 

február 28-án előadás

Bács-Kiskun Megyei 

Tanács Múzeum-

Igazgatósága (Kecskemét)

2497 Fond 1 III. Szekér Endre levél László Gyula Kecskemét 1979.09.18 1 f. gépirat

örömmel nézi 

szobája falán a 

rajzát; kéri, hogy 

készülő 

könyvéből, 

emlékezéseiből 

küldjön nekik egy 

fejezetet

Forrás. Szépirodalmi, 

szociográfiai, művészeti 

folyóirat (Kecskemét)

2498 Fond 1 III. Szekér Endre levél László Gyula Kecskemét 1979.11.25 1 f. 1 bor. gépirat

örül megértő 

levelének és 

annak, hogy már 

nem neheztel 

rájuk; várják 

írását

Forrás. Szépirodalmi, 

szociográfiai, művészeti 

folyóirat (Kecskemét)



2499 Fond 1 III. Széll Sándor levél László Gyula México 1969.05.05 1 f. gépirat

egy lapot küld, 

amit közreadtak 

az erdélyi sumir 

leletekről; 

levelében néhány 

ősi sumír képírást 

vet össze a hun-

magyar írásban 

használt hangok 

jelével;a Kulturán 

keresztül 

szeretnének 

néhány fontos 

könyvet 

megrendelni; a 

Kulturális 

Kapcsolatok 

Intézetőtől is 

kértek néprajzi 

könyveket, de 

letagadták; nem 

tudna-e 

interveniálni a 

könyvek 

megküldése 

érdekében 

sumér-

kérdések

2500 Fond 1 III. Sziklay Árpád levél László Gyula Eger 1978.02.02 2 f. 1 bor. autográf

az egri tanárképző 

főiskolán "Mozaik 

78" címmel 

rendeznek műsort 

a 

természettudomá

ny és a néprajz 

területéről; 

ezúttal szeretnék, 

ha a legújabb 

régészeti 

kutatásokról 

hallhatnának 

előadást, amit 

aztán közös 

beszélgetéssel 

folytatnának; 

vállalná-e az 

előadás 

megtartását előadás

2501 Fond 1 III. Szilágyi Lajos levél László Gyula Budapest 1978.12.03 1 f. 1 bor. + 4 f. gépirat

korábban levelet 

küldött Bartha 

Antalnak 

"Őstörténeti 

tévutak" c. 

cikkével 

kapcsolatban, de 

választ nem 

kapott; ezúttal 

mellékeli a 

Történelmi 

Szemlének 

küldött írásának 

másolatát; nem 

reméli, hogy a T. 

Szemle érdemben 

foglalkozna a 

felvetett 

elgondolásokkal, 

ennek ellenére 

úgy véli, hogy a jó 

ügy mellett ki kell 

állni; írásában 

kifejtett 

véleménye szerint 

"tudományos 

életünk némely 

területén - 

2502 Fond 1 III.

Szolnay (Cattaneo) 

Judit levél László Gyula Bellinzona 1977.12.? 1 f. gépirat

egy olyan cikket 

mellékel, amiről 

otthon biztos 

nem hallott; 

Enikőnél maradt 

egy könyve, amit 

egyszer szeretne 

visszakapni; 

megkapta-e az 

édesapjáról szóló 

könyveket: Szabó 

Ilona 

bibliográfiáját és 

a 

levélgyűjteményt, 

amit Banner 

rendezett sajtó 

alá; ő férjhez 

ment, így 

lakásgondja is 

megoldódott

Szabó  Ilona, Banner 

Zoltán, Szolnay Sándor 

(1893-1950) 

festőművész

2503 Fond 1 III. Szombathy Viktor levél László Gyula Budapest 1978.08.04 1 f. 1 bor. autográf

egy gyerekkori 

barátja levelét 

ajánlja 

figyelmébe, az 

illető Bogotában 

él, olyan érdekes 

élete volt, hogy 

érdemes lenne 

megírni; 

barátságukat 

"csak" a sumér 

kérdés szokta 

néha megzavarni; 

nagy tisztelője L. 

Gyulának; 

Rimaszombatban 

nagy autodafét 

tartottak, a 

protestáns 

főgimnáziumnak 

azokat az értékeit 

is elégették, 

amelyeket 1945-

ben még nem 

vetettek tűzre 

(Bél Mátyások, 

latin munkák, 

etc.)



2504 Fond 1 III. Szőke István levél László Gyula Budapest 1994.? 2 f. 1 bor. xerox

Berda Józsefre 

emlékeznek 

egykori barátai

Berda József, Schwott 

Lajos, Tóth Sándor, 

Raksányi Kutyu etc.

2505 Fond 1 III. Szőnyi László levél László Gyula Budapest 1976.03.12 3 f. 1 bor. autográf

köszöni a levelet 

és a bíztatást; 

felkereste Vásáry 

István és 

beszélgettek a 

Vámbéry és 

Budenz közti "finn-

török" 

"háborúról"; a 

magyar szavak 

eredetét kutatja; 

vizsgálja finn-

ugornak 

elkönyvelt 

alapszókincsünket

; a török eredetű 

szavakat

Vásáry István, Vámbéry 

Ármin, Budenz József, 

Bárczi Géza

2506 Fond 1 III. Sztáray János levél László Gyula

Murrumbee

na 1979.11.30 1 f. 1 bor. autográf

reméli, hogy a 

korábbi 

képeslapot 

megkapta, boldog 

karácsonyt és új 

évet kíván

2507 Fond 1 III. Sztojka László levél László Gyula Kolozsvár 1977.12.09 1 f. 1 bor. gépirat

sajnos ma már 

nem kap 

sajtópéldányokat; 

kéri küldjön neki 

könyveket

2508 Fond 1 III.

Szucsák (Csák) 

Elemér levél László Gyula Moszkva 1964.05.18 2 f. 1 bor. autográf

kitüntetése 

alkalmából 

gratulál

2509 Fond 1 III. Szurmay Ernő levél László Gyula Szolnok 1979.05.07 1 f. gépirat

az ünnepi 

könyvhét 

előkészítési 

munkálatai miatt 

késik a válasszal; 

előkészíti 

múzeumi és 

művésztelepi 

látogatását is; a 

Corvina kocsijával 

fogják lehozni

Verseghy Ferenc Megyei 

Könyvtár (Szolnok)

2510 Fond 1 III. Szűcs Pál levél László Gyula Budapest 196? 1 db grafika

boldog új évet 

kíván

2511 Fond 1 III. Szűcs Sándor levél László Gyula Budapest [s.a.] 5 f. soksz.

"50 rajz a 

honfoglalókról" c. 

könyvhöz fűz 

megjegyzéseket 

és Jakus Kálmán 

híres íjászról ír

Jakus Kálmán (1890-

1959)

Fond 1 III. Takáts Gyula levél László Gyula Kaposvár [s.a.] 1 db autográf

boldog ünnepeket 

kíván

Fond 1 III. Tar Domokos levél László Gyula Nagykőrös 1979.11.05 1 f. 1 f. gépirat

60 erdélyi magyar 

író drámai hangú 

levelének 

másolatát küldi; 

nyugaton élő 

laikusok 

"őstörténeti 

kutatásai" nem 

minden esetben 

szolgálják a 

tudományt

Magyari Lajos (1942-

2015) erdélyi magyar 

költő

a 

mellékletb

en 

Magyari 

Lajos 

költő 

Lázár 

Mihály 

üzenete c. 

verse

Fond 1 III. Tarczy Péter levél László Gyula

Hajdúböször

mény 197?.08.21. 1 f. autográf

reméli, hogy 

beszélgetésük 

lényegét sikerült 

rögzíteni; a fotók 

Matyikó Jóska 

munkáját dicsérik Matyikó József

Fond 1 III. Tari László levél László Gyula Sopron 1977.10.25 1 db autográf

kórházba, majd a 

soproni 

szanatóriumba 

került, ezért nem 

tudta Felgyőn 

meglátogatni

Fond 1 III. Tas Károlyné levél László Gyula Budapest [1978] 1 f. 1 bor. gépirat

művészekről és 

művészetekről írt 

könyvét olvasva 

támadt a 

gondolata, hogy 

megkérje: 

illusztrálja 

meseeposzát, így 

legalább 

bemutatkozhatna 

a nagyközönség 

előtt, mint 

rajzolóművész...

Fond 1 III. Tas Károlyné levél lászló Gyula Budapest 1978.12.29 2 f. 1 bor. gépirat

a levél címzettje 

nem akarja 

illusztrálni 

mesekönyvét, 

ezért véget vet 

reménytelen 

életének

Fond 1 III.

Tasnádi Kubacska 

Andrásné levél lászló Gyula Budapest 1977.04.27 1 db 1 bor. nyomt.

férje elhunytakor 

nyilvánított 

együttérzéséért 

köszönetet mond

Tasnádi Kubacska 

András (1902-1977)



Fond 1 III. Taubinger István levél László Gyula

Rio de 

Janeiro 1979.02.22 1 f. 1 bor. gépirat

tisztázni igyekszik 

azt a félreértést 

miszerint 

"beírásával" 

"segíteni" akart 

volna, ilyen 

feladatra nem érzi 

magát 

illetékesnek, 

annál is inkább, 

mert ő nem 

történész, nem 

régész; de a 

kettős 

honfoglalás 

elmélete nagyon 

felkeltette a 

figyelmét; reméli, 

hogy egyszer 

alkalma lesz 

meglátogatni a 

riói magyar 

kolóniát

Fond 1 III. Telkes Attila levél László Gyula Budapest 1977.08.13 4 f. 1 bor. + 1 f. autográf

Dümmert Dezső: 

Az Árpádok 

nyomában c. 

könyvében látja, 

hogy a 

leszármazási 

táblázat 

félbemaradt, 

tehát nem 

tudható, hogy 

melyik Árpád-házi 

lány utódai 

élhetnek még és 

melyek haltak ki; 

őt ez a kérdés 

azért 

foglalkoztatja, 

mert az édesapja 

állítólag I. Ferenc 

József vér szerinti 

fia volt; 

véleménye szerint 

az osztrák titkos 

kormány 

(kamarilla) még 

ma is működik, őt 

magát pedig 

üldözik, sőt 

Fond 1 III. Telkes Attila levél László Gyula Budapest 1977.09.16 2 f. 1 bor. autográf

sűrűn "távirati 

irályban" teleírt 4 

oldalas leveléből 

alig lehet 

kihámozni a 

lényeget; szerinte 

a régmúlt 

használata 

fölöseges, mert a 

mai felfogás 

szerint nyelvünk 

teljes egészében 

fölösleges; előző 

leveléből nem az 

oktató hang 

csendült ki, sokkal 

inkább az 

általános nemzeti 

óhaj, hogy 

vágyunk az 

eredetünk 

teljesebb 

tisztázására

Fond 1 III. Telkes Attila levél László Gyula Budapest 1978.11.12 2 f. 1 bor. autográf

elgondolása 

szerint a kettős 

honfoglalás 

valójában a 

harmadik az "ezer 

éve vitatott ittlét 

jogunkban"

Fond 1 III.

Tersánszky Józsi 

Jenő levél László Gyula Budapest 1964.07.16 1 f. távirat

kérését nem 

tudta teljesíteni

Fond 1 III. Theész János levél László Gyula

Buenos 

Aires 1978.12.28 1 f. 1 bor. gépirat

azt tanácsolja, 

hogy tervezett 

utazását egy évvel 

halassza el; 

szeretnék, ha 

egyetemi 

előadások helyett 

San Franciscoban 

és Los Angelesben 

tartana majd 

előadást; Dezső 

László februárban 

föl fogja keresni; 

a Kettős 

honfoglalás nagy 

sikert aratott; 

Fhér M. Jenő 

autóbalesetben 

meghalt

Transsylvania Könyvkiadó 

Vállalat (Buenos Aires)

Püski Sándor, Dezső 

László, Fehér M. Jenő



Fond 1 III. Theész János levél László Gyula

Buenos 

Aires 1979.03.21 3 f. 1 bor. gépirat

a tervezett úttal 

kapcsolatban látja 

el gyakorlati 

tanácsokkal 

(repülőjegyek, 

szállások, etc.); a 

könyvkiadás 

számára éppen 

olyan szent dolog, 

mint az orvosi 

volt; 

figyelmeztetei, 

hogy a világnézet, 

politikai felfogás 

privát dolog, 

tehát náluk nem 

politizálnak; egy 

szent és közös 

ügyük van: erdély 

és az erdélyi 

magyarság sorsa

Transsylvania Könyvkiadó 

Vállalat (Buenos Aires)

Dezső László, Cserna 

Zoltán, Zolcsák István, 

Püski Sándor, Lomniczy 

József

Fond 1 III. Theész János levél László Gyula

Buenos 

Aires 1979.03.23 1 f. 1 bor. gépirat

a tervezett 

utazással 

kapcsolatban 

időpontokat 

egyeztet

Transsylvania Könyvkiadó 

Vállalat (Buenos Aires) Püski Sándor

Fond 1 III. Theész János levél lászló Gyula

Buenos 

Aires 1979.04.06 1 f.

1 bor. + 1 

képeslap gépirat

kár, hogy nem 

mondta 

hamarabb, hogy 

meghívó levélre is 

szükség van 

annak ellenére, 

hogy a Magyarok 

Világszövetsége 

és az egyetem 

intézi a 

vízumügyeket; a 

továbbiakban 

rekapitulálja az 

úttal kapcsolatos 

megállapodásokat

; a mellékelt 

lapon kellemes 

húsvéti 

ünnepeket kíván

Transsylvania Könyvkiadó 

Vállalat (Buenos Aires)

Fond 1 III. Theész János levél lászló Gyula

Buenos 

Aires 1979.04.10 1 f. 1 bor. gépirat

tájékoztatja, hogy 

feladta a 

hitelesített 

meghívó levelet; 

az őszi indulási 

időpont a 

klimatikus 

viszonyok miatt is 

előnyösebb; 

tolmácsolja Karlai 

Károly üdvözletét, 

kinek Heraldika 

könyvét ő fogja 

kiadni

Transsylvania Könyvkiadó 

Vállalat (Buenos Aires)

Karlai Károly, Püski 

Sándor

Fond 1 III. Theész János levél László Gyula

Buenos 

Aires 1979.09.30 1 f. 1 bor. gépirat

egy hónap van a 

tervezett 

indulásig, reméli 

minden rendben 

van; igéri, még a 

látszatát is kerülik 

annak, hogy 

bármilyen 

témával 

kompromitálják; a 

Los Angeles-i 

előadás 

megrendezését 

Fabó László 

vállalta; veje 

pedig, aki jól tud 

németül minden 

érdekes régészeti 

központot 

megmutat 

Mexikóban; 

Buenos Airesben 

két előadás 

mindenképpen a 

kettős 

honfoglalásról és 

a 896-os Árpád-

féle 

Transsylvania Könyvkiadó 

Vállalat (Buenos Aires)

Zolcsák István, Püski 

Sándor, Széll Sándor, 

Szerdahelyi László, 

Lomniczy József, Fabó 

László

Fond 1 III. Theész János levél László Gyula

Buenos 

Aires 1979.10.26 1 f. 1 bor. gépirat

kolóniájukban 

általános 

sajnálkozást 

váltott ki 

utazásának 

elmaradása; bár 

nagyon 

pesszimista, 

mégis  felteszi a 

kérdést egy 

későbbi utazásra 

(következő év 

májusa) 

vonatkozóan

Transsylvania Könyvkiadó 

Vállalat (Buenos Aires)

Széll Sándor, Zolcsák 

István, Kovács Ernő, 

Püski Sándor, 

Marikovszky Eszter, 

Marikovszky Zoltán

Fond 1 III. Theész János levél László Gyula Mexico 1980.03.? 1 db 1 bor. autográf

éppen Mexikóban 

van a lányánál, de 

innen több és 

hosszabb utat 

terveznek; ha 

szüksége van 

valamire 

Mexikóból, írja 

meg; küldött két 

kéziratot, 

szeretné, ha 

megírná róluk 

véleményét



Fond 1 III. Thiery Ákos levél László Gyula Camarillo 1979.04.19 1 f. soksz.

"Erőfelmérés 

Erdély 

védelmére" című 

körlevél, melyet 

mintegy száz 

címre küldtek el Erdély

Fond 1 III. Thuróczy Károlyné levél László Gyula Sopron 1977.02.23 1 f. 1 bor. gépirat

korábbi 

előadásainak 

sikerei ösztönzik 

arra, hogy újabb 

előadásra kérjék 

fel, ezúttal 

"ősmagyarok 

művészete" 

címmel előadás

Liszt Ferenc Művelődési 

Központ (Sopron)

Fond 1 III. Timkó Imre levél László Gyula Nyíregyháza 1979.12.15 1 f. 1 bor. gépirat

a magyarországi 

görögkatolikus 

papság és a maga 

nevében küldi 

jókívánságait a 

közelgő 

karácsonyi 

ünnepekre és az 

újesztendőre Hajdúdorogi Püspök

Fond 1 III. Točik, Anton levél lászló Gyula Nyitra 1970.05.08 1 f. gépirat német

örül, hogy 

hamarosan jön; 

jelzi, hogy 

márciusban lesz 

egy szimpózium a 

Kárpát-medence 

benépesülésének 

alapvető 

kérdéseiről, majd 

felsorolja a 

meghívottak 

nevét

Archeologický ústav. 

Slovenskej akademie vied 

(Nyitra) Gerevich László

Fond 1 III. Točik, Anton levél lászló Gyula Nyitra 1971.02.21 1 db autográf német

köszöni a 

könyvet; rengeteg 

problémája van, 

így nem tudja, 

hogy a Szegedre 

tervezett 

szimpóziumon 

részt tud-e venni

Archeologický ústav. 

Slovenskej akademie vied 

(Nyitra)

Fond 1 III. Tompa Kálmán levél László Gyula Tátralomnic 197? 1 db autográf

a Magastátrában 

üdülnek két hete, 

innen köszöni 

meg Márta 

nővére elhunyta 

alkalmából írt 

igen szép levelét

Fond 1 III. Tompa Kálmán levél lászló Gyula Poprád 197? 1 db autográf

a Csorba- ill. a 

Szent Anna-tó 

mellől küldi 

üdvözletét

Fond 1 III. Tompa Kálmán levél László Gyula Budapest [1978] 1 db autográf

meggyógyult, 

szeretné látni és 

jókat beszélgetni

Fond 1 III. Tompa Kálmán levél László Gyula Sopron 1978.04?.05. 1 f. 1 bor. autográf

kedves és bölcs 

levelét köszöni, s 

a következő 

hétfőn szeretné 

látni

Fond 1 III. Tompos Ernő levél László Gyula Sopron 1977.12.20 2 f. 1 bor. autográf

felhívja figyelmét 

Hans Wagner 

Urkundenbuch 

des Burgenlandes 

c. munkájának 

első kötetére; 

továbbá áldott 

Karácsonyt kíván Wagner, Hans

Fond 1 III. Tormássy Tibor levél László Gyula Eger 1978.08.31 1 f. gépirat

megírta Eger 

város történetét 

kezdetektől a 

honfoglalásig; 

kéri, hogy olvassa 

és bírálja el 

munkáját Eger

Fond 1 III. Tormássy Tibor levél László Gyula Eger 1978.09.10 1 f. 1 bor. gépirat

sajnálja, hogy 

nem vállalta el 

könyve 

elolvasását, mert 

úgy gondolja, 

hogy az erre a 

feladatra ajánlott 

tanítványa más 

lelkiséggel bírálná 

el Eger

Fond 1 III. Tóth Béla levél László Gyula Eger [s.a.] 1 f. gépirat

főiskolai 

pinceklubjukba 

invitálja, hogy 

tartson előadást a 

későavarok 

mitológiai 

hagyatékának 

átöröklődéséről a 

honfoglaló 

magyarság 

kultúrájába előadás

Ho Si Minh Tanárképző 

Főiskola. 

Neveléstudományi 

Tanszék (Eger)



Fond 1 III. Tóth Ferenc levél László Gyula Makó 1977.09.06 1 f. gépirat

szeretnék, ha a 

Múzeumi Hónap 

keretében 

"Kortársaim" 

sorozatából 

Makón is 

rendezhetnének 

kiállítást és makói 

tartózkodása 

során előadást is 

tartana a kettős 

honfoglalásról

kiállítás, 

előadás

József Attila Múzeum 

(Makó)

Fond 1 III. Tóth Ferenc levél László Gyula Makó 1977.09.13 1 f. gépirat

nagyon kéri, hogy 

a keszthelyi 

kiállítással 

párhuzamosan 

Makón is 

megrendezhessék 

a kamarakiállítást 

és megfelelőnek 

tartaná-e, ha 

Trogmayer Ottót, 

Dömötör Jánost 

vagy Szelesi 

Zoltánt kérnék fel 

a kiállítás 

megnyitására

József Attila Múzeum 

(Makó)

Trogmayer Ottó, 

Dömötör János, Szelesi 

Zoltán Keszthely

Fond 1 III. Tóth Ferenc levél László Gyula Makó 1978.09.11 1 f. gépirat

ha már a múlt 

évben nem 

sikerült 

találkoznia a 

makói 

közönséggel, az 

ez évi Múzeumi 

Hónap folyamán 

tartana-e 

előadást a magyar 

koronáról és a 

koronázási 

ékszerekről előadás

József Attila Múzeum 

(Makó)

Fond 1 III. Tóth Gábor levél László Gyula Budapest 1979.03.13 1 f. gépirat

kéri, hogy a 

kollégium március 

15-iki 

ünnepségén 

tartsa meg a 

megemlékezést ELTE. Eötvös Kollégium

Fond 1 III. Tóth Joachim levél László Gyula Sáska 1977.03.23 2 f. gépirat

hálás, hogy 

válaszra méltatta 

munkálkodását; 

egyebek mellett 

kőfejtőkről, 

fejtőgödrökről, 

malomkövekről, 

veremházakról ír; 

különféle 

történelmi 

eseményeket 

éront elég 

összefüggéstelen

ül malomkő Müller Róbert

Fond 1 III. Tóth Joachim levél László Gyula Sáska 1977.03.25 2 f. autográf

a Képes Krónika 

egyik oldalának 

saját maga által 

készített 

fordítását küldi; 

aki Sáskára megy 

ásni, az legyen 

felkészülve arra, 

hogy az 

emberiség 

titkainak főhelyén 

jár…

Fond 1 III. Tóth Joachim levél László Gyula Sáska 1977.12.16 2 f. gépirat

köszöni a választ; 

teljesen 

helyesnek tartja a 

honfoglalással  

kapcsolatos 

feltevését; 

szerinte 

helyneveink 

között akad 

kétezer éves is és 

létezik a pannón 

nyelv, ami 

számára föltárta a 

törzsek titkát; 

finnugor 

vonatkozású 

tanulmányt is írt, 

amire késve 

kapott választ; 

falujából leleteket 

vitt 

Kralovánszkynak, 

de ő sem vette 

komolyan; 

megfejtette 

nyelvcsaládi 

hovatartozásunka

t, de lehurrogják; 



Fond 1 III. Tóth Joachim levél László Gyula Sáska 1978.07.16 1 f. 1 bor. gépirat

"Ön nagyszerű 

könyvet alkotott", 

írja a kettős; a 

levél írója nem 

két, de több 

honfoglalásról is 

tud; hiányolja a 

könyvből az 

Etelközt, mely 

nélkül nincs 

honfoglalás; 

Győrffy miért 

ellenkezik; több 

ezer hun szót 

ismer;  

matematikai 

alapon törzs-

tényezőkre osztja 

a magyarságot, s 

ha itthon 

egyetlen kiadó 

sem közli 

elméletét, akkor 

valamely külföldi 

egyetemen fogja 

előadni; ő még 

Müllernél is 

hetetlenebb, 

Györffy György, Müller 

Róbert

Fond 1 III. Tóth Joachim levél László Gyula Sáska 1978.11.26 1 f. 1 bor. gépirat

nem tetszik a 

honfoglalásról 

szóló műsor, mert 

belekeverték a 

kirgizeket; 

beszolgáltatta az 

Akadémiának a 

mohácsi csatatér 

térképvázlatát, 

melynek 

elismerték 

igazságát, de több 

nem történt; 

nyelvészeink 

minden bizonnyal 

pénzt kapnak a 

törököktől, hogy 

annyira melléjük 

szsegődtek

Fond 1 III. Tóth Pál levél László Gyula Pusztaszer 1978.03.10 1 f. 1 bor. autográf

a fiatal grafikus 

leírja, hogy 

milyen 

tanulmányokat 

végzett és ki 

mindenki látta és 

dicsérte munkáit; 

vidéken nehezen 

jut munkához, 

jövedelme kevés, 

ezért szívesen 

vállalná régészeti 

illusztrációk 

elkészítését

Barcsay Jenő, Pátzay 

Pál, Borsos Miklós

Fond 1 III. Tóth Pál levél László Gyula Pusztaszer 1978.04.07 1 f. 1 bor. autográf

köszöni a választ; 

ilyen őszinte, 

emberséges 

levelet még nem 

kapott

Fond 1 III. Tóth Zoltán levél László Gyula Budapest 1957.02.10 1 db 1 bor. autográf

gratulál egyetemi 

tanári 

kinevezéséhez; az 

egyetemi 

előadások iránt 

érdeklődik; az ő 

témája heraldika 

és 

fegyvertörténet 

lenne; szeretne 

ebben az ügyben 

értekezni

Fond 1 III. Trogmayer Ottó levél László Gyula Szeged 1977.05.26 1 f. 1 bor. gépirat

a múzeum ez 

évben is 

támogatja a 

felgyői 

ásatásokat; jó 

lebbe e helyi 

lapban írni a 

feltárás 

eredményeiről

Móra Ferenc Múzeum 

(Szeged); Csongrád 

Megyei Múzeumok 

Igazgatósága (Szeged) Felgyő

Fond 1 III. Trogmayer Ottó levél László Gyula Szeged 1977.06.17 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a dedikált 

könyvet, melyet 

szívesen 

viszonozna, de a 

"húsdaráló 

hivatalban" nincs 

ideje régészettel 

foglalkozni; 

terveikben 

szerepel Bél 

Mátyás Csongrád 

és Csanád 

megyére 

vonatkozó 

kéziratának 

kiadása; reméli, 

hogy az ásatás 

során fel tudja 

keresni és 

beszélgethetnek; 

tudna néhány 

hallgatót küldeni 

segítségként, 

mert rájuk fér a 

fejtágítás

Csongrád Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Szeged)

Hegedűs Katalin, Szőke 

Ágnes Felgyő



Fond 1 III. Trogmayer Ottó levél László Gyula Szeged 1977.12.22 1 f.

1 bor. + 2 

fénykép gépirat

köszöni a könyvet 

és kéri, hogy 

január második 

felében tartson 

előadást a szegedi 

múzeumban a 

koronázási 

ékszerekről; küldi 

a viziszamárról 

készített nagyítást

Csongrád Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Szeged) Kalicz Nándor

Fond 1 III. Trogmayer Ottó levél László Gyula Szeged 1978.10.30 1 f. 1 bor. gépirat

a Felgyő kötetet 

évkönyvük külön 

köteteként 

lehozzák; a 

kiállítást 

mindenképpen 

szeretné 

megcsinálni, de 

kéri, hogy a tárlat 

alatt találkozzon 

tisztelőivel; 

reméli, hogy 

egészsége 

javulóban van

Csongrád Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Szeged) Felgyő

Fond 1 III. Trogmayer Ottó levél László Gyula Szeged 1979.03.20 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a Móra 

Múzeumnak 

ajándékozott 

Hegedülő angyali 

üdözlet c. képét; 

szeretnék 

megvásárolni a 

Tűnt idők szép 

asszonyai c. 

festményét, hogy 

ezzel a szegedi 

múzeumban lévő 

alkotásainak 

számát 

gyarapíthassák; 

gyűjteményes 

kiállításának nagy 

sikere volt

Csongrád Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Szeged)

Fond 1 III. Trombitás Dezső levél László Gyula Los Angeles 1978.02.08 1 f. 1 bor. gépirat

 vele való 

találkozás kedves 

emlékei közé 

tartozik; feladott 

egy 

könyvcsomagot a 

sumír-magyar 

rokonság ápolása 

köréből, majd a 

Körösi Csoma 

Társaság 

küldeményeit 

postázta; reméli, 

hogy tervezett 

amerikai útja 

során 

találkozhatnak

Püski Sándor, Kaáli 

Nagy Tibor

Fond 1 III. Trombitás Dezső levél László Gyula Los Angeles 1980.11.25 1 db autográf

jó egészséget, sok 

jóakaratú embert 

kíván nemcsak 

Karácsonyra, de 

élete minden 

napjára

Fond 1 III. Trugli Sándor levél László Gyula Komárom [s.a.] 1 f. gépirat

a nagymegyeri 

"klubosok" 

örömmel 

újságolták, hogy 

elfogadta 

meghívásukat, 

egyúttal átadták 

üdvözletét; 

március 13-án 

várják a 

múzeumban és 

szeretné, ha 

megnézné a 

korábbi ásatás 

során előkerült 

szép leleteket 

(griff-fejek) Nagymegyer

Fond 1 III. Udvardy Frigyes levél László Gyula Budapest 197? 2 f. 1 bor. + 1 f. autográf

saját másolatában 

küld egy cikket a 

Világosság (a 

Romániai Magyar 

Népi Szövetség 

központi 

napilapja) 1946. 

áprilisi számából, 

melynek címe: 

Újabb 

honfoglaláskori 

sírokat találtak 

Kolozsváron; 

nagyon fontosnak 

tartaná, hogy 

most essen szó 

erről a jelentésről 

és arról, hogy a 

háború alatt is 

folyamatos 

feltáró munkákat 

végeztek; 

nehezményezi, 

hogy a Világosság 

korabeli számait 

nem találja meg a 

legnagyobb 

budapesti 



Fond 1 III. Udvardy Tibor levél László Gyula New York 1979.08.22 1 f. 1 bor. + 13 f. gépi +xerox

mint a Col. Kováts 

Historical Society 

elnöke kéri, hogy 

mondjon 

véleményt a 

mellékelt cikkről; 

az írás a nyereg 

fejlődését 

mutatja be; a 

kérdések egyike, 

hogy van-e 

hasonlóság a 

magyar és a 

cikkben 

bemutatott 

McClellan nyereg 

között nyereg Freeborn, Dallas W.

a 

mellékletb

en jelzett 

írás: 

Dallas W. 

Freeborn: 

The 

evolution 

of the 

McClellan 

cavalry 

saddle

Fond 1 III. Ugray Béla levél László Gyula Tatabánya 1979.01.21 2 f. 1 bor. autográf

érdekli a 

magyarság 

származása, de a 

szakemberek 

írásai kétféle 

irányzatra lehet 

következtetni; a 

nyelvészet 

eszközeivel nehéz 

a rokonságot  

bizonyítani; a 

mondáink nem 

említik a északi 

rokonainkat, 

márpedig a 

szájhagyomány 

iratlan 

történelem; 

vannak tudósok, 

akik 

vizsgálódásaik 

közben 

akaratlanul is 

kozmetikázzák 

mondanivalójukat

, elferdítve ezzel a 

tényeket

Fond 1 III. Ujlaki László levél László Gyula Budapest 1978.11.20 1 f. gépirat

levélkompozíciója 

megfogta, ilyen 

választ remélt; az 

igazi művész 

számára a tárgyi 

valóság nem 

jelenthet börtönt; 

a religio szó 

szótári értelméről 

bezélnek

Fond 1 III. Ujlaki László levél László Gyula Budapest 1978.12.25 2 f. gépirat

érzi a szó 

hatalmát és ő 

mindent szavakba 

fogalmazó ember; 

csodáknak azt 

szoktuk nevezni, 

ami túl van a 

természettudomá

nyon, de 

észrevétlenül 

hagyjuk a 

mindennapok 

"csodáit"; csodák 

és mesék nélkül 

nem lehet 

megfelelőképp 

élni, az ilyen élet 

csak kopár, 

tökéletlen, fél-

élet

Fond 1 III. Urai István levél László Gyula Mezőkövesd 1978.03.21 1 f. autográf

"A 

honfoglalókról" c. 

könyv elolvasása 

után néhány 

kérdésben 

tájékoztatást kér; 

az embertani 

csportok melyik 

régészeti 

csoportnak 

felelne meg; a 

késő avar-

magyarokvezető 

rétege onogur 

volt?

Fond 1 III. Vadas József levél László Gyula Budapest 1979.09.19 1 f. gépirat

Kortársaink című 

rajzsorozatát nem 

tudják kiadni, 

mert nem tartozik 

a profiljukba; azt 

javasolják 

forduljon a 

[Képzőművészeti] 

Alap Kiadójához Corvina Kiadó (Budapest)



Fond 1 III. Vajda Patricia levél László Gyula Arlington 1979.11.14 1 f. 1bor. autográf

kondoleáló 

levelek közül 

leginkább az ő 

sorai vigasztalták 

meg; néhány 

tollvonással 

visszaadta férjét, 

mintha ott lenne 

otthonukban; 

férjét, aki 

tüdőrákban halt 

meg, kívánsága 

szerint temette 

el; hamvai fele 

Virginiában 

maradt, másik 

felét 

szülővárosában, 

Debrecenben 

temette el S. Vajda Benő

Fond 1 III. Varga Katalin levél László Gyula Kaba 197?10.10. 2 f. 1 bor. autográf

köszöni, hogy 

levelét válaszra 

méltatta, szeretne 

személyesen is 

találkozni; minél 

többet foglalkozik 

az ősmagyar 

korral, annál 

bizonytalanabbna

k érzi tudását; 

kérdéseket tesz 

fel

Fond 1 III. Varga Marianna levél László Gyula Budapest 1977.10.13 1 f. gépirat

kérik "A 

népvándorlás 

korának 

művészete" c. 

előadásának 

írásos anyagát, 

hogy időben át 

tudják adni Népi 

Iparművészeti 

Tanácsnak, s hogy 

biztosítani tudják 

a 

nyomdakapacitást

Népi Iparművészeti 

Tanács (Budapest)

Fond 1 III. Vargyas Lajos levél László Gyula Budapest [s.a] 1 db autográf

köszöni a szép 

meghívót, de 

gerinc-problémái 

miatt nem tudott 

elmenni

Fond 1 III. Varsányi Gyula levél László Gyula Adelaide 1977.09.07 1 f. 1 bor. gépirat

címét Földvárytól 

kapta meg; eddigi 

írásai  nemzetközi 

jogi, ritkábban 

jogtörténeti  

témakörben 

jelentek meg, ; 

jelenlegi munkája 

jogtörténeti 

hátterű: a 

népvándorlás 

korabeli hun, 

avar, kazár, etc. 

államszerkezete, 

különös 

tekintettel annak 

vélhető federális 

vonatkozásaira; a 

fontos források 

elérése 

Ausztráliában 

nagyon nehéz; 

eddig csak két 

olyan írást talált, 

amely témájába 

vágott: az egyik a 

profé, a másik 

Harmatta Jánosé; University of Adelaide Földváry Gábor

Fond 1 III. Vákár Tibor levél László Gyula Budapest 1979.05.30 1 f. gépirat

számon kéri 

milyen alapon 

vállalta el 

királyaink ereklyéi 

elhelyezésének 

kérdésében írt 

építészmérnöki 

írásának 

lektorálását, 

melyet a Kortárs 

szerkesztősége az 

ő véleménye 

miatt utasított 

vissza; mi volt az 

oka nemleges 

álláspontjának, 

miért nem 

értesítette; 

amennyiben az 

egészről nincs 

tudomása, úgy 

bocsánatot kér 

soraiért

Fond 1 III. Vámos Tóth Bátor levél László Gyula Honolulu 1977.01.03 1 f. 1 bor. + 3 f.

autográf., 

soksz.

a "Póhamara" c. 

könyv 49. 

oldaláról küld 

adatokat; szerinte 

ott minden 

negyedik név 

magyar, majd egy 

Csád-i térképről 

sorol fel magyar 

neveket; azért 

küldi lapokon az 

információit, 

mert hiába adta 

föl a könyvet és 

térképeket 

ajánlottan, azok 

nem jutottak el a 

címzettekhez



Fond 1 III. Várdy Béla levél László Gyula Pittsburgh 1977.01.08 1 f. 1 bor. gépirat

úgy tudja, hogy 

áprilisban 

Amerikába készül, 

reméli, hogy 

Pittsburghba is 

elmegy; szeretné 

tudni a pontos 

dátumot, hogy 

intézkedhessen 

előadása 

ügyében; egyes 

emigrációs 

csoportok sok 

energiát fektettek 

abba, hogy az 

USA-ban tartsák a 

Szent Koronát; 

kár, hogy ezt a 

sok energiát nem 

a kisebbségek 

helyzetének 

javítására 

fordították; 

állítólag Nagy 

János és Lőrincze 

is megy hozzájuk; 

Badinyi Jós 

hazaárulónak 

Duquesne University, 

Departement of History 

(Pittsburgh)

Nagy János 

irodalomzörténész, 

Lőrincze Lajos, Badinyi 

Jós Ferenc

Fond 1 III. Várdy Béla levél László Gyula Pittsburgh 1978.01.29 1 f. gépirat

bocsánatot kér, 

hogy a bambergi 

szép napok óta 

még nem volt 

ideje írni, de 

nagyon el van 

maradva 

levelezésével; 

reméli, hogy 

valóban jön és 

tart előadást, 

házába is 

meghívja és kéri 

hozza magával a 

kettős 

honfoglalásról írt 

könyvét; a "profi 

emigránsok" 

soraiban nagy a 

fölhördülés a 

korona 

visszaadása miatt, 

de ők, akik 

egyetértettek 

Carter elnök 

döntésével, 

szintén 

megkapták a szent korona

Duquesne University, 

Departement of History 

(Pittsburgh)

Ilia Mihály, Püski 

Sándor, Lőrincze Lajos, 

Ránki György, Sinor 

Dénes

Fond 1 III. Várdy Béla levél László Gyula Pittsburgh 1978.03.21 1 f. 1 bor. gépirat

március elején 

magyarságtudom

ányi konferencia 

volt 

Bloomingtonban 

az Indiana 

University-n; a 

Püski-féle 

programtervezetb

ől látja, hogy 

nagyon zsúfolt 

lesz a programja; 

szerinte legalább 

két napig a 

múzeumokat 

kellene járnia; a 

romániai 

magyarság 

helyzete nagyon 

fölizgatta a 

közhangulatot szent korona

Duquesne University, 

Departement of History 

(Pittsburgh)

Lőrincze Lajos, Ránki 

György, Maróti Gyula, 

Nagy János, Király 

Károly

Fond 1 III. Várdy Ágnes levél László Gyula Pittsburgh 1979.01.04 1 f. 1 bor. + 3 f. gépirat

szégyelli, hogy fél 

éve nem írt, de 

rengeteg a dolga 

a családdal; 

szívesengondol 

vissza az előző évi 

találkozásra és 

arra, hogy milyen 

sikere volt," még 

a legsötétebb 

clevelandi alakok" 

is kijelentették, 

hogy "L. Gy. nem 

kommunista"; dús 

lesz a következő f 

Jókairól készülő 

könyvétélév, mert 

be kell fejeznie, 

de reméli, hogy 

nyáron eljutnak a 

Balatonra

Fond 1 III. Verebély Erika levél László Gyula Tata 1977.11.29 1 f. 1 bor. gépirat

mint a tatai 

múzeum 

muzeológusa 

vezeti a 

komáromi 

múzeumbarát 

kört; ebben a 

minőségében 

kéri, hogy tartson 

előadást  

nagyszentmiklósi 

kincsről előadás

Fond 1 III. Verebély Erika levél László Gyula Tata 1978.01.28 1 f. gépirat

örül, hogy 

elfogadta az 

előadást, melynek 

helyszíne a 

komáromi 

Művelődési 

Házban lesz, de 

sajnos az 

időpontot meg 

kell változtatni előadás



Fond 1 III. Verebélyi Kincső levél László Gyula Budapest 1978.02.18 1 f. 1 bor. gépirat

Róheim Gézáról ír 

disszertációt, így 

arra kéri, hogy 

ossza meg 

emlékeit egykori 

tanáráról, s 

amennyiben 

levele lenne tőle, 

engedje azt 

megtekinteni

Róheim Géza (1891-

1953)

Fond 1 III. Veres János levél László Gyula

Rimaszomba

t 1979.10.05 1 f. 1 bor. gépirat

jelenléte és 

előadása 

szeptemberi 

klubnapjukon 

rangot adott az 

eseménynek, 

reméli, hogy a 

jövőben is lesz 

lehetőség hasonló 

összejövetelre

Fond 1 III. Veress Endre levél László Gyula Pécs 1978.11.07 1 f.

1 bor. + 1 

újságkiv. gépirat

örültek, hogy 

látták, hallották a 

TV-ben, de 

elszomorította 

őket, hogy a 

kollégák 

rácáfoltak; 

nyugaton egy 

emberként állnak 

az olyan tudós 

mellé, aki 

igyekszik 

feltevését igazolni

a 

mellékelt 

újságkivág

at a 

Dunántúli 

Napló 

"Értékes 

régészeti 

leletek Dél-

Somogyba

n c. cikkét 

tartalmazz

a 

(1978.okt.

30.); a 

levél 

másik 

aláírója 

Zita, 

Veress E. 

felesége

Fond 1 III. Veress Endre levél László Gyula Pécs 1978.12.17 1 f.

1 bor. + 1 

újságkiv. gépirat

nagyon sajnálják, 

hogy eltévedt az 

utcájukban, közel 

a házukhoz, pedig 

miatta jöttek haza 

egy nappal 

korábban a 

bukaresti Veress-

ünnepségről; 

örömmel olvasta 

Bertényi Iván 

könyvét a magyar 

korona 

történetéről, 

melyből kimaradt 

egy fontos adalék, 

nevezetesen: 

amikor a 

koronaékszereket 

a szabadságharc 

bukása után 

kicsempészték az 

országból, akkor 

egy éjszakán át a 

sarkadi 

református pap a 

szalmazsákos 

ágyában őrizte; ez 

Veress Ferenc, Veress 

Sándor, Bertényi Iván

a 

mellékelt 

újságkivág

at a 

Dunántúli 

Napló 

"Szkíta 

lelet" c. 

cikkét 

tartalmazz

a 

(1978.nov

.23.); a 

levél 

másik 

aláírója 

Zita, 

Veress E. 

felesége

Fond 1 III. Veress Endre levél László Gyula Pécs 1979.10.15 1 f.

1 bor. + 3 

újságkiv. gépirat

tudatja, hogy 

felesége 

szeptemberben 

24-én meghalt; 

köszöni a 

testvéréről 

készített rajz 

fénymásolatát; 

egyetlen régész 

Bárdos Edit, aki  

pozitív hangot üt 

meg a kettős 

honfoglalással 

kapcsolatban; 

nem érti, hogy a 

többiek miért 

nem fejezik már 

be az idegölő 

ellenkezést

kettős 

honfoglalás

Bárdos Edit, Veress 

Sándor

a 

Dunántúli 

Napló 

kivágatai 

régészette

l 

kapcsolat

os 

írásokat 

tartalmaz

nak

Fond 1 III. Veress Endre levél László Gyula Pécs 1979.10.26 1 f. 1 bor. gépirat

már nem nagyon 

énekel, inkább 

csak zongorázik 

és ellátja orgonás 

tisztségét; mint 

zeneszerző csak 

botorkál testvére, 

Sándor mögött, 

de passzióból 

azért még ír 

dalokat;felesége 

verseit 

dobozokban 

tárolja

Fond 1 III.

Veress, Frank 

[Ferenc] levél László Gyula New York 1977.01.27 1 f. 1 bor. gépirat

egy leletről mond 

véleményt; 

Püskivel együtt 

várják érkezését, 

jöhetne akár fél 

évre is, lakhatna 

náluk; egy 

amerikai elmélet 

szerint az emberi 

lények robotszerű 

konstrukciók; 

olvasta a Magyar 

Nyelvben a kettős 

honfoglalásról 

szóló, pozitív 

hangú cikket Püski Sándor



Fond 1 III.

Veress, Frank 

[Ferenc] levél László Gyula Chicago 1978.05.? 1 db autográf egy soros lap

Fond 1 III.

Veress, Frank 

[Ferenc] levél László Gyula New York 1978.09.07 1 db 1 bor. autográf

értesítés Csilla 

Tünde nevű 

kislányuk 

megszületéséről; 

"egy katonával 

kevesebb"

Fond 1 III. Vetró András levél László Gyula

Kézdivásárh

ely [s.a.] 1 f.

1 bor. + 1 

fénykép autográf

édesanyjával 

közösen szervezi 

édesapja Vetro 

Artúr 

szobrászművész 

emlékkiállítását; 

szeretné, ha a 

készülő 

katalógusba 

bekerülne néhány 

gondolat az őt 

ismerő céhtársak 

tollából; kéri írjon 

néhány sort 

édesapjáról

Vetro Artúr (1919-

1992) szobrászművész

Fond 1 III. Véber Károly levél László Gyula Budapest 1978.11.24 1 f. gépirat

nívójutalommal 

honorálják "A 

nagyszentmiklósi 

kincs" c. munkáját

nagyszentmikl

ósi aranykincs Corvina Kiadó (Budapest)

további 

aláíró 

Balázs 

György

Fond 1 III. Végh Katalin levél László Gyula Budapest 1979.10.19 1 f. 1 bor. gépirat

még csak most 

tudott utána 

nézni a 

Hódmezővásárhel

y - kopáncsi 

honfoglaláskori 

női sírnak; az 

Adattárban lévő 

dokumentáció  

hiányos; Korek 

szerint a rajz csak 

az első rétegben 

lévő leleteket 

jelzi, a többi rajz 

feltehetően 

elveszett; jelenleg 

a borsodi 

császárkori 

ásatásainak 

feldolgozásával 

foglalkozik; utána 

ismét visszatér 

kedvenc 

témájához, a 

hódmezővásárhel

yi sírhoz ásatás

Budapest Történeti 

Múzeum Korek József

Hódmezővásárhe

ly-Kopáncs

Fond 1 III. Végvári Lajos levél László Gyula Miskolc [1977?] 1 bor. gépirat

hat fiatal művész 

Ady tiszteletére 

készített 

munkáiból 

szerveznek 

bemutatót; felkéri 

mint "uomo 

universale"-t, 

hogy nyissa meg, 

majd a miskolci 

klubkönyvtárban 

tartson előadást 

egy általa 

megadott 

témáról; Győry 

Erzsébet, a 

Miskolci Városi 

Könyvtár 

igazgatója küldi a 

hivatalos felkérést Miskolci Városi Könyvtár

Ady Endre Pető János, 

Máger Ágnes, Szemethy 

Imre, Püspöky István, 

Kőnig Róbert, Bozsik 

István, Győry Erzsébet Miskolc

Fond 1 III. Vékony Gábor levél László Gyula Tata 1978.07.22 1 bor. + 1 f. gépirat

Bálint Csanád az 

elhúzódó aratási 

munkák  miatt 

később tudja 

elkezdeni az 

eperjesi ásatást, 

így a felgyői 

ásatás is csúszna; 

írna Trogmayer 

Ottónak, hátha 

tudna eszközökkel 

segíteni, hogy a 

tervek szerint 

kezdhessék az 

ásatást; tanácsát 

kéri, mert már 

csak egy hónap 

van  az ásatás 

kezdetéig; a 

mellékletben 

jelzett cédulán 

röviden jelzi, hogy 

Bóna István 

tanácsai nyomán 

megírta életrajzát 

és 

irodalomjegyzéké

t két példányban ásatás

Bálint Csanád, 

Trogmayer Otto, Bóna 

István Eperjes, Felgyő



Fond 1 III. Viszlói Andrea levél László Gyula Pécs 1978.01.13 3 f. 1 bor. autográf

a Pécsett tartott 

előadás olyan 

nagy hatással volt 

rá, hogy cikket 

szeretne írni a 

Nagy Lajos 

Gimnázium 

újságjába, illetve 

riportot szeretne 

készíteni, melyhez 

segítséger kér, 

megadva egyúttal 

kérdéseit; 

elsősorban a 

kettős 

honfoglalás 

érdekli, az 

elmélet 

ellenzőinek érvei; 

hol folynak 

ásatások az 

elmélet 

bizonyítására; 

végez-e 

személyesen 

ásatást Rajczi Péter

Fond 1 III. Viszlói Andrea levél László Gyula Pécs 1978.03.30 1 f. 1 bor. autográf

köszöni a szíves 

választ; 

megfogadta 

tanácsát, beült a 

Megyei 

Könyvtárba és 

igyekezett 

elolvasni az 

ajánlott irodalmat 

és megírta a 

cikket, melyben 

feltüntetett 

minden 

felhasznált 

irodalmat; tanára 

is megvolt vele 

elégedve; most 

várja az újságot és 

reméli, hogy a 

prof.nak is 

tetsszeni fog, 

amit írt Rajczi Péter

Fond 1 III. Viszlói Andrea levél László Gyula Pécs 1978.05.30 2 f. autográf

örül, hogy nem 

okozott csalódást 

cikkével, valóban 

igyekezett 

megtenni 

mindent, amire 

képes;  

történelemmel 

szeretne 

foglalkozni és 

majd úgy tanítani, 

ahogy azt Rajczi 

Péter tanáruk 

tette, aki most 

nyugdíjazása után 

a levéltárban 

dolgozik, mint 

helytörténész; 

szeretne a 

következő évi 

Országos 

Középiskolai 

Tanulmányi 

Versenyen 

történelemből 

indulni

Fond 1 III. Viszlói Andrea levél László Gyula Pécs 1979.10.03 1 f. 1 bor. autográf

reméli emlékszik 

még a a kotnyeles 

diákújságíróra; 

ezúttal arra kéri, 

hogy tartson a 

gimnáziumokban 

előadást,ha 

elvállalja, szívesen 

megszervezi

Fond 1 III. Vizy Ottó levél László Gyula Budapest 1967.04.18 1 f. gépirat

tájékoztatja, hogy 

a rendelkezésükre 

bocsájtott 

rajzkiállítás hány 

helyen került 

bemutatásra és a 

kapott 

beszámolók 

alapján milyen 

volt a 

látogatottságuk

Múzeumi 

Ismeretterjesztő Központ 

Propaganda Osztálya 

(Budapest)

Fond 1 III. Vladár Pál levél László Gyula Caracas 1977.01.15 1 f. 1 bor. +  1 f. gépirat

Fehér Mátyástól 

tudja, hogy 

Amerikába készül; 

azonnal írt 

Lőrincze Lajosnak, 

kérve, hogy tegye 

lehetővé L.Gy. 

venezuelai útját; 

caracasi 

költségeit 

természetesen 

vállalnák

Sociedad de la Historia 

Hungara (Caracas)

Fehér Mátyás, Lőrincze 

Lajos

a 

mellékletb

en 

Lőrincze 

Lajosnak 

írt levél 

másolata



Fond 1 III. Vladár Pál levél László Gyula Caracas 1979.10.19 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

arról értesült, 

hogy útját 

elhalasztotta, de 

vízumproblémái 

is voltak; 

felajánlja 

segítségét, mert 

nem szeretné, ha 

ezen múlna az 

utazása; kéri a 

vízumhoz 

szükséges adatait

Sociedad de la Historia 

Hungara (Caracas) Zolcsák István

a 

mellékletb

en Vladár 

Pál 

meghívóle

vele

Fond 1 III. Wicker Erika levél László Gyula Kiskunhalas 1978.11.22 1 f. gépirat

féléves NDK-beli 

útja miatt nem 

tudott együtt 

államvizsgázni 

csoporttársaival; 

diplomamunkáját 

elküldte a Dékáni 

Hivatalnak, 

vizsgaidőpontot 

azonban még 

nem kapott; mivel 

szakdolgozatát a 

prof.hoz írta, 

államvizsgázni is 

nála szeretne, 

időpontot kér; 

kapott állást és 

már két avarkori 

temető 

leletmentését 

vezethette

Thorma János Múzeum 

(Kiskunhalas)

Fond 1 III. Zagiba Ferenc levél László Gyula [Wien?] 197? 1 f. gépirat

késve ír, mert 

beteg volt; 

reméli, hogy a 

levél tartalmilag 

megfelel; a 

régensburgi 

püspök még nem 

válaszolt; némi 

remény 

mutatkozik arra, 

hogy többször 

Magyarországra 

jöhessen, így 

folytathatná a 

közös témájú 

kutatást

Fond 1 III. Zakar András levél László Gyula [Budapest?] 1978.01.30 1 db 1 bor. autográf

egy tévedését 

igazítja ki; 

megnézte a 

Burián [latin] 

szótárban a manu 

szó nemét; 

nőnemű, tehát 

manu dextra, 

manu propria; 

reméli időben 

érkezik a 

helyesbítés; 

Balfon nem 

találta Gláser 

Lajos sírját, de 

látta Szerb Antal 

szép síremlékét

Gláser Lajos, Teleki Pál, 

Bendefy László, Szerb 

Antal

Fond 1 III. Zelnik József levél László Gyula Budapest 1979.06.04 1 f. gépirat

kéri, hogy vállalja 

el Soproni Olivér: 

Hódoltságkori 

magyar 

kerámiakultúra c. 

munkájának 

lektorálását; a 

könyvet a 

Kecskeméti 

Kerámia Stúdió 

könyv formában 

kívánja 

megjelentetni

Népművelési Intézet 

(Budapest), Kecskeméti 

Kerámia Stúdió Soproni Olivér

Fond 1 III. Zolcsák István levél László Gyula Sāo Paulo 1975.07.10 1 f. 1 bor. gépirat

 érdeklődéssel 

olvasták 

"Vértesszöllőstől - 

Pusztaszerig c. 

művét; kéri, hogy 

készítsen 

jegyzéket azokról 

a művekről, 

amelyek 

alkalmasak az 

emigrációs 

magyar ifjúság 

magyarságtudatá

nak 

ébrentartására Erdélyért mozgalom

Fond 1 III. Zolcsák István levél László Gyula Sāo Paulo 1978.09.20 2 f. 1 bor. gépirat

könyvei 

elolvasása után a 

magyar ember 

emberebbnek érzi 

magát; köszöni a 

könyvet, ami 

Theész Jánossal 

küldött; örülne, 

ha ellátogatna Dél-

Amerikába; úgy 

gondolja, hogy 

látogatása pozitív 

hatással lenne a 

dél-amerikai 

emigráció és 

Magyarország 

között

Theész János, Füry 

Lajos



Fond 1 III. Zolcsák István levél László Gyula Sāo Paulo 1979.04.10 1 f. gépirat

kapott egy 

Ferenczi Géza 

cikket 

(újságkivágatot) a 

Korunkból; 

Ferenczi cikke 

szerint már a 11-

12. század előtt 

létezett néhány 

székely falu 

Erdélyben; jó 

lenne, ha L. Gy. is 

írna erről egy 

cikket, amit ők is 

leközölhetnének 

az Erdélyi 

Magyarságban; 

Desbordes Viktor 

Budapestre megy 

és fel fogja 

keresni Erdélyi Világszövetség

Desbordes Viktor, 

Mohai Szabó Béla, 

Ferenczi Géza

Fond 1 III. Zolcsák István levél László Gyula Sāo Paulo 1979.04.19 2 f. 1 bor. gépirat

Theésztől azt az 

értesítést kapta, 

hogy meg tudja 

kezdeni amerikai 

előadássorozatát; 

ő megkönnyíti a 

meghívást azzal, 

hogy 

megvásárolja 

számára a 

repülőjegyet és 

házában vendégül 

látja

Fond 1 III. Zolcsák István levél László Gyula Sāo Paulo 1979.05.26 4 f. gépirat

a tervezett dél-

amerikai út 

szervezéséről, ill. 

a tervezett 

előadások 

helyszíneiről 

számol be; 

szeretné, ha 

megírná a 

székelység és a 

csángóság 

történetét 1920-

ig, s ezt a munkát 

anyagilag is 

támogatná; majd 

beszámol az 

őserdőbe (!) 

vágott 

repülőgépleszálló 

pályájáról és egy 

tervezett alaszkai 

farkasvadászatról

Fond 1 III. Zolcsák István levél László Gyula Sāo Paulo 1979.06.04 2 f. gépirat

a menetrend 

hiányzó részét el 

fogja intézni; 

Püski Sándort is 

kedves 

vendégeként 

fogja kezelni; 

Erdélyből kapott 

levelet, melyben 

Király Károly 

értesíti, hogy 

atomsugárzásnak 

van kitéve 

családjával 

együtt, 

vízumkérelmét 

pedig 

visszautasították; 

unokaöccsét 

Király ügyben 

szintén 

terrorizálják és 

hazaárulás/kémke

dés vádjával 

eljárást indítottak 

ellene; mindezen 

ügyekben kérte az 

orosz és a magyar 

Fond 1 III. Zolcsák István levél László Gyula Sāo Paulo 1979.06.13 2 f. 1 bor. gépirat

megkapta Theész 

János levelének 

másolatát, melyet 

kiegészít néhány, 

az utazással 

kapcsolatos 

információval;  

"forró kérdése" : 

felelősségteljes 

helyről hozzon 

egy olyan 

értesítést arra 

vonatkozóan, 

hogy lehetséges-e 

az együttműködés 

az emigráció és a 

hazai szervek 

között erdélyi 

kérdésben; nem 

akarnak a 

kormány ellen 

dolgozni, s ha 

nincs számukra 

semmiféle 

irányvonal, akkor 

többet az ügyről 

nem fognak 

beszélni

Theész János, Széll 

Sándor



Fond 1 III. Zolcsák István levél László Gyula Sāo Paulo 1979.06.? 2 f. 2 bor. + 2 f. gépirat

tájékoztatja a 

repülőjeggyel 

kapcsolatos 

ügyekről és 

mellékeli a Lisboa 

és Sokulsky 

utazási iroda 

értesítését 

(eredetiben és 

fordításban) a 

repülőjegy 

kiállításának 

lehetséges 

időpontjáról

Fond 1 III. Zolcsák István levél László Gyula Sāo Paulo 1979.06.18 1 f. gépirat

erdélyi ügyben 

nagyon fontos 

lenne, hogy  a 

levélben 

feltüntetett 

műveket 

eredetiben vagy 

másolatban hozza 

magával

Fond 1 III. Zolcsák István levél László Gyula Sāo Paulo 1979.07.24 2 f. 1 bor. gépirat

ismételten 

biztosítja, hogy 

dél-amerikai 

szereplése során 

semmiféle 

személye körüli 

propagandát nem 

fognak kifejteni; 

nem várnak tőle 

állásfoglalást és 

nem fogják nehéz 

helyzetbe hozni; a 

továbbiakban a 

várható 

előadások 

szervezéséről 

számol be; 

mellékeli Theész 

Jánosnak írt 

levelének  

másolatát

Gácser Imre, Tóth 

Veremund, Vladár Pál, 

Nyárády Elemér, Füry 

Lajos, Theész János

Fond 1 III. Zolcsák István levél László Gyula Sāo Paulo 1979.08.08 1 f. 1 bor. gépirat

továbbítja 

Nyárády Elemér 

üzenetét, 

miszerint 

Caracasban 

bármikor 

rendelkezésére 

áll, de nem 

akarják, hogy 

kísérője vele 

menjen Nyárády Elemér

Fond 1 III. Zolcsák István levél László Gyula Sāo Paulo 1979.08.27 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

beszámol a San 

Francisco-i és 

caracasi szervezők 

leveleiről, 

valamint arról, 

hogy 

Venezuelában 

sem akarják, hogy 

Püski oda vele 

menjen; csatolja 

egy másik barátja 

levelét, aki ugyan 

elvbeli ellentéte, 

de ennek ellenére 

nagyra becsüli

Fabó László, Nyárády 

Elemér, Vladár Pál, 

Cseh Tibor,Tóth László

Fond 1 III. Zolcsák István levél László Gyula Sāo Paulo 1979.08.30 1 f. 1 bor. gépirat

Marikovszky írja, 

hogy szeretnék, 

ha Bogotát is útba 

ejtené; ha 

beleegyezik írja 

meg, mert 

beleveszi a 

repülőjegybe Marikovszky Zoltán

Fond 1 III. Zolcsák István levél László Gyula Sāo Paulo 1979.09.02 1 f. 1 f. gépirat

levélmásolat arról 

a levélről, melyet 

L. Gy. kérésére írt 

a dél-amerikai 

meghívó 

személyeknek; a 

levél témája az 

utazással, ill. a 

vízumkérelmekkel 

kapcsolatos 

komplikációk

Lomniczy József, 

Marikovszky Zoltán, 

Nyárády Elemér, Vladár 

Pál, Püski Sándor, 

Theész János, Széll 

Sándor

a 

mellékletb

en László  

Gyula 

Zolcsák 

Istvánnak 

szóló 

levelének 

másolata; 

a levélben 

tájékoztatj

a dél-

amerikai 

meghívóit 

arról, 

hogy 

immár 

szeptemb

er van, de 

júniustól 

mostanáig 

a 

minisztéri

um 

semmit 

nem tett 

vízumkére

lmei 

Fond 1 III. Zolcsák István levél László Gyula Sāo Paulo 1979.10.01 1 f. 1 bor. távirat

megvásárolhatja-

e a 

repülőjegyeket

Fond 1 III. Zolcsák István levél László Gyula Sāo Paulo 1979.10.02 1 f. 1 bor. távirat

személyi adatait 

kéri

Fond 1 III. Zolcsák István levél László Gyula Sāo Paulo 1979.10.08 1 f. 1 bor. távirat

sürgős választ kér 

az okt. 2-iki 

táviratra



Fond 1 III. Zolcsák István levél László Gyula Sāo Paulo 1979.10.12 1 f. 1 bor. gépirat

mindenkit 

lesújtott útja 

elmaradásának 

híre, ennek 

ellenére bízik egy 

későbbi út 

lehetőségében; 

október 1-jén 

kelt, útját 

lemondó levelét 

elküldi minden 

szervezőnek

Fond 1 III. Zolcsák István levél László Gyula Sāo Paulo 1979.10.17 1 f. 1 bor. + 2 f. gépirat

továbbítja Vladár 

kérését, miszerint 

küldjön 4 

útlevélfényképet 

és a személyi 

adatokat, hogy  

megszervezhessé

k novemberre 

venezuelai és 

brazíliai útját; 

továbbá csatolja 

Vladár táviratát és 

az arra küldött 

választ Erdélyi Világszövetség Vladár Pál

a 

mellékletb

en Zolcsák 

körlevele 

a Caracasi 

Magyar 

Ház 

választmá

nyához  

László 

Gyula 

november

re 

szervezett 

előadói 

útjáról

Fond 1 III. Zolcsák István levél László Gyula Sāo Paulo 1979.10.25 1 f. 1 bor. gépirat

"a magyar 

közvélemény 

akaratából" 

elismerésül 

megajándékozzák 

az Erdélyi 

Becsületrend 

rubint 

fokozatával, 

melyet a francia 

becsületrend 

mintájára 

alakítottak ki

Fond 1 III. Zsámbok Tamás levél László Gyula Tornaalja 1979.08.09 1 f. 1 bor. autográf

élve a személyes 

igérettel, Klubjuk 

úgy döntött, hogy 

élnek a 

lehetőséggel és 

felkérik előadásra 

az őstörténetről, 

kutatásai témáiról előadás

Csemadok. Palóc 

Közművelődési Klub

Fond 1 III. Zsámbok Tamás levél László Gyula Tornaalja 1979.09.05 1 f. 1 bor. Gépirat

köszöni, hogy 

elfogadta 

meghívásukat; a 

megbeszélt 

időpontban 

Tornaalja főterén 

fogja várni

Csemadok. Palóc 

Közművelődési Klub

Fond 1 III. Zsigmond László levél László Gyula Ajka 1979.02.22 2 f. 1 bor. autográf

az 1970-es 

évelben az ajkai 

városi kórház 

építése során 

avarkori temetőt 

találtak; a 

veszprémi Bakony 

Múzeum 

munkatársai azt 

mondták, hogy 

ilyen már sok van; 

azóta érdeklődik a 

régészet iránt, sok 

szakirodalmat 

olvasott, az övét 

is; ismeri a kettős 

honfoglalásról 

alkotott 

véleményét; a 

szakkönyvek 

olvasása után, 

ismerve a 

Bakonyt, Ajka 

környékét, úgy 

véli, hogy ezen a 

környéken 

számos olyan 

alapvető 

Fond 1 III. Zsolt Zsigmond levél László Gyula Budapest 1977.07.21 2 f. 1 bor. autográf

kérdezi, hogy 

látta-e a Zala 

megyei 

Kiskomárom 

Lesvári dűlőjét, 

illetve annak 

avarkori leleteit 

és gondolt-e arra, 

hogy ez a sírmező 

közvetlenül Kolon 

[Zalamerenye 

része] határában 

fekszik

Zalakomár, 

Kiskomárom-

Lesvári dűlő, 

Kolon, 

Zalamerenye

Fond 1 III. Abadi Sándor levél László Gyula

Káptalanfüre

d 1980.04.10 1 f. 1 bor. gépirat

a történelmi 

események 

datálásának 

"megosztottságát

" nehezményezi, s 

azon gondolkodik, 

miként lehetne a 

különféle 

időszámítások 

között összhangot 

teremteni, 

különös 

tekintettel a 

szerinte 

szükségszerűen 

bekövetkező 

újabb 

időrendekre időszámítás



Fond 1 III. Abadi Sándor levél László Gyula

Káptalanfüre

d 1980.08.05 2 f. 1 bor. gépirat

történelmi 

érdeklődése 

készteti arra, 

hogy megoldást 

találjon az 

időszámítás 

zűrzavarainak 

kiküszöbölésére; 

úgy véli, hogy a 

vízözöntől 

(melynek 

időpontját 

önkényesen 

lehetne 

megállapítani) 

kellene számítani 

az időrendet időszámítás

Fond 1 III. Abadi Sándor levél László Gyula

Káptalanfüre

d 1980.10.19 1 f. 1 bor. gépirat

egy gondolja, 

hogy egy újabb 

adat fényében 

javaslata 

(vízözöntől 

számítani az időt) 

kisebb 

módosításokkal 

megvalósítható 

lenne; az új 

időszámítás 

áttekinthetőbbé 

tenné a 

történelmi 

eseményeket időszámítás

Fond 1 III. Abadi Sándor levél László Gyula Budapest 1981.02.09 1 f. 1 bor. gépirat

Forrai Sándortól 

tudja, hogy 

gyengélkedik, jó 

egészséget kíván Forrai Sándor

Fond 1 III. Ábel Gábor levél László Gyula Zseliz 1981.01.28 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

az Irodalmi 

Szemle 

főszerkesztőjével 

folytatott 

beszélgetés 

értelmében kéri, 

hogy a 

mellékletben 

felsorolt nyolc 

kérdésre küldjön 

választ korlátlan 

terjedelemben; 

Zselizen 

szorgalmasan 

ápolják a hazai és 

az egyetemes 

magyar kultúrát Duba Gyula

Fond 1 III. Ács István levél László Gyula Debrecen 1980.10.27 1 f. 1 bor. gépirat

több intézmény 

összefogásával 

Medgyessy-

emlékülést 

szerveznek a Déri 

Múzeumban; kéri, 

hogy tartsa meg a 

főreferátumot, s a 

40 percesre 

tervezett előadás 

keretében idézze 

fel egykori barátja 

portréját előadás

Debrecen Megyei Városi 

Tanács, MTA 

Művészettörténeti 

Kutató Csoport, Déri 

Múzeum (Debrecen), 

Medgyessy-

emlékbizottság Medgyessy Ferenc

Fond 1 III. Ádám György levél László Gyula Budapest 1975.01.02 1 f. gépirat

az egyetem 

fennállásának 

325. 

évfordulójára 

elkészültek a 

díszes jelképek és 

öltözetek; 

szükségesnek 

látja 

megvizsgáltatni, 

hogy még milyen 

ajándékozási 

célokat szolgáló 

jelvényt, 

kiadványt kellene 

még elkészíttetni; 

továbbá 

felmerült, hogy a 

korábban 

Pázmányt és 

Mária Teréziát 

ábrázoló képek 

helyére mi 

kerüljön; a 

javaslatok 

elkészítésére 

Székely György 

dékán 

egyetemi 

attributumok ELTE Rektori Hivatala Székely György

Fond 1 III. Annus József levél László Gyula Szeged 1980.05.04 1 f. gépirat

Mohi Sándor 

újabb fotókat 

küldött, 

melyekkel már 

egy egész szám 

illusztrálható; kért 

további író-

portrét is; 

cserébe 

példányokat fog 

küldeni

Tiszatáj Szerkesztősége 

(Szeged) Mohi Sándor

Fond 1 III. Annus József levél László Gyula Szeged 1980.08.08 1 f. gépirat

igen boldog, hogy 

kész kézirattal 

válaszolt; ez azt 

jelenti, hogy a 

legmegbízhatóbb, 

tehát legfiatalabb 

munkatársuk; 

Móser Zoli már 

ajánlott képeket; 

azt nem tudja, 

hogy bélyeg 

ügyben kihez 

lehetne fordulni

Tiszatáj Szerkesztősége 

(Szeged)



Fond 1 III. Annus József levél László Gyula Szeged 1980.08.28 1 f. gépirat

már megköszönte 

"Feri Bátyánk" 

emlékére végzett 

szép munkát, 

ezúttal egy 

Szabédi kritikával 

zsarolja; lánya 

Csanádhoz 

szegődött 

segéderőnek, 

Esztergomban 

segédkezett egy 

ásatásnál, ahol a 

többi tanítványtól 

dicshimnuszokat 

hallott bizonyos 

László 

professzorról

Tiszatáj Szerkesztősége 

(Szeged)

Medgyessy Ferenc, 

Szabédi László (1907-

1959) költő, Bálint 

Csanád

Fond 1 III. Annus József levél László Gyula Szeged 1980.10.20 1 f. gépirat

gyógyulást kíván; 

a rajz kell, Zoli 

fényképezze le; 

örül, ha 

Szabédiról 

tanulmányt és 

nem recenziót ír

Tiszatáj Szerkesztősége 

(Szeged)

Fond 1 III. Annus József levél László Gyula Szeged 1980.11.28 1 f. gépirat

köszöni a Gy. 

Szabó köszöntőt, 

már le is adták; a 

többi ráér, 

fontosabb most a 

gyógyulás

Tiszatáj Szerkesztősége 

(Szeged)

Gy. Szabó Béla (1905-

1985) erdélyi magyar 

fametsző, grafikus

Fond 1 III. Annus József levél László Gyula Szeged 1981.01.14 1 f. 1 bor. gépirat

gyógyulást jelent, 

hogy munkára 

jelentkezett; igen, 

kell a Bartók, 

szereznek hozzá 

műnyomó papírt, 

de sajnos  

határidő közeli!

Tiszatáj Szerkesztősége 

(Szeged)

Bartók Béla (1881-

1945)

Fond 1 III. Annus József levél László Gyula Szeged 1981.02.03 1 f. gépirat

üldözi a balsors, 

hogy most sem 

tudtak találkozni, 

mert egy beteg 

rokont kellett 

kórházból 

elszállítania; ezzel 

sezmben Olasz 

Sándor ott volt az 

előadásán; Móser 

Zoli elküldte a 

fotókat

Tiszatáj Szerkesztősége 

(Szeged)

Olasz Sándor, Móser 

Zoltán

Fond 1 III. Alp, Sedat levél László Gyula Ankara 1980.07.15 1 f. 1 bor. nyomt.

Kemal Atatürk 

születésének 

századik  

évfordulója 

tiszteletére 

konferenciát 

rendeznek, s 

amennyiben 

előadást kíván 

tartani, kéri, hogy 

tervezett 

előadásának 100-

150 szavas 

rezüméjét küldje 

el a Tütk Tarih 

Kurumu, Ankara 

címre

Turkish Historical Society 

(Ankara); Turkish 

Congress of History (9.) 

(1980) (Ankara)

Atatürk, Kemal (1881-

1938)

Fond 1 III. Babos Éva levél László Gyula Budapest 1981.05.28 1 f. 1 bor. gépirat

olvasta könyvét, 

melynek már  a 

címe is szép 

(Őstörténetünk…)

; novemberben 

kiállítása volt a 

Thermál 

Szállóban, de 

sajnos nem úgy 

sikerült, ahogy 

szerette volna; 

Borbás mégsem 

állított ki, a 

megnyitóbeszéde

t tartó újságíró 

pedig készületlen 

volt, pedig a 

Munkácsi-díjas 

szobrász hírére 

sokan 

összegyűltek; 

Pogány Gábortól 

tudja, hogy 

kórházban van, 

de reméli, hogy 

gyógyulása után 

választ kap 

levelére; 

Borbás Tibor (1942-

1995) szobrász; Pogány 

Gábor

Fond 1 III. Babos Éva levél László Gyula Budapest 1981.06.21 1 f. 1 bor. gépirat

örül a szép 

levélnek és annak, 

hogy nemsokára 

találkoznak, 

szeretettel várja; 

mamájának 

komoly izületi 

bántalmai 

vannak, de már 

gyógyul; köszöni 

Tokay Ilonka 

címét Tokay Ilona



Fond 1 III. Babós Imre levél László Gyula Budapest 1980.06.23 1 f.

1 bor.+ 1 

fénykép + 1 

rajz gépirat

fényképet 

mellékelt a 

csíksomlyói 

kegytemplomban 

látható 

pogánykori, 

ősmagyar 

áldozati kövekről; 

kérdés, hogy ez a 

hagyomány 

szerinti adat 

elfogadható-e; a 

volt türei ref. 

lelkész felesége a 

mellékelt gyűrűfej 

rajzával 

kapcsolatban 

kérdezi, hogy 

mikori lehet a 

gyűrű; a türei 

templomkertben 

gyakran kerülnek 

elő hasonlóak és 

más őskori 

cserepek; azért 

szeretne választ 

kapni 

kérdéseire,mert áldozati kő Csíksomlyó, Türe

Fond 1 III. Bakondi Béla levél László Gyula Sárvár 1982.03.11 1 f. 1 bor. autográf

levele tartalma 

szinte teljesen 

megegyezik a 

március 19-én 

kelt levél 

tartalmával, azza 

megköszöni az ex 

libriseket, barátja 

számára is kér 

egyet, továbbá 

beszámol 

betegségéről ex libris Kondics József

Fond 1 III. Bakondi Béla levél László Gyula Sárvár 1982.03.19 1 f. 1 bor. autográf

nagyon köszöni az 

ex librist, de 

ezúttal barátja 

számára is kérne 

egyet, mert ő 

mestere e 

szenvedélynek, 

mintegy 7 ezer 

darabbal 

rendelkezik; két 

rossz híre van: az 

egyikről az Utunk-

ban olvasott, s a 

cikk szerint fogy a 

magyarság; a 

másik rossz híre, 

hogy 

szívinfarktust 

kapott, 

belgyógyászaton 

fekszik; szeretne 

tőle könyvet 

kapni ex libris Kondics József

Fond 1 III. Bakondi Béla levél László Gyula Sárvár 1982.04.24 1 db 1 bor. autográf

válasza épp 

névnapjára 

érkezett meg, így 

a benne lévő ex 

libris lett a 

legkedvesebb 

ajándéka; Kiss 

Laci is megkapra 

Gy. Sz. B. 

metszetét és 

rövidesen Kondics 

is kézhez veheti a 

neki szánt 

ajándékot; Th. 

Mann mondatát 

(Mélységes mély 

a múltnak kútja…) 

idézve kívánja, 

hogy sok mindent 

mentsen ki abból 

a kútból, amit 

múltnak is 

hívhatunk ex libris

Kondics József, Kiss 

ászló, Gy. Szabó Béla, 

Thomas Mann

Fond 1 III. Balás Gábor levél László Gyula Budapest 1980.01.19 2 f. 1 bor. autográf

jogtörténeti 

munkáját 

befejezte, most a 

Magvető 

Kiadóhoz készül 

leadni új könyvét, 

de rosszul esne 

neki, ha előtte 

nem kérhetné 

régész 

véleményét; 

írásának címe 

"1300 év tanui" 

és a székelyek 

letelepülési 

történetéről szól; 

nyelvészeti 

vonatkozásban 

Rásonyival is  

beszélt, Benkő 

Lóránddal is 

konzultált 

különös 

tekintettel 

nyelvjárás-

kutatásaira, Fülöp 

Gyulának is írt, de 

ő még nem székelyek

Rásonyi László, Benkő 

Lóránd, Fülöp Gyula



Fond 1 III. Balás Gábor levél László Gyula Budapest 1980.02.04 1 f. 1 bor. gépirat

nagyon köszöni 

válaszát, melynek 

érdemi része ki is 

elégítette; 

köszöni, hogy 

felhívta figyelmét 

néhány 

publikációra; 5-

600 adattal 

dolgozik, nem 

feltétlenül 

szükséges ezek 

számát 

szaporítani; ha a 

szakszerű 

vizsgálat ezekből 

2-300 adatot 

kiszűrne, még 

akkor is maradna 

annyi, hogy 

felvetett 

gondolatait 

komolyan vegyék; 

reméli, nem hiába 

pazarolta rá a 

levélírásra 

fordított idejét; 

örül, hogy jól székelyek

Bárdos Edit, Bóna 

István

Fond 1 III. Balla Zoltán levél László Gyula Ipolyság 1982.02.29 1 f. 1 bor. + 4 f. gépirat

örömmel vette, 

hogy több 

megértést és 

értékelést mutat 

elgondolásai 

irányában; úgy 

véli, hogy az a 

szaknyelvész, aki 

L. Gyulát 

illetéktelennek 

tartja nyelvészeti 

ügyekben, nem 

rendelkezik kellő 

fonetikai és 

írástörténeti 

ismeretekkel; 

Götz és Szabédi 

munkáját ismeri, 

véleménye szerint 

komolyabb 

nyelvészeti 

jártasságot 

mutatnak; felhívja 

figyelmét 

Otrokócsi Fóris F. 

Origines 

Hungaricae 

munkájára, amit 

etimológia, 

nyelvészet

Götz László, Szabédi 

László, Otrokócsi Fóris 

Ferenc (1648-1718)

a 

melléklet 

"Mit tanít 

a Zsidó 

lexikon a 

beszédha

ngok és 

betűik 

viszonyáró

l" c. írást 

tatalmazz

a

Fond 1 III. Balla Zoltán levél László Gyula Ipolyság 1982.05.26 1 f. 1 bor. + 5 f. gépirat

igen sajnálja, 

hogy találkozásuk 

alkalmával nem 

nyílt lehetőség 

gondolataik 

alaposabb 

kicserélésére; ő, 

aki teljesen új 

utakon jár 

fonetikájával, 

nagyra értékeli a 

címzett 

nyelvészeti 

meglátásait, sőt 

úgy véli, hogy 

elgondolásai 

felülmúlják a 

szaknyelvészek 

rövidlátó 

epigonizmusát, s 

nem csodálkozik 

azon, hogy egy 

hivatalos 

nyelvészkedő 

megfúrni 

igyekezett 

"deviáns 

nyelvészkedőként

fonetika, 

nyelvészet

Szilágyi Imre, Lőrincze 

Lajos, Péchy Blanka, 

Deme László, Kiss Lajos, 

Németh László, Götz 

László, Balogh Jenő, 

Vekerdi László

a 

melléklet 

Balogh 

Jenő Balla 

Zoltánnak 

írt 

levelének 

másolatát, 

valamint 

Vekerdi 

László 

írását 

tartalmazz

a Balla 

szemlélet

es 

logikájáról

Fond 1 III. Baranyai György levél László Gyula Zalaegerszeg 1982.09.08 1 f. gépirat

a magyar 

őstörténettel 

összefüggő 

Priskos-töredék 

értelmezésével 

foglalkozó 

dolgozatát 

véleményezésre 

küldi, mert 

nagyon szeretné, 

ha elolvasná és 

véleményét 

megosztaná vele

Priskos-

töredék Priskos rhétor

Fond 1 III. Baranyai György levél László Gyula Zalaegerszeg 1982.10.27 1 f. 1 bor. gépirat

igen köszöni, 

hogy 

megismerhette 

véleményét 

"Griffek a 

ködben" című 

Priskos-

kommenterjáról, 

megtiszteltetésne

k veszi, hogy 

elismerően szólt 

és közzétételt is 

javasolt azzal 

együtt, hogy 

megkérdőjelezi a 

szövegértelmezési 

koncepció 

helyességét

Priskos-

töredék

Priskos rhétor; Sinor 

Dénes, Redő Ferenc, 

Pete György, Szádeczky-

Kardoss Samu, Németh 

János



Fond 1 III. Bartha Zoltán levél László Gyula Budapest 1981.08.20 1 f. 1 bor. gépirat

dedikált fotót 

szeretne 

eljuttatni, de 

legjobb lenne, ha 

személyesen 

menne érte; a 

veszprémi színház 

épületéért 

aggódik; nem 

tudja eltántorítani 

Rudnayról 

alkotott 

véleményétől

Medgyaszay István, 

Rudnay Gyula Veszprém

Fond 1 III. Bálint Csanád levél László Gyula Szeged 1966.09.17 1 f. gépirat

Franciaországba 

készül, szeretne 

utánajárni annak 

a kalandozó 

magyar 

sírleletnek, 

melyről egy 

korábbi akta 

beszámolt; a 

francia egetemen, 

ahová készül 

nincs régész, csak 

egy idős 

professzor 

foglalkozik késő-

középkori 

történelemmel; ő 

saját magáról azt 

gondolja, hogy 

történelmi 

vonatkozású 

kérdésekkel 

kellene 

foglalkoznia; 

bármit megcsinál, 

ami a 

honfoglalókkal 

vagy az avarokkal 

Györffy György, Vajay 

Szabolcs, Berényi Pál, 

Nagy Árpád

Maroslele, 

Domaszék, 

Párizs, Caen, 

Montpellier

Fond 1 III. Bálint Csanád levél László Gyula [Budapest] 1982.01.04 1 f. gépirat

többször hívta 

telefonon, de 

sikertelenül, ezért 

szánta rá magát 

az írásra - nagyon 

szégyenkenve; 

tudja ugyanis, 

hogy mennyi 

köszönettel 

tartozik 

mindenkori 

támogatásáért, 

jóindulatáért; az ő 

támogatásának 

köszönheti 

egyebek között 

mai állását, de azt 

is, hogy 1966/67-

ben Poitiersba 

mehetett; kéri, 

hogy küldje el 

annak levelének 

másolatát, melyet 

akkor Poitiersba 

küldött, hogy 

ellássa hasznos 

tanácsokkal 

Fond 1 III. Bán Imre levél László Gyula München 1982.12.22 1 db autográf

nem tartózkodott 

Münchenben, 

ezért nem 

találkozhattak 

személyesen; a 

Karácsonyt 

viszont ott tölti - 

egyedül; szép 

magyar 

Karácsonyt kíván 

és 

eredményekben 

gazdag új évet

Fond 1 III. Bánszky Pál levél László Gyula Kecskemét 1981.09.11 1 f. gépirat

a marosvásárhelyi 

Tamás Pál jelezte, 

hogy megnyitja 

kecskeméti önálló 

kiállítását, tehát 

ezúttal 

hivatalosan is 

felkéri

kiállításmegny

itó

Bács-Kiskun Megyei 

Tanács Múzeum-

Igazgatósága (Kecskemét) Tamás Pál (1940-) festő

Fond 1 III. Bácskai Vera levél László Gyula Budapest 1980.07.02 2 f. 1 bor. autográf

megtiszteltetésne

k tartja, hogy a 

tanítványainak 

szánt könyvekből 

neki is juttatott; 

bár tanítványa 

nem lehetett, a 

"történelmi 

valóság, a régmúlt 

valóságos 

életének 

szenvedélyes 

kutatásában" úgy 

érzi, hogy 

követője



Fond 1 III. Bánffy Eszter levél László Gyula Budapest 1981.02.18 1 f. 1 bor. autográf

a korrektúra-

példányt a 

postaládába tette, 

mert nem akarta 

zavarni; köszöni 

az élményt, a 

tudást, ami tőle 

kapott, szeretne 

lehetőleg jó 

tanítványává 

válni; Harmatta 

megkérte, hogy 

gyűjtse össze az 

árja 

bevándorlások 

koráról szóló 

régészeti 

véleményeket, 

mérlegelje azokat 

és az ő 

vezetésésével  

vesse össze a 

nyelvészet 

eredményeivel; a 

mellékelt Papp 

Iván metszetet 

azért ajándékozza 

oda, mert őt 

Harmatta János, Papp 

Iván, Medgyessy Ferenc

Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1980.06.23 3 f. 1 bor. gépirat

annyi a munkája, 

hogy semmi 

másra nem marad 

idő; a 

múzeumnak e 

pillatban nincs 

vezetője, ki 

vannak 

szolgáltatva a 

gazdasági vezető 

hozzá nem 

értésének; 

számos ön- és 

egyéb jelölt akad 

a posztra; a prof. 

véleményét kéri 

egyik-másik 

jelöltről; a 

zamárdi avar 

temetőben 

dolgozik, ezzel 

párhuzamosan a 

61-esen is ássa a 

középkori és az 

avar temetőt; 

szeretné, ha Kiss 

Károllyal együtt 

megnéznék az 

ásatás, avar 

temető

Rippl-Rónai Múzeum 

(Kaposvár)

Bakay Kornél, Kiss 

Károly, Korek József, 

Magyar Kálmán, 

Mesterházy Károly, 

Szentmihályi Szabó 

Péter, Tomka Péter, 

Visy Zsolt, Zamárdi

Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1980.07.10 2 f. autográf

Kiss Károly 

jelezte, hogy 

július második 

felében eljön az 

ásatáshoz, 

szeretné, ha a 

prof. is akkor 

jönne; kapott 

sátrat, 

hűtőszekrényt, 

stb., azaz nagy a 

fejlődés, talán 

kezdik értékelni 

öt év munkáját

ásatás, avar 

temető

Rippl-Rónai Múzeum 

(Kaposvár) Zamárdi

Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1980.07.30 2 f. 1 bor. autográf

estig kint van a 

mezőn, addig 

dolgozik, míg a 

szúnyogok el nem 

árasztják; most 

éppen kemencét 

készül elbontani; 

három hét alatt 

alig jutott 

előbbre, mert 

csak 8-9 munkása 

van; eddig 6 db 

középkori 

szabadban lévő 

kemencét talált, 

de szeretne egy 

igazi földbevájt 

putrilakást; a 

szennai 

falumúzeum 

vezetője is 

szeretné, ha 

meglátogatná

ásatás, avar 

temető

Rippl-Rónai Múzeum 

(Kaposvár) Csepinszky Mária Zamárdi, Szenna

Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1980.09.08 2 f. 1 bor. autográf

egy hete ás, de 

csak rabolt sírokat 

talál; 

húszegynéhány 

sírból csak kettő 

volt bolygatatlan, 

a többit 

szétdúlták; az 

egyik sírban talált 

egy halra 

(sárkányhalra?) 

hasonlító 

öntvényt, de 

semmit nem tud 

erről az 

ábrázolásról; a 

zamárdi avar 

temető nagy 

kiterjedésű, 5-700 

síros,feltárását 1-

2 éven belül be 

kell fejezni, mert  

köztemető lesz a 

helyén

ásatás, avar 

temető

Rippl-Rónai Múzeum 

(Kaposvár) Zamárdi



Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1980.12.06 1 f. 1 bor. gépirat

új igazgatója 

[Mészáros 

Balázs?] jó 

véleménnyel van 

szakmai 

munkájáról, ezért 

ki akarja nevezni 

osztályvezetőnek, 

ő viszont nem 

akar ellenségeket 

szerezni 

magának; teljes 

gyógyulást kíván

ásatás, avar 

temető

Rippl-Rónai Múzeum 

(Kaposvár) Zamárdi

Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1981.01.26 1 f. 1 bor. gépirat

elvágyódik, 

szeretne 

visszamenni a 

"Herman Ottóba"; 

március 9-én 

várják, de a 

Gépipari 

Technikum is 

kérne egy 

előadást; ő 

ebédre és 

vacsorára is 

elvárja; már elege 

van az újabb és 

újabb 

igazgatókból

Rippl-Rónai Múzeum 

(Kaposvár)

Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1981.02.06 1 f. 1 bor.

gépirat/aut

ogr.

előadást tartott 

Balatonföldváron, 

ahol szóba került 

a kettős 

honfoglalás, s 

ennek kapcsán 

egy előadás 

lehetősége, 

kérdezi, hogy 

vállalná-e, majd 

felvet különféle 

szóba jöhető 

dátumokat; fel 

kellene 

köszönteni Takáts 

Gyulát is 

hetvenedik 

születésnapján előadás

Rippl-Rónai Múzeum 

(Kaposvár) Takáts Gyula Balatonföldvár

Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1981.10.14 4 f.

3 fénykép+2 

f. gépirat

a múzeum 

jelenlegi 

igazgatója 

[Mészáros Balázs] 

rosszabb, mint 

Honfi [István] 

volt; soha ilyen 

lezüllött 

állapotban nem 

volt még ez az 

intézmény, az 

egész város a 

múzeumi 

botrányokról, 

tivornyákról 

beszél; Együd 

Árpádot is 

nyugdíjba akarják 

küldeni; szerinte 

ez a múzeum egy 

szerencsétlen, 

megátkozott hely; 

szerencsére neki 

sok öröme van a 

zamárdi avar 

temetőben; 

nyáron a szép 

tarsolykorongok 

ásatás, 

lovassír, 

tarsolykorong

, avar temető

Rippl-Rónai Múzeum 

(Kaposvár)

Mészáros Balázs, Honti 

István, Korek József, 

Bakay Kornél, Bóna 

István, Bálint Csanád, 

Garam Éva, Jankovich 

Dénes, Együd Árpád, 

Csallány Dezső Zamárdi

a 

melléklet 

Bárdos 

Edith "A 

zamárdi 

avar 

temető" 

című 

írását, 

valamint 

három, 

tarsolykor

ongokat 

ábrázoló 

fényképet 

tartalmaz

Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula

Somogyaszal

ó 1982.05.20 1 db autográf

éppen 

Somogygaszalón, 

egy eddig 

imeretlen avar 

temető sírjait ássa

ásatás, avar 

temető

Rippl-Rónai Múzeum 

(Kaposvár) Somogyaszaló

Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Zamárdi 1982.07.26 1 f. 1 bor. gépirat

elemi csapások 

sújtják Zamárdit; 

a szélvihar 

tönkretette 

sátraikat, a 

felhőszakadás 

miatt a víz 

elárasztotta a 

szelvényeket, de 

lassan 

megszokják; 

eddig 40 sírt 

tártak fel, 

mindegyik rabolt, 

de sok 

érdekességet is 

találtak; Bóna 

tanár úrnak 

nagyon tetszett a 

temető és a 

leletanyag

ásatás, avar 

temető

Rippl-Rónai Múzeum 

(Kaposvár) Trugly Sándor Zamárdi



Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Zamárdi 1982.08.06 2 f. 1 bor. gépirat

a Bakay által 1972-

ben feltárt 

leletanyagot a 

mostani 

leletanyaggal 

összehasonlítva 

szinte bizonyosra 

vehető, hogy 

ugyanazon 

mester, műhely 

készítette és a 

temető sírjaiban a 

"stílus fokozatos 

alakulása 

figyelhető meg"; 

a TV is készít 

felvételeket, s jó 

lenne, ha képeket 

magyarázó szöveg 

kísérné, s akkor 

talán a helyi 

elvtársak is 

belátnák, hogy 

milyen fontos ez a 

temető, hiszen 

"ellentmondásos 

jelenségeivel 

együtt 

ásatás, avar 

temető

Rippl-Rónai Múzeum 

(Kaposvár)

Trugly Sándor, Bóna 

István, Papp Ferenc, 

Móser Zoltán, Gróf 

Péter Zamárdi

Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Zamárdi 1982.08.24 1 f. autográf

nagyon kéri, hogy 

jöjjön el az 

ásatásra; egy 

régészet iránt 

érdeklődő 

kutatóorvos 

barátnője 

szívesen elhozza 

autóján; a 

"vendégsátor meg 

van vetve"; a 

temető nagyon 

érdekes, ebben az 

évben a 100. sírt 

bontják; eddig 12 

felhőszakadás 

volt

ásatás, avar 

temető

Rippl-Rónai Múzeum 

(Kaposvár) Horák Erzsébet Zamárdi

Fond 1 III. Barlai László levél László Gyula Budapest 1961.04.15 1 f. gépirat

küldi a teodolit 

vásárlására 

vonatkozó 

rendelés 

másolatát; a 

teodolit 

átvételéhez 

tanszéki bélyegző 

szükséges

ELTE Rektori Hivatala. 

Terv- és Műszaki Osztálya

Fond 1 III. Bekker Béla levél László Gyula

Pilisszentivá

n 1982.06.30 1 f. 1 bor. gépirat

kéri annak a 

Szabó Józsefnek a 

címét, akinek 

köze volt a Margit-

szigeti rovásírásos 

kőhöz Szabó József

Fond 1 III. Beliczay Lászlóné levél László Gyula Budapest 1982.05.29 1 f. autográf

el vannak 

ragadtatva az 

ifjúságnak írt és 

rajzolt 

"honfoglalástól"; 

angliai rokonuk 

szintén 

elragadtatással 

emlegeti a 

népvándorláskori 

művészetét Christian O'Brien

Fond 1 III. Bellér Ildikó levél László Gyula Budapest 1980.07.10 4 f. 1 bor. autográf

elnézést kér a 

megbeszélt 

látogatás 

elmaradása miatt, 

ennek Gyöngyi 

ideállapota az 

oka; azóta 

szerencsésen 

mindketten 

levizsgáztak; 

reméli, hogy a 

külföldi férfiúval 

kötött házassága 

a jó házasságok 

közé fog tartozni, 

bár most éppen 

szorong, hogy 

szembe kell 

néznie az 

itthontól való 

elválás nehéz 

pillanataival; a 

feleség-szerep 

mellett külföldön 

is minden 

alkalmat meg fog 

ragadni ahhoz, 

hogy tanulhasson

Fond 1 III. Bellér Ildikó levél László Gyula

Cwmbran 

(Wales) 1980.09.20 2 f. 1 bor. autográf

leírja hogyan 

érkeztek meg La 

Rochelle mellé, 

ahol a férje szülei 

várták őket, 

megnéztek 

néhány francia 

várost, majd rövid 

párizsi 

tartózkodás után 

Wales-be mentek; 

itt a család 

kedvéért 

megismétlik a 

budapesti 

esküvőt; reméli 

Cambridge-ben 

majd folytathatja 

tnanulmányait 



Fond 1 III. Bellér Ildikó levél László Gyula Varsó 1981.01.31 1 db 1 bor. autográf

már egyhónapja 

Varsóban vannak, 

kényelmes 

körülmények 

között; most 

éppen a férje 

disszertációjának 

egy fejezetét 

fordítja az 

Ethnographia 

számára; sajnos a 

lengyel nyelv 

tanulását egy 

kicsit hanyagolja

Fond 1 III. Bellér Ildikó levél lászló Gyula

Wisłok 

Wielki 1981.05.07 3 f. 1 bor. autográf

köszöni a lapot; 

jelenleg igen kicsi, 

60 családos 

faluban laknak, 

ahol nagy  hó; 

férje szinte 

minden nap több 

családhoz is 

ellátogat, mert így 

végzi az 

adatgyűjtést, 

néha ő is elkíséri; 

szállásadóik igen 

kedves emberek, 

a húsvétot is 

velük töltötték; az 

itteni emberek 

minden vasárnap 

templomba 

mennek, a kis 

hagymakupolás 

pravoszláv 

fatemplomba; 

készül a júniusban 

esedékes török 

államvizsgára; 

reméli, hogy 

utána 

Fond 1 III. Bellér Ildikó levél László Gyula Cambridge 1981.10.22 2 f. 1 bor. autográf

júniusi vizsgája 

után Romániába 

mentek, 

Székelyföldön is 

jártak; 

szeptember-

október 

hónapban 

Finnország, Dánia, 

Svédország, 

Norvégia után 

megérkeztek 

Angliába, ahol 

legalább egy évig 

maradnak, mert a 

[Corpus Christi] 

College két éves 

szerződést kötött 

férjével; 

mindketten 

járnak kínai 

órákra; 

hiányoznak az 

otthoni 

körülmények

Fond 1 III. Bellér Ildikó levél László Gyula Cambridge 1982.02.25 2 f. 1 bor. gépirat

noha kilimekkel 

kapcsolatos 

pályázatot adott 

be, arról biztosítja 

a professzort, 

hogy nem aprózza 

fel energiáit; 

tanulmányaiban, 

terveiben kitartó; 

továbbra is 

tanulja a kínai 

nyelvet, de török 

dolgokkal is 

foglalkozik és a 

török 

kultúrtörténeti 

érdeklődése 

változatlanul 

erős, de az 

említett 

pályázatra az 

ösztöndíj miatt 

volt szükség; a 

következő 

tanévet külföldön 

akarják tölteni; 

gyakran elkapja a 

honvágy

Fond 1 III. Bellér Ildikó levél László Gyula Cambridge 1982.04.02 2 f. 1 bor. gépirat

a kilimekre 

beadott 

pályázatot 

megnyerte, biztos 

benne, hogy a 

prof. kedvező 

ajánlata is 

hozzjárult a 

sikerhez, majd az 

egy órás 

személyes 

"kihallgatás" után 

azonnal 

meghozták a 

pozitív döntést;  

1750 fontot 

kapott 10 

hónapos 

törökországi 

tartózkodásra, ez 

határozza meg 

következő évi 

terveiket; ha 

nyáron 

Budapestre 

jönnek [László] 

Emőkével is 

szeretne 



Fond 1 III. [Beninger, Eduard] levél László Gyula Wien 1934.10.03 1 db 1 bor.

a boríték tartalma 

egy,  a 

"Willendorfi 

Vénusz"-t 

ábrázoló képeslap

Naturhistorisches 

Museum (Wien). 

Prähistorische Abteilung

Fond 1 III. Beninger, Eduard levél László Gyula Wien 1939.11.10 1 f. 1 bor. gépirat német

kéri értesítse 

mikor jön Bécsbe, 

hogy oda tudja 

adni a pénzt

Naturhistorisches 

Museum (Wien). 

Prähistorische Abteilung

Fond 1 III. Berente István levél László Gyula Szőny 1978.06.25 2 f. gépirat

köszöni, hogy 

hajlandó rá ismét 

időt szánni; annyi 

könnyítést ajánl, 

hogy vinne 

magával valakit, 

aki gyorsírással 

rögzítené, amit 

mond, majd 

később 

feldogoznák a 

szöveget; a másik 

javaslat, hogy 

magnóra 

mondaná a 

szöveget, így az 

élőszó frissessége 

is megmaradna; a 

kettős 

honfoglalással 

kapcsolatos 

véleménye egy 

kicsit eltér a 

prof.véleményétő

l, amennyiben ő  

permanens 

vándorlásra vagy 

több kisebb- honfoglalás

Fond 1 III. Berlász Melinda levél László Gyula Zsennye 1981.04.10 1 f. autográf

arra kéri, hogy 

ossza meg vele 

Lajtha Lászlóval 

kapcsolatos 

emlékeit; 

levelében hét 

kérdéskört 

fogalmaz meg, 

ezekre vár választ 

" Lajtha László

Fond 1 III. Berton, Jean levél László Gyula La Flèche 1980.12.07 1 f. 1 bor. autográf francia

a levél írója 

Franciaországban 

élő angoltanár, 

aki doktori 

vizsgájára készül; 

kelta mitológiával 

foglalkozik - 

Skóciától Közép-

Európáig - 

közelebbről a 

kelta 

mitológiákban 

szereplő legendás 

lovakkal, valamint 

olyan 

természetfeletti 

erővel rendelkező 

skóciai mágikus 

lovakkal, amelyek 

vizes közegben 

élnek; szeretné 

tudni, hogy a 

léteznek-e 

Magyarországon 

hasonló legendák 

ártó vagy jótevő 

lovakkal

kelta 

mitológia

Fond 1 III.

Berzsenyi László 

Dániel levél László Gyula Budapest 1980.07.27 1 f. 5+5 f. gépirat

noha más irányú 

és típusú 

kutatásokat 

folytat, mégis 

hasonló 

eredményekhez 

vezettek, mint a 

prof. régészeti 

kutatásai alapján 

megfogalmazott 

eredmények, sőt 

ez utóbbiakat 

képes 

alátámasztani 

vagy továbbvinni 

különös 

tekintettel a 

magyarság 

eredetére és 

életformájára; 

talált olyan 

tényeket,  melyek 

alkalmasak a 

tartós világbéke 

kialakításához; 

készülőben van a 

magyarság 

eredetével 

leveléhez 

két 

példányba

n 

mellékeli 

a "Tények 

a tartós 

világbéke 

megterem

téséhez" 

kezdetű 

írását

Fond 1 III.

Beszédes Andrásné 

(Kéri Edit) levél László Gyula Budapest 1981.04.16 4 f. 1 bor. autográf

a levél írója és 

férje fel akarják 

keresni Zsennyén, 

mert feltétlenül el 

akarják mondani, 

hogy milyen 

tapasztalatokat 

szereztek egy éve 

tartó Görgey 

kutatásaik során;  

szerintük az igazi 

Görgey 1839-ben,  

21 éves korában 

meghalt, s az ő 

helyébe lépett a 

kém, aki 

valószínűleg 

Habsburg fattyú 

volt; a 

továbbiakban 

személyneveket, 

családneveket 

helységneveket 

analizál, állítólag 

Illyés Gyula is tud 

kutatásaikról

Görgey Artúr, Illyés 

Gyula



Fond 1 III.

Beszédes Andrásné 

(Kéri Edit) levél László Gyula Budapest 1981.05.07 4 f. 1 bor. autográf

a szombathelyi 

Smidt 

Múzeumban 

található "Görgey 

Artúr 

gyermekkorában" 

c. festmény 

feltehetően egy 

nagyobb, ovális 

alakú festmény 

csonkítása; 

Andics 

Erzsébetnek is 

beszámoltak 

kutatásaikról, s ő 

megigérte, hogy 

az Akadémián 

vitára bocsátja 

munkájukat 

Görgey Artúr, Andics 

Erzsébet

Fond 1 III. Bérci László levél László Gyula Baja 1980.05.06 1 f. 1 bor. gépirat

mellékel néhány 

kis képet a 

[Hódmezővásárhe

ly] témából; 

nagyon köszöni a 

szép, szívhez 

szóló megnyitót; 

majd a szárszói 

képre is sor kerül

Fond 1 III. Bialeková, Darina levél László Gyula Nyitra 1981.12.17 1 db 1 bor. autográf német

boldog ünnepeket 

kíván

Fond 1 III. Bíró Lajos levél László Gyula Budapest 1980.03.23 2 f. 1 bor. gépirat

munkásságának 

lelkes híve, 

gondosan 

tanulmányozta a 

nagyszentmiklósi 

kincsről készült 

kiadványt is; a 

tudósokra 

kötezető 

tárgyilagosság 

nem engedte meg 

a professzornak, 

hogy olyan 

következtetéseket 

vonjon le, 

amelyek 

jelentősek 

lehetnek a kettős 

honfoglalás 

elmélete 

szempontjából;  

őrá nem kötelező 

a tárgyilagosság, 

tehát tetszése 

szerint 

összerakhatja a 

könyvében 

olvasott 

Nagyszentmik

lósi 

aranykincs; 

kettős 

honfoglalás

Fond 1 III. Bogyay Tamás levél László Gyula München 1982.01.29 1 f. 1 bor. gépirat

tájékoztatja Katkó 

Sándor 

üzenetéről, 

miszerint a 

Széchenyi Kör 

megbízásából 

vállalja előadása 

előkészítését és 

megszervezését; a 

tervezett előadás 

a Künslerhausban 

egyik nagy 

termében lesz, de 

további 

érdeklődés 

esetén 

megismételhetik 

egy kisebb 

teremben is, 

szűkebb körben; a 

bemutatást és 

bevezetést a levél 

írója Zobel 

Olgával közösen 

fogja intézni, kéri 

írja meg 

főelőadásának 

témáját; Katkó Sándor

Fond 1 III. Bóka László levél László Gyula Budapest 1952.05.20 1 f. gépirat  

a Muzeológiai 

Blokk 

előterjesztésére  

megbízza az Érem- 

és Régiségtani 

Intézet 

vezetésével, az 

Intézet eredeti 

jellegének 

fenntartása 

mellett; kéri, hogy 

a gyűjteményt 

leltár szerint 

vegye át, majd 

értesítse az 

átvétel tényéről

Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi 

Karának Dékáni Hivatala 

(Budapest)

Fond 1 III. Bóka László levél László Gyula Budapest 1952.07.02 1 f. gépirat

meghatalmazza 

Oroszlán 

Zoltánnal és 

Szilágyi Jánossal 

együtt, hogy az 

Aquincumi 

Könyvtárat az 

egyetem részéről 

a Régészeti 

Könyvtárnak 

adják át

Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi 

Karának Dékáni Hivatala 

(Budapest)

Oroszlán Zoltán, 

Szilágyi János

Fond 1 III. Bóna István levél László Gyula Dunaújváros 1992.03.14 1 f. autográf

szeretettel 

köszönti a nyugdíj 

felé bandukoló 

"ifjú" utódja; a 

gratulációhoz 

soraival 

csatlakozik a 

levélíró felesége, 

Joli Bóna Istvánné



Fond 1 III. Bóna István levél László Gyula Budapest 1994.03.16 1 f. autográf

Dienes Pista 

szájoperáción 

esett át, nem jár 

emberek közé, 

ezért ő 

tolmácsolja 

üzenetét; ő maga 

indul Dijonba a 

bronzkori kiállítás 

megnyitójára, 

későn tudta meg, 

hogy utazhat, így 

ezt a levelet és 

jókívánságait 

Tomka Péter adja 

át

Dienes István, Tomka 

Péter Dijon

Fond 1 III. Boromisza Tiborné levél László Gyula Szentendre 1982.03.31 1 f. gépirat

abból az 

alkalomból 

gratulál, hogy 

neki 

köszönhetően 

Medgyessy 

életműve 

Debrecenben és 

az országban az őt 

megillető helyre 

került; kéri 

fogadja Dúcz 

Lászlót, aki 

őstörténetünkkel 

kapcsolatban 

szeretne 

kérdéseire választ 

kapni; ő is 

szeretné 

meglátogatni, 

hogy elkérje egy 

időre azokat a 

dokumentumokat

, melyeket 

korábban átadott

Medgyessy Ferenc, 

Dúcz László

Fond 1 III. Borsos András levél László Gyula Zalaegerszeg 1980.07.10 2 f. 1 bor. autográf

a középiskolás fiú 

kedvenc tárgya a 

történelem, 

régész szeretne 

lenni; nagyon 

sokat olvas, sokat 

foglalkozik a 

magyar 

törzsekkel, 

véleménye szerint 

a Nyék, Kürt, 

Gyarmat,Tarján, 

Jenő, Kér és Keszi 

nevek 

"funkciónevek" 

voltak; szeretné, 

ha a törzsekkel, 

törzsszövetséggel 

kapcsolatos 

feltevéseire 

választ vagy 

kiigazítást kapna 

Fond 1 III. Borsos András levél László Gyula Zalaegerszeg 1980.07.28 1 f. 1 bor. autográf

köszöni a kedves 

levelet és azt, 

hogy feltevéseit 

figyelemre 

méltatta; 

szeretne régész 

szakra jelentkezni, 

de meglepődve 

tapasztalta, hogy 

a felvételi 

tájékoztatók, - 

szemben a többi 

tantárggyal - a 

régészeti 

felvételihez nem 

nyújtanak 

tematikát és 

tájékoztatót; 

sajnos személyes 

ásatási 

tapasztalatokat 

sem tudott 

szerezni, mert a 

lakóhelyéhez 

közel eső 

Fenékpusztán 

tanév idején 

szoktak ásni; azt 

Fond 1 III. Borsos András levél László Gyula Zalaegerszeg 1980.07.28 1 f. 1 bor. autográf ld. a fenti levelet

Fond 1 III. Bozsik István levél László Gyula Miskolc 1981.10.14 1 f. 1 bor. autográf

korábban 

lemaradt a 

dedikálás 

lehetőségéről, így 

most utólag keres 

erre lehetőséget; 

birtokában van 

egy könyv, amit a 

prof. még Megay 

Gézának ajánlott; 

Megay édesapja 

cserkésztársa 

volt; kérdezi, 

hogy mikor 

ismerte meg 

Marjalaki Kiss 

Lajost, aki 

csatlakozott a 

kettős 

honfoglalás 

elméletéhez vagy 

Marjalaki 

korábban 

kialakult 

elképzelése 

találkozott a prof. 

feltevéseivel

Megay Géza (1904-

1963)  muzeológus; 

Marjalaki Kiss Lajos 

(1887-1972) régész



Fond 1 III. Bozsik Sándor levél László Gyula Miskolc 1980.10.30 1 f. 1 bor. gépirat

mielőbbi 

gyógyulást 

kívánnak és 

remélik, hogy egy 

későbbi 

időpontban sor 

kerülhet 

előadására előadás

Tudományos 

Ismeretterjesztő Társulat 

Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Szervezete 

(Miskolc)

Fond 1 III. Bozsik Sándor levél László Gyula Miskolc 1981.? 1 f. gépirat

a TIT Borsod 

megyei 

Szervezete 

szabadegyetemi 

sorozatot szervez, 

illetve folytatja a 

korábbit; 

szeretnék, ha az 

idei első előadást 

ő tartaná Barcsay 

Jenőről; mivel a 

sorozat eőadásait 

megjelentetik, 

kérik mielőbbi 

kedvező válaszát előadás

Tudományos 

Ismeretterjesztő Társulat 

Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Szervezete 

(Miskolc) Barcsay Jenő

Fond 1 III. Bökönyi Sándor levél László Gyula Budapest 1983.08.23 1 f. gépirat

az intézet 

megalakulásának 

25. évfordulójára 

tudományos 

ülésszakot 

rendeznek, 

melynek témája: 

Keltezés és 

kronológia a 

régészetben; 

megtisztelő 

lenne, ha 

elvállalná a 

népvándorlás- 

honfoglaláskori 

témákban az 

elnöki teendőket MTA Régészeti Intézete

Fond 1 III. Buda Bulcsú levél László Gyula Budapest 1981.01.07 1 f. gépirat

Az őshazától a 

Kárpátokig című 

munka leadási 

határideje lejárt; 

kérik, mielőbb 

adja le a 

kéziratot, hogy a 

munkájukkal 

elkészült 

társszerzőket ki 

tudják fizetni Medicina Könyvkiadó

Fond 1 III. Burián András levél László Gyula Szolnok 1982.07.28 1 f. gépirat

Piroska János 

csongrádi 

kiállításán készült 

képeket végre 

elküldi; igérete 

betartásában finn 

ügyei, majd 

betegsége 

késleltette; 

nemrég 

meglátogatta 

Piroska Jánost, aki 

jó egészségi és 

szellemi 

állapotban van Piroska János Csongrád

Fond 1 III. Buzády Tibor levél László Gyula München 1980.05.25 1 f. 1 bor. + 1 f. autográf

köszönik, hogy 

elfogadta a 

meghívást; azt 

kéri, hogy adja be 

vízumkérelmét, s 

ennek birtokában 

majd döntenek a 

továbbiakról Széchenyi Kör (München)

mellékletb

en a 

meghívóle

vél

Fond 1 III. Buzády Tibor levél László Gyula München 1981.05.02 1 f. 1 bor. autográf

a konzul tanácsát 

elfogadva 

rövidesen újabb, 

ezúttal  

közjegyzővel 

hitelesített  

meghívólevelet 

fognak küldeni, 

melyben 

garantálják 

költségeit is; 

remélik, hogy 

erre megkapja a 

vízumot, így 

közölheti 

előadása 

lehetséges 

dátumát; nagyon 

várják; Bogyay 

üdvözletét küldi

meghívás 

előadásra Széchenyi Kör (München) Bogyay Tamás

Fond 1 III. Buzády Tibor levél László Gyula München 1981.06.04 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

magyar nyelvű 

hivatalos 

meghívólevél, 

melyet a 

mellékelt 

közjegyzői irat 

erősít meg meghívólevél Széchenyi Kör (München)

Madas István, Dr. 

Roellenbleg közjegyző

a 

meghívóle

vél 

további 

aláírója 

Madas 

István

Fond 1 III. Buzády Tibor levél László Gyula München 1981.06.04 1 f. 1 bor.

xeroxmásol

at

az előbbi magyar 

nyelvű 

meghívólevél 

xeroxmásolata Széchenyi Kör (München)



Fond 1 III. Buzády Tibor levél László Gyula München 1981.06.28 1 f. 1 bor. autográf

kéri, hogy a már 

elküldött 

meghívólevél 

birtokában adja 

be 

útlevélkérelmét, 

de az előadás 

időpontját csak 

akkor fixálják, ha 

már minden 

szükséges 

engedély a 

kezében lesz; az 

már biztos, hogy 

a szeptemberi és 

októberi dátum 

nem jó; sok 

személyes 

meghívásra is 

számítson; a 

tervezett 

előadások tárgyát 

majd 

megbeszélik, 

javaslata: 

"Őstörténetünk + 

kettős 

honfoglalás Széchenyi Kör (München)

Fond 1 III. Buzády Tibor levél László Gyula München 1981.11.22 1 f. 1 bor. autográf

már kezdték 

minden 

reményüket 

elveszíteni, de 

most örömmel 

veszik a hírt, hogy 

jön, sokan akarják 

látni, hallani; 

november, 

december nem jó, 

mert előbb 

Gyurkovics 

Zsuzsa, majd 

Bánffy György 

érkezik, tehát 

januári 

dátumokat 

javasol; szeretnék 

Augsburgba és 

Nürnbergbe is 

meghívni; 

mielőbb szerezze 

be a német 

vízumot; kérdi, 

hogy 

meglátogathatja-

e, mert 

karácsonyra 

meghívás 

előadásra Széchenyi Kör (München)

Gyurkovics Zsuzsa, 

Bánffy György, Szinnyai 

Miklós

Fond 1 III. Buzády Tibor levél László Gyula München 1982.02.05 2 f.

xeroxmásol

at

levelét, mely az 

előadókörút 

részletes 

programját 

tartalmazza 

egyúttal 

"körlevélnek" is 

szánja, hogy 

minden illetékes 

időben 

értesülhessen 

időpontokról, 

helyszínekről; 

figyelmezteti, 

hogy a németek 

csak a vízum 

bepecsételése 

után 10 nappal 

engedik be az 

országba az 

utasokat előadás Széchenyi Kör (München)

Katkó Sándor, Julius 

Dobrowolski, Vadai 

Tibor, Bogyay Tamás, 

Olga Zobel, Kovács 

Andor, Nagy Klára, 

Madas István, Szinnyay 

Miklósné

Fond 1 III. Buzády Tibor levél László Gyula München 1982.05.17 1 f. autográf

nagyon örültek 

ottlétének; az 

emberek 

megszerették, a 

rendőrök 

megelégedettek…

; figyelmezteti, 

hogy Nagy Klára 

által 

megelőlegezett  

útiköltséget 

elfelejtette neki 

odaadni, kéri, 

hogy találjon 

alkalmat arra, 

hogy a pénz 

eljusson hozzá Széchenyi Kör (München)

Fond 1 III. Buzády Tibor levél László Gyula München 1982.09.03 1 db autográf

az útiköltség ára 

megérkezett, 

minden rendben; 

örülne egy 

novemberi 

előadásnak "A 

honfoglalók 

műveltsége" 

címmel, esetleg 

diaképekkel; 

örömmel  

meghívja Széchenyi Kör (München)

Fond 1 III. Chilla Szilvia levél László Gyula Martonvásár 1980.10.09 1 f. 1 bor. autográf

szeretné, ha 

előadást tartana 

könyvtárukban a 

honfoglalás 

témaköréből, 

egyúttal 

kiállítanák a 

témához 

kapcsolódó  

rajzait is; megjelöl 

néhány 

lehetséges 

időpontot is előadás

Nagyközségi Könyvtár 

(Martonvásár)



Fond 1 III. Chilla Szilvia levél László Gyula Martonvásár 1980.10.31 1 f. 1 bor. autográf

a tervezett 

kiállításhoz 

Hódmezővásárhel

yről fogják 

elszállítani az 

anyagot, s erről 

előzetesen 

tájékoztatják a 

profot.; a 

könyvtár az estet 

a Kutatóintézet 

Brunszvik 

Klubjával közösen 

rendezi, s ők 

gépkocsiról is 

gondoskodnak; 

rövid 

tájékoztatást 

remél az előadás 

novemberi vagy 

decemberi 

időpontjáról előadás

Nagyközségi Könyvtár 

(Martonvásár)

Fond 1 III. Chilla Szilvia levél László Gyula Martonvásár 1980.12.04 1 f. 1 bor. autográf

az előadás 

megtartására 

számukra 

december 22. 

megfelelne, ha 

mégsem tudna 

jönni, akkor 

január első fele is 

megfelelne

Nagyközségi Könyvtár 

(Martonvásár)

Fond 1 III. Chilla Szilvia levél László Gyula Martonvásár 1980.11.25 1 db autográf

betegsége miatt 

nem tudott 

válaszolni; reméli, 

hogy december 

elején sikerül az 

előadást 

megtartani, s 

ahogy ígérte, 

autót 

biztosítanak; a 

kiállítást 

december 8. és  

22. közötti 

tartanék meg;  a 

hódmezővásárhel

yiek megigérték, 

hogy időben 

elhozzák az 

anyagot 

Budapestre, erről 

szeretne 

értesítést kapni 

előadás, 

kiállítás

Nagyközségi Könyvtár 

(Martonvásár)

Fond 1 III. Cotel Kornél levél László Gyula Budapest 1980.09.30 1 f. gépirat

az RTV-Minerva 

kiadásában 

"Olvastam 

valahol…" címmel 

válogatást adnak 

ki a rádió hasonló 

című műsorából; 

szerzői 

honorárium 

címén 500.- 

forintot és 1 

tiszteletpéldányt 

biztosítanak 

számára

Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó

Benda Kálmán, Kerekes 

István

további 

aláíró 

Dalos 

Vilmos

Fond 1 III. Czeglédy Ilona levél László Gyula Budapest 1980.12.22 2 db 1 bor. autográf

Miro képeslappal 

kíván boldog 

ünnepeket

Fond 1 III. Czenthe Zoltánné levél László Gyula Budapest 1980.02.05 2 f. 1 bor. gépirat

felkereste  őket B. 

Kovács István, (a 

prof. egykori 

tanítványa) 

Gömör vármegye 

jó ismerője és 

kutatója, hogy 

férjével 

konzultáljon, 

mert neki is 

kedvenc területe 

Gömör, ahonnan 

sok cserepet 

gyűjtött; ezt a 

gyűjteményt 

Kresz Mária is 

ismeri és készülő 

könyvében 

szeretne ennek a 

témának helyet 

szentelni;  

hallották Vörös 

János 

rimaszombati 

költőtől, hogy a 

prof. előadást fog 

náluk tartani, 

ezért ő nem tud 

Kresz Mária, Pitrolffy-

Szabó Béláné szül. 

Krepuska Katalin, B. 

Kovács István, Vörös 

János, Győry György Kelemér



Fond 1 III. Czigány Jenő levél László Gyula Győr 1980.01.06 1 f. gépirat

1975-ben 

amatőrfilmet 

készített a Szent 

László hermáról, s 

ez alkalomból jó 

tanácsokat kapott 

a prof.tól, 

ugyanakkor arra 

kérte, hogy 

emelje fel szavát 

a helyi 

illetékeseknél és  

tegyen meg 

mindent a herma 

megvédése, a 

szakszerű fény és 

hőviszonyok 

biztosítása 

érdekében;  1979-

ben is levetítette 

a filmet, a 

jelenlévők között 

volt a városi PB 

titkár is akinek 

felvetette az 

elhelyezési 

problémákat; az 

intelligens ember 

Fond 1 III. Czuczor Gergely levél László Gyula Révfülöp 1981.12.? 1 db 1 bor. autográf

karácsonyi 

jókívánságok

Fond 1 III. Csapody Miklós levél László Gyula Budapest 1984.03.12 1 f. gépirat

Kovásznán járt, 

ahol Gazda József 

kérte üdvözleteik 

tolmácsolására és 

kötetének 

átadására; Ellának 

a Korunk 

Galériában volt 

kiállítása 

Kolozsváron

Gazda József (1936-), 

Olosz Ella (1937-1993) 

textilművész Kovászna

Fond 1 III. Csatlós János levél László Gyula Handen 1982.12.? 1 f. 1 bor. gépirat

a svédországban 

élő levélíró azon 

bánkódik 

ünnepek 

közeledtével, 

hogy a Karácsony 

elveszítette igazi 

jelentését; várjuk 

a Gyermek 

születését, 

miközben egyre 

több szó esik 

arról, hogy lehet 

angyalt csinálni, 

mint gyereket a 

világra segíteni; 

panaszkodik a 

politikai légkörre, 

a politikusokra, 

akik büszkén 

hivatkoznak az 

általuk kivívott 

haladásra,  mire ő 

Lundkvistra 

hivatkozik, aki 

szerint a haladás 

ugyanolyan 

lendülettel robog 

Gabriel García Márquez 

(1927-2014), Artur 

Lundkvist (1906-1991), 

Sara Lidman (1923-

2004), Weöres Sándor 

(1913-1989)

Fond 1 III. Csáky Károly levél László Gyula Ipolyság 1982.01.04 1 f. 1 bor. gépirat

a Honti 

Közművelődási 

Klub vezetőjeként 

előadásra kéri fel 

honfoglalás illetve 

őstörténet 

témakörben; 

tagságukból 

többen jól ismerik 

munkáit, sőt 

Felvidéken is 

meghallgatták 

néhány előadását; 

ha elfogadja a 

meghívást, akkor 

örömmel venné a 

mielőbbi 

értesítést, hogy 

fel tudjanak 

készülni előadás

Fond 1 III. Csáky Károly levél László Gyula Ipolyság 1982.03.26 1 f. gépirat

köszöni, hogy 

elfogadta 

meghívásukat; 

megadja a 

számukra 

legalkalmasabb 

napokat, hogy 

időben lehessen 

választani előadás

Fond 1 III. Csányi Sándor levél László Gyula Budapest 1981.08.24 1 f. 1 bor. gépirat

olvasta a "Miért 

ferde a királyi 

koronánk 

keresztje"c. 

cikkét; ő 1921-

1927 között járta 

ki a 6 elemit, s 

ekkor már 

tanultak a korona 

viszontagságairól, 

melyek során 

elgörbült a 

kereszt, de 

további 

részleteket nem 

tanítottak; miért 

tudosók a 

tudósok, ha erre 

nem tudnak 

választ adni; ha 

valakinek bántja a 

szemét a kereszt 

ferdesége, akkor 

ő társadalmi 

munkában, mint 

szakképzett 

esztergályos 

kiigazítja, s többé szent korona



Fond 1 III. Csegezi József levél László Gyula Eisenstadt 1980.02.03 3 f. 1 bor. gépirat

a "kettős 

honfoglalás" című 

munkáját szinte 

tudományos 

alaposságal 

elemzi és tesz 

felkérdéseket; 

külön figyelmet 

szentel a 

székelyeknek, akik 

kezdetektől 

napjainkig zárt 

tömbben élnek, a 

zárt tömbben 

élők pedig mindig 

mindig 

megtartják 

eredeti  nyelvüket 

is; azért fordult 

bizalommal a 

prof.hoz, mert 

úgy érzi, hogy 

egyazon talajból, 

a "kolozsvári 

unitárius 

gymnasium 

szelleméből 

keltek ki emberré 

kettős 

honfoglalás

Fond 1 III. Cselényi Béláné levél László Gyula Kolozsvár 1980.12.25 2 f. 1 bor. autográf

nyugtalanította 

őket Gyula 

betegsége; az 

utolsó félév náluk 

is sok gondot 

okozott a 

különféle, 

műtétek miatt; 

aggodalmaskodó 

szülők lévén 

gyerekeik 

"nyugati" 

kalandjait is 

végigizgulták; 

Trabanttal vágtak 

neki a hosszú 

útnak; visszafelé 

bedöglött az autó, 

éppen a nagy 

svájci hóviharok 

közepén, napokig 

nem tudtak róluk 

semmit; itthon 

újabb szörnyűség 

várt rájuk, mert a 

fiatalok 

házvezetőnője szó 

szerint megőrült Cselényi  László

Fond 1 III. Cselényi Béláné levél László Gyula

Marosvásárh

ely 1981.06.23 1 db autográf

férje súlyos 

prosztata-

problémával 

került a vásárhelyi 

klinikára; 

infarktus és 

mellhártyagyullad

ás vagy 

tüdőembólia 

tetézi a bajt, de az 

orvosok szerint az 

életveszélyes túl 

van; ő éjjel nappal 

mellette van Cselényi Béla

Fond 1 III. Cselényi Béláné levél László Gyula Kolozsvár 1981.12.22 1 db autográf

minden jót kíván 

az új esztendőre; 

ők a sok, 

betegség, munka 

és gond 

közepette 

megvannak

Fond 1 III. Csengei Ágnes levél László Gyula Boglárlelle 1982.11.08 2 f. autográf

a TV-ben látott 

műsora inspirálta 

levélírásra; nagy 

tisztelője, minden 

könyvét, írását 

igyekszik 

megszerezni; ő is 

régész szerete 

lenni 

mindenáron; 

bíztató válasz 

reményében 

felcímzett 

borítékot is 

mellékel

Fond 1 III.

Csepregi Horváth 

János levél László Gyula Budapest 1980.08.12 1 f.

1 bor. + 3 f. 

xeroxmásolat gépirat

Torontóban  

megjelent 

cikkének 

xeroxmásolatát 

küldi; írásával 

igyekszik 

megoldást 

nyújtani a 

honfoglalás 

korszakának 

kérdéseihez; 

különös figyelmet 

szentel Szent 

Istvánnak Szent István

Fond 1 III. Cserményi Vajk levél László Gyula Szombathely 1980.06.17 1 f. gépirat

a "régészeti 

vallomások" arra 

sarkallja, hogy jó 

munkával  

köszönje meg a 

példát



Fond 1 III. Csiszár Árpád levél László Gyula

Vásárosnam

ény 1981.12.06 3 f. 1 bor. gépirat

köszöni, hogy 

foglalkozott 

írásával és arról jó 

véleményt 

alkotott; 

évtizedek óta 

gyűjt a témához, 

de így 

összefoglalni csak 

most sikerült; a 

hiányolt rajzokat 

már elkészítette, 

de 

tökéletesítésükhö

z segítségre van 

szüksége, mert 

nagyon rossz a 

szeme; a barabási 

temető 

felosztásáról van 

egy részletes 

jegyzőkönyv és 

megvan a 

templomszék-

rend részletezése 

is; az általa 

vizsgált területen 

a régi 

Csallány Dezső, Dankó 

Imre, Bálint Sándor, 

Patay Pál

Barabás, 

Vásárosnamény

Fond 1 III. Csizmadia Sándorné levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1980.08.18 1 f. gépirat

elkészült a 

Hódmezővásárhel

y története c. 

monográfia első 

kötetének 

kézirata, melyet a 

szerk. bizottság 

nyilvános vitára 

akar bocsátani 

helytörténeti 

konferencia 

keretében; 

felkéri, hogy mint 

a 

"Hódmezővásárh

ely környéke a 

honfoglalás 

korában" c. 

fejezet szerzője 

tartson 10 perces 

munkabeszámoló

t; a téma 

szaklektora 

Trogmayer Ottó, 

aki a régészeti 

fejezetek vitáját 

vezeti; 

akadályoztatása 

helytörténet, 

konferencia

Hódmezővásárhelyi 

Városi Tanács Elnöke Trogmayer Ottó

Hódmezővásárhe

ly

Fond 1 III. Csizmadia Sándorné levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1980.10.16 1 f. távirat

a helytörténeti 

konferencia 

minden 

résztvevője 

nevében mielőbbi 

gyógyulást kíván

Hódmezővásárhelyi 

Városi Tanács Elnöke

Hódmezővásárhe

ly

Fond 1 III. Csonka János levél László Gyula Dunaalmás 1981.07.18 1 f. 1 bor. autográf

kérdezi, hogy 

folyó hó 23-án 

vagy24-én 

meglátogathatja-

e

Fond 1 III. Csonka János levél László Gyula Dunaalmás 1981.07.29 1 f. 1 bor. autográf

köszönetet mond 

a szíves 

fogadtatásért; a 

beszélgetés 

számára azt 

mutatja, hogy 

érdemes, sőt 

szükséges 

megkezdett 

tanulmányát 

folytatnia; 

őstörténetről 

szóló 

tanulmányát 

pedig szeretné 

október  végére 

befejezni

Fond 1 III. Csonka János levél László Gyula Bôle 1981.09.23 2 f. 1 bor. autográf

 reméli harminc 

nyomtatott 

oldalra tervezett 

tanulmányának 

folyóiratban való 

közlését; a 

készülő írás 

három fontos 

részből állna: 1/ 

Két krónika 

(Anonymus és 

Thuróczy) és 

Hóman 2/ 

Magyarország 

története Molnár 

Erik 

szerkesztésében, 

Fodor: Verecke 

híres útján és 

Kristó: Levedi 

törzsszövetségétő

l... 3/ Arnold 

Toynbee és László 

G yula 

(Őstörténetünk); 

kéri olvassa el 

munkáját, s ahol 

szükségesnek véli, 

Anonymus, Thuróczy 

János, Hóman Bálint, 

Molnár Erik, Kristó 

Gyula, Fodor István, 

Arnold Toynbee (1889-

1975) angol történész



Fond 1 III. Csonka János levél László Gyula Bôle 1982.01.01 2 f. gépirat

megmagyarázza, 

hogy tanulmányát 

azért írja, hogy a 

nyugati 

átlagolvasót 

hűen 

tájékoztassa, 

ugyanis Nyugat 

számára a magyar 

nép problémája a 

következő: 

"kétszer Trianon, 

utána Helsinki", 

no meg a jól 

elhintett 

propaganda az 

ázsiai barbár 

hordáról; ha 

nagyon 

tudományos és 

részletes könyvet 

írna, akkor arra 

nem találna 

kiadót, de az 

átlagolvasó meg 

sem venné; a 

továbbiakban 

választ, indoklást 

őstörténet; 

szvidéri 

műveltség Széchenyi István

Fond 1 III. Csonka János levél László Gyula Bôle 1982.01.21 1 f. 1 bor. autográf

úgy érzi, hogy 

utolsó levelével 

megbántotta, 

holott mi sem áll 

távolabb tőle; a 

"stílusgyakorlatok

" kifejezésnél a 

janicsárokra 

gondolt; reméli, 

hogy ez a levele 

eloszlatja az 

esetleges 

félreértést

Fond 1 III. Csonka János levél László Gyula Bôle 1982.01.28 1 f. gépirat

"őstörténetünk"-

ről szóló 

tanulmányát 

igyekszik végleges 

formába önteni, 

bár ez nem 

könnyű a szükös 

terjedelmi határ 

miatt; minden 

szót, minden 

gondolatot 

többször 

átgondol; az "50 

rajz" könyvért 

köszönetet mond; 

februárban 

neuchâteli 

érettségiző 

osztályt kísér 

Budapestre, mert 

osztályfőnöküket 

rábeszélte hogy 

jöjjenek Pestre; 

örülne, ha 

találkozhatnának Fritz Zulauf

Fond 1 III. Csonka, Paul L. levél László Gyula Eugene (Or.) 1981.04.23 1 f. autográf

az utóbbi évek 

során küldött 

könyveit 

könyvszekrénye 

külön részében 

őrzi; ő könyveket 

nem ír,  így csak 

néhány 

újságcikket tud 

küldeni, 

melyekben 

legutóbbi 

tanulmányát 

ismertetik (az 

atmoszféra fölött 

lebegő 

kommunikációs 

tükörről van szó); 

kezdetben  még 

tudta, hogy 

melyik folyóirat 

fog róla írni, 

hiszen azok az 

írások interjúk 

nyomán 

születtek, ma már 

azonban a 

hírügynökségek, 

Fond 1 III. Csonka, Paul L. levél László Gyula Eugene (Or.) 1981.06.20 1 f. autográf

Székely Zoltán, Bogyay 

Tamás, Boba Imre

Fond 1 III. Csonka, Paul L. levél László Gyula Eugene (Or.) 1981.09.30 2 f. 1 bor. autográf

levele már rég 

megérkezett, de 

úton volt, ezért 

nem 

válaszolhatott; 

hálásan köszöni a 

Székely féle 

könyvről írt szép 

és okos sorait, 

áprilisi leveléhez 

csatolt néhány 

újságcikket, s 

jelezte, hogy nem 

vár választ; most 

eszébe ötlött, 

hogy hátha meg 

sem kapta, ezért 

most másolatban 

elküldi akkor írt 

levelét; nagyszerű 

lenne,  ha 

Amerikába 

jöhetne, mert 

fontos, hogy az 

ottani fiatalok 

megismerjenek 

intelligens, 

sikeres magyar Székely Zoltán



Fond 1 III. Csontos Vilmos, ifj. levél László Gyula Zselíz 1980.03.23 1 f.

1 bor. + 1 

meghívó autográf

gratulál a magas 

állami 

kitüntetéshez; 

reméli, hogy ez 

nem csupán 

személy szerinti 

sikereinek szól, 

hanem 

tudományos 

megállapításainak

, elméleteinek is;  

leveléhez egy 

meghívót 

mellékel, amely a 

Csemadok zselízi 

színjátszó 

csoportjának 

előadásáról 

tájékoztat 

(Gyárfás Miklós: 

Dinasztia c. 

történelmi 

vígjátéka); ezzel a 

darabbal a 

kerületi 

versenyen 

indulnak; a 

gárdája nagyon Marosi Endre

Fond 1 III. Csontos Vilmos, ifj. levél László Gyula Zselíz 1980.12.02 1 f. 1 bor. gépirat

a közelgő 

ünnepek 

alkalmából küldi 

jókívánságait az 

egész családnak; 

örömmel tudatja, 

hogy egészséges , 

négy kilós kisfia 

született; 

édesapja, akit 

kemény életében 

soha nem látott 

sírni, 

örömkönnyek 

között fogadta a 

hírt; a másik híre 

az, hogy az  

Irodalmi Szemle 

9. száma lehozta 

írását, amelyet 

édesapja 

lektorált, de 

kevés 

javítanivalót 

talált; az iskola 

elég jól megy, 

csupán a szláv 

nyelvekkel nem 

Fond 1 III. Csontos Vilmos, ifj. levél László Gyula Zselíz 1981.10.03 1 f.

1 bor. + 1 

újságkiv. gépirat

"Őstörténetünk" 

olvasása késztette 

írásra; szerinte a 

sumérosokat nem 

kellett volna 

felhergelni, mert 

ők nem engednek 

állításaikból; egy 

barátja 

megszakította 

vele a 

kapcsolatot, mivel 

ő kitartott a prof. 

véleménye 

mellett, egy másik 

barátja pedig a 

prof. könyveinek 

hatására hajlandó 

szemléletén 

változtatni és 

szerinte még 

nagyon sokan 

átállnak a 

suméros táborból 

a 

megalapozottabb 

őshazát keresők 

közé, éppen ezért 

a 

mellékelt 

újságkivág

at (Hét, 

1980. 39. 

szám) első 

megjelent 

versét 

tartalmazz

a

Fond 1 III. Csögör Lajos levél László Gyula

Marosvásárh

ely 1982.12.21 1 db 1 bor. autográf

a múlt 

emlékeinek 

idézésével kíván 

feleségével együtt 

kellemes 

karácsonyi 

ünnepeket és 

boldog új évet

Fond 1 III. Csőke Sándor levél László Gyula [Eberstein] 1982.11.23 1 f. 1 bor. autográf

örül, hogy 

dolgozata 

megkapta; a 

gyűlölködő 

nyelvészeti 

módszer nem 

saját találmánya, 

egy Zsirai nevű 

finnugor 

nyelvésztől 

"tanulta"

Zsirai Miklós (1892-

1955)ny elvész

Fond 1 III. Dankó Imre levél László Gyula Debrecen 1980.12.23 1 f. gépirat

értesít a 

tárlatvezetések 

időpontjáról és 

arról, hogy 

foglaltak számára 

szobát Déri Múzeum (Debrecen)



Fond 1 III. Dankó Imre levél László Gyula Debrecen 1982.05.31 1 f. gépirat

tudományos 

ülésen vett részt 

Bulgáriában, 

Sumenben, ahol a 

sumeni múzeumi 

munka 

megindulásának 

125. évfordulóját 

ünnepelték; 

mintegy 200 

muzeológus, 

régész volt;  jelen; 

a régészek serege 

küldi meegszívű 

üdvözletét, 

jókívánságát, a 

sumeni vár 

feltárója pedig 

még külön 

könyvet is 

küldött, ami most 

a sok baráti 

üdözlet 

kíséretében 

továbbít; szeretne 

vele tárgyalni a 

Medgyessy házról 

és kiállításról Déri Múzeum (Debrecen)

Vera Antonova; 

Medgyessy Ferenc

Fond 1 III. Dankó Imre levél László Gyula Debrecen 1982.07.08 1 f. gépirat

most állítják össze 

az őszi múzeumi 

hónap 

programját; kéri 

tartson előadást 

és tárlatvezetést a 

Medgyessy 

házban;  felajánl 

néhány számukra 

kedvező 

időpontot, amiből 

választani lehet előadás Déri Múzeum (Debrecen)

Fond 1 III. Dankó Katalin levél László Gyula Sárospatak 1980.05.19 1 f. 1 bor. autográf

szégyenkezett, 

amikor 

felbontotta 

levelét, mert 

bizony az ő 

szándékát nem 

követte tett, azaz 

még nem írta 

meg gratuláló 

levelét 70. 

születésnapjára; 

büszke és 

meghatott, hogy 

a prof. 

tanítványának 

tartja és ő annak 

mondhatja magát Karl Lechner

Fond 1 III. Deák Ernő levél László Gyula Bécs 1982.11.22 1 f. autográf

a bécsi előadás 

után megígérte, 

hogy elküldi 

Lechner cikkét az 

avar-magyar 

határvédelem 

azonosságáról; 

ehhez  mellékeli 

saját cikkét is; kéri 

jelezni, ha 

megkapta a 

kiadványokat

a levélben 

említett 

két írás a 

Fond XV. 

szakcsopo

rtban 

található. 

Címük: 

Karl 

Lechner: 

Grundzüg

e einer  

Niederöst

erreichs 

vom 7. bis 

zum 12. 

Jahrhunde

rt. In 

Archeolog

ia 

Austriaca 

50., Wien, 

1971. - 

Deák 

Ernő: Az 

avar-

magyar 

határvéde

Fond 1 III. Dér László levél László Gyula Békéscsaba 1980.01.15 1 f. gépirat

küldi G. Vass 

István: A 

békéscsabai 

múzeum 

története c. 

munkáját

Békés Megyei Múzeumok 

Igazgatósága 

(Békéscsaba) G. Vass István Békéscsaba

Fond 1 III. Dienes István levél László Gyula Budapest 1980.07.30 2 f. 1 bor. + 12 f. autográf

élete 

leghálátlanabb 

feladatára 

vállalkozott, 

amikor vállalta a 

köszöntő 

megírását 70. 

születésnapjára az 

Archaeológiai 

Értesítő számára; 

azt tervezte, hogy 

egész életpályáját 

megvílágítja, s 

ennek érdkében 

sok munkáját 

újraolvasta;  a 

terjedelmi 

határokat rövidre 

szabták, sőt még 

ki is húztak a 

szövegből; úgy 

érzi hibát 

követett el azzal, 

hogy az előírt 4-5 

flekknél többet 

írt, mert így 

ürügyet 

szolgáltatott arra, 

László Gyula, Fettich 

Nándor, Bóna István

a 

mellékletb

en az 

Archaeoló

giai 

Értesítőne

k szánt 

László 

Gyula 70 

éves című 

nagyon 

szép írás



Fond 1 III. Diószegi István levél László Gyula Budapest 1980.03.17 1 f. gépirat

a Munka 

Érdemrend arany 

fokozatával 

történő 

kitüntetése 

alkalmából 

gratulál a maga és 

a 

Bölcsészettudomá

nyi Kar 

professzorai, 

oktatói nevében

Fond 1 III. Dobrik István levél László Gyula Miskolc 1981.03.12 1 f. gépirat

Mokri Mészáros 

Dezsőről írt 

disszertációjához 

kell elkészítenie 

az oeuvre-

katalógust; 

szüksége lenne a 

birtokában lévő 

műtárgyak 

adataira

Herman Ottó Múzeum 

(Miskolc) Mokri Mészáros Dezső

Fond 1 III.

Domán Csilla és 

Bálint levél László Gyula s.l. s.a. 1 db 1 bor. autográf

köszönik a 

könyvet, ami 

nagyon jókor 

érkezett, mert 

éppen erről a 

korszakról 

tanulnak az 

iskolában

Fond 1 III. Dombay Jenő levél László Gyula Olivos 1981.11.12 1 f.

1 

xeroxmásolat autográf

Vertel József 

unokaöccse 

jóvoltából 

megkapta a prof. 

címét, valamint  

"Őstörténetünk" 

című munkáját, 

amelynél 

nagyobb örömet, 

lelkesedést az 

emigrációban 

eddig még 

egyetlen hazai 

könyv sem 

okozott; 

felmerülő 

kérdéseivel nem 

akarja idejét 

rabolni, helyette 

elküldi az 

argentínai Magyar 

Hírlapban 

megjelent írását, 

mely válasz 

Katona Lajosnak 

és Landy  

Dezsőnek 

ugyancsak a 

Vertel József, Katona 

Lajos, Landy Dezső

Fond 1 III. Doncsev, Szlavi levél László Gyula Szófia 1980.08.24 1 f. 1 bor. gépirat bolgár

a 4. szláv 

régészeti 

kongresszus 

idejére biztosítják 

a szállást, de kéri, 

hogy írja meg 

érkezése 

időpontját; 

szeretettel várják kongresszus

Fond 1 III. Dorosmai Imre levél László Gyula Sopron 1980.09.22 2 f. 1 bor. gépirat

kezébe került 

Bartha Antal 

Népszabadság-

beli cikke, mely 

szerinte 

tapintatlanul és a 

csalhatatlanság 

tudatában ítéli el 

a kettős 

honfoglalás 

elméletét; nagyon 

rossz véleménye 

van a cikk írójáról; 

a továbbiakban a 

karacsájok 

rovásírását 

elemzi; a karacsáj 

katakombák 

sírfeliratain 

található jelek 

azonosnak 

tekinthetők a 

magyar-székely 

rovásírással; 

szerinte a 

nagyszentmiklósi 

rovásfelirat csakis 

kaukázusi eredetű 

kettős 

honfoglalás, 

karacsájok

Bartha Antal, Vásáry 

István, Fehér Géza, 

Németh Gyula, Erdélyi 

István

Fond 1 III. Dömötör János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1980.12.08 1 f. 1 bor. gépirat

hírét vette, hogy 

a debreceni 

Medgyessy 

ünnepségeken 

előadást tart; ők 

is szeretnének 

méltón emlékezni 

Medgyessyre, aki 

több szállal 

kötődött 

Vásárhelyhez; 

kérdése, hogy 

előadná-e a 

debreceni témát 

a vásárhelyi 

emlékülés 

keretében előadás

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely) Medgyessy Ferenc



Fond 1 III. Dömötör János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1981.01.15 1 f. 1 bor. gépirat

igéri, hogy 

autóval átviszik 

Szegedre; nem 

talál semmi 

szégyellnivalót 

abban,  hogy 

elcsuklott a 

hangja a 

nekrológnál; ha a 

szöveget másnak 

kell felolvasni, 

akkor kéri küldje 

el Nagy 

Katalinnak; a négy 

debreceni 

szoborról szóló 

részre igényt 

tartanak; 

Rubleczky Géza 

születésének 

centenáriumára 

kiállítással és 

egyéb módon is 

készülnek; 

Huszárik 

Csontvári filmje 

benne is 

ambivalens 

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

Rubletzky Géza 

szobrász (1881-1970), 

Huszárik Zoltán (1931-

1981), Csontváry 

Kosztka Tivadar (1853-

1919)

Fond 1 III. Draveczky Balázs levél László Gyula Budapest 1981.01.10 1 f. 1 bor. autográf

nagy 

megtiszteltetésne

k érzi és örömmel 

köszöni, hogy őt 

is a tanítványok 

között 

ajándékozta meg 

értékes 

könyvével; már 

három éve a 

Vendéglátóipari 

Múzeumban 

dolgozik

Magyar Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Múzeum 

(Budapest)

Fond 1 III. Duby Rezső levél László Gyula Szombathely 1982.12.22 1 f. 1 bor. + 3 f. autográf

azt állítja, hogy 

felismerte és  

megfejtette a 

multaflari jelek 

alakját és 

nyelveit; állítja 

továbbá, hogy 16 

jelcsoportot 

írásjel hűségig 

olvassa, fordítja 

és értelmezi; 

bizonyítani akarja, 

elmélete 

helyességét, ezért 

a Kőrösi Csoma 

Társasághoz 

fordult, hogy 

elismerjék igazát, 

de elutasították; 

leveléhez 

mellékeli 

fellebbezését, s 

amennyiben 

helytállónak véli, 

akkor segítségét 

kéri abban, hogy 

a szakértők 

elfogadják 

multaflari 

írásjelek

Fond 1 III. Dulna Melinda levél László Gyula

Kerepestarcs

a s.a. 1 f. autográf

nagybátyja, Dulna 

Pál mutatta meg 

azt a levelet, 

amelyben arról 

érdeklődik, hogy 

Dulnáné rokona-

e; válasza az, 

hogy a hölgy 

édesapja 

testvérének volt a 

felesége, tehát 

nem neki szánták 

a szóban forgó 

grafikát, ám 

nagyon boldog 

lenne, ha 

megkaphatná; a 

kiállítást sajnos 

nem látta, mert 

nem is tudott róla Dulna Pál

Fond 1 III. Endes László levél László Gyula Toronto 1980.03.22 1 f.

1 bor. + 3 f. 

újságkiv. autográf

a múlt évben nem 

tudtak hazajönni, 

még nem tudja, 

hogy ebben az 

évben sikerül-e; a 

mellékletben a 

torontói Krónika 

c. lapból Németh 

Péter cikke; kéri, 

hogy szóljon 

hozzá, de azt is 

kéri, hogy küldjön 

cikkeket lapjuk 

számára, hogy 

emeljék a 

színvonalat; Illyés 

Gyula ugyanerre a 

kérésre nemet 

mondott

Németh Péter, Illyés 

Gyula

Németh 

Péter 

cikkének 

címe: Az 

elfelejtett 

birodalmi 

központ. 

Attila 

városának

, az Ős-

Budának 

nyomai a 

Pilis 

vadonjába

n

Fond 1 III. Eörsi Gyula levél László Gyula Budapest 1981.03.15 1 f. gépirat

meghívja a 

nyugdíjas 

egyetemi tanárok 

találkozójára a 

Eötvös Klubba, 

ahol tájékoztatást 

tartanak az 

egyetem 

terveiről, 

gondjairól ELTE Rektora



Fond 1 III. Eörsi Gyula levél László Gyula Budapest 1981.10.30 1 f. gépirat

az előző évhez 

hasonlóan idén is  

meghívja az ELTE 

nyugdíjas 

professzorainak 

találkozójára, ahol 

ismerteti az 

egyetem 

helyzetét, terveit

Fond 1 III. Erdélyi István levél László Gyula Majackoje 1982.08.20 1 db 1 bor. autográf

a kazár 

végvidékről küldi 

üdvözletét a lapra 

ragasztott 

szárított, a sztyep 

legszebb, 

legillatosabb 

virágával

Fond 1 III. Farkas Ferenc levél László Gyula Bécs 1982.04.11 1 f.

1 bor. + 8 f. 

xeroxm. gépirat

barátai felhívták 

figyelmét egy 

dokumentumfilm

re,  az ezzel 

kapcsolatos 

forrásmunkát 

másolatokban 

mellékeli; ő csak a 

film első részét 

nézte végig, s 

ebben a fősámán 

elmeséli, hogy 

hogyan marad 

fönn a sámánság 

tudománya, majd 

belekezd egy 

dalba, melynek 

dallama azonos a 

"megfogtam egy 

szúnyogot, 

nagyobb volt egy 

lónál"

Fond 1 III. Farkas Ferenc levél László Gyula Bécs 1982.12.20 1 db 1 bor. autográf

köszöni a 

tartalmas választ; 

levelét, mint 

dedikációt a 

Steppenvölker 

und Germanen c. 

könyvében fogja 

őrizni, kellemes 

ünnepeket kíván

Fond 1 III. Farkasch, Daniel levél László Gyula

Bad 

Homburg v. 

d. Höhe 1980.02.13 2 f. gépirat német

megvan Bod 

Péter könyve 

(Magyar Athenas, 

1766), küld belőle 

néhány részletet, 

fotót; jó lenne 

Bod könyvét 

fakszimilében 

kiadni, mert 

tulajdonképpen 

ez egy nagyon jó 

"Who is who"

Bod Péter (1712-1769) 

irodalomtörténész

Fond 1 III. Farkas János levél László Gyula Greensboro 1981.05.19 1 f. 1 bor. autográf

nagyon köszöni a 

megtisztelő, 

kitüntető levelet, 

amelyre készül a 

válasz (de ez a 

levél még nem 

az); látott néhány 

igen szép könyvet 

virágokról, fákról, 

írországi 

kastélyokról, s 

mivel tudja, hogy 

szereti ezeket, 

majd küld 

néhányat, 

cserébe az ő 

könyveiből kér; 

Pali nevő fia és 

Zsófi nevű menye 

szeretné őt 

felkeresni, kéri 

fogadja őket, de 

azt is kéri, hogy 

írásait, leveleit ne 

adja ki kezéből Békássy Ferenc

Fond 1 III. Farkas József levél László Gyula Budapest 1982.11.03 2 f. gépirat

a História 

szerkesztőjének 

címzett levélben 

azt kéri a szerző, 

hogy amennyiben 

megjelentetésre 

érdemesnek 

tartja írását, akkor 

közölje lapjában, 

de örömmel 

venné, ha előbb 

továbbítaná 

László 

professzornak és 

kérné a 

véleményét; 

dolgozatában a 

magyar 

őstörténetet 

három részre 

tagolja



Fond 1 III. Farkas Veronika levél László Gyula Komárno 1980.10.20 1 f. 1 bor. autográf

köszöni, hogy 

nem feledkezett 

meg róla és 

elküldte neki 

képzőművészeti 

elmélkedéseiből 

kiadott könyvét; 

szeretettel 

köszönti az egy 

évig volt 

hallgatója

Fond 1 III. Fazekas János levél László Gyula Budapest 1982.08.19 1 f. gépirat

a Vigadó 

Galériában 

rendezik meg 

Szabó Vladimir 

kiállítását; kéri, 

hogy a művész 

"Gyermekfej" 

(1930-as évek) 

ceruzarajz 

alkotását a 

kiállításra adja 

kölcsön kiállítás Vigadó Galéria

Szabó Vladimir (1905-

1991)

Fond 1 III. Fábián Gyula levél László Gyula Gödöllő 1982.05.16 2 f. 2 f. gépirat

amikor a 

"Honfoglaló 

magyar nép 

élete" című 

művét  olvasta, 

akkor világosan 

megértette, hogy 

nem történeti 

kronológiát és 

tárgyak 

regiszterét adja, 

hanem egy 

életforma 

leírását; ugyanez 

tűnik ki az 

"Őstörténetünk"-

ből is; ő az ijász 

"bolondériájával" 

megvalósított 

valamit abból, 

amit László, mint  

magyar 

honfoglaláskori 

viselkedési formát 

ír le; most van 

megjelenés alatt a 

Móra Múzeum 

évkönyvében egy íjászat

Fond 1 III. Fejér Albert levél László Gyula King City 1981.12.28 1 f. 1 bor. gépirat

legutóbbi 

személyes 

találkozásukról 

szól és az akkor 

érintett témákról; 

szerinte Badinyi 

nem tud 

különbséget tenni 

a támadás és a 

kritika között; 

többek 

kívánságára nagy 

körültekintéssel 

kinyomtatta ar 

Arvisurákat, 

megtisztítva 

minden partizán 

és egyéb 

sallangoktól; az ő 

tulajdonában van 

az Arvisurák 1256  

oldal terjedelmű 

kézirata, ebből az 

első kötet 464 

oldalt tartalmaz, a 

második kötet 

megjelenését 

1982 végére Arvisurák Badinyi Jós Ferenc

Fond 1 III. Fejér Albert levél László Gyula King City 1982.09.02 1 f. 1 bor. gépirat

azt kérdezi 

megkapta-e az 

Arvisurák c. 

könyvet; dedikált 

példányt szeretne 

kapni az 50 rajz… 

c. könyvéből; a 

Napjaink című 

1982. szept./okt. 

számában úgy 

írnak róla, mint 

hidegre tett nagy 

tudósról (ezt a 

példányt már 

postára adta); 

Bobula Ida 82 

éves korában, 

mindenkitől 

elhagyatva egy 

dél-carolinai kis 

faluban halt meg, 

szomszédai vették 

észre, akik 

rendőri 

segédlettel 

nyitották fel 

lakását; Árkay 

László emlékezett 

Bobula Ida, Árkay 

László, Oláh Béla



Fond 1 III. Fejér Albert levél László Gyula King City 1982.10.17 2 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

örömmel értesült, 

hogy 

küldeményét 

megkapta; 

küldeni fogja a 

Napjaink c. 

folyóiratot, s 

szeretné ha néha 

írásával emelné a 

lap színvonalát; 

Pataky László jó 

barátja, aki 

szintén hisz az 

Arvisurákban; Pál 

Zoltánnal Molnár 

Gábor hozta 

össze, de csak fél 

órát beszélt vele; 

Pál Zoltán a 

szekrényből 

elővett egy 

kopott 

bőrtekercset, 

amit széttekert és 

azon ő Thomsen 

féle rovásjeleket 

vélt felfedezni; 

kérte hogy adja el Arvisurák

Pál Zoltán, Pataky 

Zoltán, Molnár Gábor, 

Fehér Mátyás Jenő

Fond 1 III. Fejérdy Győző levél László Gyula Ráckeve [198?. 12.?] 1 f. 1 db autográf

a ráckevei tanár 

megrendülve 

olvasta a 

"Születtem 1910-

ben"-t, emberi 

hitében 

megerősödve lett 

sokkal gazdagabb; 

nyolcvanharmadi

k évében egyre 

többször jár 

képzeletben ősei 

földjén és 

szülővárosában 

Zilahon; mellékeli 

a gimnázium 

igazgatójának 

levelét, s ő maga 

is örülne, ha 

meghívásuknak 

eleget tudna 

tenni és elmenne 

Ráckevére, ahol 

magyar, német, 

szerb lakók 

békésen élnek 

Árpád egykori 

szálláshelyén; 

Fond 1 III. Ferencz József levél László Gyula Budapest 1981.03.02 1 f. gépirat

az Unitárius 

Világszövetség két 

tagját fogják 

köszönteni, akik 

beszámolnak a 

világszervezet 

munkájáról; 

szeretettel várják 

az érdeklődőket

Magyarországi Unitárius 

Egyház (Budapest)

Lucie Meijer, Yukio 

Okada

Fond 1 III. Ferencz József levél László Gyula Budapest 1982.03.12 1 f. gépirat

több amerikai 

unitárius egyház 

vezetője érkezik 

Magyarországra; 

szeretettel 

meghívják a 

tiszteletükre 

szervezendő 

fogadásra

Eugene Pickett, E. 

Reves, J. Mayer

Fond 1 III. Ferenczy Endre levél László Gyula Budapest 1980.03.15 1 f. 1 bor. autográf

őszinte szívvel 

gratulál a már 

régen 

megérdemelt 

magas 

kormánykitünteté

shez

ELTE 

Bölcsészettudományi Kar

Fond 1 III. Finály István levél lászló Gyula Budapest 1982.08.30 1 f. gépirat

egy fényképet 

mellékel, melyet 

húga kapott 

Ausztráliában élő 

fiától, ő 

érdekesnek 

találta, ezért 

küldte el, kérve 

véleményét Latinovits Endréné

Fond 1 III. Finály István levél László Gyula Budapest 1982.09.26 1 f. 1 bor. gépirat

a sin-kiangi 

ujgurokról küldött 

felvilágosítását 

nagyon köszöni; 

nagyon jól esett 

neki, hogy 

legkedvesebb 

nagybátyjáról, 

Finály Gáborról 

oly 

meleghangúan 

emlékezett meg; 

nagyapjának, 

Finály Henriknek 

a négy fia közül 

Gábor volt a 

második, az ő 

édesapja, István 

pedig a negyedik

Finály Henrik, Finály 

Gábor, Finály István

Fond 1 III. Fitz Jenő levél László Gyula

Székesfehérv

ár 1980.04.14 1 f. gépirat

mellékeli 

múzeumok két új 

kiadványát

Fejér Megyei Múzeumok 

Igazgatósága 

(Székesfehérvár)



Fond 1 III. Fodor Ferenc levél László Gyula Budapest 1980.02.02 1 f. gépirat

Erdélyi István és 

Csallány Dezső a 

Jósa András 

Múzeum 

évkönyvében a 

Környei-

rovásfelirattal 

foglalkoztak 

eltérő 

véleménnyel; ő 

most ebben a 

levelében saját 

megoldási 

javaslatát 

ismerteti és kéri a 

bírálatot rovásírás

Jósa András Múzeum 

(Nyíregyháza)

Erdélyi István, Csallány 

Dezső

Fond 1 III. Földesi Ferenc levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1981.05.29 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a Gandhi 

halála kéziratát; 

sajnálja, hogy a 

domborműavató 

ünnepségen nem 

tudott jelen lenni, 

de reméli, hogy 

legközelebbi 

vásárhelyi útján 

megnézi az 

emlékkiállítást

Bethlen Gábor 

Gimnázium 

(Hódmezővásárhely)

Fond 1 III. Földi József levél László Gyula Budapest 1980.02.14 1 f. 1 bor. + 8 f. autográf

küldi Kunszabó 

Ferenc írását, 

mert úgy 

gondolja, hogy 

tartalma érdekli jászok Kunszabó Ferenc

a 

melléklet 

Kunszabó 

Ferenc 

"Töprengé

s a jászok 

eredetéről

" című 

írását 

tartalmazz

a, mely az 

Életünk c. 

lapban 

jelent meg 

1979-ben

Fond 1 III. Földvári Gábor levél László Gyula Sydney 1980.09.15 1 f. autográf

Arady Erikkel 

küldte el a 

Magyar Múlt 9. 

évf. 1. számát, 

amelyben van 

róla egy 4-5 

oldalas írás; 

szeretné, ha 

elolvasná és 

véleményt 

mondana vagy 

kiegészítené; a 

román 

történetírást is 

megemlíti; 

mostanában 

olvasta a 

Bukarestben már 

lezajlott történész 

világkongresszus 

programját az 

előadók nevével, 

de nem lát benne 

olyan címet, 

amely nyíltan 

foglalkozna 

állítólagos kétezer 

éves erdélyi 

University of Sydney. 

Department of Geology 

and Geophysics

Arady Erik, Erdélyi 

István

Fond 1 III. Friedrich Károly levél László Gyula Sopron 1986.08.19 1 db 1 bor. gépirat

csak most tudja 

küldeni a képeket 

az együtt töltött 

órákról; jó 

egészséget kíván 

és továbbra is 

ilyen csinos 

hölgykörítéseket 

kíván az élő 80 

éves műemlék

Fond 1 III. Frigyesy Ferenc levél László Gyula Kecskemét 1980.08.27 1 f. 1 bor.+ 7 f. gépirat

kecskeméti 

találkozásuk 

során már 

elmondta 

elméletét a kettős 

honfoglalás vélt 

nyelvi emlékeiről; 

ez alkalommal 

mellékeli az 

ugyanebben a 

témában írt cikkét 

azt remélve, hogy  

a kutatókat új 

kutatási irányra 

ösztönözné; 

egyúttal 

segítséget kér a 

megjelentetéshez

; a kettős 

honfoglalás 

elméletét a 

magyar 

történettudomán

y egyik 

legnagyobb 

felfedezésének 

tartja

kettős 

honfoglalás

a 

mellékletb

en 

található 

írás címe: 

Gondolato

k 

anyanyelv

ünk 

gyökerein

él



Fond 1 III. Frigyesy Ferenc levél László Gyula Kecskemét 1980.10.07 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni dolgozata 

tárgyában 

kifejtett 

véleményét, 

valamint 

tanácsát, 

miszerint jó lenne 

egy magyar 

nyelvtörténészhez 

fordulnia 

elmélete 

nyelvészeti-

időrendi 

aátámasztása 

végett; sajnos 

nem ismer 

nyelvtörténészt, 

de nem hisz 

abban, hogy egy 

hivatásos 

nyelvész 

vállalkozna egy 

dilettáns 

elméletének 

megerősítésére

Fond 1 III. Futaky István levél László Gyula Bovenden 197?.05.01. 1 db autográf

tanácsát 

megfogadva a 

múzeumhoz 

fordult; a válasz 

birtokában úgy 

látja, hogy át kell 

dolgoznia az új 

cikkét, mely 

valószínűleg az 

MNY-ben 

[Magyar Nyelv?] 

fog megjelenni; 

felhívja a 

figyelmét a 

hamburgban élő 

magyar házaspár 

gyűjteményére

Fond 1 III. Fülöp Jolán Margit levél László Gyula Kolozsvár 1980.04.23 1 f. 1 bor. autográf

köszöni meleg, 

vigasztaló sorait, 

de Andorka olyan 

űrt hagyott maga 

után, hogy nem 

találja a helyét; 

munkáit 

szeretettel őrzi és 

reméli, hogy 

egyszer még 

kiállításra 

kerülnek; úgy 

tudja, hogy 

férjéről készült 

kismonográfiát a 

kötet szerzője 

elküldte számára

E. Szabó Ilona (1924-

1993) művészetkritikus; 

Fülöp Antal Andor 

(1908-1979) erdélyi 

magyar festő

Fond 1 III. Gaál Károly levél László Gyula Bécs 1980.02.27 1 f. 1 bor. gépirat

autóbaleset érte, 

szanatóriuba 

kellett mennie; 

mégis reméli, 

hogy előadása 

előtt tudnak 

találkozni, jöjjön 

kicsit hamarabb 

és adja oda a 

bemutatandó 

képanyagot dr. 

Bockhorn 

asszisztensnek előadás

Institut für Volkskunde 

der Universität Wien Olaf Bockhorn

Fond 1 III. Galambos Lajos levél László Gyula Budapest 1980.03.15 1 f. 1 bor. autográf

a TV-ből kellett 

megtudnia, hogy  

kormánykitünteté

st kapott; kíván 

mellé jó 

egészséget, 

hosszú életet és 

boldog 

születésnapot; a 

portrénak nagyon 

örültek, már 

elvitte 

bekereteztetni

Fond 1 III. Garam Éva levél László Gyula Budapest 1981.04.16 1 f. 1 bor. autográf

nagyon örült a 

zsennyei 

találkozónak és 

annak, hogy a 

prof. családját is 

megismerhette; 

további jó 

egészséget és 

alkotó jó kedvet 

kíván

Magyar Nemzeti 

Múzeum



Fond 1 III. Gádor Judit levél László Gyula Miskolc 1980.01.25 2 f. 1 bor. gépirat

megnyugtatóan 

biztosnak látszó 

adatok 

birtokában meri 

állítani, hogy 

Abaujváron 

nincsenek Szt. 

László legendát 

ábrázoló 

falképek; a község 

16. századi, 

gótikus 

templomában 

vannak 

részletesen 

kibontott, rossz 

állapotú falképek; 

Genthon szerint a 

diadalív bélletén 

egy vonalakkal 

festett mellképről 

elképzelhetó, 

hogy Szent László 

ábrázolás, de ez 

minden

Szt. László-

legenda

Szent László, Joó Tibor, 

Genthon István, 

Radocsay Dénes, Tóth 

Melinda, Reisinger 

Mária

Fond 1 III. Gáspár Dorottya levél László Gyula Budapest 1980.07.08 1 f. 1 bor. gépirat

igen megkésve, 

de nagyon 

köszöni a 

könyvecskét, de a 

törődést, az 

irányítást, a 

szakmához és a 

munkához való 

erkölcsi 

hozzáállás 

beléplántálását is 

Fond 1 III. Gerencsér Miklós levél László Gyula Budapest 1969.06.10 1 f. gépirat

köszöni segítségét 

a honismeret 

terjesztésében; 

segítségével 

szeretnék 

bemutatni a 

régészeti 

tudomány 

műhelytitkait Ifjúsági Magazin

Fond 1 III. Gerencsér Miklós levél László Gyula Budapest 1970.01.08 1 f. gépirat

köszöni a 

tartalmas levelet; 

témajavaslatai, a 

kínált 

nagyszabású 

választék több 

évre szóló 

municiót 

kinálnak, de ő 

annak is örülne, 

ha minden 

második számban 

közölhetnének 

írásokat a 

magyarsággal 

rokon népek 

történetéről; igaz, 

a prof. nem 

szívesen 

vállalkozik 

szerzőségre, 

mégis inkább 

azokat az írásokat 

szeretné, 

amelyeket saját 

nevével jelöl a 

témák 

felsorolásánál Ifjúsági Magazin

Fond 1 III. Gergely János levél László Gyula Párizs 1981.01.27 1 f. 1 bor. autográf

mea culpa, hogy 

Turku óta még 

nem jelentkezett, 

várja a Revue 

Musicale Bartók 

számára megígért 

írást a képekkel 

együtt; számára 

minden 

igazgyöngy, ami 

tőle jön; 

tapasztalatból 

mondja, hogy a 

nyugdíjas állapot 

csak kezdetben 

tűnik hátránynak, 

később annál 

több előnyét 

lehet észrevenni; 

szerinte az az 

állam, amelyik 

László Gyulát nem 

küldi ki külföldre, 

öncsonkítást 

követ el La Revue Musicale

Fond 1 III. Geszti P. Ottó levél László Gyula Budapest 1980.10.06 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni az 

Építészettörténeti 

és Elméleti 

Bizottságban 

kifejtett eddigi 

tevékenységét, 

egyúttal kéri, 

hogy a Bizottság 

munkájában 

tagként a jövőben 

is vegyen részt

MTA Műszaki 

Tudományok Osztálya

Fond 1 III. Giczy János levél lászló Gyula Sopron 1982.05.19 1 db autográf

meghívja a Jókai 

Klubban 

rendezett 

kiállítására; sajnos 

a meghívókat 

nem küldték el 

időben, erre 

egyre több 

ismerőse 

panaszkodik



Fond 1 III. Gottschlig Ferenc levél László Gyula Budapest 1981.07.07 1 f. 1  bor. gépirat

sikerült a Corvinát 

érdekeltté tenni 

egy osztrák 

kiadóval történő 

közös német 

kiadásban; a 

Corvinától 

visszaküldött 

kéziratot  

megkapta, ebből 

kell kijelölni a 

szükséges 

részeket; a 

továbbiakban a 

készülő szöveg 

egyes magyar ill. 

német 

szövegrészeit, 

kifejezéseit 

pontosítja; 

szeptemberben 

kíván tárgyalni a 

bécsi kiadóval Corvina Kiadó

Fond 1 III. Gömöri János levél László Gyula Sopron 1980.04.29 1 f. autográf

ha van kedve egy 

soproni nyári 

kikapcsolódáshoz, 

akkor tisztelettel 

javasolja a 

mellékelt 

meghívó szerinti 

programot

Liszt Ferenc Múzeum 

(Sopron) Sopron

Fond 1 III. Gömöri János levél László Gyula Sopron 1980.05.20 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a 

Régészeti leletek 

egy példányát és 

azt, hogy a 

tanítványai közé 

sorolja, azok közé, 

akik nem csak 

régészetet 

tanultak a 

tanszéken, hanem 

emberséget és 

magyarságot is; 

sajnos ő is úgy 

érzi, hogy a 

régészet kezd 

technika-

történetté, 

ipartörténetté 

válni; ezt 

különösen akkor 

érzi, ha 

salaklelőhelyeket 

és a kohókat 

kutatja

Liszt Ferenc Múzeum 

(Sopron)

Fond 1 III. Gömöri János levél László Gyula Sopron 1982.04.02 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni az ünnepi 

beszéd 

szövegének 

megküldését; 

sajnos nem 

lehetett jelen a 

Nemzeti Múzeum 

igazgatói 

szobájában, 

amikor kedves 

barátai a 

professzorát 

köszöntötték, 

mert neki éppen 

az IKV 

generáljavítást 

végző 

munkacsoportját 

kellett fogadnia 

múzeumában, 

miközben elsős 

kislányának 

kellett 

megtanítania 

március 15-re a 

"Kossuth Lajos 

táborában" című 

nótát;  most a 

Liszt Ferenc Múzeum 

(Sopron)

Fond 1 III. Göncz Annamária levél László Gyula Budapest 1980.10.27 1 f. 1 bor. gépirat

megbeszélésük 

értelmében 

ezúttal írásban 

felkérik egy 

novemberi és egy 

decemberi 

előadás 

megtartására a 

honfoglaló 

magyarok 

életéről; az 

előadáson Dékány 

Tibor fog vetíteni, 

a részleteket vele 

lehet megbeszélni 

az UVATREV-beli 

előadáson előadás

Városépítési 

Tudományos és Tervező 

Intézet (Budapest) Dékány Tibor



Fond 1 III. Györbíró István levél László Gyula

Sepsiszentgy

örgy 1982.03.15 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a 

bizalmas hangot 

és őszinte 

segítséget; át is 

értékelte eddigi 

"eredményeit" ; 

egy bizonyos 

pergamenen 

olvasható 

szövegre mondja, 

hogy 

meggyőződése 

szerint a szöveg 

magyar, az 

adományozás 

tárgya pedig az 

aranytál; másik 

problémája az 

énlaki szöveg 

olvasata; a 

szöveget Musnai 

Dakó György rótta 

a mennyezet 

kazettájára 1668-

ban Musnai Dakó György Énlaka

Fond 1 III. Győry György levél László Gyula Budapest 1981.04.07 1 f. 1 bor. autográf

névnapjára jó 

egészséget kíván rovásírás

Fond 1 III. Halász Árpád levél László Gyula

Balatonfüre

d 1982.12.10 1 f. gépirat   

a Vértesszőlőstől 

Pusztaszerig c. 

műve indította 

írásra; alapos 

vizsgálat alá 

akarja vetni a 

vincǎ-tordosi női 

szobrot, mert 

ékírásszerű 

jeleket vél rajta 

látni; majd 

Diószegi nyomán 

a sarlós istenről 

ír, szerinte a 

sarlós isten 

minden bizonnyal 

álarcos sámánt 

ábrázol, akinek 

hat ujja van

ékírás; 

sámánizmus Diószegi Vilmos

Fond 1 III. Halász Árpád levél László Gyula

Balatonfüre

d 1982.12.29 1 f. 1 bor. gépirat

megtiszteltetésne

k veszi, hogy 

válaszra méltatta; 

valójában terepi 

geológusként 

dolgozott, de 

mindig érdekelte 

a régészet, sőt az 

egyetemen 

állítólag Bannert 

is hallgatta;  a 

saját "kutatásai" 

is alátámasztják a 

kettős 

honfoglalás 

elméletét; 

megtalálta a 

Lovason élt 

ősember 

tanyáinak helyeit

Banner János (1888-

1971) Lovas

Fond 1 III. Halmi Erzsébet levél László Gyula Oroszlány 1981.? 1 f. gépirat

az oroszlányi 

Városi Könyvtár a 

TIT oroszlányi 

szervezetével 

karöltve 

szabadegyetemet 

kíván szervezni a 

magyar 

történelem 

korszakai 

tárgykörben, 

szeretnék felkérni 

a megnyitó 

előadásra, 

melynek témája 

az őstörténetünk 

lehetne; ha nem 

tudná az előadást 

elvállani, akkor 

kéri, jelöljön meg 

maga helyett 

valakit; nekik az 

októberi időpont 

lenne megfelelő előadás

Városi Könyvtár 

(Oroszlány)



Fond 1 III. Hann (Bellér)Ildikó levél László Gyula Cambridge 1981.12.16 2 f. 1 bor. gépirat

állítólag száz éve 

nem volt ilyen 

hideg tél és nagy 

hó Angliában, de 

ő szereti, 

különben is, 

Karácsony így 

szép; férjével 

jelenleg  kínaiul 

tanulnak; mivel 

belátható időn 

belül nem fognak 

állást kapni, 1982 

őszétől külföldre 

akarnak menni; 

tudomást szerzett 

egy régészek 

számára 

meghirdetett 

törökországi 

pályázatról;  

megpróbálja, de 

ehhez három volt 

tanárának 

ajánlására lenne 

szüksége; Kakuk 

Zsuzsa és Mócsy 

András mellett a 

Kakuk Zsuzsa, Mócsy 

András

Fond 1 III. Harkány László levél László Gyula Nagykanizsa 1981.03.17 1 f. 1 bor. gépirat

tisztelettel kéri, 

hogy június 

elsején tartson 

egy 

emlékelőadást 

Medgyessyről,maj

d másnap a Thury 

György 

Múzeumban egy 

másik előadást a 

20 . sz. magyar 

festészetének 

néhány jeles 

képviselőjéről előadás

Városi Könyvtár 

(Nagykanizsa); Thury 

György Múzeum 

(Nagykanizsa) Medgyessy Ferenc

Fond 1 III. Harza László Károly levél László Gyula

Székesfehérv

ár 1980.04.17 3 f. gépirat

e levél kézírásos 

fogalmazványát 

még 1975-ben 

elkészítette,de 

nem merte 

elküldeni; mára 

összeszedte 

bátorságát és 

változatlan 

formában elküldi 

levelét; az Új Írás 

1975. 11. 

számában olvasta 

írását Bizánc és a 

magyarság 

kapcsolatáról; 

Prokopios 

Theodorával 

kapcsolatos 

megállapítása 

ragadta meg: 

"úgy látszott 

szemérmét nem a 

természetes 

helyén hordja, 

ahol a többi nő, 

hanem az arcán"; 

a 30-as években 

Prokopiosz (i. sz.500-

554) történetíró; 

Theodóra bizánci 

császárné (500 körül - 

548)

Fond 1 III. Haynal Kornél levél László Gyula Budapest 1982.05.27 1 f. 1 bor. gépirat

az Ország-Világ 

főszerkesztője és  

mint újságíró, 

sokat utazik, most 

éppen az Altájba 

készül és 

szüksége lenne az 

1961-ben 

megjelent magyar 

őstörténeti 

munkájára, de 

sehol nem tudja 

megszerezni; 

végső 

megoldásként 

fordul hozzá Altáj

Fond 1 III. Hegedűs Csaba levél László Gyula Szeged 1982.01.15 2 f. autográf

másodéves 

egyetemista, aki 

középiskolás kora 

óta foglalkozik a 

képzőművészettel

, különösen a 

kortárs magyar 

képzőművészet 

érdekli; még csak 

a reprodukciók 

gyűjtésénél tart, 

de szeretne egy 

szerény kollekciót 

összeállítani általa 

ismert 

művészektől; kéri, 

hogy ő is küldjön 

neki egy dedikált 

kis rajzot

Fond 1 III. Hegedűs Csaba levél László Gyula Szeged 1982.02.10 2 f. 1 bor. autográf

nagyon boldog, 

mert úgy érzi, 

hogy a küldött 

önarcképen 

keresztül 

személyes 

emléket is kapott



Fond 1 III. Hegedűs László levél László Gyula Budapest 1982.07.21 1 f. gépirat

tizedösszeírásokk

al foglalkozik, 

írását a Levéltári 

Szemle közölte; 

most készült el "A 

pápai 

tizedösszeírások 

tanulságai"című 

munkája, ehhez 

lenne szüksége 

néhány 

fénymásolatra az 

1955-ös 

ásatási(176. cs. 

Csongrád-

Gedahalom) 

jelentésében 

szereplő 

rajzokról; 

hozzájárulását 

kéri; dolgozatát  a 

szolnoki 

Damjanich János 

Múzeumnak küldi 

el tizedösszeírás

Kállay István, Györffy 

György

Fond 1 III. Hegedűs László levél László Gyula Regöly 1982.08.16 1 f. 1 bor. autográf

Kovalovszky Júlia 

ígért neki rajzot 

Csongrád 

megyéről; "A 

pápai 

tizedösszeírások 

tanulságai" című 

munkáját 

rövidesen 

befejezi, de most 

éppen a Tolnai 

megyei 

Levéltárban 

folytatja 

kutatómunkáját; 

e levelét 

szülőfalujából írja

Fond 1 III. Hegedűs Tibor levél László Gyula Szeged 1983.10.05 1 f. autográf

Őstörténetünk c. 

munkája nagyon 

tetszett, mert 

gyermekkora óta 

foglalkoztatja a 

téma; de nem 

felejti el 

találkozásukat 

Felgyőn, ahová őt 

a kiváncsisága 

vitte el és csak 

neki magyarázott 

a leletekről; csak 

szabadidejében 

tud a 

történelemmel 

foglalkozni, de 

örül, ha 

gyerekeinek 

történelmi 

ismereteket tud 

átadni; hosszú 

boldog életet  

kíván a 

munkájához

Fond 1 III. Hegyi Béla levél László Gyula Budapest 1980.09.23 1 f. gépirat

a főszerkesztő 

Móser Zoltán 

közvetítésére 

hivatkozva arra 

kéri, hogy írjon 

kisesszét 

Medgyessy 

Ferenc 

domborműbe 

vésett stációjának 

négy állomásáról, 

ezekről  a lap 

műmellékletet is 

szeretne közölni; 

örömmel venné, 

ha évente 

legalább egy-két 

írással szerepelne 

lapjukban; számít 

a 

közreműködésére Vigília Szerkesztősége

Medgyessy Ferenc, 

Móser Zoltán

Fond 1 III. Heiszler Vilmos levél László Gyula Budapest 1980.07.04 1 f. 1 bor. gépirat

el sem hinné, 

hogy mekkora 

örömet szerzett 

elbitangolt 

tanítványának a" 

Régészeti levelek"-

kel; ismét 

találkozva 

tanításával 

tudatosult benne 

az a régi sejtés, 

hogy a tőle 

ellesett türelmes 

elemző módszer 

és igény a 

szélesívű 

történelemszemlé

letre gyümölcsöző 

lehet



Fond 1 III.

Hellebrandt 

Magdolna levél László Gyula Miskolc 1980.09.22 1 f. 1 bor. autográf

utolsó 

találkozásuk óta 

nagy változás 

történt életében; 

férjhez ment, 

kislánya született; 

ezért csak késve 

köszöni meg a 

Régészeti levelek-

et, mellyel nagy 

örömet szerzett

Fond 1 III. Henkey Gyula levél László Gyula Kecskemét 1961.08.07 1 f. gépirat

egy bizonyos 

Elemér bácsi 

tanulmányáról 

van szó, melyből 

egyes részeket ki 

kell hagyni, míg 

más részei 

kifogástalanok; 

azt kéri, hgy nézze 

át a tanulmányt, 

de tudnia kell, 

hogy szerzője 

"olyan 

megszállott 

öregember, aki 

életjelt szeretne 

adni munkájáról"; 

a levélíró 

fülöpszállási 

tanulmánya 

megjelent, küld 

belőle egy 

példányt

Szakszervezetek Bács-

Kiskun Megyei Tanácsa 

Művelődési Otthona 

(Kecskemét)

Zalotay Elemér (1894-

1968) régész, történész Fülöpszállás

a levélben 

említett 

elküldött 

tanulmán

y Henkey 

Gyula 

Fülöpszáll

ási kunok 

embertani 

vizsgálata 

című 

munkája 

lehet

Fond 1 III. Herczeg Tibor levél László Gyula Bécs 1981.01.03 1 f. 1 bor. gépirat

nagyon örült 

levelének és 

csodálkozik, hogy 

mennyire 

mindenre 

emlékezik iskolás 

korukból; ő is 

felelevenít 

néhány emléket; 

a tíz éves 

érettségi 

találkozó óta 

senkivel nem 

találkozott és 

senkiről nem tud 

semmit; 

részletesen 

beszámol az 

érettségit követő 

évtizedekről, 

életéről; készül 

Budapestre, 

melyről majd 

pontosan értesíti 

és örülne, ha vele 

együtt más 

osztálytársakkal is 

találkozhatna

Fond 1 III. Hockings, Paul levél László Gyula Chicago 1982.03.08 1 f. 1 bor. gépirat angol

az Akadémiai 

Kiadónak címzett 

levélben László 

Gyula munkái 

íránt érdeklődik; a 

levelet a Kiadó 

továbbította 

azzal, hogy maga 

az érdekelt 

válaszoljon

University of Illinois 

(Chicago) Kürti György

Fond 1 III. Hofer Lajos levél László Gyula Érsekújvár 1980.06.06 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a teli 

érzéssel telített 

lapot, de addig 

nem akart 

válaszolni, míg a 

honismereti 

szakkör tagjai 

nem ismerik meg 

ezt a lapot, 

minden szakköri 

tag köszöni a 

kedves sorokat és 

szívesen 

emlékeznek 

előadására; 

többen rajta 

keresztül küldik 

üdvözletüket

Saskó Jenő, Major 

Ferenc

Fond 1 III.

Hoffmann-Heyden, 

Jürgen levél László Gyula München 1981.07.05 1 f. gépirat német

több könyvét 

olvasta, s 

felkeltették 

érdeklődését a 

különféle 

ikonográfiai 

ábárolások; 

leveléhez 

mellékel egy 

cikket, amelyben 

egy olyan 

ábrázolásról van 

szó, mint amilyen 

a 

nagyszentmiklósi 

cikk egyik 

darabján is 

látható

nagyszentmikl

ósi aranykincs

Fond 1 III.

Hoffmann-Heyden, 

Jürgen levél László Gyula München 1981.11.13 1 f. 1 bor. gépirat német

hivatkozik az 

előző levele 

mellékleteként 

elküldött cikkre, 

ezúttal a 

különféle 

érmeken látható 

ikonográfiai 

ábárolásokra utal



Fond 1 III.

Hoffmann-Heyden, 

Jürgen levél László Gyula München 1981.12.17 1 f. 1 bor. gépirat német

nagyon köszöni 

válaszát és a 

kunbábonyi 

övveretről küldött 

képet; viszonozza 

az újévi 

jókivánságokat

Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1980.01.19 2 f. 1 bor. autográf

nagyon rossz 

lelkiállapotban 

van, mert gyereke 

otthagyta az 

iskolát, majd 

választott 

munkahelyét is, 

sőt többször 

ittasan jött haza; 

retteg, mert a 

kábítószert 

tartalmazó 

gyógyszerek 

szedése terjed az 

ifjúság körében; 

küldi Dénes bácsi 

[Kislégi Nagy 

Dénes] címét

Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1980.09.01 1 f. gépirat

köszöni a 

Turkuból küldött 

lapot; ő pár napot 

Austtriában volt 

az ex libris 

gyűjtők 

nemzetközi 

kongresszusán; 

fiával megjárta a 

poklok  minden 

szenvedését; az 

orvos értelmi 

fogyatékoságot 

állapított meg és 

javasolta intézeti 

elhelyezését; a 

pécsieket nagy 

bánat érte, mert 

meghalt Zsolt 

Zsigmond 

közismert és 

mindenki által 

nagyra becsült 

belgyógyász Zsolt Zsigmond Turku

Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1980.12.12 1 f. 1 bor. autográf

örül gyógyulása 

hírének; Wernes 

Gyula jogász 

kollégája szokta 

emlegetni, aki 

még Erdélyből 

ismeri; fia beteg 

volt, de már 

meggyógyult, 

viszont nem akar 

dolgozni, értelmi 

képessége egy 13-

14 éves 

gyermeké; boldog 

karácsonyt kíván

Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1981.02.09 1 f. 1 bor. gépirat

levelezőlapjának, 

levelének igen 

örült és annak is, 

hogy Pécsre 

készülődik ; most 

kicsit 

nyugodtabb, mert 

fia olyan helyen 

dolgozik, ahol 

ismerősei 

felügyelik 

magatartását, 

munkáját, 

katonának nem 

viszik, mert 

alkalmatlan; ő az 

előszobában 

lezuhant a 

létráról, sokáig 

beteg volt

Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1981.04.25 1 f. 1 bor. gépirat

egy baranyai 

népszokás szerint 

tilos a küszöbre 

lépni, mert az 

rosszat jelent, 

ennek az a 

magyarázata, 

hogy valamikor a 

küszöb alá 

temették a 

halottaikat, s őket 

taposná meg, aki 

a küszöbre lép; 

kéri, hogy ezzel 

kapcsolatban írja 

meg véleményét; 

Húsvétkor 3 

napos autóbuszos 

országjáráson 

volt;  fia egy 

mutatványos 

családdal Tolna 

megyébe ment; 

Kislégitől kapott 

egy könyvet 

"Életpályám 

emlékei" címmel

Kislégi Nagy Dénes 

(1884-1984) 

szociológus, közgazdász



Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1981.10.20 2 f. 1 bor. autográf

örül pécsi 

előadásának, de 

sajnos ő csak 

kevés időt tud 

neki szetelni, 

mert sok az 

aznapi 

elfoglaltsága, 

kevés idő marad 

beszélgetésre; fia 

hazajött, 

otthagyta a 

cirkuszt, most 

tanul és rendesen 

viselkedik, 

vasárnap együtt 

kirándulnak, 

reménykedik 

Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1982.02.16 1 f. 1 bor. gépirat

hálás, hogy vele 

tartott a 

városnéző sétán; 

gyakran érzi, jó 

neki, hogy ilyen 

áldozatkész, 

önfeláldozó 

barátja van, mint 

a levél címzettje; 

sajnos fia 

lelkesedése nem 

tartott sokáig, a 

karácsonyi szünet 

előtt 3 hétig nem 

járt iskolába; 

január végére 

sikerült jobb 

belátásra bírni; 

munkahelyén is 

vannak negatív 

változások, 

nagyon fáradt, 

szégyelli, hogy 

még a karácsonyi 

üdvözletét sem 

köszönte meg; 

meghívták 

Oxfordba, az 

Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1982.06.?. 2 f. gépirat

örömhír, hogy fia 

befejezte az 

iskolát, megkapta 

a 

szakmunkásbizon

yítványt 

autókarosszéria 

lakatos 

szakmában; a 

tanárok is sokat 

segítettek; 

augusztusban 

kezd dolgozni, 

szeretne 

magániparoshoz 

menni, hogy 

alaposabban 

megtanulja a 

szakmát; ő hiába 

vállalt napi 

munkája mellé 

még háromszász 

oldalnyi fordítást, 

nem tudott annyi 

pénzt 

összegyűjteni, 

hogy elmehessen 

az Exlibris 

Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1982.09.24 2 f. 1 bor. autográf

fia mindössze egy 

hónapig 

dolgozott,  most 

éppen sehol, 

pedig több 

munkahelyet 

szerzett neki, de 

egyik sem tetszik; 

úgy látszik bele 

kell nyugodnia, 

hogy neki kell 

eltarrtania élete 

végéig

Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1982.10.07 1 f. 1 bor. gépirat

küldi a helyi 

újságban 

"Találkozások 

László Gyulával" 

címmel megjelent 

cikket; örömmel 

látja, hogy a 

könyve, az 

előadása, a 

személye mind 

sikeres; ne 

mondja hát, hogy 

a nyugdíjas nem 

számít, ő most 

kezd magához 

térni a kassai 

utazás, temetés 

után; látta Duray 

Tibort és 

kiállítását a 

Műcsarnokban; 

nem merte 

megszólítani, 

mert feltehetően 

két évtized 

múltán úgysem 

ismerte volna 

meg

Duray Tibor (1912-

1988) festő, grafikus, 

éremművész



Fond 1 III. Horváth Bertalan levél László Gyula Budapest 1981.01.21 1 f. 1 bor. gépirat

a  Horváth kötet 

ügyében leadta az 

engedélyeztetésh

ez szükséges 

papírokat a Kiadói 

Főigazgatóságnak; 

a lektori 

vélemények 

nagyon pozitívak; 

Mollay Károly 

nagyra értékeli 

Horváth Józsefről 

írt  

tanulmányának 

gondolati 

tartalmát

Mollay Károly, Kloss 

Andor, Horváth József 

(1891-1961) 

festőművész

Fond 1 III. Horváth Bertalan levél László Gyula Budapest 1981.04.04 1 f. 1 bor. autográf

levele egy 

hónapig hevert az 

elhagyott soproni 

házban; minden 

erejével azon van, 

hogy [édesapja] 

gyűjteménye az 

eredeti szándék 

szerint és a 

létrehozott 

építészeti 

keretben 

maradjon fenn; 

még nem adta fel 

a reményt, hogy 

L. Gy. Írjon 

édesapjáról, 

ehhez ő 

megpróbál 

összeállítani egy 

fejezetet; mind a 

maga, mind Paci 

nénje nevében 

köszöni édesanyja 

halálára írt kedves 

sorait

Horváth József (1891-

1961)  festőművész

Fond 1 III. Horváth Bertalan levél László Gyula Budapest 1981.08.10 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a 

küldeményt és a 

szép méltatást; a 

múzeumi 

kiadványok 

szerkesztése a 

Néprajzi 

Múzeumból a 

Múzeumi  

Főigazgatóság 

hatáskörébe 

került; most a 

Városszépítő 

Egylet a soproni 

tanácson 

keresztül próbál 

valamilyen választ 

kicsikarni tőlük; a 

képekért 

szeptemberben 

jelentkezik

Horváth József (1891-

1961)  festőművész

Fond 1 III. Horváth Bertalan levél László Gyula Budapest [1982]. ? 1 f. autográf

ankétot 

szerveznek 

Sopronban, április 

25-én a Horváth-

gyűjtemény 

termeiben;  

közhírré 

szeretnék tenni a 

kibővített 

gyűjtemény 

megnyitását; ő és 

a család is 

szeretné felkérni 

a rendezvény 

megnyitására; a 

tárlatvezetést a 

volt soproni 

tanítvány Szarka 

Árpád vállalja; a 

Tájak-Korok-

Múzeumok 

sorozati 

tervezetet 

megírta, 

megrajzolta és 

Sopronban 

leadta, választ 

még nem kapott

Horváth-

gyűjtemény 

(Sopron)

Horváth József (1891-

1961) festőművész, 

Szarka Árpád

Fond 1 III. Horváth Bertalan levél László Gyula Budapest 1982.05.13 1 f. gépirat

az áprilisi 

rendezvény jó 

visszhangot 

keltett; a megyei 

újság április 27-én 

lehozta a 

megemlékezés 

szövegét, majd 

küldi a fotókat is; 

nagyon köszöni a 

közreműködést; a 

Tájak-Korok-

Múzeumok 

szerkesztősége 

elfogadta a 

megrendelést, ha 

kérik a szöveget, 

azonnal szól; 

örömmel venné, 

ha meglátogatná 

őket budapesti 

otthonukban is

Horváth József (1891-

1961) festőművész, 

Szarka Árpád



Fond 1 III. Horváth Bertalan levél László Gyula Budapest 1982.06.21 1 f. gépirat

tervezett 

kiadványuk ügye 

eljutott addig, 

hogy megírására 

küldik a 

megbízást; 

reméli, hogy a 

képes tervezet 

már megérkezett; 

júliusban a 

közelükben 

nyaral, szívesen 

meglátogatná, 

hogy 

megbeszéljék a 

további terveket; 

soproni 

látogatása 

esetére a szállás 

biztosítva van

Székely Gézáné, dr. 

Ormos Károly

Fond 1 III. Horváth Bertalan levél László Gyula Budapest 1982.07.17 1 f. gépirat

küldi az önéletrajz 

és egy régi 

rádióinterjú általa 

lejegyzett 

szövegét; az 

elkészült munkát 

ne a kiadóba, 

hanem neki 

küldje, s ő majd 

benyújtja a többi 

munkarésszel 

együtt

Fond 1 III. Horváth István levél László Gyula Komló 1981.03.05 6 f. gépirat

a levél írója 21 

éves, 

mezőgazdasági 

szakközépiskolát 

végzett, a komlói 

cipőüzemben 

szabászként 

dolgozik, egy 

gyereke van, 

bevonulás előtt 

áll; a magyarság 

története régóta 

foglalkoztatja; 

különösen nagy 

hatással voltak rá 

a címzett könyvei; 

ezek alakították ki 

benne azt a 

törekvést, hogy 

megpróbálja 

értelmezni a már 

meglévő 

forrásokat; a 

Kalevala olvasása 

során jött rá a 

megdöbbentő 

hasonlóságra az 

Emese Álma-ként 

Fond 1 III. Horváth János levél László Gyula Kaposvár 1980.03.26 1 f. gépirat

minthogy már 

hagyományai 

vannak annak, 

hogy 

közreműködik 

Vaszary-

rendezvényeik 

sorában, ezúttal is 

tisztelettel felkéri, 

hogy nyissa meg a 

kaposvári 

Somogyi 

Képtárban 

tervezett 

emlékkiállítást 

(1980. április 18.); 

továbbá gratulál 

kitüntetéséhez

kiállításmegny

itás

Somogy Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár)

Fond 1 III. Horváth József levél László Gyula Vörösberény 1981.01.23 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a 

püspökhermával 

kapcsolatos 

értesítését és azt, 

hogy nem 

feledkezett meg a 

nyári 

találkozásukról; a 

Regnum ügyét 

szorgalmazza, de 

elég nehezen 

megy; azonban 

bízik benne, hogy 

az évkönyv 

elindítása előbb-

utóbb sikerülni 

fog; dolgozattal 

várjon még egy 

kicsit, mert 

szeretné, ha azt 

az induló 

évkönyvben 

publikálná Lékai László



Fond 1 III. Horváth József levél László Gyula Vörösberény 1981.05.04 1 f. 1 bor. gépirat

úgy tűnik, hogy a 

hajdani Regnum 

utódaként talán 

még ebben az 

évben 

megjelentethetik 

az 

"Egyháztörténeti 

Tanulmányok" 

első kötetét; kéri, 

hogy küldje el a 

trencséni 

hermáról írt 

dolgozatát; a  

kötetben az övé 

mellett egyebek 

között Bálint 

Sándor és 

Udvardy József 

csanádi püspök 

írásai is helyet 

kapnak

Bálint Sándor, Udvardy 

József

Fond 1 III.

Horváth Józsefné, 

Minci levél László Gyula Sopron 1980.03.31 1 db 1 bor. autográf

ő a híreket csak 

másod- vagy 

harmadkézből 

kapja meg, így 

csak késve 

gratulál a 

megérdemelt 

magas 

kitüntetéshez

Fond 1 III. Horváth Mihály levél László Gyula

Balatonfüre

d 1982.03.01 1 f. 1 bor. gépirat

már korábban 

tevezték, hogy 

meghívják a 

balatonfüredi 

városi TIT 

szervezet 

értelmiségi 

klubjába, de 

akkor betegsége 

miatt a kérdés 

lekerült a 

napirendről; 

kérdése most az, 

hogy jelenlegi 

egészségi állapota 

megengedne-e 

egy balatonfüredi 

előadást; egykor 

felesége 

rokonával, Kardos 

Tiborral is 

beszélgettek róla, 

aki felemlegette 

az együtt töltött 

gráci éveket előadás

Állami Kórház 

(Balatonfüred)

Lipták Gábor, Zákonyi 

Ferenc, Rezes Molnár 

Lajos

Fond 1 III. Horváth Mihály levél László Gyula

Balatonfüre

d 1982.03.22 1 f. 1 bor. gépirat

köszönik a választ 

és nagy 

érdeklődéssel 

várják az 

előadást; kéri írja 

meg, hogy milyen 

kellékekre van 

szüksége; a prof. 

barátai nekik is 

barátaik, így 

értesíteni fogják 

őket az előadásról előadás

Állami Kórház 

(Balatonfüred) Kardos Tibor

Fond 1 III. Illés Árpádné levél László Gyula Budapest 1980.04.20 1 db 1 bor. autográf

köszöni férje 

halálára írt 

megemlékező 

sorait; a barátok 

leveleire a 

legnehezebb 

válaszolni, mert 

emlékeket 

idéznek

Illés Árpád (1908-1980) 

festőművész

Fond 1 III. Imre Lászlóné levél László Gyula Budapest 1981.04.22 1 f. 1 bor. gépirat

Gyula napi 

gratuláció 

kapcsán azon 

elmélkedik, hogy 

leckét kapott tőle 

művészetről, 

emberségből; 

szerinte a 

magánélet 

soroztatos bajai 

onnan erednek, 

hogy nem 

ismerjük az igazi 

értékrendet; úgy 

érzi, hogy 

zsennyei 

találkozásuk, 

beszélgetéseik 

feljogosítják arra, 

hogy elmondja 

véleményét a 

művészetről; 

szeretettel 

emlegeti T. 

Menyust [Takács 

Menyhért?] is Takács Menyhért

Fond 1 III. Józsa Anna Borbála levél László Gyula

Szabadbatty

án 1980.05.29 2 f. 1 bor. autográf

olvasta az Új 

Írásban Bóna 

István cikkét, amit 

köszöntésére írt; 

ennek kapcsán jut 

eszébe, hogy 

amióta előadásait 

hallgatta, azóta 

más szemmel nézi  

a koronát, a Szent 

László hermát, 

nem csupán 

ötvösművészeti 

remekként

Községi Könyvtár 

(Szabadbattyán) Bóna István



Fond 1 III. Józsa Anna Borbála levél László Gyula

Szabadbatty

án 1980.07.? 1 db 1 bor. autográf

öröm volt olvasni 

levelét; a múlt 

hónapban 

kézimunkatáborb

an volt, majd a 

Néprajzi Múzeum 

textilosztályán; 

cserkész 

gyerekeket 

hoznak 

Amerikából a 

Balatonhoz, nála 

is fog lakni egy 

tanítónő; ő 

Görögországba 

készül; sikeres 

finnországi utat 

kíván,  a Balaton 

mellett pedig jó 

pihenést

Községi Könyvtár 

(Szabadbattyán)

Fond 1 III. Juhász Béla levél László Gyula Debrecen 1980.07.31 1 f. gépirat

januári számuk 

egy részét 

Medgyessy 

emlékének 

szentelik, 

szeretnék,  hogy 

mint a művész 

legjobb értője, 

közreműködne és 

küldene számukra 

egy 15-20 flekkes 

írást; a 

képanyagot 

Móser Zoltán 

fotóiból állítanák 

össze

Alföld. Irodalmi és 

művészeti folyóirat 

(Debrecen)

Medgyessy Ferenc, 

Móser Zoltán

Fond 1 III. Juhász Béla levél László Gyula Debrecen 1980.09.10 1 f. gépirat

köszönik, hogy 

elfogadta a 

fölkérést, 

érdeklődve várják 

a kéziratot; Móser 

Zoltántól már 

megkapták a 

fényképeket

Alföld. Irodalmi és 

művészeti folyóirat 

(Debrecen)

Medgyessy Ferenc, 

Móser Zoltán

Fond 1 III. Juhász Ferenc levél László Gyula Budapest 1980.09.30 1 f. gépirat

"Művészeti 

életünk időszerű 

kérdései" címmel 

vetítettképes 

előadássorozatot 

indítanak; 

szeretné, ha két 

elődást tartana 

számukra; az 

előadás helye a 

Fáklya Klub előadás

Fővárosi Pedagógusok 

Művelődési Központja. 

Fáklya Klub

Fond 1 III. Juhász János levél László Gyula Csongrád 1981.05.07 2 f. gépirat

a Csongrádi 

Múzeum 

alapításának 25. 

évfordulója 

alkalmából 

rendezvénysoroza

tot szerveznének; 

szeretnék, ha a 

szeptemberi 

ankéton egy kb. 

20 perces 

előadást tartana 

felgyői 

ásatásairól; ha 

hozzájárul, akkor 

az előadás 

szövegét 

megjelentetnék a 

"Mozaikok 

Csongrád város 

történetéből" 

című 

helytörténeti 

évkönyvükben; a 

továbbiakban 

felsorolja a többi 

felkért előadót előadás

Csongrádi Múzeum 

(Csongrád)

Fond 1 III. Juhász János levél László Gyula Csongrád 1981.10.08 2 f. gépirat

küldi az 

évfordulós 

rendezvényen 

elhangzott és 

legépelt szövegét, 

mellyel  

kapcsolatban a 

helytörténeti 

évkönyv 

szerkesztője kéri  

hozzájárulását a 

közléshez; annak 

is nagyon 

örülnének, ha az 

előaadás közben 

a táblára felvázolt 

rajzok is 

bekerülhetnének 

a kötetbe; a 

Csongrád megyei 

Hírlap 

Szerkesztősége is 

kérné az előadás 

rövíditett 

szövegét, mert ők 

is szeretnék 

kiadni előadás

Csongrádi Múzeum 

(Csongrád) Sebestyén István



Fond 1 III. Jungbert Béla levél László Gyula

Székesfehérv

ár 1980.05.15 1 f. 1 bor. gépirat

örömmel jelenti, 

hogy egy napja 

magyar 

állampolgár; 

tudomására 

jutott, hogy papír 

szerinti felesége 

és anyósa 

mindent 

megtesznek, hogy 

befeketítsék, 

mert 3 hónapnál 

hosszabb ideig 

nem tudta 

elviselni a 

helyzetet; reméli, 

hogy a formális 

kapcsolat után 

normális 

házasságot tud 

kötni egy erdélyi 

lánnyal; nagyon 

jól érzi magát 

Magyarországon 

és a fehérvári 

múzeumban 

Fond 1 III. Kabay Éva levél László Gyula Budapest 1981.05.11 1 f. 1 bor. gépirat

örömmel vette a 

hírt, hogy 

elkészült a Szent 

László legendával; 

a szabvány kis 

flekk 25 sor, 50 

betűhely; várja a 

kéziratot

Szent László 

legenda Corvina Kiadó

Fond 1 III. Kabay Éva levél László Gyula Budapest 1981.07.17 1 f. gépirat

az 1974-es 

szerződésben 

szepelő 

ívhonoráriumot a 

lektori 

vélemények 

elkészülése után 

3.200.-forintra 

emelik; a 

fölösleges 

adminisztráció 

elkerülése 

érdekében ezért 

csak 

szeptemberben 

kötik meg az új 

szerződést a 

megemelt díjjal; 

Entz Géza 

augusztus végére 

vállalta a 

lektorálást; 

Prokopp 

Máriának írt; 

szeptemberben 

megbeszélik a 

rajzok, fényképek 

ügyét Corvina Kiadó

Véber Károly, Entz 

Géza, Prokopp Mária

Fond 1 III. Kabay Éva levél László Gyula Budapest 1981.11.02 1 f. gépirat

Prokopp Mária 

csak november 

elején jön haza 

Olaszországból, 

így a lektorálás 

némi késedelmet 

szenved; a kézirat 

4. példányát 

köszönettel 

megkapta Prokopp Mária

Fond 1 III. Kabla József levél László Gyula Bény 1982.01.03 1 f. 1 bor. gépirat

szeretnék 

meghívni Nyitrára 

egy 

történelemmel 

kapcsolatos 

előadásra; céljuk 

a nemzeti 

kisebbség 

kultúrájának 

megóvása, 

ápolása; az itteni 

előadások 

szerepe kettős: 

tudományos 

ismeretek 

megteremtése és 

az anyanyelv 

iránti nagyobb 

igény felkeltése; 

már  most 

előterjeszti 

kérését, hogy 

legyen idő 

elképzeléseik 

megvalósítására; 

kéri, hogy több, 

neki megfelelő  

időpontot jelöljön előadás

Juhász Gyula Ifjúsági Klub 

(Nyitra)

Fond 1 III. Kabla József levél László Gyula Nyitra 1982.02.08 1 f. gépirat

érintkezésbe 

léptek 

dunaszerdahelyi 

előadásának 

szervezőjével 

Péntek Istvánnal 

és mindent 

megtesznek 

annak érdekében, 

hogy mind a 

szerdahelyi, mind 

a nyitrai előadást 

a neki megfelelő 

időpontokban 

meg tudják 

szervezni; a 

segédeszközöket, 

szállást, 

utiköltséget  

biztiosítják előadás

Juhász Gyula Ifjúsági Klub 

(Nyitra) Péntek István Dunaszerdahely



Fond 1 III. Kabla József levél László Gyula Nyitra 1982.03.01 1 f. gépirat

örömükre szolgál, 

hogy a jelzett 

időpontok 

megfelelnek; írja 

meg, hogy mikor, 

hova, mivel 

érkezik, várni 

fogják; a 

fejleményekről a 

dunaszerdahelyi 

klub vezetőjét is 

értesíti

Juhász Gyula Ifjúsági Klub 

(Nyitra) Péntek István

Fond 1 III. Kadácsi Gézáné levél László Gyula

Székesfehérv

ár 1981.07.18 1 db 1 bor. autográf

megható, 

gyönyörű sorait 

nagyon köszöni; 

nehezen fogja 

megszokni, hogy 

férje nincs többé, 

de reméli, hogy a 

jó Isten erőt ad a 

bánat elviselésére

Fond 1 III. Kajdi József levél László Gyula

Balatonrend

es 1982.02.11 1 f. 1 bor. autográf

a Kajdi család 

nagyon köszöni a 

fényképeket, 

melyek nem a 

"valódiságot" 

tükrözik

Fond 1 III. Kajetán Ibolya levél László Gyula Dés 1980.01.20 2 f. 1 bor. + 6 f. autográf

nyugati útja 

alkalmával meg 

akarta látogatni, 

de nem engedték 

ki; ezért elküld 

két cikket a 

rovásírásról azzal 

a  kéréssel, hogy 

jelentesse meg, 

mert arrafelé 

nem szalonképes 

az ilyesmi; Szabó 

T. Attila örült,  

amikor 

megmutatta 

homoródi 

megoldását és 

lelkére kötötte, 

hogy folytassa, 

mert kikoptunk a 

komoly fejtőkből; 

eleinte még csak 

mint írások 

gyűjtögetője 

(rovások, 

ékírások, képjelek 

etc.) foglalkozott 

vele, mert rovásírás Szabó T. Attila

Sztambul, 

Homoródkarácso

nyfalva

a 

mellékelt 

dolgozato

k címe: 1/ 

A 

sztambuli 

felirat 2/A 

homoródk

arácsonyf

alvi rovás; 

Kajetán 

Ibolya 

levelét 

Nagybáka

y Antal 

budapesti 

lakos 

továbbítot

ta

Fond 1 III. Kajetán Ibolya levél László Gyula Dés 1980.07.28 2 f. 1 bor. autográf

érdekes 

eredményekre 

jutott az átmeneti 

formák fejlődése 

által; mintha az 

egész csak vizuális 

képesség 

eredménye volna, 

ahol a gondolat 

csak összekötő 

szöveget pótol; 

rövidesen befejez 

egy "etimologiai 

téren" mozgó 

segédanyagot; 

nemrég érkezett 

haza a Pontus 

partjáról egy 

tudományos 

szimpóziumra 

hívták meg, ahol 

az "Egyiptomi 

kultúra egyes 

vonásairól" 

tartott előadást 

románul; rájött 

arra, hogy az 

egyiptomi vallás rovásírás

Fond 1 III. Kanozsay Margit levél László Gyula Budapest 1980.03.13 2 f. 1 bor. autográf

születésnapjára 

gratulál, 

egyszersmind 

ismételten 

megköszöni a 

tanszékvezetői 

minőségében neki 

nyújtott 

támogatást, 

segítséget

Fond 1 III. Karádi Ilona levél László Gyula Budapest 1980.10.20 2 f. 1 bor. Tarnói

hamarabb le 

tudják adni a 

honfoglalókat, 

mert egy másik 

könyv késik; az 

előkészítő 

kolléganője kéri, 

hogy hozza be 

azokat a műveket, 

amelyekből 

idézett, mert 

nekik kötelező 

összevetni az 

idézeteket az 

eredeti szöveggel

Móra Ferenc Ifjúsági 

Könyvkiadó

Fond 1 III. Karádi Ilona levél László Gyula Budapest 1981.08.28 2 f. autográf

köszöni a 

küldeményt, 

mindent 

átvezetett; örül, 

hogy annyi sok 

szép terve van, 

vigyázzon az 

egészségére

Móra Ferenc Ifjúsági 

Könyvkiadó

Fond 1 III. Karádi Ilona levél László Gyula Budapest 1981.12.18 2 f. 1 bor. autográf

köszöni a szép 

lapot, ő is áldott 

ünnepeket kíván

Móra Ferenc Ifjúsági 

Könyvkiadó



Fond 1 III. Karádi Ilona levél László Gyula Budapest 1982.05.31 2 f. autográf

Edittel együtt  

nagyon örülnek, 

hogy tetszett a 

könyv, bár a 

nyomda nem 

remekelt 

mindenhol; 

amikor alkalmas, 

rohannak meginni 

az áldomást!

50 rajz a 

honfoglal

ókról

Fond 1 III. Karádi Ilona levél László Gyula Budapest 1982.12.07 2 f. 1 bor. autográf

talán 

udvariatlannak 

tartja, amiért még 

mindig nem élt 

kedves 

meghívásával; 

telefonon nem 

akarta elmondani, 

de most megírja, 

hogy 44 éves férje 

váratlanul 

meghalt; 

dologzik, de nincs 

kedve társaságba 

járni, 10 és 12 

éves fiacskáit sem 

tudja kire hagyni

Fond 1 III. Kardos György levél László Gyula Budapest 1980.05.22 1 f. 1 f. gépirat

a Magvető 

Könyvkiadó, a TIT 

Természettudomá

nyi Studiója és a 

Magyar Rádió 

Gyorsuló Idő Klub 

címmel közös 

szervezéssel 

klubot indít; ezzel 

lehetőséget 

kívánnak adni a 

klubtagságnak, 

hogy a 

társtudományok 

eredményeiről a 

tudományágak 

legkiválóbb 

képviselőitől 

értesüljenek;  a 

program során a 

Gyorsuló Idő 

sorozat 

köteteinek 

szerzőit hívják 

meg; örömmel  

értesült, hogy 

vállalkozott a 

decemberi előadás Magvető Könyvkiadó Matolcsy Györgyné

a 

mellékletb

en 

Matolcsy 

Györgyné 

levele

Fond 1 III. Kardos György levél László Gyula Budapest 1980.06.06 1 f. nyomt.

megbízzák Balás 

Gábor: 1300 év 

tanui c. 

munkájának 

szaklektorálásával lektorálás Magvető Könyvkiadó Balás Gábor

Fond 1 III. Kardoss Béla levél László Gyula Budapest 1982.05.16 2 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

köszöni a 

közvetítést 

Szervátiusz Jenő 

szobrának 

eladásában

Szervátiusz Jenő (1903-

1983) szobrászművész, 

Németh  Kálmán

a 

mellékletb

en 

szereplő 

levél a 

vásárolón

ak írt levél 

másolata; 

Szervátius

z Jenő 

Táncoló 

székely 

legény c. 

diófa 

szobráról 

van szó

Fond 1 III. Karlai-Kohl Károly levél László Gyula Amsterdam 1979.05.17 1 f. gépirat

a szállodát 

lefoglalták; az 

amsterdami 

vonatközlekedésr

ől tájékoztatja

Fond 1 III. Karlai-Kohl Károly levél László Gyula Amsterdam 1979.06.14 1 f. 1 bor. gépirat

látogatásának 

nagyon örültek, s 

annak is, hogy 

további útja is 

eredményes volt; 

Münchenben 

talált egy 

politikamentes 

nyomdász kiadót; 

meseszerűnek 

tartja, hogy 

vállalta a könyv 

történelmi 

részének 

lektorálását; a 

heraldikai részt 

egy numizmatikus 

már átnézte, ő 

nem talált hibát; 

a kéziratot 

feladta; a készülő 

könyv címe nem 

derül ki a 

levélből, csupán a 

három fő 

fejezeteit jelzi: 1/ 

bevezetés abba a 

gondolatvilágba, Theész János

Fond 1 III. Karlai-Kohl Károly levél László Gyula Amsterdam 1979.06.19 1 db 1 bor. autográf fényképeket küld



Fond 1 III. Karlai-Kohl Károly levél László Gyula Amsterdam 1979.09.12 1 db autográf

most érkezett 

vissza gyerekeitől, 

negyven fok 

melegből a 

hidegbe, csontjai 

nagyon érzik a 

változást; lányai 

még ebben a 

hónapban 

Magyarországra 

jönnek, utólagos 

engedelmével fel 

fogják keresni

Fond 1 III. Karlai-Kohl Károly levél László Gyula Amsterdam 1979.10.06 1 f. 1 bor. gépirat

fogalmas sincs, 

hogy két lánya 

hogy jutott át a 

határon, mert 

Pesten vették 

észre, hogy az 

autó igazoló 

iratait otthon 

felejtették; 

köszöni, hogy oly 

kedvesen fogadta 

őket; értesült, 

hogy sok 

jegyzetet készített 

[könyvéről], nagy 

súlyt helyez 

véleményére, 

útmutatásaira, 

kérdezi, hogy jók 

voltak-e az 

ecsetek, 

amelyeket küldött

Fond 1 III. Karlai-Kohl Károly levél László Gyula Melbourne 1979.01.23 1 f. autográf

magával vitte 

levelét, hogy 

tudjon válaszolni; 

Ausztráliában 

igyekszik 

átvészelni a 

komisz holland 

telet;  már 

megelégelték a 

holland 

rokonságot, ezért 

egy kis 

tengerparti 

szállóban 

húzódtak meg, 

ablaka a Csendes-

óceánra nyílik; 

mindenhol utána 

szokott nézni 

könyveinek, s míg 

az USA-ban 

rengeteg írását 

megtalálta, itt 

semmit, pedig a 

magyar 

könyvkiadás 

"erősen 

képviselve van"; a 

Fond 1 III. Karlai-Kohl Károly levél László Gyula Amsterdam 1980.08.06 1 f. 1 bor. gépirat

Ausztráliából 

hazatérve arról 

értesült, hogy a 

házat, amelyben 

lakik, spekulánsok 

vették meg, őt 

pedig ki akarják 

tenni lakásából; 

mivel nem bírja a 

vegzatúrát, 

költözik; egy 300 

éves műemlék 

házba fognak 

költözni, amit 

éppen most 

újítanak fel; 

könyve kiadása 

késik, mert olyan 

kiadót keres, 

aminek nincs 

politikai háttere; 

tanácsait 

megfogadva 

revízó alá veszi az 

eddig megírtakat 

és kiegészítéseket 

szeretne tenni; 

megszerezte 

Fond 1 III. Karlai-Kohl Károly levél László Gyula Amsterdam 1980.08.06 1 db autográf

ez a lap csak egy 

életjel, mert 

semmire nincs 

ideje; el kell 

hagynia lakását, s 

az ezzel járó 

problémák 

minden idejét és 

energiáját leköti ifj. Donászy Ferenc

Fond 1 III. Karlai-Kohl Károly levél László Gyula Amsterdam 1982.02.03 1 f. 1 bor. + 2 f. gépirat

sokat utaztak, 

hogy 

kikapcsolódjanak 

szorongató 

lakásügyeikből; a 

mellékletekben az 

európai 

gengsztervilágról 

és lakásügyei 

kálváriájáról ír 



Fond 1 III. Karlai-Kohl Károly levél László Gyula Amsterdam 1982.02.28 1 f. 1 bor. gépirat

reméli, hogy 

levelét időben 

megkapja, s 

tervezett 

müncheni útját 

meghosszabbítva 

elfogadhatja 

meghívását; 

tekintettel arra, 

hogy lakásügyük 

még nem zárult 

le, azaz az ő 

lakása és felesége 

lakása is megvan, 

felajánlja, hogy 

bármelyikben 

lakhatnak, amíg 

akarnak

Fond 1 III. Karlai-Kohl Károly levél László Gyula Amsterdam 1982.04.27 2 f. 1 bor. gépirat

lakása ügyében 

két éve tartó 

pereskedés kezd a 

végéhez érni; az 

új ház, ahová 

költöznek három 

emeletes, 1650-

be épült, s azon 

kevés régi házhoz 

tartozik, ami 

megmaradt 

eredeti 

formájában; a 

következő 

hónapba 

Bruxellesbe megy 

és felkeresi Balázs-

Ivánszkyékat; 

ebben az évben 

még Pestre is el 

szeretne jönni, 

majd Madridba 

Heraldikai 

kongresszusra; 

valakitől kapja a 

Historia c. lapot, 

melyben olvasta a 

kettős Amerigo Tot

Fond 1 III. Karlai-Kohl Károly levél László Gyula Amsterdam 1982.06.16 1 f. autográf

köszöni az ex 

librist; reméli, 

hogy személyesen 

is megköszönheti, 

de veszélyben a 

tervezett pesti út, 

mert 

gyöngélkedik, 

ráadásul nyakig 

ülnek  a 

költözködésben; 

ha mégis  

tudnának jönni, 

akkor csak 

augusztus eleje 

jöhet szóba

Fond 1 III. Karlai-Kohl Károly levél László Gyula Amsterdam 1982.07.20 1 db autográf

augusztus 5-20-ig 

lesz Pesten, kéri 

tájékoztassa, hogy 

hol találja meg

Fond 1 III. Karlai-Kohl Károly levél László Gyula Amsterdam 1982.12.? 1 db 1 bor. nyomt.

kellemes 

karácsonyt kíván

Fond 1 III. Kaszap András levél László Gyula Budapest 1980.07.24 1 f. 1 bor. gépirat

élvezettel olvasta 

a Históriában a 

honfoglalókról írt 

cikkét, s nézte 

benne a rajzokat;  

a "Lófejés" c. rajz 

késztette e levél 

megírására; 

huzamosabb ideig 

dolgozott 

Mongóliában, 

ahol  

mindennapos 

látvány volt a 

kancák fejése; 

következőkben 

részletesen leírja, 

hogy művelet 

miként zajlott; a 

látottak alapján 

úgy véli, hogy 

abban a pózban, 

ahogy a képen 

látta, nem 

lehetett volna 

megfejni a félvad 

kancákat; a kanca 

fejése, mint Mongólia

Fond 1 III. Kazár Lajos levél László Gyula Hamburg 1980.09.04 1 f. gépirat

Turkuban 

megadta neki egy 

régészeti munka 

rövidítését és 

feloldott nevét, 

de sajnos 

elveszítette a 

cédulát, amire 

felírta; kéri 

juttassa el hozzá 

ismét az adatokat, 

mert sürgősen 

szüksége lenne rá



Fond 1 III. Kazár Lajos levél László Gyula Hamburg 1980.12.12 1 db autográf

reméli, hogy sorai 

elősegítik 

gyógyulását; 

Meterházytól és 

Fodor Pistától 

hallott hosszú 

kórházi 

tartózkodásáról, 

pedig éppen 

Hamburgba 

akarta hívni egy 

szimpóziumra; 

október elején 

Kyotóban volt egy 

nyelvészeti 

kongresszuson, 

utána 

Ausztráliába 

repült családostól

Mesterházy Károly, 

Fodor István Kyoto

Fond 1 III. Kádár István levél László Gyula

Terra Linda 

(CA) 1980.06.27 3 f. 1 bor. + 2 f. gépirat

nagy hatással 

vannak rá írásai, 

gondolatai; 

építészmérnöki 

tanulmányai 

során 

ismerekedett meg 

a 

művészettörténet

tel; majd 

elkezdett magyar 

pénzeket gyűjteni 

és a róluk szóló 

irodalmat is 

beszerezte, 

elolvasta; 

meglepte őt a 

pénzek 

motívumgazdagsá

ga és a vallásos 

képek nagy 

mennyisége; 

tapasztalatai 

alapján a 

jelképek, 

szimbólumok 

"fejlődéséről" 

beszél, a 

Mellékleté

nek címe: 

Magyar 

jelképek. 

Vázlat

Fond 1 III. Kádár István levél László Gyula

Terra Linda 

(CA) 1980.08.20 3 f. 1 bor. gépirat

köszöni, hogy 

drága idejét neki 

áldozta, sorai 

elgondolkoztatták

; kapott eddig is 

kritikákat, de az 

övé az egyetlen, 

ami mérlegelésre 

késztette, vázlatát 

komoly revíziónak 

fogja alávetni; a 

jelképek 

szimbolikai 

összefüggéseit 

meg kell 

magyarázni és 

szerinte 

szükséges lenne 

Jung gondolatait 

ismerni azoknak, 

akik a jelképek 

szimbolikájával 

foglalkoznak,  

ugyanis a "jungi 

szemlélet a 

népek, nemzetek 

látható 

megnyilatkozásai Jung, Carl Gustav

Fond 1 III. Kádár István levél László Gyula

Terra Linda 

(CA) 1982.06.05 3 f. 1 bor.

xeroxmásol

at

köszöni a rá 

pazarolt időt; 

korábban 

elfelejtett 

elküldeni egy 

cikket, melyet 

most pótol

A 

mellékletb

en: 

Helmut 

Nickel: 

The Dawn 

of Chivalry

Fond 1 III. Kálmán Gyula levél László Gyula Csorna 1981.11.04 1 f. 1 bor. autográf

tudta, hogy 

kórházban van, 

ezért várt a 

válasszal; nov. 21-

én Budapestre 

utazik, akkor 

szeretné 

felkeresni, hogy 

dedikáltassa 

könyveit

Fond 1 III. Kálmán Gyula levél László Gyula Csorna 1982.04.27 1 f. 1 bor. autográf

küldi Horváth 

József 

festőművészről 

készült írását, 

mely a megyei 

lapban jelent 

meg; ő is nagy 

tisztelője az 

akvarellistának, 

ezért nagyon 

örült a méltató 

cikknek, annál is 

inkább, mert 

ritkán olvasható 

ilyen magas szintű 

értékelés Horváth József

Fond 1 III. Kálmán Gyula levél László Gyula Csorna 1982.10.14 1 f. autográf

úgy tudja, hogy 

eredetileg 

festőművésznek 

készült, az iránt 

érdeklődik, hogy 

lehetne-e tőle 

rajzot vásárolni; 

különösen örülne, 

ha Borsos-ról 

készült rajzot 

vehetne Borsos Miklós



Fond 1 III. Kálmán Gyula levél László Gyula Csorna 1982.11.23 1 db autográf

köszöni részletes 

levelét a 

rajzvásárlás 

lehetőségeiről, 

egyet 

mindenképpen 

szeretne vásárolni 

gyűjteménye 

részére; 

publikációiért 

kapott pénzt 

szokta 

összespórolni 

képvásárlás 

céljára

Fond 1 III. Kálnoky Mária levél László Gyula Cleveland 1982.01.05 1 db

1 bor. + 3 

xeroxmás. gépirat

a dedikált 

könyvet 

köszönettel 

nyugtázza; a 

Nagyszentmiklósi 

kincsről írt 

könyvet is 

megkapta; a 

kincset megnézte 

Bécsben, 

gyanította, hogy a 

női készlet nem 

magyar földön 

készült; Füzes 

Miklós 

megállapításával 

nem ért egyet, 

ugyanis a 7. sz. 

korsó 

növénydísze nem 

szőlő, mert olyan 

szőlő nincs, 

amelyiknek 

levelei 

hármasával 

ülnének egy 

száron; másik 

megfigyelése, 

Nagyszentmik

lósi kincs; 

letnicai lelet

Kurucz István, Füzes 

Miklós, G. Rawlinson, 

Otto Blau

Fond 1 III. Kálnoky Mária levél László Gyula Cleveland 1982.12.24 1 db 1 bor. autográf

köszöni, hogy írt,  

mert így 

megoltalmazta 

attól, hogy 

"Őstörténetünk?" 

címen megírt 

írását közreadja, 

de Gallus 

Sándornak 

elküldte 

Ausztráliába; 

tudja-e - kérdezi - 

hogy 

Khasekhemui 

király(az 

egyiptomi 3. 

dinasztia idejéből) 

sírjában Erdélyből 

származó aranyat 

találtak

Gallus Sándor, 

Khasekhemui király

Fond 1 III. Kárász József levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1993.09.09 1 f. 1 bor. autográf

1938-ban papírra 

vetett, élete 

értelméről írt 

sorokat ismétli 

meg levele elején;  

10 évi kényszerű 

hallgatás után 

1991-ben 

megjelent "A 

kitüntetés" című 

regénye, amit 

most elküld; 1993 

tavaszán a 

Legfelsőbb 

Bíróság 

bűncselekmény 

hiányában 

megsemmisítette 

az ellene 1949-

ben, háborús és 

népellenes 

bűntettek miatt 

kiszabott, 4 évi 

börtönre szóló 

ítéletet; ezzel 

majdnem egy 

időben 

Hódmezővásárhel

Fond 1 III. Károlyi Zsigmond levél László Gyula Budapest 1982.03.? 1 f. 16 f. gépirat

nagy 

megnyugvással 

olvasta a 

Históriának adott 

összefoglalását; 

már régóta azon 

gondolkodik, 

hogy melyik 

különlenyomatát 

küldje el, amelyik 

képet adhatna 

munkájáról, 

tevékenységéről; 

legutóbb 

elküldött cikke, 

"régészeti 

kirándulása" nem 

volt alkalmas 

arra, hogy 

felmérje, hogy ő 

minek is a 

szakembere; 

neheztel, amiért 

nélkülöznie kell 

értő, baráti 

segítségét, egy-

két hozzáértő 

tanács, 

a tizenhat 

oldalas 

melléklet 

címe: 

Vízügyi 

történetk

utatás a 

távlati 

tervezés 

tudomány

os 

megalapo

zásának 

szolgálatá

ban



Fond 1 III. Károlyi Zsigmond levél László Gyula Budapest 1982.05.01 1 f. 1 bor. gépirat

hivatkozik a 

címzett egy 

korábbi írására, 

amelyben 

történeti 

közműveltségünk

et bírálva 

megemlítette, 

hogy Reguly Antal 

milyen 

méltánytalanul 

bántották; a 

Vízügyi Múzeum 

kéziratai között 

talált egy olyan 

dokumentumot, 

amiből világosan 

kiderül, hogy 

Széchenyi 

jelentős 

összegekkel 

támogatta Reguly 

tanulmányútjait

Reguly Antal, Széchenyi 

István, Sina György

Fond 1 III. Károlyi Zsigmond levél László Gyula Budapest 1982.06.06 1 f. gépirat

levelét Babits 

idézettel kezdi; 

fontosabb leveleit 

előre 

megfogalmazza, 

majd némi érlelés 

után küldi el; újra 

elküldi a múltkori 

"elismeréssel" 

fogadott 

tanulmány-

vázlatának javított 

kiadását, így talán 

érthetőbbé válik

Fond 1 III. Károlyi Zsigmond levél László Gyula Budapest 1981.06.15 1 f. gépirat

mivel úgy érzi, 

hanem érdemi 

kiváncsiságból 

érdeklődött 

készlülő halászat-

történeti munkája 

íránt, ezért 

bátorkodik 

elküldeni  

jelenlegi 

változatát

Fond 1 III. Károlyi Zsigmond levél László Gyula Budapest 1981.07.01 1 f. 1 bor. gépirat

köszönettel 

megkapta 

jegyzeteit, melyek 

alapján kijavította 

összefoglalását, s 

az ábrák 

beérkezése után 

leadja cikkét; sok 

halászattal 

kapcsolatos írást 

olvasott el, 

minekutána 

elképed azon, 

ahogy a 

néprajzosok 

milyen sok 

kellően alá nem 

támasztott dolgot 

írnak le 

konkrétumokra, 

bibliográfiákra 

való hivatkozások 

nélkül

Vízügyi Dokmentációs és 

Továbbképző Intézet 

(Budapest)

Györffy István, Viski 

Károly, Jankó János 

(1868-1902)

Fond 1 III. Kecskés László levél László Gyula Komárom 1980.07.24 1 f. gépirat

márciusban azt 

igérte, hogy a 

magyarországi 

Komáromban is 

tart előadást, 

most azt kéri, 

hogy válasszon a 

felsorolt dátumok 

közül előadás

Fond 1 III. Kecskés László levél László Gyula Komárom 1980.08.12 1 f. gépirat

örül, hogy vállalja 

az előadást; amint 

megjelenik az új 

menetrend, keres 

egy számára 

megfelelő 

időpontot a 

visszautazásához; 

a felajánlott 

témák közül a 

"Magyar 

őstörténetre" 

esett választása, 

mert úgy 

gondolja, hogy az 

előadás egyúttal 

könyvét is 

propagálná, mert 

szükség van 

minden olyan 

műre, ami 

nemzetünk 

múltjával 

foglalkozik; az 

ifjúság ismeretei 

ezen a téren 

rendkívül 

hiányosak; előadás



Fond 1 III. Kecskés László levél László Gyula Komárom 1980.11.03 1 f. 1 bor. gépirat

közeledik a 

megbeszélt 

előadás 

időpontja, ezért 

most fontosnak 

tarja a végleges 

rögzítést; kéri írja 

meg melyik 

vonttal vagy 

busszak érkezik; 

örülne, ha az 

előadás előtt 

módjuk lenne egy 

kis beszélgetésre előadás

Fond 1 III. Kecskés László levél László Gyula Komárom 1981.01.05 1 f. 1 bor. gépirat

minden 

elképzelhető jót 

kíván az új 

esztendőre; 

reméli, hogy az 

elmaradt előadást 

ebben az évben 

meg tudja tartani; 

felsorol több 

időpontot, hogy 

kiválaszthassa a 

neki megfelelőt előadás

Fond 1 III. Kecskés László levél László Gyula Komárom 1981.01.20 1 f. 1 bor. gépirat

a gazdasági 

hivatal szűkösre 

szabta az 

előadásra 

kifizethető 

összeget; kérdés, 

hogy ez esetben 

vállaja-e; nagyon-

nagyon örülne, ha 

vállalná előadás

Fond 1 III. Kecskés László levél László Gyula Komárom 1981.01.30 1 f. gépirat

szívből köszöni, 

hogy akkor is jött 

volna, ha egy 

fillért sem kap; az 

előadás tárgyául 

az 

"Őstörténetünket

" kéri; Trugly 

Sanyit ő is nagyon 

szereti, el fogja 

hívni az 

előadásra; levele 

olvasásakor 

elpárásodott a 

szeme, mert 

átérezte, amit 

korunk 

rákfenéjéről, az 

elszemélytelened

éséről ír; "látja, 

érzi a minden 

közösségi érzést, 

minden szent 

célért való 

küzdelmet 

elmosó 

folyamatot, ami 

csak az önző, előadás Trugly Sándor

Fond 1 III. Kecskés László levél László Gyula Komárom 1981.05.06 1 f. 1 bor. gépirat

abban a sanyarú 

helyzetben van, 

hogy most neki 

kell kérnie a már 

rögzített előadás 

elhalasztását; a 

májusra tervezett 

előadást nem 

érdemes júniusra 

tenni, mert akkor 

a legfontosabb 

hallgatóság, a 

diákság 

hiányozna, tartsák 

meg az előadást 

egy őszi 

időpontban; 

budapesti 

tartózkodása 

során többször 

kereste, de 

megtudta, hogy 

Zsennyén van, 

ezért levelét oda 

is elküldte előadás

Fond 1 III. Kecskés László levél László Gyula Komárom 1981.08.27 1 f. 1 bor. gépirat

közeledik az ősz, 

itt az ideje májusi 

levelében ajánlott 

dátumok 

kiválasztásának; 

meglátogatta 

Trugly Sanyit, 

ámuldozott 

csodálatos avar 

leletein; levelét 

így zárja: "Boldog 

lehetsz László 

Gyula, mert ha 

csak ez az egy 

tanítványod lett 

volna, már nem 

éltél és tanítottál 

hiába. 

Munkásságod 

nem fog 

megszakadni, az a 

szellem, amit Te 

hoztál 

valahonnét, 

ebben az 

emberben tovább 

él." előadás Trugly Sándor



Fond 1 III. Kecskés László levél László Gyula Komárom 1981.10.21 1 f. gépirat

a komáromi 

előadás időpontja 

közeledik; 

október 30-án 

várni fogja az 

állomáson; előre 

örül a 

találkozásnak és 

annak, hogy 

beszélgethetnek előadás

Fond 1 III. Kézdi Lóránt levél László Gyula Budapest 1982.06.07 1 f. gépirat

Királydrámák 

összefoglaló cím 

alatt filmsorozat 

készítését 

határozták el; a 

téma az Árpád-

házi királyok 

történetét öleli 

fel 21 részben; a 

feladat nehéz és 

komplikált a 

díszlet- és 

jelmeztervezők 

részére, ezért úgy 

érzik, hogy az ő 

rendkívüli 

kortörténeti 

ismeretei nélkül 

nem 

boldogulnának; 

segítségét kérik Magyar Televízió

Wieber Marianne, 

Bartha László

Fond 1 III. Kisfaludi Júlia levél László Gyula Budapest 1981.01.18 1 f. 1 bor. autográf

most nem a 

régészet-

történelem 

szakos hallgató 

fordul a tanárhoz, 

hanem a 

grafikusművészhe

z lenne kérése; 

joghallgató 

öccsével 

gyerekkoruk óta 

érdeklődnek a 

képzőművészetek 

iránt, külön-külön 

97 darabos 

autogram-

gyűjteményük 

van; nagyon 

boldoggá tenné 

őket, ha 

kaphatnának egy-

egy régi dedikált 

rajzot vagy 

vázlatot, amit 

nagy becsben 

tartanának

Fond 1 III. Kisfaludi Júlia levél László Gyula Budapest 1981.01.25 1 f. 1 bor. autográf

megkapták kis 

ajándékait, 

nagyon sok 

hálával mondanak 

köszönetet

Fond 1 III. Kislégi Ferencné levél László Gyula Budapest 1981.02.05 1 f. 1 bor. autográf

utána nézett 

Bordi András 

kiállításának és 

Nemesné Pénzes 

Évától 

megnyugtató 

választ kapott; 

minden a legjobb 

úton halad, a 

katalógus 

nyomdakész 

állapotban van; a 

kiállítást nagy 

érdeklődés előzi 

meg

Bordi András, Nemesné 

Pénzes Éva, Kontha 

Sándor

Fond 1 III. Kislégi Nagy Dénes levél László Gyula Pécs 1982.04.14 1 f. 1 bor. gépirat

örül, hogy jó az 

egészségük és, 

hogy két 

lányunokájuk is 

van; sajnálattal 

vette a hírt, hogy 

Emőke elvált, de 

legalább lányai 

vigasztalják; 

leadta az Akad. 

Kiadónak 

"Durkheim 

szociológiája" c. 

gépiratát; 

Húsvétra olyan 

tanítványaitól is 

kapott 

üdvözletet, akik 

50 évvel 

korábban nála 

érettségiztek; 

egészségi állapota 

tűrhető, de a 

majdnem teljes 

vaksága és 

majdnem teljes 

süketsége 

elkeseríti

László Emőke, Pólya 

Tibor, Durkheim

Fond 1 III. Kiss Ernőné levél László Gyula

Szabadbatty

án 1980.04.27 1 db 1 bor. autográf

örül, hogy elment 

hozzájuk, 

szerezzen máskor 

is iyen 

meglepetést; túl 

merész kérés 

lenne, ha egyszer 

egy előadását 

kiállítással kötnék 

össze?

Móricz Zsigmond 

Művelődési Ház 

(Szabadbattyán)

Fond 1 III. Kiss Ernőné levél László Gyula

Szabadbatty

án 1982.10.05 1 db 1 fénykép gépirat

már rég járt 

náluk, így újra 

előadás tartására 

invitálja, akár 

gyerekeknek, akár 

felnőtteknek

Móricz Zsigmond 

Művelődési Ház 

(Szabadbattyán)



Fond 1 III. Kiss Ilona levél László Gyula Révfülöp 1980.02.24 2 f. autográf

megszállott 

"avaros", évek óta 

gyűjti az adatokat, 

a föld feletti 

emlékeket, 

állítása szerint az 

"ő avarjai" élnek 

Rábaköz 

népművészetébe

n, regős 

énekeinkben, Ják 

kőfaragásaiban; 

szeretne kérni egy 

kihallgatást és azt, 

hogy egyszer 

olvassa el írását; 

nem tud mit 

kezdeni a 

rábaközi 

hímzésekben 

előforduló tojás 

motívummal, 

valamint a 6 

sziromlevelű 

virággal; 

hasonmása a 

pilismaróti avar 

leletek között is 

Rábaköz, Ják, 

Aachen

Fond 1 III. Kiss Ilona levél László Gyula Révfülöp 1980.04.03 1 f. 1 bor. autográf

köszöni a kutatás 

módsszereire 

vonatkozó 

megjegyzéseit; 

kár, hogy eddig 

nem volt ideje 

körülnézni 

tavasszal a 

balatoni 

felvidéken, 

hamégis járt, 

akkor ismételje 

meg, de egyedül 

menjen és lassan 

autóval, hogy 

lássa azt a sok 

szépséget

Fond 1 III. Kiss Ilona levél László Gyula Révfülöp 1982 télvége 1 db autográf

a képeslapon 

különféle 

idézetek

Fond 1 III. Klein Anikó levél László Gyula Budapest é.n. 1 f. autográf

köszöni a 

tanácsot, közben 

problémája 

megoldódott; 

talált görög 

nyelvkönyvet, 

segédkönyvet és 

tanárt is; gondolt 

arra, hogy 

meglátogatja, de 

nem meri zavarni

Fond 1 III. Kónya Albert levél László Gyula Budapest 1957.01.17 1 f. gépirat

értesíti, hogy a 

Magyar 

Forradalmi 

Munkás-Paraszt 

Kormány 1957. 

január 15-i 

hatállyal 

kinevezte az ELTE 

BTK 

Népvándorláskori 

és Középkori 

Régészeti 

Tanszékére 

egyetemi 

tanárnak

kinevezés 

egyetemi 

tanárrá Oktatásügyi Minisztérium

Fond 1 III. Kóthy Judit levél László Gyula Budapest 1982.06.21 1 f. 1 bor. gépirat

kialakult a 

Németh 

Kálmánról 

készítendő 

dokumetumfilm 

felvételi rendje; 

kéri, hogy június 

28-án jelenjen 

meg a Fészek 

Klubban Magyar Televízió

Németh Kálmán (1903-

1979) szobrász

Fond 1 III. Kovács Béla levél László Gyula Budapest 1981.07.12 2 f. 1 bor. gépirat

Nagy István írói 

életútját dolgozza 

fel, témájával 

kapcsolatban tesz 

fel kérdéseket: 

hogyan 

viselkedett Nagy 

Istrván Szárszón, 

mit tartottak róla 

a népi írók; mit 

tartottak róla a 

bécsi döntés után 

a kolozsvári 

olvasók, hogyan 

látta őt László 

Gyula; milyen 

szerepet játszott a 

"verifikálási" 

eljárásokban; volt-

r szerepe Gaál 

Gábor 

meghurcoltatásáb

an; szeretne teljes 

képet alkotni 

Nagy Istvánról 

nem elhallgatva a 

jót és a rosszat 

sem

Nagy István (1904-

1977) író, Gaál Gábor 

(1891-1954) író

Fond 1 III. Kovács Endréné levél László Gyula Budapest 1980.03.18 2 f. 1 bor. gépirat

férjével együtt 

gratulál a kerek 

születésnaphoz és 

a kitüntetéshez

Fond 1 III. Kovács Éva levél László Gyula Budapest 1980.01.11 2 f. 1 bor. autográf

megkapta az 

elaborátumot, 

természetesen 

referálja; boldog 

új évet kíván



Fond 1 III. Kovács Ferenc levél László Gyula [Budapest] é.n. 1 db 1 grafika autográf

sikerült 

megelőznie 

szokásos újévi 

grafikáját az ő 

1935 óta 

folyamatosan 

küldött 

grafikáinak ez évi 

példányával, 

melyet májusi 

kiállításának 

anyagából emelt 

ki

Fond 1 III. Kovács Gyöngyi levél László Gyula Budapest 1980.03.14 1 f. gépirat

 a legfiatalabbak 

nevében köszönti 

70. 

születésnapján és 

kéri maradjon 

még sokáig velük; 

valójában nem 

lehet 

megköszönni azt 

a sok mindet, 

amit kaptak tőle; 

igazi köszönetük a 

jövő munkájában 

lesz

Fond 1 III. Kovács Gyöngyi levél László Gyula Budapest 1980.07.03 2 f. 1 bor. autográf

rossz 

idegállapotban 

volt, ezért 

elhalasztotta 

szigorlatát; 

később sikerült 

taplra állni, le is 

vizsgázott; küldi a 

születésnapján 

készült 

csoportképeket

Fond 1 III. Kovács Ida levél László Gyula Budapest 1981.04.04 1 f. 1 bor. gépirat

mint muzeológus 

Karinthy Frigyes 

ikonográfiához 

gyűjt 

fényképeket; azt 

kérdezi, hogy van-

e birtokában 

fénykép, negatív, 

s ha igen 

megengedi-e, 

hogy készülő 

kötetük számára 

reprodukálják

Petőfi Irodalmi Múzeum 

(Budapest) Karinthy Frigyes

Fond 1 III. Kovács János levél László Gyula Jászapáti 1980.04.24 1 f. 1 bor. gépirat

nyugdíjas tanár, 

30 éve kutatja a 

rovásjeleket; úgy 

véli, hogy a kettős 

honfoglalás 

rovásírásos 

emlékekkel is 

bizonyítható

rovásírás, 

kettős 

honfoglalás Turi Varga Sándor

Fond 1 III. Kovács János levél László Gyula Jászapáti 1980.04.30 1 f. gépirat

sajnálja, hogy az 

általa említett 

írásrendszer nem 

nyerte meg 

tetszését, pedig 

úgy véli, hogy 

tudná használni 

az anyagot

Fond 1 III. Kovács József levél László Gyula

Székelyszáld

obos 1981.12.15 2 f. 3 mell. autográf

részletesen 

beszámol az 

elmúlt év 

eseményeiről, 

faluja 

fejlődéséről, a 

változásokról, a 

még elő és 

közben meghalt 

ismerősökről, 

nyugdíjazásáról, 

közvetlen 

családtagjairól, 

gyermekei 

tanulmányairól; 

kéri írjon a 

kolozsvári 

egyetemen tanuló 

lányának; 

következő nyáron 

szeretne a fiával 

együtt 

Magyarországra 

látogatni, mert 

utoljára 1974-ben 

látogatta meg 

őket, 

egyszersmind 



Fond 1 III. Kovács József levél László Gyula

Székelyszáld

obos 1982.12.16 1 f.

1 bor. + 1 db 

karácsonyi 

üdvözlet autográf

karácsony 

közeledtével 

ismét részletesen 

beszámol 

falujában 

történtekről, 

egyre több új 

lakóház és kis 

autó van 

Száldoboson, 

mindenki 

szorgalmasan 

dolgozik; halottak 

napjára szépen 

kitakarították a 

temetőt, messzi 

vidékről jöttek az 

emberek, hogy 

megemlékezzene

k őseikről; 

számtalan 

mécsest 

gyújtottak a 

megtisztított Jánó 

síremléken; 

szerinte csak úgy 

maradhat 

egészséges életre 

Fond 1 III. Kovács László levél László Gyula Budapest 1980.07.24 1 f. autográf

köszöni a 

fényképeket, 

amelyeket 

felhasználás után 

vissza is küld; 

mellékel egy 

különlenyomatot, 

disszertációja egy 

kis részletét

Fond 1 III. Kovács Tibor levél László Gyula Budapest 1980.04.25 1 f. gépirat

értesíti a 

koronázási 

jelvények 

tudományos 

vizsgálatával 

foglalkozó 

bizottság 

következő 

ülésének 

időpontjáról és 

napirendjéről Kulturális Minisztérium

Fond 1 III. Kőhalmi Katalin levél László Gyula Budapest 1980.04.16 1 db 1 bor. autográf

kitüntetéséhez 

férjével együtt 

szívből 

gratulálnak Uray Géza

Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1978.02.11 1 f. gépirat

nem tudja kinél 

feküdt el a levele, 

de már mindegy; 

élete első 

képzőművészeti 

kiállításának 

megnyitója volt, 

húsz év alatt még 

egyet nyitott 

meg, az 

népművészeti 

volt; kislánya 

Lenke, igen 

elszánt, a 

legreményteleneb

beket szereti 

legjobban; majd 

mesél róla, ha 

találkoznak 

Hódmezővásárhel

yen

Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1981.01.07 1 f. gépirat

beleizzadt mire 

végére ért 

bírálatának; bár 

csak tizede lenne 

annak, aminek 

szeretettől torzító 

szemüvege 

láttatja őt; május 

végéig le kell 

tennie vizsgáit; 

várja még Bóna 

Pista véleményét, 

aztán a vizsga 

időpontjának 

kijelölését kéri

Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1981.01.09 1 f. 1 bor. gépirat

örül, hogy látta a 

TV-ben, mert az 

egészségéről 

hallott hírek 

megijesztették; 

befejezte 

doktorija 

anyaggyűjtését, 

mert mielőbb be 

akarja fejezni az 

egészet; ha tudta 

volna, hogy ő is 

elmegy 

Debrecenbe, 

akkor maga is 

elment volna, 

mert hívták; 

reméli, hogy 

egyszer csak 

sikerül találkzniuk Dankó Imre



Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1981.12.16 1 f. gépirat

doktori 

értekezését 

leadta az 

egyetemen, 

reméli megüti a 

mértéket; 

megkapta az Acta 

új számát; úgy 

érzi méltóbb lett 

volna, ha az 

ünnepélyen azok 

adhatták volna át 

tisztelettel és 

szeretettel, akiket 

tanítványainak 

tart; boldog 

karácsonyt kíván

Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1981.12.23 1 f. gépirat

jó lenne, ha 

dolgozatát még 

mostanában el 

tudná 

olvasni,mert 

akkor besorolnák 

az áprilisra, 

ellenkező esetben 

csak nyár felé 

kerülne sor a 

vizsgára

Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1981.12.30 1 f. gépirat

köszöni 

megnyugtató 

sorait; 

elhatározta, hogy 

a doktori tortúra 

után, akkor 

egyenként 

"előveszi" a 

lelőhelyeket és 

megírja őket; 

szeretne kapni a 

véleményéről egy 

példányt; lapjával 

ő kívánta neki a 

legboldogabb új 

esztendőt

Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1982.02.27 1 f. gépirat

Szabad Györggyel  

megállapodott a 

vizsga 

időpontjában; 

ugyanezen a 

napon fogják őt is 

köszönteni a 

Nemzeti 

Múzeumban, 

ezért is kérte a 

vizsga időpontját 

március 12-re; a 

gombóc már a 

torkában van, 

elvégre gyereket 

szülni sem lehet 

50 éves fejjel; az 

értelmesebbje 

doktorálni is 30-

40 éves korában 

szokott Szabad György

Fond 1 III. Költő László levél László Gyula Várpalota 1981.11.20 1 f. gépirat

sajnálja, hogy 

betegsége 

megakadályozta 

abban hogy 

eljöjjön Rezes 

Molnár Lajos 

kiállítására; 

reméli, hogy ez a 

levele már jó 

egészségben 

találja; szeretné 

meghívni 

Veszprémbe a 

Nehézipari Kutató 

Intézetbe, hogy 

előadást tartson a 

magyar 

őstörténettel 

kapcsolatos 

témákról; 

szerette volna 

átadni a 

Magyarországban 

megjelent cikkét, 

mely az avarkori 

bronzokon 

végzett vizsgálatai 

eddigi 

Nehézvegyipari Kutató 

Intézet (Veszprém)

Rezes Molnár Lajos 

(1896-1989) festő, 

Kristó Gyula, Éri István, 

Szentpéteri József

Fond 1 III. Költő László levél László Gyula Várpalota 1982.03.29 2 f. gépirat

készülnek a 

tervezett 

előadásra, ezért 

összefoglalták az 

előadás alapjául 

szolgáló hét 

kérdést, de 

szívesen 

hallgatnának 

ismertetést a 

felgyői ásatásairól 

is; utaztatásáról 

az Intézet 

gondoskodik előadás

Nehézvegyipari Kutató 

Intézet (Veszprém) Veszprém



Fond 1 III. Költő László levél László Gyula Várpalota 1982.04.26 1 db autográf

most ad végleges 

választ az előadás 

időpontjára a 

korábban 

megbeszélt 

feltételek mellett; 

szállítását 

személyesen fogja 

megoldani előadás Veszprém

Fond 1 III. Kurucz László levél László Gyula

San Isidro 

(Argentina) 1980.12.14 1 f. 1 bor. gépirat

betegsége miatt 

késik levelével; 

gratulál Szalayról 

írt 

tanulmányához, 

melyen érződik, 

hogy szeretettel 

és szívvel írta, 

engedelmével 

közölni fogják az 

ottani újságban; 

zűrösen érkezett 

vissza, mert 

Olaszországban 

ellopták az 

útlevelét, cssak 

konzuli papírokkal 

jutott haza, de az 

út szép volt; két 

év múlva újra 

Magyarországra 

látogat; Theész 

János ürvözletét 

küldi

Szalay Lajos (1909-

1995) festő, Theész 

János

Fond 1 III. Kühne Pál levél László Gyula Budapest 1980.04.21 2 f. 1 bor. autográf

köszöni 

tanulságos 

levelét; öröm 

töltötte el 

kitüntetése 

hírére; levelében 

láttatni szeretné, 

hogy a prof. 

munkássága 

milyen 

hullámokat ver 

azokban a 

körökben, ahol 

könyveit 

szorgalmasan 

olvassák; ezért a 

kettős 

honfglalásról 

szóló műve 

kapcsán szinte 

párbeszédes 

formában teszi fel 

a kérdéseket, 

idézi az 

ellenvetéseket 

leszögezve azt, 

hogy a könyv 

logikája 

kettős 

honfoglalás Györffy György

Fond 1 III. Kühne Pál levél László Gyula Budapest 1980.12.05 1 f. 1 bor. autográf

a kettős 

honfoglalás 

"igazolására" 

Mizser Lajosnak, 

az Élet és 

Tudomány-ban 

megjelent 

cikkéből idéz

kettős 

honfoglalás Mizser Lajos

Fond 1 III. Kürthy Sándor levél László Gyula Budapest 1980.10.09 1 f. 1 bor. + 13 f. gépirat

mint festőt, 

ngyon érdekli a 

jelek, formák 

beszéde, ezért 

évek óta gyűjti az 

ezekre vonatkozó 

adatokat, írásokat 

és természetesen 

azok eszmei 

vonatkozásait is; 

mivel a korsó 

nemcsak 

régészeti lelet, 

hanem 

képzőművészeti 

alkotás is, nem 

érzi magát 

illetéktelennek, 

hogy hozzászóljon

Nagyszenmikl

ósi aranykincs

a 

melléklet 

a 2. számú 

korsó 

szimboliká

járól szóló 

írást 

valamint 

rajzokat 

tartalmaz

Fond 1 III. Kürthy Sándor levél László Gyula Budapest 1980.12.06 2 f. 1 bor. gépirat

köszöni levelét, 

idejét, fáradságát, 

őszinte szavait; 

egyetért vele, 

miszerint a 

dolgokat csak 

olyasvalaki írhatja 

le, aki nem 

szakmabeli, így 

nem kötik az írott 

és iratlan 

szabályok;  a 

tanulmány 

szerzője leírását 

hipotetikusnak 

tartja, de a 

hipotézis 

felállítása nem 

tudománytalan 

dolog, ha nem áll 

rendelkezésre 

elegendő konkrét 

bizonyíték, akkor 

élni lehet ezzel a 

lehetőséggel, 

aminek 

megvannak a 

maga 

Nagyszentmik

lósi 

aranykincs

Fond 1 III. Kürti Béla levél László Gyula Szeged 1980.03.14 1 db 1 bor. autográf

gratulál 70. 

születésnapjára



Fond 1 III. Kürti Katalin, Sz. levél László Gyula Debrecen 1980.07.20 1 f. gépirat

ő készíti az 

oeuvre katalógust 

[Medgyessy]; 

sajnos nem jutott 

el több pesti 

temetőbe vagy ha 

el is jutott, nem 

talált meg 

mindent, sok a 

változás; kéri írja 

meg, hogy milyen 

szobrok vannak 

birtokában és 

odaírhatja-e 

nevét a 

katalógusba vagy 

csak annyit, hogy 

budapesti 

magántulajdon; 

az emlékmúzeum 

felújítása 

folyamatban van, 

a levél végén 

felrajzolja a ház 

szerkezetét; úgy 

tudja, hogy fel 

fogják kérni a 

bevezető Déri Múzeum (Debrecen)

Medgyessy Ferenc; 

Philipp Clariss

Fond 1 III. Kürti  Katalin, Sz. levél László Gyula Debrecen 1981.01.22 1 f. 1 f. gépirat

örül, hogy jól 

érezte magát 

Debrecenben, 

majd küldi a 

fotókat; szeretné, 

ha rész-

monográfiáját 

elolvasná és 

megtenné kritikai 

észrevételeit; 

most Varsóba 

készül, utána 

Szófiába vándorol 

a Medgyesy 

kiállítás Déri Múzeum (Debrecen) Medgyessy Ferenc Varsó, Szófia

a 

mellékletb

en Dankó 

Imre és 

Nagy 

János 

köszöni 

meg 

részvételé

t és 

előadását 

az ünnepi 

rendezvén

yen

Fond 1 III. Kürti Katalin, Sz. levél László Gyula Debrecen 1982.01.07 1 f. gépirat

köszöni a 

megküldött 

levelet, azonnal 

írt az illetékes 

boldog 

tulajdonosnak; 

bármikor tud 

Pestre jönni, alig 

várja, hogy 

megnézhesse 

gyűjteményét Déri Múzeum (Debrecen)

Fond 1 III. Kürti Katalin, Sz. levél László Gyula Debrecen 1982.03.03 1 f. gépirat

bizonyára már 

hallott 

beszámolókat a 

debreceni kiállítás 

nagy sikeréről, 

kár hogy nem 

tudott eljönni a 

megnyitóra, pedig 

sokan akartak 

dedikáltatni is; a 

Medgyessy 

Múzeum április 2-

ánnyílik, várják 

annak 

megnyitójára, s 

szeretnék, ha 

előadást és 

tárlatvezetést is 

tartana; kéri, 

hogy ez 

utóbbiakra 

jelöljön meg 

időpontot Déri Múzeum (Debrecen)

Fond 1 III. Kürti Katalin, Sz. levél László Gyula Debrecen 1982.07.29 1 f. gépirat

örömmel olvasták 

levelében, hogy 

szeptember 21-re 

vállalta az 

előadást; délután 

5 vagy 6 óra lenne 

megfelelő a 

diákok és a 

felnőtt dolgozók 

miatt előadást Déri Múzeum (Debrecen)

Fond 1 III. Kürti Katalin, Sz. levél László Gyula Debrecen 1982.09.13 1 f. gépirat

úgy látszik, hogy a 

balatoni címére 

írt levél 

elkallódott, ezért 

most ismét 

pontosítja, hogy 

szeptember 21-én 

délután várják a 

múzeumban



Fond 1 III. Kürz János levél László Gyula Allentown 1981.07.22 2 f. 1 bor. autográf

a levélírás 

viszontagságairól 

elmélkedik; a 

tervezett de meg 

nem írt, a megírt 

de fel nem adott 

levelekről, 

lapokról; felesége 

lányának 

esküvőjén voltak, 

így képzelte 

egykor saját 

esküvőjét is, azaz 

összesen hatan 

voltak, meg a 

pap; hiányos 

zenei ismereteiről 

ír, meg arról, 

hogy benne Bach 

h-moll miséjének 

zengő dallamai és 

a zsoltárdallamok 

régi világát idézik 

fel

Fond 1 III. Kürz János levél László Gyula Allentown 1981.12.18 6 f. autográf

részletezi, hogy  

mikor mennyi 

levelet írt és 

reklamál, hogy ő 

sokáig nem 

kapott semmit; 

ennek ellenére ír, 

mert leveleiben 

mindig vannak 

olyan tételek, 

amelyek fölött 

hosszan és 

kitartóan tudna 

elmélkedni; 

legutóbb például 

azt írta, hogy a 

festészetben 

valahol az 

impresszionisták 

után valami 

szükségállapot állt 

be, vagyis 

"haláltánc 

kezdődött"; 

mostanában 

nagyon elfoglalt, 

mert egy nagy 

kórusban énekel, 

Fond 1 III. Kürz János levél László Gyula Allentown 1982.06.08 3 f. 1 bor. + 1 f. autográf

úgy látszik mégis 

megvalósul 

amerikai útja, 

aminek nagyon 

örül, s máris 

elhalmozza 

program-

tervekkel; külön 

felhívja figyemét 

a Bach-fesztiválra, 

amire nagyon 

készülnek, éppen 

ezért a hétvégi 

napokon ő nem 

ér rá a próbák 

miatt; a fesztivál 

programját 

mellékeli; felhívja 

a figyelmét a 

Princeton 

University 

múzeumára, amit 

feltétlenül meg 

kell néznie; igen 

reméli, hogy a sok 

program 

közepette náluk is 

el tud tölteni pár 

Fond 1 III. Kürz János levél László Gyula Madrid 1982.10.13 1 f. 1 bor. autográf

hónapok óta nem 

kapott postát és 

hiányzik az 

élmény, amit 

levelei keltenek, 

illetve 

keltenének, ha 

jönnének; 

Spanyolországba 

fiát ment 

meglátogatni; volt 

Toledoban és az 

Escorialban is; 

még a spanyol 

televizió adását is 

megnézte, amit 

Kolobusz 

születésének 

ünnepe tett 

nevezetessé; az 

esti műsor a 300 

millió spanyolul 

beszélő 

embereket 

ünnepelte, 

érdekes volt látni, 

hogy a 

spanyolországi 

Fond 1 III. Lázár Sarolta levél László Gyula Esztergom 1980.05.19 2 f. 1 bor. autográf

köszöni a 

Régészeti 

leveleket



Fond 1 III. Lépő Zoltán levél László Gyula Yokohama 1982.04.02 1 f. gépirat

Kőrösi Csoma 

Sándor 

Kultúrcsere 

Egyesület nevű 

társaságot 

szeretnének 

szervezni, de nem 

tudják hogyan 

kezdjenek hozzá; 

komoly anyagi 

alapot teremteni 

csak úgy lehet, ha 

van megfelelő 

programjuk, 

vannak 

szinvonalas írások 

figyelemfelkeltő 

témákról és 

tekintélyes 

tanácsadóik; 

mindezek 

együttese talán 

megnyitná a 

gazdagok zsebét; 

tanácsokat kér 

vagy olyan 

esetleges 

tanácsadók nevét, 

Kőrösi Csoma Sándor 

Kultúrcsere Egyesület

Fond 1 III. Lépő Zoltán levél László Gyula Yokohama 1982.05.05 1 f. gépirat

nagyobb összeget 

fog kapni egy 

munkájáért, így 

egy barátjával 

közösen 

finanszírozni 

tudnák a Kőrösi 

Csoma 

Kultúrcsere 

Egyesület induló 

publikációját; 

szeretné, ha 

magyar részről 

vállalná a 

védnökséget; 

továbbá kéri, 

hogy állítson fel 

analógiákat, 

amelyekkel fel 

lehetne hívni a 

figyelmet a 

magyar és japán 

kultúra hasonló 

vonásaira, 

természetesen 

mindezt 

tudományos 

jelleggel; 

Kőrösi Csoma Sándor 

Kultúrcsere Egyesület

Fond 1 III. Lipp Tamás levél László Gyula Budapest 1980.07.06 1 f. gépirat

a Népművelési 

Intézet 

támogatásával 

"honfoglaláskori 

tábort" szervez; 

jurtát szeretnének 

építeni, majd 

életmódkísérletet 

terveznek; 

elképzeléseikhez 

"A honfoglaló 

magyar nép 

élete" című 

könyvét 

használják 

"kézikönyvként"; 

szeretnék, ha 

tanácsaival 

segítené 

munkájukat és 

meg is látogatná 

őket a Kiskunsági 

Nemzeti Parkban

Fond 1 III. Lipthay Bálintné levél László Gyula Budapest 1980.10.05 1 f. 1 bor. + 18 f. gépirat

nagybátyjával 

történt 

megbeszélés 

értelmében 

elküldi 

időszámítással 

kapcsolatos írását

Zichy Ladomér (1904-

1981)

a 

melléklet 

tartalma: 

Zichy 

Ladomér: 

A 

pólusvánd

orlások 

kihatásai a 

föld 

klimatikus 

viszonyair

a című 

írása

Fond 1 III. Liszka József levél László Gyula Köbölkút 198? 1 f. gépirat

köszöni a 

Régészeti 

leveleket és azt a 

sok mindent, amit 

öt egyetemi éve 

alatt kapott tőle 

tudományban 

emberségben; 

küld két 

recenziót, 

amelyek a 

Csemadok 

hetilapjában, a 

Hét-ben jelentek 

meg

Fond 1 III. Liszkay Teréz levél László Gyula Pécs 1981.04.? 1 f. 1 mell. autográf

húsvéti 

üdvözletét küldi 

egy szellemes 

képes vicc 

kíséretében



Fond 1 III. Lomniczy József levél László Gyula

Buenos 

Aires 1981.01.23 1 f. 1 bor. gépirat

meghiúsult útja 

után levelezésük 

is elakadt; most 

egy egyetemista 

ifjú budapesti 

utazását jelenti 

be, kéri, hogy 

fogadja;  reméli, 

hogy egy későbbi 

időpontban mégis 

sikerül kijutnia 

Amerikába; Püski 

Sándorrral már 

egy "hipotetikus" 

utitervet is 

kigondoltak

Benedek László, Püski 

Sándor

Fond 1 III. Losonczy Zoltánné levél László Gyula Szolnok 1980.12.09 1 f. 1 bor. autográf

Selmeczi László 

mutatta neki a 

Régészeti levelek 

című könyvét, 

amit ajándékba 

kapott és bizony 

elszorult a szíve, 

hogy ő nem 

lehetett a 

tanítványa, mert 

látja, hogy milyen 

szoros, 

bensőséges 

kapcsolat fűzte 

tanítványaihoz; 

sajnálja, hogy rég 

nem találkoztak; 

édesapja is 

szorgalmasan 

fest, reméli 

hamarosan látja 

képeit

Selmeczi László, Piroska 

János (1894-1987) festő

Fond 1 III. Losonczy Zoltánné levél László Gyula Szolnok 1981.02.28 1 f. 1 bor. autográf

örültek a szolnoki 

találkozásnak, 

csak azt sajnálják, 

hogy családi 

körben nem 

tudtak 

beszélgetni; a 

Megyei 

Művelődési 

Központban 

"Mindennapos 

dolgaink" címmel 

előadásokkal 

kísért 

diavetítéseket 

szerveznek; e 

sorozat keretében 

ő 

táplálkozástörtén

ettel kapcsolatos 

előadásra készül, 

ehhez kér 

szakírodalmat, 

valamint 

képanyagra 

vonatkozó 

tanácsokat

Piroska János (1894-

1987) festő

Fond 1 III. Losonczy Zoltánné levél László Gyula Szolnok 1981.07.30 1 f. autográf

a kapott adatokat, 

szakirodalmat 

nagyon köszöni, 

jól tudta 

használni, az 

előadás jól 

sikerült; utólag 

kicsit sajnálja, 

hogy annyi 

energiát fektetett 

az előadás 

elkészítésébe, 

ugyanis a 

rendezvényen 

más érdekes 

látnivaló is akadt, 

ami jobban 

vonzotta az 

érdeklődőket, 

mint például 

divatbemutató és 

ételkóstolás...; 

édesapjának 

szeptemberben 

nyílik kiállítása 

Csongrádon, 

valószínűleg 

keresni fogja 

Piroska János (1894-

1987) festő

Fond 1 III.

Losoncziné 

Szentandrási 

Erzsébet levél László Gyula Csongrád 1980.02.25 1 f. autográf

 tanítványai a 

honfoglalásról 

szeretnének 

többet megtudni, 

ezért szeretné, ha 

tartana nekik 

előadást, melyre 

a múzeum baráti 

körét is  

meghívná előadás

Batsányi János 

Gimnázium és Óvónői 

Szakközépiskola 

(Csongrád)



Fond 1 III.

Losoncziné 

Szentandrási 

Erzsébet levél László Gyula Csongrád 1980.04.18 1 f. 1 bor. autográf

úgy véli, hogy 

nem kapta kézhez 

előző levelét, 

ezért most 

megismétli 

kérését: szeretné, 

ha gimnáziumok 

történelem 

szakos tanárainak, 

érdeklődő 

tanulóinak és a 

múzeum baráti 

köre tagjai 

részére előadást 

tartana a 

honfoglalásról; 

egyúttal kéri, 

hogy utaljon az 

első osztályos 

tankönyv 

őstörténetünkkel 

kapcsolatos 

hiányosságaira; 

kéri írja meg, 

hogy a felajánlott 

időpontok közül 

melyik lenne 

megfelelő előadás

Batsányi János 

Gimnázium és Óvónői 

Szakközépiskola 

(Csongrád)

Fond 1 III.

Losoncziné 

Szentandrási 

Erzsébet levél László Gyula Csongrád 1980.09.20 1 f. 1 bor. autográf

egy nap alatt 

kimerítő lenne az 

utat megjárni; 

tehát ha két 

napot töltene 

náluk, akkor ezzel 

"vissza is 

élnének", azaz jó 

lenne, ha két 

előadást is 

tartana; kéri ne 

utasítsa őket 

vissza, hiszen 

hozzájuk nagyon 

ritkán jutnak el 

igazi 

szaktekintélyek előadás

Batsányi János 

Gimnázium és Óvónői 

Szakközépiskola 

(Csongrád)

Fond 1 III.

Losoncziné 

Szentandrási 

Erzsébet levél László Gyula Csongrád 1980.09.30 1 f. 1 bor. autográf

az egyik előadás a 

gimnáziumban 

lenne, ahol az 

elsős gimnáziumi 

tankönyv 

hiányosságairól 

lenne szó; a 

múzeumban 

pedig azt 

szeretnék, ha 

beszélne a felgyői 

ásatásokról és a 

honfoglaláskori 

magyar települési 

formákról; 

Piroska János is 

szeretne vele 

találkozni előadás

Batsányi János 

Gimnázium és Óvónői 

Szakközépiskola 

(Csongrád)

Piroska János (1894-

1987) festő

Fond 1 III.

Losoncziné 

Szentandrási 

Erzsébet levél László Gyula Csongrád 1980.10.15 1 f. 1 bor. autográf

kéri írja meg a 

tervezett 

előadások pontos 

címét, mert 

anélkül nem tudja 

megírni a 

meghívókat előadás

Batsányi János 

Gimnázium és Óvónői 

Szakközépiskola 

(Csongrád)

Fond 1 III.

Losoncziné 

Szentandrási 

Erzsébet levél László Gyula Csongrád 1981.03.19 1 f. 1 bor. autográf

reméli, hogy 

meggyógyult és 

ebben az évben 

számíthatnak rá előadás

Batsányi János 

Gimnázium és Óvónői 

Szakközépiskola 

(Csongrád)

Fond 1 III.

Losoncziné 

Szentandrási 

Erzsébet levél László Gyula Csongrád 1981.09.05 1 f. autográf

várják az 

előadásra 

szeptember 18-án előadás

Batsányi János 

Gimnázium és Óvónői 

Szakközépiskola 

(Csongrád)

Nagyistók Sándor, 

Juhász János

Fond 1 III. Lovag Zsuzsa levél László Gyula Budapest 1982.02.11 1 f. gépirat

szeretnének vele 

találkozni a 

Nemzeti Múzeum 

Középkori 

Osztályán, hogy 

felköszönthessék 

születésnapján és 

elmondhassák 

mindazt, ami az 

Acta 

Archaeologica 

utolsó számába 

nem fért bele Bóna István

Fond 1 III. Lovag Zsuzsa levél László Gyula Budapest 1982.06.10 1 f. 1 bor. autográf

köszöni a 

gondolkoznivalók

at; "megint jó 

nagy követ vetett 

a tóba…, soká és 

messze 

gyűrűztetőt" gallér-korona



Fond 1 III. Lovas Dániel levél László Gyula Kecskemét 1981.07.13 1 f. gépirat

az utóbbi időben 

több 

őstörténetünkkel 

kapcsolatos 

munka jelent 

meg, melyek 

nyomán 

városukban is 

komoly 

érdeklődés 

tapasztalható a 

téma iránt; úgy 

gondolták, hogy 

"Magyar 

őstörtént - 

magyar 

önismeret" 

címmel 

szabadegyetemet 

indítanak; 

elsőként egy 

párbeszédes 

előadásra 

gondoltak, 

melynek 

résztvevői 

lennének Hajdú 

Péter, Fodor 

Tudományos 

Ismeretterjesztő Társulat 

Bács-Kiskun Megyei 

Szervezete (Kecskemét)

további 

aláíró 

Kozmács 

István

Fond 1 III. Lovász Emese levél László Gyula Miskolc 1980.09.17 3 f. 1 bor. gépirat

felsorolja hosszú 

hallgatásának 

okait 

(gyermekevelés, 

múzeum 

költöztetése etc.); 

kislánya május 

óta bölcsödés, így 

ő újra elkezdett 

dolgozni és ismét 

elővette a felgyői 

ásatási naplókat; 

már 1978/79-ben 

feldolgozta a nála 

lévő naplók 

alapján az 

állatcsontokat, de 

néhány év 

anyagát, naplóját 

nem találja, 

ahogy az avar  sír 

rajzait, sírleírásait 

sem; azt kérdezi, 

miként juthatna 

hozzá a hiányzó 

dokumentációhoz

Herman Ottó Múzeum 

(Miskolc) Matolcsi János Felgyő

Fond 1 III. Lovász Emese levél László Gyula Tiszakarád 1982.07.28 2 f. autográf

második éve ás 

Bodrogközben 

egy (talán) gepida 

temetőt; leírja 

néhány talált 

tárgy jellemző 

adatait; 

középiskolás 

diákok is 

segítenek a 

munkában, akiket 

pályázat útján 

választottak ki; 

nagyon szeretné, 

ha meglátogatná 

régészeti 

táborukat, mert 

az nagyon nagy 

hatással lenne a 

gyerekekre ásatás Tiszakarád

Fond 1 III. Lőrinczy Szabolcsné levél László Gyula Budapest 1978.01.10 2 f. 1 bor. autográf

unokája 

művészettörténet 

szakra szeretne 

menni és kéri 

tájékoztassa őket 

arról, hogy az 

iskolai anyagon 

kívül milyen 

szakirodalmat 

kellene olvasnia a 

fiúnak

Fond 1 III. Macskássy János levél László Gyula Zsennye 1980. 1 db 1 bor. autográf

egy pasztell 

képről kélszült 

fényképpel 

viszonoz egy 

önarcképet

Fond 1 III. Macskássy János levél László Gyula Zsennye 1980. 1 db 1 bor. autográf

zsennyei közös 

teleléseik 

emlékére küldi 

egy 1957 tavaszán 

készített rajzának 

fényképét

Fond 1 III. Macskásy Pál levél László Gyula Budapest 1980.03.26 1 db 1 bor. autográf

szeretettel 

köszönti 70. 

születésnapján, 

valamint kellemes 

húsvéti 

ünnepeket kíván

Fond 1 III. Madas István levél László Gyula München 1980.02.08 1 f. 1 bor. soksz.

a müncheni 

Széchenyi Kör 

Magyar Ottthona 

gyakran rendez 

kulturális 

műsorokat a kint 

élő érdeklődő 

magyaroknak; 

ezúttal a levél 

címzettjét kérik, 

hogy tartson 

előadást előadás Széchenyi Kör (München)

további 

aláíró 

Buzády 

Tibor

Fond 1 III. Magyar Kálmán levél László Gyula Kaposvár 1980.07.09 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a kedves 

megemlékezést 

és a könyvet



Fond 1 III. Magyar László levél László Gyula Palics 1981.03.15 2 f. 1 bor. autográf

levéltáros létére 

nagyon érdekli a 

régészet; mindig 

figyelemmel kíséri 

a környezetében 

folyó ásatásokat 

és olvassa a 

szakirodalmat; 

szeretne többet 

tudni a kettős 

honfoglalásról is; 

noha tudja, hogy 

kevés az ideje, 

mégis arra kéri, 

hogy írjon 

terveiről és 

aktuális 

munkáiról Szekeres László

Szabadka, Ludas, 

Horgos

Fond 1 III. Major Ferenc levél László Gyula Érsekújvár 1980.01.30 1 f. gépirat

szeretnék a 

magyarajkú 

lakosok iskolán 

kívüli oktatását 

támogatni és 

szeretnék, hogy 

minél több 

kutatót, tudóst 

megismerjenek; 

tudomásukra 

jutott, hogy 

Komáromban fog 

előadást tartani, s 

arra kérik, ha már 

ilyen közel lesz, 

akor őkket is 

tüntesse ki egy 

előadás erejéig előadás Csemadok (Érsekújvár)

Fond 1 III. Majtényi Károly levél László Gyula Zsennye 1980.05.28 1 f. 1 bor. autográf

felesége haláláról, 

temetéséről ír; ő 

szívinfarktust 

kapott, a 

kórházból 

Zsennyére ment 

gyógyulni, de 

kilátástalannak 

érzi jövőjét

Fond 1 III. Marton Magda levél László Gyula Budapest 1982.07.02 2 f. 1 bor. autográf

idegenkedik a 

helyváltoztatásokt

ól, a 

vándorélettől, de 

most a 

hódmezővásárhel

yi művésztelepre 

megy;  kihasználja 

az alkalmat arra, 

hogy kérdéseket 

tegyen föl: tud-e 

arról valamit, 

hogy míg a 

szentek glóriája 

sima, addig 

Krisztuséban 

kereszt van; most 

a mesék világa 

foglalkoztatja, s a 

mesék nem 

nélkülözik a 

valóságot: mi a 

helyzet a magyar 

boszorkányokkal, 

van-e nyoma és 

jele, hogy milyen 

régtől fogva van 

jelen a magyar 

Gazdag Erzsi, Csontos 

Katika

Fond 1 III. Masits László levél László Gyula Debrecen 1981.12.09 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni az 

előszónak 

nevezett 

költeményt; a 

fülszöveget 

kijavította; a 

kiadványt a 

következő 

hónapban 

lektorálják; a 

mellékelt 

tanulmányt 

Sebestyén Árpád 

küldi Sebestyén Árpád

Fond 1 III. Matolcsi János levél László Gyula Budapest 1981.07.21 1 f. gépirat

nagyon sajnálja, 

hogy a felgyői 

terepasztal nem 

úgy sikerült, 

ahogy tervezték; 

sajnos nem 

találtak 

diorámást, így 

kerültek a 

makettezőkhöz; a 

ruháknál nincs 

ilyen probléma

Magyar  Mezőgazdasági 

Múzeum (Budapest) Fábián Gyula Felgyő

Fond 1 III. Márkos Jenőné levél László Gyula Budapest 1981.12.06 2 f. 1 bor. + 1 f. autográf

köszöni a meleg 

hangú, kedves 

levelét, amit férje 

halála alkamából 

írt; férje saját 

életével mutatta 

meg gyermekei 

számára az életbe 

való helyes 

eligazodást; örül, 

hogy férje otthon 

halhatott meg és 

nem a kórházban; 

mellékeli férje "A 

Korányi 

Intézetben" című 

írását



Fond 1 III. Mátéffy László levél László Gyula Szentes 1980.01.09 1 f. 1 bor. + 3 f. gépirat

a kettős 

honfoglalás 

tényének 

felvetését 

helyesnek tartja; 

mellékelten küldi 

a szentesi 

jellegzetességeket 

tartalmazó írását, 

melyben a helyi 

kettős 

cssaládnevekre 

hívja fel a 

figyelmet; 

véleménye szerint 

ez a névhasználat 

kapcsolatban 

lehet az 

avarsággal, s 

bizonyítékai az 

előidőknek

kettős 

családnevek Szentes

Fond 1 III. Medgyesi Sándor levél László Gyula Overlaege 1981.11.11 1 f. 3 f. gépirat

nagyon köszöni a 

dedikált könyvet; 

úgy gondolja, 

hogy rokona 

Medgyessy 

Ferencnek, mely 

állítását igyekszik 

megmagyarázni, 

sőt egy 19. 

századi "úti levél" 

xeroxmásolatával 

igazolni is

Bánffy Eszter, Medgyesi 

Pál, Medgyessy Gábor, 

Medgyessy Ferenc

Fond 1 III. Medvigy Endre levél László Gyula Budapest 1981.07.14 2 f. gépirat

Sinka Istvánról és 

a Magyar Hatodos 

Társaságról tesz 

fel kérdéseket 

egyelőre írásban, 

de személyesen is 

szeretne erről 

beszélgetni

Magyar 

Hatodosok Sinka István

Fond 1 III. Mezei László levél László Gyula Kalocsa 1982.12.18 1 db 1 bor. autográf

boldog 

karácsonyt és 

ünnepeket kíván

Fond 1 III. Mészáros Balázs levél László Gyula Kaposvár 1981.01.30 1 f. gépirat

örülnek, hogy 

meggyógyult és 

így márciusban 

megtarthatja 

előadását előadás

Somogy Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár)

Fond 1 III. Mészáros Klára levél László Gyula

Nagyszomba

t 1980.12.15 1 f. 1 bor. autográf

egy ideig remélte 

még, hogy 

elmehet 

Kecskemétre és 

találkozhatnak, de 

nem sikerült; 

utóbb megtudta, 

hogy betegsége 

miatt nem is 

találkozhattak 

volna; reméli, 

hogy azóta 

meggyógyult; 

beszámol az 

elmúlt évben 

kiásott anyag 

feldolgozásáról; 

nagyon örül, hogy 

szép és gazdag 

anyaghoz juttatta 

a szerencséje; 

miként élete nagy 

ajándékának 

tartja a tanár úr 

vele szemben 

tanúsított 

jóindulatát is

Fond 1 III. Mócsy András levél László Gyula Budapest 1980.06.? 1 f. gépirat

az MTA Filozófiai 

és 

Történettudomán

yok Osztálya 

feloszlatta és 

újraválasztotta 

bizottságait; 

megköszöni a 

Régészeti 

Bizottságban 

végzett munkáját 

és reméli, hogy a 

jövőben is 

számíthatnak 

szakértelmére

Magyar Tudományos 

Akadémia. Filozófiai és 

Történettudományok 

Osztálya

Fond 1 III. Mócsy András levél László Gyula Budapest 1981.09.07 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a küldött 

könyvet, de ezt 

már a kiadótól 

megkapta; a 

másik könyvet 

nem ismeri; 

recenzióra 

megkapta egy 

román kiállítás 

katalógusát 

Mainzból, de a 

kiállítás Kölnben 

volt; a kötet egyik 

bevezetőjében 

egy bizonyos 

Popescutól az 

olvasható, hogy 

"a román nép 

eredete ma sem 

megoldott 

kérdés, több 

elmélet van róla"; 

Vándor Laci 

doktori dolgozata 

érthetetlen 

módon 

Marosihoz került, 

ami mégiscsak 

ELTE 

Bölcsészettudományi Kar

Réthy László, Vándor 

László, Marosi Ernő 



Fond 1 III. Módos Péter levél László Gyula Budapest 1980.01.09 1 f. 1 bor. autográf

az Új Írás kritikai 

rovatának új 

vezetőjeként 

üdvözli és reméli, 

hogy írásaival a 

jövőben is 

támogatni fogja 

lapjukat;  Borsos 

könyvet azért 

küldi, hogy írjon 

róla Új Írás Szerkesztősége

Juhász Ferenc, Borsos 

Miklós

Fond 1 III. Molnár László levél László Gyula Sopron 1982.06.18 2 f. 1 bor. gépirat

korábbi 

megbeszéléseik 

értelmében 

változatlanul 

szerepel 

programjukban az 

"50 rajz a 

honfoglalásról" 

című kiállítás 

megvalósítása; 

leírja a 

körülményeket, a 

lehetőségeket, 

elképzeléseiket, 

majd hat pontra 

koncentrálva kéri 

véleményét kiállítás

Központi Bányászati 

Múzeum (Sopron)

Murvay László, Horváth 

József, Dankó Imre, 

Tüskés Tibor, Galgóczi 

Erzsébet

Fond 1 III. Molnár László levél László Gyula Sopron 1983.10.10 1 f. soksz.

ez a "levél" 

valójában a 

múzeumi évkönyv 

olvasóihoz szóló 

körlevél, melyben 

az évkönyv 

késlekedésnek 

okáról ír, valamint 

arról, hogy 

átmenetileg a 

Bányászati és 

Kohászati Lapok 

múzeumi 

különszámával 

kárpótolják 

olvasóikat

Központi Bányászati 

Múzeum (Sopron)

Fond 1 III. Móser Zoltán levél László Gyula Mány 1981.06.17 1 db autográf

a sepsibesenyői 

akvarell a 

Nemzeti 

Galériában van, 

kéri, hogy kérjen 

engedélyt a 

lefényképezéséhe

z Nemzeti Galéria Török Gyöngyi Sepsibesenyő

Fond 1 III. Mózsa Szabolcs levél László Gyula Budapest 1982.06.07 1 f. autográf

ismeretlenül is 

csatlakozik 

azokhoz, akik hol 

a Tiszatájban, hol 

egyéb módon 

kívánnak boldog 

születésnapot; 

meggyőződése, 

hogy nem lehet jó 

gyakorló és 

kutatóorvos az, 

aki nem fordul  

más 

tudományterülete

k felé is; szülei 

példája és 

könyvtára már 

korán felkeltették 

érdeklődését a 

magyarság 

kérdései iránt;  

szeretné, ha 

dedikálná 

könyveit; mivel ő 

sugárhaematológi

ával foglalkozik, 

nem látja 

értelmét, hogy Németh László

Fond 1 III. Murvay László levél László Gyula Rudabánya 1980.08.14 1 f. gépirat

kevezőre fordult 

az időjárás, így 

felemlíti korábbi 

kérését, miszerint 

jó lenne, ha 

tartana náluk egy 

előadást a 

bevándorló 

magyarság 

bányászati 

ismereteiről előadás

Érc- és Ásványbányászati 

Múzeum (Rudabánya)

Fond 1 III. Murvay László levél László Gyula Rudabánya 1980.09.26 1 f. gépirat

sikerült partnert 

találni a miskolci 

TIT személyében, 

így már tudja, 

hogy előadása 16-

án lesz; miután a 

rudabányai 

előadást 17-re 

tervezték, azt 

kérdezi, hogy hol 

aludna 

szívesebben; az 

előadás témáját 

illetően nincs 

változás, azaz a 

honfoglaló 

magyarok 

bányászattechnik

ai 

felkészültségéről 

és 

fémművességéről 

szeretnének akár 

előadást, akár 

kötetlen 

beszélgetést előadás

Érc- és Ásványbányászati 

Múzeum (Rudabánya)



Fond 1 III. Murvay László levél László Gyula Rudabánya 1981.09.04 1 f. gépirat

a múzeumi hónap 

keretében 

szeretnék a 

honfoglalásról 

készült rajzait 

kiállítani; 

szállításról, 

biztonságról 

gondoskodnak; 

rtesítését várja kiállítás

Érc- és Ásványbányászati 

Múzeum (Rudabánya)

Fond 1 III. Murvay László levél László Gyula Rudabánya 1982.08.19 1 f. 1 bor. gépirat

szeretné, ha a 

múzeumi hónap 

során előadást 

tartana 

múzeumukban; 

kéri, hogy adjon 

meg a 

bányászattal 

kapcsolatos vagy 

ahhoz kötelálló 

témát előadás

Érc- és Ásványbányászati 

Múzeum (Rudabánya)

Fond 1 III. Mühl Aladárné levél László Gyula Sopron 198? 1 db 1 bor. autográf

három hónapig 

Grazban volt, csak 

egy hete érkezett 

haza; kellemes 

karácsonyt kíván; 

nyáron nem 

tudták a 

Balatonon 

meglátogatni, 

mert 

elárasztották őket 

a vendégek

Fond 1 III. Mühl Aladárné levél László Gyula Sopron 198?.03.19. 1 f. 1 f. autográf

mellékeli férje 

életrajzát és arra 

kéri, hogy 

formálja át a 

szöveget, amelyet 

majd németre is 

lefordítanak és 

több helyre 

eljuttatnak

Mühl Aladár Alfréd 

(1902-1981) festő, 

Horváth József (1891-

1961) festő, Eva 

Wiegisser festő

Fond 1 III. Nagy Béla levél László Gyula Budapest 1982.08.19 1 f. gépirat

megjelentetik a 

Hétköznapok 

című antológiát, 

melyben kiadják a 

Milyenek voltak 

az Árpádok? című 

írását

Népszava Lap- és 

Könyvkiadó (Budapest)

további 

aláíró 

Kazimity 

György

Fond 1 III. Nagy Dezső levél László Gyula Budapest 1980.05.12 1 db autográf

Cselényiék nála 

hagytak egy 

Korunk 

évkönyvet, 

melyet beadott a 

tanszékével 

szemben lévő 

könyvtárba

Fond 1 III. Nagy Ernő levél László Gyula Kolozsvár 1981.04.11 1 f. 1 bor. autográf

a készülő 

monográfiához 

szüksége lenne 

Berci képeinek 

méreteire, kéri 

küldje el a kért 

adatokat, mert 

szeretné, hogy 

kimutatása minél 

pontosabb legyen

Nagy Albert (1902-

1970) festő

Fond 1 III. Nagy Györgyné levél László Gyula Bern 1982.02.17 1 f. 1 bor. autográf

Buzády doktortól 

megtudta bázeli 

előadásának 

időpontját; a 

következtőkben 

vázolja a várható 

programokat és 

felsorolja azokat 

az embreket, akik 

találkozni 

szeretnének vele

dr. Buzády Tibor, 

Veress Sádor, Saáry Éva

Fond 1 III. Nagy Györgyné levél László Gyula Bern 1982.07.18 2 f. 1 bor. autográf

hallgatásának az 

az oka, hogy még 

májusban eltört a 

karja; nehéz az 

elmaradt 

munkákat 

bepótolni; örül a 

jól sikerült 

fényképeknek, 

mert ezek segítik 

megőrizni az 

együtt töltött 

órák emlékét

Fond 1 III. Nagy Györgyné levél László Gyula Bern 1982.09.25 1 f. autográf

örülnek a közelgő 

találkozásnak; ők 

is elmennek a 

luganói napokra; 

Veresséket is 

értesítik 

jövetelükről Veress Sándor Lugano



Fond 1 III. Nagy István levél László Gyula Szekszárd 1980.05.23 1 f.

1 bor. + 1 

fénykép gépirat

a Históriában 

olvasta írását 

Munkácsy 

Honfoglalásáról, 

illetve arról, hogy 

véleménye szerint 

a festő nem 

megfelelő 

öltözetben 

ábrázolta az 

ősmagyarságot; 

ezt ő maga is így 

látja; az ötvenes 

években 

megkérte Czencz 

János 

festőművészt, 

hogy fessen egy 

képet a magyarok 

bejöveteléről; a 

siker érdekében 

elvitte a festőt a 

közeli 

Józsefpuszta 

ménestelepére, 

hogy életközelben 

tanulmányozhass

a a lovak 

Munkácsy Mihály (1844-

1900) festő, Czencz 

János (1885-1960) festő

Fond 1 III. Nagy István levél László Gyula Szekszárd 1980.06.09 1 f. gépirat

őszinte levelét 

köszönettel vette; 

a félreértést 

tisztázandó, most 

elmondja, hogy 

nem a 

festőművészi 

méltatásra volt 

valójában 

kiváncsi, hanem 

arra, hogy maga 

az ábrázolás 

hitelesnek 

tekinthető-e; 

rövidesen küld 

egy színes diát a 

képről, amelyen 

jobban láthatók a 

részletek; 

mielőbb szeretné 

elolvasni a kettős 

honfoglalásról írt 

munkáját

Czencz János (1885-

1960) festő

Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1980.02.02 1 f. autográf

kezébe került egy 

régi jegyzete: 

szerinte Liutprand 

longobárd király 

szarkofágjának 

felirata nem 

engedi meg, hogy 

a 8. sz. első felére 

keltezzék, az 

Ungarus miatt 

csak későbbi 

"hamisítvány" 

lehet;  

programjuk 

szerint 1981. 

május 3-án 

délután ötkor 

nyitja meg Bérczi 

László fényképész 

kiállítását, ezért 

Dömötörrel 

együtt azt kérik, 

hogy 6 órakor 

nyilhasson meg az 

ő kiállítása, "A 

honfoglaláskor 

női és férfi 

viselete a Kárpát- kiállítás

Medgyessy-terem 

(Hódmezővásárhely); 

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

Liutprand (680?-744); 

Dömötör János, Bérczi 

László (1909-1997) 

fényképész

Nagy 

Katalin 

helyenkén

t Bokor 

Jánosné 

néven ír

Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1981.01.15 2 f. 1 bor. gépirat

megkapta négy 

pontba szedett 

levelét; a 

Rubletzky 

évfordulóval 

kapcsolatban azt 

írja, hogy nem 

feledkeztek meg 

róla, Dömötör a 

művész rajzaiból 

tervezi a kiállítást 

nem a szobraiból, 

mert a hozzájuk 

került életmű 

részében csak a 

kevésbé jelentős 

művek 

szerepelnek; az 

említett 

terrakottát nem 

találja, pedig 

átnézte a 

hagyatékot; 

nagyon várják 

látogatását, 

melyhez  tippeket 

ad;  elolvasásra 

ajánlja Houston: kiállítás

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

Rubletzky Géza (1881-

1970) szobrász, 

Dömötör János, 

Szekeres László Ljubljana

Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1981.07.? 1 db autográf

találtak egy 

fülkesírt; 

szeretettel várják  

a Székkutas 

Diófás dűlőben 

folyó ásatásukhoz ásatás

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely)

a lapot az 

ásatáson 

dolgozók 

is aláírták



Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1981.12.01 1 f. gépirat

küldi a 

lábjegyzeteket, s 

ha szükséges, 

akkor még a 

korrektúránál 

lehet javítani; 

küldi Kovács 

István dolgoztatát 

is, ő a nagyszigeti 

temetőt dolgozta 

fel; további 

kiegészítő 

adatokat kér, 

egyúttal boldog új 

évet kíván

Tornyai János Múzeum 

(Hódmezővásárhely) Kovács István

Hódmezővásárhe

ly, Nagysziget

Fond 1 III. Nagy Mari levél László Gyula Gödöllő 1981.10.18 1 f. autográf

kosárkötéssel 

foglalkoznak, 

abból élnek; 

tudásukat a 

parasztemberekn

ek és a 

néprajzkutatókna

k köszönhetik; ma 

szakkörökben 

felnőtteknek és 

gyerekeknek 

adják tovább a 

megszerzett 

tudást; de még 

többet 

szeretnének tudni 

a múltról, a 

gyékényről és a 

nemezről; 

találkozási 

lehetőséget 

kérnek, hogy erről 

a témáról 

beszélgethessene

k kosárkötés

további 

aláíró 

Vidák 

István

Fond 1 III. Nagy Péter[?] levél László Gyula Budapest 1976.03.12 1 f. gépirat

köszöni a cikket, 

nagyon tetszett; 

mivel nem a 

Szemle, hanem a 

Fórum rovatban 

kívánja közölni, 

kéri, hogy adjon 

az írásnak másik 

címet

Irodalomtörténet 

szerkesztősége

Fond 1 III. Nagy Sándor levél László Gyula Budapest 1980.09.24 1 f. 1 bor. gépirat

kicsit rossz néven 

veszi, hogy 

ügyében végzett 

munkáját 

figyelemre sem 

méltatta, pedig 

sok időt szánt rá, 

de szívesen tette, 

mert szívesen 

segít minden 

magyar testvért; 

Badinyi Jós-sal 

kapcsolatos 

háborgását 

megérti, de neki 

magának nem 

ilyen szigorú a 

véleménye, sőt 

Komoróczyról írt 

Válaszirata is 

tetszik neki, mert 

ki meri mondani 

az igazságot

Badinyi Jós Ferenc, 

Komoróczy Géza

Fond 1 III. Nagy Tiborné levél László Gyula Budapest 1980.08.04 1 f. gépirat

küldi a 

Tanulmányok a 

bolgár-magyar 

kapcsolatok 

köréből c. 

kötetben 

megjelenő 

tanulmányának 

hasáblevonatát, s 

kéri, hogy aug. 14-

ig küldje el a 

javított 

korrektúrát korrektúra

Fond 1 III. Nagyistók Sándor levél László Gyula Felgyő 1980.10.22 1 f. gépirat

az érintettekkel 

történt 

megbeszélés 

értelmében 

felvázolja  a 

november első 

napjaira tervezett 

programok 

részleteit; 

egyetértése 

esetén 

tájékoztatja a 

szegedieket és a 

csongrádiakat is

Fond 1 III. Nagyistók Sándor levél László Gyula Felgyő 1980.10.30 1 f. gépirat

reméli, hogy 

gyorsan 

meggyógyul; 

kérésének 

megfelelően a 

novemberre 

tervezett 

előadások 

időpontját 

átrakták tavaszra; 

ha Pestre jön 

felkeresi

Trogmayer Ottó, 

Piroska János, Tari 

László, Kókai Mátyás, 

Szentandrási Erzsébet

Fond 1 III. Nagyistók Sándor levél László Gyula Felgyő 1981.??? 2 f. autográf

szombaton, 31-én 

szeretne 

találkozni vele; 

kéri táviratozzon, 

ha nem jó az 

időpont



Fond 1 III. Nagyistók Sándor levél László Gyula Felgyő 1981.08.17 1 f. gépirat

nevében és 

megbízásából 

szervezi a 

csongrádi 

találkozókat, 

egyenként 

részletezve a 

programokat

Oláh Ferenc, Juhász 

János, Kocsis János

Fond 1 III. Nagyistók Sándor levél László Gyula Felgyő 1982.04.? 1 f. autográf

köszöni 

kitüntetése 

alkalmából írt 

sorait, szeretne 

méltó lenni 

barátságára; 

értesíti, hogy Tari 

Laci bácsi meghalt

dr. Tari László (1901-

1982) fogorvos 

Fond 1 III. Nagyistók Sándor levél László Gyula Felgyő 1982.05.21 1 f. 1 bor. autográf

szeretettel 

köszönti abból az 

alkalomból, hogy 

ismét megjelent 

egy könyve (50 

rajz a 

honfoglalásról), 

mely 

egyszersmind 

könyvszekrényén

ek dísze; 

eltemették Tari 

Laci bácsit; 

Piroska János a 

szemére 

panaszkodik

Tari László, Piroska 

János

Fond 1 III.

Nedomački, 

Vidosava levél László Gyula Belgrade 1980.11.24 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat angol

az újvidéki városi 

múzeum és a 

belgrádi zsidó 

történelmi 

múzeum közösen 

állítja ki a 

Belgrádtól 

mintegy 100 km-

re lévő Čelarevo-

ban feltárt 

leletanyagot, 

feltevésük szerint 

8-9. századi 

temető mongol 

eredetű, zsidó 

szimbólumokat is 

tartalmaz, de 

biztos, hogy nem 

avar; meghívják a 

kerekasztal 

beszélgetésre és 

kérik, hogy töltse 

ki a mellékelt 

kérdőívet konferencia

Jewish Historical 

Museum (Belgrad)

Čelarevo 

(Dunacséb)

Fond 1 III. Nepper Ibolya levél László Gyula Debrecen 1981.11.26 1 f. 1 bor. gépirat

szeretnének 

kiállítást rendezni 

a honfoglaló 

magyar nép életét 

bemutató 

rajzaiból; az 

anyag jelenleg 

Rudabányán 

látható, onnan 

szeretnék elhozni, 

amint lehet; a a 

kiállítás 

megnyitását 

követően 

vetítenék le Fehér 

Gyula íjkészítésről 

szóló filmjét; arra 

kérik, hogy a film 

után tarson 

előadást; 

ugyanabban a 

teremben 

állítanák ki a 

megye és 

környékéről 

előkerült 

honfoglaláskori 

anyagot is; a kiállítás Déri Múzeum (Debrecen)

Fehér Gyula, Selmeczi 

László

a levél 

írója M. 

Nepper 

Ibolya és 

Módyné 

Nepper 

Ibolya 

alakbanis 

használja 

a nevét

Fond 1 III. Németh Kálmánné levél László Gyula Fót 1981.05.20 1 f. 1 bor. autográf

az elmúlt 

hónapban írt 

levelében arra 

kérte, hogy nézze 

meg unokaöccse 

10 ezer darab 

pattintot kövét; 

reménykedik a 

válaszban; 

[Balogh] Edgár 

üdvözli

Fond 1 III. Németh László levél László Gyula Győr 1981.05.05 1 f. 1 bor. gépirat

korábban már 

találkoztak a 

Szent László 

ereklyetartó 

kapcsán; 

novemberben 

szeretett volna 

beszámolni 

Márton Áron 

temetéséről, 

ugyanakkor 

érdeklődni is 

szeretett volna 

legújabb 

munkáiról és 

szeretett volna 

nála egy kis 

történelmi 

levegőt szívni; 

vívódásait 

fogalmazza meg, 

többször megy 

Erdélybe, hogy 

segítse paptársait, 

de most 

Gyulafehérváron 

járva hasított belé 

a gondolat - 

Márton Áron, József 

Attila, Illyés Gyula



Fond 1 III. Németh Tibor levél László Gyula Nagymegyer 1981.02.18 1 f. gépirat

előzetes 

megbeszélésük 

értelmében 

szeretnék 

meghívni, hogy 

tartson náluk 

előadást a kettős 

honfoglalásról; 

bármi változtatás 

esetén értesítést 

kér

Csemadok Népművelési 

Klub (Nagymegyer)

Fond 1 III. Nikowitz Oszkár levél László Gyula Budapest 1980.01.31 2 f. 1 bor. gépirat

faluközösségek 

romlásának okait 

kutatja; milyen 

hatással van a 

gyermekekre és a 

szülőkre, ha 

kisebb 

településeken 

bezárják az iskolát 

és körzetesített 

iskolába iratják a 

gyerekeket; mint 

a magya falu és 

teleüléstörténet 

jó ismerőjét 

kérdezi, hogy az 

aprófalvak 

alakulásának, 

pusztulásának 

milyen belső-

külső okai 

lehetnek, lát-e 

veszélyt a mai 

tanyavilág 

pusztulásában; 

felsorolja azokat a 

személyeket, akik 

eddig már 

Illyés Gyula, Sánta 

Ferenc, Sütő András, 

Kósa Ferenc, Keresztury 

Dezső

Fond 1 III. Ojtozi Eszter levél László Gyula Debrecen 1980.03.15 1 f. 1 bor. autográf

kitüntetéséhez 

gratulál

Fond 1 III. Oláh Béla levél László Gyula Budapest 1981.05.13 2 f. gépirat

minden tisztelete 

és 

nagyrabecsülése 

mellett küldi 

"Édes magyar 

anyanyelvünk 

szumir eredete" 

című szerény 

tanulmányát, s 

szeretné, ha 

megtisztelné 

véleményével Zakar András

Fond 1 III. Oláh Ferenc levél László Gyula Csongrád 1981.08.18 1 f. gépirat

kéri, hogy Piroska 

János 

szeptemberre 

tervezett 

retrospektív 

kiállítását nyissa 

meg

Csongrád Városi Tanács 

VB. Művelődési Osztálya

Nagyistók Sándor, 

Piroska János (1894-

1987) festőművész

Fond 1 III. Papp J. Aida levél László Gyula Dabas 1980.12.10 1 db autográf

arra panaszkodik, 

hogy az 

elmagányosodás, 

embertelenség 

közszelleme 

uralkodik; boldog 

ünnepeket kíván

Fond 1 III. Papp Iván levél László Gyula Budapest 1980.??? 1 db 1 bor. autográf

a száz éve 

született 

Medgyessy 

Ferencről 

készített 

linómetszetét (?) 

ajánlja baráti 

szeretettel

Fond 1 III. Papp Iván levél László Gyula Budapest 1980.03.21 2 f.

1 bor. + 1 

linóm. autográf

végre megtalálta 

a neki szánt 

metszetet, illetve 

lenyomatát, 

amivel méltó 

módon 

köszöntheti kerek 

születésnapján

Fond 1 III. Papp Iván levél László Gyula Budapest 1981.12.14 1 db autográf

saját nyomatán 

kíván boldog 

karácsonyt és új 

esztendőt

Fond 1 III.

Padányi Gulyás 

Gyula levél László Gyula Budapest 1982.05.13 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

mellékelten küldi 

az USA-ban élő 

építészmérnök 

testvére méltató 

sorait 

"Őstörténetünk" 

c. könyvéről

Padányi Gulyás Jenő 

(1900-1982) 

építészmérnök

Fond 1 III. Palásti Pál levél László Gyula Csongrád 1982.02.16 1 f. 1 bor. autográf

bocsánatot kér, 

hogy sokáig nem 

jelentkezett, de 

ennek sok oka 

volt; a 

múzeumbarátok 

egy idő óta nem a 

múzeumban 

jönnek össze, 

hanem nála; 

legutóbbi 

alkalommal Tari 

Laci is eljött, de 

már másnap 

ágynak esett; 

orvos fia azonnal 

kórházba vitette, 

mindent 

megtettek érte, 

de már csak Isten 

segítségében 

lehet bízni; most 

otthon van, igen 

gyönge, de 

minden 

látogatónak örül; 

jó lenne, ha 

Csongrádon járva 

Juhász János, Tari 

László, Tari Gábor, 

Tószegi Ferenc



Fond 1 III. Palásti Pál levél László Gyula Csongrád 1982.04.27 1 db

 

kapcsolatain

ak 

témaköréből autográf

levelét átadta Tari 

Lászlónak, aki már 

nem tud választ 

írni, beszéde is 

nehezen érthető; 

T. László április 3-

án meghalt, 

temetése április 

30-án lesz; ő 

sajnos nem tud 

elmenni, mert 

család betegség 

miatt Debrecenbe 

kell utaznia 

feleségével együtt dr. Tari László

Fond 1 III. Palotás János levél László Gyula Felgyő 1981.01.14 1 f. 1 bor. autográf

azt sem tudja hol 

áll a feje, annyi a 

probléma kicsi és 

nagy családjában 

is; napokban 

várják az első 

unokát; a nagy 

családban, 

Felgyőben pedig 

az a probléma, 

hogy az új 

községben nincs 

iskola, pedig egy 

egész iskolára 

való gyereksereg 

él náluk; nagyon 

kéri, emeljen szót 

érdekükben 

"magasabb 

berkekben"

Fond 1 III. Patonai Jánosné levél László Gyula Esztergom 1980.06.04 1 f. 1 bor. autográf

a hetvenes 

években családi 

iratokat adott át, 

egyebek között 

Szilády Áron 

kézjegyét és 

édesapja 

keresztlevelét, 

melynek külön 

érdekessége, 

hogy a keresztelő 

és a keresztapa 

ugyanaz a 

személy, Szilády 

Áron; élete úgy 

alakult, hogy 50 

év után 

visszatérhetett 

szülőhelyére 

Temesvárra, 

ahonnan magával 

hozta édesapja 

ezüst 

keresztelőpoharát

, Szilády ajndékát; 

e nem várt 

fordulatnak 

köszönhetően 

Szilády Áron (1827-

1922) református 

lelkész, nyelvész; 

Zámbó Aurél

Fond 1 III. Patonai Jánosné levél László Gyula Esztergom 1980.07.14 1 f. 1 b or. autográf

nagyon köszöni, 

hogy visszaküldte 

édesapja 

keresztlevelét; 

úgy érzi, hogy 

amióta özvegy, 

üres az élete

Szilády Áron, Zámbó 

Aurél

Fond 1 III. Pál Endre levél László Gyula Nagykőrös

1980.05.27/8

. 2 f. gépirat

lakásfelújítás 

miatt nem tudott 

írni, mert még 

leülni sincs hely;  

jól megviccelte a 

História c. lappal, 

mert azt állította, 

hogy sosem 

hallott róla, aztán 

meg látta, hogy a 

következő szám 

tele van a 

rajzaival; várják az 

unokákat, így 

nyári programjuk 

"biztosítva" lesz; 

kéri, hogy  

mellékelt írását 

próbálja meg 

elhelyezni 

valamelyik 

sajtóorgánumnál, 

s ha nem sikerül 

kiküldi külföldre; 

Bálint Sándor 

temetésére nem 

tudot elmenni; 

két előadással 



Fond 1 III. Pál Endre levél László Gyula Nagykőrös 1980.07.07 1 f. 1 bor. gépirat

szeptemberben 

szeretnék 

meglátogatni, kér 

egy alkalmas 

időpontot és azt 

is, hogy ők is 

látogassanak el 

Nagykőrösre; azt 

is kéri, hogy 

tanulmányáról 

mondjon 

véleményt; 

muzeológus 

barátjával 

ráakadtak néhány 

adatra, melyek 

szerint az egykor 

bécsben tanuló 

magyar diákoknak 

Sz. László volt a 

védőszentjük; 

karikagyűrű 

szavunkra még a 

19. századi 

tájszótár szerint 

sincs elegendő 

magyarázat, pedig 

egy vajdahunyadi Molnár János

Fond 1 III. Pál Endre levél László Gyula Nagykőrös 1980.08.07 4 f. gépirat

mint orvos azt 

hangsúlyozza, 

hogy első a 

egészség és csak 

ezután jöhet 

minden más; 

László Gyulának 

különben is 

kötelessége 

vigyáznia magára; 

diétát és több 

pihenést, 

kevesebb utazást 

javasol; lehangoló 

adatokat sorol a 

magyar 

egészségügy 

helyzetéről és 

egyes orvosok 

erkölcséről; 

szeptemberben 

meglátogatják 

feleségével 

együtt; ebben a 

levelében is 

visszatér  

karikagyűrű 

szavunkra; 

Fond 1 III. Pál Endre levél László Gyula Nagykőrös 1981.02.02 1 f. 1 bor. gépirat

csak most tudta 

meg, hogy milyen 

beteg volt; 

köszöni a rajzot, 

amit azonnal el is 

vitt kereteztetni; 

várja a hírt 

következő könyve 

megjelenéséről

Fond 1 III. Páldi János levél László Gyula Szolnok 1981.05.14 1 f. autográf

kéri, meghívja a 

Varga Katalin 

Gimnáziumba egy 

rendhagyó 

történelem órára

Fond 1 III. Páldi János levél László Gyula Szolnok 1982.04.01 1 f. autográf

kissé késve, de 

megjelent  a 

Vargánya, fogadja 

szeretettel; 

szívesen 

emlékeznek az 

együtt töltött 

órákra

a 

Vargánya 

a szolnoki 

Varga 

Katalin 

Gimnáziu

m 

diáklapja

Fond 1 III. Pálos Á. László levél László Gyula Budapest 1981.04.28 1 f. 1 bor. gépirat

a II. Duna -

Symposium 

minden idejét, 

energiáját elviszi 

és hálátlan 

feladat, csak a 

vérnyomást 

emeli; többet 

ilyesmit nem 

vállal; tehát ezért 

válaszol késve 

meleghangú 

levelére, kívánja, 

hogy érezzék jól 

magukat a szép 

zsennyei 

környezetben

Fond 1 III. Pejkovszki, Ivan levél László Gyula Budapest 1980.12.04 1 f. gépirat

a bolgár 

államalapítás 

1300. 

évfordulójára 

tanulmánykötette

l készülnek a 

bolgár-törökök és 

a magyarság 

honfoglalás előtti 

kapcsolatainak 

témaköréből; 

baráti találkozót 

szerveznek a 

tervezett kötet 

szerkesztőivel; 

kéri közölni, hogy 

milyen új, eddig 

még nem 

publikált 

tanulmánnyal 

kíván szerepelni a 

kötetben

Bolgár Kulturális Központ 

(Budapest)



Fond 1 III. Pesti János levél László Gyula

Székesfehérv

ár 1980.02.09 4 f. gépirat

a tervezett ÉS-

riport 

elkészülésének 

akadályairól 

értekezik, majd 

javaslatokat tesz a 

módosításokra; 

eredetileg a 

régészt és  

képzőművészt 

akarta 

meginterjúvolni, 

de szerkesztői 

javaslatra 

elválasztja a két 

témát; 

hozzájárulást kér 

ahhoz, hogy a 

képzőművész 

László Gyulával az 

Új Tükörben 

adjon közre 

interjút; a 

régésszel 

készítendő 

beszélgetéshez 

felvázolja 

elképzeléseit; 

Gyapay Gábor, Zöldi 

László

Fond 1 III. Pesti János levél László Gyula Budapest 1980.03.28 1 f. gépirat

kéri ne ítéje el az 

ÉS-t az újabb 

késlekedés miatt; 

küldi a 

Köznevelésben 

megjelent 

anyagot, 

amelyből sajnos 

nem tudott 

kitörölni két nem 

oda való 

kifejezést, mert 

korábban 

kiszedték; az Új 

Tükör 

rovatvezetője 

szerint az írás 

időben meg fog 

jelenni

Fond 1 III. Pesti János levél László Gyula Budapest 1980.08.21 1 f. gépirat

hamar elkészült 

könyvének tördelt 

levonata a 

Veszprémi 

Nyomdában, jó 

lenne a 

javításokat 

mihamarabb 

elkészíteni, hogy 

novemberben 

megjelenhessen; 

ha mégis az lenne 

a kérése, hogy 

kapjon még egy 

teljes levonatot, 

akkor kérnek

Fond 1 III. Pesti János levél László Gyula

Székesfehérv

ár 1980.08.29 1 f. gépirat

az Őstörténetünk 

levonatát javítva 

visszaküldte a 

nyomdába; a 

"Tőle, róla, vele" 

című függelékhez 

még beillesztett 

30 sort Bóna 

köszöntőjéből; ez 

utóbbit az Új Írás 

közölte még 

júniusban Bóna István

Fond 1 III. Pesti János levél László Gyula Budapest 1980.06.24 1 f. gépirat

köszönettel 

mellékeli a 

Rundschau 

kölcsönzött 

példányait; az 

Őstörténetet nem 

tudja visszadni, 

mert Glatz 

javaslatára 

Ránkihoz került, 

aki magával 

akarja vinni 

Amerikába, ahol 

két évig fog 

dolgozni 

vendégprofesszor

ként

Glatz Ferenc, Ránki 

György

Fond 1 III. Pesti József levél László Gyula

Buenos 

Aires 1980.10.07 1 f. 1 bor. autográf

mivel 

személyesen ne 

sikerült 

találkozniuk, 

ismeretlenül írja 

levelét, 

bemutatkozik; 

azon "forrófejű 

magyarokhoz" 

tartozik, akik a 

magyar ősiség 

kutatásával 

foglalkoznak; az 

ázsiai népek ősi 

történetét tanítja 

az egyetemen; 

lenne miről 

beszélgetniük, s 

erre reményei 

szerint lesz is 

lehetőség, mert 

elég gyakran jár 

haza; nyolc 

testvérének 

negyven családos 

gyermeke van

Universidad del Salvador 

Escuela de Estudios 

Orientales Instituto de 

Estudios Uralo-Altaicos 

(Buenos Aires)

Pesti 

József S. J. 

1966-ban 

alapította 

a ma is 

működő 

Buenos 

Aires-i 

Szent 

László 

Iskolát

Fond 1 III. Petkes [József] levél László Gyula

Szatmárném

eti 1980.12.07 1 db 1 bor. autográf

kellemes 

karácsonyt kíván 

az egész Petkes-

család



Fond 1 III. Pető Mária levél László Gyula Budapest 1980.05.20 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a 

Régészeti 

Leveleket és azt, 

hogy tanítványai 

közt tartja őt 

számon; háláját 

fejezi ki azért a 

történelmi 

szemléletért, amit 

tőle kapott

Fond 1 III. Pécsi Judit levél László Gyula Sárospatak 1980.06.26 1 f. gépirat

köszönik kedvező 

válaszát és kérik a 

tervezett előadást 

szeptemberre 

előjegyezni; 

egyúttal kérik az 

előadás pontos 

címét, hogy a 

meghívókat el 

tudják készíteni előadás

Rákóczi Múzeum 

(Sárospatak)

Fond 1 III. Pécsi Judit levél László Gyula Sárospatak 1980.08.28 1 f. gépirat

szeretné tudni, 

hogy a 

szeptember 9-re 

tervezett 

előadással 

kapcsolatban van-

e változás előadás

Rákóczi Múzeum 

(Sárospatak)

Fond 1 III. Péntek István levél László Gyula

Dunaszerdah

ely [1982].01.09. 1 f. 1 bor. gépirat

előadása 

dátumának április 

16-át ajánlaná; 

ahogy 

megbeszélték, 

találkoznak a 

komárnói 

múzeumban előadás

Mestký dom kultúry a 

osvety (Dunajska Streda)

Fond 1 III. Péntek István levél László Gyula

Dunaszerdah

ely 1982.03.23 1 f. 1 bor. gépirat

április 16-án várja 

Dunaszedahelyen; 

amennyiben még 

aznap találkozni 

szeretne 

komáromi 

barátaival, akkor 

vállalja 

elszállítását előadás

Mestký dom kultúry a 

osvety (Dunajska Streda)

Fond 1 III. Péter László levél László Gyula Szeged 1980.03.12 2 f. 1 bor. gépirat

hetvenedik 

születésnapjára 

minden jót kíván

Somogyi Könyvtár 

(Szeged)

Fond 1 III. Philipp Clarisse levél László Gyula Budapest 1980.08.25 1 f. gépirat

megbízzák 

Kisdéginé Kirimi 

Irén Lotz Károly 

című kéziratának 

szaklektorálásával szaklektorálás

Képzőművészeti Alap 

Kiadóvállalata (Budapest)

Kisdéginé Kirimi Irén; 

Lotz Károly

Fond 1 III. Philipp Clarisse levél László Gyula Budapest 1981.02.12 1 f. 1 bor. gépirat

a Lotz Károly című 

kézirat 

szaklektorálását 

megkapták; a 

honoráriumot 

utalják szaklektorálás

Képzőművészeti Alap 

Kiadóvállalata (Budapest)

Kisdéginé Kirimi Irén, 

Lotz Károly

további 

aláíró 

Horváth 

Teréz

Fond 1 III. Pippal Martina levél László Gyula Wien 1981.01.11 1 f.

1 bor. + 1 

fénykép gépirat német

főnöke már 

korábban 

megbízta azzal, 

hogy küldjön egy 

fényképet a 

"Melker Kopf"-

ról, de nehezen 

talált megfelelőt; 

a mellékelt kép 

intézetükből 

származik "Melker Kopf"

Institut für 

Kunsgeschichte de 

Universität Wien Hermann Fillitz Melk

Fond 1 III. Piroska János levél László Gyula Csongrád 1980.12.16 1 f. 1 bor. autográf

köszöni és 

viszonozza az 

ünnepekre szóló 

jókívánságokat; a 

hosszú élet csak 

akkor ér valamit, 

ha ahhoz jó 

egészség is társul, 

márpedig ő azt 

hallotta, hogy 

Csongrádra 

tervezett 

előadása 

betegség miatt 

maradt el; reméli, 

hogy Isten 

segítségével 

nemsokára mégis 

találkoznak; 

köszöni a küldött 

grafikát, 

nagyszerűnek 

tartja; ő maga 

sokat dolgozik, az 

eddigi 

jelentéktelen 

társas 

kiállításokon kívül 

Fond 1 III. Polinszky Károly levél László Gyula Budapest 1980.03.12 1 f. 1 bor. gépirat

70. 

születésnapján 

szívből köszönti, 

sok sikert kíván

Fond 1 III.

Pomezsánszky 

György levél László Gyula Budapest 1982.07.22 1 f. távirat

szeretné 

meglátogatni, 

hogy 

megbeszéljék az 

októberben 

esedékes 

televíziós műsort

Magyar Televízió. Ifjúsági 

Osztály



Fond 1 III.

Pomezsánszky 

György levél László Gyula Budapest 1982.08.24 2 f. gépirat

augusztusi 

személyes 

megbeszélésükre 

emlékeztetve 

felkéri, hogy 

működjön közre a 

"Fiatalok estje" 

októberben 

esedékes 

adásában; a 

műsor a magyar 

mezőgazdaságról, 

a magyar 

parasztságról és a 

népi kultúráról 

szól; kéri jelezze, 

hogy a megadott 

időpont megfelel-

e

Fond 1 III. Popescu, Dorin levél László Gyula Bukarest 1965.04.15 1 f. autográf

azért nem reagált 

azonnal levelére, 

mert nehéz egy 

gyenge magyar 

tudással szép 

levélre válaszolni;  

gyakran gondol 

budapesti  útjára 

és magyar 

barátaira, akik 

olyan kedvesen 

fogadták; levelét 

megmutatta Ion 

Russunak, aki 

elmondta róla, 

hogy milyen 

szónoki és festői 

tehetsége van és 

mint régészt, 

mindenki nagyon 

becsüli; gyönge 

egészsége és a 

sok adminsztráció 

miatt alig marad 

ideje a 

régészetre; az 

Istoria romaniei 

első kötetében írt Ion Russu (1911-1985)

Fond 1 III. Pósfay Pongrác levél László Gyula

Villa Carlos 

Paz 

(Cordoba) 

(Argentina) 1982.12.11

1 db + 2 

f. 1 bor. autográf

Theész János 

másolatban 

elküldte levelét, 

amely nagy 

örömet okozott; a 

Szent Koronáról 

szóló 

megfigyelését 

csak a következő 

évben küldi el; a 

post scriptumban 

a 

nagyszentmiklósi 

korsókon ábrázolt 

eredetmondánkk

al kapcsolatos 

feljegyzéseit közli; 

jól emlékszik 

Fettich nagy 

régésztekintélyér

e, ezért nagyon 

megdöbbentette 

az állítólagos 

Álmos sírral 

kapcsolatos 

eltévelyedése; 

sajnos nagyon 

nehezen fér hozzá 

Nagyszentmik

lósi 

aranykincs, 

Szent Korona

Theész János, Fettich 

Nándor, Györffy György

Fond 1 III. Püski Sándor levél László Gyula New York 1982.08.23 1 f. gépirat

kéri nyugodjon 

meg, mindent 

elrendez, ha nem 

is abban a 

pillanatban, 

amikor kéri; már 

annyi jó 

szolgálatot tett 

neki, amiért 

elvárhatja, hogy 

türelmesebb 

legyen vele; 

rendegeteg a 

dolga, sok a 

vendég és már a 

maga dolgát is 

meg kellene írnia; 

szeptemberben 

készül hazajönni a 

Szárszó-könyv 

szerkesztőbizottsá

gi ülésére

Püski-Corvin Hungarian 

Books (New York)

Saáry Éva, Szathmáry 

Lajos

Fond 1 III. Püski Sándor levél László Gyula New York 1982.11.09 1 f. 1 f. gépirat

küldi a meghívót 

a 

vízumkérelemhez, 

tájékoztatja a 

további hivatali 

teendőkről, majd 

részletezi a 

tervezett út 

programlehetősé

geit, kár hogy 

októberi 

budapesti 

tartózkodása 

során svájci útja 

miatt nem 

találkzhattak

Püski-Corvin Hungarian 

Books (New York)



Fond 1 III. Püski Sándor levél László Gyula New York 1982.12.21 1 f. gépirat

beszélt 

Szathmáryval, 

neki megfelel az 

időpont, csak 

kérik mondja 

meg, hogy 

meddig szeretne 

maradni, ugyanis 

gondoskodni kell 

a repülőjegyről; a 

továbbiakban az 

anyagi kérdéseket 

tisztázza; 

javasolja, hogy 

tanulmányozza az 

itthoni Egyesült 

Államok c. 

útikönyvet és 

tervezze el mit 

szeretne látni

Püski-Corvin Hungarian 

Books (New York) Szathmáry Lajos

Fond 1 III. Rajczy Mária levél László Gyula Budapest 1981.12.28 1 f. 1 bor. autográf

csatlakozik férje 

(dr. Simon 

Ágoston) 

leveléhez; 

könyveit dicséri 

és találkozni 

szeretne, hogy 

beszélgethessene

k a régi időkről

a férj 

levele 

nincs a 

borítékba

n

Fond 1 III. Rácz Béláné levél László Gyula Siófok 1981.09.17 1 f. gépirat

korábbi 

megbeszélésük 

értelmében kéri, 

hogy október 5-

én tartson 

előadást "A kettős 

honfoglalás" 

címmel 

könyvtáruk 

olvasótermében előadás

Dél-Balatoni Kulturális 

Központ-Siófok Városi-

Járási Könyvára

Fond 1 III. Ráduly Emil levél László Gyula Vác 1982.03.26 1 f. gépirat

múzeumuk baráti 

köre Váci 

Múzeumi 

Egyesület néven 

feleleveníti a régi 

hagyományokat 

és előadásokat 

szerveznek; 

márciusban 

Torma István 

régész tart 

előadásokat; 

ezúttal őt kérik, 

hogy - különös 

tekintettel arra, 

hogy Vácon igen 

régen nem tartott 

előadást - tisztelje 

meg őket és a 

kettős 

honfoglalás 

hipotéziséről 

beszéljen az 

érdeklődő 

közönségnek előadás

Vak Bottyán Múzeum 

(Vác) Torma István

Fond 1 III.

Rickenmann, 

Veronika levél László Gyula Freidorf 1981.12.01 4 f. gépirat

se nem történész, 

se nem régész, de 

most a magyar 

őstörténet köti le 

figyelmét, 

rengeteget olvas; 

levelével nem a 

professzor 

írásaihoz akar 

jobb 

magyarázatot 

adni, csupán egy 

eddig nem eléggé 

kidolgozott 

területet érint; 

közelebbről a 

mondabeli 

Csabával 

foglalkozik

Dümmerth Dezső, 

Heinz Ritter (1902-

1994)

Fond 1 III. Róna-Tas András levél László Gyula Szeged 1980.12.04 1 f. 1 bor. gépirat

az OTDK 

konferenciájára  

hívják, s kérik, 

hogy a bírálók 

testületének 

tagjaként vegyen 

részt a 

munkában; a 

melléklet 

visszaküldésével 

tájékoztassa őket, 

hogy a 

felkérésnek eleget 

tud-e tenni OTDK



Fond 1 III. Ronyecz Annamária levél László Gyula Budapest 1982.03.03 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

mellékeli 

Sepsiszentgyörgy

ön élő nagybátyja 

levelét; a 

nyugdíjas 

pedagógus 

rovásírások 

megfejtésével 

foglalkozik, 

levelében  a 

nagyszentmiklósi 

kincs 8. sz. 

gyümölcstálkája 

feliratának 

olvasatát közli; 

elmondása szerint 

még további hét 

rovásfelirat 

megoldása van a 

birtokában, 

ezeket fel is 

sorolja; szívesen 

megfejtené a 

kincs további 

rovásfeliratait is 

Nagyszentmik

lósi kincs; 

rovásírás Györbiró István

Fond 1 III. Rutkai Ferenc levél László Gyula Budapest 1982.01.14 1 f. gépirat

mellékeli az 1980. 

szeptemberi 

"Művészet a 

változó világban" 

című 

tanácskozással 

kapcsolatos 

hozzászólásokat, 

valamint az 1981. 

októberi 

"Világunk tükre a 

művészet" címen 

szervezett 

tanácskozás 

anyagát; várják 

észrevételeit

Magyar Képző- és 

Iparművészek Szövetsége 

(Budapest)

Fond 1 III. Saáry Éva levél László Gyula Lugano 1982.01.17 1 f. gépirat

meghívja 

októberben 

tartandó 4 napos 

tanulmányi 

konferenciájukra 

előadónak; 

röviden 

tájékoztatja az 

SMIKK 

történetéről és 

eddigi 

kiadványairól, 

terveiről, majd a 

konferencián való 

részvétel 

feltételeiről előadás

Svájci Magyar Irodalom- 

és Könyvbarátok Köre

Fond 1 III. Saáry Éva levél László Gyula Lugano 1982.02.24 1 f. 1 bor. gépirat

ezúttal, mint az 

SMIKK elnöke, 

hivatalosan is 

meghívja az 

októberre 

tervezett 

akadémiai 

napokra; a 

konferencián a 

magyar 

történelem 

áttekintéséről és 

bizonyos fokú 

újraértékeléséről 

lesz szó; mielőbbi 

választ vár a 

végleges program 

elkszítése 

érdekében előadás

Svájci Magyar Irodalom- 

és Könyvbarátok Köre

Fond 1 III. Saáry Éva levél László Gyula Lugano 1982.08.04 1 f. 1 bor. gépirat

nagyon örül a jó 

hírnek, válasza 

csak azért késett, 

mert az anyagi 

ügyeket a 

főtitkárral meg 

kellett beszélnie; 

szomszédjában 

lakik Szolnai Judit, 

aki az ugyancsak 

Lugánóban élő 

Török Pállal 

együtt 

segítségére 

lesznek a 

konferencián; a 

magnófelvételnek 

nincs akadálya, 

bár ennek átírása 

számára sok 

pluszmunkát 

jelent; felhívja a 

figyelmét a 

Bornemisza-

Thyssen 

gyűjteményre , 

amit azonban 

október végén 

Svájci Magyar Irodalom- 

és Könyvbarátok Köre

Szolnai Judit, Török Pál, 

Püski Sándor



Fond 1 III. Salamon Nándor levél László Gyula Győr 1980.06.19 1 f. 1 bor. gépirat

csak 1972 óta 

dolgozik a Xantus 

Múzeumban, 

törzshelye a 

Borsos Múzeum 

épületében van; 

címét Tomka 

Péter révén 

szerezte meg, így 

most a múlt évi 

Veszprémi 

Naplóban 

megjelent 

imertetését is 

elküldi; készülnek 

a következő őt év 

tervei, s kérdezi, 

hogy ezek 

valamelyikéban 

nem volna-e 

kedve festészeti, 

grafikai 

életművéből egy 

válogatást 

bemutatni a győri 

Képtárban

Xantus János Múzeum  

(Győr)

Dávid Lajos, Tomka 

Péter

Fond 1 III. Salamon Nándor levél László Gyula Győr 1980.11.04 1 f. 1 bor. gépirat

örül, hogy 

hajlandó kiállítani 

képzőművészeti 

gyűjteményének 

válogatott 

anyagát; terveit 

ennek 

szellemében 

készíti elő; a 

hivatalos és 

végleges 

felkérésre csak a 

tervek elfogadása 

után kerül sor; 

nem hiszi, hogy 

gondot okozna az 

"Ács fiának 

Evangéliuma", 

hiszen reményei 

szerint elmúltak 

azok az idők, 

amikor a Szent 

László hermában 

is csak egy 

vallásos 

műtárgyat láttak kiállítás

Xantus János Múzeum  

(Győr)

Fond 1 III. Sas Péter levél László Gyula Budapest 1981.01.03 1 f. 1 bor. gépirat

az Országgyűlési 

Könyvtárban 

dolgozik, sokat 

foglalkozik a 

magyar 

történelemmel és 

irodalommal; 

példaképének 

tekinti Kós 

Károlyt; minél 

többet szeretne 

megtudni róla és 

munkásságáról; 

kéri, hogy segítse 

munkáját Kós Károly

Fond 1 III. Sas Péter levél László Gyula Budapest 1981.05.30 1 f. 1 bor. gépirat

sajnos nem 

tudtak 

beszélgetni a Kós 

Károly Körben 

tartott előadása 

után; az előadás 

számára 

felejthetetlen 

élményt jelentett;  

most ismételten 

segítségét kéri 

kutatásaihoz; 

időközben  Kós 

Károly ügyben 

Koloszváron is 

járt, ahol 

tiszteletreméltó 

emberekkel 

találkozott

Kós Károly, Debreczeni 

László, Gy. Szabó Béla

Fond 1 III. Sas Péter levél László Gyula Budapest 1982.02.28 1 f. gépirat

múlt nyári 

beszélgetésük 

során Bánffy 

Miklós személye 

is szóba került, 

ezúttal róla is 

többet szeretne 

megtudni; 

összeállított egy 

válogatást Kós 

Károlyműveiből; 

engedélyét kéri, 

hogy rajzait 

felhasználhassa a 

kötethez

Kós Károly, Bánffy 

Miklós

Fond 1 III. Sas Péter levél László Gyula Budapest 1982.10.07 1 f. gépirat

jelentkezni 

szeretne Kós 

Károly leveleinek 

feldolgozásával, 

mert biztos 

benne, hogy 

érdekelni fogja Kós Károly



Fond 1 III. Saskó Jenő levél László Gyula Érsekújvár 1980.03.19 1 f. gépirat

küldi a fia által, az 

újvári Csemadok 

előadáson 

készített 

felvételeket; a 

szép előadás 

magával ragadta a 

hallgatóságot; 

gratulál állami 

kitüntetéséhez Csemadok

Fond 1 III. Sági Károly levél László Gyula Keszthely 1981.01.22 1 f. 1 bor. gépirat

Eger Zsiga 

megkérdezte, 

hogy mi van 

László Gyula 

Kortársaim 

sorozatával; 

valóban igen 

hasznos lenne, ha 

a képek mellé 

szöveg is kerülne; 

ez nagy munka, 

de így kevesebb 

ideje maradna 

olyan témák 

boncolgatására, 

melyeket csak a 

hit oldhat meg; 

van néhány 

levele, tehát 

csereberélhetnek

Eger Zsigmond, Rippl-

Rónai József, Berzsenyi 

Dániel, Radnóti Miklós, 

Rudnay Gyula, Csatkai 

Endre, Molnár Ferenc

Fond 1 III. Sánta Mihály levél László Gyula Kevermes 1982.11.08 1 f. 1 bor. gépirat

a kevermesi régi 

sóderbányában a 

kotrógép egy 

feltehetően 

négyszögű 

anyagból egy 

három kilónyi 

márványdarabot 

tört le, ugyanitt 

két csontvázat is 

találtak; szerinte 

búvárok és 

erőgép 

segítségével 

partra lehetne 

emelni a nehéz 

leletet, ami 

szerinte hun is 

lehet; kéri 

szakítson időt e 

nemes kutatásra Kevermes

Fond 1 III. Scháffner  Rózsa levél László Gyula Budapest 1981.01.06 2 f. 1 bor. autográf

meghatottsággal 

olvasott 

Medgyessy 

ünnepléséről; ő 

sok segítséget, 

szeretetet kapott 

tőle; szeretne 

elmenni a 

Százados úti 

emlékünnepségre

, meg a Galériába 

is, de ide nincs 

meghívója; kéri 

legyen 

segítségére 

abban, hogy ott 

lehessen a 

galériai 

megnyitón, mert 

ő már csak a múlt 

szépségeiben talál 

örömet Medgyessy Ferenc

Fond 1 III. Schwott Lajos levél László Gyula Budapest 1980.03.15 1 db 1 bor. autográf

végre kedvükre 

valót láttak, 

hallottak a TV-

ben; a régi baráti 

szeretettel 

gratulálnak a 

kitüntetéshez

Fond 1 III. Schwott Lajos levél László Gyula Budapest 1981.01.21 1 db 1 bor. nyomt.

meghívó Berda 

József 

születésének 79. 

évfordulóján 

tartandó baráti 

összejövetelre Berda József

Fond 1 III. Selmeczi László levél László Gyula Szolnok 1980.02.21 1 f. 1 bor. gépirat

a Régészeti 

levelek 

sokszorosítása 

rendben halad, 

március 7-én 

szállítanák; 

kérdezi, hogy a 

terminus megfelel-

e és hová vigyék a 

köteteket; 

felajánlja 

segítségét 

hasonló esetekre

Szolnok Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Szolnok)

Fond 1 III. Simon Gy. Ferenc levél László Gyula Budapest 1980.07.21 1 f. gépirat

a Királyi 

jogarunkról című 

kézirata 

illetékességből is 

hozzá került; 

köszöni és 

engedélyt kér az 

írás kicsit későbbi, 

de aktuális 

időpontban (aug. 

20.) történő 

megjelenéséhez; 

változtatás és 

törlés 

mellőzésére 

személye a 

garancia

Képes Újság 

Szerkesztősége



Fond 1 III. Sinkovits Péter levél László Gyula Budapest 1980.02.28 1 f. 1 bor. gépirat

korábbi 

megbeszélésük 

értelmében kéri 

egy Szalay 

Lajosról szóló cikk 

megírására; 

szeretné, ha az 

Ómagyar Mária-

siralom 

szalagillusztrációit 

elemezné

Művészet. A Magyar 

Képzőművészek 

Szövetségének folyóirata

Szalay Lajos (1909-

1995)

Fond 1 III. Skublics János levél László Gyula Budapest 1980.04.30 1 f. 1 bor.+ 11 f. gépirat

megilletődéssel 

olvasta a levelére 

kapott választ; 

nagyon sajnálja, 

hogy művei 

elkerülték 

figyelmét, pedig 

szerette volna 

tudni mindazt, 

amit eddig 

elmulasztott; 

érdeklődési köre 

leginkább a 

múltakra és 

őseire terjed ki; 

egyik atyai ősének 

Kisfaludy Sándor 

jó barátja volt, 

nagyapjának 

pedig Deák 

Ferenc; a kedves 

hangú levelet 

saját írásával 

köszöni meg; 

mellékeli 

szülőfaluja, 

Kaposmérő 

helytörténetének 

Kisfaludy Sándor, Deák 

Fferenc,  Margarics 

[János?]

A 

melléklet: 

Velikei és 

besenyői 

Skublics 

János:  

Adalékok 

Somogy 

Vármegyei 

Kaposmér

ő 

községnek 

történeté

het. 1979

Fond 1 III. Skublics János levél László Gyula Budapest 1980.11.08 1 f. 1 bor. gépirat

Tervező Irodai 

kollégáival 

felkeresnék azt a 

Somogy megyei 

területet (Tókaj-

Puszta), melyet a 

helyszínrajzán 

megjelölt; Csanda-

féle műszerrel 

végeznék a 

vizsgálatot; 

érdekes lenne 

megtalálni a 

leírásában jelzett 

templomromokat

; azt kérdezi, hogy 

kihez kell 

fordulniuk 

kutatási 

engedélyért

Fond 1 III. Somodi Endre levél László Gyula Budapest 1981.02.20 2 f. gépirat

köszöni az 

értékelő sorokat; 

írása 

fogyatékosságával 

maga is tisztában 

volt; a javasolt és 

számára elérhető 

írásokat elolvasta, 

majd felsorolja, 

hogy melyikkel 

értett egyet és 

melyikkel nem

Fond 1 III. Somosközi Jánosné levél László Gyula Budapest 1981.01.07 1 f. 1 bor. + 1 f. autográf

továbbítja 

Margarita 

Nikolova Vidinből 

írt levelét Margarita Nikolova

a bolgár 

kutató 

levelének 

tartalma: 

érdeklődé

ssel 

olvasta 

Kuvrat 

kagan fiai 

történetér

ől szóló 

írását; ő is 

hasonló 

témával 

foglalkozik

, szívesen 

küld saját 

művéből

Fond 1 III. Soproni Olivér levél László Gyula Budapest 1981.12.? 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni, hogy 

felesége elhunyta 

alkalmával 

osztozik 

fájdalmában

Fond 1 III. Steinert Ágota levél László Gyula Budapest 1982.08.13 2 f. gépirat

a Helikon Kiadó 

Labirintus címmel 

új történelmi-

ismeretterjesztő 

sorozatot indít, 

melyben a 

magyar 

történelem 

kevéssé ismert 

vagy tisztázott 

eseményeit 

kívánja olvasói elé 

tárni; a tervek 

felvázolása után 

felkéri, hogy írjon 

Álmos szerepéről, 

a honfoglalásról, 

az előtte lévő 

időszak 

társadalmi 

viszonyairól Helikon Kiadó (Budapest)



Fond 1 III. Steinhausz György levél László Gyula Csopak 1982.01.06 2 f. gépirat

1977-ben 

megünnepelték 

Csopak 700 éves 

évfordulóját, s 

ebből az 

alkalomból egy 

kis könyvet is 

kiadtak; a könyv 

történeti részét a 

szerkesztő 

kívánságára meg 

kellett rövidíteni; 

most azonban 

teljesebb munkát 

szeretne 

készíteni; a 

veszprémi 

Bakonyi Múzeum 

számára végez 

Csopakról 

földrajzi 

névgyűjtést; 

levelében Csopak 

nevének 

eredetéről 

tudakozódik és 

tanácsokat kér Csopak

Fond 1 III. Stettner Béla levél László Gyula Budapest 1982.02.25 1 f. 1 bor. gépirat

augusztusban 

rendezik 

Oxfordban a 

kisgrafika/exlibris 

gyűjtők XIX. 

Nemzeti 

Kongresszusát; 

mint minden ilyen 

alkalomkor, most 

is elküldik a 

magyar 

grafikusokat 

reprezentáló 

kisgrafikai 

mappájukat, s 

szeretnék, ha ő is 

szerepelne 

benne; egyúttal 

kérik, hogy 

Kisgrafika című 

lapjuk számára 

küldjön néhány 

újonnan készült 

kisgrafikát, hogy 

lapjuk színvonalát 

emelhessék kisgrafika

Kisgrafika-Barátok Köre 

(Budapest)

Fond 1 III.

Storb de Rivas, 

Guillermina levél László Gyula Bonn 1980.10.07 1 f. gépirat

munkáját 

szeretnék segíteni 

azzal, hogy 

elküldik számára 

az Archäologie 

und Photographie 

: Fünfzig Beispiele 

zur Geschichte 

und Methode 

című 

kiadványukat Inter Nationes

Fond 1 III.

Sugár Menyhért 

(Melchior Sugier) levél László Gyula Besseges 1981.01.04 1 f. 1 bor. gépirat

1979-es levelének 

egy sziciliai írás 

megfejtése volt a 

tárgya; akkori 

válasza most újra 

kezébe került; a 

prof. állítását, 

miszerint a 

régészeti leletek 

némák, csak 

részben tudja 

elfogadni, mert, 

ha régész lenne, 

akkor a 

"beszédes" 

leleteket nem 

hagyná figyelmen 

kívül; ennek 

értelmében akkor 

is folalkozna a 

székelyek szicíliai 

származásával, ha 

azt semmi nem 

támasztja alá; azt 

tanácsolja, hogy a 

hazai kutatók 

foglalkozzanak a 

külföldi kutatók 

Fond 1 III. Sümegi György levél László Gyula Kecskemét 1980.04.13 1 db autográf

köszöni, hogy 

Molnár János 

közvetítésén 

keresztül 

dedikálta 

könyveit Molnár János

Fond 1 III. Szabó Imre levél László Gyula Miami 1981.10.23 1 f. 1 bor. gépirat

Miamiban él egy 

magyar 

milliomos, aki 

sokat utazik; 

legutóbb azzal 

jött vissza 

Kínából, hogy 

megtalálta a 

magyarok 

rokonait, állítása 

szerint a Himalája 

tövében mintegy 

2 millió fehér 

ember él, akik 

magukat 

ugoroknak hívják, 

országukat pedig 

Zsungariának; az 

Európában élő 

magyarokról nem 

tudnak, de úgy 

néznek ki, mintha 

Kiskundorozsmár

ól jöttek volna; 

ABC-jükben 

kettős pontokat 

használnak a 

magánhangzókon Nagymihály Gáspár



Fond 1 III. Szabó István levél László Gyula Nagyecsed 1981.02.18 1 f. 1 bor. gépirat

egyetemista 

korában 

löszelemzéseket 

végzett egy 

gádorosi 

homokbányában, 

ahol 1 m mélyen 

faszénhez 

hasonló 

szemcséket 

fedezett fel, most 

a Régészeti 

tanulmányokat 

olvasva ötlött 

eszébe, hogy ott 

talán egy tűzhely 

lehetett; Felgyő 

nincs messze 

Gádorostól, s ha 

munkájához több 

adatra lenne 

szüksége, akkor a 

tavaszi szünetben 

szívesen felkeresi 

a helyszínt és 

ellenőrzi a 

korábbi 

mintavétel Fettich Nándor Gádoros, Felgyő

Fond 1 III. Szabó János, Á. levél László Gyula

Székesfehérv

ár 1981.07.16 1 f. gépirat

Adorján Imre 

egykori 

protestáns lelkész 

hobbiból 

elkezdett 

foglalkozni a 

török nyelvvel, s 

általában a 

turkológiával, 

többször járt 

Törökországban; 

fő kutatási 

területe a 

szeldzsuk korszak; 

véleménye szerint 

a 

hiedelemvilágban

, az élet miden 

régiójában 

bizonyíthatóan 

kimutatható a 

magyar-szeldzsuk 

kölcsönhatás; 

kérdése az, hogy 

helyes-e ez a 

hipotézis és mi a 

tudomány mai 

álláspontja; szeldzsukok

Fejér Megyei Hírlap 

(Székesfehérvár)

Adorján Imre, 

Peresztegi Takács 

Ferenc

Fond 1 III. Szabó József levél László Gyula Bácstopolya 1980.02.05 1 f. 1 bor. gépirat

Gere László 

Szekeresék zentai 

kutatóásásánál 

kapott kedvet a 

régészethez; sok 

lemondás árán 

felkerült Pestre, 

nagyon szereti a 

régészetet és 

szorgalmas; 

Oravecz 

Hargitáról még 

nem tudják, hogy 

visszajön-e vagy 

marad; 

Szekeresék 

hatalmas ásatást 

végeznek, 5 ezer 

négyzetméteren 

mozgatták  meg a 

földet; ezen 

ásatás kapcsán 

veti fel újra a 

kérdést, hogy 

nem látogatna-e 

el hozzájuk, mert 

nagyon-nagyon 

szeretnék; 

Gere László, Szekeres 

László, Oravecz Hargita, 

Jung Károly Zenta

Fond 1 III. Szabó Károly levél László Gyula

Balatonrend

es 1981.04.05 2 f. 1 bor. autográf

a balatonrendesi 

ház 

kőművesmunkáir

ól és a nyílászárók 

elkészítéséről 

értekezik

Fond 1 III. Szabó Károly levél László Gyula

Balatonrend

es 1981.08.10 1 db autográf

vett egy teljesen 

új csiszolót; a 

Szent László fejet 

egy 5 cm-es 

lucfenyő padlóra 

applikálta fel

Fond 1 III. Szabó Károly levél László Gyula

Balatonrend

es 1981.10.11 1 f. 1 bor. autográf

azt kérdezi, hogy 

milyen színűre 

fesse a tékákat és 

a virágládákat

Fond 1 III. Szabó Klára levél László Gyula Dunaújváros 1980.07.12 1 f. 1 bor. autográf

köszönik a 

Régészeti levelek  

című kötetet és 

azt, hogy őket is 

tanítványai közé 

sorolta; ők most 

éppen római kori 

bélyeges téglákkal 

ás 

bronzedényekkel 

foglalkoznak

további 

aláíró 

Lőrincz 

Barnabás



Fond 1 III. Szabó Lóránd levél László Gyula Budapest 1980.09.08 1 f. gépirat

"A háziállatok 

kialakulása" című 

kiállításuk 

keretében a 

honfoglaló 

magyarok 

állattartását 

kívánják 

bemutatni; a 

felgyői ásatás 

területéről és 

anyagáról 

makettet 

csináltatnának; 

szeretnék, ha 

tanácsadóként 

részt venne a 

kiálltás 

munkálataiban kiállítás

Magyar Mezőgazdasági 

Múzeum Matolcsi János

Fond 1 III. Szabó Sándor Géza levél László Gyula Debrecen 1980.03.19 1 f. 1 bor. gépirat

Boromisza 

Tiborral 

kapcsolatos 

dolgozatát a 

Hortobágyi 

Nemzeti Park 

igazgatósága 

külön füzetben 

akarja kiadni; 

Módy tanácsára 

kéri, hogy vállalja 

el az előszó 

megírását; a 

Nemzeti Park 

megvásárolta 

Boromisza 

özvegyétől a 

hagyaték 

hortobágyi részét, 

ehhez 

kapcsolódik az ő 

dolgzata is kiállítás

Boromisza Tibor (1880-

1960) festő, Módy 

György

Fond 1 III. Szabó L. Istvánné levél László Gyula Budapest 1980.07.20 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

mellékelten küldi 

a História egyik 

olvasója levelének 

másolatát História Szerkesztősége Tóth Joachim

a História 

olvasója 

felfigyelt 

L. Gy. 

rajzaira, 

de nem 

tudja 

eldönteni, 

hogy az 

ábrázolt 

személyek 

az első 

vagy a 

második 

honfoglalá

s 

szereplőit 

ábrázolják-

e; 

némelyik 

tatár-

mongol 

eredetű, 

de ez 

idegen a 

magyar 

szemnek; 

feltehetől

Fond 1 III. Szabó T. Ádám levél László Gyula Groningen 1980.10.14 1 f. 1 bor. autográf

erdélyi történeti 

helynévanyaggal 

dolgozik, 

munkáját könyv 

alakban is 

szeretné  

megjelentetni, de 

ennél többet nem 

beszél róla, amíg 

teljesen el  nem 

készül a 

munkával; 

emellett Posgay 

Ildikóval a 

"Helynév-

magyarázatok"-on 

dolgozik; úgy érzi, 

hogy nagyon 

hasznos volt 

számára 

Turkuban 

folytatott 

beszélgetésük

helységnevek, 

etimológia Posgay Ildikó

Fond 1 III. Szabó T. Ádám levél László Gyula Groningen 1981.03.08 1 f. gépirat

elkészült a 

munkával, küldi a 

kéziratot; a még 

hiányzó néhány 

adatot Gerstner 

Károlytól fogja 

megkapni; noha 

feleségével együtt 

dolgoztak az 

anyagon, úgy 

döntöttek, hogy 

csak az övé 

legyen a 

felelősség, azaz az 

ő nevén fog 

megjelenni a mű; 

felhatalmazza a 

levél címzettjét, 

hogy egyes 

fejezetek címén, 

alcímén belátása 

szerint 

változtasson



Fond 1 III. Szabó T. Ádám levél László Gyula Groningen 1981.05.26 1 f. autográf

nagyon köszöni a 

meleghangú 

szavakat, 

elismerő sorokat; 

ezzel együtt tudja, 

hogy még sokat 

kell tanulnia, 

felsorol néhány 

Szent Viddel 

kapcsolatos 

helységnevet; 

számára a 

"pogánykori" 

nevek a 

legizgalmasabbak; 

1981 

augusztusától a 

következő év 

szeptemberéig 

Budapesten lesz; 

reméli találnak 

alkalmat a 

beszélgetésekre

helységnevek, 

etimológia Posgay Ildikó

Fond 1 III. Szabó Zoltán levél László Gyula

S. Norwalk 

(CT) 1982.01.12 5 f. 1 bor. gépirat

olvasta a kettős 

honfoglalásról 

írott munkáját, 

mellyel 

kapcsolatban 

leírja felvetéseit; 

töprengései után 

rátér levele valódi 

tartalmára, "ami 

egy meglepő 

magyar 

történelmi forrás 

ismertetése; "ez 

az ismertetendő 

mű magát 

geneológiának 

nevei és 1732-

ben nyomtatták 

Londonban, de 

valójában 

Magyarország 

területének korai 

történelmére idéz 

adatokat és 

olykor 

forrásokat"; a 

következő 

oldalakon a könyv 

James Anderson, James 

Bettenham

a levélben 

idézett 

mű 

adatai: 

Royal 

Geneologi

es from 

Adam to 

these 

times. 

Part I. - By 

James 

Anderson 

Doctor of 

Divinity, 

London. 

Printed by 

James 

Bettenha

m, Anno 

1732. 

Table 
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Fond 1 III. Szabó Zoltán levél László Gyula

S. Norwalk 

(CT) 1982.03.31 2 f. gépirat

Püski Sándor 

májusban 

Magyarországra 

készül; 

amennyiben 

megvalósulna dél-

amerikai útja, azt 

javasolja, hogy 

látogassa meg 

Jármy Tamásné 

nevű unokahugát, 

kinek gyermekei 

szépen haladnak 

magyar nyelvű 

tanulmányaikban; 

most éppen Franz 

Altheim berlini 

egyetemi tanár 

könyvét olvassa, s 

ezzel 

kapcsolatban 

sorolja 

megjegyzéseit; e 

könyv egyik 

szépséghibája, 

hogy a szerző egy 

Lozavan nevű 

román kutatóval 

Jármy Tamásné, Püski 

Sándor, Franz Altheim, 

Lozavan, Götz László, 

Bálint Lajos

a levélben 

jelzett 

munkák: 

Altheim, 

Franz: 

Geschicht

e der 

Hunnen, 

Bd. 1-5., 

Berlin, 

1961, de 

Gruyter. - 

Götz 

László: 

Keleten 

kél a nap : 

nyelvészet

i és 

történettu

dományi 

értekezés

ek. 4 köt. 

Alttötting, 

1981, 

Szerző.

Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Sopron 1982.03.11 1 f. autográf

már nagyon régen 

nem jelentkezett, 

ezért most 

beszámol 

jelenlegi 

helyzetéről; 

visszaköltözött 

Sopronba, ahol 

több 

szempontból 

jobb, mint 

Pesten; magasabb 

a fizetése, nem 

kell albérletet 

fizetnie, 

támogatni tudja 

édesanyját, jó az 

állása, szeret 

tanítani, 

szakköröket vezet 

és kórusba jár 

énekelni, jó 

egészséget kíván 

mindekettőjüknek

Fond 1 III. Szabolcsi Miklós levél László Gyula Budapest 1980.09.? 1 f. gépirat

értesítik, hogy 

megválasztották a 

Nyelv- és 

Irodalomtudomán

yok Osztálya 

Őstörténeti 

Munkaközösségé

nek tagjává; kérik, 

hogy a következő 

5 éves ciklusra 

vállalja el a 

megbízást

MTA. Nyelv- és 

Irodalomtudományok 

Osztálya



Fond 1 III. Szappanos István levél László Gyula Kecskemét [1980] 1 f. gépirat

köszönik a 

rézkarcot, melyet 

intézeti galériájuk 

számára küldött, 

ígéri, méltó 

helyre fog kerülni 

a Képzőművészeti 

Világhét 

keretében 

megrendezésre 

kerülő 

kiállításukon

Fond 1 III. Szathmáry Lajos levél László Gyula Chicago 1981.02.14 1 f. 1 mell. gépirat

januári levele 

lázba hozta, de 

jamaicai 

szabadsága miatt 

csak most tud 

válaszolni; reméli, 

hogy tervezett 

amerikai útja jól 

fog sikerülni és 

több kellemes, 

hasznos napot 

tudnak majd 

Chicágoban 

együtt eltölteni; 

jó lenne többet 

tudni érkezése 

időpontjáról, 

hogy majd 

közösen meg 

tudják oldani a 

san-franciscoi 

utat; leveléhez 

mellékeli egy 

most előkerült 

fiatalkori írását, 

melyet valaki a 

Teleki Tékából 

hozott

Fond 1 III. Szathmáry Lajos levél László Gyula Chicago 1983.05.? 1 f. soksz.

körlevélben 

értesítik a 

"Tulipános Láda" 

kör tagjait, hogy 

László Gyula 

chicagói 

átogatása során 

előadást 

fogtartani a 

kettős 

honfoglalásról; 

kérik az 

érdeklődőket, 

hogy minél előbb 

jelentkezzenk, 

mert csak 60 főt 

tudnak fogadni

Fond 1 III. Szatmári Sarolta levél László Gyula Tata 1982.01.15 3 f. 1 bor. gépirat

levele nagy 

örömmel töltötte 

el, ugyanakkor 

szégyenkezik, 

mert még a 

Régészeti 

leveleket sem 

köszönte meg; 

visszagondol 

mindarra amit a 

prof.-tól tanultak, 

miként nevelte 

őket emberré, s 

miként hívta fel 

figyelmüket a 

világos magyar 

beszéd és írás 

kötelességére; 

beszámol 

munkáíról és 

arról, hogy a 

várásatások után 

visszatért az 

avarokhoz

Fond 1 III. Szállási Árpád levél László Gyula Esztergom 1980.01.14 1 f. 1 újságkiv. gépirat

mellékeli a 

Barcsay Jenőről 

készített írását, 

mely a Komárom 

Megyei Dolgozók 

Lapjában jelent 

meg Barcsay Jenő

Fond 1 III. Szállási Árpád levél László Gyula Esztergom 1980.02.08 2 f. 1 bor. gépirat

egyszerű 

származásáról ír, s 

arról, hogy mit 

köszönhet 

szorgalmának; 

felsorol néhányat 

értékes 

kéziratgyűjtemén

yéből, de ír 

Barcsay Jenőhöz 

fűződő 

kapcsolatáról is; 

boldogan fogadja 

a meghívást és 

ugyanolyan 

boldogan kívánja 

viszonozni

Barcsay Jenő, Barcsay 

Dezső, Vasberényi 

Géza, Illyés Gyula

Fond 1 III. Szállási Árpád levél László Gyula Esztergom 1981.05.31 1 f. 1 bor. gépirat

Lőwy kötet 

kapcsán arról 

szól, hogy ki 

mindenki írt Lőwy 

modorában; 

javasolja, hogy 

mielőbb 

látogassák meg 

Leányfalun Puszta 

Sándor plébánost, 

aki nem mellesleg 

kiváló költő 

Lőwy Árpád (Réthy 

István), Endrődi Sándor, 

Bálint Endre, Puszta 

Sándor (1911-1983) 

plébános, költő



Fond 1 III. Szállási Árpád levél László Gyula Esztergom 1981.11.02 1 f. 1 bor. gépirat

kér azokbók a 

fénykekből, 

melyek Puszta 

Sándornál  

készültek 

Leányfalun; a 

költőtől még nem 

kapott kéziratot; 

Tompa Kálmán 

családja beadta 

aukcióra Németh 

László Galilei című 

dráma-kéziratát; 

Aczél elkunyerálta 

az írótól a 

Semmelweis-dara 

kéziratát

Puszta Sándor, Tompa 

Kálmán, Aczél György, 

Németh László

Fond 1 III. Számpli Gyula levél László Gyula

Bánokszentg

yörgy 1981.08.12 2 f. 1 bor. autográf

nincs 

tudományos 

végzettsége, de 

szereti a 

történelmet és 

amatőr régész, jó 

kapcsolata volt a 

Göcseji 

Múzeummal és az 

ott dolgozó 

Szentmihályi 

Imrével, akinek 

adatgyűjtője volt; 

ő írta a "Göcseji 

nép 

eredethagyomány

a" c. könyvet; 

párhuzamot vél 

fölfedezni e 

munka és a 

Kettős 

honfoglalás című 

mű között; 

köszöni, hogy volt 

bátorsága felvetni 

ezt a témát, 

melynek kapcsán 

ő is elmondja 

Nováki Gyula, 

Szentmihályi Imre, Tóth 

Joachim Sáska

Fond 1 III. Szász Gerő levél László Gyula Wiesbaden 1981.06.08 1 db autográf

akármerre jár 

most 

Németországban, 

László Gyula 

nevét mindenhol 

ismerik és 

érdeklődnek 

felőle; a Rajna 

vadregényes tája, 

hegytetőkön 

épült 

lovagkastélyaival 

gyönyörködtetőe

k, de kastélyok 

nélkül a Kárpátok 

és Hargita 

varázlatos 

völgyére erősen 

emlékeztetik; 

most éppen 

Boros Lajos 

festőművész 

házaspárnál van; 

a lapot egy 

egykori Mattis-

Teutsch tanítvány 

is aláírta, de 

aláírása 

Boros Lajos (1928-

2011) festőművész, 

Mattis Teutsch János 

(1884-1960) festő, 

grafikus

Fond 1 III. Szege Bálint levél László Gyula Budapest 1981.06.08 1 f. gépirat

kérik, töltse ki  

mellékelt 

nyilatkozatot

műtárgyvásárl

ás Magyar Nemzeti Galéria

Fond 1 III. Szekeres József levél László Gyula Szabadka 1981.04.28 2 f. 1 bor. autográf

Argentínában élő 

hozzátartozói 

kérésére eljuttat 

egy levelet

Fond 1 III. Szekeres László levél László Gyula Szabadka 1982.01.09 1 f. 1 bor. autográf

nagyon örült, 

hogy hallhatta 

hangját, 

előadását a 

rádióban, annak a 

hírnek viszont 

nem örült, 

miszerint 

kórházban volt; 

reméli mielőbb 

meggyógyul

Fond 1 III. Szekeres László levél László Gyula Szabadka 1982.01.09 1 f. 1 bor. gépirat

"akárhányszor 

régészeti 

probléma előtt 

találtam magam, 

mindig 

inspirálólag 

hatottak rám 

hallott vagy 

olvasott 

gondolataid", 

mert a régészetet 

nem lehet kizárni 

a mindennapi 

életből - írja; 

1979-ben egy 

későszarmata 

temető kutatása 

közben feltárt egy 

50 sírból álló 

Árpád-kori 

temetőt is; az 

idén ettől a 

temetőtől 500 

méterre egy 

hasonló korú, 

identikus anyagú 

nekropolist 

találtak, amelyet 

Árpád-kori 

temető

Vörösegyháza 

(Verusics-puszta) 

(Szabadka)



Fond 1 III. Szekér Ernő levél László Gyula

Balatonfüre

d 1982.08.05 1 db gépirat

nem látták a 

sepsiszentgyörgyi 

Plugor Sándor 

kiállításának 

megnyitóján, 

ezért szeretnék 

Balatonrendesen 

felkeresni; Nagy 

Előd festőművész 

is a vendége, ő is 

velük tart majd

Plugor Sándor (1940-

1999) erdélyi magyar 

festő; Nagy Előd (1942-

) festőművész 

Fond 1 III. Szendrey István levél László Gyula Debrecen 1980.10.17 1 f. gépirat

sajnálják, hogy 

betegsége miatt 

nem tudja vállalni 

Szalay Lajos 

kiállításának 

megnyitását; 

Lipták Pálra tett  

javasatát köszönik kiállítás

Kossuth Lajos 

Tudományegyetem 

(Debrecen)

Szalay Lajos (1909-

1995) grafikus, Lipták 

Pál

Fond 1 III.

Szentgyörgyi 

Gabriella levél László Gyula Szolnok 1980.09.29 1 f. autográf

ismeretlenül ír, 

bár emlékezteti 

arra, hogy 

Medgyessy 

Ferenc 

feleségénél már 

kétszer 

találkoztak; ő az 

örököse dr. 

Medgyessy Gábor 

hagyatékának; 

olyan helyen 

laknak, ahol 

értékes 

műtárgyak nem 

lehetek teljes 

biztonságban - e 

kérdéskörben kér 

tanácsot; 

valamint 

kérdéseket tesz 

fel egy, a 

hagyatékban 

található 

terakotta szobor 

tárgyában; annyit 

tud a mintegy 40 

cm magam 

Medgyessy Ferenc, 

Medgyessy Ferencné, 

Medgyessy Gábor

Fond 1 III. Szentmihályi Imre levél László Gyula Zalaegerszeg 1980.03.17 1 f. 1 bor. gépirat

szívből gratulál 

születésmapja 

alkalmából kapott 

magas 

kitüntetéséhez

Fond 1 III. Szentmihályi Imre levél László Gyula Zalaegerszeg 1982.03.18 1 f. gépirat

betegsége miatt 

hosszú ideig 

elhanyagolta 

barátait, így a 

levélírást is; 

munkkahelyi 

körülményei 

idegileg teljesen 

kimerítették, 

dolgozni sem volt 

kedve; pár 

hónapja a régi, 

elkezdett olvasni 

is; olvasta a 

Históriában 

megjelent írását a 

kettős 

honfoglalásról és 

munkássága 

méltatását a 

Valóságban Fodor 

István tollából; 

saját, a göcsejiek 

eredetével 

kapcsolatos 

megállapításait 

ma is 

érvényesnek 

kettős 

honfoglalás; 

göcseji nép 

eredete; 

balladakutatá

s

Fond 1 III. Szentpéteri József levél László Gyula Göd 1980.01.24 1 db 1 bor. autográf

értesítés 

Szentpéteri 

Szabolcs 

születéséről 

(1980. január 22.)

Fond 1 III. Szentpéteri József levél László Gyula Budapest 1980.02.18 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a 

megható sorokat; 

röviden beszámol 

arról, hogy 

kisbabájuk 

születése 

mennyire 

átalakította 

életüket; szeretné 

majd felkeresni, 

ha visszajöttek 

Zsennyéről

Fond 1 III. Szentpéteri József levél László Gyula Göd 1981.08.17 1 f. 1 bor. autográf

szomorúan adja 

hírül, hogy aug. 3-

án született 

kisfiuk  három és 

félórás élete után 

"az ember 

környezetének 

tudatos 

rombolása 

következtében 

meghalt"; a 

csapvízben oldott 

mérgek olyan 

hatással voltak a 

magzatra, hogy 

vese nélkül 

született, s 

halálának ez volt 

alapvető oka 



Fond 1 III. Székely György levél László Gyula Kecskemét 1980.11.05 1 f. 1 bor. gépirat

sajnálja, hogy 

prof. betegsége 

miatt két 

találkozásuk is 

meghiúsult; 

szeretne ő is egy 

példányt kapni a 

tanítványok 

számára készült 

levélgyűjteményb

ől

Fond 1 III. Székely György levél László Gyula Kecskemét 1980.12.29 1 f.

1 bor. + 1 db 

újévi 

üdvözlet gépirat

érdeklődött a 

tanszéken, de 

Bíró Márta sem 

talált nevére szóló 

Régészeti 

leveleket; a neki 

ajánlott példány 

feltehetően 

elkallódott Bíró Márta

Fond 1 III.

Székely Józsefné 

Doroszlai Mária levél László Gyula Párizs 1980.01.18 1 f. 1 bor.

xeroxmásol

at

a Bécsi Magyar 

Híradó-ban (1979 

december) 

megjelent írásról 

küld másolatot; 

címe: Szőcs Géza 

kolozsvári költő 

szerzői estje Szőcs Géza

Fond 1 III. Székely Sándor levél László Gyula

Gladesville 

(Australia) 1980.08.23 1 f. 1 bor. gépirat

az őskori 

Magyarországról 

szeretne egy 

tanulmányt 

kiadni; néhány 

képet is szeretne 

mellékelni 

írásához, s mivel e 

képek a 

professzor 

könyveiben 

jelentek meg, 

engedélyét kéri

Magyar Történelmi 

Társulat (Sydney)

Fond 1 III. Székely Sándor levél László Gyula

Gladesville 

(Australia) 1982.11.09 2 f. gépirat

köszöni az őszinte 

hangú levelet, 

minden szavát 

megértette, örül, 

hogy hasonlóan 

gondolkodnak; tíz 

éve behatóan 

foglalkozik a 

"szumir-magyar" 

kérdéssel és a 

folytonosság 

nyomait keresi; 

örömmel közli, 

hogy a kérdést 

végre sikerült 

megoldania; 

ennek 

alátámasztására a 

továbbiakban 

felsorakoztatja 

érveit

sumér-

magyar 

kérdés

Fond 1 III. Szén Ernő levél László Gyula Budapest 1980.03.17 1 f. 1 bor. gépirat

boldogan gratulál 

földijének a 

magas 

kitüntetéshez; 

szívesen gondol 

vissza 

gyermekkorára, 

amikor gyakran 

megfordult 

Kőhalomban és 

Olthévizen

Kőhalom, 

Olthévíz

Fond 1 III. Szikora András levél László Gyula Budapest 1981.01.24 3 f. gépirat

az agrármérnök 

végzettségű 

levélíró monoki 

születésű és a régi 

öregektől elég 

sokat tud a 

településről, ahol 

egykor Rómer 

Flóris is ásott; 

szerinte az 

évtizedek alatt 

sajnos sok értékes 

lelet került az 

"amatőr-

régészek" kezébe; 

felhívja a 

fegyelmet az 

Ingvár név 

gyakoriságára 

(Ingvár hegy, 

Ingvár utca, 

Ingvár tó, etc.); 

szerinte még ma 

is számos 

leletanyagban 

gazdag részt lehet 

találni, ezért 

érdemes lenne 

Potoczky Gyula, Ujhelyi 

István, Novotnik János Monok



Fond 1 III. Szilágyi Lajos levél László Gyula Budapest 1982.06.13 1 f. gépirat

úgy véli, hogy a 

Magyar Nyelvben 

megjelent Király 

Péter írás a kettős 

honfoglalás 

tézisét erősíti, 

ugyanakkor 

felhívja figyelmét 

Badinyi Jós 

könyvére és arra, 

hogy személyével 

kapcsolatban 

dehonesztáló 

kijelentéseket 

tesz; véleménye 

szerint jót tenne a 

magyar 

történelmi 

kutatásoknak, ha 

a 

véleménykülönbs

égeket tisztáznák

Király Péter, Badinyi Jós 

Ferenc

Király 

Péter: 

Magyarok 

említése a 

811. évi 

eseménye

k óbolgár 

leírásában

. In 

Magyar 

Nyelv, 77. 

évf. 3. sz. - 

Badinyi 

Jós 

Ferenc: 

Kaldeától 

Ister-

Gamig

Fond 1 III. Szilágyi Lajos levél László Gyula Budapest 1982.08.12 2 f. 1 bor. gépirat

köszöni, amit 

Badinyiról írt, 

mert eddig ő nem 

sok mindent 

tudott róla; 

sajnálja, hogy 

levelével 

nyugtalanságot 

okozott; 

természetesen 

nem úgy 

gondolta, hogy 

László Gyulának 

kellene 

kezdeményeznie 

a kérdések 

tisztázását;  

szerinte ha a 

régészek, 

történészek 

gondolkodását a 

hungarocentrikus 

szemlélet hatná 

át, akkor 

könnyebben 

jutnának közös 

nevezőre

Fond 1 III. Szilágyi Lajos levél László Gyula Budapest 1982.09.09 1 db gépirat

sorai 

megerősítették a 

tudósok nagy 

felelősségéről 

alkotott 

véleményét és azt 

is, hogy a 

műkedvelők 

beavatkozása 

milyen zavaró 

lehet; szeretén, 

ha a negatív 

jelzők nem 

vennék el alkotó 

kedvét

Fond 1 III. Szkladányi Endre levél László Gyula Ipolyság 1982.04.22 1 f. 1 bor. gépirat

későn tudta meg, 

hogy városukba 

érkezik előadást 

tartani, szeretné, 

ha még az 

előadás előtt 

lehetőségük 

lenne beszélgetni 

a következőkről: 

1939-43 között 

ásatásokat 

végzett a kassai 

múzeum 

vezetőjének 

irányításával; az 

igazgató az ásatás 

eredményét 

fontosnak és 

érdekesnek ítélte 

meg, de a 

feltárást csak a 

háború  utáni 

időre tartotta 

lehetségesnek; 

természetesen a 

munkát befejezni 

nem lehetett, az 

addigi rendkívüli Balla Zoltán Kassa

Fond 1 III. Szobotka Imréné levél László Gyula Budapest 1981.11.30 1 f. 1 bor. autográf

már nem jár az 

Uvatervbe, ezért 

így értesíti, hogy 

végre tudott egy 

sírkövet férje 

sírjára tettetni; 

kéri, ha arra jár, 

álljon meg előtte 

egy pillanatra



Fond 1 III.

Szolnay (Cattaneo) 

Judit levél László Gyula Lugano 1982.01.19 1 f. 1 bor. gépirat

Húsvétkor 

hazamegy 

Kolozsvárra, de 

jövet-menet 

megáll 

Budapesten és 

nagyon szeretne 

találkozni a 

családdal; kéri 

írják meg 

telefonjukat és az 

alkalmas 

időpontot pesti 

címére; testvére 

talált egy jó 

munkahelyet, itt 

jól érzi magát, de 

sajnos nemrég 

operálták 

vakbéllel; a 

viszontlátás 

reményében 

minden jót kíván 

az új esztendőre Szolnay Ádám

Fond 1 III.

Szolnay (Cattaneo) 

Judit levél László Gyula Lugano 1980.09.13 1 f. gépirat

örömmel vették a 

hírt az októberi 

találkozás 

lehetőségéről; azt 

kéri, hogy 

szerezzék meg 

számára 

Szervátiusz Jenők 

új címét, akik 

állítólag a budai 

hegyek között 

építkeznek

Szervátiusz Jenő (1903-

1983)

Fond 1 III. Szöllősy Gyula levél László Gyula Debrecen 1980.09.18 1 f. 1 bor. gépirat

sajnálja, hogy 

felkérő levelük, 

amelyben a 

Medgyessy-

centenárium 

ünnepségsoroztá

n való részvételre 

hívják meg, 

félreértésre adott 

alkalmat; céljuk 

az volt, hogy 

olyan embert 

hívjanak meg, 

mint ő, akinek 

ismerik 

Medgyessyvel 

kapcsolatos 

kutatásait, s aki 

saját nevében, 

saját kutatásait  

ismertetheti az 

emlékülés 

hallgatóival, 

köszönik, hogy 

felhívta 

figyelmüket az  

egyes előadások 

közti átfedésekre, 

Medgyessy-

centenárium

Hajdú-Bihar Megyei 

Tanács Elnökhelyettese Medgyessy Ferenc

Fond 1 III. Szövényi Géza levél László Gyula Budapest 1982.12.28 1 db autográf

boldog új 

esztendőt kíván

Fond 1 III. Szrenka Éva levél László Gyula Szeged 1980.09.13 1 f. 1 bor. gépirat

első éves 

történész 

hallgató, s arra 

készül, hogy 

megírja László 

Gyula életrajzát, 

munkásságát, 

kutatási 

koncepcióját; 

segítségét, 

hozzájárulását 

kéri

Fond 1 III. Szrenka Éva levél László Gyula Szeged 1980.10.27 2 f. gépirat

köszöni a választ 

és a segítséget; 

már sok mindent 

elolvasott a 

professzor 

pályájáról, s úgy 

érzi, hogy 

munkáit olvasva 

megtanult 

gondolkodni; a 

róla készítendő 

kötettel 

kapcsolatban 

számos kérdése 

merül föl, ezekre 

szeretne választ 

kapni

Fond 1 III. Szucsán Miklós levél László Gyula Budapest 1981.01.21 1 f. gépirat

Vajda János: 

Levelezés c. 

kötetében 

szeretnének 

közölni egy olyan 

levelet, mely a 

professzor 

tulajdonában van; 

engedélyét kérik Akadémiai Kiadó

Vajda János (1827-

1897) költő,  Milkó 

Izidor (1855-1932) 

ügyvéd, újságíró



Fond 1 III. Szuk [?] András levél László Gyula Düren 1981.01.19 1 f. 1 bor. autográf

hálásan köszöni 

sorait; ősi múlt 

iránti 

érdeklődését 

Szemess Miklós 

keltette fel elég 

későn, szemben 

László Gyulával, 

aki már ötödikes 

gimnazista 

korában érezte 

elhivatását; 

Badinyi kapcsán 

megjegyzi, hogy 

szerinte a magyar 

emigráció 

széthúzó; 

Düsseldorfban 

meghallgatta egy 

argentínai jezsuita 

előadását, aki 

származásunkat a 

Biblia alapján 

igyekszik 

levezetni

Szemess Miklós, 

Badinyi Jós Ferenc

Fond 1 III. Takács Tibor levél László Gyula Budapest 1980.12.07 1 f. gépirat

a remek 

rádióelőadás 

juttatta eszébe, 

hogy annak idején 

nem küldte el a 

"Móra igazgató 

úr" című könyvét; 

most az új 

kiadással pótolja

Fond 1 III. Tarnói László levél László Gyula Budapest 1982.03.04 1 f. gépirat

kéri, hogy 

Kőhegyi Mihály 

doktori vizsgáján, 

mint a főtárgy 

vizsgáztatója 

vegyen részt

ELTE 

Bölcsészettudományi 

Kar. Dékáni Hivatal Kőhegyi Mihály

Fond 1 III.

Tavel, Hans 

Christoph von levél László Gyula Bern 1982.03.05 1 f. soksz.

múzeumi 

ismertető 

Kemény Zoltán 

berni retrospektív 

kiállításáról kiállítás Kunstmuseum Bern

Kemény Zoltán (1907-

1965)

Fond 1 III. Theész János levél László Gyula

Buenos 

Aires 1980.12.? 1 db 1 bor. autográf

kellemes 

karácsonyi 

ünnepekt kíván

Fond 1 III. Theész János levél László Gyula

Buenos 

Aires 1981.04.13 3 f. 1 bor. gépirat

amerikai útját 

tervezik, de döcög 

a levelezés; 

felhívja a 

figyelmét arra, 

hogy kikkel kell 

vigyáznia útja 

során; Zolcsák 

áldozatkész, de 

nincs diplomáciai 

érzéke, sok 

baklövést csinál; 

Pesti Páter bajt 

kever a magyar 

kolóniában; 

Badinyi-Jós pedig 

egy "közönséges, 

de zseniális 

szélhámos"; két 

könyvet küldött 

azzal a kéréssel, 

hogy mondjon 

róluk véleményt, 

de eddig nem 

kapott választ; 

Toronyi Etel 

könyvét csupán 

azért küldte el, 

Püski Sándor, Lomniczy 

József, Zolcsák István, 

Badinyi Jós Ferenc, 

Pesti Páter, Vágó Pál, 

Komoróczy Géza, 

Szentmihályi Szabó 

Péter , Toronyi Etel, 

Posfay György 

Fond 1 III. Theész János levél László Gyula

Buenos 

Aires 1981.12.12 1 db 1 bor. autográf

nehéz évük volt, 

romlik az anyagi 

helyzet (is); kihal 

a könyvolvasó 

generáció, az 

öregeknek pedig 

nincs pénzük 

könyvre; Püski 

nem ír; a 

Geographical 

Magazine-t csak 

1982. január 1-től 

tudta előfizetni, 

ottjártakor 

találkozott 

Kányádival; 

márciusban egy 

barátkja Pestre 

készül, küld vele 

egy könyvet a 

mexikói 

antropológiai 

múzeumról, 

kellemes 

ünnepeket kíván

Püski Sándor, Fabó 

László, Kányádi Sándor



Fond 1 III. Theész János levél László Gyula

Buenos 

Aires 1982.08.08 1 f. gépirat

nincs egy 

pillanatnyi szabad 

ideje sem, mert 

elvállalta a 

haldokló Magyar 

Hírlap 

szerkesztését, de 

csak egy évre; 

jelzi, hogy az 

elkövetkező 

időben többen 

utaznak 

Budapestre, akik 

fel fogják őt 

keresni, 

könyveket is küld; 

lánya és veje is 

mennek, s ez jó 

alkalom lenne 

arra, hogy egy 

esetleges mexikói 

út programját 

összeállítsák; 

ideje lenne 

véglegesen fixálni 

tervezett utazása 

időpontját; 

Lomniczyval 

Jakab Judit, Bányai 

Mihály, Zolcsák István, 

Benedek László, 

Lomniczy József

Fond 1 III. Timkó Imre levél László Gyula Nyíregyháza 1980.12.15 1 f. 1 bor. gépirat

a közeledő 

ünnepek és újév 

alkalmából mind 

a magyarországi 

görögkatolikus 

papság, mind a 

maga nevében 

szeretettel 

köszönti és jó 

egészséget kíván

Fond 1 III. Timkó Imre levél László Gyula Nyíregyháza 1981.04.? 1 db 1 bor. nyomt.

húsvét gazdag 

kegyelmét kívánja

Fond 1 III. Točik, Anton levél László Gyula Nyitra 1981.12.20 1  db autográf

boldog új évet 

kíván

Fond 1 III. Tóth Béla levél László Gyula Budapest 1981.06.09 1 f. gépirat

kéri, hogy mint a 

vizsgabizottság 

tagja, jelenjen 

meg Fodor István 

kandidátusi 

vizsgáján, 

melynek tárgya: 

Magyarország 

története a 

honfoglalás 

korában

Fodor István, Bóna 

István, Bálint Csanád

Fond 1 III. Tóth Elvira, H. levél László Gyula Kecskemét 1980.04.26 1 f. gépirat

az októberre 

tervezett 

tanácskozás előtt 

tájékozódik az 

előadások témája 

iránt, majd a 

beérkezett 

válaszok 

birtokában 

elkészítik az 

előzetes 

programokat, s 

kiküldik a 

felkéréseket is

Fond 1 III. Tóth Kálmán levél László Gyula [Budapest] 1981.01.23 1 f. 1 f. gépirat

az ősi szemlélet 

átörökléséről és 

annak az ösztönös 

alkotásokban való 

megjelenéséről ír; 

ő maga a népi 

építészettel 

foglalkozik, 

melynek jeleit és 

jellegzetességeit 

összefoglaló 

tanulmányon 

dolgozik; 

leveléhez csatolja 

a készülő munka 

(A magyar nép 

építészete) 

tematikáját népi építészet

Fond 1 III. Tóth Kálmán levél László Gyula Budapest 1981.01.28 1 f. 1 bor. gépirat

örül, hogy 

tetszett az előző 

leveléhez csatolt 

tematika, mert 

úgy véli, hogy 

ebben a népi 

építészet valós 

értékeit próbálja 

összefoglalni, 

készülő 

munkájában 

szeretne idézni L. 

Gyula egyik 

művéből népi építészet

Fond 1 III. Tóth-Kurucz Mária levél László Gyula Leski (Ohio) 1981.08.21 1 db autográf

kéri, hogy a 

feladott "szellemi 

paksamétát" 

jutassa el Ecsedi 

Ildikó címére; a 

napokban 

Komoróczy Géza 

előadását 

hallgatta

Ecsedi Ildikó, 

Komoróczy Géza

Fond 1 III. Tordai Bálint levél László Gyula

Székelyudvar

hely 1982.04.06 1 db 1 bor. autográf

kellemes húsvéti 

ünnepeket kíván 

és Gyula nap 

alkalmából pedig 

további éveket, jó 

egészséget



Fond 1 III. Tordai Bálint levél László Gyula

Székelyudvar

hely 1982.12.18 1 db 1 bor. autográf

kellemes 

karácsonyt és 

boldog új 

esztendőt kíván

Fond 1 III. Török Erzsébet levél László Gyula Szolnok 1981.03.02 1 f. gépirat

a szolnoki kiállítás 

alkalmából adott 

interjú a március 

elsejei számban 

jelent meg

interjú, 

kiállítás Szolnok Megyei Néplap

Fond 1 III. Török Pál levél László Gyula Lugano 1982.08.05 1 f. 1 mell. gépirat

azt kérdezi, hogy 

az előadás 

megtartása 

mellett részt 

venne-e képekkel 

is luganói 

rendezvényükön; 

fontosnak tartja 

az ismerkedésre, 

találkozásokra 

lehetőséget adó 

rendezvényeket, 

ő frankfurti 

kiállításra készül 

műveivel, 

májusban erdélyi 

művészeknek 

tartottak kiállítást 

Grafenauban Grafenau

mellékletb

en a 

grafenaui 

kiállítás 

ismertetőj

e (Kunst 

aus 

Siebenbür

gen : 

Ausstellun

g im 

Schloss 

Dätzingen

)

Fond 1 III. Trogmayer Ottó levél László Gyula Szeged 1981.01.19 1 f. gépirat

nagyon örül, hogy 

elkészült a Felgyő 

kiállítás, mert 

majd ennek 

alapján tudnak 

reális képet 

kialakítani 

honfoglalóinkról a 

készülő 

pusztaszeri 

múzeumban; 

mintegy 30 ezer 

forinttal tudják 

támogatni a 

felgyői 

ásatásokat; 

többet nem 

tudnak adni, mert 

rengeteg 

leletmentés vár 

rájuk: honfoglaló 

sírok, szkíta sírok, 

szarmata telep, 

etc. kiállítás

Móra Ferenc Múzeum 

(Szeged)

Felgyő, 

Sándorfalva

Fond 1 III. Trugly Sándor levél László Gyula Komárno [1980].02.18. 1 f. autográf

arra kéri, hogy 

március 10-én 

tartson 

Komáromban 

előadást; a hídon 

szünetel az 

autóforgalom, 

ezért azt 

javasolja, hogy 

sétáljon át a 

hídon, s várni 

fogják a túlsó 

parton előadás

Fond 1 III. Trugly Sándor levél László Gyula Komárno 1980.09.16 1 db gépirat

köszöni a 

felajánlott 

Archeologické 

Rozhledy 

számokat, 

melyeket 

alkalomadtán el 

fog hozni; a 

nyáron ásott avar 

temetőből szép 

bronzveretek 

kerültek elő; 

önálló lakáshoz 

jutottak

Fond 1 III. Trugly Sándor levél László Gyula Komárno

[1982]. 

02.16. 1 f. 1 bor. autográf

nem tudja mi az 

oka, de 3 hónapja 

csehszlovák 

állampolgár csak 

kivételes esetben 

mehet át a 

határon, ezért 

egyelőre nem 

tudja felkeresni

Fond 1 III. Turi Péter levél László Gyula Budapest 1982.01.11 1 f. gépirat

kéri a 

nyomtatványok 

kitöltését

Központi Múzeumi 

Igazgatóság (Budapest)

Fond 1 III. Udvardy Tibor levél László Gyula Elmhurst 1980.04.20 1 f.

1 bor. + 1 f. 

xerox gépirat

nagyon értékesek 

az amerikai 

lovasság 

nyergeivel 

kapcsolatos  igen 

értékesek; 

Padányi a Dentu-

magyaria c. 

könyvében leírja, 

hogy a magyar 

könnyűlovas 

teljes felszerelése 

45 kg volt; 

engedélyt kér, 

hogy 

felhasználhassa, 

amit a nyergekről 

írt, valamint 

néhány rajzát is; 

kérdezi, hogy 

nem volna-e egy 

tanulmánya a 

Kováts évkönyvük 

számára

Kováts Mihály (1724-

1779) huszárezredes, az 

Amerikai Lovasság 

alapító atyja; Padányi 

Viktor; Bodó Sándor 

(1920-2013) 

festőművész

a 

melléklet 

xeroxmás

olat a 

Congressi

onal 

Record 

1979. 

szeptemb

eri 

számának 

egy 

oldaláról; 

a cikk 

címe: A 

salute to 

colonel  

Michael 

Kovats de 

Fabricy



Fond 1 III. Ujlaki László levél László Gyula Budapest 1980.03.15 2 f. 1 bor. autográf

titkos erők 

munkálkodnak 

levelezésük 

feltámasztásán; 

születésnapjára  

gratulál, minden 

jót kíván 69 éves 

"ifjú" barátja

Fond 1 III. Urbán György levél László Gyula Zselíz 1981.01.09 1 f.

1 bor.+ 6 

fénykép autográf

a zselizi katolikus 

templom 

újjáépítésekor 

történt 

sírfeltárásokról ír 

és küldi Gaál Géza 

által készített 

fényképeket

Fond 1 III. Urbán György levél László Gyula Zselíz 1982.12.01 1 db autográf

nagyon kedves, 

szinte költői 

gondolatok az 

évvégi számvetés 

és jókívánságok 

kapcsán Gaál Géza Zselíz

Fond 1 III. Vadász György levél László Gyula Budapest 1980.07.18 1 f. gépirat

Vadászat 

Magyarországon 

című készülő 

könyv részére 

szeretné néhány 

rajzát 

felhasználni; 

engedélyét kéri, 

valamint a 

szerződéhez 

mellékelt űrlap 

kitöltését

Fond 1 III. Valter Ilona levél László Gyula Budapest 1980.03.12 2 f. 1 bor. autográf

füloperációja 

miatt 

személyesen nem 

tud megjelenni az 

ünnepi 

megemlékezésen, 

ezért ezúton küldi 

születésnapi 

jókívánságait

Fond 1 III. Varga Béla levél László Gyula Veszprém 1980.04.23 1 f. gépirat

a Veszprémi 

Ifjúsági Parkban 

működő Fiatal 

Pedagógusok 

klubja találkozót 

szervez Borsos 

Miklóssal; felkérik 

a beszélgetés 

levezetésére, 

illetve kérik, hogy 

készítsen 

nyilvánis interjút 

a művésszel

művésztalálko

zó Veszprémi Ifjúsági Park Borsos Miklós

Fond 1 III. Varga István levél László Gyula Mindszent 1982.11.14 1 f. autográf

látta a Fiatalok 

órája című 

műsort, melyben 

a honfoglalás 

korának 

templomépítési 

módjáról beszélt; 

ennek apropóján 

felhívja a 

figyelmét egy 

derekegyházi, 

még feltáratlan 

templom romjaira Derekegyház

Fond 1 III. Varga István levél László Gyula Szolnok 1980.10.24 1  f. gépirat

tudomására 

jutott, hogy 

Szegeden Magyar 

Pantheon címmel 

kiállítást 

rendeztek 

rajzaiból; azt 

kérdezi, hogy be 

lehetne-e mutatni 

náluk is ezt a 

kollekciót kiállítás

Magyar Néphadsereg. 

Helyőrségi Művelődési 

Otthon (Szolnok)

Simon Ferenc (1922-

2015) szobrászművész

Fond 1 III. Vargha Kálmán levél László Gyula Budapest 1980.03.12 1 f. gépirat

Berda 1953-ban 

egy esztergomi 

barátjának 

megemlítette, 

hogy eladná 

Babitstól és 

Móricztól 

számazó leveleit;  

mivel e baráttól 

nem kapott 

választ, másnak 

adta el; kérdés, 

hogy nem került-

e hozzá a Babits 

kézirat; 

amennyiben igen, 

úgy szeretné 

megnézni kéziratok

MTA. 

Irodalomtudományi 

Intézet

Berda József, Babits 

Mihály, Móricz 

Zsigmond

Fond 1 III. Vargha Kálmán levél László Gyula Budapest 1980.07.02 1 f. 1 bor. gépirat

elkészült az Arcok 

és vallomások 

című sorozat 

részére írt Berda-

kötetével; az a 

kérése, hogy a 

birtokában lévő 

egyik Berda 

kéziratról 

fényképet 

készíthessenek e 

kötet számára kéziratok

MTA. 

Irodalomtudományi 

Intézet

Berda József (1902-

1966) költő; Mészáros 

András



Fond 1 III. Varsányi Péter levél László Gyula Szombathely 1980.03.15 1 f. gépirat

születésnapja és 

kitüntetése 

alkalmából mind 

a maga, mind 

tanszéke nevében 

jó egészséget, 

további töretlen 

munkakedvet 

kíván

Szombathelyi Tanárképző 

Főiskola

Fond 1 III. Vass Dániel levél László Gyula Breganzona 1982.11.17 1 f. 1 bor. gépirat

örül, hogy 

személyesen is 

megismerkedhett

ek; küldi a 

fényképeket; bízik 

egy közeli 

viszontlátásban

Fond 1 III. Vass Dániel levél László Gyula Breganzona 1982.12.07 1 f. 1 bor. gépirat

összetett 

kérdéseinek 

megválaszolásáho

z több időre van 

szüksége, tehát 

türelmét kéri; 

küldi a már 

megigért képet, 

de ez sajnos nem 

nevezhető 

reprodukciónak, 

mert nem 

állványról és nem 

megfelelő 

megvilágításban 

készült

Fond 1 III. Vándor László levél László Gyula Zalakomár 1981.07.28 1 f. 1 bor. gépirat

előzetes 

megbeszélésük 

értelmében 

szeretné 

felkeresni 

disszertációja 

ügyében; 

befejezték a 

zalakomári 

ásatást, 

szegényes de 

izgalmas a 

leletanyag; kora 

avar temetőt is 

találtak, melyben 

érdekes temetési 

rítusok 

figyelhetők meg; 

a kisbalatoni 

ásatások sok 

újdonságot 

hoztak

Zalakomár, 

Esztergályhorváti

, Kisbalaton, 

Sopronkőhida

Fond 1 III.

Váralljai Csocsán 

Jenő levél László Gyula Oxford 1980.04.29 3 f. 1 bor.

xeroxmásol

at

a 

xeroxmásolatoko

n látható 

övveretekről azt 

kérdezi, hogy 

nem 

feltételezhető-e, 

hogy azokat 

vízszintesen és 

nem 

függőlegesen 

használták

Fond 1 III. Venesz Ernő levél László Gyula Sopron 1982.06.16 1 f. gépirat

tisztelettel kéri, 

hogy vállalja el 

Borsos Miklós 

grafikai 

kiállításának 

megnyitását, 

melyre a Soproni 

Ünnepi Hetek 

keretében kerül 

sor kiállítás

Liszt Ferenc Művelődési 

Központ (Sopron)

Borsos Miklós (1906-

1990)

Fond 1 III. Veress Endre levél László Gyula Pécs 1980.04.16 1 f.

1 bor. + 1 f. + 

1 újságkiv. gépirat

örül a közeli 

találkozónak, 

ugyanakkor 

sajnálja, hogy 

előadása közben 

el kell mennie, 

ugyanis Sinkovits 

Imre játszik Illyés 

darabjában, amire 

nagyon nehezen 

kapott jegyet; ha 

Pécsett tölti az 

éjszakát, akkor  

vasárnap várja 

ebédre; 

mellékelten küldi 

előző évben 

elhunyt felesége 

szép versét

Illyés Gyula, Sinkovits 

Imre, Abaligeti Zita

Fond 1 III. Veress Endre levél László Gyula Pécs 1980.04.28 1 f.

1 bor. + 3 

újságkiv. gépirat

sajnálja, hogy 

mégsem 

találkozhattak, 

előadása elejét 

meghallgatta, 

nagyon nehezen 

hagyta ott, mert 

mindig meghatja 

az a rajongás, 

amivel hivatása 

felé fordul; Illyés 

darabja 

(Homokzsák) 

tartalmas, de 

nehezen 

követhető, az 

előadás (Sinkovits 

Imre) élvonalbeli 

volt



Fond 1 III. Veress Endre levél László Gyula Pécs 1982.04.11 gépirat

a "levél" 

valójában a "Pécsi 

énekes esték" 

műsora (1981. 

szeptember 30.)

Fond 1 III. Veress Endre levél László Gyula Pécs 1982.10.22 1 f.

újságkivágato

k gépirat

sajnos ő most 

nem található 

otthon, mert 

kórházban fekszik 

kivizsgálás 

céljából; rossz a 

szívműködése

az 

újságkivág

atok a 

Dunántúli 

Napló-ból 

valók

Fond 1 III. Veress Endre levél László Gyula Pécs 1982.11.05 1 f. 4 újságkiv. gépirat

élvezettel 

nézte/hallgatta 

ősi 

földművelésről 

szóló 

fejtegetéseit, de 

nem szereti azt a 

rendezést, mely 

szabad teret ad a 

közbeszólóknak; 

édesanyja 

halálának ma van 

a 25. évfordulója

Fond 1 III. Vékony Gábor levél László Gyula Tata 1981.04.26 1 f. gépirat

Szentpétery 

Jóskával 

egyezkedik a 

tervezett ásatás 

időpontjáról; az 

ásatási 

engedélyre 

beadta a 

kérőlapot;  Trugly 

Sanyi anyagát 

látta a 

Kecskeméten 

bemutatott 

fényképeken, de 

Komáromba még 

nem tudott 

átmenni; a csébi 

temetőben zsidó-

szimbólumos 

téglakarcolatokat 

találtak a sírokon, 

amelyek a 

zsitvatői temetők 

anyagával 

mutatnak 

rokonságot s 

mindez a korai 

kazár zsidósággal 

Trugly Sándor, Vásáry 

István, Vikár László, 

Julianus barát

Komárom 

(Komárno), Cséb 

(Felvidék), 

Dénesújfalu 

(Dénsfalva), 

Zsitvatő

Fond 1 III. Vizkelety András levél László Gyula Budapest 1980.02.12 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni szépen a 

kimerítő választ, 

az irodalmi 

utalásokat és igen 

örül, hogy 

előadását úgy 

fogta föl, aminek 

készült; valamint 

megtisztelőnek 

tartja, hogy majd 

hivatkozik rá 

könyvében

Országos Széchényi 

Könyvtár

Fond 1 III. Vizy Ottó levél László Gyula Budapest 1980.10.31 1 f. soksz.

köszöni, hogy a 

Műcsarnokban 

rendezett 

kiállításra kölcsön 

adta a 

tulajdonában lévő 

Szabó Vladimir 

alkotást

Kiállítási Intézmények. 

Műcsarnok (Budapest)

Szabó Vladimir (1905-

1991) festő, grafikus

Fond 1 III. Vladár Pál levél László Gyula Caracas 1981.03.22 1 f. 1 bor. gépirat

véleménye szerint 

nincs 

elefántcsonttoron

yban székelő 

tudomány, tehát 

minden írásnak 

nagy a történelmi 

felelőssége a 

nemzettel 

szemben; a 

szakirodalomban 

két eredetmondát 

emlegetnek a 

csodaszarvast és a 

turult; nem 

lehetséges-e, 

hogy a 

csodaszarvas  

mondája két 

különböző monda 

ötvözete, lehet-e 

a csodaszarvas 

mondáját két 

eredetmondára 

bontani; Árpád 

szerepét is 

nehezen érti: ha 

Árpád népe a 



Fond 1 III. Vladár Pál levél László Gyula Caracas 1981.06.18 1 f. 1 bor. + 3 f. gépirat

mellékeli 

előadása 

szövegét, 

melyben az 

eredetmondákkal 

kapcsolatos 

kérdéseit vázolja, 

kéri, hogy a 

benne lévő 

baklövéseket 

helyesbítse; 

Székely Zoltán 

könyvét 

alaposnak tartja, 

nagy 

érdeklődéssel 

várják Rásonyi 

könyvét is; az USA-

ban megjelent 

egy könyv, amely  

Közép-Európa 

történelmét 

foglalja össze, s 

szemelvényeket 

közöl eredeti 

okmányokból; itt 

olvasta először a 

Suplex Libellum-

Székely Zoltán, Rásonyi 

László, Boba Imre, Püski 

Sándor

Fond 1 III. Vladár Pál levél László Gyula Caracas 1982.04.06 1 f. gépirat

most olvasta 

"Őstörténetünkrő

l" c. könyvét, ami 

gondoldásra 

készteti, mindig 

meghökkenti, ha 

i.e. III/V. 

évezredekben 

mongol 

behatásokról 

olvas; szerite az 

"aberráns" 

feltételezéseket 

nem volna szabad 

tudományos 

mércével mérni; 

sokak számára a 

"szumír-magyar 

kapocs a magyar 

dákoromán 

elméletnek felel 

meg"; már 

korábban felhívta 

Bobula Ida 

figyelmét arra, 

hogy vannak 

olyan történelmi 

adatok, melyeket 

Bobula Ida, Badinyi Jós 

Ferenc

Fond 1 III. Voigt Vilmos levél László Gyula Budapest 1981.10.15 1 f. gépirat

kéri, hogy 

folyóiratuk 

számára küldjön 

tanulmányt

Fond 1 III. Zobel Olga levél László Gyula

München-

Schwabing 1982.06.29 1 f. 1 bor. autográf

Katkó Sanyi 

elküldte az 

összejövetelen 

készült képeket, 

melyek láttán 

örömmel gondolt 

vissza a kellemes 

órákra és a 

barátokra; a szép 

hosszú levelet és 

a könyvet 

köszönettel 

megkapta; az 

utóbbit 

mindenkinek 

mutogatja; 

reméli, hogy 

feleségével 

közösen tervezett 

müncheni útja jól 

fog sikerülni, 

szeretettel várják Katkó Sándor

Fond 1 III. Zolcsák István levél László Gyula Săo Paolo 1980.01.02 7 f. gépirat

levelének tárgya a 

levél írójának 

megfogalmazása 

szerint: 

"Magyarországi 

politikusok, írók, 

tudósok kiállása 

az erdélyi 

magyarság 

érdekében", 

ugyanakkor 

tisztázni kívánja 

kettejük között 

kialakult 

kapcsolatot, 

melyből László 

Gyulának 

hátrányai 

származtak; ő 

soha életében 

nem akart ártani, 

ezért nem érti 

levelének 

szemrehányó és 

méltatlankodó 

hangját; végezetül 

közli, hogy 

nyugodtan 

Transylvanian World 

Federation = Erdélyi 

Világszövetség

Fond 1 III. Zolcsák István levél László Gyula Săo Paolo 1980.03.10 1 f. gépirat

küldi a 

Transylvania and 

the Hungarian-

Romanian 

problem c. 

symposiumról 

készült írás  

másolatát

Transylvanian World 

Federation = Erdélyi 

Világszövetség

az írás 

szerzői: 

Anne Fay 

Sanbron 

és Géza 

Wass de 

Czege



Fond 1 III. Zoltai Ernő levél László Gyula Budapest 1982.04.05 1 f. 1 bor. gépirat

Beregszász 

városában 

született, ahol 

olyan ifjúsági 

mozgalomnak 

volt tagja, ahol a 

fiatalokat a 

szabadművelődés 

sok nagyszerű 

dologgal 

ismertette meg; 

legszebb emlékei 

között őrzi 

iskolázatlan 

édesanyja szavait 

a történelemről; 

ők az iskolában 

magyar 

történelmet nem 

tanultak, de ma 

megdöbbenti, 

hogy a prof. 

kutatási 

eredményei még 

szakmai körökben 

is vita tárgyát 

képezik; nekik 

Kárpátalján nem 

Fond 1 III. Zichy Eleonóra levél László Gyula Budapest 1982.06.23 2 f. 1 bor. autográf

 Zichy Ladomér 

írásaival 

kapcsolatban 

szeretné 

felkeresni; kéri, 

tudassa vele, 

hogy a megadott 

időpontban tudná-

e fogadni 

Balatonrendesen

Fond 1 III. Zichy Eleonóra levél László Gyula Budapest 1982.08.03 1 f. 1 bor. autográf

Erdéyből 

visszajövet vette 

levelét; nagyon 

érdekelné őt 

[Zichy] Ladomér 

tanulmányainak 

kiadása a steppei 

életről, talán 

sikerülne módot 

találni az írás 

magyar való 

fordítására; az az 

érzése, hogy rajta 

kívül senki nem 

hajlandó a 

dologgal 

foglalkozni, így 

Ladomér 

munkássága 

feledésbe merül; 

tudná-e fogadni 

aug. 8-án 

Balatonrendesen

Fond 1 III. Zichy Gábor levél László Gyula München 1981.03.27 1 db 1 bor. autográf

köszöni 

melegszívű 

megemlékezését 

fivére halála 

alkalmából; 

"viszontagságos 

életében 

mindvégig lelkes 

híve maradt a 

magyarok 

történelmének és 

ügyének, s ha 

idegenben is, de 

szép 

nyugvóhelyet 

talált rokonaik 

kastélyának 

kertjében"

Zichy Ladomér (1904-

1981)

Fond 1 III. Zichy Ladomér levél László Gyula

Kalbeck bei 

Goch 1981.09.28 2 f. 1 bor. autográf

reméli, hogy már 

e levél előtt 

megkapta Bánffy 

Katalinon 

keresztül az északi 

sarkra vonatkozó 

írását, melynek 

bizonyára vannak 

hibái; a tudomány 

állítása szerint a 

földön minden 

élőlényt súlyosan 

érintő változások 

mentek végbe, de 

nem egyformán 

és nem minden 

helyen léptek fel 

egyszerre; több 

szakértő 

munkáját 

tanulmányozta e 

témában;  a 

polusvándorlás 

tekintetében sok 

az ellentmondás, 

a félmegoldások 

tömege az ő 

véleményét teszi 

Barta György (1915-

1992) geofizikus



Fond 1 III. Zsámboki Árpád levél László Gyula Szombathely 1981.09.18 1 f. 1 f. gépirat

továbbképzést 

szerveznek 

helytörténeti 

kutatóknak és 

szakkörvezetőkne

k; szeretnék, ha 

az őstörténet-

kutatás valamint 

a kettős 

honfoglalás 

tárgykörében 

előadást tartana; 

annak is 

örülnének, ha 

saját kutatásairól, 

legutóbbi 

könyvéről is 

beszélne előadás

Vas Megyei Művelődési 

és Ifjúsági Központ 

(Szombathely)

a 

melléklet 

az eredeti 

levél 

másolata

Fond 1 III. Zsámboki Árpád levél László Gyula Szombathely 1981.09.29 1 f. gépirat

köszönik a gyors 

választ, de ők 

szeretnének 

ragaszkodni 

személyes 

előadásához, akár 

egy későbbi 

időpontban is; de 

javaslatára 

felveszik a 

kapcsolatot 

Majthényi Károly 

szobrászművéssze

l előadás

Vas Megyei Művelődési 

és Ifjúsági Központ 

(Szombathely)

Majthényi Károly (1914-

1990) szobrászművész

Fond 1 III. Zsidai József levél László Gyula Miskolc 1981.11.03 1 f. gépirat

hozzájárulását 

kérik, hogy a 

rudabányai 

bányászati 

múzeumban 

kiállított anyagát 

(honfoglaló 

magyarok életét 

bemutató képeit) 

könyvtáruk 

kiállító 

csarnokában is 

kiállíthassák kiállítás

Nehézipari Műszaki 

Egyetem. Központi 

Könyvtár (Miskolc) u

Fond 1 III. Abadi Sándor levél László Gyula Budapest 1983.11.30 1 f. 1 bor. + 2 f. gépirat

megerősítést vár 

arra a feltevésére, 

hogy a "blachok, 

blahok, blakok, 

blaszok nem 

vlachok; szerinte 

a vlach szó 

jelentése: oláh;  

erről Simon Zoárd 

is így vélekedik vlachok Simon Zoárd

Fond 1 III. Annus József levél László Gyula Szeged 1977.09.26 1 f. gépirat

rossz időben járt 

Felgyőn, hétvége 

volt, mindenki 

hazament, később 

pedig már nem 

tudott elmenni, 

mert a kanizsai 

írótáborba küldte 

a szövetség; 

reméli Barthát 

nem vette 

komolyan; 

ígéretét kéri 

számon, azaz 

december 20-ig 

várja, hogy 

megírja Felgyőt; 

Móser már 

elküldte hozzá a 

fotókat

Tiszatáj Szerkesztősége 

(Szeged)

Bartha Antal, Móser 

Zoltán Felgyő

Fond 1 III. Baják Sándorné levél László Gyula Kaposvár 1979.12.17 1 f. 1 bor. autográf

örül, hogy 

tetszettek rajzai; 

kéri, hogy lássa el 

tanácsokkal

Fond 1 III. Baják Sándorné levél László Gyula Kaposvár 1983.06.22 1 f. 1 bor. autográf

köszöni a 

könyvet; elnézést 

kér, hogy a jelzett 

időpontban nem 

látogatták meg, 

pedig tudja, hogy 

várta őket; 

[Bárdos] Edith 

bizonyára megírta 

az okát

Fond 1 III. Bakó Endre levél László Gyula Debrecen 1983.07.20 1 f. gépirat

örülnének, ha 

ismertetést írna 

Sz. Kürti Katalin 

Medgyessyről 

készült könyvéről

Alföld. Irodalmi és 

művelődési folyóirat 

(Debrecen)

Medgyessy Ferenc, Sz. 

Kürti Katalin



Fond 1 III. Bakondi Béla levél László Gyula Sárvár 1983.12.19 1 f. 1 bor. autográf

harmadik levelét 

küldi, benne 

fényképekkel, 

nem mindegyik 

sikerült 

egyformán; 

Lakatos Jóska 3. 

díjat nyert a 

Petőfi pályázaton, 

a képet a 

(Művelődési?) 

minisztérium 

megvette; 

Győrben is volt 

kiállítása, ahol 

nyolc képe 

gazdára lelt; 

mindketten 

kíváncsik arra, 

hogy mi a 

véleménye az 

István a király 

rockoperáról

Fond 1 III. Balanyi György levél László Gyula Kolozsvár 1943.12.05 1 db gépirat

bizonyos Bethlen 

nevű ifjúról szól, 

akit Hóman, 

Pauler és Gombos 

is említett

Hóman Bálint, Pauler 

Gyula, Gombos Albin

Fond 1 III. Balogh Ferenc levél László Gyula Budapest 1985.07.20 1 f. 1 f. gépirat

fontosnak 

tartaná, hogy 

sürgősen 

megkeressék 

Attila sírját és 

kincseit; a 

mellékletben 

Varga József 

zombori 

kosárfonó által 

említett Prücskös 

helységet említi, 

ahol Attila sírját 

véli megtalálni

Fond 1 III. Balogh Ferenc levél László Gyula Budapest 1985.08.07 1 f. 1 bor. gépirat

sértődött levelet 

ír, s a címzettet 

alakoskodással 

vádolja, mivel 

Attila sírjának 

hollétére 

vonatkozó 

sarkalatos tételeit 

puszta 

feltevésnek tartja

Fond 1 III. Balogh István levél László Gyula Debrecen 1947.11.12 2 f. 1 bor. autográf

Püski továbbította 

neki októberi 

levelét; a benne 

foglaltakra utalva 

jelzi, hogy 

jelenleg a 

városnak 

[Debrecen?] nincs 

pénze, nincs még 

jóváhagyott 

költségvetése 

sem; azonban 

nem látja 

akadályát annak, 

hogy a [terv] 

megvalósuljon, ha 

nem is azonnal; 

Medgyessy most 

készíti a Petőfi 

szobrot a város 

megrendelésére; 

a továbbiakban 

családjáról, 

gyermekeiről és 

munkájáról ír; 

szeretne 

megszabadulni 

politikai 

Medgyessy Ferenc, 

Püski Sándor

Fond 1 III. Banner János levél László Gyula Szeged 1941.07.12 1 f. gépirat

ez a levél azzal a 

csomaggal megy, 

amely több 

dolgozatot,  

ásatási térképet 

és egy nagy edény 

díszítéseiről 

készült rajzot 

tartalmaz; 

mindegyik 

dolgozatról ír 

néhány szót; 

örömmel értesült, 

hogy habilitációja 

befejeződött, de 

sajnálja, hogy 

nem ő lehetett 

első referense; 

úgy érzi, hogy 

kettejük szervező 

erejével sok 

hasznos dolgot 

művelhettek 

volna

Horthy Miklós 

Tudományegyetem 

Régiségtudományi 

Intézete (Szeged)

Foltiny István, Széll 

Márta, Kőrös 

Zsuzsanna, Korek 

József, Tompa Ferenc



Fond 1 III. Bartis Ferenc levél László Gyula Budapest 1989.05.15 1 f. 1 bor. gépirat

régóta 

tervezgetett 

látogatásaát 

elodázta, melynek 

egyik oka az új 

folyóirat 

beindításával járó 

számtalan 

feladat; egyúttal 

felkéri, hogy 

legyen tagja az új 

lap, a "Magyarok" 

társadalmi 

szerkesztőbizottsá

gának és írásaival 

támogassa 

törekvéseiket

Fond 1 III. Bartos György levél László Gyula Budapest 1983.09.19 1 f. gépirat

a Magyarok 

Világszövetsége 

nevében köszöni 

segítségét a 

Pedagógus 

Továbbképző 

Tanfolyam sikeres 

lebonyolításában

Anyanyelvi Konferencia 

Védnöksége (Budapest)

Fond 1 III. Baumgartner Zsuzsi levél László Gyula Igal 1983.03.28 2 f. 1 bor. autográf

megtiszteltetésne

k tartja, hogy egy 

érdekfeszítő 

könyvet küldött 

neki és büszke, 

hogy egy 

professzorral 

levelezhet; 

reméli, hogy 

nyáron 

meglátogatja őket

Fond 1 III. Baumgartner Zsuzsi levél László Gyula Igal 1983.08.03 2 f. 1 bor. autográf

nagyon köszöni a 

szép küldeményt 

és sajnálja, hogy 

balatoni nyaralása 

idején nem tudta 

meglátogatni

Fond 1 III. Bács Gyuláné levél László Gyula Budapest 1983.02.08 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni 

együttérző sorait; 

férje halála 

okozta 

fájdalmában csak 

a barátok 

szeretete, 

valamint a 

férjéről szóló 

elismerő sorok 

nyújtanak vigaszt 

Fond 1 III. Bálint Csanád levél László Gyula Budapest 1983.03.08 1 db 1 bor. autográf

sokáig őrizgette 

azt az üveg 

vörösbort, amit  

váratlan 

látogatásakor 

nem ihattak meg; 

sokszor szívesen 

elment volna egy 

kis beszélgetésre, 

hogy beszámoljon 

életéről, amely 

most alapvetően 

megváltozott, 

hiszen február 22-

én megszületett 

Ádám nevű kisfia -

miként erről az az 

értesítés 

tájékoztat, melyre 

levelét írta

Fond 1 III. Bánszky Pál levél László Gyula Kecskemét 1983.12.29 1 db autográf

Kodály Zoltán 

képzőművészeti 

ikonográfiáján 

dolgozik; szeretné 

felkeresni, mert a 

témával 

kapcsolatban 

négy rajzáról tud, 

melyeket nem 

szeretne kihagyni Kodály Zoltán

Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1983.02.01 1 f. 1 bor. gépirat

új kollégák 

érkezése miatti 

munkahelyi 

berendezkedések

ről számol be; 

zamárdi avarokról 

tartott előadást 

az Onkológiai 

Intézetben, ahol 

az orvosok nagy 

érdeklődést 

mutatnak a 

régészeti 

kutatások iránt; 

éppen ezért 

szeretnék, ha 

László Gyula 

megtisztelné őket 

előadásával; 

nagyon 

szomorúan jött 

haza erdélyből, 

ahol a valóság 

sokkal rosszab, 

mint amiről a 

hírek 

beszámolnak

Költő László, Magyar 

Kálmán,  Gaál ?,  Horák 

Erzsébet



Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1983.02.15 2 f. 1 bor. + 2 f. gépirat

betegség miatt 

szobafogságra 

van ítélve, ezért 

most az ásatási 

naplókat gépeli; 

nagyon sajnálja, 

hogy az 

Onkológiai 

Intézetben 

tervezett 

előadással 

kapcsolatos 

felvetését 

félreértette, nem 

akarta 

megbántani; 

állítólag egy 

református pap 

ismerősénél 

házkutatást 

tartottak annak 

ürügyén, hogy 

kapcsolatban áll 

egy somogy 

megyei régésszel; 

a mellékletben 

olvasható (Mikor 

dr. Korek József Korek József

Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1983.06.10 1 f. gépirat

kéri bocsásson 

meg neki; 

szeretné 

meglátogatni még 

a zamárdi 

ásatások 

megkezdése előtt; 

szeretné, ha 

hozzájárulnának 

ahhoz, hogy 

unokáik - Pogány 

Gábor kérésére - 

jelen lehessenek a 

zamárdi ásatáson, 

ahol ő 

gondoskodik 

elhelyezésükről; 

tolmácsolja 

kolléganője 

kérését, szeretne 

dedikált példányt 

kapni az "50 rajz a 

honfoglalókról" 

című kötetből

Pogány Gábor, Bajók 

Mária

Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1983.09.14 2 f. 1 bor. gépirat

hosszú 

hallgatásának az 

az oka, hogy volt 

egy kisebb 

infarktusa; 

Pogány Gábor 

kicsit megzavarta 

a nyári dolgokat, 

mert nem a 

megbeszélések 

szerinti 

kislányokat 

(László unokákat) 

hozta a zamárdi 

ásatásra, hanem 

új felesége első 

házasságából 

született 

gyerekét, de 

jobbnak látta, ha 

nem húz ujjat a 

múzeum 

igazgatóhelyettes

ével ; Együd 

Árpád  haláláról 

számol be: egy 

este sápadtan 

állított be hozzá, 

Pogány Gábor, Együd 

Árpád (1921-1983) Balatonzamárdi

Fond 1 III. Bedő Béla levél László Gyula Kőhalom 1948.01.12 1 f. 1 bor. autográf

régi ismeretségük 

bátorítja fel , 

hogy segítséget 

kérjen: leánya 

müncheni 

egyetemen készül 

befejezni 

tanulmányait, s 

pszichológia 

tanárától doktori 

dolgozatához a 

következő témát 

kapta: 

"Lényegbeli 

sajátosságai a 

magyar népnek"; 

minthogy 

lányának 

Münchenben 

nem áll 

rendelkezésére 

megfelelő 

forrásmunka, 

kéri, hogy lássa el 

szakmai 

tanácsokkal; ha 

nem volna erre 

ideje, akkor 

Fond 1 III. Bendefy László levél László Gyula Budapest 1948.05.12 1 db autográf

a Kolozsvárra 

címzett levélben 

László Gyula 

három írását 

szeretné 

megkapni, s kérdi 

mivel 

viszonozhatná

Fond 1 III. Bene Lászlóné levél László Gyula Budapest 1954.09.28 1 f. gépirat

megbízza, hogy 

vegyen részt a 

Budapesti 

Történeti 

Múzeum 

tudományos 

munkájának 

vizsgálatában; a 

megbízólevél 

1954. október 15-

ig érvényes BTM

Budapest Városi Tanács 

Végrehajtóbizottsága. XI. 

Népművelési Osztály



Fond 1 III. Benedek Károly levél László Gyula

Sepsiszentgy

örgy 1956.06.08 2 f. autográf

örömmel olvasta 

a Folia 

Archaeologica 

1955. évi 7. 

kötetében a 

kenézlői íjtegezről 

szóló írását; 27 

éve foglalkozik a 

magyarok íjával, 

nyilával, 

gerelyével, 

kardjával és 

hajítófájával, de ő 

nem tudós és 

nem régész, csak 

egyszerű kutató; 

közli, hogy 

magánkézben 

talált két darab 

egyenlőkarú, u.n. 

visszacsapó íjat, 

de a tulajdonos 

nem tudta, hogy 

ez mi és miként 

működik, de sok 

más adatot tud az 

íjakról;  szeretné 

tudni, hogy íjtegez

Székely Zoltán, Cs. 

Sebestyén Károly

Fond 1 III. Bige József levél László Gyula Hankou 1952.05.20 1 db autográf

üdvözletét küldi 

Kínából

Fond 1 III. Bihari József levél László Gyula Szentendre 1983.11.21 1 f. autográf

december 16-án 

ünneplik Kós 

Károly 

születésének 

századik 

évfordulóját, egy 

kiállítással 

kívánnak 

megemlékezni 

róla; néhány 

tisztelőjét, 

barátját, tudóst 

és művészt kért 

arra, hogy néhány 

soros írással 

járuljanak hozzá 

az ünnepléshez, 

felsorolja a 

válaszadók nevét, 

s őt is egy kedves, 

rövid írásra kéri Kós Károly

Fond 1 III. Bihari József levél László Gyula Szentendre 1983.12.01 1 db autográf

hálás szívvel 

köszöni a Kós 

rajzot és 

fáradozását Kós Károly

Fond 1 III. Boba Imre levél László Gyula Seattle 1984.12.06 1 f. gépirat

évek óta nem 

hallott felőle, 

októberben sem 

találta, könyvét 

New Yorkon át 

kapta meg; a 

csatolt két cikk 

biztos érdekelni 

fogja, kérjen fel 

valakit, hogy 

ismertesse a 

Históriában, mint 

folytatását a 

László-Kristó 

vitának; a 

salzburgi egyetem 

a következő 

évben 

konferenciát 

rendez 

Methodiusz 1100. 

évfordulójára; ha 

szeretne eljönni, 

írjon egy cikket, ő 

elintézi a 

meghívást

Fond 1 III. Bognár István levél László Gyula Budapest 1972.06.23 3 f. gépirat

a levél írója 

korábban elküldte 

"Tragikus táncok" 

című képének 

fényképét és 

ehhez kapcsolódó 

magyarázó rajzait; 

jelen levelében öt 

gépelt oldalon át 

nehezményezi a 

kritikát és 

méltatlannak 

tartja a bírálat 

stílusát

Fond 1 III. Büky Béláné levél László Gyula Budapest 1983.03.20 1 f. 1 bor. autográf

köszöni férje 

halála alkalmából 

írt vigasztaló, 

együttérző sorait; 

nagyon szeretné, 

ha megnézné 

férje háború utáni 

műveit; az özvegy 

megemlíti, hogy 

az ő édesapja 

(Nagy Lázár) is 

festőművész volt, 

Kézdivásárhelyen 

született

Büky Béla (1899-1983) 

festőművész, 

bábművész, Nagy Lázár 

festőművész



Fond 1 III. Castiglione László levél László Gyula Budapest 1983.04.22 1 f. gépirat

tájékoztatja, hogy 

a Szocio-

ökonómiai 

tanulmánykötetb

en megjelenő 

cikkének 

fordítására Bihari 

Gábort kérték fel; 

kéri, hogy a 

fordítás 

minőségének 

biztosítása 

érdekében vegye 

fel a kapcsolatot a 

fordítóval Bihari Gábor

Fond 1 III. Coroi Artur levél László Gyula Torja 1983.09.09 1 f. 

1 bálványosi 

képeslap autográf

a nagyenyedi 

Bethlen Gábor 

Líceumban és a 

kolozsvári 

egyetemen 

tanult, Torján 

történelmet tanít; 

olvasta könyvét a 

kettős 

honfoglalásról, s 

ezzel 

kapcsolatban 

foglalja össze 

véleményét; 

gyanítja, hogy a 

magyarok maguk 

is illették magukat 

fehér és fekete  

magyar 

megkülönbözteté

ssel, s ha ez így 

van, akkor 

figyelmébe 

ajánlja, hogy a 

valószínűleg Bihar 

vidékéről 

származó 

székelyek 

kettős 

honfoglalás Székely Zoltán

Fond 1 III. Coroi Artur levél László Gyula Torja 1983.12.01 1 f. 1 bor. autográf

változatlanul a 

kettős 

honfoglalás 

kérdéskörével 

foglalkozik; bihar 

megyei 

helységneveket 

sorok fel; felhívja 

figyelmét két  

fiatal erdélyi 

kutatóra Demény 

István Pál és Jánó  

Mihály 

muzeológusokra, 

mindketten 

behatóan 

foglalkoznak a 

Szent László 

legendával

kettős 

honfoglalás

Demény István Pál, 

Jánó Mihály

Fond 1 III. Czenthe Zoltánné levél László Gyula Budapest

[1983]. 

12.19. 1 db autográf

remélik, hogy 

világjáró 

körútjáról 

egészségesen tért 

haza; férje 

Sárospatakon 

tartott előadást 

Pósa Lajosról; 

három gyermekük 

tanulmányairól 

számol be Pósa Lajos

Fond 1 III. Csallány Dezső levél László Gyula Szeged 1942.05.08 2 f. gépirat

gratulál 

professzori 

előléptetéséhez; 

látta a kijevi 

fényképeket, de 

nem tudta 

kivenni, hogy 

valóban ő van 

rajta Fettich 

Nándorral; 

reméli, hogy 

fontos 

eredményeket 

hoznak ki az 

ottani 

kincsesbányából; 

Szaszer fiainak 

magyarságuk 

miatt Szegedre 

kellett 

menekülniük, a 

gyűjteményt 

pedig félő,hogy a 

németek elveszik 

tőle; hogy a 

gyűjtemény el ne 

vesszen akciót 

kezdtek az anyag 

Párducz Mihály, Fettich 

Nándor, Szaszer

Kijev, Szeged, 

Kolozsvár

Fond 1 III. Csallány Dezső levél László Gyula Szeged 1951.12.11 1 f. autográf

az Akadémiai 

Kadó közölte vele, 

hogy Fettich 

végre elkészült a 

lektorálással és 

rövidesen a 

felelős 

szerkesztőhöz, 

László Gyulához 

kerül az anyag;a 

szerződésben azt 

ígérték, hogy 

december végéig 

megjelenik az 

anyag, de úgy 

látszik ebből 

semmi nem lesz; 

előlegkérését 

nem teljesítik; a 

szerződéses 

lekötöttsége 

miatt minden más 

munkát 

elutasított, mert 

nem gondolta, 

hogy Fettich két 

hónapig fogja 

bogarászni a Fettich Nándor



Fond 1 III. Csalog József levél László Gyula Keszthely 1949.12.29 1 f. gépirat

sokat foglalkozott 

az őskőkorszak nő-

ábrázolásaival, az 

úgynevezett 

Vénuszokkal; a 

témáról készülő 

cikke már 

majdnem készen 

van; e témával 

kapcsolatban 

támadt az az 

ötlete, hogy 

lehetne egy 

múzeumot vagy 

vándorgyűjtemén

yt készíteni "A nő 

társadalmi 

helyzete a 

múltban és ma" 

címmel, gyönyörű 

anyagot lehetne 

összegyűjteni; 

kérdése, hogy 

tudna-e segíteni 

egy 

munkaközösség 

létrehozásában a 

terv 

nő-ábrázolás; 

matriarchális 

társadalom

Fond 1 III. Csalog József levél László Gyula Keszthely 1951.03.15 1 f. gépirat

Csont Ferenc 

állást keres nála, 

de nehezen érti 

meg, hogy a 

lehetőségek 

korlátozottak; a 

felajánlott 

munkát nem 

fogadja el, s úgy 

véli, hogy nem 

akar segíteni 

rajta; a háta 

mögött a [Városi] 

Tanács 

elnökasszonyán 

keresztül akart 

nyomást 

gyakorolni rá 

alkalmazása 

érdekében; 

egyszóval Csont 

igen furcsán 

viselkedik Csont Ferenc

Fond 1 III. Csalog József levél László Gyula Jászberény 1954.02.11 1 f. gépirat

köszöni a Lehel-

kürt füzetet, 

melynek olvasása 

során számos 

gondolata 

támadt, jó volna, 

ha erről 

beszélgethetnéne

k; ehhez persze 

szüksége lenne 

több 

szakirodalomra is, 

mert különben 

"ellepi a penész"; 

szeretné, ha Lehel-

kürt témában 

tartana náluk 

vetítettképes 

előadást; egyúttal 

kéri, segítsen neki 

átnézni 

népvándorláskori 

anyagukat, hogy 

ezzel 

előkészíthessék az 

újbóli leltározást; 

Radnóti rajta 

keresi a Lehel-kürt

Jász Múzeum 

(Jászberény)

Dívald Kornél, Radnóti 

Aladár, Szentmihályi 

Imre

Fond 1 III. Csalog József levél László Gyula Szentes 1954.11.23 1 f. autográf

örül, hogy 

Kovalovszky Júlia 

személyében 

olyan ifjú régészt 

küdött Szentesre, 

aki értelmes, 

szimpatikus, 

szorgalmas és ami 

a legfontosabb, 

érdekli a pályája; 

a pesti 

nagynénitől ismét 

kapott 

kéziratokat, 

melyeket pesti 

útja során 

rövidesen meg 

fog mutatni

Koszta József Múzeum 

(Szentes) Kovalovszky Júlia

Fond 1 III. Csalog József levél László Gyula Szentes 1955.04.07 1 f. 1 bor. gépirat

[Békés]csabára 

utazott 

Kovalovszky Júlia, 

ahol a rossz idő 

ellenére kitünő 

anyagot talált; 

neki magának két 

"újítása" van: egy 

olyan készüléket 

kíván 

szerkeszteni, ami 

rossz időben (pl. 

hóban) is 

lehetővé teszi a 

munkát; a másik 

egy nyakba 

akasztható 

vászonzacskó, 

amibe a régész 

azonnal 

elhelyezheti a 

talált cserepeket; 

több zacskó 

esetén be kell 

ezeket számozni, 

ami könnyebbé 

teszi a későbbi 

rendezést; ilyen 

Koszta József Múzeum 

(Szentes) Kovalovszky Júlia

Szeghalom 

(Tűzköves), 

Kökénydomb



Fond 1 III. Csalog József levél László Gyula Szentes 1955.03.09 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

szerette volna 

tisztázni a 

Mindszent-

Koszorús dűlő 

leletanyaga körüli 

zavarokat; a 

honfoglaló 

magyar anyagot 

Csallány 

azonosította, a 

régi 

leltárkönyvben a 

2. sír anyagát 

Csallány nem 

pipálta ki, ezt az 

anyagot tehát 

nem találta meg; 

végig nézték a 

Koszorús dűlői 

anyagot, minden 

dobozt 

kinyitottak, de 

hiába, ennek a 

sírnak a 

mellékletei 

valószínűleg 1944-

ben elvesztek; 

megpróbál neki 

Koszta József Múzeum 

(Szentes)

Csallány Dezső, Bődi 

Mária Mindszent

a 

melléklet 

másolat az 

1936. évi 

leltárköny

vből: 

Mindszent

es Csernák 

János 

Koszorús 

dűlői 

földjén 

talált 

sírleletek: 

2 sír 

(férfi); 

Csalog 

megjegyzé

se: a 

tárgyak 

hiányozna

k

Fond 1 III. Csalog József levél László Gyula Szentes 1955.10.24 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

szerencse, hogy 

az idén már nem 

lesz munka Geda-

halmon, mert 

betegsége miatt 

úgysem tudott 

volna dolgozni; 

kéri, hogy a 

mellékelt 

kiküdetési 

rendeletet töltse 

ki helyette; 

mindenkit 

szeretettel 

üdvözöl, 

különösen Méry 

Pistát

Koszta József Múzeum 

(Szentes) Méry István Geda-halom

Fond 1 III. Csalog József levél László Gyula Keszthely [1950?] 1 f. gépirat

Zalaváron érte 

levele; a 

múzeumban 

sajnos nem 

minden úgy 

történik, ahogy 

elgondolta; 

Kubacska [alapos 

előzetes 

tájékozódás 

nélkül] olyan 

jelentést adott le 

róla Pesten, 

miszerint ő 

feldúlta a 

múzeumot; ezért 

még 

igazolójelentést is 

kénytelen volt 

írni;  a 

természetrajzi 

gyűjteményben 

talált hibákat 

özönével vágta a 

fejéhez, noha 

korábban semmi 

érdeklődést nem 

mutatott iránta, 

[Tasnádi Kubacska 

András?]

Kis-Balaton 

középső 

medencéje, 

Hidvég, Zalavár

Fond 1 III. Csatkai Endre levél László Gyula Sopron 1950? 1 f. gépirat

sirámai 

meghatották, így 

nem zárkózik el 

attól, hogy kettős 

példányai 

tárházát 

megnyissa, azaz 

hajlandó néhány 

levelet átadni 

magyar remekírók 

kézírásáért 

cserébe

Fond 1 III. Csatkai Endre levél László Gyula Sopron 1950.09.01 1 f. gépirat

örül, hogy jól 

érezte magát 

körükben; 

távozása óta csak 

a csornai diadém 

körül zajlik az 

élet; kiszállt, de 

meddő maradt 

minden keresés; a 

tanács leltárban 

nem vette át, a 

könyvtár 

hatalmas, azt sem 

tudja hol keresse; 

a MOK-nak 

kellene tudnia, 

hogy hol 

helyezték el, 

amikor védelem 

alá vették, 

ugyanakkor talált 

egy leltározatlan 

kódexet; nagyon 

szeretné, hogy 

Nováki Gyula 

kerüljön a 

múzeumba

csornai 

diadém Városi Múzeum (Sopron) Nováki Gyula

Fond 1 III. Csatkai Endre levél László Gyula Sopron [1951.03.] 1 f. gépirat

Horváth József 

festő ügyében 

segítségét kéri, 

mert szeretné egy 

képét megvenni, 

de ez csak a MOK 

engedélyével 

volna lehetséges; 

úgy néz ki, hogy 

sikerül Novákit a 

múzeumba 

helyezni Városi Múzeum (Sopron)

Nováki Gyula, Mühl 

Aladár



Fond 1 III. Csatkai Endre levél László Gyula Sopron 1951.08.25 1 f. gépirat

büszke 

barátságukra; 

bizonyos hétfői 

örömteli 

eseményekről 

beszél, de nem 

derül ki pontosan, 

hogy mire gondol; 

feltehetően a 

múzeum 

megnyitására, 

mert utána szép 

látogatottságról 

és érdeklődésről 

ír; a tanács is akar 

nekik [a Nemzeti 

Múzeumnak] 

kedveskedni, 

mert 15 kötetes 

házi oklevéltárat 

adnak, így ennek 

külön 

"Soproniensia 

rekeszt lehet 

csináltatni a 

könyvtárban; írt 

köszönő levelet 

Radnóti Városi Múzeum (Sopron)

Újhelyi József, Mühl 

Aladár, Radnóti Aladár, 

Nemeskéri János

Fond 1 III. Csatkai Endre levél László Gyula Sopron 1952.01.03 1 f. gépirat

legszebb 

karácsonyi 

ajándékukat a 

finom rajzot 

késve köszöni 

meg; a képet 

nézegetve azt 

mondaná, hogy 

Gyulának ott 

kellene hagynia a 

"szaros" 

tudományt, ha 

nem lenne 

zseniális régész, 

foglalkozzon 

inkább a 

művészettel; ha 

bármely könyvét 

veszi kézbe, akkor 

meg azt mondja, 

hogy ne 

vesződjön a 

vonalakkal, 

maradjon a 

tudománynál; 

büszke "lángeszű" 

barátjára, akit 

soha nem jutott Városi Múzeum (Sopron)

Zettl József, Mühl 

Aladár, Sterbenz Károly, 

Nováki Gyula, Radnóti 

Aladár

Fond 1 III. Csatkai Endre levél László Gyula Sopron 1952.09.18 1 f. gépirat

ismeretségüket az 

1930-as évekre 

datálja, amikor 

Lyka Károly elvitte 

magával az 

Iparművészeti 

Múzeumba, ahol 

leendő barátja 

előadást tartott; a 

Divéky kiállítás 

szívügye volt, kár, 

hogy nem 

valósíthatta meg 

a művész 

életében; de talán 

most jobban is 

sikerült, mert 

Sterbenz Károly  

hatalmas anyagot 

hozott össze a 

baráti körből; ő 

készségesen írna 

Divékyről 

értekezést, de 

nem szívesen 

dolgozik íróasztal 

fióknak; Divéky 

halálhírét 12-15-

Divéky 

kiállítás Városi Múzeum (Sopron)

Lyka Károly, Divéky 

József (1887-1951) 

festő, grafikus; 

Sterbenz Károly, Szegi 

Pál, Divéky Adorján, 

Vayer Lajos, Gerszi 

Teréz, Mühl Aladár

Fond 1 III. Csatkai Endre levél László Gyula Sopron 1953.12.06 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a kedves 

órákat, melyeket 

együtt tölthettek; 

küld egy Edvi Illés 

Aladár levelet, 

valamint 

jegyzéket a 

duplumairól és 

felkínál további 

értékes darabokat 

a 

gyűjteményéből, 

s kéri ő is 

készítsen listát 

cserére szánt 

dokuentumairól; 

figyelmébe ajánlja 

Lestyán Sándort, 

aki sok mindent 

be tud szerezni Városi Múzeum (Sopron)

Lestyán Sándor, 

Kozocsa Sándor

a levélben 

említett 

Örmény 

Kozocsa 

Sándor

Fond 1 III. Csatkai Endre levél László Gyula Sopron 1953.12.30 1 db gépirat

feleségével együtt 

influenzásak, de 

azért küld néhány 

bélyeget, mert 

mint kiderült, ezt 

nem annyira 

barátja, hanem 

inkább Zoltán fia 

gyűjti; Sós Gyula 

is bejelentette, 

hogy gyűjti a 

bélyegeket; küldi 

a Gárdonyi 

levelet, kéri érte 

Juhászét, egyéb 

kéziratok 

cseréjéről számol 

be Városi Múzeum (Sopron)

Kozocsa Sándor, Kiss 

Tamás

a levélben 

említett 

Örmény 

Kozocsa 

Sándor



Fond 1 III. Csatkai Endre levél László Gyula Sopron [1954.01.?] 1 db gépirat

Juhászra 

[kéziratra] 

hasztalan vár; 

egyéb kéziratok 

cseréjéről ír, 

Gárdonyié reméli 

már épségben 

eljutott hozzá és 

mutogatja, mert 

szép darab Városi Múzeum (Sopron) Kozocsa Sándor

a levélben 

említett 

Örmény 

Kozocsa 

Sándor

Fond 1 III. Csatkai Endre levél László Gyula Sopron 1954.01.07 1 db gépirat

hálásan köszöni a 

szép Juhászt; azt 

javasolja 

"szipolyozza" 

Örményt Városi Múzeum (Sopron)

a levélben 

említett 

Örmény 

Kozocsa 

Sándor

Fond 1 III. Csatkai Endre levél László Gyula Sopron 1954.02.07 1 f. gépirat

kéziratok 

cseréjéről ír és 

felsorolja 1954-re 

betervezett 

"igényeit"; Alföldy 

Marika is hallgat; 

Horváth Jóska 

ismét eladott egy 

képet 5 ezer 

forintért, így most 

nagyon boldog; 

van egy 

"zenedobozuk", 

ami egyelőre 

Wagnert üvölt, de 

van már két 

Mozart is Városi Múzeum (Sopron)

Horváth József, Alföldy 

Mária, Kozocsa Sándor

a levélben 

említett 

Örmény 

Kozocsa 

Sándor

Fond 1 III. Csatkai Endre levél László Gyula Sopron [1955?] 1 f. gépirat

több mint fél éve 

nem volt Pesten, 

de nem is bánja, 

mert sokat 

betegeskedik, 

elég gyenge, de 

ez nem 

akadályozza 

abban, hogy a 47. 

különkiállításon 

törje a fejét; 

számos 

évfordulóról 

szeretne 

megemlékezni, 

ezért kéri segítsen 

az 

anyaggyűjtésben; 

főként 

Vörösmarty 

levelet szeretne; 

ha talál anyagot, 

akkor azt 

nyugodtan bízza 

Domonkos 

Ottóra, aki 

szívesen elhozza; 

a képkiállításon Városi Múzeum (Sopron)

Vörösmarty Mihály, 

Domonkos Ottó, 

Kozocsa Sándor

a levélben 

említett 

Örmény 

Kozocsa 

Sándor

Fond 1 III. Csatkai Endre levél László Gyula Sopron [1955] 1 f. gépirat

köszönet a 

Vörösmarty 

kéziratért és 

köszönet a 

forgatókönyv 

megbírálásáért; 

Thomas Edit 

éppen náluk van; 

megírja, hogy a 

Soproni Szemle 

főszerkesztői 

trónja a fejére 

szállt; azt kérdezi, 

hogy mit tudna 

adni egy Eötvös 

József levélért Városi Múzeum (Sopron) Thomas Edit

Fond 1 III. Csatkai Endre levél László Gyula Sopron [195?] 1 f. gépirat

sajnálja, hogy az 

egyébként 

számára nagyon 

kedves társaság 

tagjai annyira 

lefoglalták, hogy 

rá már nem is 

jutott ideje; 

fájlalja azt is, hogy 

a múzeumról nem 

nyilatkoztak, 

pedig örült volna 

néhány jó 

tanácsnak, miként 

barátja 

véleményére is 

hetek óta vár; 

csodálja szeretett 

barátja 

munkabírását és 

tudását; még nem 

dőlt el, hogy 

Nováky Gyula 

vagy Pekáry 

Tamás kerül-e a 

múzeumba Városi Múzeum (Sopron)

Mócsy András, Mucsi 

András, Csipka László, 

Nagy Tibor, Nováky 

Gyula, Pekáry Tamás

Fond 1 III. Csatkai Endre levél László Gyula Sopron [195?] 1 f. gépirat

kérdezi, hogy 

megkapta-e a 

nagy tömegű 

levelet, mert nem 

írt egyetlen sort, 

és nem küldött 

világraszóló 

viszonzást sem Városi Múzeum (Sopron)

Fond 1 III. Csáji Bertalan levél László Gyula Kassa [s.a.] 1 db gépirat

Gyula napján 

szeretettel 

köszöntik; 

végeztek az 

utolsó kassai 

honfoglalással, 

ahová mindig 

szeretettel várják



Fond 1 III. Csánki-Mühl Kriszta levél László Gyula Sopron 1979.07.25 2 f. autográf

nagyon jó volt 

visszatalálni a régi 

jó baráti 

hangulathoz; 

édesapja állapota 

diagnosztikailag 

változatlan, de 

kedélyállapota 

kicsit jobb és 

hízott is; sajnálja, 

hogy 

Hollandiában 

járva nem kereste 

fel őket; most 

Pestre mennek, 

majd a Balatonra, 

ahová férje is 

velük megy, jó 

lenne találkozni; 

egyik lánya sokat 

rajzol, édesapja 

lát benne 

tehetséget; másik 

lánya most kapott 

7/8-os csellót;  

Paci nénivel két 

szép kirándulást 

tettek Mühl Aladár

Fond 1 III. Csehi Gyula levél László Gyula Kolozsvár 1950.01.28 1 f. 1 bor. gépirat

nem válaszolt 

még arra a 

levélre, amit 

mintegy két 

hónappal 

korábban írt az 

egyetem 

vezetőségének 

megbízásából, 

ezért megismétli 

annak tartalmát; 

sajnos le kell 

mondaniuk az 

együttműködésrő

l, az ottani 

foglalkoztatásáról

; tárgya előadását 

helyettesre 

bízzák; az 

elhatározáshoz az 

is hozzájárult, 

hogy a vízumok 

beszerzése nagy 

nehézségbe 

ütközik, ami 

akadályozza 

ottani részleges 

tartozkodásának 

Bolyai Egyetem 

(Kolozsvár)

Fond 1 III. Cselényi Béláné levél László Gyula Kolozsvár 1954.09.28 2 f. 1 bor. autográf

eltemették  

kisgyermeküket, 

vigasztalhatatlano

k; azt szeretnék, 

ha fénykép 

alapján 

megfestené 

kislányuk képét; 

nagyon kérik, 

hogy mielőbb 

válaszoljon

Fond 1 III. Cséby Géza levél László Gyula Keszthely 1983.12.21 1 f. gépirat

szeretettel küldi a 

fényképeket, 

melyek nem 

sikerültek 

kívánsága szerint; 

nem tudta, hogy a 

másolási technika 

még nem tudja 

megoldani, hogy 

a filmen látható 

kép egészét 

viszzaadja 

papíron

Fond 1 III. Csizmadia Sándorné levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1983.01.13 1 f. gépirat

a Városi Tanács 

megtárgyalta a 

várostörténeti  

monográfia 

helyzetét és a 

további 

feladatokat; 

elismerésüket és 

köszönetüket 

fejezik ki a 

színvonalas 

szakmai 

munkáért; 

köszönik, hogy 

városuk 

helytörténetírását 

jelentős 

eredménnyel 

gazdagította helytörténet

Hódmezővásárhe

ly

Fond 1 III. Csongor Győző levél László Gyula Szeged 1955.12.30 1 db autográf

szép lapját ezzel a 

muzeális lappal 

viszonozza; 

megkezdődött a 

múzeum 

átalakítása és 

bővítése; a 

Batsányi cserére 

valószínűleg sor 

fog kerülni; 

szeretné, ha 

Juhász Gyula 

fiatalkori dolgozat 

gépelt másolatát 

elkészítené, mire 

legközelebb 

Pestre megy



Fond 1 III. Dalos Vilmos levél László Gyula Budapest 1983.09.29 1 f. gépirat

az RTV-Minerva 

kiadásában 

"Olvastam 

valahol…" címmel 

válogatást adnak 

ki a rádió hasonló 

című műsorából; 

Árpád és az 

Árpádok című 

tanulmányáért 

szerzői 

honorárium 

címén 500.- 

forintot és 1 

tiszteletpéldányt 

biztosítanak 

számára

honorárium 

fizetése

Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó

Fond 1 III.

Darnay-Dornyay 

Béla levél László Gyula Keszthely 1955.12.23 1 f. 1 bor. autográf

örül levelének és 

arról biztosítja, 

hogy mindig 

szívesen és 

nagyrabecsüléssel 

emlékszik rá; sok 

mindenről 

szeretne 

beszélgetni vele, 

ezért kéri, hogy 

keresse fel, ha 

Keszthelyen jár; 

nagyon sajnálja, 

hogy kérésének 

nem tud eleget 

tenni, mert 

semmiféle kézirat 

nincs a 

birtokában; egy 

öreg barátja fia 

gazdatiszt volt a 

niklai Berzsenyi 

birtokon, látott is 

kéziratokat a 

padláson, de a 

háború mindent 

elvitt; ugyanez az 

öreg barát a Berzsenyi Dániel Nikla

Fond 1 III. Dienes István levél László Gyula Szeged 1954.12.03 2 f. 1 bor. autográf

részint 

fogműtétei, 

részint Géza 

bácsiék miatt 

nem tudott 

elutazni ; Erdélyi 

Pista is ott volt 

egy hétig;  

szeretné megírni 

a bashalmi 

temetőt is, de 

semmire nincs 

ideje, mert hol 

Géza bácsiéknak 

segédkezik, hol 

Lojzi bácsinak a 

statisztikai 

tervkimutatások 

elkészítésében; 

egy pályamunkát 

is szeretne 

benyújtani; 

Bashalom a jövő 

félévre marad, 

tele van 

tervekkel, 

reményekkel; 

Kralovánszky 

Móra Ferenc Múzeum 

(Szeged)

Bálint Alajos, Erdélyi 

István, Kralovánszky 

Alán

Fond 1 III. Dienes István levél László Gyula Szeged 1954.12.20 2 f. 1 bor. autográf

elnézést kér a 

kellemetlenségek

ért, amit a 

határidő be nem 

tartásával 

okozott; az öt kis 

múzeum bejárása 

sok nehézséget 

okozott, hat 

pontban 

fesorolja, hogy 

milyen 

problémákat 

kellett 

megoldania; 

kellemes 

Karácsonyt kíván 

a Méri szobának 

is

Móra Ferenc Múzeum 

(Szeged)

Fond 1 III. Dienes István levél László Gyula Szeged 1954.12.27 1 f. 1 bor. autográf

a corpus számára 

gépeli az 

összegyüjtött 

anyagot, egy 

gépírónő minden 

bizonnyal 

könnyebben 

boldogulna; 

fellelkesítette a 

Tanár úr váratlan 

levele, szerinte jó 

lenne tervbe 

venni Ajtony 

"Marosvárának" 

felkutatását is, 

egy komoly 

terepbejárással 

jól elő lehetne 

készíteni; 

érdemes lenne 

kísérletezni ezzel 

a jelentősebbnek 

ígérkező  

településsel; 

délmagyarországi 

útja során sok 

hívet szerzett a 

"régészeti-

Móra Ferenc Múzeum 

(Szeged)

Móra 

Ferenc,Tömörkény 

István, Galyasi Miklós, 

Pécsely Attila, Lükő 

Gábor, Méri István



Fond 1 III. Dienes István levél László Gyula Szeged 1955.01.24 2 f. autográf

a Főosztálytól 

megtudta, hogy 

egy hónapot 

tervezhet a 

honfoglaláskori 

települések 

kutatására; 

fájlalja, hogy 

eddig nem kapott 

választ leveleire, 

mégis kéri,hogy 

tájékoztassa  ha 

lesz részletes 

tervezet; ezt 

annál is inkább 

szeretné, mert 

elhatározta, hogy 

foglalkozni fog 

történeti 

földrajzzal és 

településtörténet

tel; nagy 

örömmel olvassa 

Mészöly Gedeon 

nyelvészeti cikkeit 

a Szegedi 

Füzetekben, és 

sajnálja,hogy még 

Móra Ferenc Múzeum 

(Szeged)

Bálint Alajos, Mészöly 

Gedeon, Bálint Sándor, 

Csongor Győző

Fond 1 III. Dienes István levél László Gyula Szeged 1955.07.03 2 f. 1 bor. autográf

beszámol eddig 

elvégzett 

munkáiról; 

rövidesen 

publikálja a 

Bashalom tanyai 

temető leírását, 

rövidesen küldi a 

kéziratot az Arch. 

Értesítőnek, mert 

úgy érzi, hogy 

már meg kell 

jelennie a 

porondon; 

sikerült 

megoldani a 

tarsolylemez 

egyedülálló 

díszítését; a 

bashalmi tarsoly 

ötvöse a naszvadi 

tarsolyhoz 

hasonló darabot 

vett alapul; az a 

véleménye, hogy 

a honfoglaló 

magyarok között 

kevés nő volt, s a 

Móra Ferenc Múzeum 

(Szeged)

Bálint Alajos, Párducz 

Mihály, Méri István, 

Szabó György

Bashalom, 

Naszvad, 

Nyíregyháza

Fond 1 III. Dinklage levél László Gyula Sopron 1938.07.11 3 db 1 bor. autográf német

a Bommeln 

ásatásainál talált 

ékszerek 

hasonlítanak a 

honfoglaláskori 

ékszerekhez; 

Sopronba eljutott, 

de a múzeumba 

nem tudott 

bemenni

Fond 1 III. Dolesch Gyula levél László Gyula s.l. 1935.11.30 1 f. autográf

a levélíró 

gyógyszerész 

[Kiskőrös]-

Pohibuj-dűlőben 

található avarkori 

sír tartalmát írja 

le

Kiskőrös-Pohibuj-

dűlő

Fond 1 III. Doncsev, Szlavi levél László Gyula Szófia 1980.12.28 1 db 1 bor. autográf bolgár

köszöni a 

jókívánságait, ő is 

boldog új évet és 

jó egészséget 

kíván

Fond 1 III. Dömötör János levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1983.04.20 1 f. nyomt.

a Vásárhelyi Őszi 

Tárlat 30. 

kiállítását 

készülnek 

megnyitni; kéri, 

hogy alkotásaival 

gazdagítsa e 

jubileumi 

kiállítást

Vásárhelyi 

Őszi Tárlat

Fond 1 III. Dukasz Irén levél László Gyula Brassó 1947.10.23 1 f. gépirat

már nagyon 

várják, de kéri 

hogy egy héttel 

később jöjjön; 

igen kivácsi a 

"Képre", amit már 

többen láttak; 

Mattis-Teutsch 

Jánossal is 

beszéltek róla, ő 

csak a 

"pillangóval nincs 

rendben", nagyon 

szeretné látni;  itt 

Brassóban majd 

megvívhatják 

művészi 

csatájukat; 

viharos nyara 

volt; megírta 

dolgozatát 

Benedek 

Marcellnak és 

Gunda prof.nak 

is, de még nem 

tudja kinél fog 

vizsgázni; 

negyedévre be 

Mattis-Teutsch János, 

Benedek Marcell, 

Gunda Béla Brassó

Fond 1 III. Együd Árpádné levél László Gyula Siófok 1983.10.03 1 db 1 bor. nyomt.

köszönetet mond 

férje halálakor 

tanúsított 

együttérzéséért



Fond 1 III. Endes László levél László Gyula Torontó 1983.06.10 2 f. 1 bor. autográf

örül, hogy 

torontói előadása 

jól sikerült, 

bárkivel beszél, 

mindenki 

elismerően 

nyilatkozik; 

korábbi előadói 

körútján során 

bonyodalmat 

okozott 

köreikben, hogy 

Lőrincze Lajost 

"beengedte a 

Kúlturközpontba" 

; Lőrincze Lajos 

meg azért 

neheztel László 

Gyulára, mert 

megvédte Endest; 

nem lehet 

mindenkinek 

kedvére tenni; 

nyolc évig volt 

elnöke a 

Kultúrközpontnak

, de már 

lemondott

Fond 1 III. Erdélyi István levél László Gyula Leningrád 1955.09.29 1 db autográf

napos időben 

érkezett 

Leningrádba, ahol 

diákszállóban 

lakik; régészekkel 

eddig nem 

találkozott; 

"barbárul" töri a 

nyelvet

Fond 1 III. Erdélyi István levél László Gyula Leningrád 1955.11.02 2 f. 1 bor. autográf

röviden beszámol 

hatnapos 

moszkvai 

tartózkodásáról, 

ahol több 

múzeumot 

megnézett, pl. a 

Kreml káprázatos 

kincstárát; a 

Történeti 

Múzeum 

kiállítását látva, 

nagyon meg van 

elégedve az 

otthonival!; 

Leningrádban 

senki nem várta, 

lengyelek 

segítettek eljutni 

a diákszállóba 

(szemben az 

Ermitázzsal), ahol 

két orosszal lakik 

együtt, de sajnos 

keveset vannak 

otthon, így nincs 

mód gyakorolni a 

nyelvet; mintegy 

A. N. Bernstam, Török 

Gyula, Kovrig Ilona

Fond 1 III. Erdélyi István levél László Gyula Leningrád 1955.12.19 2 f. 1 bor. autográf

hatvan éve nem 

volt olyan hideg, 

mint most (-25 

fok felett), nincs 

is kedve kimenni, 

inkább otthon 

főz; nagy az 

érdeklődés az 

otthoni 

eredmények 

iránt, már kétszer 

tartott  az 

őstörténeti vitáról 

szűkebb körben 

referátumot, 

valamint előadást 

a 

temetőelemzésről

; szorgalmasan 

tanul, 

tanulmányait 

előadások 

élénkítik; kéri 

küldjön neki a 

Lehel kürtjéből és 

egyéb írásaiból 

egyet-egyet az 

ottani 

Artamonov, Mihail 

Illarionovič

Fond 1 III. Erdélyi István levél László Gyula Moszkva 1982.02.12 1 f. 1 bor. gépirat

meghatottsággal 

olvasta karácsonyi 

(kör)levelét; 

korábban 

Dagesztánban 

volt, ahová 

valószínűleg az ő 

indittatása nélkül 

soha nem jutott 

volna el, vagy ha 

igen, akkor más 

szemmel nézné a 

dolgokat, mint 

ahogyan 

tanította; nagyon 

sajnálja, hogy a 

prof. egyes 

tanítványaival 

voltak sorozatos 

kellemetlenségei, 

pedig ő soha nem 

bántotta őket; 

levelének egy 

részlete 

elszomorította 

éspedig az, hogy 

búcsúzik, de 

reméli, hogy még Dagesztán

Fond 1 III. Fehér Géza levél László Gyula Nevicke s.a. 1 db autográf

szeretettel 

gondolnak rá 

kárpátaljai 

útjukról

további 

aláírók 

Kolba 

Judit, 

Lovag 

Zsuzsa, 

Valter 

Ilona et al.



Fond 1 III. Fejér Mária levél László Gyula Jászberény 1983.05.26 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

felkérés előadásra 

a Jászberényi 

Tanítóképző 

Főiskola által 

rendezett sályi 

alkotótáborban; a 

levél írója 

emlékezteti, hogy 

a Képzőművészeti 

Főiskolán két 

évvel alatta járt és 

már akkor is 

elismeréssel 

adózott tudássa 

előtt, s az idő 

megmutatta, 

hogy azóta 

európai hírű 

tudós lett előadás

Jászberényi Tanítóképző 

Főiskola

a 

melléklet 

az 

alkotótáb

or 

tervezett 

programjá

t 

tartalmazz

a

Fond 1 III. Ferenczi István levél László Gyula Zalatna 1948.08.21 1 db autográf

érdeklődik, hogy 

Lórán Ibolya időre 

visszavitte-e a 

gépet; meghívták 

Székre 

gimnáziumi 

tanárnak, 

tanácsot kér, 

elfogadja-e az 

állást; ha 

továbbra is 

szándékában áll 

elvinni őt a 

palatkai ásatásra, 

akkor legalább 

körülbelüli 

időpontot kér, 

hogy aszerint 

rendezhesse 

dolgait Lórán Ibolya Palatka

Fond 1 III. Ferenczi István levél László Gyula Kolozsvár 1950.01.16 1 db autográf

soraiból 

sajnálattal 

olvassa, hogy 

nem jutott el 

hozzá hosszabb 

levele; 

többedmagával 

igen aggódtak, 

mert volt, aki azt 

mondta, hogy 

már vissza sem 

jön Kolozsvárra; 

most viszont a jó 

hírt megosztja az 

aggodalmaskodók

kal; Nagy István a 

rektor, 

vízumügyben 

hozzá kell 

fordulnia; 

könyveket kér, de 

főként az Arch. 

Értesítő egyes 

számait, valamint 

más régészeti 

folyóiratokat,  

mert akkor 

tudnák az 

Bodor András, Balogh 

Edgár, Nagy István

Fond 1 III. Ferenczy Miklós levél László Gyula s.l. 1948.02.23 2 f. gépirat

egy volt 

kolozsvári 

egyetemi hallgató 

kissé zavaros 

módon próbálja 

meg mentegetni 

magát  

rendezetlen 

adóssága miatt; 

jelenleg beteg, 

fél, hogy malmát 

elveszik, vizsgázni 

is szeretne, de 

nem mer a Tanár 

úr szeme elé 

kerülni Placsintár János

Fond 1 III. Fettich Nándor levél László Gyula [Budapest] 1950.03.17 1 f. 1 bor. autográf

sajnos nem tud 

segíteni, mert 

minden régészeti 

anyaga és egyéb 

jegyzetei el 

vannak 

csomagolva, s 

nehéz lenne pár 

lapot előkeresni, 

ezért 

emlékezetére 

hagyatkozva 

mondja el, amit 

tud: "az összes 

ilyen madáralak 4 

ágú volt 

eredetileg; írtam 

ezekről 

legutoljára 

megjelent 

cikkemben, hol a 

Pécs-Köztemetői 

ezüstből készült 

hasonlók 

fényképei is 

megjelentek; 

pardon nem Pécs-

Köztemető, 



Fond 1 III. Fettich Nándor levél László Gyula Budapest 1952.07.20 1 f. 1 bor. gépirat

a szörcsei lelethez 

tartozó ezüst 

öntött rögről kér 

adatokat; úgy 

hallja, hogy nem 

tud napirendre 

térni legutóbbi 

rosszindulatú 

bírálatával 

kapcsolatos 

vélemények 

fölött; 

megnyugtatja, 

hogy nem áll 

szándékában 

lépéseket tenni és 

felesleges 

szavaiból 

fenyegetést 

kiolvasni szörcsei lelet Szörcse

Fond 1 III. Fettich Nándor levél László Gyula Budapest 1953.01.27 1 f. 1 bor. gépirat

fordításra 

alkalmas cikket 

talált, kéri nézze 

meg ő is a 

Régészeti 

Szakkönyvtárban 

és értesítse, hogy 

elkezdheti-e a 

fordítást; jelenleg 

a perescsepinai 

leletnél tart; 

Lakos János 

magángyűjtemén

yében látott egy 

szíjvég-

préselőmintát, 

ami a 

perescsepinai 

arany szíjvégnek 

és az adonyi 

préselőmintának 

rokona; 

fényképezze le a 

tulajdonosnál és  

jó volna, ha 

ezeket leközölné Lakos János Perescsepina

a 

fordítand

ó cikk: 

Szmisko: 

Ranneszla

vjanszkaja 

kultura...

Fond 1 III. Félegyházy Gyula levél László Gyula Keszthely 1954.09.09 1 db autográf

neki már nehezen 

megy a betűvetés 

és több időre van 

szüksége egy levél 

megválaszolásáho

z; úgy érzi 

túlértékeli őt, 

elfogult vele 

szeben, de erről 

majd a levélben 

többet fog írni

Fond 1 III. Félegyházy Gyula levél László Gyula Keszthely 1955.10.05 1 db autográf

a rajzokat 

köszönettel 

megkapta; 

nagyon várta 

ősszel, mert fel 

akarja hívni a 

figyelmét 

valamire, aminek 

tudása nem 

szállhat vele 

sírba; a nyáron 

17.850 látogatója 

volt a 

múzeumnak; 

felesége több 

hétig kórházban 

volt, de már kezdi 

összeszedni 

magát

Fond 1 III. Félegyházy Gyula levél László Gyula Keszthely 1954.10.12 2 f. autográf

1904-ben a 

nagyszentmiklósi 

iskolához került 

kezdő tanárnak, 

három évig ott 

élt, 

Nagyszentmiklós 

és környéke 

abban az időben 

leletekben 

szokatlanul 

gazdag volt; 

tanítványai szinte 

minden héten 

hoztak neki római 

pénzeket, szép kis 

gyűjteményre tett 

szert, ami 

azonban a háború 

alatt, 1916-ban 

elveszett; 

Nagyszentmiklóst

ól 9 km-re fekszik 

Őscsanád, itt 

ismerkedett meg 

San Marco 

hercegnő egyik 

intézőjével, Kislégi Nagy Gyula

Nagyszentmiklós, 

Őscsanád

Fond 1 III. Félegyházy Gyula levél László Gyula Keszthely 1954.10.30 1 f. autográf

kéri, hogy  két 

kisméretű képét 

juttassa el a 

Műcsarnokba, 

majd a döntés 

után vegye 

pártfogásába; a 

továbbiakban 

családja egészségi 

állapotáról ad 

számot



Fond 1 III. Félegyházy Gyula levél László Gyula Keszthely 1955.01.12 2 f. 1 bor. autográf

eddig várt, hogy  

a Műcsarnok 

visszaküldi borjas 

képét, de nem 

jött semmi; kéri 

intézkedjen 

helyette; úgy érzi, 

hogy az elmúlt tíz 

év érték nélkül 

esett ki az 

életéből, valóra 

nem vált tervek 

és remények 

temetője ez az 

idő; örül, hogy 

Benkharddal 

beszélgetett, s ő 

is szóba került;  

neki 

legkedvesebb 

iskolatársa volt, 

ha újra 

találkoznak, adja 

át üdvözletét

Benkhard Ágost (1882-

1961) festő

Fond 1 III. Félegyházy Gyula levél László Gyula Keszthely 1955.01.30 1 f. gépirat

pénzt küld, hogy 

vegyen rajta olyan 

festékeket, 

melyeket náluk 

nem lehet kapni 

és csomagolja 

mellé két képét is; 

hinni szeretné, 

hogy nyáron 

találkoznak

Fond 1 III. Félegyházy Gyula levél László Gyula Keszthely 1955.04.08 1 db autográf

kellemes húsvéti 

ünnepeket kíván 

és még sok-sok 

névnapot

Fond 1 III. Félegyházy Gyula levél László Gyula Keszthely 1955.07.17 2 f. 1 bor. autográf

nagyon köszöni a 

könyvet, melyet 

most kezd 

olvasni, mély  

meghatódottságg

al gratulál hozzá; 

nagyon szeretheti 

az Isten, hogy 

ennyi szép 

képeséggel 

áldotta meg; 

köszöni rajzai 

érdekében  

kifejtett 

fáradozását; küldi 

az Alaphoz 

szükséges 

nyilatkozatot

Fond 1 III. Félegyházy Gyula levél László Gyula Keszthely 1955.12.17 1 db autográf

úgy látszik, hogy 

hosszú levele  

megijesztette, 

hogy most mély 

hallgatásba 

merült; nagyon 

szép karácsonyt 

és boldog új évet 

kíván; ők nem sok 

jót várhatnak az 

új évben, mert 

édesapja 

agyvérzést kapott

Fond 1 III. Filep Aladár levél László Gyula Szentes 1954.02.11 2 f. 1 bor. autográf

Toncsi fia nagy 

szeretettel és 

lelkesedéssel 

emlékezett meg 

arról a 

kedvességről, 

melyben pesti 

vakációja alatt 

részesítette; azért 

küldte el 

otthonról, mert 

fáradt volt a sok 

tanulástól és 

olvasástól, és fél, 

hogy majd nem 

tudja ígéretét - 

jeles érettségi - 

teljesíteni; jót is 

tett neki a 

kikapcsolódás, 

csak azt sajnálja, 

hogy Tamási 

Áronnal nem 

találkozhatott; 

reméli, hogy 

egyetemi 

felvétele nem fog 

akadályba 

Filep Antal, Tamási 

Áron

Fond 1 III. Filep Aladár levél László Gyula Szentes 1954.02.19 1 f. 1 bor. autográf

mikor levelét 

(febr.11.) 

megírta, fia még 

nem volt otthon, 

akitől 

megtudhatta 

volna a pontos 

címet, de 

valamelyik gyerek 

közben feladta a 

levelet, ami 

visszakerült 

hozzájuk, de most 

reméli, hogy 

végre kézhez 

kapta Filep Antal



Fond 1 III. Filep Aladár levél László Gyula Szentes 1954.03.19 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni szép és 

bölcs levelét és a 

fia felé áradó 

szeretetét; 

pályaválasztását 

már régen nem 

ellenzi, némi 

félelem mégis van 

benne, mert 

tudja, hogy ez a 

pálya sovány 

keresetet jelent 

és nem biztos, 

hogy elegendő a 

szellemi, 

kulturális, utazási 

igények 

kielégítésére; 

nem 

vagyongyűjtésre 

gondol, hanem a 

majdani 

családalapításra; 

egy reális 

aggodalma mégis 

van: fia egyéni 

elképzelései 

szerint dolgozik, 

Filep Antal, Féja Géza, 

Jékely Zoltán

Fond 1 III. Filep Aladár levél László Gyula Szentes 1955.01.05 1 db 1 bor. autográf

rokoni  

megszállás és 

betegség 

akadályozta, hogy 

idejében kívánjon 

boldog új évet, 

így most késve 

teszi meg; köszöni 

fia iránt tanúsított 

jóindulatát Filep Antal

a levél 

verzóján 

Klári, Filep 

Aladár 

felesége 

kíván 

minden 

jót az új 

esztendőr

e

Fond 1 III. Filep Antal levél László Gyula Szentes 1954.02.13 1 f. 1 bor. autográf

eddig nagyon 

lefoglalta egy 

iskolai eladás és a 

bál rendezése, 

amit a megyei 

tanács máris 

betiltott, ugyanis 

az egyik tanár 

színjátszó 

csoportot 

szervezett és 

faluról-falura 

járnak Molière 

Fösvényével; 

valakinek ez 

nagyon nem 

tetszett és 

vizsgálatot 

indítottak a 

gimnázium ellen, 

így a népballada 

estet is 

felfüggesztették, 

hiába dolgoztak 

egy hetet; 

megköszöni a 

kedves budapesti 

vedéglátást, a 

Berda József, Tamási 

Áron

Fond 1 III. Földváry Gábor levél László Gyula Sydney 1983.12.14 1 f. autográf

sajnos a Magyar 

Múlt 1982/2. 

száma még 

mindig nem 

érkezett meg, 

pedig már az 

egész 1983-as év 

is elment, ő 

megtette, amit 

lehetett; a 

továbbiakban 

gyerekeiről 

számol be: 

esküvőről, 

tanulmányokról, 

európai és egyéb 

utakról

Fond 1 III. Frimmel Gyuláné levél László Gyula Zalaegerszeg 1983.10.19 1 f. 1 bor. autográf

köszöni a levelet, 

a jótanácsokat és 

a jókívánságokat; 

ezüst huzalt már 

sikerült szerezne, 

reméli, hogy a 

többi is menni 

fog; a műveletek 

leírásának 

minden bizonnyal  

hasznát fogja 

venni

Fond 1 III. Fülep Ferenc levél László Gyula Budapest 1983.04.08 1 f. gépirat

meghívó a Korona 

Bizottság ülésére, 

melyen fő téma a 

palást restaurálási 

problémáinak 

megtárgyalása

Korona 

Bizottság

Magyar Nemzeti 

Múzeum

Fond 1 III. Fülep Ferenc levél László Gyula Budapest 1983.09.19 1 f. 1 bor. + 3 f. gépirat

meghívó a Korona 

Bizottság ülésére, 

melyen 

beszámolnak a 

palást 

vizsgálatáról, a 

koronán végzett 

vizsgálatokról, 

valamint a korona 

elhelyezési 

problémáiról

Korona 

Bizottság, 

koronavizsgál

at

Magyar Nemzeti 

Múzeum

Nagy Katalin, Csomor 

Lajos

Melléklet: 

Kivonat az 

ötvös-

művészek 

koronavizs

gálata 

jelentéséb

ől



Fond 1 III. Fülep Ferenc levél László Gyula Budapest 1983.11.04 1 f. 1 bor. gépirat

a Magyar 

Televízió a Műv. 

Minisztériumtól 

engedélyt kapott 

arra, hogy az 

ötvös 

szakemberek által 

tartott 

koronaszemléről 

filmet készítsen; 

az engedélyezés 

feltétele, hogy az 

elkészült filmet 

csak a 

Koronabizottság 

véleménye 

alapján lehet 

bemutatni; kéri, 

hogy a film 

bemutatásán 

feltétlenül vegyen 

részt

Korona 

Bizottság

Magyar Nemzeti 

Múzeum

Fond 1 III. Fülöp Gyula levél László Gyula

Székesfehérv

ár 1983.03.07 1 f. 1 bor. gépirat

doktori 

disszertációja és 

egyéb avar ügyek 

tárgyában 

szeretné 

felkeresni

Fejér Megyei Múzeumok 

Igazgatósága 

(Székesfehérvár)

Fond 1 III. Gachot, François levél László Gyula Nice 1980.01.21 1 db autográf francia

a szép plakettről 

készült 

reprodukciót 

semmi hasonlóval 

nem tudja 

viszonozni, érje 

be egy szép 

Toulouse-Lautrec 

plakátról készült 

képeslappal; jó 

egészséget, derüt, 

sikereket kíván az 

új esztendőre; 

reméli, hogy  

megkapta a 

Budapesti 

Szerelmesek-et

Fond 1 III. Garádi Géza levél László Gyula Budapest 1983.02.28 2 f. 1 bor. autográf

sokat olvasott 

elméletéről, s úgy 

érzi, hogy hozzá 

kell szólnia a 

História vitájához, 

mert nagyon 

egyet ért 

gondolataival; 

levelében Rosner 

Gyula régész Esti 

Hírlapban 

megjelent cikkére 

utal, miszerint 

egy avar sírban 

talált pénz (Péter 

király ezüstpénze) 

azt az elméletet 

látszik igazolni, 

hogy az avarok 

közt éltek olyan 

csoportok, 

amelyek 

megérték a 

honfoglalást, s ez 

a hír a prof 

elmélete mellett 

szól Rosner Gyula

Fond 1 III. Gádor Endre levél László Gyula [Budapest] 198? 1 f. gépirat

a készülő 

Medgyessy 

filmnek a levél 

írója lesz a 

művészettörténet

i szakértője; 

szeretné kölcsön 

kérni a művész 

életrajzát, hogy 

lemásolhassa Medgyessy Ferenc

Fond 1 III. Gál Katalin levél László Gyula Budapest 1983.04.29 1 f. 1 bor. gépirat

eddig minden 

írását, amihez 

hozzájutott, 

elovasta, most 

éppen az "50 rajz 

a honfoglalókról" 

c. könyvét; 

boldogan ismerte 

föl a 

gyermekjátékok 

közt azt, amiért 

kicsi korában 

sóvárgott, a 

csontcsikót 

kocsival, ők 

csoncsikónak 

hívták; 

Újkígyóson, egy 

kis telepített 

faluban 

(Weinckheim 

uradalom 

telepítése) tanult 

meg beszélni, 

játszani;  csak a 

fiúknak volt 

csoncsikója; 

egyiké 

néprajz, 

gyermekjáték, 

csontcsikó Újkígyós



Fond 1 III. Gál Katalin levél László Gyula Budapest 1983.09.29 1 f. 1 bor. gépirat

nem számított 

válaszra, ezért 

különösen 

megörült a 

családias 

hangvételű 

soroknak; a 

gyermekjátékok 

tárgyi emlékei 

nem maradtak 

fenn, de jól esik 

tudnia, hogy 

fennmaradt a régi 

fogadalmi szöveg, 

melynek helye és 

ideje Újkígyós, 

1920-21; sajnálja, 

hogy ennél 

többet nem tud a 

rajzokhoz 

mondani; 

emlékszik még 

egy csoportos 

játékra Békés 

megyéből, melyet 

fiúk és lányok 

együtt játszottak,  

csak Újkígyós

Fond 1 III. Gegesi Kis Pál levél László Gyula Budapest 1955.06.21 1 f. gépirat

jólesőfigyelmét 

nagyon köszöni

Fond 1 III. Gémes Anikó levél László Gyula Kecskemét [1949].12.09. 1 f. autográf

mint tanár 

Szegeden végzett 

néprajz szakon, 

jelenleg vidéki 

gyűjtő; tekintettel 

arra, hogy néprajz 

szakon kevés a 

kinevezés, csak 

mint restauártor 

tudna 

elhelyezkedni, 

ezért szeretne 

bejutni a 

januárban induló 

pesti tanfolyamra, 

ehhez kér 

támogatást; az 

előző tanfolyamot 

Bényi László 

vezette, az ő 

címére is írt 

kérvényt; reméli, 

hogy 

Kecskeméten 

találkoznak és 

akkor részletesen 

is megbeszélhetik 

problémáját Bényi László

Fond 1 III. Gila János levél László Gyula Kecskemét 1983.09.13 1 f. gépirat

előadássorozatot 

akarnak indítani 

Képes történelem 

címmel; felkérik a 

sorozatinditó 

előadás 

megtartására, 

esetleg 

diavetítéssel; 

szeretnék, ha 

ugyanezen a 

napon egy 

iskolában is 

tartana előadást 

ugyanebből a 

témából előadás

Erdei Ferenc Megyei 

Művelődési Központ 

(Kecskemét)

Fond 1 III. Glancz András levél László Gyula Kolozsvár 1949.08.01 1 f. gépirat

még csak kis 

ideje, hogy 

otthagyta őket, 

de biztos, hogy jól 

fog esni, hogy 

olvashat pár sort 

"itthagyott 

udvarától"; 

nagyon 

szomorúak voltak, 

amikor elutazott, 

miként a profnak 

sem esett jól 

elválni tőlük, akik 

mind nagyon 

szerették; a levél 

írója nagyon örül 

annak, hogy 

alkalma volt 

közelről szeretni, 

de már 

ismeretlenül is 

szerette, csupán a 

hallottak nyomán; 

sokat kell 

dolgoznia, de 

közben készülnie 

kell egy Bodornál Bodor András

Fond 1 III. Glancz András levél László Gyula Kolozsvár 1949.09.24 1 f. 1 bor. autográf

Szentgyörgyi 

útjukról kellene 

beszámolnia, de 

már nincs hozzá 

kedve, mivel 

egyszer 

hivatalosan már 

megtette; 

szemrehányást 

tesz, amiért 

Pistának írt, neki 

meg csak egy 

kollektív levél 

jutott; beszámol 

évfolyamtársairól 

is; kéri írjon neki 

munkájáról, mert 

nagyon érdekli, 

annál is inkább, 

mert már kivette 

részét a 

múzeumrendezés

ből; ha 

munkájáról nem 

akar írni, akkor 

írjon általános 

emberi dolgokról, 

hiszen mindig Nagy Margit, Kis Anikó



Fond 1 III. Glancz András levél László Gyula Kolozsvár 1949.12.28 1 f. gépirat

ne gondolja, hogy 

azért mert régen 

nem írt, már el is 

felejtették; sok 

újság nincs az 

egyetemen; sokat 

tanulnak, 

kezdenek egyre 

komolyabb 

emberekké válni; 

Anikó készül 

férjhez menni, 

Margit Jakóba 

szerelmes; Vörös 

Istvánt kizárták; 

írt egy dolgozatot 

(Hozzászólás a 

hűbériség hazánk 

területén való 

kialakulásának 

kérdéséhez) és 

úgy gondolja, 

hogy ez az első 

komoly munkája, 

igyekezett a prof. 

útmutatásai 

alapján dolgozni, 

azaz csak a 

Fond 1 III. Gömöri János levél László Gyula Sopron 1983.02.10 1 f. gépirat

megemlíti néhány 

kolléga nevét, 

akik "vasas" 

ügyekkel 

foglalkoztak, pl. 

Müller Róbert 

Keszthelyről, aki a 

vaseszközök 

rendszerezésében 

nagy munkát  

végzett, Valter 

Ilona a várpalotai 

kovácsműhelyről 

írt, Tettemanti 

Sári is ásott ki egy 

avar sírt 

öntőmintával 

Vácott, etc.; 

engedélyt kér, 

hogy a 

honfoglalók 

kohászairól 

készített rajzát, 

illetve a róla 

készítendő 

fényképet a 

Kohászati Lapok 

számára írt 

kovácssír, 

kovácsműhely

Müller Róbert, Valter 

Ilona, Bóna István, 

Kovalovszki Júlia, Méri 

István, Tettemanti 

Sarolta, Szombathy 

Viktor

Fond 1 III. Grátzer János levél László Gyula Pápa 1935.09.10 2 f. autográf

a vakációt 

Buzsákon töltötte 

Jankovich Bésán 

Endre gróf 

birtokán, akinél a 

veje intéző, az ő 

társaságában járt 

többször Csiszta 

pusztán, ahol arra 

lett figyelmes, 

hogy az eke sok 

követ és 

csontokat emelt 

ki; kiváncsiságból 

kimentek ásni; 

kilenc sor 

négyszögletes és 

nagyformájú, 

hosszúkás, vörös, 

könnyen máló 

téglaréteget 

talált, köztük 

mindig araszos 

homokréteget, 

koponyát is 

találtak; tovább 

nem mert ásatni, 

mert az ásatás Jankovich Bésán Endre

Buzsák, Csiszta 

puszta

Fond 1 III. Györbiró István levél László Gyula

Sepsiszentgy

örgy 1983.07.04 2 f. 1 bor. gépirat

sikerült 

megszereznie 

Hampel József 

könyvből a 

nagyszentmiklósi 

kincs feliratairól 

készült rajzok 

táblájának 

fénymásolatát; a 

tábla 1. sz. 

rajzáról írja, hogy 

ennek feliratát 

szó szerint 

elolvasta, mert az 

a matematika 

nyelvén íródott; 

olvasatajánlata: 

75-15=60; 

megfejtését 

ábrákkal is 

illusztrája; 

befejezés előtt áll 

egy mintegy 

hetven oldalas 

dolgozata a 

székely 

rovásemlékek 

olvasásáról; 

nagyszentmikl

ósi 

aranykincs; 

rovásírás



Fond 1 III. Györbiró István levél László Gyula

Sepsiszentgy

örgy 1984.03.10 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

mellékeli a 

Kriterion Kiadó 

levelét, melyben 

azt kérik tőle, 

hogy  küldje el dr. 

Vásáry István 

lektori 

véleményét a 

"Megszólalnak a 

rovások" című 

dolgozatáról; 

ennek 

ismeretében és 

kedvező bírálat 

esetén esetleg 

megtalálják a 

módját az írás 

kiadásának; most 

munkája 

véleményezését 

kéri, hogy szükség 

esetén 

helyesbíteni 

tudja, amit 

szükségesnek vél, 

mielőtt beadja 

dolgozatát a 

kiadónak rovásírás Vásáry István

Fond 1 III. Győry György levél László Gyula Budapest 1983.04.08 1 f. autográf

jó egészséget, sok 

örömet és kevés 

gondot kíván 

névnapjára

Fond 1 III. Halász Árpád levél László Gyula

Balatonfüre

d 1983.03.20 1 f. 1 bor. gépirat

fél, hogy nem 

kapta kérhez 

decemberi  

levelét, ezért 

elismétli, hogy 

sámán 

kérdésekkel 

foglalkozik, 

amennyiben úgy 

véli, hogy a 

varázslók és 

sámánok 

félrevezették a 

tudós és 

tudattalan 

népeket 

évezredeken 

keresztül

Fond 1 III. Hankó Nándor levél László Gyula Göteborg 1983.03.28 2 db 1 bor. autográf

egy 

szavazócédulát 

csatol leveléhez a 

legjobban tetsző 

1982-es 

bélyegekről

Fond 1 III. Haranghy László levél László Gyula

Marosvásárh

ely 1947.06.10 1 f. 1 bor. gépirat

egy korábbi 

levélben feltett 

kérdésekre 

válaszol: a 

majmok és az 

emberek abban 

különböznek a 

különösen vadon 

élő állatoktól, 

hogy a párzási és 

a szaporodási idő 

nincs egy 

évszakhoz kötve, 

ezért a majom 

csoportban 

mindenféle korú 

fiatal ivadék van; 

a menstruáció 

még az 

alacsonyabb 

majmoknál is 

gyakran teljesen 

az embernek 

megfelelő; az 

ember és a 

majom a szorosan 

vett 

növényevőktől 

Kolozsvári Bolyai 

Tudományegyetem 

Kórbonctani és 

Törvényszéki Orvostani 

Intézet (Marosvásárhely)

Max Hilzheimer (1877-

1946) német zoológus; 

Ludwig Heck (1860-

1951) német zoológus

Fond 1 III. Haraszti Endre levél László Gyula Hamilton 1983.08.10 2 f. 1 bor. gépirat

szégyenkezve írja, 

hogy csak most 

küldi a 

fényképeket 

hamiltoni 

látogatásáról, ami 

mindenki számára 

nagy örömet 

jelentett; a levél 

címzettje iránt 

érzett 

nagyrabecsülését 

hosszasan 

fejtegeti; 

tisztában van 

azzal, hogy a 

külföldön élő 

magyar 

"történészek" 

nem ismerve az 

utóbbi évtizedek 

kutatási 

eredményeit, sok 

badarságot írnak 

össze; 

mentségükre 

felhozza, hogy 

kulturális Ilia Mihály, Sisa István



Fond 1 III. Hegedűs László levél László Gyula Budapest 1983.08.04 2 f. 3 f. gépirat

"A pápai 

tizedösszeírások 

tanulságai" című 

munkájához már 

csak a képek és 

térképek 

kellenek, a 

szolnokiak 1984-

re igérik a kiadást; 

egy görög írónő 

hosszabb időt 

töltött az 

Egyetemi 

Könyvtárban és 

megkérte, hogy 

fordítsa le 

magyarra Pray 

György korábbi 

latin szövegeiből 

azt, amit a régi 

görögökről írt; 

mire két oldalt 

lefordított a 

szövegből, a hölgy 

köszönés nélkül 

távozott, ő Pray 

Györgyöt jó 

történészenek 

Torma István, Pálóczi 

Horváth András, Beke 

Margit

a 

melléklet 

a 

következő 

fordítást 

tartalmazz

a: Georgii 

Pray: 

Annales 

Veteres 

Hunnoru

m, 

Avarum et 

Hungaror

um. 

Vindobon

ae, 1761. 

(Régi 

évkönyvek 

Hunniáról, 

az 

avarokról 

és a 

magyarok

ról). Res 

gestae 

Avarum. 

Liber II.

Fond 1 III. Hejdová, Dagmar levél László Gyula Prága 1955.12.19 1 f. 1 bor. autográf német

köszöni a 

megküldött 

fotókat és 

adatokat

Uměleckoprůmyslové 

Museum (Praha)

Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1955.09.29 1 f. 1 bor. autográf

a pécsi Nádor 

Étterem étlapjára 

írt soraikkal küldik 

üdözletüket, 

sajnálják, hogy 

nem lehet velük

további 

aláírók 

Makkay 

János, 

Ureczky 

Éva, M. 

Erzsébet 

et al.

Fond 1 III. Horedt, K. levél László Gyula Nagyszeben 1948.06.12 1 f. 1 bor. gépirat

június 7-én 

értesítették, hogy 

M. Macrea és D. 

Popuscu mellett 

őt is beosztották 

arra az ásatásra, 

melyet Kolozsvár 

környékén 

terveznek László  

Gy. vezetésével; 

nagyon örül 

annak, hogy 

személyesen 

megismerheti, és 

részt vehet olyan 

ásatáson, amit ő 

vezet, kéri, hogy 

közölje a pontos 

időpontot, hogy 

egyeztethesse 

nyári 

szabadságával

a levelet a 

kolozsvári 

Bolyai 

Egyertemr

e 

címezték, 

ahol akkor 

László  

Gyula 

tanított

Fond 1 III. Horák Erzsébet levél László Gyula Oxford 1984.01.05 1 db 1 bor. autográf

távolról az 

otthoni emlékek 

felértékelődnek, 

szívesen gondol 

vissza a nyári 

balatoni 

találkozásra; 

ugyanígy 

meghatódást 

okozott, amikor 

megtudta 

[Bárdos] Edittől, 

hogy dedikált 

könyvet kapott a 

proftól; boldog 

karácsonyt kíván Bárdos Edit

Fond 1 III. Horváth  Marietta levél László Gyula Celldömölk 1984.09.11 1 f. 1 bor. gépirat

a celldömölki 

zeneiskolában 

elindítottak egy 

művelődéstörtén

eti 

előadássorozatot; 

azt kérdezi, hogy 

"társadalmi 

munkában" 

vállalna-e egy 

előadást a 

honfoglaláskori 

magyarság 

életéről; a tervek 

szerint Szakál 

Ernő és Komlós 

Katalin is fog 

előadást tartani előadás

Fond 1 III. Herrmann, Joachim levél László Gyula [Berlin] 1980.12.? 2 db nyomt. német

a Meroé-ban 

található 

piramisok képével 

kíván boldog új 

évet Meroé (Szudán)

Fond 1 III. Ivánkay Judit levél László Gyula Fertőd 1983.08.16 1 f. 1 bor. autográf

hosszú, fárasztó 

út áll mögöttük, a 

Balaton felé nem 

jártak; három 

időpontot ajánl a 

tervezett 

bruxellesi 

előadásokra és 

felveti, hogy a 

hollandiai Mikes 

Kelemn Kör is 

szívesen látná őt 

egy előadásra; 

kéri tájékoztassa 

őt az elfogadott 

időpontról előadás



Fond 1 III. Ivánkay Judit levél László Gyula [Bruxelles] 1983.12.06 1 db autográf

reméli, hogy az 

útlevél-ügy 

megoldódik 

karácsonyig; 

Mechler László 

budapesti útja 

során szívesen 

segít a 

repülőjegyet 

elintézni

Fond 1 III. Kajdi Károlyné levél László Gyula Tapolca 1983.09.26 1 db autográf

köszöni a jól 

sikerült képeket; 

reméli, hogy 

meglátogatja őket 

új otthonukban

Fond 1 III. Kajetán Ibolya levél László Gyula Dés 1983.04.26 8 f. autográf

a hölgy 16 

oldalon keresztül 

foglalkozik a 

különféle írások 

megfejtésével és 

hosszan ecseteli 

vizsgálati 

módszereit; ír a 

nagyszentmiklósi 

kincs 6. sz. 

korsójáról, de 

nem maradnak ki 

a bolgár, etruszk  

emlékek sem; 

sumérokra is 

kitér; tamil 

nyelvvel is 

szeretne 

foglalkozni; 

szeretné 

megszerezni 

Emmanuel 

Laroche: Les 

hyerogliphes 

hittites 2 kötetes 

munkáját; 

levelében arra is 

utal, hogy 

Emmanuel Laroche 

(1924-1991)

Fond 1 III. Kallós Zsigmond levél László Gyula Budapest 1951.03.07 2 f. autográf

korábbi kérdésére 

már nem kér 

választ, viszont 

úgy érzi, hogy a 

fonó játékokkal 

kapcsolatos 

feltevéseit és 

tárgyait ásatási 

anyagokkal 

összehasonlítva 

ellenőrizni lehet; 

ugyancsak ezrével 

vannak 

igazolandó 

őstörténeti 

adatai, ezért 

ajánlotta fel az 

együttműködést, 

de úgy látja 

hallgatásra van 

ítélve; a 

székelyekről is 

sokat tudna 

mondani; a levél 

írója kissé meg 

van sértve, mert 

úgy érzi, hogy 

véleménye nem 

Fond 1 III. Kancsura Árpád levél László Gyula Debrecen 1983.02.28 1 f. gépirat

fizika tanárként 

nagy 

érdeklődéssel 

olvassa könyveit, 

ezekből merített 

bátorságot e levél 

megírásához; a 

Békés megyei 

Tanács  

Művelődési 

Osztálya 

megmentette 

Radnai Mikes: A 

dombegyházi 

Attila-hagyomány 

új 

megvilágításban 

című, több 

évtizedes 

kutatómunkával 

megírt munkáját, 

a szerző ugyanis a 

mű megjelenése 

előtt meghalt; az 

írásban szerepel 

Berta György 

neve, aki 

évtizedekig 

Attila-

hagyományok Berta György

Fond 1 III. Kardos László levél László Gyula Budapest 1949.10.29 1 f. gépirat

felkéri, hogy 

mondjon 

véleményt Lenkei 

Andorné: A 

korszerű 

muzeológia 

alapelvei című 

munkájáról

lektori 

vélemény

Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium Lenkei Andorné

Fond 1 III. Kardoss Béla levél László Gyula Budapest 1983.09.11 1 f. 1 bor. gépirat

ott van előtte 

Medgyessyről 

szóló könyve; 

szeretne egy 

maya plakett 

ügyében is 

tárgyalni vele és 

meginni egy 

pohár bort

Kürti  Katalin, Rácz 

Istvánné

Fond 1 III. Kardoss Béla levél László Gyula Budapest 1983.10.27 1 f. 1 bor. gépirat

már előjegyezte a 

szárszói 

előadásokat, 

melyeket a 

Kossuth Kiadó 

készül kiadni; kéri 

téjékoztassa 

lányán, Kardoss 

Piroskán 

keresztül, hogy 

mikor 

látogathatja meg



Fond 1 III. Kardoss Béla levél László Gyula Budapest 1984.10.27 1 f. gépirat

jelzi, hogy  három 

Márai és egy 

darab Molnár 

Gábor levél van a 

birtokában

Fond 1 III. Kardoss Béla levél László Gyula Budapest 1984.12.03 1 f. gépirat

felhívja figyelmét 

néhány 

dokumentumra, 

amelyek 

beleillenének 

gyűjteményébe

Fond 1 III. Karlsson, Lennart levél László Gyula Stockholm 1983.04.21 1 f. gépirat német

a levél írója 

középkori 

vasművességgel 

foglalkozik; a 

nyugati anyagot 

jól ismeri, de a 

keleti számára 

ismeretlen; 

Magyarországra 

készül és kéri, 

hogy segítsen a  

számára 

fontosnak tűnő 

templomi, 

múzeumi anyagok 

felkutatásában

Central Office and 

Museum of National 

Antiquities (Stockolm)

Fond 1 III. Katona Ferenc levél László Gyula Pécs [s.a.] 1 db autográf

testvére meghalt, 

ezért ő küldi 

visszaképmását

Fond 1 III. Kálnoky Mária levél László Gyula Cleveland 1983.01.09 1 f. 1 bor. + 6 f. gépirat

mellékeli az Alt 

Völgye című 

tanulmány 

fordítását, hátha 

segíthet vele; a 

versírást már 

abbahagyta, de 

dolgozik benne az 

alkotási vágy, 

eljutott a népek 

kultúrájához és 

elkezdte fordítani 

az indiánok 

népköltészetét; 

hogy ne nevezzék 

autodidaktának, 

elkezdett 

hallgatni a 

helybeli 

egyetemen 

különféle 

antropológiai, 

régészeti 

kurzusokat és ma 

már elmondhatja 

magáról, hogy 

összehasonlító  

néprajzos, aki 

kökénydombi 

Vénusz

A. P. Okladnikov; 

Harold Peake, Herbert 

John Fleur

a 

mellékletb

en Harold 

Peake és 

Herbert 

John 

Fleur: 

Priests 

and Kings 

című 

írásának 

fordítása, 

Az Alt 

völgye (In 

The 

Corridors 

of Time, 

IV. Yale 

Univ. 

Press, 

1927. - a 

hivatkozot

t mű : A. 

P. 

Okladniko

v:  Ancient 

Populatio

n of 

Fond 1 III. Kálnoky Mária levél László Gyula Cleveland 1983.02.07 2 f. gépirat

emlékezteti, hogy 

a White 

Gyűjtemény 

vezetője egy volt 

tanítványa 

Nagypataki Aliz 

Lóránt Lászlóné, 

aki egykor a 

Kiscelli 

Múzeumban 

dolgozott, s ha ki 

akar menni, akkor 

ez az intelligens, 

okos asszony 

biztos tudna 

segíteni; a 

probléma az, 

hogy tervezett 

útja arra az 

időpontra esik, 

amikor fia 

esküvője lesz; 

nagyon boldog, 

hogy magyar 

menye lesz, egy 

matyó kislány; 

Bobula Idához 

baráti kapcsolat 

Nagypataki Aliz, Bobula 

Ida, Érdy Miklós, Zakar 

András, Torma Zsófia, 

György Margit, Ágh 

László

Fond 1 III. Kálóczy Lajos levél László Gyula Mecsér 1955.08.20 2 f. 1 bor. autográf

kórházi 

tartózkodása 

során kapta 

kölcsön a 

Honfoglaló 

magyarság élete 

című munkáját, 

ami nagyon 

megnyerte 

tetszését, ő maga 

hadapródiskolát 

végzett, majd 

amikor némi 

birtokot örökölt, 

visszavonult; mint 

sportember és 

ornitológus az 

udvari 

vadászhivatalhoz 

került, ahol 1931-

ben udvari 

fősólymász lett 

(egyben utolsó); 

jelenleg  7 holdon  

gazdálkodó 

paraszt, de 

esténként, munka 

végeztével ráér 



Fond 1 III. Kálóczy Lajos levél László Gyula Mecsér 1955.11.24 1 f. autográf

végre megírta 

dolgozatát és 

elküldte Dr. 

Walter 

Schlüternek a 

német 

sólymászok 

vezetőjének 

Dortmundba; 

küld 30 fényképet 

régi 

politikusokról, 

képviselőkről, 

rajta van a 

nagyapja is, akitől 

rá maradtak ezek 

a régi dolgok; 

szerinte a 

kiegyezés körüli 

valamelyik 

parlamentnek 

lehettek tagjai;  

szeretné eladni a 

múzeumnak, 

ezért fordult 

hozzá; de előtte 

még egy 

másolatot is 

Fond 1 III. Kemény László levél László Gyula Szihalom 1983.08.08 2 f. 1 bor. + 8 f. gépirat

 Szihalom 

községben él, 

ahol a krónikák 

szerint egykor 

földvár volt, a 

hagyományok 

szerint a halmon 

Árpádnak leveles 

szint emeltek, 

innen a község 

neve; ő 

Legyesbényén 

(Mezőbényének is 

hívták) született, 

itt huszárvár állt;   

szihalmi várnak 

gyakorlatilag 

semmi nyoma 

nincs, csak a 

szájhagyomány 

őrzi; a szihalmi 

földvár egy részét 

ma Tobánnak és 

nem Tabánnak 

hívják; a 

Szihalomban élő 

tanító minden 

jellegzetes dolgot 

földvár; 

nagyszentmikl

ósi aranykincs

Erdőbénye, 

Legyesbénye, 

Mezőtárkány, 

Szihalom, 

Csebokszári, 

Sorseli

a 

mellékletb

en 

szereplő 

írás címe: 

Régi 

dolgok 

miként 

történhett

ek. 

Elmélkedé

s

Fond 1 III. Kerényi Károlyné levél László Gyula Ascona 1983.11.11 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a 

"Honfoglalókról" 

szóló könyvet, 

egyet ért 

Ferdinandy 

Mihállyal, aki azt 

mondta neki erről 

a könyvről, hogy 

majd élvezetes 

olvasmánya lesz 

az unokáinak, akik 

ugyan magyarul 

nem tudnak, de 

érdeklődnek a 

magyar dolgok 

iránt, így gondol ő 

is a saját 11 éves 

unokájára; 

kitünőnek találja 

a könyv 

koncepcióját, 

mert régészeti 

leletekkel 

támasztja alá a 

koncepciót, 

olvasmányos 

stílusban; 

megemlíti, hogy 

Ferdinandy Mihály 

(1912-1993) író, 

történész;  Kerényi 

Károly (1897-1973) 

klasszika-filológus

Fond 1 III. Kiss István levél László Gyula Kolozsvár 1949.09.08 2 f. autográf

a tanítvány 

hosszan 

mentegeti magát 

hallgatása miatt; 

gőzerővel készül a 

Bodor-vizsgára, 

de ha erre 

gondol, akkor 

"sejtelmes őszi 

hangulat borítja 

kedélyét"; egész 

nyáron ásatáson 

volt, de hiába 

kereste a Tanár 

urat; Olthévízen a 

Horedt féle 

csoportot 

látigatták meg, ők 

hatalmas 

castrumot ástak 

ki, az ő csoportjuk 

Sepsibükszádon 

munkálkodott az 

Olt jobb partján 

lévő "Vápavárát" 

ásták föl, ahol két 

réteget 

különböztettek 

Bodor András, Ferenczy 

István, Constantin 

Daicoviciu (1898-1973), 

román régész, 

kommunista politikus



Fond 1 III. Kiss János levél László Gyula

Magyardécs

e 1951.08.10 2 f. 1 bor. + 2 f. autográf

júliusban 

lelkipásztori 

továbbképző 

tanfolyamon volt 

Kolozsváron; 

nagyon sokat 

emlegették a 

bentlakó Kadácsi 

Zolival és Varró 

Dezsővel, ez 

utóbbi barátjukról 

mondja, hogy 

értékes ember, 

gyémánt a 

kavicsok között, ő 

[Cselényi] 

Anikóéknál lakott, 

ahol a kis Lacika 

már elmúlt fél 

éves; náluk 

átszervezték a 

vármegyei 

beosztást, ő azon 

ritka esperesek 

közé tartozik, aki 

túlélte 

egyházmegyéjét, 

az új beosztással a 

Kadácsi Zoltán, Varró 

Dezső, Cselényi Anikó, 

Cselényi László, Márton 

Ilona, Márton Dezső, 

Márton Ráki, Szőcs 

István, Benkő Samu, 

Nagy Margit, Incze 

János

Fond 1 III. Kiss Pál István levél László Gyula Budapest 1983.02.08 1 f. 1 bor. gépirat

a Fővárosi 

Pedagógusok 

Művelődési 

Központja, a Fálya 

Klub márciusban 

ünnepli 

megalakulásának 

30 éves 

évfordulóját; a 

pedagógus a 

Képzőművészeti 

Stúdió nagy 

létszámú 

együttese volt a 

klub elődje, mely 

azóta is 

folyamatosan 

működik; az 

évfordulóról 

kiállítással 

emlékeznének 

meg, s a kiállítás 

megnyitására őt 

kérik fel, mint a 

Stúdió egyik 

alapító tagját

kiállításmegny

itás

Fővárosi Pedagógusok 

Művelődési Központja. 

Fáklya Klub

Fond 1 III. Karlai-Kohl Károly levél László Gyula Amsterdam 1983.02.18 1 f.

1 bor. + 1 

újságkiv. gépirat

a Mikes Kelemen 

kör találkozója 

szeptember 9-12 

között lesz, ha 

arra eljön,akkor 

utána szívesen 

látja lakásukban 

pihenésre; ha 

döntött, kéri a 

pontos dátumot, 

mert unokáik is 

jönnek 

Amerikából; 

heraldikai könyve 

megjelenése 

késik, mert a 

lakásügyek 

kizökkentették a 

kerékvágásból; a 

madridi 

genealógiai 

kongresszuson 

megismerkedett a 

Párizsban élő Dan 

Cernovodeanu 

román 

heraldikussal, 

akitől 

Dan Cernovodeanu 

román heraldikus

a levélhez 

csatolt 

újságkivág

at 

(Nemzetőr

, 1982 

december

/1983 

január) 

rövid 

híradása a 

Svájci 

Magyar 

Irodalmi 

és 

Képzőműv

észeti Kör 

hatodik, 

lugánói 

konferenc

iájáról 

számol be

Fond 1 III. Karlai-Kohl Károly levél László Gyula Amsterdam 1983.09.14 1 f. gépirat

felvette a 

kapcsolatot a 

Mikes Kelemen 

kör titkárával, 

hogy kérésének 

megfelelően 

egyeztessenek 

időpontot a 

tervezett 

előadással 

kapcsolatban; 

tájékoztatja, hogy 

egy ismerőse 

Németországban 

meglepte egyik 

könyvével, mely 

nem kapható,  

ezért néhány 

másolatot 

készítettek 

szűkebb körük 

részére;  az  illető, 

akinek nem árulja 

el nevét, egy 

magyar 

összejövetelen 

kapta két 

példányban egy Marosvölgyi Lajos



Fond 1 III. Kopré József levél László Gyula Budapest 1991.01.25 1 f. gépirat

az 

Írószövetségben 

Cseres Tibor 

elnökletével 

ülésezett a Móricz 

Zsigmond Kör; 

megtárgyalták a 

Magyar 

Nemzetben 

közzétett Vita-

iratukat, amely 

január 10-én 

jelent meg; 

szeretnék, ha 

néhány 

prominens 

személyiség 

hozzászólna a 

fölvetett 

kérdésekhez; 

Cseressel együtt 

mindnyájan kérik, 

hogy amennyibe 

vállalja, tegye 

közzé gondolatait, 

ő maga pedig 

személyesen 

keresi fel egy 

Írószövetség. Móricz 

Zsigmond Kör Cseres Tibor

Fond 1 III. Kovács László levél László Gyula Budapest 1983.01.21 1 f. 1 bor. gépirat

valóban 

foglalkozott 

Csákberénnyel, 

de ő csak a 313. 

sírból és egy 

szórványleletből 

való szalu 

fényképét kapta 

meg, lehetséges, 

hogy a keresett 

anyagról Gömöri 

János tudna 

felvilágosítást 

adni, de ez sem 

biztos; most 

éppen Geisler 

könyvéről 

(Untersuchungen 

zur Chronologie 

der Bijelo Brdo 

Kultur)  készít 

recenziót Gömöri Jánis, J. Geisler Csákberény

Fond 1 III. Kovács László, K. levél László Gyula Budapest 1954.12.24 1 f. 1 bor. autográf

rövid vicces 

levélben idézi fel, 

hogy barátja 

"Gyász-birény-

ben Lehelnek 

kürtit" nézegeti

Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Katymár 1955.08.22 2 f. 1 bor. gépirat

a régészet 

mibenlétéről 

elmélkedik, 

szakma-e vagy 

tudomány, 

detektív munka?; 

mi az, ki az, hogy 

nagy ember?;  

megkérte Horváth 

Attilát, hogy 

jegyezze fel  ki 

mit mondott róla, 

mert utólag ez 

nagy mulatság 

lesz; köszöni azt a 

nagy szeretetet, 

amit rá pazarol, 

továbbá az a 

kérése, hogyha 

bárki megkérdezi, 

hogy kimarad-e, 

akkor csak annyit 

mondjon, hogy 

nem tudja

Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1983.08.23 1 f. 1 bor. gépirat

előadásra kéri 

Honfoglaló 

magyarok 

címmel, utána 

szeretettel várja 

házukban; nagyon 

kéri vállalja el, 

mert oly régen 

nem találkoztak előadás

Türr István Múzeum 

(Baja)

Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1983.09.20 1 f. 1 bor. gépirat

kereste Székely 

Elődöt, de nem 

találta; de addig is 

tájékoztatja az 

utazási 

lehetőségekről; 

ha a megbeszélt 

időpont mégsem 

jó, akkor az 

előadást átteszik 

másik napra előadás

Türr István Múzeum 

(Baja) Székely Előd

Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1983.09.30 1 f. gépirat

szeretettel várják 

október 31-én előadás

Türr István Múzeum 

(Baja)

Fond 1 III. Kürti Katalin, Sz. levél László Gyula Debrecen 1983.11.08 1 f. gépirat

nagyon köszöni az 

Alföldben 

megjelent szép 

recenziót; már az 

örömet jelent, ha 

valakiről László 

Gyula ír; a 

kritikákat 

megszívleli, de 

nem tudja mikor 

jelenik meg újabb 

írás Medgyessyről Déri Múzeum (Debrecen) Medgyessy Ferenc



Fond 1 III. Kürz János levél László Gyula Allentown 1983.10.04 1 f. 1 bor. autográf

előfordul, hogy 

levélírás közben 

nem arra reagál 

az ember, amit 

kérdeznek, vagy 

elfelejt valamire 

válaszolni; tehát 

fogyatékosságunk

kal kölcsönösen 

számolni kell;  az 

50 rajzot 

tartalmazó 

könyvet 

megkapta, de 

zokon veszi, ha 

egyoldalas levelet 

kap, s a lap másik 

oldala üres, 

ugyanis belőle 

ennyi nem elég; 

kéri, hogy a 

jövőben 

szokásához híven 

használja ki a 

papír minden 

oldalát még akkor 

is, ha néha úgy 

tűnik, hogy ő el 

Szigeti Béla, László 

Ferenc

Fond 1 III. Kürz János levél László Gyula Allentown 1983.12.20 1 db 1 bor. autográf

általa 

"szitanyomta" 

csillaggal küldi jó 

kívánságait az új 

évre; régen 

kapott tőle hírt, 

októberi levelére 

sem válaszolt 

még, igaz ő sem 

szorgalmaskodott

; novemberben 

nagy családi 

ünnep volt náluk, 

Brazília óta az 

első: az öt 

gyereke mind 

együtt volt az 

apjával egy fedél 

alatt; a Brazília 

óta eltelt 25 év 

alatt a család 

gyarapodott, az 

egyik fia házában 

az aszatal körül 

huszonheten 

ültek, azt kéri, 

írjon, ha lehet

Fond 1 III. Lovász Emese levél László Gyula Miskolc 1983.02.03 2 f. 1 bor. autográf

a levéllel együtt 

feladta 

dolgozatát, a 

másik példányt 

leadta a 

tanszéken, a 

harmadikat a 

múzeumnak adta,  

ahol Szabadfalvi 

igazgató úr 

érdeklődést 

mutatott iránta , 

mert érdekelte, 

hogy mi az, ami 

megfogható a 

hajdanvolt 

állattartás 

nyomaiból a 

régészeti leletek 

alapján; 

kinevezték a 

közművelődési 

osztály 

vezetőjévé, de 

nyáron áshat és 

fel is dolgozhatja, 

(sőt kötelező)az 

anyagot; mind a 

Herman Ottó Múzeum 

(Miskolc) Szabadfalvi József Tiszakarád

Fond 1 III. Lükő Gábor levél László Gyula [Gyula] 195? 1 f. autográf

a [békés]csabai 

múzeum átadása 

miatt nem tudta 

még elküldeni a 

forgatókönyvet; 

nagyon kevés a 

helye, a raktár 

mellett van egy 

pici munkahelye; 

reméli, hogy 

elmegy megnézni 

a szép 

honfoglaláskori 

anyagot; pénzt 

kér a 

költségvetési 

osztálytól, mert 

Kohán képére is 

fedezet kell, Bíró 

Gyuri is festett 

néhány szép 

akvarellt, ez 

utóbbival 

kapcsolatban 

kérdezi, hogy 

ezekért a 

képekért mennyit 

lehet fizetni

Kohán György, Bíró 

György Békéscsaba

Fond 1 III. Marafkó László levél László Gyula Budapest 1983.11.11 1 f. gépirat

körinterjút készít, 

ezúttal három 

kérdést tesz fel és 

kéri, hogy a többi 

riportalanyhoz 

hasonlóan ő is 

mintegy két 

gépelt oldalon írja 

meg válaszát

Magyar Nemzet. A 

Hazafias Népfront Lapja 

Szerkesztősége



Fond 1 III. Martinkó András levél László Gyula Budapest 1983.05.24 1 f. gépirat

 mindössze 

kétszer 

találkoztak 

személyesen, de 

ezekről kedves 

emlékei vannak, 

korára való 

tekintettel most 

csak levélben 

tudja felkeresni és 

így feltenni 

kérdéseit; a 

Magyar Nyelvőr 

egyik cikkében 

valószínűsítette, 

hogy a Csinom 

Palkó és Jankó 

nem két daliás 

kuruc vitéz, 

hanem két ló; a 

cikket elolvasta 

Sylvester Lajos a 

sepsiszentgyörgyi 

magyar színház 

igazgatója, aki 

elfogadta ezt a 

feltevést és 

megígérte, hogy 

Kiss J. Botond, Anghi 

Csaba, Sylvester Lajos 

Fond 1 III. Matolcsi Ágnes levél László Gyula Budapest 1983.07.22 1 f. 1 bor. + 1 db autográf

nagyon köszönik 

az Életünk című 

folyóiratban 

megjelent, 

édesapjáról szóló 

megemlékezést

Matolcsi János (1923-

1983) archeozoológus

Fond 1 III. Mérey-Kádár Ervin levél László Gyula Szentes 1952.11.02 1 f. 1 bor. gépirat

a levelet a feleség 

kezdi, aki 

beszámol 

betegségéről és 

arról, hogy mire 

felépült, elütötte 

egy teherautó, de 

szerencsére 

túlélte; a férj 

pedig mentségül 

feleségére 

hivatkozik és 

közli, hogy nem 

tudott komolyan 

foglalkozni a 

kórógyparti 

lelettel, amelyről 

Csallány Dezsővel 

is értekezett; ő a 

leletet 

természetesnek 

és nem ritka 

jelenségnek 

tartja, neki 

magának ennek 

ellenére az a 

véleménye, hogy 

mégis sok 

kórogyparti 

lelet

Koszta József Múzeum 

(Szentes)

Fond 1 III. Méri István levél László Gyula Nagykanizsa 1954.08.24 1 f. 1 bor. autográf

elfogyott az az 

ásatási pénz, amit 

a tanács adott, de 

a munkát 

mindenképpen 

folytatni akarja; 

az ásatás 

pillanatnyi 

állapotáról még 

semmiféle 

dokumentumot 

nem tud 

felmutatni, de 

feltétlenül és igen 

sürgősen 

szüksége lenne 

legalább 

háromezer 

forintra; addig el 

nem megy onnan, 

amíg a munkát be 

nem fejezik; a fiúk 

szorgalmasan 

dolgoznak, reméli 

tanultak is 

valamit,  Szabó 

Gyurkára a 

finisben még nagy 

Thury György Múzeum 

(Nagykanizsa)

Szabó György, Radnóti 

Aladár Nagykanizsa

Fond 1 III. Méri István levél László Gyula Nagykanizsa 1954.09.08 1 f. 1 bor. autográf

sajnos nagyon 

úgy néz ki, hogy a 

Túrkeve-mórici 

ásatást nem tudja 

vállalni egészségi 

állapota miatt, a 

külső terepmunka 

borzasztóan 

igénybe veszi és 

elkeserítő  érzés, 

hogy azon a 

területen, ahol 

képességei szerint 

komoly munkát 

tudna még 

végezni, nem 

dolgozhat; 

mellékel egy 

beadványt és kéri, 

hogy továbbítsa a 

Régészeti 

Főbizottsághoz, 

hogy mentsék fel 

a Túrkeve-mórici 

ásatás vezetése 

alól; idáig 

halasztotta a 

döntést, de már 

Thury György Múzeum 

(Nagykanizsa) Nagykanizsa



Fond 1 III. Mészáros Balázs levél László Gyula Kaposvár 1983.02.01 1 f. gépirat

értesíti, hogy a 

jövőben Költő 

László látja el a 

régészeti 

csoportvezetői 

feladatkört; így 

volt alkalma 

elolvasni "Az 

avarkori 

bronztárgyak  

röntgenemissziós 

analízise"  című 

doktori 

disszertációjáról 

írt bírálatát; a 

dolgozatot 

rövidesen 

szeretnék 

évkönyvükben 

megjelentetni, 

ezért azt kéri, 

hogy észrevételeit 

lektori jelentés 

formájában 

jutassa el hozzá

lektori 

felkérés

Somogy Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Kaposvár) Költő László

Fond 1 III. Mojzsi Dóra levél László Gyula Budapest 1983.01.03 1 db autográf

meghívó 

bölcsészdoktori 

avatására

Fond 1 III. Molnár László levél László Gyula Sopron 1983.01.14 1 f. 1 bor. gépirat

már sokszor 

kereste, reméli 

ezúttal levele 

megtalálja; azt 

kérdezi, hogy az 

"50 rajz a 

honfoglalásról" 

című kiállítási 

anyaga éppen hol 

van, ugyanis ha 

kiállítható lenne, 

akkor azt 

javasolná, hogy 

mutassák be két-

három 

bányászvárosban; 

ha az időjárás és a 

kedve engedi, 

akkor a személyes 

meghívására is 

sort kerítenének; 

a maga részéről 

szívesen ül vele 

egy előadói 

asztalnál és 

megtisztelőnek 

tartja, ha író-

olvasói 

Központi Bányászati 

Múzeum (Sopron)

Fond 1 III. Molnár [Magda] levél László Gyula Budapest 1983.10.06 2 f. nyomt.

Brasinszkij, J. B.: A 

szkíta 

aranykincsek 

című mű "szakmai 

átnézése", illetve 

előszó írása 

ügyében kötött 

szerződés

szakmai 

lektorálás Helikon Kiadó (Budapest)

Fond 1 III. Mócsy András levél László Gyula Budapest 1983.02.05 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni kedves 

együttérzését; 

Stier Miklós 

megsürgette 

utazási ügyét a 

nemzetköziseknél

; az illetékesek 

eymásnak 

adogatták 

utazásával 

kapcsolatos 

feladatokat, de 

most úgy néz ki, 

hogy végre 

elindítják az 

elindítandókat utazási ügy

ELTE 

Bölcsészettudományi Kar

Láng István, Polinszky 

Károly, Stier Miklós, 

Fürst Annamária

Fond 1 III. Murádin Jenő levél László Gyula Kolozsvár 1981.10.31 1 f. gépirat

nyáron, ha 

szívesen látja, 

akkor szívesen 

fölkeresi; a Gy. 

Szabó könyvet 

tavasszal elküldte 

László Ferenccel, 

most szegedi 

ismerősével küldi 

új könyvét, a 

Ferenczy család 

erdélyi emlékeit 

összegező 

kötetet; örömmel 

venné, ha írna 

róla, annál is 

inkább, mert 

Pesten is 

megjelenik; küldi 

a Hét egyik 

számát, melyben 

Medgyessyről írt 

a centenárium 

alkalmából; a 

kolozsvári Utunk 

valamelyik 

számában 

hosszabb 

Gy. Szabó Béla (1905-

1985) erdélyi magyar 

grafikus,  Bíró Béla 

1899-1982) 

művészettörténész, 

Mohy Sándor (1902-

2011) erdélyi magyar 

festő, Medgyessy 

Ferenc Kontha Sándor, 

Ferenczy-család, László 

Ferenc

Fond 1 III. Nagy Katalin levél László Gyula

Hódmezővás

árhely 1983.03.01 1 f. 1 bor. gépirat

édesanyja 

haláláról értesít



Fond 1 III. Nagy László levél László Gyula Veszprém 1941.10.01 1 f. 1 bor. gépirat

a nyomdának 

átadta üzenetét; 

Kandler tagadja, 

hogy a kézirat és 

a fordítás 

elveszett; 

Herkelyvel 

átnézték Rhé 

Gyula összes 

hátramaradt 

jegyzetét, de a 

kérdéses sír 

leírását nem 

találták meg; 

majd átnézik a 

családnál maradt 

írásokat is, jelezni 

fogja, ha találnak 

valamit; Amálka 

időbe értesítse 

őket érkezéséről, 

hogy az anyagot 

elő tudják 

készíteni; az ALFA 

cég elküldte végre 

a lengyel kabátot

Veszprémvármegyei 

Múzeum és Könyvtár 

(Veszprém)

Herkely Károly (1916-

1942) etnográfus; Rhé 

Gyula (1871-1926) 

régész

Fond 1 III. Nagy Péter levél László Gyula

Florencio 

Varela 1983.09.28 1 f. 1 bor. gépirat

hallotta, hogy 

Torontóban 

találkozott Balogh 

Erzsivel, akit ő 

nagyra tart, 

akárcsak az egész 

becsületes Balogh 

családot; 

beszámol 

Argentina 

katasztrofális 

helyzetéről, s 

arról, hogy 

szeretne 

áttelepülni 

Kanadába; orvosi 

szakvizsgáiról és 

pályafutásáról is 

beszámol, 

valamint arról, 

hogy nősülni 

készül, argentínai 

magyar lányt vesz 

feleségül; Párduc 

című magyar 

lapjukat egyelőre 

szüneteltetni 

kényszerül, mert 

Fond 1 III. Négyesy Irén levél László Gyula

Smithville 

(Ohio) 1983.04.16 1 f.

1 bor. +  

újságkiv. autográf

kereste a 

kapcsolatot, hogy 

könyveivel 

megajándékozhas

sa, emlékezteti őt 

azokra az időkre, 

amikor a szentesi 

Koszta 

Múzeumban 

dolgozott, s 

felsorolja azokat 

az egykori 

munkatársait, 

akikre jó 

visszagondolnia; 

sajnos nem tud 

elmenni  New 

Yorkba, mert 

szegény; minden 

pénze a 

könyveiben 

fekszik; a kinti 

magyarok 

magasztalják 

írásait, de nem 

veszik; ha ez így 

megy tovább, 

akkor ezek a 

Mérey Kádár Ervin, 

Párducz Mihály, Nádas 

János, Mihályi Gilbert 

(O. Praem.)

Fond 1 III. Olasz Ernő levél László Gyula Kardoskút 1951.11.10 1 f. 1 bor. autográf

munkássága 

zavartalan 

folytatása 

érdekében 

haladéktalanul 

szüksége lenne 

szakkönyvekre; 

segítséget kér; 

helyzetéről már 

valószínűleg 

tájékozódhatott 

Zalotay Elemér 

volt szentesi 

múzeumi igazgató 

révén; jelenleg 

mint az orosházi 

és a 

hódmezővsárhelyi 

múzeumok 

munkatársa 

régészettel 

foglalkozik, de 

sajnálatos módon 

tanulmányait 

nem egyetemen 

végezte; 

felsorolja, hogy 

eddig hol és 

Szánthó Kovács Múzeum 

(Orosháza)

Zalotay Elemér, Nagy 

Gyula Kardoskút



Fond 1 III. Orbán Árpád levél László Gyula

Békásmegye

r 1955.03.25 1 f. 1 bor. gépirat

keresi az alkalmat 

a személyes 

találkozásra, mert 

osztozik 

nézeteiben; 

írásaiban 

behatóan 

foglalkozik az 

Attila kincsek és a 

Lehel kürt 

eredetvizsgálatáv

al, éppen ezért 

csodálkozik , hogy 

a Akadémia az ő 

kéziratainak 

ismertetése 

nélkül kérte fel 

László Gyulát a 

Lehel kürtről 

szóló előadásának 

megtartására, 

miközben fél éve 

az Akadémia 

asztalán fekszik 

"új kútfőket 

tartalmazó" 

kézirata Lehel kürtje Bartha Antal

Fond 1 III. Osváth Károly levél László Gyula Budapest 1952.07.04 1 f. 1 bor. gépirat

unokahúga 

megbízásából 

kéri, járjon utána 

két festmény 

sorsának; az 

alkotásokat néhai 

nagybátyja, 

Osváth Károly 

gyógyszerész adta 

át Kátai Szabó 

László 

igazgatónak

Balaskó Sándorné 

Osváth Zsuzsa, Osváth 

Károly, Kátai Szabó 

László

Fond 1 III. Pamlényi Ervin levél László Gyula Budapest 1983.02.00 1 f. gépirat

a Magyar 

Történészek 

Nemzeti 

Bizottsága az 

1985. évi 

stuttgarti 

nemzetközi 

történettudomán

yi kongresszusra 

tanulmánykötetet 

kíván 

megjelentetni 

Études 

historiques 

hongroises 1985 

címen; kéri,  írjon 

tanulmányt a 

kötetbe, hogy a 

magyar 

történettudomán

y  eredményeit 

külföldön is 

megismerhessék

Études 

historiques 

hongroises 

1985 Gondolat Kiadó

Fond 1 III. Pamlényi Ervin levél László Gyula Budapest 1983.11.05 1 f. gépirat

küldi tanulmánya 

első példányát 

Székely György 

lektori véleménye 

kíséretében

Études 

historiques 

hongroises 

1985 Gondolat Kiadó Székely György

Fond 1 III. Pál Gyula levél László Gyula Martonvásár 1983.01.02 1 f. 1 bor. gépirat

kéri, hogy a 

címére elküldött 

könyvet 

szíveskedjék 

ismertetni; 

amennyiben nem 

lenne rá ideje, 

küldje vissza a 

könyvet

Acta Agronomica 

Academiae Scientiarum 

Hungaricae

A 

szenvedel

mes 

kertész 

rácsudálk

ozásai 

című 

könyvről 

van szó

Fond 1 III. Pápay Jenő levél László Gyula Sellye 1954.12.26 1 f. 1 bor. autográf

A honfoglaló 

magyar nép élete 

című munkáját 

tanulmányozva 

párhuzamokat vél 

felfedezni  az 

abban olvasott és 

az Ormánságban 

létező 

népszokások 

között; dögvész 

idején 

körülszántják a 

falut, s az ekébe 

41 szűzlányt 

fognak be; a 

történet 

születését az 

1700-as évekig 

vissza lehet 

vezetni, s az általa 

hallottak 

megegyeznek a 

könyvben 

leírtakkal; 

ugyancsak 

párhuzamot vél 

felfedezni a fehér Ormánság

Fond 1 III. Pásztor Péter levél László Gyula Szeged [s.a.] 1 f. autográf

az íjak fajtáiról, 

készítési 

módjukról, 

íjászokról kér 

felvilágosítást és 

szakirodalmat



Fond 1 III.

Pitrolffy Szabó 

Béláné levél László Gyula

Somoskőujfa

lu 1944.07.31 2 f. gépirat

mint amatőr 

régészt nagyon 

érdeklik az 

ásatások, elment 

a füleki vár 

ásatásaira is; 

beszámol az ott 

látottakról és 

azokról a 

tárgyakról, 

melyek az ő 

birtokában 

vannak; igéri, 

hogy lakóhelye és 

környéke 

népszokásait 

rendszerezve 

megírja; földrajzi 

nevek 

vonatkozásában 

érdekesnek 

találja, hogy 

Kende főhatalma 

alatt álló hét törzs 

neve egy 

kivételével 

Salgótarján 

környékén is 

Fényes Dezső (1888-

1973) néprajzkutató,  

Kalmár János (1889-

1977) régész Fülek, Somoskő

Fond 1 III. Püski Sándor levél László Gyula Budapest 1951.03.15 1 f. autográf

egy cetlire írt 

egymondatos 

üzenet

Fond 1 III. Püski Sándor levél László Gyula New York 1983.01.21 1 f. gépirat

az előleget 

megkapja, így lesz 

módja vásárolni 

és hazautazást 

rendezni, s New 

Yorkban is tölthet 

1-2 napot; 

részletezi a 

programot és kéri 

álljon meg 

Oregonban, hogy 

Éltető Lajossal is 

találkozhasson; 

kétszeri belépésre 

kérjen kanadai 

vízumot, ha az 

amerikaiak nem 

adnak hármat, 

akkora 

harmadikat  majd 

a torontóiak 

megszerzik, 

Csoóri Sándornál 

is így jártak el

Éltető Lajos, Csoóri 

Sándor

Fond 1 III. Püski Sándor levél László Gyula New York 1983.02.04 1 f. gépirat

a légiposta is 

csigalassúságú; 

tanácsokat ad a 

repülőjegyek 

átvételével 

kapcsolatban; 

mindegy ki segít 

az útlevél 

ügyében, a 

meghívó fél akkor 

is ő; azt javasolja 

írjon 

Gosztonyinak, 

hogy segítsen, 

mert már régen el 

kellett vona 

intézniük 

útlevelét, 

látogassa meg 

Szathmáryt, de 

tudnia kell előre 

az indulás és a 

visszaút dátumát, 

mert azt beleírják 

a jegybe; az 50 

Rajzból kétszáz 

példányt kért a 

Kulturától, de 

Gosztonyi János, 

Szathmáry Lajos

Fond 1 III. Püski Sándor levél László Gyula New York 1983.02.15 1 f. 1 bor. gépirat

bár még nem 

végleges, de küldi 

a tervezett tavaszi 

előadókörutakról 

a rendező-

jelöltekhez írt 

levelet; az 

időkeret ápr. 6. 

indulás és június 

8. körüli 

visszautazás, e két 

dátum között 

meg kell 

határozni az 

előadások 

időpontját; ő nem 

tudja elkísérni 

útjaira, de 

minden 

repülőtéren várni 

fogják és vissza is 

viszik amerikai út Gosztonyi János

Fond 1 III.

Rajkóné Bakos 

Ibolya levél László Gyula Bern 1983.11.12 1 db autográf

kéri, fogadja 

szívesen könyvét

Fond 1 III. Rácz Gábor levél László Gyula Szeged 1983.06.20 1 f. 1 bor. gépirat

mint tudományos 

munkásságának 

nagy tisztelője 

arra kéri küldjön 

neki egy kisebb 

kéziratot vagy 

bármilyen 

rövidebb írást, 

ami kezevonását 

őrzi



Fond 1 III. Standeisky Andor levél László Gyula Pellérd 1957.02.28 3 f. autográf

munkája a 

vadászkutya 

általános 

leírásával 

kezdődik, mely 

magába foglalja a 

háziasítást, a 

kutyatípusok 

keletkezését és a 

vadászatra 

használt 

kutyafajták 

történetét; külön 

foglalkozik a 

magyarvizslával 

és a honfoglaló 

magyarság 

vadászati 

viszonyaival, 

vadászkutyáival; 

levele további 

részében a 

komondor és a 

puli 

tuljadonságait 

elemzi; kéri, hogy 

a leveléről írjon 

véleményt, s ha kynologia

Fond 1 III. Steinhausz György levél László Gyula Csopak 1986.12.01 1 f. 1 bor. gépirat

sajnos a színes 

fényképekből 

eddig semmi nem 

lett; a filmet 

odaadta egy 

veszprémi 

fotósnak, de ő 

sem tett semmit, 

reméli, hogy a 

film nem veszett 

el; nagyon jó volt 

együtt lenni és 

reméli, hogy 

egykor gyermekei 

is emlékezni 

fognak arra, hogy 

az 50 rajz szerzője 

vendégük volt; 

Szíj Béla a füredi 

Művelődési Ház 

vezetője is 

köszönte 

vendégszeretetük

et, hallották, hogy 

beteg volt, de 

remélik már 

meggyógyult; 

Zákonyi is jobban 

Szíj Béla, Zákonyi 

Ferenc

Fond 1 III. Surányi Dezső levél László Gyula Cegléd 1983.07.26 1 f. 1 bor. gépirat

szeretné felkérni 

"A kerti növények 

regénye" című 

kéziratának 

bírálatára; 

munkájában 

számos régészeti 

adatot is 

ismertet, és 

figyelembe veszi a 

népművészet 

egyes bizonyító 

jelentőségű 

adatát; kérését 

annál is inkább 

megismétli, mert 

bíztatást kapott a 

magyar 

egyetemes 

kertművészet 

feldolgozására;  

tájékoztassa arról, 

hogy kérését 

elfogadja-e; ez 

esetben ugyanis a 

kiadó hivatalos 

felkérést fog 

küldeni, művét 50 

kertészet, 

kertművészet

Balogh András, 

Scheiber Sándor

Fond 1 III. Surányi Dezső levél László Gyula Cegléd 1983.11.10 1 f. gépirat

ha nem jelent 

megoldhatatlan 

gondot, nagyon 

szeretné, ha 

vállalná a lektori 

felkérést; a 

Mezőgazdasági 

Kiadó várja tőle e 

lektorok nevét; a 

kézirat 

gépelésével 

reményei szerint 

a hónap végére 

elkészül; az MTA 

kutatási 

pályázatára 

beküldte "A 

szenvedelmes 

kertészt"; 

mégegyszer kérdi, 

hogy számíthat-e 

alapos 

szakvéleményére

Fond 1 III. Sütő Béla levél László Gyula Vargyas 1983.12.01 1 db 1 bor. autográf

kellemes 

karácsonyt és 

boldog új 

esztendőt kíván a 

Sütő család



Fond 1 III. Szabó András levél László Gyula Soroksár 1947.12.28 1 f. 1 bor. autográf

szeretné ha a 

jövőben is 

levelezhetnének, 

mert úgy érzi, 

hogy csak így 

tarthatja fenn 

kapcsolatát 

Erdéllyel; a határ 

átlépése nem 

okozott annyi 

keserűséget, 

ahogy azt várta; 

az első napokat 

még otthon 

töltötte, de 

később bement a 

városba, ahol a 

könyvesboltok 

kirakatai előtt 

ámuldozott; az 

ünnepekre való 

tekintettel még 

senkivel nem 

vette fel a 

kapcsolatot 

Fond 1 III. Szabó András levél László Gyula Budapest 1948.02.19 1 f. 1 bor. autográf

a Petőfi Sándor 

Kollégiumban 

lakik a Kelenhegyi 

úton, úgy érzi, 

hogy a 

mozgalomhoz 

erkölcsi szálak 

fűzik; 

egyfolytában 

történelemmel 

foglalkozik,márciu

s 15-re meghívtak 

5-6 egyetemistát 

Kolozsvárról, s 

ugyanennyi megy 

Budapestről oda; 

ismertetést fog 

írni a Móriczról a 

Nékosz számára, 

itt jó véleménnyel 

vannak a 

budapestre 

érkező 

Móriczosokról; 

volt Püski 

Sándornál, akit 

később is fel fog 

keresni; a 

Móricz 

Zsigmond 

Kollégium 

(Kolozsvár), 

Nékosz Püski Sándor

Fond 1 III. Szabó Béla levél László Gyula Oshawa 1983.08.13 4 f. 1 bor. gépirat

egyebek  mellet a 

Zemplén 

községben talált 

fejedelmi sírról ír 

hosszasan; mivel 

szülőföldjéről van 

szó, úgy érzi, hogy 

soha nem fogja 

feladni a 

küzdelmet a 

sírhelyek 

bizonyítása 

tárgyában, mert a 

magyar régészek 

a szlovákokkal 

együtt 

"bődületes" 

megállapításokat 

tettek; szó sincs 

Álosról és 

Árpádról, ahogy 

azt László Gyula 

és Fettich Nándor 

mondta; egy 

régész 

ismerethiánya 

nem ok a 

félrevezetésre; e 

Zempléni 

fejedelmi sír Fettich Nándor Zemplén (község)

Fond 1 III. Szabó István, Cs. levél László Gyula Békéscsaba 1983.05.10 2 f. 1 bor. gépirat

Papp Zsigmond 

gyomai 

parasztember, 

népi alkotó, 

ezermester 

életével, 

munkásságával 

foglalkozik, 1984-

re gyűjteményes 

kiállítást is 

terveznek 

munkáiból a 

gyulai várban; az 

ő személyes 

feladata, hogy 

minden  

lehetséges 

életrajzi adatot 

kutasson fel Papp 

Zsigmondról; 

keresztanyja úgy 

tudja, hogy  a 30-

as években a 

prof. is találkozott 

Papp 

Zsigmonddal;  

neki kezébe került 

egy 1927-es népi 

Papp Zsimond,  Bencsik 

János, dr. Futó 

Zoltánné, Németh 

László, Sinka István, 

Szabó Pál, Trogmayer 

Ottó, Jankovich Dénes



Fond 1 III. Szabó Kálmán levél László Gyula Kecskemét 1941.10.04 2 f. 1 mell.(rajz) gépirat

múzeumok 

népvándorláskori 

termét 

újjárendezték, az 

elismerés 

nagyrészt őt 

illetné, igen 

sajnálja, hogy a 

megnyító rá 

nézve 

kedvezőtlen 

időpontja miatt 

nem tudott jelen 

lenni; mellékeli a 

gyűjteményükben 

lévő 

állatalakokkal 

díszített kibogozó 

(felajzó?) 

szerszámok 

fényképét; a 

felajzó származási 

helye Alpár és 

1910 előtt került 

gyűjteményükbe; 

a várostól 8 km-re 

szép 

honfoglaláskori felajzó; párta

Katona József Múzeum 

(Kecskemét) Kada Elek Alpár

a 

mellékletb

en felajzót 

ábrázoló 

rajz: Kada 

Elek 

ásatása. 

Tiszaújfalu

, 

népvándo

rláskori 

temető, 

1907. aug.- 

szept. 

Leltári 

száma: 

1802

Fond 1 III. Szabó Kálmán levél László Gyula Kecskemét 1954.01.30 1 f.

1 bor. + 1 

fénykép gépirat

nagyon örül, hogy 

a negyvenes évek 

elején írt 

dolgozata 

megjelenhet; jó 

lenne ha 

hozzácsatolnák az 

ő munkájában 

közölt 

csüngődíszes 

párta fényképét, 

mely a 

hódmezővásárhel

yi XI. századbeli 

temetőből került 

elő párta

Katona József Múzeum 

(Kecskemét) Párducz Mihály

Fond 1 III. Szabó Vladimirné levél László Gyula Dömös 1983.09.13 1 f. 1 bor. gépirat

Vladimir sokkal 

jobban van, egy 

hónapot volt 

kórházban; 

egyelőre nem 

jönnek Pestre, 

mert itt nincs 

liftprobléma; 

állítólag még 

három hónapig 

tart lábadozása, s 

amíg nincs hideg, 

addig maradnak; 

reméli, hogy a 

könyv miatt még 

nincs szüksége 

személy szerint 

Vladimirra; amint 

Pesten lesznek, 

telefonál

Szabó Vladimir (1905-

1991) festő, grafikus

Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Sopron 1984.04.12 2 f.

1 bor. + 1 

fényk. gépirat

hosszú levele 

elején a címzett 

korábbi, 

öregedéssel 

kapcsolatos 

aggodalmaira 

válaszol, Borsost 

és Weöres-t 

idézve; Bartók, 

Kodály és Ádám 

Jenő 

kapcsolatáról ír, s 

arról, hogy 

utóbbinak 

jogosak-e 

sérelmei az általa  

kidolgozott, 

mégis Kodály-

módszerként 

megismert 

zenepedagógiai 

módszer 

"kisajátítása" 

miatt; utal Bartók 

és Kodály 

szerelmi életére 

is, Bartók 

kudarcaira; 

Borsos Miklós, Weöres 

Sándor, Kardos Pál, 

Bartók Béla, Kodály 

Zoltán, Ádám Jenő

Fond 1 III. Szathmáry Lajos levél László Gyula Chicago 1983.05.06 1 f. soksz.

a Tulipános Láda 

vezetősége 

tájékoztatja a 

tagságot L. Gy. 

júniusban 

tartandó 

előadásának 

témájáról, 

időpontjáról, 

körülményeiről előadás

Tulipános Láda. The 

treasure chest of 

Hungarian culture 

(Chicago)

Fond 1 III. Szathmáry László levél László Gyula Bázel 1984.08.02 1 f. 1 bor. gépirat

a bázeli 

református 

lelkész meghívja 

egy hétre, hogy 

tartson náluk 

előadást, 

valamint szeretné 

neki bemutatni 

magyar érem- és 

bankjeggyűjtemé

nyét, melyet a 

későbbiek során 

egy múzeumnak 

szeretne 

ajándékozni



Fond 1 III. Szathmáry László levél László Gyula Bázel 1984.09.05 1 f. 1 bor. gépirat

születési adatait 

kéri, hogy 

küldhesse a 

meghívólevelet; 

szerinte 

nyugdíjasok 

esetén ennél 

többre nincs is 

szükség

Fond 1 III. Szentmihályi Imre levél László Gyula Zalaegerszeg 1983.06.10 1 f. 1 bor. gépirat

újsághírekből 

értesült, hogy 

Szarvas melletti 

avar temetőből 

előkerült egy 

csont tűtartó, 

rajta 58 

rovásjellel; 

nagyon érdekli a 

lelet, izgatottan 

kéri, hogy 

mielőbb 

tájékoztassa arról, 

hogy mit tud az 

anyagról, ő 

mielőbb felvenné 

a kapcsolatot az 

ásató régésszel, 

de felmerül 

benne az a kérdés 

is, hogy van-e 

egyáltalán most 

olyan szakértője a 

rovásírásnak, 

mint egykor 

Németh Gyula 

volt;  Györffyre 

gondol, aki nem 

rovásírás; 

szarvasi 

rovásfelirat; 

krónikakutatá

s

Kézai Simon, Györffy 

György, Degré Alajos Szarvas

Fond 1 III. Szentmihályi Imre levél László Gyula Zalaegerszeg 1983.10.03 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni, hogy 

felhívta figyelmét 

Dümmerth 

Dezsőre, aki 

lehetséges 

munkatársa 

lehetne a 

krónikavizsgálato

kban; egészségi 

állapota kielégítő, 

ezért nagyon 

aktív, több téma 

is foglalkoztatja; 

úgy gondolja, 

hogy Göcsej 

tudományos 

szempontból 

olyan gazdag, 

hogy itt komplex 

kutatásokat 

lehetne végezni; 

Ferenczi Imre 

barátjától 

értesült, hogy 

Szegeden 

beszámolót 

tartottak a 

szarvasi 

szarvasi 

rovásfelirat; 

nagyszentmikl

ósi aranykincs

Ferenczi Imre, Juhász 

Irén, Róna Tas András, 

Németh Gyula, Vargyas 

Lajos, Györffy György 

Fond 1 III. Szentmihályi Imre levél László Gyula Zalaegerszeg 1983.10.06 1 f. 1 f. gépirat

a 

Népszabadsághoz 

több kérdés 

érkezett a szarvasi 

rovásírásos 

tűtartóval 

kapcsolatban;  az 

ezekre adott 

hivatalos 

válaszokat írja le a 

mellékletben; írja 

meg, hogy mit 

tud 

Zalakomáriról; 

szeretné tudni, 

hogy mióta van 

folyamatosság a 

magyarság és az 

itt talált rokonnép 

részével, a 

honfoglalókkal, 

de jó lenne tudni 

azt is, hogy a 

magyarság 

finnugor vagy 

török ágához 

tartoztak-e

szarvasi 

rovásfelirat

Fodor Ferenc, Makkay 

János

Fond 1 III. Szentmihályi Imre levél László Gyula Zalaegerszeg 1983.09.21 1 db gépirat

felhívja figyelmét 

a Kőrösi Csoma 

Társaság Szegedi 

Tagozatának 

meghívójára, 

melyben arról 

tájékoztatnak, 

hogy beszámolót 

tartanak a 

szarvasi 

rovásírásos felirat 

megfejtéséről; azt 

kéri intézkedjen, 

hogy valaki legyen 

ott az ELTE-ről 

vagy a JATE-ről, 

hogy 

jegyzeteljenek 

vagy vegyék fel 

magnóra az egész 

ülés anyagát

szarvasi 

rovásfelirat



Fond 1 III. Szasszer János levél László Gyula Vöcklabruck 1947.01.31 2 f. 1 bor. autográf

nem tudja, hogy 

Kolozsvárról 

visszament-e 

Budapestre, de 

reméli, hogy 

levelét mégis 

megkapja; arra 

kéri, hogy mentse 

meg avar 

gyűjteményét, 

melyet 1942-ben 

átcsempészett 

Szegedre; egy 

oroszlámosi 

magyar lány 

heteken át cipelte 

éjszakánként a 

határon át a 

becsomagolt 

anyagot és átadta 

Csallány 

Dezsőnek; most 

arról értesült, 

hogy a Bánátból 

származó 

múzeumi anyagot 

át kell adni 

Jugoszláviának, az 

Szasszer János 

avar 

gyűjteménye Csallány Dezső

Mokrin 

(Homokrév)

Fond 1 III. Széll Jenő levél László Gyula Bukarest 1949.09.29 1 db távirat

mindent megtett 

visszautazása 

érdekében; kéri 

értesítse 

megérkezéséről

Fond 1 III. Szőnyi Zsuzsa levél László Gyula Róma 1984.04.02 1 db

1 bor. + 1 

meghívó autográf

nagyon köszöni a 

könyvet a kedves 

dedikációval 

együtt; ez a könyv 

még nem volt 

meg nekik, pedig 

férje lelkes 

olvasója; jó lenne, 

ha egyszer 

meglátogatná 

őket Rómában, 

bár lehetséges, 

hogy nemsokára 

hazalátogatnak, 

mert férje 

akvarelljeit 

kiállítja az Istituto 

Italiano; mellékeli 

a múlt évi berni 

kiállítás 

meghívóját

Fond 1 III. Tari László levél László Gyula Csongrád 1955.11.12 1 f. gépirat

örömmel vették 

hírét, hogy 

előadást fog 

tartani 

városukban; a 

kezdeti 

bürokratikus 

akadályok 

leküzdése után 

megkezdték az 

előadás 

előkészítését; 

Ellés középkori 

apátság helyéről 

behoztak 

hozzájuk egy 

faragott, 

kiöntőcsücsös 

füles edényt, 

szeretné, ha majd 

megnézné 

csongrádi 

tartózkodása alatt előadás Ellés

Fond 1 III. Timkó Imre levél László Gyula Budapest 1983.12.30 1 db nyomt.

kegyelmekben 

gazdag karácsonyi 

ünnepeket kíván

Fond 1 III. Tomka Péter levél László Gyula Győr 1983.10.31 1 f. 1 bor. gépirat

küldi a tápi, 261. 

sír rajzát és 

jelmagyarázatát; 

kerekedik a tápi 

avarok 

sírcsoportja, már 

328-an vannak; 

Darnózseliben 

előkerült az első 

cserépüst-perem Táp, Darnózseli

Fond 1 III. Tóthné Lovas Márta levél László Gyula Budapest 1983.02.10 1 f. 1 f. gépirat

kéri, hogy TIT 

szabadegyetemi 

sorozatukban 

tartson előadást a 

magyar 

őstörténet 

tárgyköréből; 

tájékoztatásul 

mellékeli a 

tematikát az 

előadók 

megjelölésével előadás

Magyar Nemzeti 

Múzeum



Fond 1 III. Tóthné Lovas Márta levél László Gyula Budapest 1983.05.05 1 f. gépirat

köszöni, hogy 

vállalja az 

előadást; a 

sorozat 

összeállítása 

Fodor István 

érdeme; ő  is 

javasolta Dienes 

Istvánt, aki 

betegsége miatt 

nem tud előadást 

tartani; szerinte is 

érdemes 

megfontolni az 

elhangzott 

előadások 

megjelentetését 

írásban előadás

Magyar Nemzeti 

Múzeum

Fodor István, Dienes 

István

Fond 1 III. Tóthné Lovas Márta levél László Gyula Budapest 1984.02.27 1 f. gépirat

tájékoztatja a 

március 29-re 

tervezett előadás 

helyéről, továbbá 

arról, hogy az 

elhangzott 

előadások 

megjelentetése 

nem lehetséges, 

mivel nem 

tervezték időben előadás

Magyar Nemzeti 

Múzeum

Fond 1 III. Török Béla levél László Gyula Budapest 1983.04.08 1 f. gépirat

Művészéletrajz 

című könyvük 

második, bővített 

kiadását tervezik; 

kérik írja meg 

legfontosabb 

adatait, valamint 

tájékoztassa őket 

művészi 

törekvéseiről, 

pályájának 

legfontosabb 

állomásairól Képcsarnok Vállalat

Fond 1 III. Trogmayer Ottó levél László Gyula Szeged 1983.03.28 1 f. gépirat

köszönettel 

megkapta Bálint 

Sándor 3. kötetét; 

új módszeren 

dolgoznak, azaz 

csontváz anyagon 

próbálják 

bizonyítani az 

esetleges rokoni 

kapcsolatokat; ha 

eredményre 

jutnak 

tájékoztatja

Csongrád Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Szeged) Bálint sándor

Fond 1 III. Tulogdi János levél László Gyula Kolozsvár 1951.07.02 1 db autográf

kérdezi, hogy 

megkapta-e 

levelét; az 

államvizsgák még 

folynak, s reméli, 

hogy a közelgő 

szünidőben 

lehetővé válik 

gyógykezelése is

Fond 1 III. Udvardy Tibor levél László Gyula

Elmhurst 

(N.Y.) 1983.12.10 1 f. 1 bor. gépirat

a közelgő 

karácsonyra 

minden jót kíván; 

sajnálja, hogy 

amerikai útja 

során nem tudott 

helyet szerezni 

előadása részére, 

reméli, hogy egy 

másik időpontban 

ezt jóvá teheti; 

azt olvasta 

valahol, hogy az 

elmúlt 25 során 

Szlovákiában sok 

magyar előkelő, 

sőt fejedelmi sírt 

találtak; igaz-e és 

jelentek-e erre 

vonatkozó 

tudományos 

írások, s ha igen, 

ezekhez hozzá 

lehet-e jutni; ha e 

sírokról valóban 

megjelentek 

volna írások, 

azokat kiadhatnák-

Fond 1 III. Uzsoki András levél László Gyula Pécs 1952.06.25 1 db autográf

köszöni sok 

fáradozását; új 

munkaköre 

nagyon tetszik, 

mert bőséges 

anyagismeretre 

tehet szert és 

szép helyen van



Fond 1 III. Újszászy Kálmán levél László Gyula Sárospatak 1954.07.19 1 f. gépirat

nagyon hálás 

lenne, ha a 

"Keresztény 

Magvető" 

példányaival 

pótolni tudnák 

hiányaikat; 

édesapja 

hagyatékából 

boldogan 

elfogadnának 

bármit, akár 

jelentéktelennek 

tűnő  

aprónyomtatvány

t is - különös 

tekintettel az 

egyházi 

jellegűekre -, amit 

rajtuk kívűl más 

nem igen ismer

Tiszavidéki Református 

Egyházkerület 

(Sárospatak)

Fond 1 III. Varga Rózsa levél László Gyula Budapest 1983.02.28 1 f. 1 bor. autográf

a 3. osztályos 

kislány az osztály 

nevében 

megköszöni a 

nekik írt levelet és 

elárulja, hogy  

szívesen látnák 

egy újabb 

alkalommal is; a 

rovásírással való 

megismerkedés 

nagy örömet 

szerzett nekik, 

mert most ez az 

osztály titkosírása

további 

aláíró 

Kajla 

Béláné 

tanítónő

Fond 1 III. Vargha Kálmán levél László Gyula Budapest 1955.09.11 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni az értékes 

dokumentumot, 

szerinte még nem 

publikálták; a 

következő évben 

szeretné kiadni a 

Móriczcal 

kapcsolatos 

irodalmi viták 

anyagát, s 

engedélyét kéri, 

hogy e kötet, 

valamint az MTA 

Kézirattára 

számára 

lefényképezhessé

k a szóban forgó 

dokumetumot, 

továbbá 

novemberig 

maradhasson is 

nála, mert 

rövidesen prágai 

és felvidéki 

tanulmányútra 

készül; a Rádió 

munkatársaival 

Móricz 

ELTE II. sz. Magyar 

Irodalomtörténeti 

Tanszék

Móricz Zsigmond, Hegyi 

Füstös István, 

Medgyessy Ferenc, 

Nagy Lajos

Fond 1 III. Vavrik Gyuláné levél László Gyula Komárno 1983.04.15 1 f. 1 bor. +  4 f. gépirat

50 rajz… című 

könyvét Trugly 

Sándortól kapta 

kölcsön, reméli, 

hogy meg tudja 

szerezni a 

második 

kiadásból; 

munkáját, 

eredményeit, 

bátor kiállását 

nagyra becsüli; a 

komáromi 

múzeumban "a 

nevekről" címmel 

előadást tartott, s 

ennek során 

utólagos 

engedelmével 

sokszor idézte 

sorait;  ő fogász, 

férje orvos volt; 

két hobbija van, a 

festés/rajzolás és 

a 

genealoga/történ

elem; egy szép 

akvarelljét látta 

Trugly Sándor, Báthory 

Pál

a 

komáromi 

múzeumb

an 

felolvasott 

előadásán

ak 

szövegét a 

levél 

melléklete 

tartalmazz

a

Fond 1 III. Várady Gábor levél László Gyula Budapest 1983.04.08 2 f. 1 bor. autográf

Feri barátjával 

együtt hálásan 

gondolnak arra az 

érdeklődésre és 

szívélyességre, 

ahogy őket 

fogadta a nagy úti 

előkészületek 

ellenére is; Feri 

nehéz 

élettapasztalatoka

t tudhat maga 

mögött s csak 

elismerés 

illetheti, hogy 

nemes 

tanulmányok 

írásában talál 

menedéket; két 

éve a Magyar-

Amerikai 

Történész 

Találkozó egyik 

résztvevője egy 

skót fiatalember 

(John Ririe) volt, 

aki 10 évvel 

korábban 

John Ririe, Kogutowicz 

Manuela, Szabédy 

László, Muharay 

Elemér, Muharay Éva, 

Tófalvy Sándor



Fond 1 III.

Váralljai Csocsán 

Jenő levél László Gyula Oxford 1983.03.07 4 f.

1 bor., 1 

xeroxm. gépirat

kérdéseket tesz 

fel Lehel kürtjével 

kapcsolatban; 

megjegyzi, hogy a 

kürtön található 

faragványok 

stílusa eltér a X. 

századi bizánci 

faragványok 

különböző 

stílusaitól, 

továbbá egyes 

ábrázolások 

visszatérnek a 

nagyszentmiklósi 

kincs darabjain; 

elefántcsontból 

készült-e a kürt; 

kérdezi, hogy 

Mátyás király 

bautzeni 

szobráról van-e 

Magyarországon 

gipszmásolat Lehel-kürt

Fond 1 III. Visnya Aladár levél László Gyula Zalaegerszeg 1955.02.08 2 f. autográf

arra panaszkodik, 

hogy Huszár 

(tévesen 

Halásznak nevezi) 

Lajostól még nem 

kapott választ fia 

szükségpénz 

gyűjteménye 

ügyében; kéri, 

arra is hívja fel 

Huszár figyelmét, 

hogy 1942-ben 

elhunyt testvére 

nekrológját Boros 

István írta a 

Mecsek Egyesület 

Évkönyvében;  

küldi Vámbéry 

Ármin Középázsiai 

utazás című 

hiányos munkát 

azzal, hogy 

kötését hozassa 

rendbe; köszöni a 

baráti közvetítést

Huszár Lajos, Boros 

István

Fond 1 III. Vladár Pál levél László Gyula Caracas 1983.08.07 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a levelet 

és a metszetet; 

felhívja figyelmét 

Boba Imre 

Münchenben 

tartott 

előadására; ennek 

szövegét szívesen 

elküldi, ha még 

nem ismerné 

(címe Kettős 

honfoglalás), nem 

akarja dicsérni, de 

nem hallgathatja 

el, hogy László 

Gyulának a világ 

minden táján sok 

tissztelője van Boba Imre

Fond 1 III. Zalotay Elemér levél László Gyula Szentes 1950.08.06 1 f. gépirat

arra a kérdésre, 

hogy van-e valami 

irodalom a 

szentesi múzeum 

keletkezéséről és 

múltjáról, 

részletesen 

beszámol a 

témával 

kapcsolatos 

eddigi írásairól és 

azok sorsáról; 

kifejti véleményét 

a 

"múzeumtörténet

ek" , a múzeumi 

tudományos 

munka 

fontosságáról, és 

elmarasztalóan ír 

a Kof 

(Közgyűjteménye

k Országos 

Főfelügyelősége),  

a Mok 

(Múzeumok 

Országos 

Központja), 

muzeológia, 

történeti 

muzeológia

Koszta József Múzeum 

(Szentes)

Szerebrennyikov G. N., 

Sulán Béla, Ortutay 

Gyula, Radnóti Aladár

Fond 1 III. Zalotay Elemér levél László Gyula Baja 1954.10.07 1 f. 2 f. gépirat

évek óta 

foglalkozik 

Kőhegyi Mihály 

régész hallgatóval 

és mindent 

elkövet, hogy jó 

szakembert 

neveljen belőle; 

most éppen 

dolgozatát 

olvassa, mellékeli 

az erről írt 

kemény bírálatot, 

s azt kéri, legyen 

segítségére 

abban, hogy 

"ebből a törekvő, 

szorgalmas, 

minden 

tekintetben jó 

alanyból 

megbízható 

régészt 

neveljünk"; a 

mellékelt, 

valóban igen 

kritikus hangú, 

kíméletlen Kőhegyi Mihály



Fond 1 III. Zöldi Péter levél László Gyula Budapest 1983.12.14 1 f. gépirat

örül, hogy vállalja 

Nagy Imre 

kötetének 

bemutatását a 

Könyvvilágban Könyvvilág

Nagy Imre (1893-1976) 

festőművész

Fond 1 III. Abadi Sándor levél László Gyula Budapest 1985.01.14 3 f. 1 bor. gépirat

a honfoglalás 

kérdéskörével 

foglalkozik; 

véleménye szerint 

a honfoglalás 

témájában akkor 

látnánk 

világosabban, ha 

a Kárpát-

medence 

történetét jobban 

megismernénk; 

részletesen 

foglalkozik Álmos 

bejövetelével és 

annak 670-es 

időpontjával; 

szerinte szükség 

lenne egy olyan 

könyvsorozatra, 

mely ismeretekkel 

szolgálhatna a 

szomszéd 

népekről; köszöni, 

hgy elmondhatta 

véleményét, 

számára ez 

lelkiismereti 

Fond 1 III. Alács Sándor levél László Gyula Csongrád 1985.04.17 1 f. gépirat

kitüntetéséhez 

gratulálnak

Csongrád Városi Tanács 

VB. Szervezési Osztály

további 

aláírók 

Nagy 

Imre, 

Forgó 

Zsuzsa

Fond 1 III. Anda Tiborné levél László Gyula Budapest 1984.05.15 1 f. 1 bor. autográf

az egyetemi 

túljelentkezéseket 

ismerve kéri, 

hogy járjon közbe 

unokája 

érdekében; 

unokája eddig a 

legjobb jegyeket 

szerezte be a 

megcélzott 

magyar és francia 

tárgyakból

Fond 1 III. Anda Tiborné levél László Gyula Budapest 1984.05.22 1 f. 1 bor. autográf

küldi unokája 

adatait és 

köszöni, hogy 

foglalkozik a 

kérdéssel; 

megmagyarázza, 

hogy aláírásként 

miért használja a 

Csinszka nevet

Fond 1 III. Anda Tiborné levél László Gyula Budapest 1984.07.07 1 f. 1 bor. autográf

köszöni 

szeretetteljes 

segítőkészségét

Fond 1 III. Anda Tiborné levél László Gyula Budapest 1985.04.12 1 f. 1 bor. autográf

kitüntetéséhez és 

névnapjához 

gratulál

Fond 1 III. Andrásik Gyula levél László Gyula

New 

Westminster 1985.06.21 2 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

köszöni válaszát a 

szent koronával 

kapcsolatos 

kérdéseire; úgy 

érzi, hogy a 

korona körül még 

mindig vannak 

rejtélyes dolgok; 

olvasmányaiból 

idézve a türk 

nyelvről 

elmélkedik; majd 

a kettős 

honfoglalásról ir; 

leveléhez Faludy 

György  "Örök 

hazánk: az 

anyanyelv" című 

versét csatolja 

Dér József, Ruffy Péter, 

Faludy György

Fond 1 III. Arady Erik levél László Gyula Como West 1984.07.17 1 f. 1 bor. + 6 f. gépirat

mindannyian 

örülnek, hogy 

tevékenyen 

működik a 

magyar 

őstörténet 

feltárásán; már 

több könyvét 

beszerezték és 

várják a 

továbbiakat is; 

örül, hogy 

társaságuk 

folyóiratát 

rendszeresen 

megkapja; felhívja 

figyelmét Kiszely 

István írására, 

melyben az 

Árpádok korabeli 

magyarok 

összetételével 

foglalkozik

Hungarian 

Historical 

Society 

(Sydney)

Sztáray János, Kiszely 

István

Fond 1 III. Árvai József levél László Gyula Budapest 1985.01.31 1 f. 1 bor. gépirat

Ábrahám 

Kálmánnak 

küldött közérdekű 

bejelentését 

megkapta és 

továbbította a 

Veszprém megyei 

Tanácsnak

Országos Környezet- és 

Természetvédelmi 

Hivatal. 

Környezetvédelmi 

Főosztály Ábrahám Kálmán



Fond 1 III. Bakondi Béla levél László Gyula Sárvár 1984.04.09 1 f. 1 bor. autográf

köszöni a 

karácsonyi 

ajándékot (ex 

libris); megnézte 

Szervátiusz Jenő 

szobrait 

Sopronban, 

másoknak is 

megmutatta; 

Zsennyén is járt, 

szomorú látványt 

nyújtott a lassan 

haladó építkezés Szervátiusz Jenő Sopron, Zsennye

Fond 1 III. Bakondi Béla levél László Gyula Sárvár 1984.12.14 1 f. 1 bor. autográf

állítólag 

karácsonyra kész 

lesz a zsennyei 

kastély és a 

következő évben 

vendégeket is 

fogadnak, a 

művelődési 

igazgató már 

előadásokat is 

tervez; 

Sopronban járt, 

ahol felkereste 

Mátyásékat, sokat 

emlegették e 

sorok címzettjét; 

levelet és ex-

libriseket kapott 

az USA-ban élő 

grafikusművésztől

, Petry Bélától; 

Borsos Miklós 

pesti címét 

kéri,hogy 

elküldhesse a róla 

készült 

fényképeket

Mátyás Vilmos, Petry 

Béla, Szervátiusz Tibor, 

Borsos Miklós Zsennye, Sopron

Fond 1 III. Bakondi Béla levél László Gyula Sárvár 1985.12.08 1 f. 1 fotó autográf

kérdezi, hogy a 

mellékelt fotó 

eredetijét 

megkapta-e; mi a 

véleménye 

Kunszabó Ferenc 

ÉS-ben megjelent 

írásáról; 

találkoznak-e 

majd Zsennyén Kunszabó Ferenc

Fond 1 III. Balla Zoltán levél László Gyula

Dunajská 

Lužna 1982.01.12 1 f. gépirat

mivel 

"Őstörténetünk" 

című munkájában 

sokat foglalkozik 

nyelvtudományi 

kérdésekkel, 

felhívja figyelmét 

Antal László 

könyvéről írt 

ismertetésére; 

ugyancsak 

javasolja, hogy 

foglalkozzon 

behatóan az ossa 

sesamoideákkal, 

ugyanis e 

csontocskák arról 

tanúskodnak, 

hogy az ősember 

nem sarkon, 

hanem lábfejen 

járt; e 

csontocskákból 

messzemenő 

következtetéseket 

lehet levonni 

őstörténetünkre 

vonatkozóan is

Antal László (1930-

1993) nyelvész

Fond 1 III. Balogh Ferenc levél László Gyula Békéscsaba 1984.10.31 1 f. 1 bor. gépirat

tanulmányt ír az 

1942 és 1943-as 

szárszói 

találkozásokról; 

munkájához 

segítséget kér, 

azaz szeretné, ha 

válaszolna feltett 

kérdéseire; 

továbbá kérdezi, 

hogy van-e mód 

kapcsolattartásra 

szárszói 

konferencia

Fond 1 III. Bartha Zoltán levél László Gyula Budapest 1985.10.30 1 f. 1 bor. gépirat

azt kérdezi, hogy 

megkapta-e a 

sokszorosított 

Medgyaszay 

anyagot; a 

veszprémi színház 

épületének 

megmentése 

ügyében írt 

beadványa 

ismeretlen okból 

nem jutott el 

minden illetékes 

kezébe, ahogy 

más illetékes 

helyekre küldött 

dokumentációját 

is elveszettnek 

nyilvánították; a 

család tiltakozása 

ellenére még ez 

évben befejezdőik 

a színház 

épületének 

elcsúfítása, 

művészi 

koncepciójának 

meghamisítása és 

Veszprémi 

Petőfi Színház

Medgyaszay István 

(1877-1959) építész Veszprém

Fond 1 III. Bács Gyuláné levél László Gyula Budapest 1983.02.08 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni 

kondoleáló sorait, 

őszinte 

együttérzését



Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1983.01.03 1 f. 1 bor. autográf

műtét utáni 

betegszabadságát 

tölti; szeretné, ha 

dedikálná orvos 

barátnője 

számára a 

Nagyszentmiklósi 

kincsről szóló 

könyvét, akinek 

ez a gesztus sokat 

jelentene; úgy 

gondolja, hogy 

betegségét egy 

korábbi - 

pusztaberényi - 

ásatás során 

bekövetkezett 

baleset okozta; 

egykori igazgatója 

Honfi István nem 

támogatta a 

leletmentésben; 

egyelőre 

kiábrándult a 

régészetből, már 

nincs ereje 

harcolni, szerinte 

a magyarországi 

dr. Horák Erzsébet, 

Honfi István Pusztaberény

Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula

Balatonzamá

rdi 1984.07.09 1 f. 1 bor. autográf

a zamárdi temető 

nyugati részén 

kezdett ásni, s 

megtekintésre 

érdemes leleteket 

talált; szeretné, 

ha megnézni 

ezeket az ott 

tartózkodó Bóna 

Istvánnal együtt; 

a giesseni 

egyetem 

régészprofesszora 

20 hallgatóját 

hozta el az 

ásatásra; Garam 

Éva és Bónis volt 

a kísérőjük

zamárdi avar 

temető

Menke, M., Bóna 

István, Garam Éva

Balatonzamárdi, 

Giessen

Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula

Balatonzamá

rdi 1984.07.12 1 f. 1 bor. autográf

örül, hogy eljön 

az ásatásra, 

Bónáék érte 

mennek 

Balatonrendesre; 

egy szép lovat 

bontott ki préselt 

bronz kantárral; 

reméli, hogy mire 

jön többet tud 

mutatni

zamárdi avar 

temető Bóna István Balatonzamárdi

Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1984.09.19 1 f.

1 bor. + 2 

fénykép autográf

zamárdi ottléte 

után egy kettős 

sírban további 

szenzációs 

leleteket (arany 

fülbevaló, 

színpompás 

gyöngysor, 

bizánci 

üvegkancsó, ezüst 

kereszt, 

nyeregkapa, sas-

sólyom fejes 

aranyozott 

phalera etc.) 

találtak, 

amelyekről majd 

beszámol; sok 

szakmai kérdést 

fog feltenni; 

levelet kapott egy 

Takács  Miklós 

nevű régésztől, 

aki fotókat kért; 

mellékel két 

fényképet a 

"kultúrtörténeti" 

találkozóról

zamárdi avar 

temető Takács Miklós

Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1985.04.19 3 f. 1 bor. gépirat

azért kerülte 

sokáig a 

személyes 

találkozást, mert 

nem akarta 

elmondani  rossz 

tapasztalatait 

arról az emberről, 

akiről László 

Gyulának az 

övétől eltérő 

véleménye volt; 

levelében leírja, 

hogy milyen 

negatív 

tapasztalatokat 

szerzett mind 

szakmai, mind 

emberi 

vonatkozásban a 

szóban forgó 

kollégáról; 

nagyon büszke, 

mert kapott egy 

egyiptomi 

ösztöndíjat, 

szerencsére ezt a 

főnökei nem Költő László

Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Kaposvár 1985.05.09 1 f. 1 bor. autográf

fel fogja keresni, 

mert egy pályázat 

beadásához két 

elismert 

szaktekintély 

véleményét kell 

csatolnia; a másik 

jelöltje Korek 

József, aki mindig 

figyelemmel 

kísérte munkáját Korek József



Fond 1 III.

Bekéné Nádor 

Orsolya levél László Gyula Budapest 1985.10.14 1 f. 1 bor. gépirat

doktori 

értekezése 

témájának a 

Termés  

monografikus 

feldolgozását 

választotta; eddig 

már beszélt a 

folyóirat egykori 

munkatársaival 

vagy azokkal, akik 

írtak bele; 

lehetőséget kér 

arra, hogy 

beszélgethessene

k a folyóirat 

születéséről, 

munkálatairól, 

munkatársairól; a 

levél írója Beke 

György erdélyi író 

menye

Termés 

folyóirat

Beke György, Czine 

Mihály, Sütő András, 

Cseres Tibor

A Termés 

Kolozsvár

on 1942-

1944 

között 

jelent 

meg; 

szerkesztő

i voltak: 

Asztalos 

István, 

Bözödi 

György, 

Jékely 

Zoltán, 

Kiss Jenő, 

Szabédi 

László

Fond 1 III. Bellér Ildikó levél László Gyula Cambridge 1984.02.07 1 f.

1 bor. + 1 

képeslap autográf

köszöni levelét, 

melyből azt 

olvasta ki, hogy 

elfoglaltabb, mint 

valaha; reméli 

láthatja új 

munkáit, amikor 

hazajön; egyelőre 

kezd beleszokni 

az anyaságba; 

kisbabája 

"megtanult" 

aludni, így tud 

egy kicsit tanulni 

és doktorijához 

anyagot gyűjteni; 

nagyon szeretne 

már hazajönni, de 

tanulmányi és 

anyagi okok miatt 

még nem lehet; 

kéri írjon, ha ideje 

engedi, mert jól 

esik, ha otthonról 

levelet kap, kivált, 

ha azok olyan 

meleghangúak és 

szépek, mint a 

Fond 1 III. Benda Kálmán levél László Gyula Budapest 1985.06.08 2 f. 1 bor. soksz.

f elkéri, hogy 

vegyen részt 

műveivel a 

Tótfalusi Kis 

Miklós magyar 

nyelvű bibliája 

1685-ben történt 

kinyomtatásának 

300. évfordulója 

alkalmából 1985 

szeptemberében 

Amsterdamban 

"A Biblia a magyar 

kortárs 

képzőművészetbe

n" címmel 

megrendezendő 

kiállításon; majd 

nyolc pontban 

összefoglalja a 

tematikával és 

feladatokkal 

kapcsolatos 

teendőket; a 

kiállítás a 

humanitárius 

célok mellett 

egyszersmind a kiállítás

A Dunántúli Református 

Egyházkerület Ráday 

Gyűjteménye (Budapest)

Tótfalusi Kis Miklós 

(1650-1702) Amsterdam

további 

aláíró 

Németh 

Géza

Fond 1 III. Benke Péter levél László Gyula Budapest 1985.06.17 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni, hogy 

kitüntette 

bizalmával és 

fogadta; külön 

köszöni az 

"Őstörténetünk" 

című munkáját, 

ami a témával 

foglalkozóknak 

vezérfonalul 

szolgál

Fond 1 III. Benkő Lóránd levél László Gyula Budapest 1984.02.08 1 f. 1 bor. soksz.

meghívó az 

Őstörténeti 

Munkaközösség 

vitaülésére; 

folytatják a vitát 

Erdélyi István "A 

honfoglalás előtti 

két évszázad 

régészeti 

problémája" című 

előadásáról MTA Régészeti Intézete Erdélyi István

Fond 1 III. Bobály Attila levél László Gyula

Ludányhalás

zi 1984.01.27 2 f. autográf

Salgótarjánban 

pályázat és 

megbízás alapján 

"szoborparkot" 

készített, a 

pályázat célja a 

négyszögletes 

házak 

ridegségének 

oldása főként 

játszóplasztikai 

értelemben; örült 

a munkának, de 

nagy kínlódások 

árán jutott el az 

ősi magyar 

hitvilághoz; 

Magyarországon 

nem akarnak 

lehajolni a 

gyerekekhez, 

ezért alacsonyra 

tették a 

játszóplasztikák 

esztétikai 

mércéit, pedig a 

ma gyerekének 

újra meg kell szobrászat Salgótarján



Fond 1 III. Bobály Attila levél László Gyula Somoskő 1985.03.15 1 db autográf

nagyon örül a 

találkozással 

kapcsolatos 

válasznak

Fond 1 III. Bogdán Emil levél László Gyula Martonvásár 1984.02.20 1 f. 1 bor. + 2 f. gépirat

legutóbbi 

találkozásuk 

alkalmával 

megértően 

fogadta laikus 

megjegyzéseiket, 

s ezen 

felbátorodva 

osztják meg újabb 

ötleteiket; 

nevezetesen a 

"magyar" szó 

eredetét 

igyekeznek 

megmagyarázni; a 

levél írójának 

kezébe került 

Csőke Sándor 

sumér nyelvtana, 

s azon ámuldozik, 

hogy miként 

lehetett ezt eddig 

elhallgatni

Széchenyi István Klub. 

Magyar Tudományos 

Akadémia Mg. 

Kutatóintézetének 

Gazdasága (Martonvásár)

Csőke Sándor, Deimel, 

P. A.

Fond 1 III. Bogdán Emil levél László Gyula Martonvásár 1984.03.17 1 f. gépirat

véleményét 

megmagyarázand

ó, elküldi a 

magyargyerőmon

ostori madárlány 

ábrázolatát; 

továbbá köszöni 

figyelmét

Széchenyi István Klub. 

Magyar Tudományos 

Akadémia Mg. 

Kutatóintézetének 

Gazdasága (Martonvásár)

Fond 1 III. Bruckner Aladár levél László Gyula

Niederhöchs

tadt 1985.02.18 1 f.

1 bor. + 1 

xeroxm. gépirat

mellékeli egy 

Viktor Meier nevű 

újságíró 

Frankfurter 

Allgemeine 

Zeitungban 

megjelent 

cikkének 

másolatát; a 

szerző már 

többször írt a 

magyarokról, 

Magyarországról; 

jelen írása is 

valóságtól 

elrugaszkodott és 

nevetséges; mivel 

a lap 

Németország 

legolvasottabb 

újságja, úgy véli, 

hogy egy 

felkészült 

embernek kellene 

reagálnia erre a 

cikkre; ha ideje 

engedi, kéri írjon 

a lap címére Viktor Meier

Fond 1 III. Bundász Rudolf levél László Gyula Seattle 1985.12.15 1 f. 1 bor. autográf

jó volt találkozni 

akkor is, ha a két 

nap gyorsan 

elszállt; most a 

katalógusait 

tanulmányozza, s 

fotókat küld; 

kellemes 

ünnepeket kíván

Fond 1 III. Buzády Tibor levél László Gyula München 1982.11.08 1 db távirat

[előadása] 

kihirdetve, 

termek lefoglalva; 

márciusban várják 

Münchenben és 

Svájcban

Fond 1 III. Chilla Szilvia levél László Gyula Martonvásár 1984.10.11 1 f. 1 bor. autográf

kéri, hogy 

november 

folyamán 

látogasson el 

Martonvásárra

Fond 1 III. Chilla Szilvia levél László Gyula Martonvásár 1984.10.23 1 f. 1 bor. autográf

örül, hogy sikerült 

megbeszélni a 

dátumot; az estet 

a TIT rendezi; 

autót küldenek 

érte

Fond 1 III.

Chropovský, 

Bohuslav levél László Gyula Nyitra 1985.12.19 1 f. gépirat angol

1986 küszöbén 

megköszöni az 

eddigi 

együttműködést 

és reméli, hogy 

kapcsolatuk a 

jövőben még 

intenzívebb lesz, 

egyszersmind 

gyümölcsőző 

mindkettőjük 

számára

Archeologický Ústav 

Slovenskej Akadémie 

Vied (Nitra)

Fond 1 III. Coroi Artur levél László Gyula Torja 1984.12.24 1 db 1 bor. autográf

bort, búzát, 

békességet, 

boldog új évet 

kíván

Fond 1 III. Coroi Artur levél László Gyula Torja 1985.12.30 1 db 1 bor. autográf

kellemes 

Karácsonyt és 

boldog új évet 

kíván



Fond 1 III. Csatlós János levél László Gyula Handen 1985.12.16 2 f. 1 bor. gépirat

év végi 

beszámolójában 

több témát érint: 

egyebek között 

elmondja, hogy a 

svéd 

helikopterpilóták 

ki akarnak lépni a 

hadseregből, 

mert olyan kevés 

fizetést kapnak, 

hogy ennyi 

pénzért nem 

üldözik a 

megállapíthatatla

n nemzetiségű 

tengeralattjárókat

; ő maga úgy érzi, 

hogy vulkán 

tetején él, mert 

szinte az ablaka 

alatt állomásozik 

a stockholmi 

flottabázis; bírálja 

Palme 

tevékenységét, 

többek között a 

közoktatást érintő 

Olof Palme,  August 

Strindberg

Fond 1 III. Csánky-Mühl Kriszta levél László Gyula Amsterdam 1984.02.06 1 f. 1 bor. autográf

nagyon örült az 

ismert hangulatú  

levélnek; előre 

örül a 

találkozásnak, s 

azt javasolja 

lakjon náluk, ahol 

bőven van hely, a 

múzeumok közel 

vannak, garantálja 

a jó borokat és a 

magyar-francia 

konyhát, sajnos 

azonban 

"poncihterül" 

nem tus

Fond 1 III. Cselényi Béláné levél László Gyula Kolozsvár 1984.04.27 1 db autográf

kért számára 

Kányáditól 

kéziratot, de 

visszautasította 

azzal, hogy ő 

majd személyesen 

elküldi, reméli 

azóta már meg is 

kapta; [Cselényi] 

Béla az Egyetemi 

Könyvtárban 

dolgozik, most 

jelent meg 

harmadik kötete

Fond 1 III. Cservenka József levél László Gyula Kassa 1985.12.10 1 f. 1 bor. autográf

matematikatanár

ként kezdte 

életét, a 

kisebbségi 

sorsban szláv 

történelmi 

munkákból 

ismerte meg 

történelmünket,  

őstörténetünket 

nem ismerhette 

meg; Pásztor 

János a barátja 

volt, írásai 

tartalmazzák az 

ottani avar 

leleteket; ha 

lenne szlovák 

nyelvet ismerő 

régész ismerőse, 

aki lefordítaná,  

akkor érdemes 

lenne a munkát 

tanulmányozni Pásztor János

Fond 1 III. Cservenyák László levél László Gyula Nyíregyháza 1985.09.27 1 f. 1 bor. gépirat

náluk hagyomány, 

hogy a főiskola 

Történettudomán

yi Tanszéke vitát 

rendez a 

Magyarország 

története 

köteteiről; 

meghívja az első 

kötet vitájára, 

egyúttal felkéri, 

hogy legyen a vita 

vezetője és 

mondjon 

véleményt a kötet 

egészéről

Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola. 

Történettudományi 

Tanszék (Nyíregyháza)

Fond 1 III. Csögör Lajos levél László Gyula

Marosvásárh

ely 1984.12.15 1 db 1 bor. autográf

négy évtizeddel 

korábbi szép 

múltukra, 

barátságukra 

emlékezve kíván 

feleségével együtt 

kellemes 

Karácsonyt



Fond 1 III. Diós István levél László Gyula Budapest 1984.11.22 1 f. gépirat

felsorolja azokat a 

cikkeket, 

amelyeket 

szeretne 

megkapni a 

katolikus lexikon 

számára részint a 

Szent István 

előtti, részint a 

Szent István utáni 

korszakból lexikoncikk

Szent István Társulat 

(Budapest)

Fond 1 III. Diós István levél László Gyula Budapest 1985.05.18 1 f. 1 bor. gépirat

örül, hogy máris 

kapott két cikket; 

reméli, hogy a 

júliusi határidő 

tartható lexikoncikk

Szent István Társulat 

(Budapest)

Fond 1 III. Diós István levél László Gyula Budapest 1985.06.28 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a 

szakszerű, 

megfelelő 

hosszúságú 

anyagot; további 

címszavakat sorol 

fel, szeretné, ha 

vállalná 

kidolgozásukat; 

Kádár Zoltánnal 

és Bóna Istvánnal 

már megegyezett, 

köszöni, hogy 

segítségére volt a 

velük való 

megismerkedésbe

n

Szent István Társulat 

(Budapest)

Kádár Zoltán, Bóna 

István

Fond 1 III. Dombovári János levél László Gyula Pétervására 1985.01.29 1 f. 1 bor. autográf

történelem, ének, 

hegedű, brácsa 

szakos tanár, 

Pétervásáron él 

erdélyi születésű 

orvos feleségével 

és három fiával; 

önálló 

közművelődési 

egyesületük 

rendszeresen 

szervez 

programokat, már 

Domokos Pál 

Péter is tartott 

náluk előadást; 

szeretné, ha ő is 

megtisztelné őket 

egy 

beszélgetéssel, 

előadással a 

honfoglalásról; 

elhoznák 

szolgálati kocsival előadás

Új Tükör Baráti Társaság 

(Pétervására) Domokos Pál Péter

Fond 1 III. Dorosmai Imre levél László Gyula Sopron 1984.10.20 1 f. 1 bor. gépirat

rádióelőadása 

után olvasta el a 

Népszavában 

megjelent írását 

is, mely utóbbiról 

reméli, hogy 

elveszi a kedvét 

Honti Lászlónak 

és Barthal 

Antalnak; mind az 

előadás, mind a 

cikk szíve szerint 

szólt, 

megállapításaival 

egyet ért, 

véleményük 

egyezik; szerette 

volna megvédeni 

Vittay Győzőt 

Honti Lászlóval 

szemben, de 

dolgozatát, 

melyben leírta, 

hogy Borgátai 

Szabó József 

együtt tanult 

Kőrösi Csomával, 

nem fogadták el; 

Honti László, Barta 

Antal, Vittay Győző, 

Terjék József, Kőrösi 

Csoma Sándor, Borgátai 

Szabó József

a levél 

írója 

valószínűl

eg 

Borgátai 

"A magyar 

nyelv 

keleti 

emlékei" 

című 

művére 

utal

Fond 1 III. Dorosmai Imre levél László Gyula Sopron 1985.04.09 2 f. 1 bor. gépirat

örül és gratulál 

kitüntetéséhez, 

különösen annak 

fényében, hogy 

Barta Antal és 

társai elvetették a 

kettős 

honfoglalás 

elméletét; 

változatlanul az 

örmény nyelvvel 

foglalkozik,  

érdekes számára 

az örmény 

etimológiai 

szótár, melyben 

nyomon lehet 

követni a 

századokon 

átívelő 

változásokat; 

gyermekként 

olvasta Baráthosi 

Balogh Benedek 

és mások 

könyveit és 

mindig különös 

figyelmet szentelt 



Fond 1 III. Erdélyi Honor levél László Gyula Chicago 1984.08.21 1 f. 1 bor. gépirat

Szathmáry 

Lajosnál lakik, 

éppen abban a 

szobában, ahol ő 

is vendég volt; azt 

kéri, hogy írjon 

édesapja "Fekete 

szivárvány" című 

tanulmányáról, 

mert amit ő tud, 

az kevés és nem is 

olyan értékes, 

mint amit egy 

hozzáértő írhat; 

az írást Szathmáry 

nevére kéri 

küldeni

Erdélyi József, 

Szathmáry Lajos

Fond 1 III. Endrey Antal levél László Gyula Mt. Eliza 1983.12.31 1 f. 1 bor. gépirat

nagyon 

meghatotta a 

szép dedikációval 

küldött 

Őstörténetünk 

című könyve, 

legtöbb műve 

megvan 

könyvtárában, 

mert testvére 

Vavrinecz Béláné 

mindig elküldi 

legújabb munkáit; 

ő valójában 

jogász, de 

történészi 

tevékenységében 

mindig az vezette, 

hogy a magyarság 

történelmi 

becsületét 

megvédje és az 

ifjúságban 

fenntartsa a 

nemzeti 

öntudatot; eddig 

angolul írt, mert 

az ottani fiatalok 

Badinyi Jós Ferenc, 

Komoróczy Géza, 

Gosztonyi Kálmán

Fond 1 III.

Farioli-Campanati, 

Raffaella levél László Gyula Ravenna 1985.01.30 1 f. 1 bor. gépirat olasz

Istituto di Antichitá 

Ravennati e Bizantine 

(Ravenna) Giuseppe Bovini

Fond 1 III.

Farioli-Campanati, 

Raffaella levél László Gyula Ravenna 1985.10.28 1 f. gépirat olasz

Istituto di Antichitá 

Ravennati e Bizantine 

(Ravenna) Giuseppe Bovini

Fond 1 III. Farkas Dániel levél László Gyula

Bad 

Homburg 1984.08.23 1 db távirat

szeptember 

végén várja

Fond 1 III. Farkas Dániel levél László Gyula

Bad 

Homburg 1984.08.24 1 f. 1 bor. autográf

szeptemberben 

örömmel néz 

elébe 

látogatásának; 

előtte egy hétig 

gyógykezelésen 

lesz, de látogatása 

időpontjában már 

otthon várja

Fond 1 III. Farkas Dániel levél László Gyula

Bad 

Homburg 1985.08.09 2+4 f.

1 bor. + 1 

újságkiv. gépirat

magyar 

múzeumok 

régészeti 

anyagából 

kiállítást 

rendeztek 

Frankfurtban 

Awaren in Europa 

címmel; a témáról 

egy újságcikket 

mellékel a 

Frakfurter 

Allgemeine 

Zeitungból; a cikk 

tartalmával nem 

nagyon ért egyet; Frankfurt

Fond 1 III. Fehér Géza levél László Gyula Zalavár 1951.10.27 1 f. 1 bor. autográf

a templom körüli 

temetőben ásnak; 

szeretne 

Budapetről 

restaurátort és 

fényképészt 

kapni; pénzt kér 

leletmenteésre; a 

vártól 1 km-nyire 

sírok kerültek elő, 

az itt talált 

cserepek 

azonosak azokkal, 

amilyeneket a vári 

alsóbb rétegben 

talált; a zalavári 

községi temető 

közepén répaföld 

van, ahol a 

tulajdonos 

rövidesen 

építkezni akar, itt 

is meg kellene 

menteni a 

leleteket; 

ismételten pénzt, 

segítséget kér; 

Lojziék elmentek, ásatás Bálint Alajos Zalavár

Fond 1 III. Fehér Géza levél László Gyula Zalavár 1952.05.12 1 f. 1 bor. autográf

tudja, hogy 

mindegyikük 

elfoglalt, de kéri, 

hogy kéziratát 

juttassa vissza, 

mert neki 

egyetlen példánya 

sincs; azt írja, 

hogy itt 

[Zalaváron] furcsa 

kutyás sírok 

vannak



Fond 1 III. Fehér Tibor levél László Gyula Szigliget 1985.09.30 1 db autográf

Szigligeten 

dolgozik, de 

valójában 

Főníciában van, 

[az anyagot] 

decemberben kell 

beadni; 

nyomdában van 

egy Anjou 

regénye

Fond 1 III. Filep Aladár levél László Gyula Budapest 1985.04.09 1 db 1 bor. gépirat

kilencvenhez 

közel lelassult, 

ezért késve 

gratulál 

kitüntetéséhez

Fond 1 III. Fischer Ernő levél László Gyula Budapest 1985.04.08 2 f.

1 bor. + 1 

mell. autográf

gratulál 

kitüntetéséhez; 

szeretettel gondol 

a napokban nála 

töltött kellemes 

órákra; mellékeli 

egy Valium nevű 

gyógyszer leírását

Fond 1 III. Fodor István levél László Gyula Köln 1984.10.02 2 f. 1 bor. gépirat

feltehetően a 

kettős 

honfoglalásról írt 

könyvéről beszél,  

s azt javasolja, 

hogy jutassa el a 

Current 

Anthropology 

című folyóiratnak, 

így talán nagyobb 

nyilvánosságot 

kapnának 

gondolatai; neki 

tetszik a könyv, 

de vannak 

ellenvetései: 

például jó lett 

volna jellemezni 

az egyes szóban 

forgó kultúrákat, 

mert azok a 

történelemtanáro

k, akik nem 

hallgattak 

régészetet, nem 

valószínű, hogy 

tudják, melyek a 

fő jellemvonásai; Fodor István

Fond 1 III. Forrai Sándor levél László Gyula Budapest ??? 1 f. 1 bor. gépirat

nagyon örül 

könyvéről 

alkotott 

véleményének, 

bátorítólag hatott 

rá; felhívja 

figyelmét az Élet 

és Tudományban 

megjelent, a 

szarvasi avar 

tűtartó 

rovásfeliratával 

foglalkozó 

cikkére, mely 

ellentétben van 

Róna Tas 

megállapításaival; 

Gödöllőn 

megnyitották a 

második magyar 

rovásírás-

kiállítást; mivel a 

művelődési ház az 

utolsó pillanatban 

fogott a 

szervezéshez, 

nem minden 

sikerült úgy, Róna Tas András Gödöllő

Fond 1 III. Földes Judit levél László Gyula Bruxelles 1984.05.07 1 f. 1 bor. gépirat

nagyon sajnálják, 

hogy bruxellesi 

tartózkodásakor, 

gyöngélkedése 

miatt meghiúsult 

a riport 

elkészítése; a 

remélt 

találkozáskor az 

áprilisi 

előadásának 

ismertetését 

szerette volna 

volna egy rövid 

interjúval 

bevezetni; 

szeretné tudni, 

hogy válaszolna-e 

néhány, az 

előadással 

kapcsolatos 

kérdésre és 

hozzájárulna-e 

azok közléséhez 

az Új Nyugatban

Athenaeum Hungaricum 

Társaság (Bruxelles) Ivánkay Judit

további 

aláírók: 

Szabó O. 

Robert, 

Pap 

Katalin, 

Szabó 

Károly

Fond 1 III. Friedrich Károly levél László Gyula Sopron 1984.12.20 1 f. autográf

családi 

fényképpel kíván 

áldott Karácsonyt

Fond 1 III. Fülep Ferenc levél László Gyula Budapest 1984.10.12 1 f. 1 bor. gépirat

meghívja a 

Korona Bizottság 

következő ülésére

Korona 

Bizottság

Magyar Nemzeti 

Múzeum

Fond 1 III. Fülöp Géza levél László Gyula

Marosvásárh

ely 1985.12.15 1 db 1 bor. autográf

boldog ünnepeket 

kíván



Fond 1 III. Gaál István levél László Gyula Szekszárd [1985.09.??] 3 f. 1 bor. gépirat

jelentkezett az 

MTA-Soros 

Foundation által 

meghirdetett 

pályázatra, 

melyhez két 

szaktekintély 

nevét is meg kell 

adni; ő mit volt 

tanítványa beírta 

a prof. nevét, 

másodikként 

Bökönyi 

Sándorét; a 

továbbiakban 

eddigi 

tanulmányait, 

kutatásait, 

eredményeit 

részletezi; ha a 

pályázat kapcsán 

munkája felől 

kérdezik, kéri 

támogassa

Béri Balogh Ádám 

Megyei Múzeum 

(Szekszárd)

Bökönyi Sándor, Gaál 

Károly

Fond 1 III. Gáspárdy Sándor levél László Gyula Sopron 1985.04.06 1 f. 1 bor. autográf

örömmel olvasott 

magas 

kitüntetéséről; 

többi társával 

együtt már a 

Főiskolán 

csodálták rajzait 

és tanúi lehettek 

másirányú 

érdeklődése 

kialakulásának; 

kívánja, hogy 

sokáig maradjon 

egészséges, 

munkabíró, hogy 

további terveit 

valóra válthassa

Fond 1 III. Geönczeöl Zsuzsa levél László Gyula Pozsony 1986.11.04 1 f. 1 bor. gépirat

szeretettel várják 

Pozsonyban, ahol, 

ahogy 

megbeszélték, 

előadásának címe 

"A honfoglalók  

mindennapi 

élete" lesz; 

személyes 

ismerősei, barátai 

is jelezték, hogy 

ott lesznek a 

Csemadok 

székházában előadás

Trugly Sándor, 

Mészáros Klára, 

Csemiczky László, 

Turczel Lajos, Püspöki 

Nagy Péter

Fond 1 III. Gera József levél László Gyula Budapest 1984.01.25 1 f. 1 bor. gépirat

ismeretségük 

egyoldaló, mert ő 

csak előadásaiból, 

könyveiből 

ismeri; 

könyveiből Tordai 

Sándor barátjának 

is vitt 

Székelyudvarhelyr

e; ezúttal egy 

Bécsben élő 

művészettörténés

z barátja kérését 

tolmácsolja: 

kérdezze meg 

László Gyula 

professzor urat 

vagy egy 

heraldikában 

jártas magyar 

történészt, hogy 

melyik századtól 

kezdve 

szerepelnek 

zászlóinkon a 

piros-fehér zöld 

színek; 

bocsánatot kér a 

Fond 1 III. Götz Miklós levél László Gyula Szekszárd 1985.07.04 1 f.

1 bor. + 

1mell. autográf

sikerült a 

Pimafucort nevű 

gyógyszert 

megszerezni, 

melynek mellékeli 

leírását is; 

állítólag 

radikálisan ható 

szer

Fond 1 III. Gyarmati Judit levél László Gyula Budapest 1978.02.24 1 f. soksz.

művészeti 

irodájuk grafikai 

katalógus 

kiadását tervezik; 

az előkészítéshez 

legalább három 

alkotásáról fekete-

fehér fotókat, 

színes grafikáiról 

diapozitívokat kér

Artbureau Artex 

(Budapest)

Fond 1 III. Győrbíró István levél László Gyula

Sepsiszentgy

örgy 1983.12.27 1 f. 1 bor. gépirat

"Megszólalnak a 

rovások" című 

dolgozatának 

ottani közlésére 

nincs reménye; 

lektorálésát kéri; 

úgy érzi, hogy egy 

láthatatlan 

cenzori kéz 

budapestig ér



Fond 1 III. Győrbíró István levél László Gyula

Sepsiszentgy

örgy 1984.01.07 1 f. 1 bor. gépirat

emlékezteti, hogy 

a két ünnep 

között elküldte 

dolgozatát; kéri, 

hogy valamelyik 

folyóirat részére 

szíveskedjék 

közlés végett 

elküldeni

Fond 1 III. Györffy Dezső levél László Gyula Salgótarján 1985.06.04 1 f. 1 bor. gépirat

évekkel korábban 

már kérte egy 

dolgozatának 

bírálatát; azóta 

nagyon 

megöregedett, s 

az öreg kor 

számadásra 

készteti; a magyar 

néprajz nyitva 

hagyott 

problémáinak 

megoldását tűzte 

ki feladatául; a 

székelykapu 

eredetének 

bizonyítására 

készített 

összehasonlító 

rajzokat; 

szeretné, ha 

eredetbizonyító 

képgyűjteményét 

átnézné; a 

románok külföld 

előtt néprajzuk 

egyik kiemelkedő 

termékének 

Fond 1 III. Györffy Dezső levél László Gyula Salgótarján 1985.06.14 1 f. 1 bor. gépirat

örül, hogy vállalta 

néprajzi 

képanyaga 

átnézését, de 

elfoglaltságára 

való tekintettel 

úgy véli, hogy 

jobb lenne őszre 

halasztani az 

átnézés munkáját

Fond 1 III. Györffy Dezső levél László Gyula Salgótarján 1985.10.?? 1 f. gépirat

októberben lánya 

személyesen el 

tudja vinni az 

anyagot; 

tanulmánya és a 

képgyűjtemény  

"időtakarékos" 

átnézéséhez 

szempontokat ad

Fond 1 III. Györffy Dezső levél László Gyula Salgótarján 1985.12.30 1 f. 1 bor. gépirat

tudomásul veszi, 

hogy külföldi útja 

miatt csak 

januárban tud 

foglalkozni 

képtanulmányáva

l, ezért január 

elején fia viszi el 

lakására az 

anyagot, mely ha 

kell 1-2 hónapig is 

nála maradhat

Fond 1 III. Gulyás László levél László Gyula Budapest 1984.02.08 1 f. 1 bor. autográf

szeretettel 

emlékszik vissza 

sógora 

nagybátyja, 

Boromisza Tibor 

gyűjteményes 

kiállításának 

megnyitására; 

szeretné, ha az 

arany okleveles 

mérnökök 

körében előadást 

tartana a 

honfoglalásról;  

ha 

templomképeiből 

sikerülne kiállítást 

rendezni, vállalná-

e megnyitóját Boromisza Tibor

Fond 1 III. Gulyás László levél László Gyula Budapest 1984.04.14 1 f. 1 bor. autográf

ha Budapesten 

tartózkodik és rá 

tudná szánni 

magát egy 

beszélgetésre, 

akkor autóval érte 

mennek és vissza 

is viszik; mivel 

nincs kilátása 

kiállításra, csak 

így tudja lehetővé 

tenni képei 

negtekintését



Fond 1 III. Hajdú Péter levél László Gyula Budapest 1985.09.24 1 f. gépirat

osztályuk 1985. 

szeptember 23-i 

ülésének 

határozata 

alapján felkéri, 

hogy a következő 

ötéves akadémiai 

ciklus idején 

tagként 

működjön közre 

az International 

Commitee of 

Finno-ugric 

Congress (ICFUC) 

munkájában

MTA Nyelv-és 

Irodalomtudományok 

Osztálya

Fond 1 III. Hajdú Rita levél László Gyula Oxford 1985.07.14 1 f. 1 bor. autográf

a 11 éves kislány 

Ferdinándy 

Mihály tanácsára 

fordul hozzá; 

régész akar lenni, 

kéri küldje el neki 

az 50 rajz a 

honfoglalókról 

című könyvét, 

mert Ferdinándy 

szerint ebből 

sokat tanulhat; 

szülei vegyészek 

és még 1988-ig 

lesznek Angliában Ferdinándy Mihály

Fond 1 III. Halász Árpád levél László Gyula

Balatonfüre

d 1984.02.29 1 f. 1 bor. autográf

sajnálja, hogy 

1983 nyarán nem 

tudtak találkozni; 

mellékelten 

felhasználásra 

küld egy cikket; a 

História nem 

hozta le, 

mondván, hogy 

nem tartalmaz új 

elemet; gratulál 

az "Aranykincsek" 

könyvéhez

a 

melléklet  

azt az írást 

tartalmazz

a, amit a 

Hitória 

nem 

fogadott 

el; címe:  

A "kettős" 

honfoglalá

s c.-hez. 

Észrevétel

Fond 1 III. Halász Árpád levél László Gyula

Balatonfüre

d 1984.05.03 1 f. 1 bor. + 2 f. gépirat

érdeklődik, hogy 

megkapta-e 

februári levelét; 

mellékel egy 

tanulmányt, 

melyben a Gesta 

Hungarorum 

kifejezésekhez fűz 

észrevételeket; 

jelenleg a Gesta 

francia eredetével 

foglalkozik

Fond 1 III. Halász Árpád levél László Gyula

Balatonfüre

d 1984.06.25 1 f. 1 bor. gépirat

köszönettel vette 

szíves hangú 

levelét; a 

válasszal ráér, 

számára már az is  

megtisztelő, ha 

megőrzi sorait; 

sámánokkal 

foglalkozik, s 

azzal, hgy lehetett-

e hat ujjuk; küld 

még 

tanulmányokat, 

de ne okozzon 

gondot 

megválaszolásuk

Fond 1 III. Halász Árpád levél László Gyula

Balatonfüre

d 1985.03.10 1 f. gépirat

az "Őskori 

bányaeszköz" cím 

írását visszakéri; 

csak azért küldi 

el, mert a kritika 

(T. Dobos Ilona is) 

nagyon lehúzta, 

nem tudja sehol 

megjelentetni; 

ezzel szemben 

Ausztráliában élő 

barátja Gallus 

Sándor 

felhasználta a 

könyvében; 

jelenleg a "Nyíl 

szavunkhoz" 

kapcsolódó 

képzetekkel 

foglalkozik

Fond 1 III. Halász Árpád levél László Gyula

Balatonfüre

d 1985.07.14 1 f. 1 bor. gépirat

az késztette 

írásra, hogy 

visszaküldte 

ugyan két 

tanulmányát, de 

nem mondott 

róluk véleményt;  

felajánlja 1928 

óta végzett 

kutatásait, 

külünös 

tekintettel a 

kaptárfülkékre, 

ugyanis 

megtudta, hogy a 

prof. érdeklődik 

ezek iránt



Fond 1 III. Halász Árpád levél László Gyula

Balatonfüre

d 1985.07.25 1 f. 1 bor. gépirat

örömmel értesült 

arról, hogy közös 

ismerőseik 

vannak; Gallus 

Sándorral 

levelezésben áll; 

sajnálja, hogy 

cikkének 

tartalmát nem 

sikerül 

felhasználni új 

könyvében

Fond 1 III. Halász Árpád levél László Gyula

Balatonfüre

d 1985.10.12 1 f. 1 f. gépirat

állandóan ismétli 

önmagát és 

rendszeresen 

visszatér korábbi 

levelei 

tartalmához, így a 

kaptárfülkékhez 

és Gallus Sándor 

címéhez; 

leveléhez 

mellékeli egy 

Hankó Ildikó 

antropológushoz 

írt levelének 

másolatát

Fond 1 III. Hankó Nándor levél László Gyula Göteborg 1985.11.30 1 f. 1 bor. gépirat

rossz 

irányítószámmal 

küldött levelét a 

posta huga 

címére 

visszaküldte azzal, 

hogy a címzett 

ismeretlen, hány 

levele juthatott 

erre a sorsra, 

kérdezi aggódva; 

hugától minden 

vele kapcsolatos 

hírről értesült, 

gratulált is 

kitüntetéséhez, 

de feltehetően ez 

a levele is 

elveszett; a 

szeptember 25-én 

írt és előkerült 

levele tartalmát 

megismétli: 

Gerhard Hafström 

jogtörténész 

professzor 

hirtelen és 

váratlanul 

Gerhard Hafström, Lotz 

János, Deér József, Karl 

Wührer, Rásonyi László, 

Bodor György

Fond 1 III. Harasztyné levél László Gyula Budapest 1955.02.22 1 f. 1 bor. autográf

hálából a sok szép 

rajzért, a rég 

megígért kézirat 

helyett küld egy 

dedikált Jókai 

képet Jókai Mór

Fond 1 III. Hámori Károly levél László Gyula Bruxelles 1984.05.30 1 f. 1 bor. + 1 f. autográf

Hámori Károly és 

Ivánkay Judit 

közös, illetve egy-

egy levele, 

melyben 

beszámolnak 

marosvásárhelyi 

színésznő 

vendégükről, 

tervezett hazai 

útjukról, s arról 

hogy következő 

évre egy 

zeneestet 

terveznek 

Farkas Ibolya, Ivánkay 

Judit

a 

melléklet 

Hámori 

Károly 

levele, 

amelyben 

a prof. 

érdemeit 

sorolja és 

utal Judit 

levelére, 

amelyben 

minden 

bizonnyal 

beszámolt 

a székely 

"tatárjárás

ról", 

melynek 

csúcspontj

a Farkas 

Ibolya volt

Fond 1 III. Hámori Károly levél László Gyula Bruxelles 1984.12.11 1 db 1 bor. autográf

a közös levélben 

értesítik arról, 

hogy küldik ottani 

előadásának 

sajtóvisszhangját, 

hogy látták a TV-

ben és 

gratulálnak 85. 

születésnapjához, 

jó egészséget 

kívánnak Ivánkay Judit

Fond 1 III. Heitler László levél László Gyula Pápa 1985.07.15 1 db autográf

kevés az ideje, 

nem tudja 

meglátogatni, de 

októberben 

megrendezi 

kiállítását; akkora 

anyagot tud 

fogadni, mint 

Budapesten; a 

szállítástól 

kezdve, mindent 

ő intéz egy 

személyben; 

szerény 

katalógust is tud 

csináltatni; 

egyben fölkéri két 

gimnáziumi 

előadásra kiállítás



Fond 1 III. Himmler György levél László Gyula Párkány 1985.08.14 1 f. 1 bor. gépirat

meghívja okt. 7-

én tartandó 

klubestjükre, 

melynek keretén 

belül szeretnék 

meghallgatni a 

kettős 

honfoglalásról 

szóló előadását; 

meghívását 

egyeztette Patus 

Jánossal, a 

pozsonyi József 

Attila Klub 

elnökével, aki a 

másnapi pozsonyi 

programját 

szervezi; 

előadására akkor 

is igényt tartanak, 

ha valami miatt a 

pozsonyi előadás 

elmaradna előadás

Csemadok párkányi 

városi szervezete Balassi 

Bálint Közművelődési 

Klubja Patus János

Fond 1 III. Himmler György levél László Gyula Párkány 1985.09.30 1 f. 1 bor. gépirat

üzenetét 

megkapta, várni 

fogja a párkányi 

állomáson; ha 

későbbi vonattal 

jönnek, akkor a 

lakásán, illetve a 

gimnáziumban 

várja; Trugli 

Sándort 

értesítette 

jöveteléről előadás

Csemadok párkányi 

városi szervezete Balassi 

Bálint Közművelődési 

Klubja Trugli Sándor

Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1984.05.10 2 f. 1 bor. gépirat

köszöni 

Hollandiából 

küldött szép 

képeslapját; 

meghalt 

nevelőapja 

Lászlóffy Woldi 

bácsi és 

unokatestvére, 

egyikük 

temetésére sem 

tudott elmenni, 

mert éppen 

vakbelét 

operálták ki; 

megkezdődött az 

idegenforgalmi 

szezon, tartott 

előadást Lajos 

Ferenc 

festőművészről; 

Kislégi századik 

születésnapjának 

ünneplésén sem 

vehetett részt; 

Csaba fia 

műtőssegédként 

dolgozik

Lászlóffy Waldemár 

(1903-1984), Kislégi 

Nagy Dénes (1884-

1984) szociológus, 

közgazdász, Lajos 

Ferenc (1912-1998) 

festőművész

Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1984.10.12 1 db autográf

ezzel a pécsi 

lappal viszonozza 

Bad Homburgból 

küldött lapját

Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Szováta 1985.07.13 1 db autográf

gyönyörű 

kirándulásról 

küldi üdvözletét 

Lászlóéknak

Fond 1 III. Horányi Iván levél László Gyula Nagykanizsa 1984.07.25 1 f. gépirat

galériájuk évente 

jelentős 

kiállításokat 

szervez; ezúttal 

Medgyessy 

kiállításra 

készülnek, 

melyhez 

segítségét kérik;  

gyűjteményéből 

szeretnének 

külcsönözni, 

egyben felkérik az 

ünnepélyes 

megnyitásra; 

Deák Dénes 

mágyűjtő is 

segítségükre lesz 

rendezéssel és 

anyagával

Hevesi Sándor 

Művelődési Központ 

(Nagykanizsa) Deák Dénes

Fond 1 III. Huszti János levél László Gyula Budapest 1985.08.31 1 f. 1 bor. soksz.

tájékoztatják, 

hogy szeptember 

29-én tartják 

hálaadó ünnepük 

alkalmából az 

istentiszteletet, 

melyre 

családjával együtt 

szeretettel hívják

Budapesti Unitárius 

Egyházközség Lelkészi 

Hivatala

Fond 1 III. Huszti János levél László Gyula Budapest 1985.12.18 1 db nyomt.

áldott karácsonyi 

ünnepeket és 

boldog új 

esztendőt kíván



Fond 1 III. Ihász J. Béla levél László Gyula Budapest 1985.09.11 1 f. gépirat

elnézést kér a 

késői válaszért, 

már az is 

megtisztelő, hogy 

egyáltalán kézbe 

vette dolgozatait; 

tudatában van 

annak, hogy 

tanulmányai nem 

takarnak kiforrott 

elméletet, sőt két 

dolgozata 

egymással 

összevetve, azok 

egymásnak 

tartalmilag több 

tekintetben 

ellentmondanak; 

ami  

mindkettőben 

azonos, az az avar-

magyar 

kontinuitás 

feltételezése 

mellett azt fejti ki, 

hogy az onogur 

elnevezés nem 

kölcsönzött; egy Rácz István

Fond 1 III. Ilia Mihály levél László Gyula Szeged 1984.03.12 1 db 1 bor. autográf

születésnapjára, 

meg azutánra is jó  

egészséget kíván

Fond 1 III. Illyés Ibolya levél László Gyula Rumjancevo 1984.12.25 2 f.

1 bor. +1 

képeslap autográf

reméli emlékszik 

még az egykori 

Ibolya-tolmácsra, 

akit meghódított 

a magyar 

őskutatás 

ügyének; 

Magyarországra 

készül, 

Budapestre 

szeretne 

áttelepülni 

kislányával, aki 

megtanult 

magyarul 

beszélni; tanácsát 

kéri és kérdezi, 

hogy tudná-e és 

hogyan, hol 

hasznosítani 

fordítói, filológiai 

tudását; milyen 

intézmények 

tudnák alkalmazni 

mint fordítót vagy 

levelezőt angol, 

német és főleg 

orosz nyelven; 

Fond 1 III. Imre Ernő levél László Gyula Budapest 1985.04.12 1 f. autográf

három oka volt 

annak, hogy tollat 

ragadjon: 1/ 

gratulál 

"Őshazától a 

Kárpátokig" című 

új írásához 2/ 

gratulál magas 

állami 

kitüntetéséhez 3/ 

névnapja 

alkalmából 

köszönti nagy 

szeretettel

Fond 1 III. Jakab Jenő levél László Gyula Kocsord 1953.11.12 1 f. 1 bor. autográf

Filep Imrét 

vasárnap iktatják 

be Koháry utcai 

papnak, pár hét 

múlva őt fogják 

beiktatni 

Hódmezővásárhel

yen, ott van egy 

múzeum Galyasi 

Miklós 

vezetésével, s 

közel van Szeged 

az Egyetemi 

Könyvtárral; 

régen 

foglalkoztatja egy 

téma, 

nevezetesen a 

vallás és a 

babona; felteszi a 

kérdést, hogy mit 

tett az egyház, 

mit tett egy 

gyakorló lelkész 

vagy mit tett a 

protestantizmus, 

az unitáriusok a 

babona ellen; tud-

Filep Imre, Galyasi 

Miklós, Malonyai 

Dezső, Kodály Zoltán

Fond 1 III. Jakab Jenő levél László Gyula Budapest 1984.12.17 1 f. 1 bor. soksz.

tájékoztatja, hogy 

december 25-én 

lesz az ünnepi 

istentisztelet, 

továbbá kéri, 

hogy fizesse be 

azt az összeget, 

melyet 

támogatásukra 

szánt

Pestlőrinci Unitárius 

Egyházközség (Budapest)

Fond 1 III. Jakab Jenő levél László Gyula Budapest 1985.01.16 1 f. 1 bor. soksz.

egyházközségük 

január 27-én 

gyülekezeti 

összejövetelt 

rendez; ismerteti 

az est programját 

és meghívja az ezt 

követő 

szeretetvendégsé

gbe



Fond 1 III. Jakab Jenő levél László Gyula Budapest 1985.09.24 1 f. 1 bor. soksz.

meghívja 

egyházközségük 

összejövetelére, 

melynek 

keretében az 

áhitat után Erdő 

János kolozsvári 

teológiai 

professzor "Az 

időszerű Dávid 

Ferenc" címmel 

tart előadást

Erdő János, Dávid 

Ferenc

Fond 1 III. Kardoss Béla levél László Gyula Budapest 1984.03.25 1 db 1 bor. gépirat

a londonban élő 

Kunváriné Forró 

Marianne 

kérésére szeretne 

vele megbeszélni 

egy találkozót; 

mivel arról 

értesült, hogy 

utazni készül, 

alkalmat kér egy 

mielőbbi 

megbeszélésre

Kunváriné Forró 

Marianne

Fond 1 III. Kardoss Béla levél László Gyula Budapest 1984.09.26 1 f. 1 bor. gépirat

hozzájutott 

néhány 

levélkézirathoz; 

mindezeket 

átadná egyetlen 

darab László 

Gyula grafikáért; 

levelet kapott 

Kunvárinétól, 

melyben jelzi, 

hogy szeretne 

vele tavasszal  

Budapesten 

találkozni

Kunváriné Forró 

Marianne

Fond 1 III. Kardoss Béla levél László Gyula Budapest 1984.10.18 1 db

1 bor. + 4 

mell. gépirat

Kossuth Lajos 

Amerikában 

megjelent, de 

forgalomba nem 

került 

pénzjegyeiről (2 

és 5 forintos) küld 

xeroxmásolatokat

, az eredetiek 

Sárospatakon 

vannak; 

Újszászyval együtt 

megrendülten 

álltak Laci sírja 

előtt

Újszászy Kálmán, Cs. 

Szabó László

Fond 1 III. Kardoss Béla levél László Gyula Budapest 1984.12.21 2 f. 1 bor. gépirat

boldog ünnepeket 

kíván a László 

családnak; 

januárban 

jelentkezik 

néhány kézirattal; 

Buczi már otthon 

van

Fond 1 III. Karlai-Kohl Károly levél László Gyula Amsterdam 1984.01.26 3 f. 1 bor.

autográf, 

gépirat

levele három 

részből áll: 1/ 

karácsonyi 

üdvözleteinek 

mintegy felét írta 

csak meg, amikor 

megtudta, hogy 

az orvosok 

tüdőrákot 

állapítottak meg 

nála; 

kétségbeesésébe

n decemberben 

azonnal a 

gyerekeihez 

utazott 

Amerikába, de az 

ottani orvosok is 

ugyanazt 

állapították meg; 

január 4-én jött 

vissza, így most 

késve küldi 

jókívánságait az új 

esztendőre 2 / e 

megszólítás 

nélküli értesítés 

feltehetően egész 

Fond 1 III. Karlai-Kohl Károly levél László Gyula Amsterdam 1984.03.28 1 db autográf

úgy néz ki, hogy a 

Mikes Kör ügyeit 

Kibédy Vargáné 

fogja intézni, 

reméli, hogy 

mindent kérése 

szerint tudnak 

rendezni; lassan 

regenerálódik és 

reméli, hogy mire 

megérkezik, 

addigra 

megerősödik Kibédy Vargáné



Fond 1 III. Karlai-Kohl Károly levél László Gyula Amsterdam 1984.04.14 1 f. 1 bor. autográf

üdvözli 

Hollandiában, 

levelét Küssel 

József adja át; 

sajnálja, hogy 

nem tud jelen 

lenni a 

felolvasáson, 

igyekezte a 

dolgokat úgy 

rendezni, hogy 

legalább három 

független napja 

legyen 

Amsterdamban és 

ne kelljen mindig 

a házigazdákhoz 

alkalmazkodni, 17-

én várják, de 

szeretnék tudni 

érkezése 

pontosabb 

időpontját Küssel József

Fond 1 III. Karlai-Kohl Károly levél László Gyula Amsterdam 1984.09.10 1 db 1 bor. autográf

köszöni a 

fényképet; a sok 

gyógyszer után 

depresszióba 

esett, csak alszik 

és bámul a 

levegőbe; nincs 

olyan jó 

állapotban, mint 

amikor júniusban 

nála volt a 

Balaton mellett; 

orvosi tanácsra 

pár napra délre 

utazik és reméli, 

hogy visszatérte 

után tud 

válaszolni levelére

Fond 1 III. Karlai-Kohl Károly levél László Gyula Amsterdam 1984.12.20 1 f. 1 bor. gépirat

úgy látja, hogy az 

Isten minden öreg 

korral járó 

nyavaját rajta 

próbál ki, jelenleg 

komoly 

csípőizületi 

fájdalmai vannak, 

levelezni alig tud, 

kéri mentse ki 

közös 

ismerőseiknél

Fond 1 III. Karlai-Kohl Károly levél László Gyula Amsterdam 1985.02.03 2 f. 1 bor. gépirat

gyakorlatilag 

nagyon rossz 

állapotban van, 

november óta a 

napok nagy részét 

az ágyban tölti, a 

sok fekvés és 

orvosság teljesen 

legyengítette; a 

pesti könyvkiadási 

kaland 

kijózanította; 

lassan bele kell 

nyugodnia, hogy 

több évi munkája 

szemétkosárba 

kerül; a Donászy 

"mesét" sikerült 

más 

megvilágosításba 

helyeznie, és már 

Bertényi is 

tartózkodóan 

nyilatkozik; 

Donászynak nincs 

fogalma a címer-

oroszlán 

ikonográfiájáról; 

Fond 1 III. Karlai-Kohl Károly levél László Gyula Amsterdam 1985.05.09 1 f.

1 bor. + 1 

mell. gépirat

a levél egy Klotz 

Judit nevű hölgy 

bevezetésével  

kezdődik: közli, 

hogy Karlai Kohl 

Károlyt betegsége 

ágyhoz köti, 

levelezését nem 

tudja ellátni, de ő 

maga minden 

levelet, hírt 

boldogan fogad; e 

levelét 

feltehetően 

diktálta: mivel 

pesti ismerősei 

tudják, hogy ő 

László imádó, 

ezért minden 

cikket 

megküldenek 

róla, így értesült 

születésnapjáról, 

valamint arról, 

hogy mindenki őt 

ünnepli; kívánja, 

hogy 

munkabírása és Klotz Judit

a 

melléklet 

László 

Gyula 

hozzá írt 

levelének 

egy 

részlete, 

illetve 

másolata

Fond 1 III. Kádár János levél László Gyula Budapest 1984.04.04 1 db 1 bor. autográf

kitüntetéséhez és 

közelgő 

névnapjához 

gratulál a maga és 

felesége nevében 

is, aki most éppen 

Torontóban van



Fond 1 III. Kállai Géza levél László Gyula Budapest 1984.08.20 1 f. 1 bor. gépirat

felhívja figyelmét 

a Valóság 1985. 

évi 8. számában 

megjelent 

tanulmányára, 

ami egy 

esztergomi 

oszlopfejezettel 

foglalkozik; 

mindezt azért 

teszi, mert az 

elemzésben 

székely 

népballadát 

használt fel, 

melynek úttörő 

alkalmazását a 

prof. kezdte el a 

történetkutatásun

kban; 

emlékezteti, hogy 

valamikor a 

nagyszentmiklósi 

kincs 19. számú 

szilkéjével 

kapcsolatban 

"előterjesztette a 

képes ábrázolás Esztergom

Fond 1 III. Kálmán Béla levél László Gyula Debrecen 1985.08.14 1 f. 1 bor. autográf

köszöni az 1975-

ös finnugor 

kongresszuson 

róla készített 

képet; büszke 

arra, hogy 

szerepel 

galériájában

Fond 1 III. Kálmán Béla levél László Gyula Debrecen 1985.10.05 1 f. 1 bor. autográf

kérdésére 

válaszolva Berrár 

Jolán 

tanulmányát 

idézi, mely 

aMagyar 

Nyelvben jelent 

meg 1951-ben; a 

szerző 

kezdetektől 1400-

ig dolgozta fel a 

forrásokat, korai 

magyar nőnevek 

után kutatva

nyelvészet, 

névtan, korai 

magyar 

nőnevek

Berrár Jolán (1925-

1985) nyelvész

Fond 1 III. Károlyi Lászlóné levél László Gyula

Kazincbarcik

a 1985.04.20 1 f. 1 bor. autográf

a kazincbarcikai 

pedagógusokhoz 

is eljutott 

kitüntetésének 

híre; könyveit 

gyakran forgatják 

óráikon, 

különösen az "50 

rajz a 

honfoglalókról" 

címűt; szeretettel 

gratulál a 

kitüntetéshez

Fond 1 III. Kárpáti Miklós levél László Gyula Budapest 1985.07.05 1 f. gépirat

reprintben 

szeretnék kiadni 

Fischer K. A.:  A 

hun-magyar írás 

és annak 

fennmaradt 

emlékei című, 

1889-ben 

megjelent művét; 

kérdése, hogy van-

e olyan 

tudománytörténe

ti értéke a 

könyvnek, amely 

indokolná 

újrakiadását; 

lektori véleményt 

kérnek, s ha ez 

kedvező, akkor 

felkérik a 

kiadandó mű 

kisérőtanulmányá

nak megírására

Állami Könyvterjesztő 

Vállalat. Antikvár Csoport

Fischer Károly Antal 

(1838-1926)

Fond 1 III. Király Zoltánné levél László Gyula Kaposvár [1985.??] 1 f. gépirat

leveléhez 

mellékeli a 

Társaság 

alapszabályát és 

tájékoztatja 

tagdíjfizetés 

rendjéről; várják 

véleményét, 

észrevételeit és 

számítanak 

együttműködésér

e

Berzsenyi Dániel Irodalmi 

és Művészeti Társaság 

(Kaposvár)

a levélben 

jelzett 

alapszabál

y nincs a 

levél 

mellett

Fond 1 III. Kiss Dénes levél László Gyula Budapest 1985.05.23 1 f. 1 bor. gépirat

nem emlékszik 

pontosan, hogy 

elküldött-e 

minden újságot; 

betegsége alatt 

oldalakat vettek 

el tőlük, most 

éppen azokat is, 

ahova az ő rajzait 

szánták; jelzi, 

hogy újjáalakult a 

Berzsenyi 

Társaság, 

amelynek ő lett a 

főtitkára és 

Takáts Gyula az 

elnöke; Takáts 

akkor is elnök 

volt, amikor 

megszüntették a 

Társaságot Népszava. Szerkesztőség

Takáts Gyula (1911-

2008)



Fond 1 III. Kiss Emese levél László Gyula Budapest 1984.06.22 2 f. 1 bor. autográf

a 16 éves diáklány 

érdeklődését 

felkeltette a 

kettős 

honfoglalás 

gondolata; leírja, 

hogy eddig mit 

tanult a 

honfoglalásról és 

megfogalmazza 

kételyeit

Fond 1 III. Kiss Emese levél László Gyula Budapest 1984.07.09 1 db autográf

köszöni levelét és 

jókivánságait, 

még nem tudja, 

hogy milyen 

"lélektankutató" 

lesz belőle

Fond 1 III. Kiss Ernőné levél László Gyula

Szabadbatty

án

[1985.08.10.

?] 1 db autográf

úgy gondolja, 

hogy Pesti 

Jánossal már 

megbeszélték a 

kiállítás 

megnyitását; a 

képeket már 

keretezik; ha 

ötkör nyitnak, 

hánykor legyen az 

előadás a 

gyerekeknek Pesti János

Fond 1 III. Kiss Ernőné levél László Gyula

Szabadbatty

án [1985.12.10.] 1 db autográf

a képek 

keretezése 

elkészült, nem 

kértek érte 

semmit

Fond 1 III. Kiss Ernőné levél László Gyula

Szabadbatty

án [1986.07.31.] 1 db autográf

leszedték a 

kiállítást, ha 

egyszerre nem 

tudják visszavinni 

az anyagot, akkor 

a többit húsvét 

után szállítják; 

Áron Nagy Lajos 

kiállítását április 

14-én szeretnék 

megnyitni; 

szeretnék, ha ő is 

ott lenne és 

előtte tartana egy 

előadást a 

honfoglalásról

Áron Nagy Lajos (1913-

1987) festőművész

Fond 1 III. Kocsis István levél László Gyula Hatvan 1984.04.24 1 f. 1 bor. gépirat

gyerekek számára 

rendeznek 

olvasótábort; 

szeretnék, ha egy 

egész délutánt 

náluk töltene egy 

általa kedvezőnek 

ítélt időpontban; 

a honfoglalás 

kérdéskörével 

szeretnének 

foglalkozni

Hatvani Városi Tanács 

VB. Ady Endre Városi 

Könyvtára

Fond 1 III. Kolba Judit levél László Gyula Budapest 1985.07.29 2 f. 1 bor. autográf

szándékosan nem 

küldött 

gyászjelentést 

férje haláláról, 

mert nem akarta 

utazása előtt a 

saját bánatával 

terhelni; ezért 

különösen hálás, 

hogy mégis 

szakított rá időt 

az utolsó 

pillanatban; hálás 

a baráti 

együttérzésért

Fond 1 III. Kovács József levél László Gyula

Székelyszáld

obos 1985.03.31 2 f.

1 bor. + 1 

képeslap autográf

Virágvasárnapján 

írja levelét, 

gyönyörő 

tavaszias az idő, 

mindenki 

népviseletbe 

öltözik, tele van 

az utca 

székelyruhásan 

öltözött kis 

góbékkal, akik 

éppen ezen a 

napon 

konfirmálnak, 

náluk ez 

hagyomány; 

köszöni a szép 

levelet, jó 

érzéssel tölti el, 

hogy át tudják 

gondolni egymás 

meglátásait a 

múltra 

emlékezve; 

beszélt Tókos 

Vilmos bácsival, 

aki apjának is 

barátja volt és Tókos Vilmos



Fond 1 III. Kovács József levél László Gyula

Székelyszáld

obos 1985.12.16 2 f.

1 bor. + 1 

képeslap autográf

elnézést kér a 

kései válaszért, de 

azt remélte, hogy 

nyáron vagy 

ősszel  

talákoznak, 

amikor 

személyesen 

mondhatta volna 

el, amit eredetileg 

válasznak szánt; 

beszámol az 

időjárásról, az 

Erdővidék 

rakoncátlan 

Kormos 

folyójáról, arról, 

hogy  

Száldoboson és 

Bardócon több új 

épületet húztak 

fel, megújult a 

református 

templom előtti 

tér is; Bardóc az 

újonnan megnyílt 

szénbányák, a 

fafeldolgozás és a 

Fond 1 III. Kovács Tibor levél László Gyula Budapest 1985.07.09 1 f. 1 bor. gépirat

a 

Communicationes 

Archaeologicae 

Hungariae 

Szerkesztőbizotts

ága nevében küldi 

az 1984. évi kötet 

tiszteletpéldányát

Fond 1 III. Kováts Miklós levél László Gyula Budapest 1985.04.10 1 f. gépirat

magas 

kitüntetéséhez 

örömmel gratulál 

a maga és a Móra 

Kiadó 

munkatársai 

nevében is

Móra ferenc Ifjúsági 

Könyvkiadó

Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1984.10.08 1 f. gépirat

köszönik, hogy 

tanulmányozhatjá

k Németh László 

anyagát; mindent 

könyvtárosuk fog 

lebonyolítani, 

telefonon 

egyeztetik az 

időpontokat

Türr István Múzeum 

(Baja) Németh László

Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1985.06.17 1 f. 1 bor. gépirat

a Forrás 

szerkesztője évek 

óta kéri, hogy 

készítsen László 

Gyulával egy 

beszélgetést, 

amelyben 

elmondaná 

véleményét a 

világról, 

szakmáról és 

mindarról, amit 

jónak lát;  ő még 

ilyet nem csinált, 

ezért bízik 

gyakorlati 

érzékében és 

tanácsaiban; 

egyelőre egy 

szöveget szeretne 

kapni, amelybe 

beillesztené 

kérdéseit 

Türr István Múzeum 

(Baja) Hatvani Dániel

Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1985.09.03 1 f. 1 bor. gépirat

hallgatásának oka 

nem a 

tiszteletlenség, 

hanem a 

betegség; 

vesegörcse volt, 

kórházban feküdt 

és meg akarják 

operálni az egyik 

veséjében talált 

ciszta miatt; a 

Forrás hosszú, 

alapos írást akar 

rajzokkal együtt; a 

küldött szöveget 

kevésnek találja; 

ötleteket ad 

további témákhoz 

(pl. szárszói 

események, 

említésre méltó 

elhalt barátok); ő 

legépelteti az 

eddig elkészült 

szöveget, amelyet 

majd meg lehet 

toldani a jónak 

vélt helyen; a 

Türr István Múzeum 

(Baja)

Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1985.10.10 1 f. 1 bor. gépirat

sietve köszöni a 

hosszú választ és 

türelmét,  

igyekszik 

megfelelni a 

feladatnak és 

megszerkeszti a 

beszélgetést, 

melyet majd 

elküld 

átolvasásra,  

jóváhagyásra; ha 

minden hivatalos 

feladatán túl lesz, 

akkor majd 

kedvére való 

dolgokkal fog 

foglalkozni, 

például L. Gy. 

leveleivel

Türr István Múzeum 

(Baja)



Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1985.12.11 1 f. gépirat

a szerkesztővel 

megbeszélték, 

hogy elmondják, 

miként született 

az írás; kéri 

olvassa el, hogy 

aztán végleges 

formába lehessen 

önteni az írást

Türr István Múzeum 

(Baja)

Fond 1 III. Kratochwill Mimi levél László Gyula Budapest 1985.03.11 1 db 1 bor. autográf

tíz darab diát 

talált, ezeket 

küldi; 

amennyiben 

vannak olyan 

Szabó Vladimir 

anyagai, 

amelyekből a 

balassagyarmati 

kiállításához 

felhasználható 

hasznos 

adatokhoz juthat, 

kéri adja kölcsön 

azokat

Kiállítási Intézmények. 

Műcsarnok Szabó Vladimir

Fond 1 III. Krivik Jánosné levél László Gyula Nagyszénás 1985.04.05 1 f. 1 bor. autográf

gratulál magas 

kitüntetéséhez és 

további jó munkát 

kíván

Fond 1 III. Kürz János levél László Gyula Allentown 1984.01.05 2 f. 1 bor. autográf

levele első 

részében arról ír, 

hogy miért kell 

fontoskodó 

bevezetést írni a 

levelekhez: a 

bevezető 

fontoskodásnak 

környezetformáló 

és 

atmoszférateremt

ő ereje van, így a 

mindanivaló 

puhára esik; 

levelének  nagyon 

örült és igen 

tetszett az a 

része, amelyben 

leírta, hogy mit 

mondott annak a 

papnak, aki meg 

akarta szabni 

embertársának, 

hogy mit hogyan 

cselekedjen; 

szerinte a tér és 

idő problémával 

minden művész 

Szabédi László (1907-

1959) költő, műfordító, 

Simon Ferenc

Fond 1 III. Kürz János levél László Gyula Allentown 1984.01.18 1 f. 1 bor. autográf

előző levele 

végén Adyra 

gondolván írta, 

hogy "egyszerűen 

rokona és őse 

vagyok 

sokmindenkinek"; 

most Adyval 

folytatja; szerinte 

az Ady termés 

egyetlen 

monumentális 

monológ; a 

"kifordítva" 

idézett Ady 

versről (Sem 

utódja, sem 

boldog őse) írja, 

hogy egykor 

nagyon mélyen 

tudta ezzel magát 

azonosítani  és ő 

is fenségnek 

érezte magát; 

megemlíti, hogy 

valamikor egy 

Ady maszk is volt 

a szobájában; 

Ady Endre, Gachot Irén, 

François Gachot

Fond 1 III. Kürz János levél László Gyula Allentown 1984.05.05 3 f. 1 bor. autográf

érdekes a 

varjakról írt 

levele,  el is 

határozta, hogy 

gyorsan válaszol, 

de rájött, hogy 

levele most 

úgysem találná 

otthon; 

egyébként is 

akadoznak levelei, 

a másoknak 

szólók is; az éji 

sötétben, nyitott 

szemmel 

ábrándozik a 

következő napi 

teendőkön, 

színezi, tervezgeti 

a megirandó 

leveleket, aztán 

eljön a reggel és a 

mindennapi 

teendők elsöprik 

a terveket; fiaival 

levelezik, de az 

egészen más, 

mert ők nem 

Albert Gábor (1929-

2017) könyvtáros, író, 

Koós Károly



Fond 1 III. Kürz János levél László Gyula Allentown 1984.08.03 1 f. 1 bor. autográf

elkezdett egy 

levelet, de csak 

aug. 15-én tudja 

folytatni; lelkileg 

fel van dúlva, 

mert az 

újságokban és a 

TV-ben 1914-ről 

kezdtek beszélni a 

70 évvel korábbi 

hadüzenet 

apropóján; hét 

éves volt, amikor 

látta a 

menetszázadokat 

a vasútállomás 

felé indulni, soha 

nem felejti el azt 

a éjszakát, mely 

most ismét Adyt 

juttatja eszébe 

(Emlékezés egy 

nyáréjszakára); 

azóta többször 

volt ilyen 

"indulás", de 

kétségtelen, hogy 

valami 

Fond 1 III. Kürz János levél László Gyula Allentown 1984.11.09 2 f. 1 bor. autográf

különösen kedves 

volt számára 

szeptemberi 

levele, amelyben 

szüleiről ír, akikre 

ő is jól emlékszik, 

hiszen sokat járt 

náluk; sajnos az ő 

édesapja már 

akkor is régen 

halott volt, 

amikor a 

Főiskolára került; 

Édesapám, 

Édesanyám 

szavakat olvasva 

és ízlelgetve 

átérzi szülei iránt 

érzett érzelmeit; 

szerinte egyetlen 

nyelv sem 

emlegeti ilyen 

szépen a szülőket, 

hiányzik belőle az 

"édes"; irigykedve 

gondol arra, hogy 

barátja mennyi 

szépséget lát az 

Püski Sándor, Vincent 

Van Gogh

Fond 1 III. Kürz János levél László Gyula Allentown 1984.12.19 2 f. autográf

úgy szólítja meg, 

mint egykori 

társát Csók István 

osztályában és 

utal szeptemberi 

levelére, melyben 

Édesapjára és 

Édesanyjára 

emlékezett, most 

ő saját életéről ír 

és elmondja, hgy 

17 éves volt 

édesapja és 20 

éves volt 

édesanyja 

halálakor, tehát 

nem kerülhetett 

felnőttkori 

viszonylatba 

velük, de annál 

mélyebben 

maradt meg 

benne néhány 

gyerekkori emlék, 

mint a másokéból 

alakított ruhák, a 

vagonlakás és a 

tény, hogy 

Csók István (1865-1961) 

festőművész, Tóth 

Menyhért 1904-1980) 

festőművész, Borbereki-

Kovács Zoltán (1907-

1992) festő, szobrász 

Fond 1 III. Kürz János levél László Gyula Allentown 1985.06.08 2 f. 1 bor. gépirat

már fél éve nem 

kap levelet és ez 

aggasztja, miként 

az is, hogy ő hiába 

küldte el február 

14-én a 

bemutakozó 

"díszröpiratot" a 

fényképpel; a 

fénykép (melyet 

egyik fia 

készített), 

kapcsán fiairól ír; 

két kiállítása volt, 

az egyik 

Allentownban, a 

másik vidéken; a 

"díszröpirat" is 

látható a 

kiállításon; ha 

Amerikába jön, 

miként jelezte , 

akkor szívesen 

érte megy autóval 

Trentonba;  

tavasszal több 

hangversenyen 

volt; a Bach 



Fond 1 III. Kürz János levél László Gyula Allentown 1985.07.18 2 f. 1 bor. + 2 f. autográf

most nagy 

zavarban van, fél, 

hogy 

valamelyikük 

összekeverte a 

dátumokat vagy 

félreértettek 

valamit; nagyon 

fájna, ha éppen 

akkor jönne 

Amerikába, 

amikor nekik nagy 

családi 

összejövetelük 

lesz 

novemberben; a 

találkozót 

lemondani nem 

tudja, de  azt 

nagyon bánná, ha 

nemt udnának 

találkozni, kéri a 

dátumok 

mielőbbi 

tisztázását; 

François Gachot 

egyszer azt 

mondta rá, hogy François Gachot

Fond 1 III. Kürz János levél László Gyula Allentown 1985.07.28 1 f. 1 bor. autográf

a családi találkozó 

miatt november 

utolsó két 

hetében nem lesz 

Allentownban; 

ebben az évben 

még mindig nem 

festett semmit, 

de nem tudja 

megmondani, 

hogy miért; 

magára 

vonatkozóan 

egyre inkább 

hajlandó 

elfogadni az 

"idegenbe szakadt 

hazánkfia" 

meghatározást, 

csupán annyi 

korrekciót enged 

meg ebben a 

vonatkozásban, 

hogy ő nem ment 

nyugatra, hanem 

családját 

menekítette a 

csatatérré vált François Gachot

Fond 1 III. Kürz János levél László Gyula Allentown 1985.09.28 2 f. 1 bor. autográf

"pajkos 

gondolatsorokkal" 

tölti meg levele 

első lapját; 

emlékszik-e még 

arra, kérdezi, 

hogy a régi pesti 

bérházakban 

milyen sokszor 

lehetett hallani a 

drótostótok 

kiáltásait: 

dróóótozni, 

fóóóóótozni vagy 

a 

nyúlbőrárusokat: 

nyúúúúlbőrt 

veszeeeeeek; azt 

írja: a drótostót 

csendes alázatban 

szolgált, 

szükséget 

fedezett, 

embertársai 

szükségét, 

családja gondját 

hordozta hátán a 

házával, szolgálta Jávor Ottó

Fond 1 III. Kürz János levél László Gyula Allentown 1985.11.24 1 f. 1 bor. autográf

levelét Püskiékhez 

címezte, sajnálja, 

hogy hiába 

telefonált, későn 

ért haza és akkor 

már nem akarta 

éjszakai 

nyugalmukat 

zavarni; remélte, 

hogy kap valami 

hírt a találkozóról, 

de eddig semmi, 

talán egy bulletint 

is jó lenne kiadni; 

mivel nem tudja 

merre viszi az útja 

Euróopa felé, 

Udvardyék címére 

elküldi  e levél 

másolatát, 

bélyegküldemény

ét pedig Püskiék 

címére adja fel, 

nagyon jó lenne, 

ha hazautazása 

előtt meg 

találkozhatnának; 

ő legközelebb 

Püski Sándor, Udvardy 

Tibor



Fond 1 III. Ligeti László levél László Gyula

Székesfehérv

ár 1984.06.22 1 bor. autográf

Kristó Gyula 

cikkének (Kettős 

honfoglalás 

elméletének 

bírálatáról) 

hatására írja 

levelét; a cikket 

többször elolvasta 

és erről az jutott 

eszébe, hogy  

prof. 

figyelmeztette 

olvasóit, miszerint 

a kérdést nem 

lehet az érzelmek 

oldaláról 

megközelíteni;  

Kristó szerint 

Hunor népe tatár 

volt; a levél írója 

Ászáron nőtt fel 

és a környéken 

mindenki úgy 

tudja, hogy 

falujuk tatár 

település volt; a 

Kettős 

honfoglalás 

Fond 1 III. Laczkovics András levél László Gyula Zamárdi 1985.08.16 1 db autográf

üdvözletét küldi 

Zamárdiból, ahol 

a zamárdi avar 

temetőben abban 

az évben még 

nem volt feltárás

Fond 1 III. Lonecz Gyula levél László Gyula Budapest 1984.07.10 2 f. 1 bor. autográf

egy 

szarvasábrázolásr

ól ír és kifejti, 

hogy miért nem 

ért egyet a 

professzorral; 

részletesen  és 

plasztikusan 

magyarázza, hogy 

az ábrázolt állat 

nyak, fej- és 

lábtartása miért 

természetellenes; 

garcsinovói 

állatküzdelemről, 

Bál Istenről és 

Fettich Nándor 

tévedéséről ír Fettich Nándor

Fond 1 III. Magyar Kálmán levél László Gyula Kaposvár 1984.12.01 1 f. gépirat

1980 óta 

megváltozott a 

helyzet a 

múzeumban, így 

az előadások 

megszervezésébe

n is; eddig hiába 

várta, hogy 

meghívják a prof.-

ot előadásra; 

ezúttal 

magánemberként 

ír; ősz óta anginás 

rohamokkal 

kezelik, ezért más 

munkakörbe 

szeretne kerülni; 

az ezzel 

kapcsolatos 

tárgyaláson a 

megyei 

osztályvezető és 

hivatali főnöke, 

Mészáros Balázs  

volt jelen, az 

előbbi úgy vélte, 

hogy   Somogy 

számára a jó Mészáros Balázs

Fond 1 III. Marton Magda levél László Gyula Budapest 1985.08.21 1 f. 1 bor. autográf

beszámol a 

Százados úti nyári 

napokról, amikor 

nyüzsögnek 

körülötte a 

gyerekek, ez nagy 

öröm még akkor 

is, ha fárasztó; 

visszagondol a 

Balatonrendesen 

töltött hétre, a 

kellemes napokra  

és az élményekre, 

amelyekkel 

ilyenkor fel lehet 

töltekezni, most 

írásban is 

megköszöni a 

kedves 

fogadtatást; 

valójában neki 

most ez volt a 

nyaralás; sikerült 

a GMK-s 

szélhámostól 

visszaszereznie 5 

olajat, most az 

alap GMK-ba 



Fond 1 III. Mattheck, Claus levél László Gyula Leimersheim 1985.12.20 1 f.

1 bor. + 1 

xerox gépirat angol

barátjától, dr. 

Kolonitstól 

(Nuclear Research 

Center Karlsruhe) 

kapta meg címét, 

s tőle tudja, hogy 

ősi fegyverekkel is 

foglalkozik;  őt is 

nagyon 

foglalkoztatja a 

számszeríj, ezért 

ennek 

paraméterei iránt 

érdeklődik; 

továbbá kérdezi, 

hogy ismer-e még 

hasonló íjakat; 

leveléhez egy 

xeroxmásolatot 

mellékel, melyen 

egy visszacsapó íj 

is látható Kolonits

Fond 1 III. Márkus Mihály levél László Gyula Kassa 1984.12.30 1 f. 1 bor. gépirat

most éppen az 

archaikus 

gabonaneműek 

termelési 

hagyományairól, 

fogyasztási 

hagyományairól 

ír, e 

hagyományok a 

Keleti 

Kárpátokban 

napjainkig 

megőrződtek, s 

erre külön felhívja 

a figyelmét; 

munkáját a 

debreceni 

néprajzi tanszék 

megbízásából 

készíti; a 

szóbanforgó 

gabonanövények: 

pohánka, bór-

köles, erdei rozs; 

azért hívja föl 

figyelmét 

minderre, mert 

egy cseh-morva 

pohánka, 

paleobotanika E[manuel] Opravil

Fond 1 III. Mátéffy László levél László Gyula Szentes 1985.05.07 3 f. 1 bor. gépirat

a levél írója 

Györffy György 

könyvét idézi és 

felteszi a kérdést: 

ha Belius mint 

Géza fejedelem jó 

embere seregével 

leverte Kulán 

testvérét Keánt, 

mi lehet a 

magyarázata 

annak, hogy egy 

szentesi határrész 

ma is Keán, Kaján 

nevét viseli és 

nem Kulánét vagy 

Beliudét;  más 

szentesi 

határrészek nevét 

is idézi; Kiss Lajos 

Földrajzi nevek 

etimológiai 

szótára című 

munkája 

csalódást okozott 

neki szerinte több 

téves 

megállapítása 

Györffy György, Kiss 

Lajos, Trogmayer Ottó

Fond 1 III. Mendele Ferenc levél László Gyula Budapest 1985.03.18 1 f. gépirat

gratulál magas 

kitüntetéséhez; a 

fiatal generációk 

nevelése mellett 

nevéhez sok 

jelentős 

tudományos 

eredmény 

fűződik, mely 

eredményekből a 

műemlékes 

szakma is oly 

sokszor merített, 

s ezért 

köszönettel 

tartoznak  

Országos Műemléki 

Felügyelőség

Fond 1 III. Merétey Sándor levél László Gyula Budapest 1985.08.12 1 f. 1 bor. soksz.

a Magyarországi 

Református 

Egyház a szárszói 

konferenciák 

emlékére 

Balatonszárszón 

tanácskozást és 

ünnepi 

megemlékezést 

rendez, melyre 

meghívják; a 

meghívó 

tartalmazza a 

programtervezete

t

Magyarországi 

Református Egyház 

Zsinati Levéltára 

(Budapest) Balatonszárszó

Fond 1 III. Moldován Domokos levél László Gyula Budapest 1985.07.22 1 db gépirat

azt kérdezi, hogy 

jutott-e valamire 

a Kurtág kotta 

ügyében Kurtág György



Fond 1 III. Molnár Ildikó levél László Gyula Budapest 1984.08.31 1 f. 1 bor. gépirat

a frankfurti 

egyesület elnöke 

a frankfurtban 

tartandó előadás 

dátumának 

módosítását kéri, 

a többi dátum 

változatlan; 

kérdés, hogyan 

módosítsa a 

repülőjegyet előadás

Magyarok 

Világszövetsége 

(Budapest) Demuth Gyula

Fond 1 III. Molnár József levél László Gyula Budapest 1983.04.17 1 db 1 bor. autográf

meghatva 

köszönik meg 

felbecsülhetetlen 

figyelmességét; 

Vera 

gyűjteményéből 

való lapon 

kívánnak boldog 

húsvéti 

ünnepeket

Gervers-Molnár Vera 

(1939-1979)

Fond 1 III. Molnár László levél László Gyula Sopron 1984.12.10 1 db nyomt.

a Bányászati 

Múzeum nevében 

boldog új évet 

kíván

Központi Bányászati 

Múzeum (Sopron)

Fond 1 III. Mozsáry Gábor levél László Gyula Budapest 1984.01.18 1 f. 1 bor. gépirat

a 

Nagyszentmiklósi 

kincs című könyve 

kapcsán új 

gondolatokat vet 

fel: a 2. sz. korsó 

korongja 

folyamatot mesél 

el, ugyanez 

feltehető a többi 

képről is;  az 

égberagadási 

jelenetnél  mind 

László Gyula, 

mind Lipták Pál 

azt állítja, hogy a 

"nő… feltehetően 

terhes"; ezzel 

szemben a levél 

írója  úgy véli, 

hogy a nő nem 

terhes, hanem 

kifejezetten 

szülés utáni 

állapotban van

nagyszentmikl

ósi aranykincs

Fond 1 III. Mócsy András levél László Gyula Budapest 1984.08.13 1 f. 1 bor. gépirat

eleget tesz a 

felkérésnek, 

miszerint vegye 

föl vele a 

kapcsolatot a 

pénzügyekben 

benyújtott 

kérelem ügyében 

;  szeretne egy 

megbeszélést 

aug. 20. után, a 

tanszék többi 

pályázóját is össze 

lehetne hívni, 

mert több 

pályázó is van; 

más intézmények 

embereiről  

nincsenek 

információi;  

Felgyő számára 

természetesen 

biztosítják a 

kívánt összeget, 

de pontosan kell 

tudniuk a 

részleteket, nem 

elég a bér és a 

ELTE 

Bölcsészettudományi Kar Bóna István, Lányi Vera Felgyő

Fond 1 III. Mühl Aladárné levél László Gyula Sopron 1984.09.15 1 f.

1 bor. + 1 

mell. autográf

lánya első önálló 

kiállításáról küldi 

a meghívót; 40-50 

képet állít ki, a 

kiállítás költségeit 

egy grazi bank 

finanszírozza, 

tudja, hogy ez 

nem egyszerű, de 

szeretné, ha meg 

tudná nézni lánya 

kiállítását

Mühl Geiger Éva (Eva 

Wiegisser)

Fond 1 III. Mühl Aladárné levél László Gyula Sopron 1998.04.24 1 f. 1 bor. autográf

örült volna a 

találkozásnak, de  

éppen Grazban 

volt lányánál, aki 

nem tudta őt 

hazahozni 

hivatalos tolmácsi 

elfoglaltsága 

miatt; sajnálja, 

hogy a jól sikerült 

művészi esten 

nem lehetett 

jelen; mondván, 

hogy ő nem tud 

szépen rajzolni, 

leveléhez egy 

szép havasi 

gyopárt mellékelt 

remélve, hogy ez 

kellemes 

brennbergi 

emlékeket 

ébreszt benne



Fond 1 III. Nagy Ernő levél László Gyula Kolozsvár 1985.12.20 1 db 1 bor. autográf

az egész 

családnak 

kellemes 

karácsonyt és 

boldog új évet 

kíván

Fond 1 III. Nagy Ildikó levél László Gyula Budapest 1985.01.31 1 f. gépirat

közli a Magyar 

Művelődéstörtén

eti sorozattal 

kapcsolatos 

megbeszélés 

időpontját; 

számítanak 

megjelenésére Corvina Kiadó

további 

aláíró Bart 

István

Fond 1 III. Nagy Ildikó levél László Gyula Budapest 1985.08.05 1 f. gépirat

még messze a 

határidő, de a 

kiadó számít a 

Magyar 

Művelődéstörtén

eti sorozatnak 

szánt kéziratára; ő 

ösztöndíjjal 

szabadságra 

megy, ezért kéri, 

hogy távollétében 

Kígyós Erzsébetet 

keresse Corvina Kiadó Kígyós Erzsébet

Fond 1 III. Nagy Klára levél László Gyula Bern 1984.04.21 1 db autográf

gyógyszert küld 

neki, a többit 

pedig majd 

Bernből kapja; ha 

nem használ az 

egy szem, a 

továbbiakat 

beszélje meg 

orvosával; 

köszönik a 

tegnapi szép estét

Fond 1 III. Nagy Klára levél László Gyula Bern 1985.11.27 1 db autográf

nagy munkában 

van, készül a báb, 

a karácsonyi 

ünnepi játék a 

gyerekekkel; sok 

vendégük is volt; 

férje élvezi a 

nyugdíjas életet; a 

szép tarka ősz 

sokáig tartott, jó 

lett volna együtt 

sétálni és 

gyönyörködni a 

színpompában; 

most hideg szél 

fúj, tél van; 

reméli, hogy jól 

vannak, 

egészségesek és 

Gyula útja is tele 

volt élményekkel

Fond 1 III. Nagy Klára levél László Gyula Bern 1985.12.21 1 db 1 bor. autográf

köszönik az 

amerikai lapot; az 

ünnepeken 

gondolatban 

meglátogatják 

őket; békességet 

kívánnak és az új 

esztendőre jó 

egészséget a 

további 

munkálkodáshoz

Fond 1 III. Nagy Klára levél László Gyula Bern 1991.05.07 1 db 1 bor. autográf

közös emlékeket 

idéző képek 

kerültek kezébe, 

küldi is; szívesen 

emlékszik vissza 

az együttlétre a 

szép kertben; 

férje viszonylag 

jól van, 

gyógyszert szed; 

reméli sikerül 

mielőbb 

személyesen is 

beszélgetniük

Fond 1 III. Nagy Klára levél László Gyula Bern 1994.06.17 1 f. autográf

nemsokára 

költöznek, kicsit 

fél a 

felfordulástól, de 

reméli, hogy majd 

boldogan fogják 

mutogatni új 

otthonukat; a 

képek nagyon jók, 

különösen Marica 

portréja tetszik; 

szívesen leviszik 

őket Rendesre, 

legalább a nagy 

felfordulás után 

kicsit együtt 

tudnak lenni



Fond 1 III. Nagy Péter levél László Gyula

Florencia 

Varela (Arg.) 1984.08.07 1 f.

1 bor. + 1 f., 

+ 1 fényk. autográf

nagy késéssel 

válaszol; a fiatal 

sebész beszámol 

az elmúlt 

hónapok 

eseményeiről: 

esküvőjéről a 

szintén 

Argentínában élő 

magyar lánnyal, 

munkájáról, s 

arról, hogy milyen 

igyekezettel 

készül életüket 

megalapozni; 

hogy ez milyen 

nehéz, azt csak az 

tudja, aki ott él; a 

napokban náluk 

vacsorázott Pesti 

páter, akivel sokat 

beszélgettek a 

történelemről és 

a magyar 

ifjúságról; ez 

utóbbiakkal 

kapcsolatban a 

páter nagyon 

Varga József,  Götz 

László, Pesti József

Fond 1 III. Nagybákay Antal levél László Gyula Budapest 1985.04.10 1 f. 1 bor. gépirat

gratulál magas 

kitüntetéséhez; 

arra emlékezteti, 

hogy már két 

alkalommal 

találkoztak  

felesége erdélyi 

rokonsága 

kíséretében;  a 

napokban levelet 

kapott dr. Csiszér 

György 

székelyhidi 

orvostól, aki a 

régészet nagy 

rajongója; az ő 

kérését 

tolmácsolja: 

szeretné 

személyesen 

megismerni 

László Gyulát és 

szeretne vele 

találkozni; 

egyebek mellett a 

szarvasi tűtartóról 

(melyről 

fényképet is 

szarvasi 

tűtartó

Csiszér György, Kajetán 

Ibolya, Crisanné Szántó 

Emília

Fond 1 III.

Nándoriné Boda 

Gabriella levél László Gyula Budapest 1984.01.29 1 f. 1 bor. autográf

előző leveléből 

kifelejtette fia 

születési adatait, 

most pótolja; 

továbbá leírja, 

hogy a Képző- és 

Iparművészeti 

Sazkközépiskola 

milyen jellegű 

oktatási 

intézmény, 

igazgatója Kéri 

Ádám;  édesapja 

január 24-én 

meghalt, az Alap 

saját halottjának 

tekinti

Boda Gábor (1907-

1984) szobrász

Fond 1 III.

Németh Péter 

Mikola levél László Gyula Vác 1985.06.07 1 f. 1 bor. gépirat

intézményük 

kiállítást tervez 

Tamás Pál 

marosvásárhelyi 

művész 

munkáiból; kéri 

nyissa meg a 

kiállítást és utána 

tartson előadást 

Erdély népi 

hagyományairól, 

történelméről; 

további kérése, 

hogy a kiállításra 

adja kölcsön 

Tamás Pál néhány 

birtoká,ban lévő 

alkotását előadás

Madách Imre Művelődési 

Központ (Vác) Tamás Pál

Fond 1 III. Pamlényi Ervin levél László Gyula Budapest 1984.06.12 1 f. 1 bor. gépirat

kéri, hogy a 

stuttgarti kötetbe 

benyújtott 

tanulmányának 

egy-két oldalas 

kivonatát minél 

előbb küldje el

Fond 1 III. Papp J. Aida levél László Gyula Dabas 1978.10.25 1 db autográf

korábbi levelét 

rossz helyre 

címezte, de 

reméli mégis 

megkapja

Fond 1 III. Papp J. Aida levél László Gyula Dabas 1979.11.22 1 db autográf

megbetegedett, 

ideggyulladás volt 

a lábában, nem 

tudott elmenni

Fond 1 III. Papp J. Aida levél László Gyula Dabas 1980.02.23 1 db autográf

köszöni a szép 

lapot és a 

jókívánságokat, ő 

is minden jót 

kíván 

Emőkééknek is



Fond 1 III. Papp Ferenc levél László Gyula Budapest 1985.07.12 1 f. 1 bor. gépirat

Balatonrendesre 

címezte levelét; 

két éve elkezdett 

Fenékpuszta című 

közös munkájuk 

befejeződéséhez 

közeledik; címe 

közben "Így is 

történhetett"-re 

változott; hogy mi 

tartott ilyen 

sokáig, azt majd 

szóban elmondja; 

szeretné tudni 

nyári 

időbeosztását, 

hogy a forgatás 

időpontját 

kijelölhessék

Magyar Televízió. 

Közművelődési Főosztály

Fond 1 III. Patus János levél László Gyula Pozsony 1985.09.12 1 f. 1 bor. gépirat

korábbi 

megbeszélésük 

értelmében 

október 8-ra 

előadásra hívják; 

a párkányi 

klubosok október 

7-re várják, velük 

tartják a 

kapcsolatot; azt 

kéri, hogy vagy 

rajtuk keresztül 

vagy levélben 

közölje, hogy hol 

és mikor várják; 

azt is írja meg, 

hogy van-e 

kivánsága az 

előadással 

kaocsolatban előadás

CSEMADOK Pozsony-

óvárosi Helyi Szervezete 

József Attila Ifjusági 

Klubja

Fond 1 III. Paulauskyte Asta levél László Gyula Leningrad 1985.12.16 1 db 1 bor. autográf

kellemes 

Karácsonyt és 

boldog új évet 

kíván

Fond 1 III. Páldi János levél László Gyula Szolnok 1985.04.19 1 f. autográf

levelében egy 

szabálytalan alakú 

kockát rajzolt le, 

mondván, hogy 

"megpróbálkozta

m" a megoldással, 

s reméli, hogy 

nyáron majd 

megmondja neki 

a prof. hogy 

szerinte helyes-e 

ez a megoldás

Fond 1 III. Páris György levél László Gyula Budapest 1984.07.17 1 f. 1 bor. gépirat

a Művelődési 

Minisztérium 

megbízásából 

intézetük kutatási 

pályázatot 

hirdetett; 

szeretnék, ha a 

régészeti 

tematikájú 

pályamunkák, 

tervek 

minősítésében 

részt venne; 

jelezze, hogy 

vállalja-e a 

felkérést

Tudományszervezési és 

Informatikai Intézet 

(Budapest)

Fond 1 III. Pécsi Károly levél László Gyula Budapest 1984.12.28 1 f. 1 bor. autográf

a Kőrösi Csoma 

Sándor Baráti Kör 

nevében köszöni 

a levelet; a kisfiú 

beszámol 

olvasmányairól és 

arról, hogy egy 

füzetben 

lejegyezte a 

rovásemlékek 

történetét, eddig 

10 emlék 

történetét 

jegyezte le; 

boldog új évet és 

sok jó kutatást 

kíván 1985-re

Kőrösi Csoma Baráti Kör 

(Budapest)

Fond 1 III. Pécsi Károly levél László Gyula Budapest 1985.01.03 1 f. 1 bor. autográf

A Kalamár József 

út 232-es 

Általános Iskola 

Kőrösi Csoma  

Baráti Körének 

elnökei 

elhatározták, 

hogy László Gyula 

régész bácsit a 

Baráti Kör tagjává 

választják. "E lap 

bizonyítja, hogy a 

fent nevezett 

dicső régész a 

Kőrösi Csoma 

Baráti Kör aktív 

tagja", tagság 

ingyenes, de 

vannak feltételei, 

azaz meg kell 

oldani az 

elküldött 

feladatokat

Kőrösi Csoma Baráti Kör 

(Budapest)

további 

aláíró 

Xeravits 

Géza

Fond 1 III. Polyák Ferenc levél László Gyula Helvécia 1985.05.25 1 db nyomt.

a fafaragó művész 

a prof. matkói 

látogatásának 

emlékére küldi a 

róla szóló 

ismertetést



Fond 1 III. Pók Sándor levél László Gyula Agárd 1984.05.30 1 f. 1 bor. gépirat

KISZ szervezetük 

önképzőkörébe 

szeretnék 

meghívni 

előadásra 

honfoglalás, 

államalapítás, 

nagyszentmiklósi 

kincs 

témakörben; 

tagságuk műszaki 

területen dolgozó 

fiatalokból, 

mezőgazdasági 

szakmunkásokból 

áll, de nyitottak, 

érdeklődőek előadás

Agrokomplex. Műszaki és 

Rendszergazdasági 

Igazgatóság (Agárd)

Fond 1 III. Pósfay Pongrác levél László Gyula

Villa Carlos 

Paz 

(Cordoba) 

(Argentina) 1984.05.28 2 f.

1 bor. + 1 

diapozitiv gépirat

köszöni 

Árpádokról szóló 

munkájának 

elismerését; 

hosszú 

hallgatásának 

technikai okai 

voltak, de most 

végre mellékelni 

tudja a 

diapozitivot a 

gyűrűről és a 

griffes csatról, 

valamint ezek 

leírását; a csatot 

Kállay Júliától 

kérte el, ő pedig 

Zsindelyné Tüdős 

Klárától kapta, aki 

valahol vidéken 

szerezte és 

értékesnek 

tartotta; örömet 

okozott a 

Szentkoronával 

kapcsolatos 

közlése; erről írt 

dr. Bessenyőnek, 

Kállay Júlia, Zsindelyné 

Tüdős Klára

Fond 1 III. Pósfay Pongrác levél László Gyula

Villa Carlos 

Paz 

(Cordoba) 

(Argentina) 1985.00.00 1 f.

1 bor. + 1 

xeroxmás. gépirat

fél, hogy előző 

levele a 

bélyegekkel és a 

diapozitivval 

együtt elveszett; 

birtokában van 

egy mintegy 120 

darabból álló igen 

részletes hazai 

térképgyűjtemény

, melyet 

valamikor egy 

pilóta barátjától 

kapott; minden 

dűlő, erecske, 

halom rajta van; 

szépséghibája, 

hogy a németek 

adták ki, ők látták 

el ezekkel a 

magyar 

repülőket, ezért 

van a térképeken 

néhány német 

megjegyzés, de a 

térkép teljesen 

magyar; sajnos ő 

otthon már nem 

Pesti [József], Bobula 

Ida,  Badinyi Jós Ferenc

 melléklet 

nem a 

levélben 

említett 

cikket 

tartalmazz

a,  hanem 

előző 

levélben 

szereplő 

gyűrű és 

csat 

leírását

Fond 1 III. Püski Sándor levél László Gyula New York 1984.11.14 1 f. 1 bor. gépirat

Szathmáry Lajos 

és Korda Lajos 

kérték meg a 

kiállítás 

megrendezésére 

a birtokukban 

lévő rajzaiból, ő 

azt hitte, hogy 

megbeszélték 

vele; a galéria a 

fia kedvence, ő 

maga már nem 

fog ebbe 

beletanulni, 

marad a 

könyveknél; új 

helyre költöztek, 

mert régi 

lakásukban nem 

hosszabbították 

meg a szerződést; 

nem jártak 

rosszul, mert 

költségük alig 

növekedett, 

viszont sokkal 

nagyobb a 

rendelezésre álló 

Szathmáry Lajos, Korda 

Lajos, Püski István

Fond 1 III. Rácz István levél László Gyula Helsinki 1985.07.25 4 f. gépirat

a levél 

tulajdonképpen 

egy belső 

monológ, első 

szava 

"Lélekvándorlás"; 

erkélyén ül, 

gyönyörködik a 

természet 

színeiben, a 

madarak 

énekében és 

közben Kalmár 

Magda 

előadásában 

Vivaldit hallgat; a 

Hungaroton 

lemezen keresztül 

boncolgatja a 

lélekvándorlás 

mikéntjét és 

dicséri azokat, 

akik feltalálták a 

lemezt, miáltal a 

szépségek 

bárkihez 

eljuthatnak a 

világon és 

Kalmár Magda, Antonio 

Vivaldi



Fond 1 III. Rásonyi Lászlóné levél László Gyula Budapest 1984.06.24 1 f. 1 bor. autográf

jól esett olvasnia 

részvétlevelét, 

mely talán 

elsőnek érkezett 

meg a mintegy 

száz levél és 

sürgöny között; 

sorait újra és újra 

elolvassa; 

lázadozik, amiért 

egy szívós, 

egészséges 

embert három 

hét alatt vitt el az 

influenza, ő pedig 

itt maradt 

egyedül; gyerekei 

szeretettel veszik 

körül, mégis 

boldogtalan, mert 

férjét nem pótolja 

senki; a törökök is 

meggyászolták, 

mindkét 

televíziójuk, 

rádiójuk 

megemlékezett 

róla; némelyik 

Rásonyi László (1899-

1984) turkológus, 

nyelvész

Fond 1 III. Regenye Judit levél László Gyula Veszprém 1985.09.24 1 f. 1 bor. gépirat

a veszprémi 

múzeum Baráti 

Köre örömmel 

hallana tőle 

előadást a 

honfoglaló 

elődeink 

temetőiben 

tükröződő 

társadalmáról; 

kéri fogadja el 

meghívásukat előadás

Bakonyi Múzeum 

(Veszprém)

Fond 1 III. Rittershofer, Karl F. levél László Gyula

Frankfurt a. 

Main 1985.11.26 1 f. 1 bor. gépirat német

Römisch-Germanische 

Kommission des 

Deutschen 

Archäologischen Instituts Joachim Werner

Fond 1 III. Rolle, Renate levél László Gyula Göttingen 1985.03.01 1 f. 1 bor. gépirat német

Jankuhn 

professzor 

augusztus 8-án 

lesz 80 éves

Seminar für Ur- und 

Frühgeschichte der 

Georg-August-Universität 

(Göttingen) Herbert Jankuhn

további 

aláírók 

Jürgen 

Driehaus, 

G. Jacob-

Friesen

Fond 1 III. Romsics Imre levél László Gyula Nyíregyháza 1985.02.28 2 f. 1 bor. autográf

köszöni, hogy 

elfogadta a 

meghívást; 

beszélt a 

Történelem 

Tanszékkel, 

felmérte az 

érdeklődést, a 

nagy 

érdeklődésre való 

tekintettel nem a 

klubban, hanem 

egy előadóban 

rendeznék meg az 

előadást; a 

meghívást az 

igazgató fogja 

megerősíteni; a 

meghívást 

szeretnék a 

jövőben 

rendszeresíteni, 

így 2 évenként új 

hallgatók előtt 

beszélhetne a 

kettős 

honfoglalásról

Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola 

(Nyíregyháza)

Fond 1 III. Rosner Gyula levél László Gyula Szekszárd 1985.03.13 4 f. 1 bor. gépirat

születésnapjára és 

kitüntetéséhez 

gratulál; örül, 

hogy végre az 

ELTE BTK 

terjesztette föl a 

méltó 

kitüntetésre, mert 

akár vitatják, akár 

nem, tény, hogy a 

prof. 

archaeologiai 

iskolát teremtett 

és ez iskola képes 

volt a szakmát 

visszavezetni az 

emberi léptékhez; 

hallotta, hogy a 

Nemzeti 

Múzeumban is 

megünnepelték 

tanítványai, de 

fájt, hogy ismét 

elfelejtették 

meghívni a 

vidékieket, pedig 

biztos sokan 

elmentek volna; a 

Fond 1 III. Róna Miklós levél László Gyula Budapest 1985.03.14 2 f. 1 bor. autográf

születésnapja 

alkalmából 

egykori 

osztálytársa 

köszönti a 

gimnáziumi évek 

távlatából, 

mondván, hogy 

barátja igazán 

elmondhatja 

magáról: exegi 

momentum aere 

perennius



Fond 1 III. Saáry Éva levél László Gyula Lugano 1985.10.18 1 db autográf

a Luganói 

Tanulmányi 

Napok résztvevői 

üdvözletüket 

küldik

további 

aláírók: B. 

Szabó 

Péter, 

Szolnay 

Ádám, 

Szolnay 

Judidt, 

Nagy 

Klára, 

Nagy 

György,  

Kucsera 

János et 

al.

Fond 1 III. Sági Károly levél László Gyula Keszthely 1984.09.14 1 db autográf

"elkapta" Miklóst, 

aki megígérte, 

hogy nyomban 

írni fog

Fond 1 III. Sánta Áron levél László Gyula Budapest 1985.05.31 1 f. 1 bor. gépirat

"Szülőföldünk 

Európa - Az 

európaiság ma" 

címmel antológiát 

szeretnének 

kiadni; fiatal 

művészeik 

számon tartják 

munkáit, 

előadásait, s úgy 

érzi, hogy írása 

nélkül szegényes 

lenne a tervezett 

antológia; kéri, 

tisztelje meg őket 

egy számára 

legmegfelelőbb 

terjedelemben 

megfogalmazott 

írással

Fiatal Művészek Klubja 

(Budapest)

Fond 1 III. Sánta Áron levél László Gyula Budapest 1985.12.03 1 f. gépirat

köszöni kéziratát; 

sajnos kevesen 

tanusítottak 

hasonló 

készséget, így el 

kell vetniük az 

antológia 

gondolatát; 

elnézést kér, hogy 

tervük ily 

dicstelen véget 

ért

Fiatal Művészek Klubja 

(Budapest)

Fond 1 III. Simon G. Anna levél László Gyula

Székelyudvar

hely 1984.04.13 1 db 1 bor. linometsz.?

Vass Levente 

emlékére 

készített ex-libris

Vass Levente László 

(1955-1979) erdélyi 

magyar költő

Fond 1 III. Simon Magda levél László Gyula Kecskemét 1984.08.29 1 f. 1 mell. gépirat

a bajai 

képzőművészeti 

revízió (1500 mű 

Egry Józseftől 

Telcs Edéig) során 

talált egy Szabó 

Vladimir 

festményt, de a 

városban nehéz a 

fotózás; úgy 

emlékszik, hogy a 

prof.-nak erről a 

képről van 

fényképe; a 

mellékelt kartont 

azért küldi, hogy 

könnyebb legyen 

azonosítani a 

képet; köszöni a 

Vajda Istvánról és 

a Főiskoláról 

írottakat; amint 

lehet utána jár 

életének, 

munkáinak és 

Szentiványi István 

gyűjteményének 

is

Szabó Vladimir, Vajda 

István, Egry József, 

Telcs Ede, Szentiványi 

István

Fond 1 III. Sipos Attila levél László Gyula Budapest 1984.02.21 1 f. 1 bor. gépirat

a Szárszó --1943 

című kötetben 

közölt 

előadásának 

kiadói 

szerződését még 

nem írta alá, 

kérik, hogy a 

szerződés aláírt 

példányát 

postafordultával 

küldje meg Szárszó Kossuth Könyvkiadó

Fond 1 III. Soós Virág levél László Gyula Szécsény 1985.04.10 1 f. 1 bor. autográf

magas 

kitüntetéséhez 

szeretettel 

gratulál

Fond 1 III. Surányi Dezső levél László Gyula Cegléd 1983.12.27 1 f. 1 bor. gépirat

elkészült "A kerti 

növények 

regénye" című 

könyve, melynek 

lektorálására már 

korábban 

felkérte, a kiadó 

rövidesen küldi a 

hivatalos 

megbízást, ő 

maga szeretné 

január elején 

személyesen 

felkeresni; az 

előszó még nem 

készült el

Fond 1 III. Sütő Béla levél László Gyula Vargyas 1985.12.13 1 db 1 bor. autográf

Orbán Balázs 

havas kopjafáit 

ábrázoló lapon 

kívánnak boldog 

karácsonyi 

ünnepeket



Fond 1 III. Szabó Géza levél László Gyula Budapest 1985.12.10 1 f. 1 f. gépirat

a Szent István 

Bazilika Szent 

Jobb 

kápolnájában már 

másfél éve 

tartanak áhitattal 

összekötött 

előadásokat; 

szeretnék, hogy 

az érdeklődők 

minél jobban 

megismerjék az 

államalapító 

életét, 

működését, ezért 

folytatni akarják 

az előadásokat; 

már 

összeállították az 

1986-ra tervezett 

programot, 

örülnének, ha 

megtisztelné őket 

egy "A 

honfoglalók és 

Szent István 

népe" című 

előadással; 

Szent István Bazilika. 

Plébánia

Szántó Konrád, Török 

József, Dümmeth 

Dezső, Farkas Attila, 

Kolos István

Fond 1 III. Szabó László, Z. levél László Gyula Győr 1985.12.12 1 f. 1 bor. soksz.

1986 áprilisában a 

Kazinczy-

versenyekkel egy 

időben kiállítást 

szeretnének 

szervezni Győr 

városában, 

bizonyítandó, 

hogy az anyanyelv 

szolgálata minden 

magyarnak 

kötelessége; a 

Kazinczy-

versenyek 

szervezőtitkára 

arra kéri, hogy 

művészete sajátos 

eszközével egy 

alkotásban 

fogalmazza meg, 

hogy mit jelent,  

mit adott neki az 

anyanyelv; 

hasonló levelet 

küld minden 

jelentős 

képzőművésznek; 

a kiállítást több 

Kazinczy Ferenc 

Gimnázium (Győr)

Fond 1 III. Szabó T. Ádám levél László Gyula Budapest 1985.12.10 1 db nyomt.

Szabó T. Attila 

Pekka 

születéséről szóló 

értesítővel 

kívánnak szép 

Karácsonyt és 

boldog új évet

Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Sopron 1984.01.03 1 db autográf

betegsége miatt 

csak megkésve 

kíván boldog új 

évet; köszöni a 

szép könyveket és 

karácsonyi lapot

a lapot 

Szabó 

Zsuzsa 

grafikája 

díszíti

Fond 1 III. Szabó Zsuzsa levél László Gyula Sopron 1984.05.22 1 db autográf

köszöni a levelet, 

írni fog Bálint 

Csanádnak, de 

csak grafikát 

vállal, mert 

máshoz nem ért; 

remélte, hogy 

Csanádon kívül is 

tud nevet 

mondani, akinél 

jelentkezhetne, 

mert mi lesz, ha 

Bálint Csanádnak 

már van 

grafikusa; anyagi 

helyzete nem 

annyira súlyos, 

csak egyelőre 

több a 

befektetése, mint 

a haszna; 

szeretne a nyár 

folyamán 

egyenesbe jönni, 

éppen ezért nem 

biztos, hogy el 

tud menni a 

Balatonhoz Bálint Csanád

Fond 1 III. Szathmáry Lajos levél László Gyula Chicago 1985.07.08 1 f.

1 bor. + 1 

xerox autográf

levele másfél 

órával kórházba 

indulása előtt 

érkezett: 

retinaleválással 

fogják operálni az 

egyik szemét; 

megnyugtatja, 

hogy a förmedés 

nem neki szólt, az 

a bizonyos 

förmedés 

általános volt; 

nagyon várja és 

amint kijön a 

kórházból, 

jelentkezik

a 

melléklet 

Szathmáry 

Lajos 

Malvinka 

titka című 

írását 

tartalmazz

a



Fond 1 III. Szathmáry Lajos levél László Gyula Chicago 1985.12.05 2 f. 1 bor. nyomt.

a levél valójában 

a Chicagói 

Magyar Társaság 

meghívója 

hagyományos 

Mikulás estjükre; 

a meghívóhoz 

"Közérdekű 

közlemények"-et 

csatol, melyből 

meg lehet tudni, 

hogy László Gyula 

novemberben 

Magyar 

őstörténet 

kérdései címmel 

előadást tart 

(tartott)

Fond 1 III. Szathmáry László levél László Gyula Basel 1984.01.10 2 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

két levele 

egyszerre 

érkezett; Gedai 

István is írt neki, 

köszöni, hogy 

kapcsolatot 

teremetett 

köztük; a Jung 

könyvet  (Antwort 

auf Hiob) sikerült 

megszereznie, 

már fel is adta; a 

másik kért 

könyvet is keresi 

az 

antikváriumokban

; nagyon örül, 

hogy 

meglátogatta 

őket, felesége és 

gyerekei is  

megkedvelték; 

meghívásának 

indítéka az volt, 

hogy munkássága 

után az embert is 

megismerje; 

válaszlevelében Gedai István

Fond 1 III. Szathmáry László levél László Gyula Basel 1984.01.16 1 f. 1 bor. gépirat

örömmel írja, 

hogy másik 

keresett könyvet 

(A 13. törzs) is 

sikerült 

megszereznie; 

kéri értesítse őt a 

kötetek 

megérkezéséről

Carl Gustav Jung (1875-

1961) pszichiáter, 

analitikus

Fond 1 III. Szathmáry László levél László Gyula Basel 1984.08.24 1 f. 1 bor. gépirat

levelét köszöni, 

örül, hogy 

meghívását 

elfogadja; 

tisztában van 

azzal, hogy más 

svájci magyarok is 

szeretnének vele 

találkozni, igényt 

tartanak 

társaságára, de a 

meghívását ő 

személyesen fogja 

intézni; ami 

felekezeti 

hovatartozásukat 

illeti, 

megnyugtatja, 

hogy tőle távol áll 

minden 

felekezetieskedés, 

ő semmilyen 

vonatkozásban 

nem dogmatikus; 

a mai svájci 

teológia bizonyos 

kérdésekben 

közelebb áll 

Michael Servet (1511-

1553) protestáns orvos, 

teológus

Fond 1 III. Szathmáry László levél László Gyula Stocholm 1984.09.28 2 f. 1 bor. autográf

önmagához írt 

levele 

másodpáldányát 

megkapta, de már 

nem volt  ideje 

válaszolni; Dél-

Svédországba 

utazott az 

evangélikus 

lelkészek 

találkozójára, 

mint a református 

lelkészek 

küldötte; most 

éppen 

Stockholmban 

van, mert a várost 

meg akarta nézni, 

továbbá 

könyvbemutatót 

tart az Európai 

Protestáns 

Magyar 

Szabadegyetem 

képviseletében a 

Szabadegyetem 

könyvkiadásáról; 

levelében olyan 

Carl Gustav Jung (1875-

1961) pszichiáter, 

analitikus



Fond 1 III. Szathmáry László levél László Gyula Basel 1985.03.03 1 f. 1 bor. gépirat

szereti olvasni 

leveleit, mert 

gondoldásra 

készteti; Basel 

városa polgára 

lett; Svájcban 

nem Svájc polgára 

lesz valaki, hanem 

egy községé 

öröklés vagy 

bepolgárosodás 

útján; a 

bepolgárosodás 

után 

névváltoztatást 

hajtott végre, erre 

már régen 

készült; nem 

német nevet vett 

fel, ahogy 

egyesek teszik; 

csupán annyi 

történt, hogy a 

neve végén y 

helyett i betűt ír, 

ahogy az 1820-as 

években ükapja is 

így írta nevét 

Gedai István (1934-) 

numizmatikus

Fond 1 III. Szathmáry László levél László Gyula Basel 1985.05.20 1 f.

1 bor. + 1 

nyomt. gépirat

magyarországi 

tartózkodásuk 

nagyon rövid volt, 

mégis örül, hogy 

sikerült 

találkozniuk és 

megismerhették 

feleségét is; képei 

ugyancsak nagy 

örömet okoztak 

és büszkék a 

náluk készített 

portrékra is; 

édesanyját 

temették, 

különleges érzés, 

amikor az ember 

szülőjétől 

búcsúzik; a 

koporsót látva 

arra gondolt, 

hogy a benne lévő 

test már nem azt 

a  személyt, azt az 

ént hordozta, aki 

édesanyja volt és 

akiről tudja, hogy 

nem szűnt meg 

Fond 1 III. Szathmáry László levél László Gyula Basel 1985.07.06 1 f.

1 bor. + 1 

xeroxm. gépirat

a Miatyánk hálás 

és kimeríthetelen 

téma, az egyszerű 

bibliaolvasók nem 

is tudják, hogy két 

változata létezik, 

amelyek 

helyenként 

különböznek 

egymástól, de a 

két változatot az 

eddigi fordítások 

kiegyenlítették;  a 

megszólításról 

"Mi atyánk, ki 

vagy a 

mennyekben" két 

prédikációt 

tartott, egy idős 

kollégája néhány 

megjegyzését 

rossz néven vette; 

a továbbiakban a 

levél írója az 

imádság egyes 

kifejezéseit 

elemzi; Vinkler 

László nevét 

"Miatyánk", 

teológia

Carl Gustav Jung (1875-

1961) pszichiáter, 

analitikus, Kerényi 

Károly (1897-1973) 

klasszika-filológus, 

Vinkler László (1912-

1980) festőművész

Fond 1 III. Szathmáry László levél László Gyula Basel 1985.09.30 1 f. 1 bor. gépirat

nagyon elfoglalt 

volt, ezért nem 

tudott válaszolni 

időben leveleire; 

a húgával küldi a 

kért 

tintapatronokat 

és még egy Jung 

könyvet is 

(Erinnerungen, 

Träume, 

Gedanken); 

Parragi Laciékkal 

sok szomorú 

dolog történt: 

Erdélybe érkezve 

a románok 

minden 

ruhaneműt 

elszedtek tőlük és 

vízumot is csak 

négy napra 

kaptak, hazafelé 

jövet pedig 

Szabadka 

környékén súlyos 

autóbaleset érte 

őket; a szűlők 

Parragi László,  Carl 

Gustav Jung



Fond 1 III. Szathmáry László levél László Gyula Basel 1985.10.14 2 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

örömmel értesült, 

hogy mind a Jung 

könyvet, mind a 

tubusokat 

megkapta; 

mellékeli "Magyar 

identitásunk az 

emigrációban" 

előadásának 

szövegét; a 

Miatyánk témával 

kapcsolatos 

prédikációját még 

nem volt ideje 

legépelni, így azt 

majd máskor 

küldi; Gedai iránt 

érdeklődik, mert 

áprilisi levelére 

még mindig nem 

kapott választ, 

kéri, ha találkozna 

vele említse meg 

megállapodásukat

; tavasszal 

felesége és 

középső fiúk 

Magyarországra 

Fond 1 III. Szathmáry László levél László Gyula Basel 1986.10.02 1 f.

1 bor. + 1 

xeroxm. gépirat

a Nyugateurópai 

Magyar 

Református 

Lelkigondozói 

Szolgálat és a 

Külföldön Élő 

Magyar 

Evangélikusok 

Lelkigondozói 

Munkaközössége 

évente 

megrendezte a 

maga találkozóját 

külön-külön; a 

levélíró 

javaslatára ebben 

az évben e két, 

főként 

lelkészekből álló 

szervezete együtt 

rendezte meg 

első közös 

találkozóját; a 

közös 

összejövetelt az is 

indokolja, hogy 

szórványgyülekez

eteik szinte 

Gedai István (1934-) 

numizmatikus, Hans 

Holbein (1497-11543)

Fond 1 III. Szegedi Ernő levél László Gyula Kecskemét 1985.03.18 1 f. 1 bor. autográf

Molnár Gábor 

könyvében 

őstörténeti 

utalásokat talált, 

pontosabban az 

író olyan ősi 

iratokat 

(Igazságok 

könyve) említ, 

amely őseink 

történetét foglalja 

össze; ha ez az 

anyag előkerülne, 

rávilágítana korai 

történelmünk 

néhány 

kérdésére; 

szeretné tudni, 

hogy folynak-e 

őstörténeti 

kutatások Szovjet-

Ázsiában; másik 

kérdése Csák 

Mátéra 

vonatkozik, 

érdekli a 

személye és 

összeütközése 

Molnár Gábor (1908-

1980)

Fond 1 III. Szekér Ernő levél László Gyula

Balatonfüre

d 1981.08.26 1 f. 1 f. autográf

fáradságos 

munkával már 

sikerült 

összehoznia egy 

Kéri kiállítást 

Balatonfüreden; 

ezúttal Plugor 

Sándor kiállítást 

szervez; a városi 

és megyei 

hivatalos körök is 

támogatják és be 

is "ütemezték"; 

reméli, hogy 

számíthat korábbi 

ígéretére és 

megnyitja az 1982 

nyarára tervezett 

kiállítást

Plugor Sándor (1940-

1999) erdélyi magyar 

festő, Kéri Imre (1945-) 

festőművész



Fond 1 III. Szelják János levél László Gyula Szarvas 1985.01.06 1 f. 1 f. gépirat

könyvei olvasása 

révén rájött, hogy 

a prof. nagyon 

közel áll 

őstörténetünk 

igazságához; ő 

pedig szerény 

tudásával 

igyekszik a 

"feltételezhetőt jó 

irányban 

elősegíteni"; a 

könyveiben 

látható ábrák, 

valamint a 

nagyszentmilósi 

kincs kinagyított 

vésetei 

hozzásegítették 

eredményei 

valószínű 

sikeréhez;  

véleménye szerint 

a kincs szövege 

ősi magyar 

nyelvjárásunk 

szövege, s ez a 

tény számára 

nagyszentmikl

ósi aranykincs

Fond 1 III. Szentmihályi Imre levél László Gyula Zalaegerszeg 1984.03.08 1 db gépirat

a 

Balatonrendesre 

szóló meghívást 

köszönettel 

elfogadja, az 

időpontot, majd 

pontosítják; 

érdeklődik, hogy 

Budapesten lesz-e 

a folklór 

konferencia 

ideéjn, ő ugyanis 

ott eőadást fog 

tartani; nem is 

biztos, hogy 

nézete [a kettős 

honfoglalás] eltér 

az övétől, csupán 

más oldalról nézi 

a kérdést; jó 

lenne már ismerni 

a szarvasi 

rovásírás  

megfejtését

Fond 1 III. Szentmihályi Imre levél László Gyula Zalaegerszeg 1984.04.21 1 f. 1 bor. + 7 f. gépirat

csatoltan küldi az 

országos folklór 

konferenciára 

tervezett 

előadása 

szövegét, 

melyben nem 

csak folklórról van 

szó, ugyanis 

támadja a 

folklórban 

uralkodó 

egyoldalú 

esztétikai 

szemléletet a 

komplex 

módszerű 

történeti 

szemlélet 

érdekében; 

egyrészt kritikát 

kér írásáról és 

szeretné, ha jelen 

lenne a 

konferencián, sőt 

jó lenne ha hozzá 

is szólna; nem 

ártana felhívni a 

folklór mint 

tudományág, 

kettős 

honfoglalás Györffy György

a 

mellékelt 

szöveg 

címe: "A 

népi tudat 

jelentőség

e 

kistájaink 

elhatárolá

sában"

Fond 1 III. Szentmihályi Imre levél László Gyula Sopron 1985.07.02 1 db autográf

s soproni 

szanatóriumban 4 

féle nyavalyáján 

próbálnak 

segíteni, sok jót 

nem remél, de 

kikapcsolódásnak 

nem rossz…; 

közben 

figyelemmel kíséri 

a szarvasi 

rovásírással 

kapcsolatos, 

szerinte 

ellentmondásos 

irodalmat

Fond 1 III. Szentmihályi Imre levél László Gyula Zalaegerszeg 1985.07.23 1 db gépirat

szinte 

újjászületett a 

soproni kezelés 

után, de nem 

tudja hogy ez 

mennyire lesz 

tartós; a szarvasi 

rovásírással 

kapcsolatban 

minden eddigi 

tanulmányt 

elolvasott; ahány 

kutató, annyi 

megoldás, Róna-

Tas török 

szöveget olvas ki 

belőle; 

figyelmébe ajánlja 

Forrai Sándor 

tanulmányát: 

"Küskarácsonytól 

Sülvester estig. 

Egy botra rótt 

középkori székely 

kalendárium és 

egyéb rovásírásos 

emlékeink", jó 

lenne, ha 

szarvasi 

rovásírás

Róna-Tas András, Fodor 

Sándor

Fond 1 III. Székely Árpád levél László Gyula Budapest 1985.04.09 1 f. gépirat

magas 

kitüntetéshez 

szívből gratulál



Fond 1 III. Szilágyi Olivér levél László Gyula Chicago 1985.11.16 1 f.

1 bor. + 1 

kártya autográf

amerikai 

tartózkodását 

használja fel arra, 

hogy 

megköszönje a 

kettős 

honfoglalásról 

szóló 

tanulmányát; nála 

nyitott ajtókat 

dönget 

elméletével, 

ugyanis középkori 

krónikásaink 

állításait mindig 

kétkedve fogadta; 

véleménye szerint 

nemzeti eposzt 

írtak történetírás 

helyett, 

ismerhették a 

klasszikus latin 

irodalmat; Bobula 

Idának személyes 

barátja volt; 

sajnálja, hogy 

pénteki chicagói 

előadásán korára Bobula Ida

Fond 1 III.

Szolnay (Cattaneo) 

Judit levél László Gyula Lugano 1984.11.13 1 f. 1 bor. gépirat

egy erdélyi 

barátnőjének 

Luganoban van 

egy kiadó lakása; 

ők feltehetően az 

adott időpontban 

Zürichben 

lesznek, de ha 

mégsem, akkor is 

van bőven hely; a 

baj csak az, hogy 

mindketten nagy 

dohányosok

Fond 1 III.

Szolnay (Cattaneo) 

Judit levél László Gyula Lugano 1985.02.11 1 f. 1 bor. gépirat

nagyon sajnálja, 

hogy svájci 

tartózkodása alatt 

nem 

találkozhattak; 

mellékeli az őszi 

napok alkalmával 

készült felvételt, 

ő Böröcz Józseffel 

van 

lefényképezve, 

aki behozta 

Svájcba, neki 

köszönheti, hogy 

él egyáltalán, 

rendes ember, 

sok a barátja és az 

ellensége;  erdélyi 

útra készül, a 

Húsvétot 

Kolozsváron tölti, 

majd megy 

Marosvásárhelyre

, de csak hazafelé 

áll meg 

Budapesten; van-

e olyan 

nyomdászismerős

Böröcz József, Balaskó 

Nándor (1918-1996) 

erdélyi magyar 

szobrász, Szász Endre 

(1926-

2003)festőművész, 

grafikus, Szolnay 

Sándor (1893-1950) 

festőművész, Szolnay 

Ádám

Fond 1 III. Szombathy Viktor levél László Gyula Budapest 1985.10.02 1 f. 1 bor. autográf

kún-besenyő 

ügyben 

többeknek írt, 

várja a válaszokat,  

Györffy válaszára 

a legkiváncsibb; 

nagyon örül, hogy 

Párkányba megy,  

üdvözli a 

Csemadok egyik 

vezetőjét 

Himmler Gyurit és 

az egész 

társaságot, 

nagyon kedves 

emberek; hátha 

elviszik a közeli 

Bénybe is Marcus 

Aurelius 

sáncaihoz; 

megkapta Nagy 

Sándor "A 

magyarok igaz 

története" és 

Tanádi "Magyarok 

könyve" című 

sokszorosított 

könyveket; nem 

Györffy György, 

Himmler György Bény, Párkány

Fond 1 III. Szőke Ágnes levél László Gyula Szeged 1985.03.13 1 db 1 bor. autográf

születésnapja 

alkalmából 

szeretettel 

köszönti

Fond 1 III. Sztáray János levél László Gyula Urfa 1983.09.10 1 db autográf

abból a városból 

küldi lapját, ahol 

Ábrahám élt, 

hogy a pogány 

népet 

egyistenhitre 

térítse; Nemrut 

(Ménrót?) király 

elfogatta 

Ábrahámot és 

máglyára 

vetették, de 

Ábrahámot nem 

fogta a tűz, 

sértetlenül jött ki 

a lángokból, a 

máglya csodaszép 

tavacskává 

változott, melyet 

ma Zeliha gölü-

nek hívnak; Jézus 

is járt Urfa-ban



Fond 1 III. Sztáray János levél László Gyula Hévíz 1984.01.11 2 db autográf

Kiss Károly Ebek 

harmincadján 

című munkájában 

írta, hogy 

Kiskomárom 

határában, a 

lesvári dűlőrészen 

László Gyula és 

tanítványai avar 

temetőt találtak; 

ma az egyik 

tanítvány a 

nagykanizsai 

múzeum 

igazgatója 

(Horváth László), 

Vándor László a 

zalaegerszegi 

múzeum 

igazgatóhelyettes

e; mivel ő most 

Hévízen nyaral, 

elment 

Nagykanizsára, 

hogy megnézze a 

múzeumban az 

említett ásatás 

során talált 

Kiss Károly, Horváth 

László, Vándor László

Fond 1 III. Sztáray János levél László Gyula Budapest 1984.07.30 1 f.

1 bor. + 4 

mell. autográf

34 évig élt 

Ausztráliában; 

levelében arról 

panaszkodik, 

hogy a Sydney-

ben lévő Globe 

könyvüzlet és egy 

bizonyos Radóné, 

a Kultúra 

Külkereskedelmi 

Vállalattal 

karöltve a magyar 

nyelvű könyveket, 

ide értve a 

tudományos 

műveket is az 

itthoni ár 

többszöröséért 

árusítják; ezen 

felháborodva egy 

budapesti 

könyvüzletben 

megvásárolta 

László Gyula A 

nagyszentmiklósi 

kincs c. művének 

10 példányát (á 

128.- Ft), hogy 

könyvterjeszt

és Arady Erik Kiskomárom

Fond 1 III. Sztáray János levél László Gyula Budapest 1984.08.01 1 f. 1 bor. autográf

tanácsára 

megváltoztatta 

eredeti tervét; 

először egy 

példányt küld 

Sydney-be A 

nagyszentmiklósi 

aranykincs-ből 

légi úton, s ha ez 

megérkezik, a 

további kilec 

példányt 

hajópostán adja 

fel; várja Arady 

Erik éresítését 

arról, hogy hány 

további példányt 

küldjön; arra kéri, 

hogy vonja vissza 

megállapodását 

R. M.-re 

vonatkozóan; 

megvásárolta 

Balás G.: A 

székelyek 

nyomában című 

művét, mellyel 

kapcsolatban fel Arady Erik, Balás Gábor

Fond 1 III. Talpay Emil levél László Gyula Szeged 1984.10.26 1 f.

1 bor.+1 f. +2 

fénykép gépirat

emlékezteti két 

korábbi 

találkozásukra; 

Gádor Istvánhoz 

és feleségéhez 

több évtizedes 

barátság fűzte, ő 

volt 

végrendeletének 

fogalmazója és 

végrehajtója is; a 

Gádor birtokában 

lévő két 

Goldmann 

terakottát a 

negatívokkal 

együtt elkérték a 

Munkásmozgalmi 

Múzeum 

munkatársai; az 

özvegy pedig neki 

ajándékozta a 

mellékelt 

fényképeken 

látható 

"Királyfejet"; ez 

utóbbiról 

Gádorék 

Gádor István (1891-

1984), Goldmann 

György (1904-1945), 

Medgyessy Ferenc 

(1991-1958), Kürti 

Katalin

a 

mellékletb

en Kürti 

Katalin 

válaszlevel

ének 

másolata

Fond 1 III. Tamás Pál levél László Gyula

Marosvásárh

ely 1985.01.06 1 db 1 bor. autográf

boldog új évet 

kíván



Fond 1 III. Tari Edit levél László Gyula Cegléd 1985.12.29 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

a levél írója a 

ceglédi múzeum 

szegeden végzett 

régésze; a 

gyűjtőterületükhö

z tartozó 

Vecsésnek  

készítik 

monográfiáját; az 

ő feladata megírni 

a régészeti 

összefoglalót az 

őskortól az Árpád-

kor végéig; 

nehezíti 

munkáját, hogy 

Vecsésről kevés 

régészeti leletet 

ismernek, ezért 

be kell vonniuk a 

szomszédos 

területeken 

előkerült 

leletanyagot; 

kutatásai során a 

Nemzeti 

Múzeumban 

találkozott a prof. 

Kossuth Múzeum 

(Cegléd) Vecsés

Fond 1 III. Tenke Sándor levél László Gyula Budapest 1984.02.09 1 f. 1 bor. gépirat

Bottyán János 

januárban 

meghalt, ezért a 

neki írt levélére ő 

válaszol; kérését 

természetesen 

teljesítik, és a 

Confessio-ban 

közlik a 

helyreigazítást a 

Kós Károly rajz 

szerzőségéről; 

egyúttal mint a 

folyóirat újonnan 

kinevezett felelős 

szerkesztője 

megtiszteltetésne

k venné, ha 

időnként 

közölhetnék egy-

egy írását, rajzát Confessio

A Magyarországi 

Református Egyház 

Zsinatának Irodája 

(Budapest)

Bottyán János, Kós 

Károly

Fond 1 III. Tenke Sándor levél László Gyula Budapest 1984.07.03 1 f. gépirat

reményt adó 

válaszát köszöni; 

Szabó Dezső 

rajzra feltétlenül 

szüksége van, 

mert róla, tőle 

szeretnének 

valamit 

megjelentetni; 

végiggondolja, 

hogy a 

közeljövőben 

kikkel 

kapcsolatban 

kerül be anyag a 

folyóiratba, s 

ettől függően 

keresi fel konkrét 

kérésekkel; 

Selmeczi 

Lászlóval, a 

Művelődési 

Minisztérium 

Múzeumi 

Osztályának 

vezetőjével együtt 

szeretné 

tiszteletét tenni; 

A Magyarországi 

Református Egyház 

Zsinatának Irodája 

(Budapest)

Szabó Dezső, Selmeczi 

László

Fond 1 III. Tenke Sándor levél László Gyula Budapest 1984.10.22 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni az 

invitálást; úgy 

gondolja, hogy 

először egyedül 

megy és csak 

azután küldi a 

fényképészt, 

miután 

kiválasztották a 

képeket; kéri, 

hogy legalább két 

időpontot jelöljön 

ki a találkozásra

A Magyarországi 

Református Egyház 

Zsinatának Irodája 

(Budapest)

Fond 1 III. Tenke Sándor levél László Gyula Budapest 1984.11.05 1 f. gépirat

köszöni a náluk 

töltött nagyszerű 

estét; tisztelete 

jeléül küldi Tóth 

Kálmán: A 

régészet és a 

Biblia, valamint 

Kocsis Elemér 

Dogmatika című 

munkáját

A Magyarországi 

Református Egyház 

Zsinatának Irodája 

(Budapest)



Fond 1 III. Tiborc Gézáné levél László Gyula

[Regensburg

] [1985.12.00] 1 db gépirat

egy amerikai 

lapból tudta meg, 

hogy az idén lesz 

75 éves; azt 

kívánja, hogy az 

Isten tartsa meg 

mind az 

otthoniaknak, 

mind a külföldön 

élő magyarok 

számára; tudja, 

hogy ismeri 

Regensburgot, de 

azóta, hogy ott 

járt, sokat 

szépült, fejlődött 

a város, ma 

Németország 

egyik 

gyöngyszeme; az 

utóbbi kutatások 

szerint, ahol ma 

áll a Kolping-

Haus, ott 

végezték ki 

egykor Bulcsut és 

Lehelt; pár évvel 

korábban I. István Regensburg

további 

aláírók: 

Batta 

Júlia, 

Nágely 

Dorottya

Fond 1 III. Tolnay Mária levél László Gyula Szeged 1984.11.22 2 f. 1 bor. autográf

Trogmayer Ottó 

jelezte, hogy 

érdeklődött 

utána, melynek 

nagyon örült, 

régóta szeretne 

találkozni, 

beszélgetni vele 

és egy rajzot adni  

férjétől; felidézte 

férje 1952-es 

kiállítását a 

Nemzeti 

Galériában, 

melyről az a 

véleménye, hogy 

egy át nem 

gondolt válogatás 

volt; Szentesen ő 

rendezett 

kiállítást férje 

anyagából, ami 

sokkal inkább 

keresztmetszetét 

adta 

munkásságának; 

sajnos egyedül 

van ezzel a nagy 

Vinkler László (1912-

1980) festő, grafikus, 

Trogmayer Ottó, 

Borbély László, Felkai 

Béla

Fond 1 III. Tóth Elvira, H. levél László Gyula Kecskemét 1985.11.14 1 f. gépirat

köszönettel 

vették kézhez a 

Werner cikk 

nyomán írt 

gondolatait; 

Cumánia 

Évkönyvük X. 

kötete szerkesztés 

alatt van, 

megjelenése 1987 

elejére várható; 

Sztrinkó István 

néprajzos 

kollégájuk nagy 

örömmel adna 

helyet másutt 

idegen nyelven 

megjelenő írása 

magyar nyelvű 

közlésének; 

továbbiakban egy 

elírás módosítását 

kéri

Bács-Kiskun Megyei 

Tanács Múzeum-

Igazgatósága (Kecskemét) Sztrinkó István

Fond 1 III. Tóth Ilona, H. (?) levél László Gyula Budapest 1979.07.20 1 f. 1 bor. gépirat

a levélnek van 

ugyan feladója, 

de fogalmazója 

többes számban 

ír ("jóakarói 

üdvözlettel a 

történelem iránt 

érdeklődők"); 

amiről írnak, 

"nagyon komoly 

és történelmi 

tárgyú"; ismernek 

egy vidéki 

kutatót, aki 

többek szerint 

bolondságokat ír, 

de ők 

kiváncsiskodtak; a 

Zala megyei Sáska 

községről van szó, 

melynek 

határában volt a 

hajdani Fehérvár; 

az ottani 

történész nem 

közlékeny, de 

felhívta 

figyelmüket a 

Fond 1 III. Tóth Lajos levél László Gyula [Budapest] 0000.00.00 1 f. 1 bor. gépirat

nem tudja 

személyesen 

felkeresni; a 

korábban 

megbeszélt 

dologból nem lesz 

semmi, mert a 

főnökei szerint 

nincs rá pénz; a 

Mohács c. 

emlékkönyvet e 

sorok vivőjének 

teljes bizalommal 

átadhatja; e 

kötetből készítik a 

kliséfényképeket



Fond 1 III. Tóth Sándor levél László Gyula Szeged 1984.03.07 1 f. gépirat

küldi a fehér és 

fekete 

magyarokról szóló 

tanulmányának 

különlenyomatát; 

tudja, hogy 

érdekli a téma és 

foglalkozott is 

vele, ezért 

szeretné, ha 

megírná 

véleményét; a 

dolgozat két évvel 

korábban készült, 

ma már egy kicsit 

másképp látja a 

dolgot, de biztos 

megoldást nem 

tud

Fond 1 III. Tóth Tibor levél László Gyula Budapest 1985.04.09 1 f. 1 bor. gépirat

a Közös Vállalat 

dolgozói és 

vezetése nevében 

gratulál abból az 

alkalomból, hogy 

kitüntették a 

Magyar 

Népköztársaság 

Aranykoszorúval 

Díszített 

Csillagrendjével

Mezőgazdasági 

Ügyvitelszervezési és 

Számítástechnikai Közös 

Vállalat (Budapest)

Fond 1 III. Tóthné Lovas Márta levél László Gyula Budapest 1984.02.10 1 f. gépirat

emlékezteti, hogy 

egy évvel 

korábban 

előadásra kérték 

fel a TIT 

szabadegyetemi 

sorozaton belül 

"A kettős 

honfoglalás 

feltevése" 

címmel; kérdés, 

hogy a levélben 

jelzett időpont 

megfelel-e előadás

Fond 1 III. Trogmayer Ottó levél László Gyula Szeged 1985.08.17 1 f. 1 bor. gépirat

a Móra ferenc 

Múzeum nevében 

felkéri, hogy 

tartson előadást 

Vinkler Lászlóról; 

ez az előadás 

lenne a Szegedi 

Portrék című 

sorozat első 

rendezvénye előadás

Csongrád Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Szeged)

Fond 1 III. Turczel Lajos levél László Gyula Pozsony 1985.10.22 1 f. 1 bor.  autográf

egy rövid pesti 

találkozás után 

Pozsonyban is 

összejöhettek egy 

közvetlen és 

meghitt 

beszélgetésre, így 

módja volt arra, 

hogy 

megismerhette 

emberi 

személyiségét is; 

ismeretségük, ha 

féloldalas is, 

messzire nyúlik 

vissza; közel két 

évtizeden 

keresztül tartott 

előadásokat első 

évfolyamos 

magyar 

szakosoknak a 

magyar nép 

története címmel; 

a heti két órás 

előadásban a nem 

volt mód 

tudóskodva 

Fond 1 III. Udvardy Tibor levél László Gyula Elmhurts 1985.01.22 1 f. 1 bor. gépirat

úgy véli, hogy 

praktikus volt 

amerikai útját 

novemberre 

tervezni, mert 

akkor az időjárás 

is sokkal 

kedvezőbb; a 

"menetrendből" 

látja, hogy ideje 

jól be van 

táblázva; felsorol 

néhány helyet, 

múzeumot, ahová 

el kellene 

mennie; a 

repülőjegyet csak 

akkor tudja 

megvenni, ha már 

ismeri az 

időpontokat; 

Püspöki Nagy volt 

ott Pozsonyból, 

érdekes 

előadásokat 

tartott; megjelent 

a Moravia Magna, 

a szépen kiállított 

Colonel Commandant 

Michael de Kovats 

Historical Foundation 

(Elmhurst) Püspöki Nagy Péter



Fond 1 III. Udvardy Tibor levél László Gyula Elmhurts 1985.03.17 1 f. 1 bor. gépirat

Püspöki Nagy 

Péter járt náluk 

előadó körúton; a 

szlovákok 

időzített bombát 

dobtak rájuk - 

írja, mert nagy 

tömegben 

kezdték árusítani 

a művészies 

formában 

megjelent 

Moravia Magna 

című munkát; a 

remek kiállítású 

kötetben a 

bemutatott 

ékszerek 99 %-a 

avar eredetű; úgy 

gondolja, hogy 

László Gyla a 

legilletékesebb 

megcáfolni illetve 

megmagyarázni 

ezeket az 

állításokat; 

tudományos 

formában 

Moravia 

Magna

Colonel Commandant 

Michael de Kovats 

Historical Foundation 

(Elmhurst)

Püspöki Nagy Péter, 

Boba Imre, Györffy 

György, Ján Dekan 

(1919-2007) szlovák 

régész, történész

Fond 1 III. Udvardy Tibor levél László Gyula Elmhurts 1985.10.08 1 f. 1 bor. gépirat

mégsem volt jó 

választás 

november, mert 

Mindenszentek és 

a Halottak Napján 

mindenki a 

temetőben tölti 

idejét és ez 

megzavarja a 

tervezett 

előadások 

sorrendjét; 

mindenesetre ő 

várni fogja a 

repülőtéren, ha 

megírja érkezése 

időpontját; 

Somody Pali 

üzeni, hogy az 

újonnan 

megjelent 

könyvéből hozzon 

eleget, mert 

Püskinek sincs 

példánya; kéri 

keresse fel 

Zachárt a 

Hadtörténeti 

Colonel Commandant 

Michael de Kovats 

Historical Foundation 

(Elmhurst)

Somody Pál, Püski 

Sándor, Zachár József, 

Püspöki Nagy Péter

Fond 1 III. Varga István levél László Gyula Budapest 1984.09.07 1 f. 1 bor. autográf

másodéves 

vegyészhallgató, 

de mindig 

érdekelte a 

régészet, már 

gimnazista 

korában látogatta 

azokat a 

szakköröket, ahol 

a történelem, a 

régészet volt a fő 

téma; rájött, hogy 

nincsenek olyan 

kiemelkedő 

képességei, hogy 

régész lehessen; 

de nem adta fel, 

ezután is szeretne 

régészettel 

foglalkozni; úgy 

tudja, hogy e 

tudományágnak 

vannak olyan 

területei, ahol a 

vegyészetnek is 

lehet szerepe 

(kormeghatározás

, anyagvizsgálat, 

Fond 1 III. Varga István levél László Gyula Budapest 1984.09.22 1 f. 1 bor. autográf

nagyon köszöni 

levelét, sokat 

segített és válasza 

tovább fokozta 

lelkesedését, s 

úgy érzi 

véglegesítette 

elhatározását; 

nagy 

megtiszteltetésne

k tekinti, hogy 

megívta, hogy 

keresse fel

Fond 1 III. Varga Katalin levél László Gyula Debrecen 1984.06.14 2 f. 1 bor. autográf

a debrecei 

egyetem első 

éves történelem-

népművelés 

szakos hallgatója; 

történész 

szeretne lenne, 

őstörténettel és a 

honfoglalás 

korával szeretne 

foglalkozni; 

sajnos az 

egyetemen a 

professzorok 

között senki nem 

foglalkozik ezzel a 

korral; 

középiskolás kora 

óta olvassa a prof. 

könyveit, nagyon 

szeretne a 

tanítványa lenni; 

vizsgaeredménye 

jeles; mi a 

teendője, hogy e 

korral 

foglalkozzon és 

tanítványa 



Fond 1 III.

Veress Ferenc 

(Frank) levél László Gyula New York 1984.04.00 2 db 1 bor. nyomt.

az Amerikai 

Erdélyi Szövetség 

Tea-estjére szóló 

meghívóján 

utólag kíván 

kellemes húsvéti 

ünnepeket és azt 

írja, hogy nélküle 

szegényebbek

Amerikai Erdélyi 

Szövetség (New York)

Fond 1 III. Világhy Katalin levél László Gyula Köln 1984.09.02 2 f. gépirat

azért késett a 

válasszal, mert az 

időpontok 

vonatkozásában 

más 

egyesületekkel is 

egyeztetnie 

kellett; 

Frankfurtban 

szeptember 21-

re, Essenben 23-

ra kérték 

előadását, mivel 

nincs saját 

tőkéjük, a 

magyarországi 

előadók estében a 

Magyarok 

Világszövetsége 

segíti munkájukat 

és ők 

gondoskodnak az 

utiköltségről is; 

kölni előadásának 

különösen 

örülnek, mert 

már régen 

szerettek volna előadás

Fond 1 III. Wolf Mária levél László Gyula Miskolc 1984.05.03 1 f. gépirat

örül, hogy 

tetszett a 

dolgozata, de 

szeretné tisztázni 

a körülötte 

támadt 

félreértéseket; a 

dékáni hivatal egy 

hónapig azt 

nyomozta, hogy ő 

kicsoda, viszont 

számára fontos a 

júniusi 

vizsgaidőpont, 

ugyanis júliustól 

olyan munkával 

bízták meg, ami 

mellett nem lesz 

ideje 

tisztességesen 

felkészülni a 

doktori vizsgára; 

ezért kéri, hogy 

mielőbb írja meg 

a bírálatot, amit ő 

személyesen el is 

vinne az 

egyetemre

Fond 1 III. Zauner Éva levél László Gyula Budapest 1985.06.05 1 f.

1 bor. + 1 

névjegy autográf

Trogmayer Ottó 

múzeumigazgató 

nagyon örül, hogy 

az őszi 

emlékesten a 

prof. fog szólni 

Vinkler Lászlóról; 

egyúttal megkéri, 

hogy tisztelje meg 

az ő társaságukat 

is egy rövid, 

gondolatébresztő 

előadással előadás

Trogmayer Ottó, 

Vinkler László

Fond 1 III. Zolcsák István levél László Gyula Sao Paolo 1985.11.26 1 f. 1 bor.+ 5 f. gépirat

mellékelten küldi 

az Internet on the 

holocaust and 

genocide c. lap 

novemberi 

számát; a lapban 

írtak azt mutatják, 

hogy részükről 

minden 

támogatást 

megérdemelnek

Transylvanian World 

Federation = Erdélyi 

Világszövetség

Fond 1 III. Zonecz Gyula levél László Gyula Budapest 1984.06.28 1 f. autográf

Hunor és Magor 

nyomában című 

könyvének képei 

megragadták 

figyelmét; ezekkel 

kapcsolatos 

véleményét 

mellékelten küldi



Fond 1 III. Zsolt József levél László Gyula Szeged 1985.03.07 1 f. gépirat

azt kérdezi, hogy  

Őstörténetünk 

című könyvének 

120. oldalán 

említett Pataki 

László 

békéscsabai 

mérnök és a 128. 

oldalon említett 

Pataki László 

rovásírás kutató 

két személy 

azonos-e; 

amennyiben 

Pataki László 

rovásírás szakértő 

kutató nevéhez 

fűződik a Gesta 

írójának 

felfedezése, úgy 

megadná-e  

címét; érdeklődik 

Karsai Géza 

Anonymus Pousa 

püspökével 

foglalkozó 

munkája iránt is; 

utolsó kérdése, 

Fond 1 III. Andrasik Gyula levél László Gyula

New 

Westminster 1987.03.16 2 f. 1 bor. gépirat

levelében 

történeti és 

nyelvészeti 

vonatkozású 

kérdéseket tesz 

fel, bár tudja, 

hogy ez 

utóbbiakat a prof. 

nem kedveli;  

milyen 

magarázatot tud 

adni a 

történettudomán

y koronánk kései 

megjelenésére; 

Belitzky István a 

palócokat a 

szamojédekkel 

rokonítja, szerinte 

a palócok 

lengyelek, ugyanis 

a "palóc" magától 

kínálja a "polovc", 

azaz a "lengyel" 

értelmezést;  a 

tihanyi 

alapítólevélben 

olvasható hodo 

Fond 1 III. Andrasik Gyula levél László Gyula

New 

Westminster 1987.05.10 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni levelét, 

de számon kéri 

egyik 

megválaszolatlan 

kérdését, 

miszerint miért 

csak II. Mátyás 

idejében bukkant 

fel Szent 

Koronánk ma 

ismert ábrázolása 

és leírása; 

megérti 

tartózkodását a 

nyelvészeti 

kérdésektől; 

Pécsről 

könyvcsomagot 

kapott, benne a 

prof. egyik kis 

tanulmánygyűjte

ményével; ez 

utóbbiból tudta 

meg, hogy 

mindketten a 

Kölcsey 

Gimnáziumba 

jártak; felsorolja a 

Fond 1 III. Aradi Nóra levél László Gyula Budapest 1987.11.10 1 f. 1 bor. gépirat

az MTA 

Művészettörténet

i Kutatócsoportja 

kiegészítő kötetet 

tervez "A 

magyarországi 

művészet 

története" című 

kézikönyv 

történeti 

köteteihez; kéri, 

hogy készítse el a 

saját 

munkásságát 

összefoglaló 

címszót, a lehető 

legteljesebb 

bibliográfiával,  a 

mellékelt tervezet 

figyelembevételé

vel

 MTA Művészettörténeti 

Kutatócsoport



Fond 1 III. Árpás Károly levél László Gyula Pénzesgyőr 1987.04.12 1 f.

1 bor. + 1 

képeslap autográf

egy ismeretlen, 

nevének jogtalan 

felhasználásával 

levelet írt a prof-

nak, amit ő most 

továbbított, nem 

tudja ki lehet az 

illető; felhívja 

figyelmét a 

Magyar Nemzet 

Könyvespolc 

rovatában 

megjelent 

cikkekre; az 

egyikben idéznek 

tőle, a másikban 

az Árpád-házi 

királyok 

csontjairól van 

szó; nagyon ideje 

lenne, hogy a 

magyar 

antropológia 

megszabaduljon 

bizonyos 

"nehezékektől" és 

helyet kapnának 

az új gondolatok 

Fond 1 III. Bakondi Béla levél László Gyula Sárvár 1986.01.24 1 f. 1 bor. autográf

örömmel olvasta 

levelét, melyből 

megtudta, hogy 

jól bírta a nagy 

utakat; olvasta a 

Magyar 

Nemzetben 

(1986. jan. 20.) 

Kiszely István: Hol 

éltek őseink című 

cikkét; másokkal 

együtt nagyon 

kiváncsi, hogy a 

cikkben írottakból 

mennyi az igazság 

és mi 

bizonyítható; 

tudja, hogy 

Zsennyén vannak, 

így reménykedik, 

hogy 

számíthatnak egy 

sárvári előadásra, 

ahol a lelkes kis 

társaság még 

mindig együtt 

van; az előadás 

témáját szabadon előadás Kiszely István

Fond 1 III. Bakondi Béla levél László Gyula Sárvár 1986.02.17 1 f. 1 bor. autográf

reméli, hogy a 

nagy havazás 

ellenére jól érzik 

magukat az új 

művésztelepen; 

jelzi, hogy két 

sárvári előadásra 

is lesz lehetőség: 

egyik a 

gimnáziumi 

"Rendhagyó 

történelem óra", 

a másik előadásra 

a helytörténeti 

szakkörben 

várják; válaszát  

vagy neki vagy a 

Markó Péter 

Művelődési 

Központnak 

küldje el; a nagy 

hó miatt nem 

mert nekivágni a 

budapesti útnak, 

pedig Lakatos 

Jóska kiállítását is 

szerette volna 

megnézni előadás Lakatos József

Fond 1 III. Bakondi Béla levél László Gyula Sárvár 1986.03.08 1 f. 1 ex libris autográf

kialakult a két 

hétfői előadás 

műsora; 

tájékoztatja az 

utazás 

körülményeiről; 

nem az ő, hanem 

Lakatos 

kényelmesebb 

autójával mennek 

érte Zsennyére; a 

két előadás közti 

időt Lakatoséknál 

fogják tölteni; a 

mellékelt ex 

librisét egy 86 

éves művész, 

Sterbencz Károly 

készítette előadás

Lakatos József, 

Sterbencz Károly

Fond 1 III. Bakondi Béla levél László Gyula Sárvár 1986.04.08 1 f. 1 bor. autográf

elolvasta az Új 

Írásban az 

"Álombeli 

ásatást"; az erről 

szóló sárvári 

előadást ő is 

megkönnyezte és 

úgy hallotta, hogy 

voltak, akik 

elmentek a 

szombathelyi 

előadásra is; kéri  

dedikálja a 

mellékelt lapot, 

amit majd 

beragaszt a 

könyvbe, ha 

megéri kiadását



Fond 1 III. Bakondi Béla levél László Gyula Sárvár 1987.03.14 1 f.

1 bor. + 1 ex 

libris autográf

sajnálja, hogy az 

idei sárvári 

előadás elmaradt; 

örül, hogy  

megbékéltek 

egymással Mátyás 

Vilmossal; örülne, 

ha találna még ex 

librist és 

felsorolja az eddig 

meglévőket; a 

mellékelt ex libris 

Fery Antal 

munkája

Mátyás Vilmos, Fery 

Antal, Molnár János, 

Vida Erzsébet

Fond 1 III. Bara Marianne levél László Gyula Budapest 1987.08.04 1 f. 1 bor. gépirat

készülő 

könyvéhez 

szeretnék 

felhasználni 

korábbi rajzait, 

melyek az Ötven 

rajz a 

honfoglalókról 

című könyvben 

jelentek meg; 

kéri, hogy küldje 

el az illusztrációk 

eredeti rajzait Helikon Kiadó

Fond 1 III. Baranyai István levél László Gyula Kiskunmajsa 1986.04.28 1 f.

1 bor. + 

xeroxmás. gépirat

megkérték, hogy 

Hans Bauman 

könyvéből 

kimásolt részt 

küldje el címére; 

amennyiben 

figyelemre 

méltónak tartja az 

írást, válaszát 

Kozsik Józsefnek 

küldje el 

Ausztráliába, a 

megadott címre

Hans Bauman, Kozsik 

József

Fond 1 III. Barczay Gyula levél László Gyula Therwil 1987.03.14 1 f. 1 bor. +  1 f. gépirat

köszöni, hogy 

elfogadta 

meghívásukat és 

előadást fog 

tartani 

Magliasoban; 

szeretnék, ha az 

akadémai napok 

alatt 

rendezhetnének 

egy kiállítást 

műveiből; a 

kiállítás technikai 

lebonyolítására 

Török Pált és 

Szathmáry Lászlót 

kérte fel előadás

Európai Protestáns 

Magyar Szabadegyetem

Török Pál, Szathmáry 

László Magliaso (Tessin)

Fond 1 III. Bartha Zoltán levél László Gyula Budapest 1986.01.12 1 f. 1 bor. autográf

nagy örömet 

okozott 

metszetével, mely 

most szobáját 

díszíti; kiadványa 

tájékoztató 

jellegű, csupán 

arra kiváncsi, 

hogy az MTA 

valóban 

szétküldte-e; 

szerinte az ország 

szellemi életére 

rátelepedett egy 

klikk, akik ellen 

felveszi a harcot, 

mert nem lehet 

tűrni ennyi 

tudatosan 

magabiztos 

galádságot, jelen 

esetben 

Medgyaszay 

eltüntetését, 

alkotásai 

megsemmisítését

Medgyaszay István 

(1877-1959) építész

a 

levélpapír 

rektóján 

Medgyasz

ay 1921-

ben épült 

családi 

háza 

látható

Fond 1 III. Bartha Zoltán levél László Gyula Budapest 1987.12.17 1 db 1 bor. + 1 autográf

boldog 

karácsonyt kíván 

mellékelve a 

Medgyaszay 

Emlékhelyről 

készült 

tájékoztatót

Medgyaszay István 

(1877-1959) építész

Fond 1 III. Bartók János levél László Gyula Budapest 1987.10.22 1 f. 1 bor. gépirat

egykor neki 

ajándékozott egy 

Dohnányi Ernő és 

Bartók Béla által 

aláírt hivatalos, 

Veress Sándor 

munkatársi 

megbízásáról 

szóló okmányt; 

most kéri, hogy 

csináltasson róla 

egy 

xeroxmásolatot, 

mert szeretnék 

felhasználni egy 

Bartók gyűjtéséről 

készülő kiadvány 

előszavában 

Bartók Béla, Dohnányi 

Ernő, Veress Sándor



Fond 1 III. Bartók János levél László Gyula Budapest 1987.11.03 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni a gyors 

választ, egy 

további másolatot 

Bartók Péternek is 

elküld Homosassa-

ba; egyetemi 

oktatási éveiről 

keserű emlékei 

vannak, rossz 

véleménnyel van 

az ügyeskedők és 

szélhámosok 

uralmáról; rá 

kellett jönnie, 

hogy amit az 

iskolában tanultak 

a magyar nép 

nagyszerű 

jelleméről és 

tuljadonságairól, 

az csak egy 

csekély 

kisebbségre és 

egetverő 

óriásainkra 

érvényes; 

Petőfinek "A 

magyar nemzet" 

Mayer Árpád, Bartha 

Dénes, Weöres Sándor

Fond 1 III. Baumgartner Zsuzsa levél László Gyula Igal 1987.06.08 2 f. 1 bor. autográf

felvételi 

vizsgáinak 

időpontjairól 

tájékoztatja

Fond 1 III. Bálint Csanád levél László Gyula Budapest [1986].08.21. 1 db autográf

tudatja, hogy 

Anna nevű 

kislányuk 

született

Fond 1 III. Bálint Csanád levél László Gyula Budapest 1986.12.24 1 db autográf

csak látszólag 

hűtlen tanítványa 

jó egészséget 

kíván az új 

esztendőre maga 

és + 3 fő nevében

Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Budapest 1986.01.10 1 f. 1 bor. + 1 f. autográf

beszámol arról, 

hogy január 7-én 

egészséges kisfia 

született, aki 

Sipos Gábor névre 

hallgat; 

ugyanazon a 

napon kapott 

értesítést arról, 

hogy az MTA-

Soros Alapítvány 

Társadalomtudo

mányi 

Kuratóriuma havi 

6 ezer forint 

ösztöndíjat 

szavazott meg 

számára 18 

hónapra; e hírről 

mellékeli a 

xeroxmásolatot

Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Zamárdi [1987.08.15.] 4 f. 1 bor. autográf

a kaposvári 

múzeum 

dolgozójaként 

gyes-en van, 

ideiglenesen 

Budapesten lakik; 

július 15-én 

ásatást kezdett 

Zamárdiban és 

épp akkor, amikor 

Bónáék is ott 

voltak az egyik 

sírban egy ezüst 

berakásos széket 

találtak, majd 

felsorolja, hogy az 

ásatás további 

napjain még 

milyen értékes 

leletanyag került 

elő; szeretné, ha 

meglátogatná 

Zamárdiban, hogy 

együtt megnézzék 

a griffes-indás 

sírt, a ló-lovas 

helyzetét; 

lehetséges, hogy 

zamárdi avar 

temető

Bóna István, Trogmayer 

Ottó

Fond 1 III. Bárdos Edith levél László Gyula Budapest 1987.12.15 1 f. 1 bor. autográf

áldott karácsonyi 

ünnepeket és 

boldog új 

esztendőt kíván

Fond 1 III. Behyna Károlyné levél László Gyula Budapest 1986.10.09 1 f. gépirat

küldi a könyvek 

listáját; a Jékely 

fivérek munkáit 

azért tette bele, 

mert hátha 

ismerte és 

szerette őket; a 

férje azt kéri, 

hogy beszéljen 

több könyvről, az 

interjú mintegy 8-

10 perces lenne; a 

további 

részleteket, 

információkat 

szóban és írásban 

megadják a 

gyártásvezetők Jékely Zoltán



Fond 1 III. Belicza András levél László Gyula Miskolc 1987.08.06 1 f. 1 bor. gépirat

olvasta cikkét a 

finnugor népek 

történetéről 

(Népszava 1984. 

okt. 20.) és 

meghallgatta 

hasonló tárgyú 

miskolci 

előadását (1986. 

jan. 14.), s azóta 

több kérdése 

megérlelődött;  az 

egyik kérdése a 

közös finnugor 

őshaza létével 

kapcsolatos; 

ötezer évvel 

korábban mennyi 

lehetett a mai 

finnugor népek 

őseinek 

összlétszáma és 

mennyi ezen belül 

a magyarságé; 

másik kérdése, 

hogy a népesség 

ötezer évvel 

ezelőtti ősei 

Fond 1 III. Bencs Judit levél László Gyula

Kazincbarcik

a 1987.06.08 2 f. 1 bor. autográf

a harmadikos 

gimnazista kislány 

régész szeretne 

lenni, több 

ásatáson vett 

részt, ott volt 

Révész László 

karosi ásatásán is; 

rendszeresen 

olvassa a prof. 

munkáit és 

szeretne a 

tanítványa lenni, 

kéri foglalkozzon 

vele; azt kérdezi, 

hogy az övek 

díszítettsége, a 

veretek minősége 

kapcsolatba 

hozható-e viselője 

rangjával, korával Révész László Karos

Fond 1 III. Bencs Judit levél László Gyula

Kazincbarcik

a 1987.09.23 2 f. 1 bor. autográf

köszöni kedves 

levelét és azt, 

hogy 

megengedte, 

hogy írjon neki; 

utolsó levele óta 

Hellebrandt 

Magdolna és 

Bakay Kornél 

ásatásán is részt 

vett; a javasolt 

könyvet elolvasta, 

de sajnos nem 

tudta 

megszerezni a 

prof. "Gyakorlati 

régészet" című 

munkáját, ezért 

ehhez segítségét 

kéri; kérdezi, 

hogy látta-e már a 

karosi temető 

anyagát Karos

Fond 1 III. Bencs Judit levél László Gyula

Kazincbarcik

a 1987.10.13 1 f. 1 bor. autográf

hallott egy japán 

elméletről, mely a 

magyarság 

eredetével 

foglalkozik; 

szeretné tudni, 

hogy mit takar ez 

a feltételezés; 

kérdéseket tesz 

fel a kétpói 

csészével 

kapcsolatban Kétpó

Fond 1 III. Bencs Judit levél László Gyula

Kazincbarcik

a 1987.10.30 1 f. 1 bor. autográf

hogyan kell 

hozzáfogni egy öv 

művészettörténet

i elemzéséhez; az 

egyetemre 

szeretne 

jelentkezni 

történelem-

művészettörténet 

szakra, melyekhez 

majd a régészetet 

is szeretné 

fölvenni; kérdezi, 

hogy ez így 

lehetséges-e

Fond 1 III. Bencze Imre levél László Gyula Segesd 1987.12.15 1 f. gépirat

Magyar Kálmán 

elkészítette 

"Segesd város és 

megye története, 

régészeti 

kutatása" című 

monográfiáját; 

felkéri a mű 

lektorálására Községi Tanács (Segesd) Magyar Kálmán Segesd



Fond 1 III. Benda Kálmán levél László Gyula Budapest 1987.10.20 1 f. gépirat

küldi támogató 

levelének 

szövegét az 

Országos Magyar 

Kultúra Társasága 

pályázata 

ügyében; tetszése 

szerint 

változtathat rajta

Fond 1 III. Bene Béla levél László Gyula Budapest 1986.07.07 1 f. 1 bor. autográf

dédapja Metzker 

Károly száz évvel 

ezelőtt jegyző volt 

Visegrádon, nagy 

érdeklődéssel 

fordult a vidék 

középkori 

nagyságára utaló 

romok felé; 

megfigyelései 

nagyban 

segítették Schulek 

Jánost abban, 

hogy megtalálja a 

középkori palotát; 

a látványos 

eredmények 

elterelték a 

figyelmet azokról 

a 

megfigyelésekről, 

melyeket 

kirándulásai során 

társaival (Thirring 

Gusztáv, 

Aujenszky Aladár) 

tett; mivel a 

hivatalos 

Metzker Károly, Dr. 

Bene Lajos (1903-

1948), Schulek János 

(1872-1948), Thirring 

Gusztáv (1861-1941), 

Aujeszky Aladár (1869-

1933)

Visegrád, Dömös, 

Pilismarót

Fond 1 III. Benke Péter levél László Gyula Budapest 1986.04.22 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

leveléhez 

mellékeli az 1834. 

évi Erdélyi 

Magyar 

Kalendárium 

függelékében 

található 

krónikát; 

érdekesnek tartja, 

hogy a múlt 

században így 

tanították 

Erdélyben népünk 

letelepedését, 

150 évvel később 

pedig mindezek 

már vitatott 

feltételezések; 

nagyon örülne, ha 

a kettős 

honfoglalás nem 

csak feltételezés 

lenne, ezért is 

örült, amikor erre 

a krónikára 

bukkant

Fond 1 III. Benkő Elek levél László Gyula Kolozsvár 1987.12.15 1 db 1 bor. autográf

kellemes 

ünnepeket, 

boldog új 

esztendőt kíván

Fond 1 III. Besenyő Sándor levél László Gyula Wien 1987.12.03 1 f. 1 bor. gépirat

új telefonszámát 

kéri, hogy szükség 

esetén 

felhívhassa; 

köszöni írásával 

kapcsolatos 

értékes 

észrevételeit; ami 

jövő évi bécsi 

tartózkodását 

illeti, azzal egy kis 

probléma van, 

ugyanis október 

óta nála lakik 

unokahuga, aki 

német 

nyelvkurzusra jár 

és egy egyetemi 

hallgató kislány; 

szívesen látja, ha 

vállalja, hogy vele 

lakik egy 

szobában, ha ez 

nem alkalmas,  

halassza útját 

júniusra a 

szemeszter 

végére, akkor lesz 

Fond 1 III. Bérci László levél László Gyula Baja 1986.04.01 1 db gépirat

tájékoztatja, hogy 

április 9-én 18,25-

kor Rapcsányi-

Bérci beszélgetés 

lesz a TV 1-en

Fond 1 III.

Bihariné Asbóth 

Emőke levél László Gyula Csurgó 1986.11.20 1 f. gépirat

Csurgón 

december elsején 

indul a Baksay 

Sándor 

Népfőiskola, 

melynek 

előadásaira 

egyaránt 

jelentkeztek 

értelmiségiek, 

ipari és 

mezőgazdasági 

munkások, 

alkalmazottak; a 

tíz programból 

álló sorozatban 

történelmi 

ismereteket is 

szeretnének 

nyújtani a 

résztvevőknek; 

Magyarország 

történelmét 

önkényesen 

három részre 

osztották és e 

tematika szerint 

kérik fel az előadás

Csokonai Vitéz Mihály 

Művelődési Központ 

(Csurgó); Baksay Sándor 

Népfőiskola Benda Kálmán



Fond 1 III. Bitvai József levél László Gyula Szentendre 1987.01.06 1 f. 1 bor. autográf

hálásan köszöni a 

megindítóan szép 

Barcsay 

köszöntőt; 

örömteli új 

esztendőt kíván 

szeretettel

Pest Megyei Múzeumok 

Igazgatósága 

(Szentendre) Barcsay Jenő

Fond 1 III. Bitvai József levél László Gyula Szentendre 1987.03.28 1 f. 1 bor. autográf

Barcsay mester és 

intézményük 

nevében is 

köszöni a szép, 

meleg hangú 

levelet, melyet a 

mester 

meghatódva 

hallgatott; július 

végére elkészül a 

Kner Nyomda 

igényes kötete, 

számozott 

kiadásban; a 

tiszteletpéldányt 

a megjelenés után 

azonnal küldi; 

Barcsay féltve őrzi 

László Gyula róla 

szóló 

monográfiáját, 

melyet már sehol 

nem lehet 

megkapni, ezért 

még olvasásra 

sem adja kölcsön 

senkinek

Pest Megyei Múzeumok 

Igazgatósága 

(Szentendre) Barcsay Jenő

Fond 1 III. Bodri Gyula levél László Gyula Enying 1987.01.26 1 f. gépirat

a kettős 

honfoglalásról 

szóló előadásra 

kérik fel; az Agrár 

Klub tagjain kívül 

a Mezőföld déli 

részének 

iskoláiból és más 

intézményeiből is 

számítanak 

hallgatókra; ha 

kérésüket 

elfogadja, akkor 

kérik jelölje meg 

az időpontot előadás

Mezőföldi Agrár Klub 

(Enying)

Fond 1 III. Bodri Gyula levél László Gyula Enying 1987.04.06 1 f. 1 bor. gépirat

Lengyel Jenő 

kollégájuk 

személyesen is 

felkérte a korábbi 

levélben jelzett 

előadásra, melyet 

elfogadott és az 

időpontban is 

megegyeztek; 

jelen levelükkel a 

szóbeli meghívást 

kívánják 

megerősíteni 

Mezőföldi Agrár Klub 

(Enying) Lengyel Jenő

Fond 1 III. Bodrossy Leo levél László Gyula Győr 1986.11.16 2 f. 1 bor. gépirat

az idő rövidsége 

miatt győri 

előadása után 

nem volt mód 

kérdéseket 

föltenni, ezért 

most szeretne 

néhány kérdésére 

választ kapni; 

elfogadható-e, 

hogy ugyanazon a 

helységnéven két 

település is 

létezett 

Pannóniában; 

kézzel ettek-e a 

rómaiak, ugyanis 

leletanyagokban 

késen kívül más 

evőeszközzel nem 

találkozott; római 

korban, magyar 

középkorban 

milyen 

ablakvilágítás 

létezhetett; a 

magyar "kocsi" 

szó honosította-e 

Fond 1 III. Botka Ferenc levél László Gyula Budapest 1986.11.10 1 f. 1 bor. gépirat

kiállítást 

rendeznek 

zsögödi Nagy 

Imre munkáiból, 

60 éves az Erdélyi 

Helikon címmel; 

felkéri, hogy 

november 20-án 

nyissa meg a 

kiállítást kiállítás Petőfi Irodalmi Múzeum

Nagy Imre, zsögödi 

(1893-1976) 

festőművész

Fond 1 III. Breitenbach József levél László Gyula Miskolc 1986.01.10 1 f. autográf

a miskolci Magyar-

Finn Baráti Kör 

nevében felkéri 

egy előadásra, 

melynek helyszíne 

a "Molnár Béla" 

Ifjúsági és 

Úttörőház 

nagyterme lenne; 

érdeklődve várják 

az 

"Őstörténetünk 

vitás kérdései" 

címmel megjelölt 

programot előadás



Fond 1 III. Brogyanyi Béla levél László Gyula

Freiburg i. 

Br. 1986.05.21 1 f. 1 bor. gépirat német

felkérik, hogy 

írjon Szemerényi 

Oswald 75. 

születésnapja 

tiszteletére 

készülő 

kötetükbe; 

témaválasztást 

rábízzák, ha lehet, 

angol nyelven 

kérik a 

tanulmányt; az 

amsterdami John 

Bejamins kiadóval 

már megkötötték 

a szerződést

Szemerényi Oswald 

(1913-1996) nyelvész 

etimológus

a másik 

aláíró  

Reiner 

Lipp

Fond 1 III. Buda Bulcsú levél László Gyula Budapest 1987.09.04 1 f. 1 bor. gépirat

Szombathy Viktor 

"Magyarrá lett 

keleti népek" 

című kötet 

kéziratanyagát 

visszajuttatta a 

kiadónak azzal, 

hogy nagy 

valószínűséggel 

nem tudja 

befejezni a 

munkát; sajnos 

igaza lett, mert 

meghalt; 

áttekintve a 

beküldött 

tanulmányokat, 

átfedéseket 

fedezett fel egyes 

írások között; 

megbeszélésre 

hívja, lektorálásra 

kéri, valamint a 

bevezető fejezet 

megírására

Szombathy Viktor (1902-

1987)

Fond 1 III. Buda György levél László Gyula Wien 1987.04.28 1 db

1 bor. + 1 

meghívó autográf

sajnos nem lehet 

Bécsben május 14-

én, mert éppen 

akkor lesz  

budapesti 

kiállításának 

megnyitója, 

melyre szeretettel 

várja; sorait 

Brennbergbányár

ól készített kis 

tollrajza verzójára 

írta; örülne, ha 

hazafelé útba 

ejthetné 

Kismartont, ahol 

éppen most van 

kiállítása; 

Wiegisser Évától 

kapott meghívót, 

az ő gráci 

kiállítására

Wiegisser Éva, 

Dorvekinger József

Fond 1 III. Bundász Rudolf levél László Gyula Seattle 1987.05.19 2 f. 1 bor. autográf

Szigethy Béla 

tiszteletessel 

megállapították, 

hogy levele olyan, 

mintha nem 

csupán neki, 

hanem saját 

magának és 

másoknak is 

szánta volna; 

mindig várják, 

élvezik és 

értékelik leveleit; 

visszaemlékszik 

főiskolai éveikre, 

amikor Rudnay 

értékelte László 

Gyula beszédét; 

nagyon örül, hogy 

barátja azt a 

munkát 

végezhette, amit 

szeretetett és 

meg tudta 

valósítani álmait; 

Kürz Jánostól is 

kapott levelet, 

melyben látásáról 

Szigethy Béla, Kürz 

János, Rudnay Gyula, 

Ansel Adams (1902-

1984) fotóművész

Fond 1 III. Bundász Rudolf levél László Gyula Seattle 1987.09.30 1 f.

1 bor. + 1 

fénykép autográf

Arthur Pringle 

barátja bemutatta 

azokat a színes 

fényképeket, 

melyeket európai, 

magyarországi 

útján készített; 

közte voltak azok 

is, amelyek 

Balatonrendesen, 

valamint az 

Alkotmány utcai 

házról készültek, 

sőt  egyes 

művészi 

alkotásairól is; 

említ egy jó írást, 

melyben László 

Gyula korai 

erdélyi éveiről 

volt szó, de azt 

nem mondja, 

hogy a leírás hol 

jelent meg; a 

továbbiakban 

saját falubeli 

emlékeit idézi fel, 

neveltetésüket és 

Szigethy Béla, Kadácsi 

Zoltán, Arthur Pringle, 

Zelinszky Róbert



Fond 1 III. Bundász Rudolf levél László Gyula Seattle 1987.10.02 1 f. 1 bor. autográf

barátja Arthur 

Pringle újabb 

hosszú 

kerékpáros 

utazásra készül, 

de előtte 

meghívta, hogy 

beszámoljon 

magyarországi 

tapasztalatairól; 

nagy 

lelkesedéssel 

beszélt útjáról, 

arról, hogy 

könnyen 

megtalálták a 

balatonrendesi 

házat és milyen 

kellemes volt a 

László Gyuláékkal 

együtt töltött idő; 

Budapest annyira 

tetszett, hogy 

meghosszabbított

ák ottani 

tartózkodásukat; 

Pringle arra 

bíztatja a levél 

Arthur Pringle, Lukács 

János (1924-2019), 

Krúdy Gyula (1878-

1933)

a levélben 

említett 

Lukács 

János, az 

itthon 

John 

Lukácskén

t ismert 

történész

Fond 1 III.

Chropovský, 

Bohuslav levél László Gyula Nyitra 1987.04.07 1 f. 1 bor. gépirat német

örülnek, hogy 

vállalta egy 

tanulmány 

megírását a Točik 

féle kötetben,  

kérik, hogy az írás 

mntegy 20 oldal 

tejedelmű legyen; 

leadási határidő 

1987. május

Archeologický Ústav 

Slovenskej Akadémie 

VIED (Nitra) Anton Točik

Fond 1 III. Csatlós János levél László Gyula Stockholm 1987.12.10 1 f. gépirat

épp most hallotta 

a francia 

rádióban, hogy a 

háború után egy 

beteg és gyenge 

elnök eladta fél 

európát, most 

meg nagy 

puszilkodás 

közepette egy 

másik öreg és 

gyenge elnök a 

másik felét is 

odaadja; még két 

hét van 

karácsonyig, de 

náluk már rég 

elkezdődött a 

karácsonyi 

hangulat, az 

árúházakban 

tolonganak a 

fogyasztói 

társadalom 

balekjai; legjobb 

lenne itthon 

üldögélni a svéd 

erdővel szemben, 

August Strindberg, Olof 

Palme

Fond 1 III. Cseh Tibor levél László Gyula

Balatonfüre

d 1986.04.09 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni Zákonyi 

Ferencnél tett 

ajánlásait Berda 

József 

emléktáblája 

ügyében; 

tájékoztatja, hogy 

az emléktáblát 

1986. május 18-

án avatják fel, 

egyben felkéri az 

avató beszéd 

megtartására; kit, 

kiket javasol az 

ünnepségre 

meghívni a Berda 

József Baráti Kör 

részéről

Berda József 

Baráti Kör

Zákonyi Ferenc, Berda 

József

Fond 1 III. Cseh Tibor levél László Gyula

Balatonfüre

d 1986.04.21 1 f. gépirat

köszöni, hogy 

elfogadta a Berda 

József emléktábla 

felavatását; 

tájékoztatja az 

esemény 

helyszínéről és a 

programok 

időponjáról, 

szeretné 

felkeresni  

Balatonrendesen, 

hogy a további 

részleteket 

megbeszéljék Berda József

Fond 1 III. Csihák György levél László Gyula Uster 1986.02.09 1 f. gépirat

mintegy negyven 

meghívót küldtek 

szét egyesületük 

Benidormban 

szervezendő 

gyűlésére, melyre 

a prof.-ot is 

meghívják; 

elküldött írásaikra 

hivatkozva jelzi, 

hogy szerény 

lehetőségeik 

közepette ők is 

tevékenykednek; 

"Az őshazától a 

Kárpátokig" című 

munkája 

körükben is nagy 

sikert aratott; 

figyelmébe ajánlja 

Sugár Dénest, a 

meghívó egyik 

aláíróját; 

egyesületük 

havonta szervez 

kerekasztal-

megbeszéléseket, 

vitákat, nagyon 

Magyar Történelmi 

Egyesület (Zürich) Sugár Dénes Benidorm



Fond 1 III. Csihák György levél László Gyula Zürich 1986.03.23 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

megtisztelő 

levelének 

tartalmát 

sajnálatosnak 

tartja, de nem 

adja fel a reményt 

a találkozásra; 

legalább egy 

összefoglaló 

előadást szeretne 

vagy magnóra 

mondva vagy 

írásban, amit 

felolvasnának; e 

levelében is leírja, 

hogy havonta 

tartanak 

összejövetelt, 

ahol szívesen 

látnák, akár 

előadóként is; a 

mellékelt 

Meghívó az 1986-

ra tervezett 

előadások 

programját 

tartalmazza az 

elődók nevének 

Magyar Történelmi 

Egyesület (Zürich)

Fond 1 III. Csillag Pálné levél László Gyula Budapest 1987.11.26 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

örömmel értesítik 

a szépet 

szeretőket, hogy 

megalakult a 

Molnár-C. Pál 

Baráti Kör 

művésztagsága; 

elérkezettnek 

látják az időt a 

művészetpártoló 

közönség 

megszervezéséne

k; a levélben 

körvonalazzák a 

Baráti Kör 

feladatait, 

célkitűzéseit és 

tervezett 

programjait; 

tájékoztatnak a 

tagsági díjakról, 

hivatalos 

adataikról, az 

alapító tagokról 

és a további 

művésztagokról; a 

Baráti Kör 

engedélyezett 

Molnár-C. Pál Baráti Kör 

(Budapest) Molnár-C. Pál

további 

aláírók 

Fábri 

Zoltán, 

Szalatnyay 

József

Fond 1 III. Csontos Vilmos, ifj. levél László Gyula Zselíz 1986.12.17 3 f. 1 bor. autográf

a hold és a 

magyar lovasok 

közti 

összefüggésről 

akar írni; a 

kertészetben a 

magok 

elvetésénél 

használják a hold 

fázisváltozásait, 

mert a teliholdtól 

2 hétig a nyomás 

lefelé megy, 

újholdtól 

számítva felfelé; a 

nyomás ezen 

iránya a 

folyadékokban 

emberben 

állatban 

egyformán hat, 

tehát a magyar 

lovasok (tatárok 

is) megvárták a 

teliholdat, mert 

ekkor a folyadék 

nyomása a lovak 

lábába ment és 

Fond 1 III. Csontos Vilmos, ifj. levél László Gyula Zselíz 1987.04.14 3 f. 1 bor. gépirat

levele tartalmát 

így foglalja össze: 

"levél László 

Gyula 1987. 03. 

10-én írt levelére, 

amelyben szerető 

szigorral bírál az 

Árpád-ház, a 

hunok és 

állítólagos 

elődeim 

kapcsolatának az 

általam felvetett 

lehetősége 

kapcsán"; 

részletesen 

elmeséli, hogy 

nagyszületitől és 

más  rokonaitól 

mit hallott az 

ősökről



Fond 1 III. Dégi Lászlóné levél László Gyula Szeged 1987.10.12 5 f. 1 bor. autográf

a volt makói 

tanítónő most öt 

évvel később 

Szegedről írja 

levelét; Avar 

könyve írása 

közben nem 

akarta zavarni, de 

lehet, hogy 

érdekes 

megfigyelései 

érdekelni fogják; 

nagyon szeret 

őstörténetünkkel 

foglalkozni, csak 

nincs hozzá elég 

ideje, "A kettős 

honfoglalás" c. 

munkája indította 

el vele a 

gondolatsort, 

ehhez jöttek 

utazásai, 

helytörténeti 

tapasztalatai, 

olvasmányai és a 

szájhagyományok, 

érdeklődni 

Fond 1 III. Dorosmai Imre levél László Gyula Sopron 1987.10.01 1 f. gépirat

utólag hallotta, 

hogy városukban 

járt, s erről 

eszébe jutott, 

hogy májusban 

hosszú levelet írt, 

melyre nem 

érkezett válasz, 

pedig úgy 

emlékszik ajánlva 

adta fel; e 

hónapban 

előadást tart 

"Ősörmény és 

közép-perzsa 

szavak a mai 

magyar nyelvben" 

címmel; igazi 

problémája az, 

hogy miként lehet 

azonosítani a 

fekete hunokat 

(Attila népe) és a 

turkesztán-

afganisztáni 

avarokat; kérése, 

hogy nyugtázza 

korábbi 

Fond 1 III. Erdei Sándor levél László Gyula Nyíregyháza 1987.?????? 1 f. gépirat

a levél írója ma 

már vak, 45 éves 

magyar szakos 

tanár; még látó 

korában tanult 

meg gépelni, így 

tartja a 

kapcsolatot a 

világgal; látó 

korában 

rengeteget 

olvasott és 

gyermekkorától 

kezdve 

figyelemmel 

kísérte, olvasta 

László Gyula 

könyveit; most 

édesanyja szokott 

neki felolvasni; 

kéri, hogy írjon 

neki pár sort vagy 

küldjön neki egy 

dedikált  könyvet, 

bármelyik örök 

emlék lenne 

számára; 

megnevez néhány 

Paulinyi Mihály, Balczó 

András

Fond 1 III. Erdélyi István levél László Gyula Jelabuga 1987.06.20 1 db autográf

szeretettel küldik 

üdvözletüket az 

ananyinói temető 

egykori helye 

közeléből a 

Kámáról

a másik 

két aláírás 

olvashatat

lan

Fond 1 III. Eszterhás István levél László Gyula

Cleveland 

Heights 1987.10.07 6 f. 1 bor. gépirat

levele nagyon 

megérintette; 

házának 

padlásterében, 

könyvei és 

papírjai közt , a 

magyar írás és 

olvasás mézízű 

áfiumában, míg 

lent és kint dudál-

zihál-pumpál a 

benzin tüdejű, 

amerikai élet; itt 

érezte levelét 

olvasva, hogy 

magyar írásban és 

olvasásban 

testvére; 

júliusban feladta 

címére 

"Száműzött a 

szabadság 

igájában" című 

munkáját, 

melyben egyebek 

mellett az 

amerikai magyar 

világot, annak 



Fond 1 III. Éry Kinga levél László Gyula Budapest 1987.01.27 1 f. 1 bor. gépirat

természetesen 

vállalja a kérdéses 

koponyák 

kiválasztását, de 

ehhez Tóth Tibor 

igazgató 

engedélyére van 

szüksége; az 

élőkön felvett 

típusképek 

ügyében a JATE 

Embertani 

Tanszékéhez 

kellene fordulni, 

ugyanis az 

Embertani Tárban 

ilyen anyag nincs Tóth Tibor

Fond 1 III. Farkas Attila levél László Gyula Budapest 1986.06.25 1 f. 1 bor. gépirat

főnöke Szabó 

Géza kanonok 

felkérte az "Esték 

a Szent Jobbnál" 

sorozat 

előkészítésére; 

ennek jegyében 

kéri a november 

20-án esedékes 

előadás 

megtartására, 

melynek címe 

"Temetési formák 

Árpád és István 

népénél" lenne előadás

Országos Katolikus 

Gyűjteményi Központ Szabó Géza

Fond 1 III. Farkas Dániel levél László Gyula

Bad 

Homburg 1986.04.06 1 f. 1 bor. gépirat

szeptemberi 8-iki 

levelére csak 

most válaszol, 

ugyanis 

szeptember 9-én 

szélütést kapott, 

kórházba 

szállították, 20-án 

hazaengedték, de 

október 10-én 

újabb és 

súlyosabb 

szélütés érte;  

már tud járni, 

illetve csoszogni, 

de a bal lábát 

mindig maga után 

fogja húzni; 

egyelőre nem 

utazhat, de 

reméli, hogy 

augusztusban 

vagy 

szeptemberben el 

tud jönni 

Budapestre

Fond 1 III. Farkas Dániel levél László Gyula

Bad 

Homburg 1986.05.24 2 f. 1 bor. gépirat

1985 

szeptemberétől 

1986 márciusáig 

sok nehézségen 

ment át, már 

javul, mozog, de 

bizonytalanul; 

száz százalékos 

javulást nem 

remélhet, valami 

örökre 

visszamarad; ami 

a benidormi 

történészi 

szimpoziont illeti, 

őt is benevezték a 

bizottágba 

anélkül, hogy 

sokkal hozzájárult 

volna; neki is az a 

véleménye, hogy 

az előadók nem 

elsőrangúak, de 

szerinte az első 

lépést meg kell 

tenni, s a 

következő 

szimpozionoknál 

Zakar András (1912-

1986) Benidorm

a zürichi 

Magyar 

Történelm

i 

Egyesület  

Benidorm

ba 

tervezett 

konferenc

iájáról van 

szó

Fond 1 III. Farkas Dániel levél László Gyula

Bad 

Homburg 1987.01.26 3 f. 1 bor. gépirat

nagyon örült 

levelüknek, de 

tartalmából úgy 

ítélte meg, hogy 

nem kapták meg 

korábbi levelét, 

ezért megismétli 

az abban 

leírtakat, azaz 

betegsége 

történetét; 

szomorúan veszi 

tudomásul, hogy 

barátja és 

felesége 

ugyancsak számos 

egészségügyi 

problémával 

küzd; örvendetes 

tény viszont, hogy 

Zsennyére 

mennek pihenni, 

miként 

örvendetes az is, 

hogy négy könyve 

van nyomás alatt; 

dedikált példányt 

kér abból a Tóth László



Fond 1 III. Farkas Dániel levél László Gyula

Bad 

Homburg 1987.03.28 3 f. 1 bor. gépirat

ideje egy részét 

orvosságok 

bevételével, 

gyógytornával, és 

massziroztatással 

tölti; szerencsére 

jobb testrésze 

intakt, így olyan 

könnyedséggel 

tud autót vezetni, 

mint azelőtt; 

ismét szóba hozza 

a zürichi Magyar 

Történelmi 

Egyesület 

benidormi 

kongresszusát: 

elképedt, amikor 

elnöknek 

választották, rossz 

érzése volt, úgy 

gondolta, nem 

illik ezen 

ékesszólók közé, 

de szerencsére a 

körülmények 

mindkettőjüket 

megóvták attól, 

Fond 1 III. Farkas Mihály levél László Gyula Parajd 1986.12.01 1 f. 1 bor. autográf

sok év telt el 

utolsó kolozsvári 

találkozásuk óta, 

pedig 

számtalanszor 

vágyott a 

viszontlátásra; 

múlt év 

augusztusában 

többször kereste 

budapesti 

lakásán, de mint 

megtudta pihenő 

szabadságát 

töltötte; a parajdi 

sóvidékről kíván 

kellemes 

karácsonyi 

ünnepeket és 

boldog új évet a 

viszontlátás 

reményében

Fond 1 III. Farkas Mihály levél László Gyula Parajd 1987.04.08 1 f. 1 bor. autográf

húsvéti szent 

ünnepek 

alkalmából 

köszönti, mint 

Székelyszáldobos 

szüllöttje, sok régi 

emlék fűzi László 

Gyula 

édesapjához, 

akivel falvakat 

járva 

népművészeti 

tárgyakat 

gyűjtött, a levél 

címzettjéhez 

pedig kolozsvári 

emlékek fűzik

Fond 1 III. Fazekas Attila levél László Gyula Budapest 1986.12.12 2 f. 1 bor. gépirat

a grafikus, 

képregényrajzoló 

levélíró hűséges 

olvasója 

műveinek és 

bámulója 

rajzainak; 

tanácsot kér 

készülő terveihez; 

a Képes Krónikát 

szeretnék egy 

sorozatban 

megjelentetni, 

ami az ifjúsági 

irodalom 

népszerű 

történelmi 

regényein 

keresztül mutatná 

be a magyar 

történelmet; 

Földes Péter 

Karvalyos zászlója 

lenne az első 

regényadaptáció; 

első kérdései 

ruhaviseletekre 

vonatkoznak: képregény

Földes Péter, Bóna 

István

Fond 1 III. Fazekas Attila levél László Gyula Budapest 1987.03.15 3 f. gépirat

válaszát 

megköszönve 

küldi Földes Péter 

könyvét, de kéri 

vissza, mert ez az 

egyetlen 

példánya; kérdése 

a könyvvel 

kapcsolatban 

változatlan: mi a 

véleménye a 

benne szereplő 

vezérnévsorokról, 

méltóságlistákról, 

az Árpád név és 

rang 

kapcsolódásáról, 

változatlanul 

választ vár arra 

kérdésére, hogy 

mennyire 

anakronisztikus a 

párduckacagány 

használata a 

honfoglalóknál és 

egyáltalán a török 

népeknél; a 

válaszlevélből képregény

Földes Péter (1916-

2005), Korcsmáros Pál 

1916-1975) grafikus, 

Zórád Ernő (1911-2004) 

grafikus



Fond 1 III. Fazekas Attila levél László Gyula Budapest 1987.03.24 1 f. 1 bor. gépirat

nem akar 

alkalmatlankodni, 

de nagyon 

szomorú lenne, 

ha nem kapna 

választ 

kérdéseire, ha 

mégis kapna 

választ, azt 

magánhasználatra 

fogja fenntartani

Fond 1 III. Fekete István levél László Gyula Budapest 1975.03.01 1 f. 1 bor. + 2 f. gépirat

sok év után újra 

jelentkezik és újra 

vitatja "hogy a 

magyarság 

népcsaládja nem 

kétízbeni 

honfoglalóként 

jött Dunavölgybe, 

hanem régi 

őslakó nép az 

egész világon", 

"többször írtam, 

hogy a nevek 

bizonyítanak" - 

érvei 

alátámasztására a 

Pallas és más 

lexikonokból 

szócikkeket 

mellékel 

leveléhez

Fond 1 III. Ferencz Béla levél László Gyula Venice (CA) 1987.12.30 1 f. 1 bor. autográf

a kanonok úr 

továbbította 

hozzá írt levelét; 

köszöni a 

szakvéleményt 

mind a faragás, 

mind a rózsával 

kapcsolatban; a 

szentélyt magyar 

köntösbe 

öltöztette; sajnos 

a formaöntő 

megváltoztatta a 

2° -os lejtést és 

feltöltötte gittel, 

hogy könnyebben 

kiszedhető legyen 

öntés után; 

ráadásul három 

sor zománcot 

meszelt rá; 

mindez az ő 

megkérdezése 

nélkül történt; 

csalódott a 

kivitelezéseben, s 

úgy gondolja, 

hogy ez a mű már 

Fond 1 III. Ferencz József levél László Gyula Budapest 1987.06.08 1 f. gépirat

Bartók Béla fiai 

apjuk emlékére 

elhatározták, 

hogy a Nagy Ignác 

utcai templom 

háborúban 

megsérült 

ablakait színes 

táblákra cserélik 

ki; kéri a művész 

híveket, hogy a 

megadott 

időpontban 

jelenjenek meg 

tanácstermükben, 

hogy a tervezetek 

megtekintése 

után legyenek 

segíségükre a 

legmegfelelőbbne

k talált 

kiválasztásában

Magyarországi Unitárius 

Egyház

Fond 1 III. Fodor Ferenc levél László Gyula Budapest 1987.01.08 1 f. 1 bor. gépirat

Györbíró István 

sepsiszentgyörgyi 

tanár kérte arra, 

hogy levelének 

egy részét 

másolja ki és 

küldje el László 

Gyulának; a levél 

vonatkozó része a 

Nagyszentmiklósi 

Kincsről szól;  

maga a levél írója 

pedig elmondja, 

hogy nyugdíjas 

éveiben több 

ideje van 

történelmi 

témákkal 

foglalkozni és 

ennek kapcsán 

több új 

levelezőpartnerre 

tett szert

Fond 1 III. Fodor István levél László Gyula Budapest 1987.02.25 1 f. 1 bor. + 2 f. gépirat

küldi a Korona 

Bizottság február 

2-iki üléséről 

készült 

emlékeztetőt; 

Kovács Éva és 

László Gyula nem 

voltak jelen, ezért 

véleményüket a 

korona 

elhelyezésével 

kapcsolatban még 

nem tudta kérni

Korona 

Bizottság

Magyar Nemzeti 

Múzeum

Györbíró István, 

Ferenczi Géza, 

Szentmihályi Imre, 

Róna-Tas andrás



Fond 1 III. Fodor Nicholas V. levél László Gyula Buffalo 1987.02.02 1 f. 1 bor. + 2 f. gépirat

a piarista tanár 

reméli, hogy 

olyasmit tud írni, 

amit a prof. nem 

tud, azaz fél 

lépéssel többet 

tud arról a török 

nyelvről, amelyet 

az Árpádok 

otthon 

használtak, s ez 

valamilyen északi 

török nyelv; 

bizonyítéka erre 

két itthoni 

helységnév, 

Szatmár és 

Szatymaz, 

mindkettő török 

szó, vásárhelyet 

jelent; Szatmár 

északi török r-ező, 

a másik s-ező 

szigmatizáló, déli 

török; szerinte 

nem kétséges, 

hogy Szatmár a 

honfoglalóktól etimológia

Constantin Tung, 

Maenchen-Helfen, Otto 

J.

Fond 1 III. Forray Antal levél László Gyula Budapest 1987.09.26 1 f.

1 bor. + 1 

újságkiv. gépirat

olvasta a Kettős 

honfoglalás című 

könyvét, de 

megvásárolni 

nem lehetett, 

időnként 

könyvtárból 

kölcsönzi; a 

Népszavában 

olvasott egy 

érdekes cikket a 

japánok 

eredetkutatási 

módszeréről, 

amelyre felhívja 

figyelmét és 

mellékeli is a 

jelzett oldalt; 

érdekelné, hogy 

mi a véleménye 

erről a 

módszerről; a cikk 

írója Varga Zsolt eredetkutatás Varga Zsolt

Fond 1 III. Földváry Gábor levél László Gyula Sydney 1986.05.12 1 f. 1 bor. autográf

Zakar András 

elvesztése 

fájdalmas 

veszteség mind 

neki, mind a 

Történelmi 

Társulatnak 

(Sydney), mind 

pedig a 

magyarországi 

barátoknak; 

szeretné felkérni, 

hogy írjon 2-3 

oldalas 

megemlékezést 

róla a Magyar 

Múlt című 

folyóiratuk 

számára; ha 

vállalja az írást és 

2-3 héten belül el 

is tudná küldeni, 

akkor 

megjelenhetne a 

most készülő 

következő 

számban; nagy 

kitüntetés lenne 

Zakar András (1912-

1986)

Fond 1 III. Fridél Lajos levél László Gyula Eger 1986.07.22 1 f. 1 bor. gépirat

intézményük 

magyar 

őstörténet 

kérdéseivel 

foglalkozó 

ismeretterjesztő 

előadássorozat 

megrendezését 

tervezi; felkéri a 

sorozat 

nyitóelőadásának 

megtartására; az 

előadás címére 

javaslatot tesz: 

"Miért van 

szükség  a 

tisztánlátásra 

őstörténetünk 

kérdéseiben?", de 

természetesen 

elfogadják, ha a 

címen vagy a 

témán 

változtatást akar előadás Ifjúsági Ház (Eger)



Fond 1 III. Friedrich Károly levél László Gyula Sopron 1986.09.15 1 f. 1 bor. gépirat

levele elején az 

ígéretes 

szőlőtermést és a 

soproni 

szüretelési 

szokásokat 

ecseteli, majd egy 

soproni tanárról 

érdeklődik, akit 

Lapis Árpádnak 

hívnak és aki 

állítólag Árpád-

korabeli 

történelmi 

kutatásokkal 

foglalkozik 

eredményesen; 

úgy gondolja, 

hogy amennyiben 

igaz ez utóbbi 

állítás, akkor 

barátja 

feltehetően 

ismeri; ha 

valóban ismerné 

ezt az urat vagy 

emlékezne 

munkásságára, Lapis Árpád

Fond 1 III. Fülöp Géza levél László Gyula

Marosvásárh

ely 1986.12.19 1 db 1 bor. autográf

kellemes 

karácsonyt és 

boldog, 

eredményekben 

gazdag új évet 

kván

Fond 1 III. Fülöp Gyula levél László Gyula

Székesfehérv

ár 1987.01.12 1 f. 1 bor. gépirat

a régészeti 

topográfia miatt a 

raktári anyag 

rendezését 

végzik, s a 

régebben eltünt 

leltári számok 

miatt gondjaik 

vannak; kéri, hogy 

a csákberényi 

temető 

dokumentációját 

adja kölcsön, 

hogy a munkát 

elvégezhessék Csákberény

Fond 1 III. Fülöp Gyula levél László Gyula

Székesfehérv

ár 1987.03.02  1 bor. gépirat

belátja, hogy 

Csomor ügyben 

tévedett, 

bocsánatot kér; a 

csákberényi 

anyagot két hétre 

kérnék kölcsön, 

március közepén 

menne érte Csákberény

Fond 1 III. Fülöp Jolán Margit levél László Gyula Kolozsvár 1986.12.01 2 f.

1 bor. + 1 

fénykép autográf

Andorkára 

emlékezve küldi 

egy Párizsban is 

kiállított kép 

repróját; Istentől 

áldott Karácsonyt 

és jó egészséget 

kíván

Fülöp Antal Andor 

(1908-1979) erdélyi 

magyar festő

Fond 1 III. Fülöp Jolán Margit levél László Gyula [Kolozsvár] 1987.02.24 2 f. autográf

nagyon köszöni a 

karácsonyra 

küldött grafikát; 

mindig 

visszaemlékszik 

arra, amikor 

Andorka életében 

meglátogatta 

őket; ha arra 

járna, nagyon 

örülne 

látogatásának

Fülöp Antal Andor 

(1908-1979) erdélyi 

magyar festő

Fond 1 III. Gaál István levél László Gyula Szekszárd 1986.04.30 1 f. gépirat

A Soros-

Alapítvány 

Bizottságtól 200 

ezer forintot 

kapott a mórágy-

tüzkődombi 

neolitikus temető 

ásatásának 

folytatására, s az 

ezzel kapcsolatos 

kutatásokra, ez az 

összeg két évre 

szól; köszöni, 

hogy 

támogatásával 

lehetővé vált a 

további kutatás

Béri Balogh Ádám 

Megyei Múzeum 

(Szekszárd)

Mórágy-

Tüzkődomb

Fond 1 III. Galambos Lajos levél László Gyula Budapest 1986.12.20 1 db autográf

nagyon köszönik 

gyönyörű lapját 

és  jókívánságait; 

ő egy kis 

bojtárgyerek 

képpel kiván 

boldog új 

esztendőt, jó 

egészséget, 

békességet



Fond 1 III. Garam Éva levél László Gyula Budapest [1986].03.05. 1 f. autográf

úgy tudja, hogy 

Zsennyén pihen 

és hószobrokat 

farag, de a hó 

elolvad és vele 

jön a tavasz és 

mindkettejük 

születésnapja; a 

"László Gyula 

Baráti Társaság" 

nevében 

szeretettel 

köszönti és 

meghívja, hogy 

együtt  

eltölthessenek 

néhány órát a 

Magyar Nemzeti 

Múzeum 

Középkori 

Osztályán; 

boldog, hogy 

László-tanítvány 

lehetett, sohasem 

szeretett volna 

más lenni

Fond 1 III. Gaskó Dénes levél László Gyula Budapest 1986.06.30 1 f. 1 bor. autográf

felhívja figyelmét 

Götz László 

munkásságára, 

különös 

tekintettel 

"Keleten kél a 

nap" című 

munkájára; a 

könyv meggyőzte 

őt arról, "hogy a 

magyarság 

őstörténetében 

meghatározó 

jelentőségű sumír 

kultúrhatás 

érvényesült" sumérok Götz László

Fond 1 III. Gábor László levél László Gyula Eger 1987.07.01 1 f. 1 bor. gépirat

a Gárdonyi Glza 

Színház és a 

Népsújság 

szerkesztősége 

Tamási Áron 

irodalmi 

munkásságát 

bemutató 

kiállítást rendez; 

felkéri a kiállítás 

megnyitójának 

megtartására, ha 

körülményei 

megengedik, ezen 

túl, még aznap 

egy előadás 

megtartására is  

kérik Erdély 

művelődéstörtén

etéről a két 

világháború 

között 

témakörben

Népújság (Eger), 

Gárdonyi Géza Színház 

(Eger) Tamási Áron

Fond 1 III. Gedai István levél László Gyula Budapest 1986.11.11 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

mellékeli Fodor 

István levelét, s ő 

is nagyon kéri, 

hogy vegyen részt 

a jelzett 

megbeszélésen; 

Kállai Géza 

építész 

szerkesztése 

szerint a Lancea 

Regis/Regia 

Civitas feliratú 

pénz hátlapján 

levő templomkép 

a székesfehérvári 

Géza kápolnát 

ábrázolja; a 

kérdés 

megvitatására 

hívják mindketten 

a Nemzeti 

Múzeum 

tanácstermébe

Lancea Regis 

feliratú pénz Nemzeti Múzeum

Fodor István, Kállai 

Géza Székesfehérvár

Fond 1 III. Gindeli Éva levél László Gyula Győr 1986.10.22 1 f. gépirat

köszönik 

jelentkezését a 

Finnugor 

tudományközi 

konferenciára, de 

sajnos a 

megadott időpont 

mind a külföldi, 

mind a 

magyarországi 

érdeklődők 

számára 

alkalmatlan; ezért 

úgy döntöttek, 

hogy a 

konferenciát 1987 

második 

negyedében 

szervezik meg; a 

jelentkezéseket 

nyilvántartják, az 

új időpontról 

pedig értesítik a 

jelentkezőket konferencia

TIT Győr-Sopron Megyei 

Szervezete (Győr)



Fond 1 III. Gonda György levél László Gyula Szombathely 1986.06.25 1 f. 1 f. gépirat

Szombathelyen a 

TIT szervezésében 

1985 őszétől 

értékes 

előadássorozatot 

szerveztek "Hétfői 

találkozások" 

címmel; a 

különféle 

szakterületek 

vezető 

képviselőinek 

előadásait nagy 

érdeklődés 

kísérte; 1986-ban 

is szeretnék 

folytatni a 

sorozatot; kéri, 

hogy vállajon egy 

vitaindító 

előadást és 

vitavezetést; ha 

igent mond,  

akkor időpontot, 

témát és az 

előadás címét 

kérik; 

mellékletben az előadás

TIT Vas Megyei 

Szervezete (Szombathely)

Fond 1 III. Gömöri János levél László Gyula Sopron 1986.07.11 1 f.

1 bor. + 1 

fénykép + 1 

kocka film autográf

levelében 

felsorolja, hogy 

mit küld: 1. 

Bánya, 2. 

Nemeskéri típus, 

3. Imolai típus 

(Szakony), 4. kelta 

(Sopron) 

kohóképeket és 

egy csoportképet 

az ásatási 

brigádról; 

nagyítás után 

visszakéri a diákat kohó

Liszt Ferenc Múzeum 

Régészeti Gyűjteménye 

(Sopron)

Fond 1 III. Gülch Csaba levél László Gyula Enese 1986.11.25 1 f. 1 bor. gépirat

egy rövid győri 

találkozásukra 

emlékezteti, 

amikor 

megmutatta 

Miklóssy Gábor 

fényképét; 

tevékenysége 

szerteágazó: 

tanít, verseket ír, 

néprajzi 

gyűjtésekkel, 

helytörténettel  

foglalkozik, 

valamint Makkai 

püspük irodalmi-

szervezői 

tevékenységéről 

írt tanulmányt; 

nagyon érdekli a 

Szárszói találkozó, 

szeretné, ha 

megírná a prof., 

hogy neki mit 

jelentett Szárszó; 

elképzelhető-e, 

hogy Rábapatona, 

Bezi és Enese 

Miklóssy Gábor, Makkai 

Sándor püspök (1890-

1951)

Fond 1 III. Györbíró István levél László Gyula

Sepsiszentgy

örgy 1986.05.11 1 f. 1 bor. gépirat

a 

nagyszentmiklósi 

kincs felirataival 

kapcsolatos 

munkája sok új 

anyaggal bővült, a 

feliratok 

kimeríthetetlen 

forrásai az új 

ismereteknek, 

melyeket most 

megoszt a levél 

címzettjével; 

egyebek mellett 

azt írja: "arra 

gyanakszom, hogy 

Béla avar 

fejedelem, s hogy 

innen 

eredeztethető 

négy Árpád-házi 

királyunk Béla 

neve

Nagyszentmik

lósi 

aranykincs

Fond 1 III. Györffy Dezső levél László Gyula Salgótarján 1986.02.06 1 f. 1 bor. gépirat

nagyon köszöni, 

hogy rengeteg 

munkája mellett 

szakított időt 

tanulmánya 

elolvasására; 

nagyra értékeli 

véleményét, 

miszerint "sikerült 

szemléletessé 

tennie 

alaptételét, hogy 

a székely kapu a 

keleti kapuformák 

közé tartozik"; a 

következőkben 

egy pesti 

néprajzosnak is 

szeretné elküldeni 

tanulmányát székely kapu

Fond 1 III. Györffy Dezső levél László Gyula Salgótarján 1986.03.22 1 f. 1 bor. gépirat

előző leveléhez 

kapcsolódó 

képanyagért a fia 

fog elmenni, 

előzetes 

egyeztetés után



Fond 1 III. Győry György levél László Gyula Budapest 1986.04.10 1 f. 1 bor. autográf

neve napjára jó 

egészséget és 

minden jót kíván

Fond 1 III. Győry György levél László Gyula Budapest 1987.04.09 1 f. 1 bor. autográf

ad multos annos - 

mondja + minden 

szépet és jót 

kíván névnapjára

Fond 1 III. Halla István levél László Gyula Budapest 1987.05.14 2 f. 1 bor. gépirat

műveinek 

elolvasása után az 

a benyomása, 

hogy a prof. nem 

csak a magyar 

honfoglalók, 

hanem a magyar 

keletkutatók 

rejtélyes 

történetének is 

ismerője; ezért 

bátorkodik 

ismeretlenül 

zavarni;  ő maga 

az ELTE BTK 

Idegennyelvű 

Lektorátusán 

japán és kínai 

nyelvet tanít, 

szakmai ismeretei 

javát Kínában és 

Japánban 

szerezte, 

Japánban 

publikálta 

irodalomtörténeti 

tanulmányait; 

szaktárgya hazai keletkutatás

Bálint Gábor (1844-

1913), Pröhle Vilmos 

(1871-1946), Felvinczi 

Takács Zoltán (1880-

1964), Horváth Tibor 

(1910-1972), Ligeti 

Lajos (1902-1987)

Fond 1 III. Hankó Nándor levél László Gyula Budapest 1987.09.02 1 f. 1 bor. + 5 f. autográf

[Göteborgba 

történő] 

visszautazása 

előtt írja sorait; 

csatolja 

tanulmánya 

bevezető 

tanulmányának 

fordítását azzal a 

megjegyzéssel, 

hogy jelzi, hogy a 

"tárgyalásban" és 

a "konklúziókban" 

kitér a runa-és 

rovásírás valamint 

a svéd Birka 

problematika 

kérdéskörére is; 

amint megkapja a 

svéd bírálatot, 

küldi; témája: 

"Tanulmányok (a 

svédországi) 

"Uppland" 

hajdani 

szervezete és 

területi 

beosztásáról, 

Uppland, 

székely székek

Fond 1 III. Harangozó Jánosné levél László Gyula Oroszlány 1987.09.02 1 f. gépirat

felkéri Várady 

Sándor 

szobrászművész 

kiállításának 

megnyitására

kiállításmegny

itás

Várady Sándor (1920-

2000) szobrászművész

Fond 1 III. Hatvani Dániel levél László Gyula Kecskemét 1987.05.28 1 f. 1 bor. gépirat

1988 elején közép-

ázsiai tematikus 

szám 

megjelentését 

tervezik, ennek 

jegyében 

"Avarkori 

onogurok 

letelepedése és 

továbbélésük a 

honfoglalásig" 

című cikk leadását 

várják tőle 1987. 

október 31-ig, de 

a megadott 

témakörön belül 

másik címet is 

választhat;  kérik 

közölni, hogy 

számíthatnak-e a 

jelzett határidőre 

Forrás. Szépirodalmi, 

szociográfiai, művészeti 

folyóirat (Kecskemét)

további 

aláíró 

Henkey 

Gyula

Fond 1 III. Hámori Károly levél László Gyula [Bruxelles] 1987.01.03 1 db autográf

őszintén értékelik 

minden évben 

saját készítésű 

karácsonyi 

üdvözletét; 8 

szintes modern 

képtárral 

gyarapodtak, 

mikor nézi meg?

további 

aláíró 

Ivánkay 

Judit

Fond 1 III. Hámori Károly levél László Gyula Bruxelles 1988.01.04 1 db 1 bor. autográf

"kivégezték" '87-

et és izgalommal 

várják az új évet; 

az óévben eladták 

a házukat, de még 

nemsikerült újat 

találni; Csurka járt 

feléjük; 

napsugaras '88-at 

kivánnak Csurka István

további 

aláíró 

Ivánkay 

Judit



Fond 1 III. Heitler László levél László Gyula Pápa 1986.09.05 1 db autográf

kiállítása 

előkészítése 

folyamatban van, 

október elején 

mennek a 

képekért, 

valószínűleg 13-

án nyitják a 

kiállítást; néhány 

fotót kér a 

meghívó részére; 

részletezi, hogy 

mennyi képet 

tudnak elhelyezni; 

a könyvtár 

folyosóján 

rajzokat, a 

tárlókban 

könyveit helyezik 

el; a világítás jó; 

szállásról 

gondoskodnak kiállítás

Fond 1 III. Heitler László levél László Gyula Pápa 1986.09.09 1 db autográf

október 3-án 

mennek a 

képekért; fotókra 

kéri ráírni az 

adatokat; a 

művészéletrajzok

at nem imseri, a 

válogatást rá 

bízza, bőven 

ajánljon, hogy 

legyen miből 

válogatni; 

szeptember 

második felében 

felkeresi; szép 

őszt kíván kiállítás

Fond 1 III. Heitler László levél László Gyula Pápa 1987.02.03 1 db autográf

rajta keresik a 

vendégkönyvet, 6-

án érte megy, ha 

nem lesz otthon, 

akkor is szeretné 

megkapni

Fond 1 III. Heitler László levél László Gyula Pápa 1987.02.18 1 db autográf

menyétől elhozta 

a vendégkönyvet, 

amit  kerestek 

rajta, reméli 

hasznát vette; 

Zsennyén ő még 

nem volt, biztos 

szép lehet; látta 

Majthényi Károly 

kiállítását, kéri 

adja át 

gratulációját, ha 

találkoznak; Pete 

György még nem 

nyilatkozott

Majthényi Károly, Pete 

György

Fond 1 III. Heitler László levél László Gyula Pápa 1987.12.16 1 db autográf

köszöni, hogy 

gondolt rá és 

saját metszésű 

lapon küldte 

ünnepi 

jókívánságait; ő is 

szeretetteljes 

ünnepeket kíván, 

sok munkát és jó 

egészséget; 

megvált az 

iskolától, már 

nem tanít, így 

rendszeresen 

fest, kutat és ír, 

ha nem is olyan 

eredményesen, 

mint szeretné; ha 

házuk előtt megy 

el, fölpillant 

ablakára, s 

egyszer talán be is 

kopog

Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1986.07.09 4 f. 1 bor. gépirat

tekintve, hogy 

1930-ban 

született, 

nyugdíjba 

küldték;  azóta 

intenzívebben 

vetette bele 

magát az 

idegenforgalomb

a, mint kísérő és 

tolmács; bérelt 

egy kis kertet, 

ahol évezettel 

figyeli a növények 

fejlődését, érését; 

a fia most 

rendben van, 

alkoholizmusa 

miatt kellett 

kezelni; most 

mentes az 

alkoholtól, reméli, 

hogy így  marad; 

egy távoli 

unokatestvére, 

aki Pesten él és 

amatőr régész, 

szeretne vele Khoór Miklós



Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1986.12.18 2 f. 1 bor. gépirat

télen nincs kerti 

munka, az 

idegenforgalom is 

szünetel, így 

lehetősége van 

színvonalas 

előadásokat 

hallgatni a 

METESZ-ben és 

TIT-ben, néha 

színházba is 

elmegy; fia józan 

életet folytat, 

műtős 

tanfolyamon vesz 

részt, így az 

annyira szeretett 

kórházi munkához 

szakképesítése is 

lesz; karácsonykor 

a testvérénél lesz 

Mohácson, mert 

fiát ügyeletre 

osztották be; 

nyáron szívesen 

menne Erdélybe, 

kivált Brassóba; 

mióta nyugdíjas, Vernes Gyula

Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1987.04.08 1 f. 1 bor. gépirat

itt a tavasz, 

virágoznak a 

mandulák, a 

turistáknak 

mindig elszavalja 

Janus Pannonius 

versét a 

mandulafácskáho

z; dolgozik a 

kertjében, 

ahonnan nagyon 

szép a kilátás a 

Mecsekre; 

nyugdíjasként a 

Kertvárosban 

lakik és csak 

ideiglenesen van 

telefonja, ezért 

inkább levélírásra 

kényszerül; 

barátai nem 

szívesen jönnek 

messzire a 

várostól, Vernes 

Gyula olykor-

olykor, de ő is 

nagyon el van 

foglalva az 

Fond 1 III. Hoós Elvira levél László Gyula Pécs 1987.12.15 2 f. 1 bor. gépirat

tolmácsodott a 

pécsi ipari 

vásáron, ahol a 

televízió 

készülékek 

kiállításán minden 

képernyőn őt 

látta; ősztől 

betegápolást 

vállalt 

szeretetből; 

Csaba fia 

szorgalmasan 

dolgozik, nagyon 

szereti a 

munkáját, néha 

udvarol, de 

amikor a lányok 

megtudják, hogy 

3 ezer forint a 

fizetése, akkor 

megszüntetik a 

kapcsolatot; 

keresztlánya (38 

éves) volt nála, 

aki nagy László 

Gyula rajongó, s 

amikor meglátta a 

Fond 1 III. Horváth Bertalan levél László Gyula Budapest 1986.07.29 1 db 1 bor. autográf

a Horváth-könyv 

ügyében, a 

nyomdai 

árajánlatok 

birtokában meg 

kell tennie az 

előkészületeket; 

útbaigazítás 

céljából szeretne 

találkozni

Horváth József (1891-

1961) festőművész

feltehetől

eg a végül 

1998-ban 

megjelent 

kiadványr

ól van szó: 

Soproni 

Horváth 

József 

művészet

e. László 

Gyula 

bevezető 

tanulmán

yával. 

[Sopron] : 

Débert 

Bt., 1998.

Fond 1 III. Horváth Bertalan levél László Gyula Budapest 1986.08.20 1 f. gépirat

tájékoztatja a 

tervezett 

kiadvány 

terjedelmi 

kötöttségeiről; a 

tanulmányi részre 

mintegy 32 

könyvoldal jutna; 

a képek 

kiválasztásánál is 

követi tanácsait; 

az írói 

honorárium 

legyen annyit, 

amennyit egy 

ilyen munkáért 

egy állami cégtől 

kérne

Horváth-

könyv

Horváth József (1891-

1961) festőművész



Fond 1 III. Horváth Bertalan levél László Gyula Budapest 1986.09.09 1 f. 1 bor. gépirat

küldi az általa 

elképzelt színes 

képek névsorát; 

amennyiben a 

szöveg tartalma 

más összetételű 

képanyagot 

igényelne, akkor a 

választást rá 

bízza, de kéri, 

hogy időben 

tájékoztassa

Horváth József (1891-

1961) festőművész

Fond 1 III. Horváth Bertalan levél László Gyula Budapest 1986.12.20 1 db

1 bor. + 1 

fénykép autográf

ha meggyógyul, 

viszi a végleges 

album eredetijét, 

az ő hibájából 

nagy a késés, de 

fogalma sem volt 

arról, hogy terve 

megvalósítása 

mennyi munkával 

jár; a fotósok 

pedig minden 

elképzelését 

felborították; 

boldog ünnepeket 

kíván

Horváth József (1891-

1961) festőművész

a 

mellékelt 

fénykép 

Horváth 

József 

Magyar 

Madonnáj

áról 

(aquarell) 

készült

Fond 1 III. Horváth Bertalan levél László Gyula Budapest 1987.01.22 1 f. gépirat

a Nyilatkozat arról 

szól, hogy a 

Horváth József 

Album 

megjelentetéséve

l kapcsolatos 

teljes anyagi 

kockázatot 

magára vállalja; a 

nyilatkozatot 

László Gyula 

számára írta

Horváth József (1891-

1961) festőművész

Fond 1 III. Horváth Bertalan levél László Gyula Budapest 1987.07.02 1 f. autográf

küld néhány 

tiszteletpéldányt; 

a végeredményt 

lehangolónak 

tartja, de a 

fogyatékosságoka

t az adott 

körülmények 

között nem 

lehetett elkerülni; 

köszöni amit az 

ügyért tett; a 

hivatalos 

könyvbemutató 

szeptember 

közepére tervezik 

Sopronban

Horváth József (1891-

1961) festőművész

Fond 1 III. Horváth Bertalan levél László Gyula Budapest 1987.08.20 1 f. 1 bor. autográf

tudatja, hogy az 

ünnepi heteknél 

elmaradt 

könyvbemutatót 

szeptemberben 

tartják meg a 

Művészetbarátok 

Köre soproni 

rendezvényeként, 

két időpontot 

javasol; utazás, 

szállás és egyéb 

költségeket 

biztosítják

Horváth József (1891-

1961) festőművész

Fond 1 III. Horváth Bertalan levél László Gyula Budapest 1987.11.08 1 f. 1 bor. autográf

küldi a 

szeptemberi 

könyvbemutatóró

l készült meghívót 

és újságcikket; 

sajnálja, hogy 

soproni 

kirándulása a 

rendezők 

hibájából nem 

úgy sikerült, (már 

ami a rendezvény 

iránti hivatalos 

érdeklődst illeti) 

ahogy várta, de 

neki így is 

emlékezetes 

élmény volt

Horváth József (1891-

1961) festőművész

Fond 1 III. Huszár Imréné, Ira levél László Gyula Budapest 1987.02.05 2 f. 1 bor. autográf

reményt 

ébresztett benne 

levele, miszerint  

várható, hogy 

férjéről 

tanulmányt tervez 

az Új Írásban; 

reméli, hogy a 

zsennyei 

környezet 

frissítőleg hat 

munkakedvére

Huszár Imre (1899-

1985) szobrászművész



Fond 1 III. Huszár Imréné, Ira levél László Gyula Budapest 1987.08.01 1 f. 1 bor. autográf

végre megvehette 

az Életünk című 

folyóiratot, benne 

a férjéről szóló 

tanulmányával; 

köszöni az 

értékelő meleg 

hangot, amellyel 

férje művészetét 

bemutatja és úgy 

érzi, hogy a 

tanulmány 

megjelenési 

formája méltó 

Huszár Imre 

emlékéhez

Huszár Imre (1899-

1985) szobrászművész

az írás 

címe: 

Elfelejtett 

értékeink. 

Huszár 

Imre 

művészet

e. In 

Életünk. 

24. évf. 

1987. 7. 

szám. p. 

657-662.

Fond 1 III. Huszár Imréné, Ira levél László Gyula Budapest 1987.08.21 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni, hogy az 

"Életünk" 

főszerkesztőjénél 

közbenjárt a 

tiszteletpéldányo

k ügyében; ám 

tévedés történt, 

mert júliusi 

számok helyett a 

júniusiakból 

küldtek 10 

példányt; megírta 

a tényállást a 

főszerkesztőnek, 

de feltetehtően 

szabadságon van, 

mert még nem 

kapott választ

Huszár Imre (1899-

1985) szobrászművész, 

Pete György

Fond 1 III. Huszár Imréné, Ira levél László Gyula Budapest 1987.08.05 1 f. 1 bor. gépirat

sajnálja, hogy 

annyi 

bonyodalmat 

okozott az 

Életünk ominózus 

számaival, ahogy 

azt is sajnálja, 

hogy idejét 

rabolta, és a 

lapok költségeit is 

ő fedezte; reméli, 

hogy nyaralása 

után 

találkozhatnak

Huszár Imre (1899-

1985) szobrászművész

Fond 1 III. Huszti János levél László Gyula Budapest 1986.04.15 1 f. 1 bor. soksz.

meghívja 

hagyományos 

Véndiák 

találkozóra, az 

istentiszteletre, s 

az azt követő 

közös ebédre

Budapesti Unitárius 

Egyházközség Lelkészi 

Hivatala

Fond 1 III. Huszti János levél László Gyula Budapest 1986.08.18 1 db gépirat

Zágony Sándor 

kérésére küldi a 

mellékelt levelet; 

rá bízza, hogy 

érdemes-e az 

üggyel 

foglalkozni; 

hiányzik körükből, 

régen látták, de 

távollétében is 

szeretettel 

gondolnak rá Zágony Sándor

Fond 1 III. Iván Géza levél László Gyula Miskolc [1986.03.21.] 1 db autográf

a Szabolcs-

Szatmári Öregdiák 

Kör és a Miskolci 

Református 

Gimnázium Volt 

Növendékeinek 

Egyesülete a 

budapesti Thököy 

u. 73. sz. alatti 

klubhelyiségben 

történelmi 

klubestet rendez, 

melyre tisztelettel 

meghívják; 

felsorolja az 

előadókat, majd 

kéri, hogy 

jelenlétével 

tisztelje meg őket, 

mert jelenlétével, 

hozzászólásával 

emelné a klubest 

színvonalát

Antalóczy Zoltán, Balás 

Gábor, Iván Géza

Fond 1 III. Jakab Béla levél László Gyula Szeged 1986.06.09 1 f. gépirat

tojáshéj-leletek 

vizsgálatával 

foglalkozik; 

kutatásai során 

Bóna István, 

Juhász Irén és 

Kutzián Ida 

régészektől 

kapott leleteket 

vizsgálatra, de 

egyikük sem 

reagált a vizsgálat 

eredményeire; 

még egy nyitrai 

kutató Milán 

Hanuliak is 

küldött neki 

leletanyagot; 

dolgozatainak 

különlenyomatát 

küldi; a levél írója 

az ország 

gólyaállományána

k vizsgálatával is 

foglalkozik; 

nyugdíjasként 

még dolgozik a 

Somogyi 

tojáshéj-

vizsgálat



Fond 1 III. Jakab Béla levél László Gyula Szeged 1986.06.16 1 f. 1 bor. gépirat

nagyon köszöni 

tojáshéj-

vizsgálatai 

eredményének 

pozitív 

értékelését; 

érdekes az 

öszefüggés az 

eredmény és az 

idézett 

kalendáriumi 

szöveg között; a 

tojáshéj gyógyító 

erejébe, 

betegséget 

távoltartó erejébe 

vetett hit jobban 

feltételezhető a 

népvándorláskori 

népek 

gondolkodásában

tojáshéj-

vizsgálat

Fond 1 III. Jakab Jenő levél László Gyula Budapest 1986.01.15 2 f. 1 bor. soksz.

felkéri, hogy 

január 21-én a 

lakásán, egy tea 

keretében, egy 10-

12 fős 

társaságban 

tartson előadást a 

honfoglaló 

magyarok 

hitvilágáról előadás

Fond 1 III. Jakab Jenő levél László Gyula Budapest 1987.11.16 1 f. 1 bor. autográf

meghívja 

november 22-iki 

gyülekezeti 

összejövetelükre

Pestlőrinci Unitárius 

Egyházközség (Budapest)

Fond 1 III. Jaszovszky Joseph levél László Gyula

San 

Francisco 1987.05.23 1 f. 1 bor. autográf

annyira 

elterjedtek a 

magyarok között 

a sumér 

őstörténeti 

csodabogarak, 

hogy kénytelen 

volt egy 

tudományos 

magyar 

őstörténeti 

összefoglalót írni 

a magyarok 

számára; Ligeti 

Lajostól 

engedélyét kérte, 

hogy "A 

magyarság 

őstörténete" című 

munkájából 

idézhessen, 

részeket vehessen 

át; hasonló 

kéréssel fordul 

László Gyulához is 

"Őstörténetünk" 

c. művével 

kapcsolatban; a sumér kérdés

Fond 1 III. Jaszovszky Joseph levél László Gyula

San 

Francisco 1987.11.27 1 db 1 bor. autográf

sajnálja, hogy 

nem 

találkozhattak, de 

reméli, hogy 

következő évben 

Budapestre 

repülhet; boldog 

ünnepeket és jó 

egészséget kíván 

áldásával kísérve

Fond 1 III. Juhász Antal levél László Gyula Szeged 1987.07.09 1 f. 1 bor. gépirat

a "Szegedi 

portrék" 

keretében, 

Vinkler Lászlóról 

tartott előadását 

"Múzeumi 

kutatások 

Csongrád 

megyében 1985. 

c. kiadványukban 

megjelentették; 

küldi a szerzői 

tiszteletpéldányo

kat

Csongrád Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Szeged) Vinkler László

Fond 1 III. Kalmár Zoltán levél László Gyula Budapest 1986.06.08 2 f. 1 bor. autográf

a kissé zavaros 

levélben írója azt 

taglalja, hogy egy 

római hajó 

hogyan tudja 

elfoglalni az 

ellenséges 

karthágói gályát

Fond 1 III. Kanyar József levél László Gyula Kaposvár 1987.12.02 1 f. 1 bor. gépirat

küldi Magyar 

Kálmán Segesdről 

írt régészeti 

feltáró munkáját, 

s kéri, hogy lássa 

el a szaklektori 

teendőket; a 

szerző majd 

jelentkezik az 

íráshoz tartozó 

képekkel és 

rajzokkal, a kiadó 

pedig küldi a 

lektorálásra 

vonatkozó 

hivatalos 

megállapodást Segesd

Somogy Megyei Levéltár 

(Kaposvár) Magyar Kálmán Segesd



Fond 1 III. Kállai Géza levél László Gyula Budapest 1987.04.28 1 f. gépirat

úgy tudja, hogy a 

Numizmatikai 

Szemle 

szerkesztősége 

elküldte számára 

a Dbg. 1706/a 

dénár 

templomképének 

meghatározására 

tett kísérlete 

anyagát; leírni 

nem merte, de 

most a levélben 

elmondja, hogy 

érzése szerint az 

"éremképből és a 

fehérvári 

maradványból 

visszaállítható 

templom korábbi 

térszerkesztési 

elvek szerint épült 

meg, mint amik a 

X. század végén 

általánosak 

voltak"; továbbá a 

fehérvári 

maradvány olyan 

Dbg. 1706/a 

dénár

Fehérvár, 

Germigny des 

Près

Fond 1 III. Kálmán Béla levél László Gyula Csorna 1986.11.02 2 f. 1 bor. autográf

elragadtatással 

beszél a Pápán 

látott kiállításáról; 

emlékezteti egy 

korábbi levelére, 

amelyben jelezte, 

hogy szeretne 

tőle rajzot 

vásárolni; igenlő 

válasz esetén 

levélben 

megbeszélnék a 

találkozás 

időpontját kiállítás Pápa

Fond 1 III. Kálmán Béla levél László Gyula Csorna 1986.11.17 1 db autográf

köszönettel vette 

a választ; a 

megadott 

időpontban kisfia 

társaságában fel 

fogja keresni

Fond 1 III. Kerekes István levél László Gyula Budapest [1986].04.01. 1 f. autográf

küldi a 

hangfelvételről 

készült kéziratot; 

esetleges 

javításait, 

kiegészítéseit 

Benda Marci 

barátjával együtt 

hálásan fogadják Magyar Rádió Benda Kálmán

Fond 1 III. Kiss Attila levél László Gyula Budapest 1986.01.15 1 f. gépirat

Kovrig Ilona az 

avar corpus 

szervezési 

munkáit 

befejezettnek 

tekinti; ezért a 

Nemzeti Múzeum 

főigazgatósága 

tájékozódni  

szeretne a 

folyamatban lévő 

kötetek 

helyzetéről; 

kérdezik, hogy 

mikorra tervezi a 

csákberényi 

temető kéziratát 

lezárni és leadni; 

továbbá milyen 

anyagi 

támogatásra van 

szükség a munka 

befejezéshez avar corpus

Magyar Nemzeti 

Múzeum Kovrig Ilona Csákberény

Fond 1 III. Kiss Ernőné levél László Gyula

Szabadbatty

án [1986.12.00.] 1 db autográf

úgy véli, hogy 

Pesti Jánossal már 

megbeszélték a 

kiállítás részleteit; 

a képeket már 

keretezik; hány 

meghívót küldjön; 

a koronázási 

ékszerekről kérik 

azbelőadást kiállítás Pesti János

Fond 1 III. Kiss Ernőné levél László Gyula

Szabadbatty

án [1986.12.00.] 1 db autográf

a képek 

elkészültek, de a 

kereteket a 

megkérdezése 

nélkül sötétre 

pácolták; szerinte 

a sötét keretek 

jobban kiemelik a 

rajzok szépségét; 

vetítő lesz, neki 

csak a diákat kell 

hozni a 

koronázási 

ékszerekről kiállítás



Fond 1 III. Kiss Ernőné levél László Gyula

Szabadbatty

án [1986.12.00.] 1 db autográf

lebontották a 

kiállítást, s ha már 

hazaérkezett, 

akkor megkezdik 

a képek 

visszaszállítását; 

április 17-én 

szeretnék 

megnyitni Áron 

Nagy Lajos 

kiállítását, melyet 

ő nyitna meg 

Pesti Jánossal 

közösen; 

szeretné, ha 

eljönne és szóra 

bírná a festőt, 

előtte pedig a 

honfoglalásról 

tartana előadást kiállítás

Pesti János, Áron Nagy 

Lajos (1913-1987) 

festőművész

Fond 1 III. Kiss Ernőné levél László Gyula

Szabadbatty

án [1986.12.00.] 1 db 1 bor. autográf

boldog, 

eredményekben 

gazdag új évet 

kíván és ismét 

előadásra hívják előadás

Fond 1 III. Kiss Gyula levél László Gyula Szombathely 1986.00.00. 1 f. 1 bor. autográf

személyes 

kapcsolatteremté

s lehetőségének 

hiányában 

levélben kéri, 

hogy eddig 

elolvasott és 

szeretett könyveit 

dedikálja

Fond 1 III. Kiss Ilona levél László Gyula Révfülöp 1986.12.16 1 f. 1 bor. autográf

nagyon sajnálja, 

hogy betegsége 

miatt nem tudta 

megtartani 

veszprémi 

előadását; ő is 

érzi a 75 év 

súlyát; kár, hogy 

autó hiányában 

nem tudta 

meglátogatni 

Balatonrendesen, 

pedig szívesen 

elmondta volna 

"táltos madara" 

történetét és azt, 

hogy a nevek 

világa nem ostoba 

türelemjáték; jó 

lett volna 

beszélgetni a 

mongol hadba 

hívásról is; most a 

sámán hit 

maradványait 

keresi a földrajzi 

nevek között; 

reméli, hogy már 

Fond 1 III. Kiss Imre levél László Gyula Szentendre 1986.07.25 1 f. 1 bor. + 2 f. gépirat

magyarságtudom

ányi folyóiratának 

kiadását már 

1983 óta tervezi; 

a leendő 

folyóiratot saját 

bécsi 

kiadóvállalata 

szerkesztené és 

adná ki; 

tervezetét, 

javaslatait és 

céljait a  melléklet 

tartalmazza; 

amennyiben 

célkitűzéseivel 

egyetért, küldje el 

javaslatait, írásait 

szentendrei 

címére

"Magyar" 

Őstörténeti és 

Néprokonsági 

folyóirat

"Eola" Verlag und 

Buchhandel (Wien)

Fond 1 III. Kiss Imre levél László Gyula Szentendre 1986.12.26 2 f. 1 bor. gépirat

levelének első 

része valójában 

"körlevél", 

melyben 

megköszöni 

mindazoknak a 

válaszait, akik 

reagáltak a 

"Magyar" című 

folyóirattervére; a 

folytatás már 

László Gyulának 

szól; neki is 

megköszöni 

mindenre 

kiterjedő 

javaslatait, 

gyakorlati 

tanácsait, 

megmagyarázza, 

hogy 

tervezetében a 

szomszéd népek 

között miért nem 

említi a 

románokat; 

személyes 

találkozást kér

"Magyar" 

Őstörténeti és 

Néprokonsági 

folyóirat

"Eola" Verlag und 

Buchhandel (Wien)

Götz László, Besenyő 

Sándor

Fond 1 III.

Kleinné Horváth 

Magda levél László Gyula Mór 1986.08.26 1 f. gépirat

meghívja őszi 

rendezvényeik 

egyikére; író-

olvasó találkozó 

vagy kötetlen 

beszélgetés 

keretében 

szeretnék 

vendégül látni előadás

Radó Antal Városi 

Könyvtár (Mór)



Fond 1 III.

Kleinné Horváth 

Magda levél László Gyula Mór 1986.09.10 1 f. gépirat

legutóbbi levelére 

utalva kéri, hogy 

vállalja el 

tanévkezdéshez is 

kapcsolódó 

művelődéstörtén

eti sorozatuk 

nyitó előadását; 

felhívja figyelmét 

a város őszi 

programjaira: 

helyismereti 

konferencia, Őszi 

Megyei 

Könyvhetek, Móri 

Napok; felveti 

annak 

lehetőségét, hogy 

esetleg ezen 

események 

egyikén is tartana 

előadást; 

nemleges válasza 

is fontos, mert ez 

esetben más 

előadót kell 

keresniük előadás

Radó Antal Városi 

Könyvtár (Mór)

Fond 1 III.

Kleinné Horváth 

Magda levél László Gyula Mór 1986.09.23 1 f. gépirat

köszöni, hogy 

elfogadta 

felkérésüket az 

Őszi Megyei 

Könyvhét 

megnyitójával 

kapcsolatban, 

előadása a 

honfoglalás 

koráról szólna; kis 

kiállítást is 

rendeznek, egy 

móri 

magángyűjtő, 

Kovács Ákos 

néhány 

műtárgyát 

mutatják be egy 

zárható vitrinben 

"A korszak 

műtárgya" 

címmel előadás

Radó Antal Városi 

Könyvtár (Mór)

Fond 1 III.

Kleinné Horváth 

Magda levél László Gyula Mór 1986.10.30 1 f. gépirat

időben 

megkapták a 

táviratot, így le 

tudták mondani a 

programot; 

nagyon sajnálja, 

hogy betegsége 

miatt nem 

tarthatja meg 

előadását; 

mielőbbi 

gyógyulást kíván 

munkatársaival 

együtt és reméli, 

hogy 1987 

tavaszán ismét 

megkereshetik, 

hogy elmaradt 

előadását 

pótolhassa előadás

Radó Antal Városi 

Könyvtár (Mór)

Fond 1 III.

Kleinné Horváth 

Magda levél László Gyula Mór 1987.01.08 1 f. gépirat

már most 

ismerteti tavaszi 

programjaik 

dátumait és 

reméli, hogy egy 

kedvező 

időpontban meg 

tudja tartani 

előadását előadás

Radó Antal Városi 

Könyvtár (Mór)

Fond 1 III.

Kleinné Horváth 

Magda levél László Gyula Mór 1987.01.22 1 f. gépirat

köszönik, hogy 

elvállalta áprilisra 

a találkozót; 

biztosítják 

számára autóval 

az utazást előadás

Radó Antal Városi 

Könyvtár (Mór)

Fond 1 III.

Kleinné Horváth 

Magda levél László Gyula Mór 1987.04.06 1 f. gépirat

köszönik, hogy 

április 10-én 

vendégük lesz; 

kocsival érte 

mennek és az 

előadás előtt egy 

kis városnézésre 

is meghívják előadás

Radó Antal Városi 

Könyvtár (Mór)

Fond 1 III. Kollautz, Arnulf levél László Gyula Eichstetten 1986.07.14 1 db gépirat német

három 

különlenyomatot 

küld a Byzantiaka 

5. kötetéből 

(1985) és kéri, 

hogy juttassa el a 

címzetteknek

Fond 1 III. Kovacsics József levél László Gyula Budapest 1986.10.01 1 f. gépirat

népességtörténeti 

sorozatot 

szerkeszt az 

Ifjúsági Kiadó 

részére; a Kiadó 

kérését 

tolmácsolva 

kérdezi, hogy 

hajlandó lenne-e 

egy könyvet írni 

számukra  a 

kettős 

honfoglalásról

ELTE Állam-és 

Jogtudományi Kar



Fond 1 III. Kovács Ákos levél László Gyula Budapest 1987.07.27 1 f. 1 bor. gépirat

feladott címére 

egy tematikus 

Forrás számot, 

mely a 

tetoválással 

foglalkozik; mint 

néprajzos ő is 

foglalkozott a 

testdíszítés e 

furcsa szokásával; 

a Corvina "Képek 

a bőrön" címmel 

ad ki egy kötetet, 

amit ő egy zágrábi 

és egy bécsi 

kolléga 

közreműködéséve

l kiegészítene és 

újra szerkesztene; 

kéri, hogy írjon 

egy mintegy 1-2 

íves dolgozatot a 

magyar 

testfestés, 

tetoválás 

szokásairól; ő 

maga is tud 

néhány régészeti 

testdíszítés, 

tetoválás

Országos Közművelődési 

Központ Mario Petrič

Fond 1 III. Kovács Edit levél László Gyula Budapest 1986.11.27 1 f. autográf

küldi a 

Radvánszky 

kötetet, előre is 

köszönve TV-beli 

riportját Helikon Kiadó (Budapest)

a könyv 

feltehetől

eg: 

Radvánszk

y Béla: 

Magyar 

családélet 

és 

háztartás I-

III. 1. 

kötet: 

Magyar 

családélet 

és 

háztartás  

a XVI-XVII. 

században

. Bp. : 

Helikon, 

1986.

Fond 1 III. Kovács Istvánné levél László Gyula Budapest 1986.01.29 1 f. 1 bor. gépirat

Szentpéteri 

Józsefre 

hivatkozva kéri, 

hogy általános 

iskolájukban (15. 

kerület) tartson 

előadást jelenlegi 

kutatásairól és a 

készülő "Árpád 

magyarjai" című 

könyvéről előadás Szentpéteri József

Fond 1 III. Kovács Istvánné levél László Gyula Budapest 1986.03.06 1 f. 1 bor. gépirat

bár Szentpéteri 

József régi 

tanítványuk révén 

tudják, hogy 

meghívásukat az 

előadásra 

elfogadta, felettes 

haróságuk írásban 

kéri igenlő válasza 

megerősítését előadás Szentpéteri József

Fond 1 III. Kovács József levél László Gyula

Székelyszáld

obos 1986.12.16 1 f.

1 bor. + 1 

képeslap autográf

köszöni 

megemlékező 

sorait, jó érzés, 

amikor szüleik 

emlékezete 

tovább fonódik és 

ez a szálacska 

nem szakad el; 

nagy hó van, 

amire szükség is 

van, mert 

víztartalékaik 

elfogytak; 

Erdővidéken sok a 

borvíz és a 

felbugyogó 

források nem 

engedik 

kiszáradni a 

patakok medrét; 

eben az évben is 

több fúrást 

végeztek, sok 

környező falu 

tőlük viszi a 

borvizet; már csak 

Tókos Vilmos 

bácsi van, aki még 

Fond 1 III. Kovács József levél László Gyula

Székelyszáld

obos 1987.12.18 1 f.

1 bor. + 1 

képeslap autográf

egy év elteltével 

ismét beszámol 

Erdővidék 

helyzetéről; már 

egyre kevesebben 

élnek szüleik 

korosztályából, 

László Gyuláékra 

emlékezők közül 

már csak a 

levélíró 

nagynénje Eliza 

néni, Tókos 

Vilmos bácsi és 

Kolubán Béla 

bácsi él; halottak 

napján ugyanezek 

az emberek áltak 

meg a Jánó 

síremlék mellett, 

hogy 

megemlékezzene

k azokról, akik 

egykor a tudás 

magvait 

hintegették 

falujukban; 

falujuk most 1350 



Fond 1 III. Kovács Judit levél László Gyula Budapest 1987.02.10 2 f. autográf

történelem 

szakon végzett, 

de közben bejárt 

a török tanszék 

előadásaira is; 

egyetem után 

három hónapot 

töltött 

ösztöndíjjal 

Törökországban, 

ekkor fordult 

érdeklődése a 

török népek 

folklórja és zenéje 

felé; úgy 

gondolja, hogy ez 

a terület fontos 

lehet a magyarság 

szempontjából; 

családi problémák 

miatt sokáig nem 

tudott foglalkozni 

a témával, de 

most újra jut rá 

ideje; szeretné 

megkérdezni, 

hogy melyek azok 

a pontok, 

Fond 1 III. Kováts Ferenc levél László Gyula Budapest 1986.01.24 1 db autográf

remélve, hogy 

ebben az évben 

siekrül 

találkozniuk, 

boldog, alkotó új 

évet kíván

Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1986.01.02 1 f. 1 bor. gépirat

elküldte 

Forráséknak 

[Forrás. Irodalmi 

és művészeti 

folyóirat 

(Kecskemét)?] a 

paksamétát, 

számítása szerint 

nyárelőn 

megjelenik az 

írás; szeretnék 

Juhász Ferencet 

meghívni Bajára; 

ő csak kétszer 

találkozott vele, s 

nem hiszi, hogy a 

költő emlékezne 

rá; arra kéri hívja 

fel telefonon, s 

kérdezze meg 

nevében, hogy 

meghívásukat 

elfogadná-e

Türr István Múzeum 

(Baja) Juhász ferenc

Fond 1 III. Kőhegyi Mihály levél László Gyula Baja 1987.04.30 1 f. gépirat

egy baráti 

találkozón 

mesélte, hogy 

amerikai útja 

során magyar 

betűs írógépet 

akart vásárolni; 

útbaigazítás után 

kiderült, hogy 

legénykori 

katonatársa volt a 

tulajdonos; egy 

ismerőse hasonló 

írógépet szeretne, 

ezért kéri, hogy 

írja meg az illető 

nevét vagy annak 

az amerikai 

magyarnak a 

címét, aki ismeri a 

cég nevét

Fond 1 III.

Kraszna Kultsár 

Józsefné levél László Gyula Budapest 1968.08.18 1 f. 1 bor. gépirat

mintegy 30 évvel 

korábban szóba 

került Medgyessy 

Ferenc Bogdán 

Mária szobrász-

keramikusnak írt 

leveleinek 

kiadása; ez a terv 

különféle okok 

miatt nem 

valósult meg; 

Bogdán Mária, a 

levélíró testvére 

1982-ben súlyos 

betegségben 

elhunyt, s ő most 

arra gondolt, 

hogy újra beszélni 

kellene erről a 

kérdésről, ezért 

szeretné 

személyesen 

felkeresni

Medgyessy Ferenc, 

Bogdán Mária 

Fond 1 III. Kühne Pál levél László Gyula Budapest 1986.01.21 1 f. 1 bor. autográf

"A 

honfoglalókról" 

című könyv 

olvasása közben 

kérdések 

merültek fel a 

levél írójában, 

ezeket próbálja 

meg tisztázni; 

megnyugtatónak 

tartja, hogy Lipták 

Pál és Rásonyi 

László kiállnak a 

kettőshonfoglalás 

elmélete mellett

Lipták Pál, Rásonyi 

László



Fond 1 III. Kühne Pál levél László Gyula Budapest 1986.06.20 1 f. 1 bor. autográf

megköszönve 

sorait, erős 

késztetést érez 

arra, hogy 

őstörténettel 

kapcsolatos 

gondolatait a 

kettős 

honfoglalás 

elmélete 

szerzőjének 

elmondja; Kiszely 

István cikkei 

szerint Árpád 

népe nem a 

griffes-indásoktól 

tanult magyarul, 

hanem a török 

ujgurok vették át 

a nyelvet a 

voguloktól Kiszely István

Fond 1 III. Kürti Béla levél László Gyula Szeged 1986.05.14 1 f. gépirat

[Trogmayer] Ottó 

kórházban van, 

ezért a hozzá 

intézett sorokra ő 

válaszol; 

katalógus ügyben 

ő a vétkes, mert a 

már javított 

francia kiadást 

kellett volna 

átadnia; a magyar 

fél részéről 

leadott 

katalógusszövegb

e és illusztrációs 

anyagba erős 

kézzel belenyúltak 

a németek, sajnos 

semmiféle 

korrektúrát nem 

láttak, csak a kész 

végterméket 

adták kezükbe; 

Párizsban még 

sikerült egy-két 

javítást elérni, de 

ez elenyésző 

hányad, így egyik Trogmayer Ottó

Fond 1 III. Kürti Katalin, Sz. levél László Gyula Debrecen 1986.10.13 1 f. 1 bor. gépirat

nagyon örült 

levelének és főleg 

annak, hogy új 

dolgokat 

tudhatnak 

Medgyessy 

Ferencről; sajnos 

új kiadványra 

nincs pénz, de 

Módy Györggyel 

együtt azt 

javasolják, hogy 

írjon egy másfél 

íves tanulmányt a 

87-es évkönyvbe; 

az Alföld biztosan 

szívesen fogadna 

bármit, de a 

szóban forgó írást 

a terjedelme 

miatt nem 

valószínű; jó 

lenne levélben 

jelezni a tervet; ő 

most 

Munkácsyval van 

elfoglalva Déri Múzeum (Debrecen)

Medgyessy Ferenc, 

Munkácsy Mihály, 

Módy György

Fond 1 III. Kürz János levél László Gyula Allentown 1986.01.16 1 f.

1 bor. + 2 f. 

xeroxmás. autográf

"jó tett helyébe 

jót várj" jegyében 

azonnal leül és 

válaszol, mert 

eddig még soha 

nem fordult elő, 

hogy egy 

hónapban két 

levelet is kapjon 

barátjától; üdvözli 

Marton Magdát; 

ami a Falevelet 

illeti (feltehetően 

egyik munkájáról 

van szó), 

decemberben 

kiállított munkái 

között szerepelt 

25 másikkal 

együtt; értékeli, 

ha barátja jó 

színben mutatja 

be, ehhez a 

bemutatáshoz fűz 

életrajzi 

kiegészítéseket; 

nem kódorgott a 

világban, 

Marton Magda, 

François Gachot, Kürz 

Péter, Kürz Gábor

a 

melléklet 

xeroxmás

olat egy 

családi lap 

"Kürz havi 

lap" 1954. 

júniusi 

számáról, 

illetve 

annak két 

oldaláról; 

a lapot 

Kürz Péter 

szerkeszti, 

a két 

másolt 

oldal a 

nyolc 

hónapos 

Kürz 

Gáborról 

szól

Fond 1 III. Kürz János levél László Gyula Allentown 1987.09.04 2 db 1 bor. autográf

éppen Texas déli 

részén, Galveston 

szigeténél van, 

ahová családja 

egy részét ment 

látogatni, s úgy 

fekszik előtte a 

Mexikói öböl egy 

része halványos 

szürkéskék 

pasztallképként, 

miként barátja 

előtt feküdt a 

francia part, 

amikor 

Gachhotékat 

látogatta; ezek a 

vizek akkor is ott 

lesznek, amikor 

ők már nem 

élnek; levelét 

nem hozta 

magával, csak 

annak utolsó 

sorait 

emlékezetében; 

jó érzéssel vette 

kézbe levelét, de 

François Gachot, Csók 

István



Fond 1 III. Kürz János levél László Gyula Allentown 1987.11.12 1 f.

1 bor. + 1 f. 

xeroxmás. gépirat

levelét plasztikus 

természeti 

leírással kezdi, 

Texasból már 

hazatértek, de 

lelki szemei előtt 

látja most is a 

tenger tarajos 

hullámait, a nap 

és a hold, a felhők 

örökös 

változásait; 

lakóhelye 

közelében tenger 

ugyan nincs, de 

gyakorta kisétál a 

város széli 

ligetbe, ahol a 

csöndesen 

csordogáló 

patakban, annak 

köveiben 

gyönyörködik, 

élvezi a déli 

bágyadt napsütés 

óráit, mert ez 

életmentő, évei 

számát 

 a 

melléklet 

egy 

oldalnyi 

xeroxmás

olat 

a"Kürz 

havi lap" 

1954. 

júniusi 

számából; 

az írás 

címe: 

Magyarok 

a 

labdarúgá

sban 

(folytatás)

Fond 1 III. Kürz János levél László Gyula Allentown 1987.12.12 1 f.

1 bor. + 1 f. 

xeroxmásolat autográf

indulás előtt rövid 

az idő, ezért ez 

egy rövid, másik 

levelet ígérő levél, 

ugyanis Atlantába 

készülnek 

legkisebb fiához, 

ott töltik a 

karácsonyt; 

legutóbbi 

levelében 

elküldött egy 30 

évnél régebbi 

dokumentumot, 

amellyel azt 

akarta 

bizonyítani, hogy 

fiainak igyekezett 

magyar nevelést 

biztosítani, a 

nyelv 

megtartását; 

legnagyobb fia 12 

éves korában 

"lapszerkesztő" 

volt; most vette 

észre, hogy előző 

leveléhez a cikk 

 a 

melléklet 

egy 

oldalnyi 

xeroxmás

olat 

a"Kürz 

havi lap" 

1954. 

június 2. 

számából; 

az írás 

címe: 

Magyarok 

a 

labdarúgá

sban (első 

rész)

Fond 1 III. Láng Gusztáv levél László Gyula Szombathely 1987.04.03 1 f. 1 bor. autográf

a Gaál Gábor 

szócikk elkészült, 

Kós Károlyt most 

írja, hétfőn 

postázza; a 

késlekedésért 

elnézést kér, sok 

teendő 

hátráltatta

Életünk Szerkesztősége 

(Szombathely) Gaál Gábor, Kós Károly

Fond 1 III. Lipták Dorottya levél László Gyula Szeged 1986.04.25 1 f. 1 bor. gépirat

korábbi 

megbeszélésük 

értelmében 

értesíti, hogy 

május 7-én 

szeretettel várják 

és felkérik, hogy a 

Történész Kör 

számára tartson 

előadást a 

korábbi 

megbeszélt 

témában előadás

JATE Új- és Legújabbkori 

Magyar Történeti 

Tanszék 

Fond 1 III. Liska András levél László Gyula

köszöni, 

hogy 

elfogadta az 

elnöki 

tisztséget 

doktori 

disszertációj

a védésekor, 

megtisztelte

tésnek érzi; 

a védés 

pontos 

időpontjáról 

értesíteni 

fogja; 

reméli, hogy 

tartalmas 

napokat tölt 

a festői 

zsennyei 

kastélyban 

és annak f 

estői 

környékén; a 

közeli 

gutatöttösi 

római 

katolikus 1987.10.12 2 f. 1 bor. autográf

emlékezteti 

áprilisban írt 

levelére, melyben 

a foglalkozást 

jelentő 

családnevek 

onogur 

kapcsolatáról 

kérdezte; ezúttal 

régebbi korok felé 

terelődött a 

figyelme; a 

magyarok eredete 

érdekli, vagyis az, 

hogy honnan 

jöttünk; mást 

mond a tananyag 

és mást mond 

Kiszely István, úgy 

gondolja, hogy e 

témában a 

profnak van a 

legnagyobb 

tapasztalata, 

számít válaszára; 

a történelemórán 

is sokat 

vitatkoznak, Kiszely István

Fond 1 III. Liszkay Luca levél László Gyula Pécs 1987.12.17 1 db 1 bor. autográf

délkeleti 

gyomrokat 

megfekvő Erdélyt 

emésztgeti, meg 

Csomor 

Szentkoronáját; 

Karácsony 

közeledvén 

rajzolta az 

angyalkát, hogy 

hozza az Ég 

áldását, amit 

bőven 

megérdemel 

tetteivel

lehetséges

, hogy 

Csomor 

Lajos 

valamelyik 

1987-ben 

megjelent 

művéről 

van szó: 

1/ 

Magyaror

szág szent 

koronája 

2/ Szent 

István 

koronája 

nyomában



Fond 1 III. Madarász Andor levél László Gyula Budapest 1986.[04.26] 1 db autográf

birtokában van 

egy tusrajz, ami 

1964. VI. 8-án 

készült 

Kecskeméten; a 

rajz jobb alsó 

sarkában: "Tóth 

Lacinak tollpróba 

1964.VI.8. László 

Gyula"; várja 

válaszát, hogy 

valóban ő 

készítette-e a 

rajzot, ha nem 

emlékszik rá, 

akkor szívesen 

bemutatja; 

egyúttal meghívja 

festmény- és 

régiséggyűjtemén

yének 

megtekintésére; 

26 védett tárgy 

van tulajdonában, 

köztük három, 

hazánkban csak 

nála található 

tárgy

Fond 1 III. Madarász Andor levél László Gyula Budapest 1987.02.16 1 db autográf

tulajdonában van 

özvegy Arany 

Jánosné 1883. 

december 14-én, 

vidéki rokonához 

írt, négy oldalas, 

gyász-szegélyes 

levele, ha érdekli, 

felajánlja cserére; 

rajzaiból szeretne 

érte kapni Arany Jánoné

Fond 1 III. Majthényi Károly levél László Gyula Zsennye 1986.04.10 1 f. gépirat

a Zsennyei 

Művésztelep több 

mint harminc éve 

működik, ez idő 

alatt sok fénykép 

készült; arra kérik 

a Művésztelep 

vendégeit, hogy a 

birtokukban lévő 

fényképeket, 

negatívokat 

bocsássák 

rendelkezésükre; 

felvétel 

hiányában a 

Zsennyén készült 

mű fényképét is 

elfogadják; az a 

céljuk, hogy a 

fényképeket 

albumban, 

időrendben 

összeállítva 

áttekintést 

nyújtsanak 

Zsennye életéről; 

kérik továbbá, 

hogy a képek 

Zsennyei 

Művésztelep

Zsennyei Alkotóház 

(Zsennye)

Fond 1 III. Marton Magda, B. levél László Gyula Zsennye 1986.01.15 1 f. autográf

írásait, bárhol 

olvassa, 

elgondolkodtató, 

de kapni előle 

megtiszteltetés; 

újra fölfedezte 

Zsennyét és végre 

másfél heti 

keserves 

erőlködés után 

megindult a 

munka; élvezi a 

tél szépségeit, 

csend van, 

minden 

szikrázóan fehér, 

sokat gyalogol a 

hóban, minden 

változat gazdag, a 

teraszon napozni 

is lehet; ott járt 

[Majthényi?] 

Károly bácsi, jól 

nézi ki, aktív, 

sokat köszönhet 

neki a telep; várja 

a László 

házaspárt, 

Zsennyei Alkotóház 

(Zsennye)

Majthényi Károly, Kós 

Judit

Fond 1 III. Masits László levél László Gyula Debrecen 1987.12.21 1 f. 1 bor. gépirat

kellemes 

Karácsonyt kíván 

és azt, hogy 

elképzelései 

valóra váljanak; 

mellékeli egy 

tanulmánya rövid 

változatát, 

melynek 

megírására 

Gáborjáni Szabó 

Kálmán 

munkássága és a 

debreceni 

Kollégium 

fennállásának 

jövőre esedékes 

450. évfordulója 

ösztönözte

Gáborjáni Szabó 

Kálmán (1897-1955)



Fond 1 III.

Máthéné Bányai 

Erzsébet levél László Gyula

Balatonfüre

d 1986.05.20 2 f. 3 bor. gépirat

rossz címzés 

miatt a május 15-

én és 20-án írt 

levele egyszerre 

érkezett; mindkét 

levél 

műteremlátogatá

sra invitálja; 

nagyra becsüli a 

híres tudóst, de 

számára egy 1941-

es, Műcsarnok 

beli tárlatvezetés 

jelentett életre 

szóló élményt; 

régi vágya, hogy 

megmutathassa 

képeit; odaadná 

Kolozsvárott, 

1942-ben készült 

rajzok fotóit is; a 

Koszta József 

Múzeum 

Igazgatósága már 

volt nála 

lakástárlaton és  

Bihari József is 

értesítette Bihari József

további 

aláíró 

Máthé 

János

Fond 1 III. Mátraházi Zsuzsa levél László Gyula Budapest 1987.05.06 1 f. 1 bor. gépirat

Marafkó László 

bíztatására keresi 

föl kérésével; 

mellékletet 

szerkeszt az 

ünnepi 

könyvhétre az 

olvasásról, 

irodalomról és a 

könyv 

szeretetéről, 

ehhez 

illusztrációként 5-

7 íróportrét 

szeretne kérni 

alkotásai közül; a 

határidő május 

18., azért ír ilyen 

későn, mert 

nehezen tudta 

kideríteni címét

Magyar Nemzet. A 

Hazafias Népfront Lapja 

Szerkesztősége Marafkó László

Fond 1 III. Mátyás Csaba levél László Gyula Sopron 1986.07.22 1 db 1 bor. autográf

köszöni édesapja, 

Mátyás Vilmos 

halála alkalmából 

írt megindító 

sorait, "a 

megosztott 

fájdalom nem 

kevesebb, de 

könnyebb 

elviselni"

Mátyás Vilmos (1911-

1986)

a levelet 

az özvegy 

köszönő 

sorai 

zárják

Fond 1 III. Mezősiné Kozák Éva levél László Gyula Budapest 1987.03.04 2 f. 1  bor. autográf

köszöni, hogy 

elfogadta az 

elnöki tisztséget 

doktori

Gutatöttös 

(Rábatöttös)

Fond 1 III. Micsinai Jánosné levél László Gyula Győr 1986.11.27 2 f. 1 bor. autográf

sok cikket, 

könyvet olvasott 

tollából, egy 

rézkarcuk is van 

tőle; évek óta 

kutat a címe után, 

amit végül az 

erdélyi Petkes 

Józseftől kapott 

meg 

telefonszámával 

együtt, sőt ő 

bátorította a 

levélírásra; 

időközben ők is 

átköltöztek, 

Nyíregyházán 

élnek;  édesapja 

Gyergyószentmikl

óson született, 

1944-ben 

menekültek 

Magyarországra; 

igyekszik tartani a 

kapcsolatot a 

rokonokkal és 

művészekkel és 

megadja a tőle Petkes József

Fond 1 III. Micsinai Jánosné levél László Gyula Győr 1986.12.19 1 db autográf

kellemes 

Karácsonyt és 

boldog új évet 

kíván, erőt, 

egészséget az 

egész családnak; 

köszöni a könyvek 

dedikálását, 

mindez szép 

ajándék és 

meglepetés lesz 

mindenkinek; 

reméli, hogy vagy 

Győrben vagy 

Budapesten lesz 

egyszer alkalmuk 

találkozni



Fond 1 III. Micsinai Jánosné levél László Gyula Győr 1987.01.28 2 f. autográf

kéri, hogy a 

küldött könyveket 

a bennük 

elhelyezett 

cédulán lévő 

nevekre dedikálja, 

majd adja fel 

postán, mert 

mostanában nem 

tudnak 

Budapestre jönni; 

szeretnének 

rajzot vagy 

rézkarcot is venni 

elérhető áron, a 

családnak 

dedikálva

Fond 1 III. Molnár László levél László Gyula Sopron 1986.05.06 1 f. gépirat

nagyon köszöni, 

hogy elfogadta a 

felkérést a Mühl 

Aladár - Wiegisser 

Éva kiállítás 

megnyitására 

június 22-én; 

tolmácsolja a 

Mühl család hölgy 

tagjainak 

köszönetét; érte 

megy 

Balatonrendesre, 

útközben 

megebédelnek; 

ugyanazon a 

napon lesz az V. 

Országos 

Érembiennálé 

megnyitása is, így 

Sopron műértő 

közönsége két 

kiállítást is 

megtekinthet; 

nagyon örül, hogy 

több év után 

személyesen is 

találkozhatnak; 

kiállítás 

megnyitás

Központi Bányászati 

Múzeum (Sopron)

Fond 1 III. Molnár László levél László Gyula Sopron 1986.06.17 1 f. gépirat

szombaton várja 

az állomáson, s 

míg elhelyezkedik 

a szálláson, 

megbeszélik a 

további 

feladatokat; 

Loncinak (Mühl 

Aladárné) 

különböző 

meghívási tervei 

vannak vele 

kapcsolatban, s 

amit a hölgyek 

meghagynak 

belőle, azt az időt 

együtt tölthetnék; 

közben 

bejelentkezett a 

Rádiótól Simonffy 

Géza, Juhász 

Árpád pedig 

riportokat 

szeretne csinálni; 

amikor közölte 

velük, hogy 

azokon a napokon 

László Gyulával 

kiállítás 

megnyitás

Központi Bányászati 

Múzeum (Sopron)

Mühl Aladár, Wiegisser 

Éva, Mühl Aladárné, 

Simonffy Géza,  Juhász 

Árpád

Fond 1 III. Mühl Aladárné levél László Gyula Sopron 1986.02.03 1 f. autográf

régen nem 

találkoztak és 

nem hallottak 

egymásról, bár ő 

néha hall híreket 

Endrédy 

Gyurkától, a 

művészbarátokról

; nagy kérése van 

és reméli, hogy 

nem utasítja 

vissza; a 

Bányászati 

Múzeumban 

Molnár László 

rendez egy 

kiállítást "Apa és 

lánya" címmel; 

mint a Mühl 

család régi 

barátját kéri, 

nyissa meg a 

kiállítást, ő  lenne 

erre a 

legméltóbb; 

Molnár is egyedül 

rá gondolt, s majd 

hivatalosan föl 

kiállítás 

megnyitás

Endrédy György, Mühl 

Aladár, Wiegisser Éva, 

Molnár László

Fond 1 III. Mühl Aladárné levél László Gyula Sopron 1986.09.03 1 f. autográf

sok szerettel és 

hálával gondol rá, 

amiért 

megnyitotta Ali és 

Éva kiállítását; 

szép emlék marad 

mind neki, mind 

lánya számára; 

küld néhány 

képet, melyeket 

Friedrich Kari 

bácsi csinált; Éva 

hálás a portréért, 

ami tőle kapott; 

kiváncsiak a még 

nála lévő többi 

Éva képre is; mit 

szól .......... 

halálához, 

kérdezi; szegény 

Paci eléggé 

összeroppant; Ali 

mellé temették, 

bár nem voltak a 

legjobb barátok

Mühl Aladár, Wiegisser 

Éva, Mátyás Vilmosné



Fond 1 III.

Negyedi Szabó 

Margit levél László Gyula New York 1986.12.16 1 db 1.bor. autográf

szerencsés 

újesztendőt kíván

Fond 1 III. Novák László levél László Gyula Nagykőrös 1987.01.03 1 f. gépirat

májusban 

rendezik meg az 

Alföld építészete 

című 

konferenciájukat; 

mintegy 20 

perces előadásra 

kérik; az előadást 

tanulmány 

formájában meg 

is fogják 

jelentetni előadás

Arany János Múzeum 

(Nagykőrös)

Fond 1 III. Oláh Imre levél László Gyula Budapest 1987.06.17 1 f. gépirat

kolléganője Lóber 

Erika már felhívta, 

hogy nevében 

felkérje előadásra 

a XX. század című 

komplex 

ismeretterjesztő 

sorozatukhoz; 

igenlő válaszán 

felbátorodva 

ezúttal 

hivatalosan is 

felkéri, hogy 

novemberben 

diaképes előadást 

tartson századunk 

képzőművészetér

ől előadás

Fővárosi Pedagógusok 

Művelődési Központja. 

Fáklya Klub Lóber Erika

Fond 1 III. Orosz Bertalanné levél László Gyula Budapest 1987.03.16 4 f. 1 bor. autográf

a levél írója 

nehezményezi, 

hogy míg például 

a Szahalin 

szigetek 

megszerzésért 

több nemzet 

viaskodik, addig 

mi semmit nem 

teszünk a Trianon 

után elcsatolt 

területek 

visszaszerzésért; 

úgy gondolja, 

hogy tudósoknak, 

híres embereknek 

kellene 

összefogniuk az 

ügy érdekében; az 

is bosszantja, 

hogy a 

Szovjetunióban 

élő hun 

leszármazottak 

őrzik a magyar 

hagyományokat, 

illetve 

rokonainknak 

Fond 1 III. Orosz Bertalanné levél László Gyula Budapest 1987.05.06 1 f. 1 bor. autográf

meghatotta, hogy 

levelét válaszra 

méltatta; nagyon 

jól tudja, hogy 

milyen vigasztalan 

a magyarság 

sorsa, ezt már 

Ady is megírta; 

reméli, hogy a 

fiatalabb 

nemzedékből 

születik majd egy 

új magyar 

Messiás

Fond 1 III. Pap-Nemes János levél László Gyula Danbury 1986.01.14 1 f. 1 bor. gépirat

sikerült 

beszerezni a 

lencséket a 

művészeti tárgyak 

boltjában, reméli 

nem fognak út 

közben elkallódni; 

nagyon köszöni az 

előadásokat, 

melyekből sokat 

tanultak; 

szorgalmasan 

olvassa könyveit, 

csak azt sajnálja, 

hogy nem 

találkozásuk előtt 

ismerkedett meg 

írásaival; reméli, 

hogy amerikai 

útját meg tudja 

majd ismételni, 

tavaszra elkészül 

a klubházuk, s ha 

újra jön, ott 

fogadják sokkal 

több érdeklődő 

jelenlétében



Fond 1 III. Parragi László levél László Gyula Leuven 1987.01.08 3 f. 1 bor. gépirat

utolsó 

balatonrendesi 

találkozásuk óta 

sok minden 

történt; Erdélybe 

indultak, a 

határon a 

románok közel 8 

órán át végezték a 

vámvizsgálatot, 

mindent 

darabokra szedve, 

buszukat 

szándékosan 

megrongálva; 

elvámolnivalót 

nem találtak, 

nyilván 

elrettentés volt a 

cél, úgy jöttek el, 

hogy ennél 

rosszabb már 

nem lehet; 

Erdélyből 

Szabadkára 

indultak, de 

Bácstopolya előtt 

egy traktor 

Katholieke Universiteit 

(Leuven)

Gábor Áron, Szőcs 

Géza, Olajos Trézia

Fond 1 III. Parragi László levél László Gyula Leuven 1987.03.30 1 f. gépirat

sajnálja, hogy 

éppen Zsennyén 

volt, amikor 

Magyarországon 

járt, így nem 

találkozhattak; a 

Szabadegyetemen 

viszont 

találkoznak, és 

beszélgethetnek; 

meglepődött, 

hogy ott  "sziget-

magyarságról" 

akar beszélni; 

szerencsésebbnek 

tartaná, ha 

életművét 

foglalná össze az 

"Őstörténetünk" 

című kötete 

mintájára ; ismét 

kéri, hogy nézzen 

utána egy 

tehetséges, 

legalább az angolt 

kiválóan beszélő 

fiatal tudósnak, 

akit 

Katholieke Universiteit 

(Leuven)

Fond 1 III. Pálfy Miklós levél László Gyula Szeged 1987.10.04 1 f.

1 bor. + 3 f. 

xeroxmás. autográf

nagy 

érdeklődéssel 

olvasta a 

Könyvvilág egyik 

számában 

megjelent írását 

Vékony Gábor 

sajtó alatt lévő 

könyvéről; 

Vékony Gáborral 

több ponton 

egyetért; ezért és 

a prof. iránti 

tisztelete jeléül 

küldi az Életünk-

ben megjelent 

írása 

xeroxmásolatát; ő  

a párizsi 

Sorbonne 

Nouvelle-en 

vendégtanárként 

magyar 

nyelvészetet tanít 

Perrot professzor 

mellett, 

egyébként a 

szegedi 

Vékony Gábor (1944-

2004) nyelvész, régész, 

Jean Perrot (1925-

1911) nyelvész

a 

mellékletb

en lévő 

írás: Pálfy 

Miklós: 

Hozzászól

ás a 

szarvasi-

nagyszent

miklósi 

írás 

megfejtési 

kísérleteih

ez

Fond 1 III. Pintér Gábor levél László Gyula Budapest 1987.03.16 1 f. 1 bor. gépirat

tisztelettel kérik, 

hogy 

szemináriumuk 

önképző körében 

tartson előadást 

egy általa 

megjelölt 

témában, továbbá 

kérik, hogy 

előadás után 

beszélgetés 

keretében 

válaszoljon a 

felmerülő 

kérdésekre

Központi Papnevelő 

Intézet (Budapest)

Fond 1 III. Pintye Mihály levél László Gyula Miskolc [1987.01.10.] 2 f.

1 bor. + 1 

lev.lap. gépirat

írása valójában 

nem levél; úgy 

tűnik, hogy 

csupán sajátos 

meglátásait 

kívánja 

megosztani a 

címzettel; pl.: 

mindenképpen 

bizonyítható, 

hogy az u.n. 

finnugor 

alapnyelv azonos 

az akkád nyelvvel; 

a magyar nyelv 

nem finnugor 

nyelv; finnugor 

nyelv nincsen; az 

akkád nyelvű 

feliratokat egy 

csehszlovák 

professzor 

fejtette meg; 

munkája kiváló 

annak ellenére, 

hogy a feliratok 

értelmezését nem 

fogadhatjuk el 



Fond 1 III. Pintye Mihály levél László Gyula Miskolc 1987.02.27 3 f.

1 bor. + 1 

kivágat autográf

mellékelt 

"írásainak" címe: 

1/A 

Nagyszentmiklósi 

kincs feliarata 2/ 

Mükéné környén 

az alábbi árja 

nyelvű törzsek 

éltek 3/ Tihanyi 

Apátság 

alapítólevelének 

aláírói

Fond 1 III. Pintye Mihály levél László Gyula Miskolc 1987.03.20 1 db autográf

szíves figyelmébe 

ajánlja 

megfigyeléseit; 

eddigi 

eredményeit 

rendelkezésére 

bocsátja, mert 

nem lévén 

diplomája,  ő 

úgysem tudná 

publikálni 

Fond 1 III. Pintye Mihály levél László Gyula Debrecen 1987.05.28 1 db autográf

szíves 

engedelmével 

azonosítja a 

következő leírást: 

"Árpádot 

tisztességesen 

temették el egy 

kism patak 

forrása felett, 

mely kőmederben 

folyik alá Attila 

király városába"

Fond 1 III. Pintye Mihály levél László Gyula Debrecen 1987.08.27 1 f. 1 bor. autográf

rovásírásos 

szöveget fedezett 

fel a Déri 

Múzeum egyik 

grafikáján 

(Boromissza 

Tibor: Pásztorfej), 

a múzeumban 

erről nem tudtak, 

szerinte képzett 

kutatót igényel a 

szöveg 

feldolgozása; úgy 

véli, hogy a 

művész 

valószínűleg a 

Hortobágyon 

modellt álló 

pásztortól 

kaphatta a 

rovásírásos 

szöveget

Boromissza Tibor (1880-

1960) festő

Fond 1 III. Pintye Mihály levél László Gyula Debrecen 1987.12.07 1 f. 1 bor. + 2 f. autográf

mellékelt 

dolgzozatait 

informálás 

céljából küldi, 

sajtó útján nem 

sikerült 

közreadnia; 

dolgozatainak 

címe: 1/ A Székely 

név eredete 2/ 

Hajdú szavunk 

eredetéről

Fond 1 III. Poikonen Éva levél László Gyula Espoo 1988.03.19 1 db 1 bor. + 2 f. autográf

köszöni a 

könyvet, amit 

Pista bácsival 

küldött, ő 

viszonzásul egy 

Finnországot 

bemutató 

albumot küld; ha 

egyszer 

felkerekedik, 

hogy 

meglátogassa 

Pista bácsit és 

Finnországot, 

akkor férjével 

együtt szívesen 

látják vendégül, 

az erdő és a 

vízpart 

csendjében jókat 

beszélgethetnéne

k Pista bácsival; a 

meghívás 

természetesen a 

feleségének is 

szól;  Poikonen 

Szatu írta a 

mellékletben lévő Újvári Lajos, Rácz István

Fond 1 III. Rajki Gyula levél László Gyula Szombathely 1987.03.31 2 f. 1 bor. autográf

örömmel értesíti, 

hogy évek 

késedelme után a 

Savaria 

Múzeumban 

megnyílt Rumi 

Rajki István 

életművéről 

készült 

kamarakiállítás; 

kis lépések 

sorozata tette 

lehetővé a 

címzett által is 

támogatott szép 

gondolat 

megvalósítását; a 

kiállítás április 

végéig látható; 

ismételten 

köszöni, hogy 

felkarolta a 

szobrászművéssze

l kapcsolatos 

nemes célt; külön 

sikerélmény 

számára, hogy 

néhány hónapja 

Rumi Rajki István (1881-

1941) szobrász



Fond 1 III. Rittershofer, Karl F. levél László Gyula

Frankfurt a. 

Main 1986.06.18 1 f. 5 f. gépirat német

küldik a 

könyvismertetés  

korrektúráját; 

amennyiben nincs  

komolyabb 

észrevétele, akkor 

várja meg a 

végleges 

korrektúrát korrektúra

Römisch-Germanische 

Kommission des 

Deutschen 

Archäologischen Instituts Joachim Werner

Joachim 

Werner: 

Der 

Grabfund 

von 

Malaja 

Pereščepi

na und 

Kuvrat, 

Kagan der 

Bulgaren

Fond 1 III.

Rojkóné Bakos 

Ibolya levél László Gyula Bern 1987.04.23 1 f. 1 bor. gépirat

ő nem egy 

felszólaló típus, 

ezért inkább most 

írásban reagál 

tegnapi 

előadására; 

szerinte a magyar 

szívvel írott 

brossurákat nem 

volna szabad 

kidobni, azt kell 

nézni, hogy van-e 

egy írásban 

magyar lelkiség 

vagy nincs; kicsit 

meglepte, hogy a 

prof. előadásában 

kiemelte a 

magyar 

nemességet, 

holott inkább a 

sokat küzdő 

parasztságot 

kellett volna; 

véleménye szerint 

a legtöbb nemes 

úr bűzlött a 

gőgtől és 

Fond 1 III. Rosner Gyula levél László Gyula Szekszárd 1986.12.23 1 db autográf

hallotta, hogy 

kórházban volt, 

arra kéri 

vigyázzon 

magára, mert 

még nagyon 

sokáig szükségük 

lesz rá; szép 

karácsonyt és 

boldog új évet 

kíván

Fond 1 III. Rusu, Mircea levél László Gyula Kolozsvár 1986.12.14 1 f. 1 bor. + 1 db gépirat

kéri, járjon közbe 

Györffy 

professzornál, 

hogy a II. kötetet 

szíveskedjék 

elküldeni a 

megadott címre; 

igéri, hogy 

hamarosan meg 

fog jelenni róla a 

recenzió a 

Történelmi 

Intézet 

évkönyvében; a 

Pietroase-i 

kincsről szóló 

tanulmány a Z. f. 

A. 1986/2-es 

számában fog 

megjelenni; a 

nagyszentmiklósi 

leletről írt 

tanulmány pedig 

nyomda alatt van; 

amint megjelenik, 

küldi a 

különlenyomatot; 

ami őt illeti, Györffy György

Fond 1 III. Ruttkay Alexander levél László Gyula Nyitra 1987.07.30 1 f. 1 bor. gépirat német

köszönettel 

megkapták Anton 

Točík születésnapi 

kötetébe szánt 

írását; ha bármi 

kérdésük merülne 

fel, akkor a 

szerkesztőség 

közvetlenül hozzá 

fordul

Archeologický Ústav 

Slovenskej VIED (Nitra) Anton Točík

Fond 1 III. Saáry Éva levél László Gyula Lugano 1987.10.17 1 db autográf

üdvözletüket 

küldik a Luganói 

Tanulmányi 

Napok-ról

további 

aláírók: 

Békés 

Gellért, 

Parragi 

László és 

Anikó, 

Szolnay 

Judit, 

Szőcs 

Géza, Szij 

Rezső et 

al.

Fond 1 III. Salamon Nándor levél László Gyula

Szombathely

1986.05.09. 1 f. gépirat

szeretnének 

megemlékezni a 

Zsennyei 

Alkotóház elmúlt 

tíz évéről; már az 

Alkotóház 25 éves 

jubileuma 

alkalmával 

megfogalmazódot

t az igény, hogy 

létre kell jönni 

egy olyan 

intézménynek, 

amelyben állandó 

otthonra lel a 

képzőművészet; e 

gondolat 

jegyében 

született meg 

1985-ben a 

Szombathelyi 

Képtár; egyik 

legfőbb 

célkitűzésük, hogy 

méltóképpen 

bemutassák a 

Zsennyei 

Alkotóház 

kiállítás, 

Zsennye

Vas Megyei Múzeumok 

Igazgatósága 

(Szombathely), 

Szombathelyi Képtár Gálig Zoltán



Fond 1 III. Sági Károly levél László Gyula Keszthely 1987.08.12 1 f. 1 bor. gépirat

augusztus 18-án 

bemutatnák 

gótikus 

templomuk 

freskóit, majd ezt 

követően 

kirándulást 

tennének a Kis-

Balaton 

környékén is; ha 

az időpont 

megfelel, válaszát 

várják; igenlő 

válasz esetén 

autóval érte 

mennek és vissza 

is viszik Rendesre Keszthely

Fond 1 III. Schwott Lajos levél László Gyula Budapest 1987.12.26 1 db 1 bor.

egy saját 

készítésű, 1968-ra 

(!) szánt lapon 

kíván boldog új 

esztendőt 

Fond 1 III. Sebestyén Árpád levél László Gyula Debrecen 1987.11.11 1 f. gépirat

megkezdték az 

1990-re tervezett 

VII. Nemzetközi 

Finnugor 

Kongresszus (CIFU-

7) szervezését; a 

szervező 

bizottságok 

összeállításánál 

figyeleme vették 

az ICFUC Magyar 

Nemzeti 

Bizottságának, 

valamint az 

Uralisztikai 

Komplex 

Bizottságnak a 

tagjait; arra kérik, 

hogy ebben a 

funkciójában, 

amennyiben ideje 

engedi, 

tanácsaival, 

ötleteivel segítse 

a szakterületének 

megfelelő 

szekciók 

szervezését

CIFU-

kongresszus

további 

aláíró: 

Keresztes 

László

Fond 1 III. Simon Péter levél László Gyula Budapest 1987.07.16 1 f. 1 bor. gépirat

elnézést kér a 

kései válaszért; az 

a baj, hogy 

mindig a 

"szeretem-

dolgokra" jut a 

legkevesebb idő 

az egyéb 

elfoglaltságok 

miatt; nem szeret 

hízelegni, de úgy 

gondolja, hogy 

László Gyulának, 

életművének a 

honfoglaláskori 

régészetben nem 

kisebb a 

jelentősége, mint 

Bartóknak és 

Kodálynak a 

magyar 

zenekultúra 

ősrétegeinek 

feltárásában; 

tudja, hogy sok az 

ellensége e 

témában, de azzal 

bíztatja, hogy 

székely 

rovásírás

Vékony Gábor, Lekli 

Béla, Kállay István, 

Püspöki Nagy Péter, 

Bartók Béla, Kodály 

Zoltán

Fond 1 III. Simon Péter levél László Gyula Budapest 1987.12.01 1 db autográf

rovásírással írt 

karácsonyi 

jókívánságok

Fond 1 III. Sólyom Gáborné levél László Gyula Budapest 1986.03.28 1 f. 1 bor. gépirat

a Gondolat Kiadó 

igazgatója és a 

Magvető Kiadó 

vezetője 

megegyeztek 

abban, hogy az ő 

kiadójuk 

vállalkozik 

tanulmányköteté

nek kiadására; 

kérik, hogy a két 

kiadónak 

felajánlott 

publikációiból 

állítson  össze egy 

mintegy 20 

szerzői ív 

terjedelmű 

kötetet, amely 

reprezentálná 

régészeti, 

tröténeti és 

néprajzi 

munkásságát

Gondolat Könyvkiadó, 

Magvető Kiadó

Siklós Margit, Hegedűs 

Mária



Fond 1 III. Spahiu, Hanna levél László Gyula Tirana 1986.05.21 2 f. 1 bor. autográf

nagy örömmel 

olvassa 

Nemeskéri János 

professzornak írt 

leveleit, mert 

azokon keresztül 

kap hírt magyar 

kollégáiról; 

gyakran gondol 

egyetemista 

korára, amikor 

olyan emberek 

között élt, akik 

szeretettel, 

melegséggel 

vették körül és 

könnyebbé tették 

azokat az éveket, 

amikor 

családjától, 

hazájától távol 

volt; 

Nemeskéritől 

tudja, hogy 

januárban kitünő 

összefoglalást 

adott az 

egyetemen a 

Nemeskéri János, 

Joachim Werner

Koman, Berat, 

Vrap

Joachim 

Werner: 

Der 

Schatzfun

d von 

Vrap in 

Albanien

Fond 1 III. Steinhausz György levél László Gyula Csopak 1986.04.10 1 f. 1 bor. gépirat

emlékezteti, hogy 

sok évvel 

korábban már 

váltottak levelet 

Csopak nevének 

és családja cipszer 

eredetéről; 

feltehetően 

májusban 

találkoznak 

Füreden Berda 

József 

emléktáblájának 

avatásán; most 

azt kéri, hogy az 

ünnepséget 

követően 

látogassa meg őt 

csopaki 

hajlékában, ahol 

egy-két pohár bor 

kíséretében 

dedikálná 

könyveit; Szekér 

Ernővel 

megbeszélte, 

hogy autóval 

hozzák-viszik 

Berda József, Szekér 

Ernő

Fond 1 III. Sümegi György levél László Gyula Budapest 1986.01.17 2 f. autográf

küldi a kimaradt 

fotókat (50 rajz a 

honfoglalókról) , 

reméli, hogy 

technikailag is jól 

jönnek; küldi az 

1985/12-es 

Forrást Tóth 

Menyus és 

Barcsay miatt

Tóth Menyhért, Barcsay 

Jenő

Fond 1 III. Szabó Géza levél László Gyula Budapest 1986.01.06 1 f. 1 bor. gépirat

örömmel fogadta 

levelét, amelyben 

jelzi, hogy 

elvállalja az "Esték 

a Szent Jobbnál" 

sorozatuk januári 

előadását; örülne, 

ha elfáradna az 

áhitatot követő 

szerény vacsorára 

a plébániára előadás

Szent István Bazilika. 

Plébánia (Budapest)

Fond 1 III. Szabó Zoltán levél László Gyula

Swathmore 

(PA) 1987.06.02 1 f. 1 bor. autográf

az egyéni életnek 

az öntudat az 

életfenntartásáho

z 

nélkülözhetetlen 

része, ez válogat 

eszközökben és 

lehetőségeket is 

alakító 

módszerekben 

élete növelésére, 

fejlesztésére, 

mely nélkül nincs 

más, minthogy az 

élet megáll; ez így 

van a közösség 

életét illetően is, 

egy közöséggel is, 

mint amilyen egy 

nemzetalkotó 

nép; hosszasan 

taglalja, hogy 

miként lehet 

befolyásolni, 

rongálni az 

öntudatot, s ez 

hogyan vezethet 

akár népek  



Fond 1 III. Szabolcs Lajosné levél László Gyula Budapest 1986.06.02 4 f. 1 bor. autográf

a művelt, 

nyugdíjas vegyész 

levélíró élénken 

érdeklődik 

őstörténetünk 

iránt, sokat olvas 

a témában, így 

olvasta az 

"Őstörténetünket

" is, mely 

levélírásra 

késztette; egy 

ismerőse felhívta 

a figyelmét az 

Arvisurákra, s 

ennek nyomán 

számtalan jogos 

kérdés vetődött 

fel benne; el nem 

tudja képzelni, 

hogy a  kohász Pál 

Zoltánt mi 

indította arra, 

hogy leírja, 

közreadja és 

egyáltalán 

foglalkozzék a 

rokon népek Arvisurák Pál Zoltán

Fond 1 III. Szathmáry Lajos levél László Gyula Chicago 1986.05.14 3 f. 1 bor. autográf

levele stílusából 

arra következtet, 

hogy valami 

nagyon 

bosszantja; 

megpróbálja 

barátját viccesen 

rávenni arra, hogy 

ne foglalkozzon 

arra 

érdemtelenekkel; 

a magyarok a 

világon mind 

tudják, hogy 

László Gyula tud 

legtöbbet 

eleinkről, 

származásunkról, 

"Badinyi Jóós" 

pedig a 

"legnagyobb 

szélhámos, 

hullarabló az 

őstörténetkutatás 

széles mezőiben"; 

hát nem tudja, 

hogy "Aquilla non 

captat muscas", 

Badinyi Jós Ferenc, 

Rojkóné Bakos Ibolya

Fond 1 III. Szathmáry Lajos levél László Gyula Chicago [1986.04.05.] 1 db 1 bor. autográf

nehéz válaszolni 

levelére, sajnálja, 

hogy harmadik 

amerikai útja 

során 

kellemetlenségek 

érték és nem jött 

rá, hogy 

Sándorban mint 

rendezőben, 

szervezőben nem 

lehet megbízni, 

ugyanúgy nem, 

mint Simon 

Miklósban a 

bronzöntőben, 

akinek apja 8 nap 

múlva megy haza, 

de az 

öntvényeknek se 

híre, se hamva; 

még mindig sokat 

bajlódik a 

szemével, bár 

látása 

határozottan 

javult, de az 

olvasás még Simon Miklós

Fond 1 III. Szathmáry Lajos levél László Gyula Chicago [1986.12.10.] 2 f.

1 bor. + 1 db 

nyomtatv.

autográf, 

nyomt.

1985 tavaszán 

bal, őszén pedig 

jobb szemében 

retinaleválás 

történt, 

gyakorlatilag csak 

a következő év 

nyarára gyógyult 

meg mindkét 

szeme; 

levelezését 

elhanyagolta, 

mert mindezen 

problémák 

közepette az volt 

legfőbb gondja, 

hogy több mint 

negyven 

munkatársa 

kenyerét 

biztosítani tudja; 

1986 karácsonya 

közeledtével 

hosszú 

beszámolót ír 

barátainak az 

elmúlt időszak 

eseményeiről;  

Munkácsy Mihály, Liszt 

Ferenc, Ferdinandy 

György, Kürti Miklós, 

Sumonyi Papp Zoltán



Fond 1 III. Szathmáry Lajos levél László Gyula Chicago 1987.04.20 1 f. 1 bor. autográf

talált egy olyan 

fényképészt, aki a 

címzett kívánsága 

szerint 

elkészítette a 

fotókat; barátja 

több ízben járt 

nála látogatóban, 

így ismeri  a 

körülményeket, 

ezért elküldi neki 

Sumonyi Papp 

Zoltán nála tett 

látogatásáról írt 

beszámolóját; 

szeretné ha 

megírná 

véleményét 

"helytörténeti" 

szempontból, 

majd idéz néhány 

kifejezést 

Sumonyi cikkéből; 

panaszra 

egyébként nincs 

sem ok, sem idő, 

s bevallja, hogy 

minden egyre 

Sumonyi Papp Zoltán 

(1942-) író, költő, 

Kovách Aladár (1908-

1979) író

Fond 1 III. Szathmáry Lajos levél László Gyula Chicago 1987.04.26 1 f. 1 bor. autográf

"nagy szellemek 

találkozása", azaz 

ugyanabban az 

időben gondoltak 

egymásra, ő úgy 

gondol rá, mint 

egyik legjobb, 

legkedvesebb 

barátjára; reméli, 

hogy megkapta a 

képeiről készült jó 

fényképeket;  járt 

nála egy rendkívül 

tehetséges, 

csodás költő 

Szűcs [Szőcs] 

Géza, aki azt 

állította, hogy jó 

barátja László 

Gyulának; 

amilyen 

tehetséges, okos, 

sőt brilliáns és 

amilyen kitűnő, 

isteni tehetséggel 

megáldott költő, 

olyan kellemetlen 

pasas személyes 

Szőcs Géza (1953-) 

költő

a 

melléklet 

Szathmáry 

Lajos 

Érettségi 

találkozó 

című, Új 

Idő-ben 

megjelent 

írását 

tartalmazz

a

Fond 1 III. Szathmáry Lajos levél László Gyula Chicago 1987.07.20 1 f. 1 bor.+ 1 f. autográf

mindig nagy öröm 

barátjától levelet 

kapni, de 

különösen 

nyáron, ha 

valahonnan 

Berzsenyi, Takáts 

Sándor, Tatay 

Sándor kies 

tájairól, dimbes-

dombos 

dunántúli 

vidékéről ír; most 

biztosan nem 

azért jutott 

eszébe, mert 

Sumonyi undok 

hazugságokat írt 

róla most már 

könyvben, hanem 

egyszerűen 

eszébe jutott; 

neki is mindig 

eszébe jut 

barátja, sőt ki 

sem megy onnan; 

nagy fába vágták 

fejszéjüket: 

Sumonyi Papp Zoltán 

(1942-) író, költő

Fond 1 III. Szathmáry Lajos levél László Gyula Chicago 1987.08.12 1 f.

1 bor. +  6 f. 

xerox autográf

"irigykedve" 

olvassa levelét, 

mert barátja két 

gépelt oldalon 

annyi mindenről 

képes 

beszámolni, azaz 

feleségéről képet 

fest, szobrot 

mintáz, 

bronzérmet alkot, 

tusrajzot készít; 

állapotával ugyan 

meg van 

elégedve, de 

mennyivel szebb 

lehetett volna az 

élet, ha 27 éves 

korától kezdve 

egyfolytában 

megelégedett 

lehetett volna; ha 

elolvassa Újpéteri 

Elemér "szűrőn 

áttöltött, kiadónál 

stuccolt" 

Végállomás 

Lisszabon című 

Újpétery Elemér (1911-

1999), Vitányi Iván, 

Kovách Aladár, 

Zathureczky Berti 

a 

melléklet 

xeroxmás

olatai: 

Vitányi 

Iván: 

Változatok 

amerikaia

kra és 

magyarok

ra (Mozgó 

Világ 

1987/7.); 

Szathmáry 

Lajos: 

"Mit ér az 

ember 

(autogram

ja), ha 

magyar" 

(Szivárván

y. 

Irodalmi, 

művészeti

, kritikai 

szemle 

7.évf. 

1987. 22. 

Fond 1 III. Szathmáry Lajos levél László Gyula Chicago 1987.08.20 1 f. 1 bor. autográf

még a végén 

belesodorja 

önéletrajz-írásba, 

olyan élvezettel 

olvassa 

családtörténeti 

szépségekkel teli 

negyedik 

episztoláját; jó 

lenne, ha éppen 

náluk volna és 

segítene a 

Budapest kiállítás 

rendezésében



Fond 1 III. Szathmáry Lajos levél László Gyula Chicago [1987.08.30] 1 f. autográf

"soron kívüli" 

levelében azt 

írja,hogy Volly 

István elküldte 

neki az Új Írás 

1987 júliusi 

számát, amelyben 

ismertetést írt 

Gergely János 

Bartók könyvéről; 

Gergelyt Kovách 

Aladárnál ismerte 

meg Párizsban; a 

szóban forgó 

könyvet barátja 

illusztrációi 

díszítik; kérdése, 

hogy kaphat-e 

xeroxmásolatot a 

rajzokról

Volly István (1907-

1992) folklórista, 

népdalgyűjtő; Gergely 

János (1911-1996) 

zenetörténész; Kovách 

Aladár (1908-1979) író; 

Bartók Béla (1881-

1945) zeneszerző

Fond 1 III. Szathmáry Lajos levél László Gyula Chicago 1987.11.10 1 f. autográf

"kétszer ad, ki 

gyorsan ad", kezdi 

latin idézettel 

levelét és küldi a 

másolatot; a baj 

csak az, hogy neki 

két német nyelvű 

J. M. levele van, 

de nem tudja, 

hogy melyik van 

barátjától; ezért 

mindkettőről 

küldi a másolatot 

"Postabontás" 

című cikkével 

együtt (a cikk 

nincs a levél 

mellett); hosszú, 

mérges levelet 

készül írni az 

ősmagyarkodással 

kapcsolatban; 

szerinte egy nép 

múltjában 

egyetlen valóság 

van, az álmok, a 

vágyak, a regék, 

mondák 

Fond 1 III. Szathmári László levél László Gyula Bázel 1986.02.28 1 f. 1 bor. gépirat

érdeklődéssel 

olvasta amerikai 

útjáról szóló 

beszámolóját; a 

magyarsággal 

kapcsolatos 

kérdés őt is 

érdekli; az 

alapprobléma 

valószínűleg az, 

hogy a magyarság 

sehol sem él 

nagyobb 

tömbökben; az a 

tapasztalata, hogy 

a haza 

megváltoztatása 

(különösen az 

első nemzedékre 

nézve) lelki 

sérülésekkel jár, a 

legtöbb embernél 

identitászavart 

okoz, nemcsak 

magyaroknál; 

Bázelben más 

svájci városokhoz 

képest a magyar 

Kovács Andor, Gedai 

István

Szathmári 

László 

korábban 

y-nal írta a 

nevét

Fond 1 III. Szathmári László levél László Gyula Bázel 1986.04.17 1 f. 1 bor. gépirat

nagyon örült a 

találkozásnak, 

mely 

magyarországi 

tartózkodásuk 

egyik nagyon 

élménye volt; kár, 

hogy rövid volt az 

idő; egyik 

barátjuk elvitte 

őket 

Esztergomba, 

ahol nagy 

élményt jelentett 

a bazilika és a 

Keresztény 

Múzeum, viszont 

a város nagyon 

elhanyagolt, kár, 

hogy fejlesztésére 

nem sokat adnak,  

turistát alig látott, 

pedig ebből a 

szempontból 

nagy lehetőségek 

lennének; ezzel 

szemben Bécs 

ápolt, rendezett, Esztergom, Bécs



Fond 1 III. Szathmári László levél László Gyula Bázel 1986.11.11 1 f. 1 bor. gépirat

elszomorította 

betegsége híre, 

de reméli már 

jobban van; örül, 

hogy a Monet 

katalógussal meg 

tudta 

örvendeztetni; 

náluk nagy sikere 

volt a kiállításnak; 

küldött néhány 

szabadegyetemi 

kiadványt is; az 

Európai 

Protestáns 

Magyar 

Szabadegyetem 

legutóbbi 

elnökségi ülésén 

úgy határoztak, 

hogy meghívják 

őt a következő évi 

összejövetelükre, 

amit Magliasoban 

fognak 

megszervezni; 

egyúttal felkérik 

egy előadás 

Európai Protestáns 

Magyar Szabadegyetem

Magliaso, Val 

d'Anniviers

Fond 1 III. Szathmári László levél László Gyula Bázel 1986.12.16 1 db autográf

boldog, 

termékeny új 

esztendőt és jó 

egsézséget kíván 

maga és  családja 

nevében

Fond 1 III. Szathmári László levél László Gyula Bázel 1987.01.08 1 f. 1 f. gépirat

mellékeli a 

meghívólevelet a 

Magliasoba 

tervezett 

szabadegyetemi 

konferenciára, ha 

szükséges, akkor 

küld külön 

meghívót a 

Szabadegyetem 

cégjelzéses 

papírjával is; 

szeretné, ha a 

"Múltjában él a 

nemzet" című 

előadásában 

érinteni tudná a 

"szigetmagyarság

ot", ha a 

magyarság 

történetében volt 

ilyen

Európai Protestáns 

Magyar Szabadegyetem

Fond 1 III. Szathmári László levél László Gyula Bázel 1987.02.17 1 f. 1 bor. gépirat

tudja, hogy most 

Zsennyére 

készülnek, reméli 

hogy leveleik nem 

kerülik el 

egymást; 

biztosítja, hogy a 

Szabadegyetem, 

nem lelkészek 

gyülekezete, 

hanem protestáns 

közösség, 

amelynek van 

néhány katolikus 

tagja is, a 

lelkészek azonban 

sem számban, 

sem a vezetésben 

nem dominálnak; 

fölmerült annak 

lehetősége, hogy 

képzőművészeti 

alkotásaiból 

kiállítást 

rendezzenek a 

konferencia alatt, 

kérdés, hogy mit 

és mennyit tud 

Fond 1 III. Szathmári László levél László Gyula Bázel 1987.07.02 1 f. 1 bor. gépirat

bizony eltelt jó  

hét, mire 

levélíráshoz 

jutott, immár két 

hónapja, hogy 

eljött Bázelból; 

rettenetesen 

elfoglalt, 

halmozódnak a 

megválaszolatlan 

levelek; nyári 

időszakban egy 

ideig egyyedül 

látja el a 

szolgálatot mind a 

magyar mind a 

svájci 

gyülekezetben, 

mert kollégái 

szabadságra 

mennek; idei 

hazalátogatásuk 

elmarad, mert 

költözni fognak; 

18 év alatt ez a 

15. költözése; 

jelenlegi 

lakásukban öt éve 



Fond 1 III. Szathmári László levél László Gyula Bázel 1987.07.20 1 f. 1 bor. gépirat

őt is nagyon 

bántja, ami 

történt a 

konferencián, de 

meg nem 

történtté tenni 

sajnos már nem 

tudja; nagyon 

bánja, hogy 

közbelépett és 

megszakította 

előadását,  úgy 

gondolja, hogy 

helytelen 

következtetés, 

téves 

helyzetmegítélés 

okozta akkori 

döntését; az volt 

az érzése, hogy 

mind a közönség, 

mind ő, mint 

előadó fáradt volt 

és napközben is 

látta a járásán, 

hogy mennyire 

fáradt; féltette, 

de úgy látszik, 

Európai Protestáns 

Magyar Szabadegyetem Magliaso

Fond 1 III. Szathmári László levél László Gyula Bázel 1987.10.19 1 f. 1 bor. gépirat

az elmúlt hetek 

költözködéssel 

teltek; az új lakás, 

ami valójában 

családi ház szép 

és sokkal 

nyugodtabb, mint 

az eddigi, de 

alapterülete 

kisebb, így nagy 

gondot jelent 

könyvei 

elhelyezése; új 

lakhelyük 20-30 

percre van 

Bázeltől, ezért 

van egy külön 

irodája, hogy a 

gyülekezet 

területén 

maradjon, 

napközben itt 

tartózkodik; örül, 

hogy a Heitler 

könyvvel örömet 

okozott

Fond 1 III. Szathmári László levél László Gyula Bázel 1987.12.08 1 f. 1 bor. gépirat

köszöni  a szép 

képet és a 

karácsonyi 

jókívánságokat; ő 

sajnos nem adhat 

olyan szép képet, 

mint amilyet 

kapott, mert neki 

nincs tehetsége a 

rajzhoz, bár 

apjától 

örökölhette 

volna, nem így 

történt, de nem 

zúgolódik; 

valószínűleg 

január elején 

hazautazik, mert 

édesapja 

januárban tölti be 

86. évét; úgy volt, 

hogy legkisebb fia 

is vele megy, de 

addigra vége a 

szünidőnek, ő 

pedig a  

karácsonyi 

szünetben nem Vályi Nagy Ervin

Fond 1 III. Szekér Ernő levél László Gyula

Balatonfüre

d 1987.02.03 1 f. autográf

emlékezve a szép 

füredi és csopaki 

napokra, küldi a 

Horizont egy 

példányát; Zsófia 

lánya igen 

érdeklődik a 

honfoglalás iránt, 

kéri hogy 

mellékelt kötetét 

legyen szíves 

nevére ajánlani; 

Zákonyi Feri bácsi 

viszonylag jól van, 

Kereszturyval 

biztosan 

látogatják 

egymást; 

készülnek egy 

Déry 

megemlékezésre 

és utólag Fáy 

András 

emléktáblájának 

avatására

Zákonyi Ferenc (1909-

1991) író, 

helytörténetkutató, 

Déry Tibor (1894-1977) 

író, Keresztury Dezső 

(1904-1996) író, 

irodalomtörténész,  Fáy 

András (1786-1864) író, 

politikus



Fond 1 III. Szekér Ernő levél László Gyula

Balatonfüre

d 1987.03.09 1 f. gépirat

betegsége ágyba 

parancsolta, így 

volt ideje régi 

folyóiratokat 

olvasni; kezébe 

került a Vas 

megyei "Életünk" 

1984. 8. száma, 

melyben 

magyarságáról 

olvashatott; úgy 

gondolja, hogy 

"szomszédaink" 

jóvoltából a téma 

új aktualitást fog 

kapni; kéri, hogy 

ne feledkezzen 

meg kislányának 

dedikálandó 

könyvről; a 

közelmúltban 

Csopakon 

Steinhausz 

barátukkal 

elevenítették föl a 

nyári emlékeket Steinhausz György

Fond 1 III. Szekér Ernő levél László Gyula

Balatonfüre

d [1987].08.30. 1 f. 1 bor. autográf

szanatóriumból 

érkezve vette 

kézbe levelét, 

örül, hogy jól 

érezte magát a 

fiatalok között; 

Szőke Istvánnal 

sikerült mindent 

rendbe tenni; 

Kovalovszky 

Miklóssal is 

rendezték 

dolgaikat; 

Steinhausznak 

eljuttatta levelét, 

örülne, ha 

táblaavató 

beszédéből 

kaphatna egy 

példányt; Plugor 

Sándor állítólag 

nagyon beteg

Szőke István, 

Kovalovszky Miklós, 

Steinhausz György, 

Plugor Sándor (1940-

1999) erdélyi magyar 

festő

Fond 1 III. Szele László levél László Gyula Budapest 1986.05.03 1 f. gépirat

a levél írója 71 

éves nyugdíjas, 

négy szemesztert 

töltött a Pázmány 

latin-történelem 

szakán, végül 

jogot végzett; régi 

szaktárgyaihoz 

nem lett hűtlen, 

érdeklődése 

folyamatos, az 

Európa Kiadó új 

római antológiája 

számára római 

költőket fordít; a 

másik kedvelt 

témája a lovas-

nomád törökség; 

az évek során  

felhalmozott 

ismereteket 

szeretné néhány 

népszerű írásban 

megörökíteni 

közismereti 

szinten; nem 

vágyik 

tudományos 

Fond 1 III. Szele László levél László Gyula Budapest 1987.01.06 2 f. gépirat

több kidolgozásra 

váró témája is 

volna, most csak 

párat említ, noha 

ezek még 

kidolgozatlan 

koncepciók, 

anyaguk egyrészt 

olvasmányain, 

tárgyi 

megfigyelésein, 

következtetésein 

alapszik; elsőként 

a 

nagyszentmiklósi 

kincsre vonatkozó 

gondolatait írja 

meg László Gyula 

könyvének képei 

alapján; az 

edényeken 

látható ábrákat, 

főként az 

állatábrázolásokat 

elemzi és fűzi 

hozzájuk 

elképzeléseit; 

további témái: 

Fond 1 III. Szemenyey Ferenc levél László Gyula Nagykanizsa 1987.03.08 1 f. 1 bor. autográf

bocsántát kéri, 

hogy búcsúszó 

nékül távoztak, de 

gyerekeik korán 

jöttek értük; 

nagyon örült és 

külön köszöni, 

hogy munkáit 

megmutathatta 

nekik; "kis vidéki 

piktoroknak" 

ritkán adatik meg, 

hogy munkáikat 

szakembereknek 

mutathassák meg



Fond 1 III. Szemenyey Ferenc levél László Gyula

Balatonberé

ny 1987.07.12 1 db autográf

nagy szeretettel 

és nagyon 

szívesen gondol 

vissza a zsennyei 

napokra, ahol 

Vayer Lajossal 

együtt felemelő, 

szerető szavakat 

írtak 

vázlatfüzetébe; 

sorait Szőcs Géza 

azzal folytatja, 

hogy Ohiotól 

Magliasoig, 

Magliasotól 

Balatonberényig 

olyan közös 

jóbarátokkal 

találkozik, akik 

ugyanolyan 

szeretettel 

emlegetik, mint ő

Vayer Lajos, Szőcs Géza, 

Dús László

Fond 1 III. Szemenyey Ferenc levél László Gyula Nagykanizsa 1987.12.30 1 db 1 bor. autográf

az új esztendő 

küszöbén erőt, 

egészséget kíván 

maga és családja 

nevében

Fond 1 III. Szende László levél László Gyula Budapest 1987.11.11 2 f. autográf

kicsit elszámította 

magát, s 

elutazásukat 

követő napon 

telefonált, de 

reméli, hogy 

sikerült a 

recepteket és a 

gyógyszereket is 

elvinni; a mostani 

kis csomagban 

küld recepteket 

és gyógyszereket; 

ez utóbbiakat úgy 

szedje, ahogy 

korábban 

megbeszélték, 

illetve a 

vérnyomástól 

függően; reméli, 

hogy a hideget jó 

helyen sikerül 

átvészelni 

Zsennyén; 

gyerekei is 

átvészelték a 

járványos hűléses 

időszakot, csak 

Fond 1 III. Szentpéteri József levél László Gyula Budapest 1986.08.18 2 f. 1 bor. gépirat

sorai jól estek, 

mert bajban érzi 

az ember, hogy 

kire számíthat; 

nagyon rossz nyár 

áll mögöttük, de 

reméli, hogy 

ennek vége, 

szeptembertől 

mind a négyen új 

helyen kezdenek: 

a kisfiúk ovodát, 

iskolát kezd, 

felesége új 

általános 

iskolában kezd 

tanítani, ő pedig 

az MTA 

Társadalomtudo

mányi 

Főosztályon 

számítástechnikai 

referensként; két 

feladata lesz, 2-3 

intézet 

összekötője és 14 

intézet 

számítógépes Költő László

Fond 1 III. Székely Ervin levél László Gyula Budapest 1987.11.13 1 f. gépirat

1988-as 

könyvismertető 

magazinukban 

szeretnék 

megjelentetni 

"ezt" az interjút [a 

jelzett interjú 

nincs a levél 

mellett] Helikon Kiadó

Fond 1 III. Szénási Gyula levél László Gyula Budapest 1986.03.12 1 f. gépirat

néhány évvel 

korábban már írt 

a tépei avar 

fejedelmi kinccsel 

kapcsolatban, 

azóta több 

publikációt 

elolvasott a 

témáról; kellemes 

érzés hatja át, ha 

arra gondol, hogy 

gyerekkorában 

ott, abban a 

kertben mászott a 

fára, ahol a 

kincset 

megtalálták; 

nyugdíjasként 

belebonyolódott 

a múltba, családi 

hagyományokkal 

foglalkozik; 

fölmerült benne a 

kérdés, hogy ki 

az, mi az, hogy 

magyar; 

megnézte a 

szkíták aranya Tépe



Fond 1 III. Szénási Gyula levél László Gyula Budapest 1987.08.11 1 f. 1 bor. gépirat

az általa talált 

adatok 

alátámasztását 

várja; többek 

között ezt írja: 

"kutatásaimban 

arra a 

megállapításra 

jutottam, hogy a 

mellékelt térkép 

[ez utóbbi nincs a 

levél mellett] 

szerinti területen 

Hegun és törzse 

élt és a helynevek 

tanuságai szerint 

valószínűleg 

hunok voltak és 

nem avarok, 

ahogyan a 

történelmi 

könyvek írják"

Fond 1 III. Szigethy Béla levél László Gyula Bainbridge 1987.12.03 1 f. 1 bor. + 4 f. autográf

amerika népe 

minden 

november 

negyedik 

csütörtökén 

ünnepli a 

hálaadás napját; a 

Seattle vidéki 

magyarságnak 

november 22-én 

volt alkalma 

bekapcsolódni 

ebbe a 

hálaadásba a First 

Presbyterien 

Churchnél tartott 

magyar 

istentiszteletükön

, melyen Bundász 

Rudi is részt vett; 

éppen azon a 

napon kapta meg 

értékes ajándékát 

a Számadás 

Népünkről-t; 

valahányszor 

műveit olvassa,  

mind inkább 

Váró György, Tomori 

Viola (1911-1998) 

szociológus, 

pszichológus, Bundász 

Rudolf

a 

melléklet 

Szigethy 

Béla 

Hálaadás 

napján 

elmondott 

prédikáció

jának 

másolatát 

tartalmazz

a

Fond 1 III. Sztrinkó István levél László Gyula Kecskemét 1987.11.30 1 f. 1 bor. gépirat

rövidesen 

megjelenik a 

Cumania 10. 

kötete, melyben 

az ő tanulmánya 

is szerepel; kéri, 

hogy a szerzői 

honoráriumról 

készített 

végelszámolás 

nyugtáját aláírva 

küldje vissza Cumania

Cumania: 

a Bács-

Kiskun 

Megyei 

Múzeumo

k 

közlemén

yei

Fond 1 III. Tamás Margit levél László Gyula Budapest 1987.01.30 1 f. 1 bor. autográf

három hétig tartó 

betegsége miatt 

nem tudott 

válaszolni 

levelére, 

megpróbálja újra 

telefonon hívni

Fond 1 III. Tamás Margit levél László Gyula Budapest 1987.01.30 1 f. 1 bor. autográf

ez ma már a 

második levél; ma 

reggel jött 

Törökszsentmikló

sról; otthon 

Udvardy Tibor 

levele várta, 

amelyben a 

Kováts "ügyről" 

tájékoztatta, 

három díjat tűzött 

ki a közgyűlés egy 

TV-s rádió 

forgatókönyv 

megírására, ezt 

nem nagyon érti, 

rádió hangjáték 

vagy TV-játék 

forgatkönyvról 

van-e szó;  a 

bírálóbizottság 

elnöke Esterhás 

István; Zachár 

József könyvét 

ajánlják; Kováts 

M[ihály] teljes 

életét kell 

felölelni

Kováts Mihály, Zachár 

József, Esterhás István

Fond 1 III. Tombor Tibor levél László Gyula Budapest 1986.02.13 1 f. 1 bor. gépirat

Kiszely bíztatására 

hívta telefonon, 

de hiába, közben 

Kisdégi 

Ferencnétől 

megtudta, hogy 

néhány hétig 

Zennyén van, így 

kénytelen itt 

zavarni; Adria és 

Venezia középkori 

problémáival 

foglalkozik és 

rövidesen 

előadásokat fog 

tartani 

Velencében és 

Trevisoban; 

vámpír-kérdéssel 

foglalkozik, halott 

odaszegezéséről 

kevés hazai 

adatot talált:  a 

Honfoglaló 

magyar nép c. 

könyvében említ 

egy Zöldes 

községi esetet; A 

"vámpír-

kutatás"

Kiszely István, Kisdégi 

Ferencné



Fond 1 III. Tomka Péter levél László Gyula Győr 1986.04.15 1 f. 1 bor. gépirat

születésnapi 

köszöntéséről egy 

párizsi"jutalomüd

ülés" miatt 

lemaradt, most 

kíván minden jót; 

kérésére megírja 

dr. Czigány Jenő 

címét és 

telefonszámát; 

szerinte nagyon 

fog örülni, ha a 

prof. felveszi vele 

a kapcsolatot; 

köszöni kedves 

megemlékezését 

az öreg 

Bagaturról

Győr-Sopron Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

(Győr) Czigány Jenő

Fond 1 III. Tóth Béla levél László Gyula Budapest 1987.01.26 1 f. 1 bor. + 2 f. gépirat

a TMB 

nyilvántartásának 

pontosítása 

érdekében kéri, 

hogy a mellékelt 

nyomtatványokat 

töltse ki és a 

titkárságra Kiss 

Mihályné részére 

küldje el

MTA Tudományos 

Minősítő Bizottság

Fond 1 III. Török Sándor levél László Gyula Bécs 1987.03.[10] 1 db autográf

magyar 

őstörténetről 

tartandó 

előadását április 

28-ra tűzték ki; 

írja meg, hogy a 

dátum megfelel-e előadás

Fond 1 III. Török Sándor levél László Gyula Bécs 1987.03.30 1 db autográf

biztonság 

kedvéért írásban 

is megismétli 

tervezett 

előadásának 

időpontját és 

címét: májusn14., 

A magyar 

őstörténet a 

legújabb 

kutatások 

tükrében; a címen 

még két héten 

belül lehet 

változtatni, de a 

dátumon nem

Fond 1 III. Török Sándor levél László Gyula Bécs 1987.08.13 2 f. 1 bor. autográf

levelét sajnos 

nem kapta meg, 

mert akire a 

házigazdája az ő 

távollétében 

rábízta, az nem 

tudja hova tette 

és nem is találja 

meg;  a levél 

elvesztét nagyon 

sajnálja, mert így 

nem tudja meg, 

hogy mit szólt  a 

horoszkópjához; 

Besenyő 

Sándortól tudja, 

hogy valami 

problémája van a 

kért cikkel 

kapcsolatban, 

most elismétli, 

hogy azt kérték, 

hogy előadását 

foglalja össze 

írásban és küldje 

el, minél többet 

ír, annál jobb, de 

ők még öt Besenyő Sándor

Fond 1 III. Udvardy Tibor levél László Gyula

Elmhurst 

(NY) 1986.01.07 1 f. 1 bor. gépirat

a náluk felejtett 

ruhaneműit 

elvitte 

Püskinéhez, aki 

majd valamelyik 

hazamenővel 

eljuttatja neki; 

következő héten 

Csoórival fog 

találkozni, aki a 

PEN ülések után 

előadást tart az 

ottani 

magyaroknak; 

köszöni, hogy 

dolgozik könyve 

címlapján; kéri, 

ha kezébe kerül 1-

1 Hadtörténeti 

Közlemények, 

tegye félre 

számára; Samu 

elküldte a kért 

avar dolgokat; 

örül a 

kitüntetésének és 

büszke arra, hogy 

barátja lehet; 

Csoóri Sándor, 

Szádeczky-Kardoss 

Samu



Fond 1 III. Udvardy Tibor levél László Gyula

Elmhurst 

(NY) 1986.03.20 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

gondolja, hogy 

tusculánumából 

hazatérve 

ruháival együtt a 

négy medeált is 

megkapta; ebből 

egyet adjon 

Zachár Józsefnek, 

a másik kettőt 

pedig adja 

azoknak, akik 

elintézik a filmet, 

mellyel  

Kovátsnak 

kampányt 

csinálnak és 

érdemeit 

megismertetik az 

otthoniakkal; 

köszönetét fejezi 

ki a Kováts könyv 

címlapjáért; 

március 15-én 

náluk Csurka 

tartotta a 

főbeszédet; az 

angolok 

elkészítették a 

Csurka István, 

Szédeczky Kardoss 

Samu, Kováts Mihály

a 

mellékletb

en a 

Kováts 

Historical 

Foundatio

n hírlevele 

olvasható; 

New York 

városa 

elhatározt

a, hogy a 

30 évvel 

korábban 

elpusztítot

t Kováts 

szobor 

helyén 

egy 

emlékműv

et 

állítanak 

fel, ám 

ennek 

költségeit 

az ott élő 

magyarok

nak kell 

Fond 1 III. Udvardy Tibor levél László Gyula

Elmhurst 

(NY) 1986.05.22 1 f. 1 bor. gépirat

pincéjükben 

beverte fejét egy 

vasgerendába, a 

sebet 7 öltéssel 

varrták össze; 

kérdezi, hogy 

megírta-e már 

amerikai 

élményeit, ha 

igen, akkor kér 

belőle egy 

példányt; közben 

ő is kiadott két 

könyvet, az egyik 

a Korhadt 

fakeresztek volt; 

ha beszélne az 

írószövetség 

elnökével vagy 

bármely író 

barátjával, akkor 

hasson oda, hogy 

írjanak Kováts 

Mihályról, az USA 

lovassága 

megalapítójáról; 

lehetne az vers, 

színdarab, esszé Kováts Mihály

Fond 1 III. Udvardy Tibor levél László Gyula

Elmhurst 

(NY) 1986.06.23 1 f. 1 bor. + 1 f. gépirat

visszatért egy 

korábbi 

témájához, 

miszerint az 

angolok példáját 

kellene követni, 

ők ugyanis a 

Magna Charta 

másolatát állított 

ki a 

Kongresszusban, 

a magyarok is ezt 

tehetnék az 

Aranybullával; 

Szádeczky 

Kardoss Samut 

alkalmas 

személynek 

tartaná, ő ugyanis 

júliusban megy a 

bizantológiai 

kongresszusra és 

elhozhatná a 

díszes másolatot; 

segítségét kéri 

ahhoz, hogy 

egyesületük 

kaphassa a 

Szádeczky Kardoss 

Samu

a 

melléklet 

angol 

nyelvű 

leírás a 

Magna 

Chartáról

Fond 1 III. Udvardy Tibor levél László Gyula

Elmhurst 

(NY) 1987.01.20 1 f. 1 fénykép gépirat

úgy érzi, hogy 

nem kapta nem 

karácsonyi 

üdvözletét; ismét 

megírja új 

lakcímét is és 

kéri, hogy ezt 

juttassa el 

Szegedre 

Samunak is, mert 

valószínűleg ő 

sem tudja; 

levelében 80 

kitüntetett 

személyről ír, de 

nem jelzi, hogy 

milyen 

alkalomból 

osztogatták a 

kitüntetéseket; 

sok elfoglaltsága 

miatt még mindig 

nem fejezte be 

könyvét, de igéri, 

hogy rövidesen 

megjelenik az ő 

címlapjával; még 

ma ír Tamás 

Szádeczky Kardoss 

Samu, Kováts Mihály, 

Tamás Margit

a 

mellékelt 

fénykép 

egy 

ciszterci 

iskola 

épületét 

ábrázolja



Fond 1 III. Udvardy Tibor levél László Gyula Trenton (NJ) 1987.03.21 1 f. 1 bor. gépirat

aggódik 

barátjáért, mert 

régen nem kapott 

tőle levelet; 

felesége 

Mexicóba készül 

és legnagyobb 

gondja, hogy 

milyen 

fürdőruhát vigyen 

magával; az ő 

legnagyobb 

gondja pedig az, 

hogy miként 

lehetne 

összegyűjteni 

Kováts Mihályra 

vonatkozó 

iratokat, adatokat 

és azokat kiadni; 

eddig könnyen 

hozzá lehetett 

férni az iratokhoz, 

de most állítólag 

ezeket 1-1 

centrumban 

fogják őrizni; van-

e értelme 

Kováts Mihály, Tamás 

Margit, Zachár József

Fond 1 III. Udvardy Tibor levél László Gyula Trenton (NJ) 1987.09.26 2 f. 1 bor. gépirat

hosszabb ideje 

nem írt, mert 

testvére és 

felesége volt 

náluk másfél 

hónapig, ilyenkor 

meg kell látogatni 

azokat a helyeket, 

ahova az ember 

csak akkor megy 

el, ha rokonok 

jönnek; küldött 

neki egy könyvet, 

melyből arról is 

értesülhet, hogy 

már 1789-ben is 

írtak a kettős 

honfoglalásról; a 

Numizmatikai 

Társulatnak is 

küldött három 

csomag könyvet; 

most egész 

Amerika az 

alkotmányt 

ünnepli, ő pedig 

készíttet egy 

medaillont és az 

Fond 1 III. Udvardy Tibor levél László Gyula Trenton (NJ) 1987.12.22 1 db

1 bor. + 1 

fénykép gépirat

orvos nagybátyja, 

aki Salem mellett 

lakik, stroke-ot 

kapott, így oda 

kellett utaznia; 

Györffy György 

volt náluk, általa 

is küldi 

üdvözletét; 

érdeklődik, hogy 

megjelent-e már 

a róla írt cikke 

vagy bármi más 

újabb írása, ha 

igen, akkor 

szeretne ezekből 

1-1 példányt 

kapni; noha 100 

évig szeretne élni, 

megírta 

végrendeletét; 

boldog új évet 

kíván maga és 

családja nevében Györffy György

Fond 1 III. Vajay Szabolcs levél László Gyula Vevey 1987.12.07 1 db 1 bor. autográf

nagyon jól esett 

könyve iránti 

jóindulata; a  

pásztortársadalo

m perennitásáról 

egy a nézetük, 

inkább válik 

harcossá, 

semmint 

földművessé; 

texasi és argentin 

példákra 

hivatkozik; az 

összehasonlító 

néplélektannak is 

megvan a maga 

értelme; várja 

barátja új 

könyveit, - Felgyő 

és Csákberény 

megjelenését - 

mert  mindig tud 

valami döntően 

újat mondatni a 

múlt néma 

tanúival;kegyelem

teljes Karácsonyt 

és boldog Resica



Fond 1 III. Vavrinecz Veronika levél László Gyula Budapest 1986.06.05 1 f. gépirat

útbaigazítást kér 

erdélyi ismerőse 

számára, aki 

Resicán él és 

műkedvelő 

régész; már 

sokfelé 

megfordult 

Resicán és 

környékén és 

sokfelé talált 

romokat, 

véleménye szerint 

ezek esetleg régi 

királyi várak 

maradványai 

lehetnek; 

szakemberektől 

szeretne 

segítséget kapni, 

valamint 

szakirodalmat; ez 

utóbbiban a 

könyvtár is tudna  

neki segíteni; azt 

is kérdezteti, hogy 

Krassó-Szörény 

vármegyéről mit 

Országos Széchényi 

Könyvtár. Zeneműtár

Fond 1 III. Vayer Lajos levél László Gyula Budapest [1986.12.31.] 1 f. 1 bor. gépirat

levele szó szerint: 

"Arisztotelész azt 

írja, hogy 

Hérakleitosz, 

amikor 

kemencéjében 

melegedett, 

ezekkel a 

szavakkal hívta 

oda be látogatóit.  

A latin formában 

megmaradt 

citátum Aulus 

Gelliustól való, 

így: "Introite, nam 

et hic Dii sunt!""

Aulus Gellius (125 körül 

- 180 körül) latin író

Fond 1 III.

Vághelyiné Héger 

Mária levél László Gyula Csorvás 1986.09.25 1 f. gépirat

községükben több 

régészeti leletet 

találtak, 

lelőhelytérképpel 

is rendelkeznek; 

mindezeket 

szeretnék 

bemutatni, 

egyúttal felkéri, 

hogy tartson 

előadást 

intézményükben előadás

Bartók Béla Nagyközségi 

Könyvtár (Csorvás) Csorvás

Fond 1 III. Várady Sándor levél László Gyula Budapest 1987.09.14 1 db autográf

köszöni a "Cézár" 

portrét, azt 

kérdezi miből 

alkották, 

alabástromból 

vagy üvegből; 27-

én autóval 

mennek 

Oroszlányba, a 

részleteket majd 

az úton 

megbeszélik

Fond 1 III. Várbíró Róza levél László Gyula Baja 1986.05.05 2 f. 1 bor. autográf

szeretné a 

birtokában lévő 

szentképeket 

felértékeltetni; 

egy helybeli 

művész 3-400 

évesre becsüli; a 

képek mérete 

60x55 cm, 

Krisztus fejet és 

ikonszerű Máriát, 

valamint Szt. 

Simont és Szt. 

Katalint ábrázolja; 

a kép mindkét 

oldalán festett, 

délszláv eredetű 

alkotás, 100 éve 

van a család 

tuladonában; a 

levél írója 80 éves 

kisnyugdíjas, 

szeretné a képet 

értékesíteni, 

ehhez kér 

segítséget; mikor 

lenne alkalmas a 

kép bemutatása; 

Fond 1 III. Várbíró Róza levél László Gyula Baja 1986.05.20 2 f. 1 bor. autográf

köszöni szíves 

válaszát; ha 

sikerül 

értékesíteni 

képeit, akkor 

megírja



Fond 1 III. Verbai Lajos levél László Gyula Budapest 1987.01.12 1 f. gépirat

a kiadó 

szépirodalmi 

antológiát 

szeretne kiadni a 

battonyai  S.O.S. 

gyermekfalu 

javára, társadalmi 

összefogással, a 

vállalkozó írók, 

költők, 

képzőművészek 

ellenszolgáltatás 

nélküli 

hozzájárulásával; 

az antológia írásai 

az emberi, családi 

kapcsolatokról 

szólnak, 

elsősorban az 

anya és a 

gyermek 

kapcsolatáról; ha 

tervükkel 

egyetért, akkor 

grafikai alkotását 

március végéig 

kérik eljuttatni

Népszava Lap-és 

Könyvkiadó

további 

aláíró 

Mátyás 

István

Fond 1 III.

Veress Ferenc 

(Frank) levél László Gyula New York 1987.12.24 1 db 1 bor. autográf

reméli nemsokára 

látják; kellemes 

Karácsonyt és 

boldog új évet 

kívánnak

Fond 1 III. Volly István levél László Gyula Budapest 1987.07.10 1 f. 1 bor. gépirat

újévi unitárius 

énekek 

szövegkezdetét 

írja le és azt 

kérdezi, hogy 

szerinte 

budapesti vagy 

közeli énekes el 

tudja-e énekelni 

ezeket; hallani 

kellene és 

időtartamát mp-

ben mérni: lassú 

vagy indulószerű-

e vagy 

üdvhadseregi; 

nagymúltú 

felekezetnek van-

e újévi éneke 

élőben; tudja, 

hogy nem a 

szakmája, mégis 

szeretné tudni, 

hogy tudnak-e 

róla; megjelenik-e 

nyitóbeszéde?; 

érdekelnék a 

gyermekrajzokról 

Fond 1 III. Vörös Károly levél László Gyula Sao Paulo 1987.12.08 1 f. 1 bor. gépirat

nagyon köszöni 

dedikált könyveit, 

melyeket Nyírő 

Illy közvetítésével 

kapott meg; 

különös örömére 

szolgált a győri 

Szent László 

Hermáról írt 

értekezés, 

ugyanis ő győri 

születésű, s 

visszaemlékezteti 

boldog 

kisgimnazista 

korára, amikor 

délutánokat 

töltött a győri 

székesegyházban;  

de csak most, a 

Régészeti 

tanulmányok 

olvasása közben 

értette meg 

misztikus 

nagyságát; 

hálásan köszöni, 

hogy közel 

Szent László 

Herma

Fond 1 III. Wiegesser Éva levél László Gyula Graz 1986.04.07 1 f. autográf

közös kiállítást 

terveznek a 

soproni 

Bányászati 

Múzeumban 

"Mühl Aladár és 

leánya" címmel; 

Molnár László, a 

múzeum 

igazgatója úgy 

véli, hogy a 

kiállítás 

megnyitójára 

legjobb lenne 

László Gyulát 

felkérni; nagy 

megtiszteltetés 

lenne számára, ha 

kérésüknek eleget 

tenne; a levél 

írója néhány 

információval 

szolgál saját 

magáról: 

elsősorban 

akvarelleket 

készít, egyéni 

kiállítása volt 

kiállításmegny

itó

Mühl Aladár, Molnár 

Lásuló

Fond 1 III. Wiegesser Éva levél László Gyula Graz 1986.12.16 2 f. 1 bor. autográf

áldásos, békés 

ünnepeket és 

boldog új 

esztendőt 

kívánnak férjével 

együtt; a 

jókívánságokhoz 

mamája Lonci, 

[Mühl Aladárné] 

is csatlakozik két 

sorral



Fond 1 III. Wolfarth Zoltán levél László Gyula Budapest 1987.11.20 1 f. 6 f. autográf

Csíkszereda 

eredetét közel 

húsz éve kutatja 

és meglepő 

dolgokra jött rá a 

székely szellemi 

világ eredetét 

illetően; 

gondolatait úgy 

írta le, minta 

gyerekeinek 

mesélte volna el; 

meséről mesél; 

ha észrevételeivel 

egy lépéssel is 

hozzájárul a 

székely kultúra 

megmentéséhez, 

mely véleménye 

szerint az egész 

európai kultúra 

felbecsülhetetlen 

értékű 

kincsestára, akkor 

nem dolgozott 

hiába; kéri, hogy 

kilétét senkinek 

ne fedje föl

a 

melléklet 

címe: 

Székely 

mesevilág
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Fond 1 III. levél László Gyula
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