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SSZZÉÉKKEELLYY ZZoollttáánn
((11991122––22000000))
Õsei rétyi SZÉKELYek voltak, köztük várhegyi várkapitány. Aránytalanul hatalmas volt a homloka: micso-
da homloklebeny lehet mögötte, mondotta mûvelõdéstörténész ismerõsünk. 125 éves múzeumunknak 63
éven, fennállásának több, mint felén át volt munkatársa és több, mint 42 évig igazgatója.
1912. november 18-án született, Désen. Klasszika-filológiát és történelmet végzett és egy zilahi év után a
sepsiszentgyörgyi Székely MIKÓ-kollégium tanára lett, majd 1937 decemberével a Kollégium szakmai felü-
gyelete alatt álló Székely Nemzeti Múzeum õre, amelynek megbízásából Magyarországon, ALFÖLDI
András mellett régészetre képezte tovább magát. 1943-ban védte meg doktori disszertációját, a komollói
római tábor feldolgozását. Szakmai munkássága a régészetre korlátozva is hatalmas: õskortól középkorig
minden korszak kutatásában maradandót hagyott maga után. Elég, ha az erõsdi–oltszemi, a lécfalva-várhe-
gyi neolitikum-kutatást, a Balánbánya ércére építõ csomortáni bronzkori csoport elkülönítését és a szilágy-
péri brozkori települést, a dák vaskori Zetevárát, az oltszemi és énlaki római táborok feltárását, Tekerõpatak
és Rugonfalva germán sírjait, és mindenekelõtt a zabolai és petõfalvi Árpád-kori magyar temetõket soroljuk.
A laikus nehezebben érti: a hazai „nemzeti tudományosságnak” nem Zabola fájt: a komollói római tábort
próbálták nemlétezõnek nyilvánítani.
Hazatért, amikor mások elmenekültek, a Múzeum élére állt és megtartotta azt, mikor mások elvesztek szá-
munkra vagy összetörtek. Tudott áldozni és nyerni az áldozaton. Elveszítettük tarthatatlan levéltárunkat, de
többet gyarapodtunk alatta ingatlanban, munkatársban és szakmai publikációban, mint bármikor, és abba az
évkönybe írjuk róla ezeket a sorokat, amelyet õ hozott létre.
2000. szeptember 1-jén, a romániai magyar tudományosság doyenjeként távozott közülünk. Igazgató Úr,
miénk volt és miénk marad. Ahogy régi társait búcsúztatta: Sit tibi terra levis!

ZZoollttáánn SSZZÉÉKKEELLYY

(1912–2000)
Descendent al unor secui din Reci, a fost custode ºi colaborator al muzeului timp de 63 de ani, mai mult decât jumãtate din isto-
ria Muzeului Naþional Secuiesc, care anul acesta a împlinit 125 de ani de existenþã. I-a fost director 43 de ani. A devenit arheolog
dupã studii clasice ºi de istorie ºi ne-a lãsat moºtenire o operã vastã, chiar dacã am lua în considerare numai rezultatele sale din
acest domeniu. Din activitatea sa dintre 1937–1990 ajunge sã aducem aminte de cercetãrile privind neoliticul de la Ariuºd–Olteni
ºi Leþ-Varheghiu, identificarea grupului Ciomortan legat de minereul Bãlanului sau necropola-situl de la Pir, ambele din epoca
bronzului, La Tène-ul dacic de la Zetea, castrele romane de la Comolãu, Boroºneul Mare, Inlãceni ºi Olteni, mormintele ger-
manice de la Valea Strâmbã ºi Rugãneºti, necropolele maghiare medievale timpurii de la Zãbala ºi Peteni. Ne-a predat la cãderea
comunismului o instituþie bogatã în imobile, colecþii, colaboratori ºi publicaþii. Rãmâne al nostru. Sit sibi terra levis!

ZZoollttáánn SSZZÉÉKKEELLYY

(1912–2000)
Zoltán SZÉKELY was custodian and co-worker of the museum for 63 years, more than half of the history of the Székely
National Museum, which this year celebrated its 125 years' anniversary of existence. He was director of the museum for
43 years. He became archaeologist after classical and historical studies and left us over a great heritage of his work even
if we consider only hes results in this domain. Out of his activity in the period between 1937–1990 we can not only men-
tion the research work on the Neolythic from Erõsd (Ariuºd)–Oltszem (Olteni) and Lécfalva-Várhegy (Leþ-Varheghiu), but
also the identification of the Csomortáni (Ciomortan)-group connected to the copper from Balánbánya (Bãlan) or the
necropolis from Szilágypér (Pir), both from the Bronze-age, the Dacian La Tène from Zetelaka (Zetea), the Roman camps
from Komolló (Comolãu), Énlaka (Inlãceni), Oltszem (Olteni), the German graves from Tekerõpatak (Valea Strâmbã) and
Rugonfalva (Rugãneºti), the Hungarian necropolis from Zabola (Zãbala) and Petõfalva (Peteni) from the Arpadian-age.
And after the fall of the communism he left us over an institution rich in buildings, collections, co-workers and publica-
tions. He remains ours. Sit sibi terra levis!
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