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(A közlésrõl)
A Székely Nemzeti Múzeumbeli levéltári
kutatás alapításával egyidõs. A temesvári
MILETZ János az alapító VASADY
NAGY Gyula segítségével már 1876-ban
megkezdi a forrásközlést. NAGY Géza,
CSUTAK Vilmos, HEREPEI János,
ÁRVAY József munkássága viszonylag
ismertnek számít. CS. BOGÁTS Dénes
HHáárroommsszzéékkii ookklleevvééll--sszzóójjeeggyyzzéékkének,
CCíímmeerreesslleevveelleeiinek teljes története már
kevésbé, de szûk szakmai körökben az is
tudott, hogy a Székely Oklevéltár VIII.,
BARABÁS Samu összeállította kötete a
Múzeum sokéves szervezõmunkájának
kö szönhetõen született meg. A székely -
földi gyûjtõlevéltár létrehozására irányu -
ló sepsiszentgyörgyi múzeumi program
ezzel szemben mindeddig teljesen ku -
tatatlan volt. Az említett program elsõ
nagy szakasza korábbi elõzményekkel
ugyan, de a két világháború közötti
idõszakra esik. Egy második a HEREPEI
János megvalósította közgyûjteményi
évek, a harmadik már a megyei gyûjtõ -
levéltárra szûkült, a Múzeumból kiemelt,
de még ÁRVAY József nevével fémje -
lezett korszak a szakosodott utód intéz -
ményben, a Sepsiszentgyörgyi Állami
Levéltárban. A dolgozat az elsõ szakasz
történetének a vonatkozó dokumentumait
kívánja közzétenni. (BB..HH..)

*
A székelység történelmének írásos

emlékeit, így elsõsorban a székelyföldi családi
levéltárak begyûjtését már 1875. évi megala -
kulása óta egyik kiemelt feladatául tûzte ki a
Székely Nemzeti Múzeum. A múzeumalapító
özv. CSEREY Jánosné ZATHURECZKY Emília
gyûjteménye1 a század végére közel 5000 db.
oklevélre bõvül, melyet DOMJÁN István kol-
légiumi tanár és múzeumõr két, egy Nagy- és egy
Kis-levéltárba rendez.2

Az 1910-es évektõl rendszeres helyszíni
felmérések készülnek a háromszéki hatósági és
további családi levéltárak állapotáról. CSUTAK
Vilmos múzeumõr saját kutatási témája3 mellett
ugyanakkor a Magyar Országos Levéltárban, az
Erdélyi Múzeum-Egyesület levéltárában, a gróf
TELEKI család marosvásárhelyi levéltárban,
Bras sóban végez kutatásokat a székelység múlt -
já val kapcsolatosan.4

Ebben az idõben, 1911-ben kerül letétbe
a Múzeumba az altorjai báró APOR család levél -
tára és könyvtára is, mint az oklevéltár addig leg-
fontosabb része, 1915-ben pedig megvásárolják
néhai (ifj.) GÖDRI Ferenc nagy sepsiszentgyör-
gyi polgármester, volt igazgató-választmányi el -
nö kük levéltárát, mely számos adatot õrzött meg
a város, illetve a vármegye múltjáról.5

A Múzeum 1915-ben, a saját épület meg-
valósítását követõen hirdeti meg azt a levéltár -
szervezési koncepciót6, amelyet aztán egészen
levéltárának kiszakításáig, a mindenkori lehetõ -
ségek keretén belül, de hûen követ, és amely
meghatározója a két világháború közötti idõszak -
ban e tekintetben megtett gyûjtési próbálkozá-
soknak is.

„ …Hatósági levéltáraink hiányát azért
sok esetben csak a családi levelesládák adataival
pótolhatjuk. E magánlevelek gyûjtését éppen
ezért múzeumunk egyik legfontosabb feladatá-
nak és hivatásának tekintjük, annyival inkább,
mert a hatósági levéltáraink e gyûjtést – sajnos –
feladatuknak egyáltalán nem tekintik.

Megelégednek a meglevõ anyag õrzésé-
vel és rendezésével, sõt személyzet hiányában
többnyire ezt a feladatot sem tudják elvégezni.
Emiatt mûkõdésük jóformán csak a nemesi le -
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származást igazoló, családtörténeti adatok kuta -
tására szorítkozik.

Értékes kincset õriznek, de történetírá-
sunk nagy fontosságú érdekeit a kívánatos
mértékben szolgálni nem képesek.

Ez a sajnálatos körülmény érlelte meg
bennünk azt a gondolatot, hogy hatósági levél -
táraink régi, legalább 1849-ik végéig terjedõ
anya gának múzeumunk falai közt való egyesí -
tésére lépéseket tegyünk.

Mert új múzeumunkban nemcsak a levél -
tári anyagot tudjuk tûzbiztos helyen elhelyezni,
de reményünk van, hogy tervezett új szer ve -
zetünk végrehajtásával a levéltárunkban való tu -
do mányos kutatást is intézetünk, sõt az igazán
komoly és megbízható kutatóknak még több ked-
vezményt s a zavartalan kutatásra még több lehe -
tõséget is nyújthatunk.

Székely vármegyéink vezetõitõl függ csu -
pán, hogy a Székely Nemzeti Múzeumban szé kely
nemzeti levéltárat teremtsünk,, annyival in kább,
mert felsõbb hatóságaink illetékes veze tõi ben meg-
van a jó szándék, hogy közérdekû gon do latunk a
béke éveiben csakugyan valóra váltassék.”7

A megjelölt cél érdekében, mihelyt erre a
háborút követõen a feltételek ismét adottak lesz -
nek,8 a Székely Nemzeti Múzeum azonnal meg -
kez di a közhatósági levéltárak begyûjtését is.

Elsõként Háromszék vármegye régi le-
véltárának megszerzését tûzik ki célul, 1920-ban.

A korszerû tárolásra alkalmas múzeumi
épület mellett a nyilvános kutatás biztosításának
feltételével a Háromszék vármegye törvényha -
tósági képviselõ bizottságának helyettesítõ
hatósága 5506/1920 számú határozatával elren-
deli a régi vármegyei levéltár 1850 elõtti teljes
anyagának a Székely Nemzeti Múzeumba való
örökös letétbe helyezését.9 A határozat ugyan -
akkor rendelkezik a vármegye járási hivatalaiban
õrzött régi levéltárakról is.

Erre hivatkozva, a levéltári anyag leltá -
rozására, selejtezésére, majd átszállításával
párhuzamosan újabb anyag megszerzésére ké -
szül a Múzeum. 1923. július 12-én írott levelében
CSUTAK Vilmos igazgató felkéri Kézdivásár -
hely város tanácsát a régi városi levéltár átadá -
sára, más tárgyak mellett.10 Kézdivásárhely

tanácsának 2334/1923 számú határozata révén
így kerülnek a Múzeumba a város 1720 és 1868
közötti iratai.11

Túlmenõen régi céljaikon, CSUTAK
Vilmosék utolsó pillanatban cselekednek, és en -
nek a többi érintett is tudatában van. A sikereket
is ez magyarázhatja: a székely levéltárügy rövi -
desen nem a helyi vezetõk jóindulatán fog múlni.

A román hatóságok ismerik a levéltárak
jelentõségét, a fiatal Nagy-Romániában is csak -
hamar hozzálátnak a levéltári anyagok feltérké -
pe zéséhez, hogy majd tartományi levéltárakba
gyûjtsék be azokat.

A magyar állami hatásköröket ideiglene-
sen átvevõ Kormányzósági Tanács (Consiliu
Dirigent) 1920. március 14-i határozata révén
három más központ mellett létrejön az Állami
Levéltárak Erdélyi Igazgatósága is, Kolozsvár
székhellyel.12 Az egyelõre csak papíron létezõ
intézmény megszervezésére a kolozsvári egye -
tem neves román történészei 1921. dec. 17-én
bizottságot hoznak létre. A ªtefan METEª törté -
nész elnökölte bizottság feladata az erdélyi
közlevéltárak állapotának felmérésére irányuló
kutatás eredményeinek összesítése, az esetleges
begyûjtések felõl való döntések meghozatala.
Utóbbi, megfelelõ épület, korszerû tárolási felté -
telek hiányában egyelõre megvalósíthatatlannak
tûnik, hiszen a levéltár csak 1923-ban kapja meg
ideiglenes székhelyül egy kolozsvári iskola
épületét. Az elsõ nagyobb gyûjtemények, így
Kolozsvár város, Kolozs vármegye, Fehér vár-
megye levéltárában õrzött családi levéltárak
(KEMÉNY, BARCSAY, DOBOLY, RÉCSEY)
1924-ben kerülnek ide. 

Az Állami Levéltár vezetõsége az erdélyi
gyûjteményekkel kiemelten foglalkozott. Az
itteni oklevelek, okiratok döntõ többségét nem
román hatóságok bocsátották ki, illetve adataik
között lényegesen kisebb arányt képviseltek a
románság történelmére vonatkozóak. Utóbbiak,
valamint az állam szempontjából fontos adatokat
tartalmazó iratok összegyûjtését elsõrendû fela-
datnak tekintették, azonban hiányzott egy erre
vonatkozó törvényes keret.

A Székely Nemzeti Múzeum így tovább
folytathatja levéltári programját. 1924 tavaszán
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történnek meg az elsõ próbálkozások Udvarhely
vármegye levéltárának13 megszerzésére. Április
3-án a megye alispánjához intézett levelében a
múzeum vezetõsége felkéri a hatóságokat az
említett levéltár és a hozzá tartozó könyvtár, tér -
képek, képek stb. a Székely Nemzeti Múzeumba
való elhelyezésére14. A gyûjtemények Kolozs -
várra való beszolgáltatását kérõ miniszteri ren-
deletre 1924. május 24-én CSUTAK Vilmos
igazgató-õr és br. SZENTKERESZTY Béla ala -
pítványi elnök, a Székely Nemzeti Múzeum ban
õrzött levéltárak állapotának bemutatásával
párhuzamosan, kifogástalan udvariassággal, de
fölényes szakmai érvekkel tesz ellenjavaslatot a
belügyminiszternek: a gyûjteményeket súlyosan
veszélyeztetõ Kolozsvárra szállítás helyett, Há -
romszék vármegye és Kézdivásárhely levél tá -
rának helyben való meghagyása mellett rendelje
el a többi székely vármegye 1850 elõtti levéltárá-
nak is a Székely Nemzeti Múzeumba való szál-
lítását, egy székely tartományi levéltár felállítása
céljából.15

A miniszterhez intézett kérés valószínû-
leg nem nyerte el a megnevezett tetszését, Csík,
illetve Udvarhely vármegyék levéltárai egyelõre
Székelyudvarhelyen, illetve Csíkszeredában ma -
radtak. Hogy a közben megjelenõ 1925. évi le -
véltári törvény tartalmában volt-e szerepe a sep-
siszentgyörgyi válasznak, érkeztek-e Bukarestbe
hasonló, szakmai folyamodványok, egyelõre
nem tudjuk,16 6. pontjára hivatkozva azonban a
Székely Nemzeti Múzeum sem szolgáltatja be az
örökletétként bementett háromszéki állományo -
kat. Az említett pont azt mondta ki, hogy a levél -
tár rendezését, gondozását biztosítani képes
intézmények továbbra is megtarthatják saját le -
vél tárukat.

Az 1925. évi törvény az elsõ modern
román levéltári törvény, 1932-ben fog csak majd
kisebb módosításokat szenvedni.17 A törvény 2.
pontja kimondja, hogy az állami- és közintéz -
mények, egyházi és katonai hatóságok helyezzék
letétbe a 30 évnél régebbi irataikat, megjelölve
ugyanakkor a gyûjtési területeket. Továbbá, bár
ez a rendelkezés végül gyakorlatba nem ültetõ -
dött, a 8. pont a nemzeti kisebbségek fennálló
levéltárait, beleértve a felekezeti levéltárakat is,

az Állami Levéltár hatáskörébe helyezi.18 Ennek
megfelelõen, a Székely Nemzeti Múzeum törek -
véseivel párhuzamosan más elképzelések is nap -
világot látnak a székelyföldi levéltárakkal kap -
csolatosan. Legfontosabb közülük Maros vásár hely
városi tanácsának a tervezete, amely Ko lozsvár
mellett egy újabb erdélyi tartományi le vél tárnak
Marosvásárhelyen való felállítására irá nyul. A ter-
vezet elnyerte Constantin MOISIL, a Román Álla-
mi Levéltár igazgatójának (1923–1938) bele egye -
zését is.19 A székelyföldi gyûjtõlevéltárnak szánt
intézmény,20 melynek megnyitását 1926. január
1-jére tervezték,  csak azért nem jön létre, mert
közben az országos parlamenti választáson
megdõlt a liberális kormány, az új vezetés pedig
az ügyet nem tartotta kiemelt fontosságúnak.
1926 elején mindössze Emil RACOVIÞÃ érdek-
lõdik nemzetközi felkérésre, mint a Szellemi
Együttmûködési Bizottság (Comission de
Cooperation intelectuelle) romániai levelezõ
tagja, egy hat pontból álló, francia nyelvû kér -
dõívben a Múzeumban õrzött levéltárak állapota,
azok kutathatósága felõl.

Az állami levéltári hálózat kiépítése
pénzhiány miatt továbbra is függõben marad, a
harmincas években kezdõdnek csak meg a
felmérések, a tartományi levéltárakba való köz -
pontosítás. Alapul az 1932. évi 64. számú mó -
dosító törvény szolgál, mely az 1925. évi, az
Állami Levéltárak felállításáról szóló törvény
néhány határozatát hivatott megváltoztatni. Mel -
lettük 1934. jún. 23-án ugyancsak kormányhatá -
rozat születik a levéltári anyagok selejte zésérõl,
mintegy a begyûjtést megelõzõ lépésként.

A megjelölt új törvény 8. pontja azt is
kimondja, hogy a közvetlen helytörténeti jellegû
iratokat továbbra is helyi múzeumok, illetve
könyvtárak õrizhetik.21 Ennek jegyében 1934-ben
a Székely Nemzeti Múzeum újrakezdi a székely-
földi vármegyei levéltárak megszerzésére irá nyu -
ló próbálkozásokat, úgy Csík, mint Udvarhely
vármegye levéltárát megkíséreli megszerezni. 

Amit szeretne, szakmailag több, mint in -
dokolt. A Múzeumot folyamatosan tájékoztatják
a különbözõ székelyföldi városokban lakó igaz-
gató-választmányi tagok, és a Sepsiszent györgy -
re jutó hírek szerint pl. nem csak az merült fel,
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hogy Udvarhely város levéltárát Bukarestbe szál-
lítják, de a kiselejtezett, „történelmi szempontból
értéktelen” levéltári anyagot a belügyminiszter a
bukaresti „Cercul Gospodinelor”22 egyesületnek
ajánlja fel, hogy hulladékpapírként értékesítse.
CSUTAK Vilmos dr. SEBESI János nyugalma-
zott udvarhelyi alispán személyében talál meg-
bízható információforrásra. Utóbbi jelzi június
23-án írott levelében, hogy Udvarhely város egy
lá dá nyi iratát Kolozsvárra vitték, és ugyanoda
ké szí tik már a vármegyei anyagot is. 

Bár konkrét ajánlatot tesznek az udvarhelyi
prefektusnak, ezúttal a kiselejtezett anyagot sem
sikerül CSUTAK Vilmoséknak megsze rezni,
Udvar hely vármegye levéltárának (1577–1857)
meg  õrzésre érdemesnek ítélt része pedig a ko lozs -
vári Erdélyi Román Tartományi Levéltárba kerül.

Hasonlóan alakul a Csík vármegyei le -
vél tár kiselejtezett részének megvásárlását célzó
kérések sorsa is. CSUTAK Vilmos dr. BOGA
Lajossal levelezik ez ügyben. Utóbbi látja el
tanácsokkal a megyei hatóságokkal való kapcso-
latfelvételben, esetleges ajánlatok megfogalma -
zásában is. A Múzeum konkrét javaslatot tesz a
kiselejtezett levéltári anyag megvásárlására és
elszállítására, azonban sikertelenül.

Tizenegy évvel igazgató-õr társa és ba -
rátja, LÁSZLÓ Ferenc elvesztését követõen
1936-ban CSUTAK Vilmos is távozik az élõk
sorából. Az általuk elindított múzeumi prog-
ramokat a két éves interimátus idején sem adja
fel a Múzeum, bár hiányzik a két nagy szervezõ
tudós erélye. Levéltárügyben is történik 1937
tavaszán is próbálkozás, a Székely Nemzeti
Múzeum ügyvezetõ alelnöke, KERESZTES
Károly révén fordul SZABÓ Béni brassói kép -
viselõhöz, régi kapcsolatukhoz, a Brassó me gyei
régi levéltár holléte felõl tájékozódni.23 A közeli
Brassó, fõleg gazdasági szempontból, évszáza -
do kon keresztül meghatározó befolyással bírt
Háromszék fejlõdésére. Városi levéltára, de más
szász levéltárak is megõriztek adatokat a szé -
kely ség múltjával kapcsolatosan. 

A brassói próbálkozás minden bizonnyal
eredménytelenül zárul, ügyére nincsenek további
adatok. A meglévõ állományokat azonban vál-
tozatlanul sikerül az intézményben tartani. 1937

tavaszán a háromszéki prefektus a Kolozsvári
Állami Levéltár felkérésére visszaigényelné
ugyan az 1920-ban a Múzeumban letétbe helye -
zett régi vármegyei levéltárat, azzal a céllal, hogy
azt majd a megjelölt Területi Gyûjtõlevéltárba
vigyék,24 de a Székely Nemzeti Múzeum elöljárói
sikerrel fordulnak ezt kivédeni a belügyminisz-
terhez,25 az 1938-ban bekövetkezett politikai vál-
tozások, a királyi diktatúra viszonyai pedig egy
idõre minden ilyen vagy olyan irányú további
tervet tárgytalanná tesznek.

1938-ban másrészt HEREPEI János lesz
a Múzeum igazgatója, ami ennek levéltári prog -
ramjában is új korszakot jelent, vezetése alatt az
újabb impériumváltást követõen a megteremtett
és megõrzött alapokra 1941–44-ben a sepsiszent-
györgyi intézmény a Magyar Nemzeti Múzeum
szervezeti keretében közgyûjteményi státust
nyer, levéltári gyûjtõterülete is a fél Észak-
Erdélyre fog kiterjedni.

CSUTAK Vilmos halálával tehát, akinek
személyében a két világháború közötti idõszak
egyik kimagasló közösségformáló egyéniségét
vesztette az erdélyi magyarság, csak egy fejezet
zárult. Ami Háromszék vármegye régi levéltárát
illeti, a többi múzeumi levéltári gyûjtemény
sorsában osztozott. Anyagának egy része 1945-
ben elpusztult; megmaradt nagyobbik része
azonban, kiegészülve a háború végi és utáni
pusz tulások nyomán bementett anyaggal, jóval a
Székely Nemzeti Múzeum államosítása után is
az intézmény gyûjteménye maradt, és még az
ötve nes években is történtek sikeres próbálkozá-
sok a Múzeum keretében történõ, hatósági
levéltá rak kal való bõvítésére, párhuzamosan az
elszállítá sára irányuló törekvésekkel. 1961 óta az
1953-ban létesült Sepsiszentgyörgyi Állami
Levél tár,26 õrzi, amely ÁRVAY József levél-
tárossága idején27 BORBÁTH Károly szerint a
legrendezet tebb romániai levéltár volt.

*
Összegezve: a Székely Nemzeti Mú -

zeum, mint a térség legnagyobb magyar jellegû
tudományos intézménye, a két világháború
között, az új politikai körülmények közepette is,
hivatásának megfelelõen vállalta magára a
székelység tárgyi és szellemi örökségének ápolá -
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sát. Az általunk kiemelt levéltárügyi intézke -
dések – a késõbbi események tudatában részben
azt mondhatnánk, szerencsére – kisebb sikerrel
jártak, mint ahogy azt CSUTAK Vilmos és társai
megálmodták. Tény azonban, hogy a megjelölt
idõszakban tudomásunk szerint a Székely
Nemzeti Múzeum az egyetlen romániai magyar
intézmény, amely képes volt ilyen lépések meg -
tételére, jelentõsen hozzájárulva egyben az álta -
lános romániai levéltárügyhöz is. CSUTAK
Vilmos idején a Múzeum ezáltal a korszak jelen-
tõs levéltári kutatóhelyét biztosította, késõbb
pedig ez képezte alapját a HEREPEI János alatti
kibontakozásnak, de a háborús veszteségek, álla -
mosítás után az új, szakosodott sepsiszentgyör-
gyi levéltári udódintézménynek is.

MMeelllléékklleett

11..
Háromszék vármegye levéltára ügyében 
1920. okt. 16.28

Háromszék vármegye 
Tekintetes Alispáni Hivatalának
Helyt,

Tisztelettel javaslom, hogy méltóztassék a
köz vetlen vezetése alatt álló Háromszék vármegye kü -
lönbözõ központi és vidéki hivatalaiban õrzött és hasz -
nált, de a változott viszonyok következtében immár
másfél év óta használaton kívül helyezett, s alább fel-
sorolt tárgyakat örökös letétképpen leltár mellett a
Székely Nemzeti Múzeumban elhelyezni.

1. A vármegyei központi levéltárnak 1850-ig
terjedõ anyagát a levéltári anyag elhelyezésére szolgáló
16 db. szekrénnyel együtt,

2. a vármegyei ünnepek és közgyûlések alkal -
mával a vármegyei hajdúk által viselt díszruhákat, két
sarokszekrénnyel együtt,

3. az összes pecsétnyomókat és bélyegzõket,
4. mindazokat a más tárgyakat, képeket, fest-

ményeket stb., amelyek szintén használaton kívül he -
lyez tettek, s részletes helyszíni szemle alapján még
ezután állapítandók meg, és végül

5. mindazokat a tudományos és gyakorlati
célokat szolgáló nyomtatványokat és könyveket, ame-
lyek a vármegye hivatalai által már szintén nem hasz -
náltatnak.

Indoklás:
Ad 1. A jelzett levéltári anyagnak nagy része

jelenleg sötét és nyirkos helyiségekben van elhelyezve,

hol mihamar a történettudomány nagy kárára tönkre-
mehet; másrészt a Székely Nemzeti Múzeumban vilá-
gos, száraz helyiségben jövõje biztosítva lesz, és a 
szakemberek kezelése mellett állandóan rendelkezé-
sére állhat a történeti kutatásnak.

Ad 2. A jelzett díszruhák az elhelyezésükre
szolgáló sötét, nyirkos és nem szellõztetett helyiségben
részben már tönkrementek; ezzel szemben a Múzeum -
ban jó és biztos elhelyezést fognak nyerni.

Ad 3. és 4. Mindezek a tárgyak már csak törté -
neti emlékek, amelyek éppen kicsinységüknél és jelen-
téktelenségüknél fogva igen-igen könnyen elkallódhat-
nak, míg a Múzeumban gondosan megõriztetnek.

Ad 5. Minthogy a Székely Múzeumnak a vár -
megye történetére vonatkozó könyvtári és levéltári
anyag gyûjtése egyik fõ feladata, ezek a könyvek és
nyomtatványok a Múzeum könyvtárában lesznek jó
helyen, hol a nyilvános kutatásnak és tudományos bú -
vár latnak mindig rendelkezésére fognak állani.

A kért szekrényeket a vármegye nélkülözheti,
a Múzeumnak azonban feltétlen szüksége van azokra.

Fogadja tekintetes Alispán úr tiszteletem nyil-
vánítását, mellyel vagyok a Székely Nemzeti Múzeum
igazgatósága nevében

Sepsiszentgyörgyön, 1920. október 16-án.

CSUTAK Vilmos, a Székely Nemzeti Mú -
zeum igazgató-õre.

22..
Háromszék vármegye levéltára ügyében 
1920. nov. 26.29

Tárgy: A használaton kívül helyezett várme -
gyei iratok és tárgyaknak múzeumi elhelyezése.

Mint Háromszék vármegye törvényhatósági
képviselõ bizottságát helyettesítõ hatóság hozza a
következõ Véghatározatot.

Háromszék vármegye központi és járási hi -
vatalaiban õrzött és használt, de a változott viszo nyok
követ keztében immár másfél év óta használaton kívül
he lyezett, s alább felsorolt iratoknak és tárgyaknak az
1886. évi XXI. t.c. 3 §-a alapján, örökös letét képpen
leltár mellett a Sepsiszentgyörgyön lévõ Szé kely
Nemzeti Mú zeum ban leendõ elhelyezését elrendelem,
úgymint:

1. A vármegyei központi régi levéltárnak 1850
év végéig terjedõ összes anyagát, a levéltári anyag el -
helyezésére szolgáló 16 db. szekrénnyel együtt.

2. A vármegyei ünnepek és közgyûlések alkal-
mával a vármegyei hajdúk által viselt díszruhákat, két
sarokszekrénnyel együtt.

3. Az összes pecsétnyomókat és bélyegzõket.
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4. Mindazokat a más tárgyakat, képeket, fest-
ményeket stb., amelyek szintén használaton kívül he -
lyeztettek, és végül

5. Mindazokat a tudományos és gyakorlati cé -
lokat szolgáló nyomtatványokat és könyveket, me lyek
szintén hivatalos használaton kívül helyeztettek.

Utasítom a vármegyei fõlevéltárnokot, hogy a
fel sorolt iratok és tárgyakról 10 nap alatt szerkesszen pon-
tos leltárt, s azt megvizsgálás és helybenhagyás céljá ból
mu tassa be a vármegye alispánjának, melynek meg tör -
ténte után a leltárt 2 példányban elkészítve, az abba felvett
összes iratokat és tárgyakat adja át CSUTAK Vilmosnak,
mint a Székely Nemzeti Mú zeum igazgató-õrének.

Az aláírt leltár egyik példánya a vármegyei
levéltárba helyezendõ, másik példánya az említett Mú -
zeum igazgatóságának kézbesítendõ.

Indokolás:
(1–5. pont a Múzeum 58-1920. sz. kérésébõl.)
A szóbanforgó múzeumi elhelyezést azon

körülmény is indokolja, hogy a vármegyei törvény-
hatósági közgyûlés 336/905 jegyzõkönyvi pont alatt
hozott határozatával a régi levéltár anyaga jelentékeny
részének kiselejtezését határozta el,

Mirõl a Székely Nemzeti Múzeum igazgató -
ságát, a vármegye alispánját és a vármegyei fõle vél -
tárnokot megfelelõ további eljárás végett értesítem,

Sf. Gheorghe, 1920. XI. 26.

Prefect
MORVAY

33..
Udvarhely vármegye levéltárának ügyében.
1924. április 3.30

Cãtre Onorata subprefecturã a 
judeþului Odorheiu.

Domnule Subprefect!
Fiindcã dosarele dinaintea anului 1867 din

arhiva pe care o conduceþi, n-au decât o valoare isto -
ricã, de cari judeþul n-are nevoie la tranºarea afacerilor
curente din toate zilele, ºi fiindcã Muzeul Naþional
Secuesc din Sfântu Gheorghe, care e sub suprave ghe -
rea statului ºi se bucurã de subvenþie de stat, strânge
sistematic datele, documentele, amintirile referitoare la
trecutul neamului secuesc, ca sã pãstreze cu cea mai
mare grijã sub conducerea oamenilor de specialitate în
localele din clãdirea sa nouã, unde sunt asigurate de
orice primeºdie, stând acolo la dispoziþia cercetãtorilor;
cu onoare vã rugãm Domnule Subprefect, binevoiþi a
ne transmite ca depunere pentru pãstrare, arhiva vechie
a judeþului Odorheiu ºi obiectele de valoare istoricã ale
judeþului, de exemplu sigile, tablouri, cãrþi etc. Iar

comitetul administrativ al muzeului îºi ia deplinã
rãspundere cã le va pãstra în deplina lor integritate ºi le
va transporta aici pe cheltuielile sale proprii.

Rugându-vã Domnule Subprefect, primiþi vã
rog exprimarea deosebitelor noastre consideraþiuni, în
numele comitetului administrativ al Muzeului Naþional
Secuiesc, suntem

Cu adânc respect
Sfântu-Gheorghe la 3 aprilie 1924

SZENTKERESZTY Béla, preºedinte, 
CSUTAK Vilmos, director

(Az udvarhelymegyei levéltár 1867 elõtti
iratainak csak történelmi értéke van, kurrens hivatali
használati értéke nincs. Az állami felügyelet alatti, és
államilag szubvencionált Székely Nemzeti Múzeum
rend szeres anyaggyûjtést folytat, ami a székely törté -
nelmet illeti, hogy szakemberek õrizzék a legnagyobb
gonddal, minden veszélytõl biztos épületében ezeket az
emlékeket, és a kutatók rendelkezésére állhasson.
Kérik ezért az alispáni hivatalt, engedje át letétbe
megõr zésre Udvarhely vármegye régi levéltárát és régi
tárgyait, mint pecsétek, képek, könyvek stb. A múzeu-
mi vezetõség teljes felelõsséget vállal megõrzésükre, és
saját költségén szállítaná el.)31

44..
A Székely Nemzeti Múzeum felirata
válaszként a belügyminiszter rendeletére.
1924. május 26.32

Domnule Ministru
Ne-a venit la cunoºtinþã cã Ministerul de

Interne a dat un ordin ca materia arhivelor judeþene ºi
orãºene din Ardeal ºi anume dosarele din timpurile cele
mai vechi pãnã la 1890, sã se transporteze la Cluj sã fie
întrunite acolo într-o arhivã provincialã ce se va institui.

Binevoiþi a ne permite ca sã facem referitor la
acest ordin urmãtoarele propunere ºi rugare:

Cum am aflat, clãdirea ce s-a fixat pentru arhi-
va provincialã din Cluj este aºa numitul pavilon de
patinaj situat în grãdina publicã din Cluj, care în total
consistã din trei-patru încãperi ºi pãnã azi încã nu e pre-
vãzut nici cu instalaþiunile cele mai trebuincioase de
siguranþã, ba poate nici cu paratrãsnet. În consecinþã 
n-are destul de încãperi nici pentru aºezare în felul unui
depozit a materiei arhivelor judeþene ºi orãºene din
Ardeal, ºi nu asigurã nici o siguranþã în contra spargerii
sau incendiului în ce se priveºte soarta viitoare a aces-
tei materii istorice cu o valoare indispensabilã.

Arhiva mai multor judeþe ºi oraºe deja la locul
lor original ocupã mai multe încãperi, încãt în pavi -
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lonul numit nu s-ar putea aºeza decãt arhiva vechie a
unei sau douã judeþe ºi în felul sã poatã stea la dispozi -
þia cercetãtorilor.

De altã parte este fãrã îndoialã cã arhiva fiecã -
riu judeþ sau oraº se aflã în altã stare ºi altã ordine. Un
judeþ sau un oraº îºi pãstreazã arhiva dupã valoare pe
care o reprezintã, aºezãndu-o în locale luminoase ºi
uscate, îngrijãndu-se cu mare atenþie ca nici ºoareci,
nici igraseala, nici mucegaiu sã nu dãuneze amintirile
preþuite ale trecutului.

Iar alt judeþ nu-ºi apreciazã arhiva sa dupã va -
loare ce are, ci adeseaori o þine în locale mai puþin lu -
minoase ºi uscate, camerele nu se primenesc ºi actele
sunt expuse stricãciunii din pricina îngrãsiunii ºi
diferitelor mucegaiuri.

Deacea în cazul unei centralizãri vremelnice
materia vastã ºi bogatã a arhivelor va putea fi expusã
stricãciunilor ireparabile, cu toate cã acuma se aflã în
stare ireproºabilã, cãci între împrejurãri favorabile a
mucegaiurilor se rãspãndesc cu o repeziciune inimagi -
nabilã, ºi dupã constatãrile experþilor serioºi stirparea
mucegaiurilor reclamã o muncã specialã lungã ºi se lo -
veº te în piedici neinvingibile.

Cum se adevereºte prin spargerile ºi incendiile
petrecute în cursul deceniilor anterioare în bibliotecile ºi
arhivele mari ale Europei ºi Americii, astfel de dãunãri
nu sunt excluse nici la clãdiri cele mai corespunzãtoare
ºi nici lãngã supraveghere cea mai îngrijitã.

În urma tuturor acestora avem onoarea a pro -
pune cu respect:

Binevoiþi a cere rapoarte despre starea ºi aºe -
zarea actualã a arhivelor judeþene ºi orãºene, ceea ce sã
se facã prin descinderea la faþa locului a direcþiunii
arhivei provinciale Cluj.

Binevoiþi a lua dispoziþiunile ca fiecare judeþ ºi
oraº sã se îngrijeascã de a aºeza arhiva în locale lumi-
noase ºi uscate ºi de a pãstra cu grijã de orice stricãciune.

Binevoiþi a vã îngriji ºi a vã convinge de exe-
cutarea precizã a ordinului emis în sensul propus ºi
anume prin descinderea personalã a funcþionarilor cu
cunoºtinþe de specialitate de la arhiva provincialã sau
regnicolarã.

Binevoiþi a lua dispoziþiuni urgente ca arhivele
judeþene ºi orãºene sã se lase la locul lor orginal pãnã
ce nu va sta la dispoziþiunea arhivei provinciale o
clãdire corespunzãtoare clãditã pentru acest scop sau
prevãzutã cu instalaþiunile necesare de asigurare ºi
administratã de personal consumat.

Binevoiþi în sfãrºit a dispune ca arhiva vechie
a judeþului Treiscaune ºi a oraºului Tãrgul Secuiesc sã
se pãstreze ºi de aici încolo în Muzeul Naþional
Secuesc ca depunere vechie a judeþului ºi a oraºului, sã
se aºeze la acest muzeu arhivele veche cu actele din

timpul cel mai vechiu pãnã la 1850 ale celorlalte judeþe
secuieºti.

Rugarea noastrã respectuoasã cea din urmã o
motivãm cu urmãtoarele fape:

Muzeul Naþional Secuesc din Sfântu-Gheorghe
funcþioneazã lãngã supravegherea, controlul ºi oc ro -
tirea Statului. Ministerul cultelor ºi artelor îºi exercitã
actual supravegherea ºi controlul acesta prin Inspecto -
ratul general al Muzeelor.

Muzeul Naþional Secuesc dispune asupra unei
clãdiri cu camere luminoase ºi vaste prevãzute cu insta-
laþiuni moderne de fier ºi tinichea care dau deplinã
sigu ranþã în ce se priveºte aºezarea materiei arhivelor
vechi ale judeþelor ºi oraºelor secueºti.

Muzeul Naþional Secuesc are un personal, în -
cât va sta totdeauna la dispoziþie de a administra cu
specialitate arhivele aºezate în acest Muzeu ºi ce se vor
mai aºeza, de a le pãstra în stare bunã ºi a le da la dis-
poziþiunea cercetãtorilor ºtiinþifici lãngã o cuvenitã
supraveghere.

În consecinþã Muzeul nostru ar putea executa
deja acuma referitor la þinutul Secuilor intenþiunea
nobilã ce a condus pe Domnul Ministru de Interne la
emiterea ordinului No……. 1924, o avãnd misiunea de
a pãstra lãngã clenodiile naturale etnografice ºi artistice
ale Secuilor, sã adune ºi sã le pãstreze totodatã ºi mo -
nu mentele privitoare la istoria Secuilor dãndu-le la dis-
poziþia cercetãtorilor sã înalþe prin acesta cultura gene -
ralã a þãrii noastre.

Primiþi Vã rog Domnule Ministru exprimarea
deosebitei noastre consideraþiuni ce Vã pãstrãm.

Cu adãnc respect:
Sfãntu-Gheorghe la 26 Maiu 1924
În numele comitetului 
Muzeului Naþional Secuesc 

SZENTKERESZTY Béla, preºedinte, 
CSUTAK Vilmos, director custode

(Belügyminiszter úr!33

Háromszék vármegye szubprefektusi hivata -
lától úgy értesültünk, hogy a Belügyminiszter 91802/
1923 szám alatt rendeletet adott ki, hogy az erdélyi
vármegyék és városok levéltárainak a legrégebbi idõk-
tõl az 1890. évig terjedõ anyaga Kolozsvárra szállíttat-
tassék, és ott egy újonnan szervezendõ tartományi le -
vél tárban egyesíttessék.

Méltóztassék megengedni, hogy a rendelet
vég re hajtására vonatkozólag az alábbi tiszteletteljes
véleményes javaslatunkat és kérésünket terjesszük elõ:

Úgy értesültünk, hogy az épület, mely a tarto -
mányi levéltár részére Kolozsvárt kijelöltetett, a városi
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sétatéren különállóan fekvõ úgynevezett korcsolya-
pavilon, mely mindössze három-négy helyiségbõl áll, és
mindmáig a legszükségesebb biztonsági felszerelé sek -
kel, sõt talán még villámhárítóval sincs ellátva. Ennek
következtében az összes erdélyi megyei és városi levél -
tárak anyagának még raktárszerû elhelyezése sem bír
megfelelõ férõhellyel, még kevésbé nyújthat betörés
vagy tûzvész esetén biztonságot a pótolhatatlan értékû
történelmi anyag jövõ sorsára nézve.

Mert több vármegye és város mostani eredeti
helyén is több szobát foglal el, úgyhogy egy-két vár -
megye levéltára sem lenne a nevezett korcsolyapavi -
lonban úgy elhelyezhetõ, hogy az a kutatóknak ren-
delkezésére állhasson.

Másrészt kétségtelen tény, hogy mindenik vár -
megye és város levéltára más és más állapotban és rend -
ben van. Egyik vármegye és város a maga értéke szerint
megbecsült levéltárát világos és száraz helyi ség ben
helyezte el, s különös gondot fordított arra, hogy múltjá-
nak nagybecsû emlékeit se az egerek, se a nedvesség, se
a penészgomba részérõl károsodás ne érje.

A másik ezzel szemben a régi levéltárát nem
becsülte meg értéke szerint, hanem sokszor kevésbé
világos és száraz helyiségben tartotta, ezt elég gyakran
nem szellõztette, s ezáltal kitette a nedvesség, és a
különbözõ penész- és papírgomba megtámadásának.

Azért idõ elõtti központosítás esetén mindazt a
gazdag és nagyértékû levéltári anyagot is soha helyre
nem hozható károsodás érné, mely most kifogástalan
állapotban van, mert penész és papírgomba részére
ked vezõ körülmény között hihetetlen gyorsan terjed, s
komoly szakértõi megállapítások szerint a gomba
kiirtása rendkívül körültekintõ és hosszadalmas sza-
kértõi munkát igényel s szinte leküzdhetetlen nehézsé -
gekbe ütközik.

Amint a megelõzõ évtizedek folyamán Európa
és Amerika több nagyobb könyvtárában és levél-
tárában történt betörések és tûzesetek bizonyítják,
ilynemû károsodás még a legmegfelelõbb építkezés és
a leggondosabb felvigyázás mellett sincsen kizárva.

Mindezeknél fogva azt javasoljuk, hogy mél -
tóz tassék a kolozsvári tartományi levéltár igazgató sá -
gának személyes kiszállásai útján a vármegyei és váro -
si levéltárak jelenlegi elhelyezésérõl és állapotáról
jelentést kérni. Méltóztassék intézkedni, hogy min-
denik vármegye és város gondoskodjék levéltárának
világos és száraz helyiségben való elhelyezésérõl, s
minden kártól való gondos megõrzésérõl.

Méltóztassék az ily értelemben kiadandó ren-
delet pontos és lelkiismeretes végrehajtásáról a tarto -
mányi vagy az országos levéltár szakértõ tisztviselõi -
nek személyes kiszállásai útján gondoskodni és meg-
gyõzõdést szerezni.

Méltóztassék sürgõsen intézkedni, hogy amíg
erre a célra épített vagy megfelelõ biztonsági felsze -
reléssel, belsõ rendezéssel és kellõ személyzettel ellá-
tott levéltári épület a tartományi levéltár részére ren-
delkezésre nem áll, addig az egyes megyei és városi le -
véltárak eredeti helyükön hagyassanak.

Méltóztassék végül úgy intézkedni, hogy Há -
romszék vármegye és Kézdivásárhely város régi levél-
tára, mint a megye és város örökletétje ezután is a sep-
siszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban õriz -
tessék és itt helyeztessék el egyúttal a többi székely
megyéknek és városoknak a legrégibb idõtõl 1850-ig
terjedõ régi levéltára.

Ezt az utóbbi tiszteletteljes kérésünket a kö -
vetkezõ tényekkel indokoljuk:

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti
Múzeum állami felügyelet, ellenõrzés és támogatás
mellett mû ködik. A Vallási és Szépmûvészeti
Minisztérium ezt az állami felügyeletet és ellenõrzést
jelenleg a múzeumok fõfelügyelõsége útján gyakorolja.

A Székely Nemzeti Múzeum a székely
megyék és városok régi levéltári anyagának az elhe-
lyezésére is teljes biztonságot nyújtó s modern vas és
pléh felsze reléssel ellátott épülettel rendelkezik.

Nevezett Székely Nemzeti Múzeumnak olyan
személyzete van, hogy minden idõben módjában áll a
Múzeumban elhelyezett és ezután elhelyezendõ levél -
tári anyagot szakszerûen kezelni, jó állapotban meg -
õrizni és a tudományos kutatóknak kellõ felügyelet
mellett minden idõben rendelkezésére bocsátani.

Ennek következtében módjában áll a Székely -
földre nézve már most végrehajtani azt a nemes inten-
ciót, mely Belügyminiszter urat fenti 91802/1923 sz.
rendeletének kiadásánál vezette, mert a múzeum hiva -
tása az, hogy a Székelyföld természeti, néprajzi és
mûvészeti kincseivel egyidõben a kutatók és látogatók
rendelkezésére bocsássa, s ezzel hazánk általános
mûveltségét emelje.

Fogadja Belügyminiszter úr kiváló tisztele -
tünk nyilvánítását, mellyel vagyunk.

A Székely Nemzeti Múzeum igazgató-
választmánya nevében

Sepsiszentgyörgyön 1924. május hó 26-án

SZENTKERESZTY Béla elnök, 
CSUTAK Vilmos igazgató)
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55.. 
Válasz Emil RACOVIÞÃ, 
a „Comission de Cooperation intelectuelle”
romániai levelezõ tagja 
1926. január 6-án érkezett levelére.34

Domnule!
Referindu-se la scrisoarea D-voastrã primitã la 6

Ianuarie, am onoare a Vã da la cunoºtinþã urmãtoarele:
Ad. 1. Arhiva Muzeului Naþional Sãcuesc din

Sfãntu-Gheorghe nu stã la dispoziþia publicului. Numai
pentru cei experþi stã la dispoziþiune din scopul cer -
cetãrii. Cercetãrile se pot face fãrã taxã, în prezenþa ºi
lãngã controlarea unui funcþionar al muzeului, în tim-
pul orelor oficioase (9–12 a.m., 3–5 p.m.)

Ad. 2. Experþii autentici au dreptul de a cer -
ceta întreaga arhivã.

Arhiva Muzeului constã din o arhivã publicã
ºi din o arhivã familiarã, în care sunt strãnse docu-
mentele referitoare la trecutul Secuimii ºi poporului
secuiesc, ºi în general monumentele referitoare la isto-
ria Transilvaniei.

În ce priviºte cercetarea arhivei vezi din punctul 1.
Vizitarea se poate înºtiinþa în scris sau verbal

la direcþiunea muzeului.
Ad. 3.
a) Taxã de vizitare nu este.
b) Documentele se pot privi ºi copia în arhivã

cu permisiunea directorului de muzeu.
Publicarea copiilor se poate face cu învoirea

directorului de muzeu.
Ad. 4. Dupã cele amintite în punctul 1. 
Ad. 5. Despre partea mai mare a materialului

din arhivã s-au fãcut indexe. Indexele nu sunt publicate.
Ad. 6. Arhiva muzeului stã la dispoziþiune

pentru experþi fie cetãþeni romãni, fie strãini.
Binevoiþi a aduce cele de mai sus la cunoº -

tiinþa lui „Comission de Cooperation intelectuelle”.
Cu deosebitã stimã

CSUTAK Vilmos, custode la muzeu

(A francia nyelvû kérdõív pontjaira adott
válasz: Ad. 1. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti
Múzeum levéltára nem nyilvános, csak szakemberek
kutathatják, napi öt órát. A kutatások díjmentesek, egy
múzeumi díjnok felügyelete alatt. Ad. 2. Az igazi szak -
értõk a teljes anyagot kutathatják. A levéltár közületi és
családi levéltárakból áll, a Székelyföld és a székelység,
illetve általában Erdély múltjára gyûjtöttek bele anya -
got. Kutatásra az Igazgatóságnál kell bejelentkezni,
írásban vagy szóban. Ad. 3. a) Látogatási díj nincs. b)
A dokumentumokat a múzeumigazgató engedélyével

lehet megtekinteni, lemásolni, közölni. Ad. 5. A levél -
tári anyag nagyobb részérõl mutató van, de közö letlen.
Ad. 6. A levéltár román állampolgár és külföldi sza-
kemberek elõtt egyaránt nyitott.)35

66..
Udvarhely vármegye levéltárának ügyében.
1934. április 5.
Nagyságos Dr. SEBESI János nyugalmazott
alispán, földbirtokos úrnak, Székelyudvarhely

Kedves Barátom!
Legutolsó igazgató-választmányi gyûlésün -

kön, melyre szívszakadva vártunk, jelentést tettem
arról a veszélyrõl, mely a városi és vármegyei levél -
tárakat ismét fenyegeti. Egészen pontos jelentést azon-
ban újsághírek alapján mégsem tehettem, s azért na -
gyon kérlek, szíveskedj mielõbb értesíteni, hogyan áll
most ez a kérdés, igaz-e, hogy a városi levéltárat már
Bukarestbe vitték, hogy áll a vármegyei levéltár ügye,
és vajon nagybecsû véleményetek szerint lenne-e célja
és eredménye annak, hogy SZENTKERESZTY Béla
báró útján, ki múzeumi alelnökünk, a belügyminisztéri-
umba a Ti segítségetekkel akciót indítsunk, hogy a le -
vél táratokat ne vigyék Bukarestbe, hanem ide a mú -
zeumnak engedjék át.

A régi nagyrabecsüléssel és szívélyes üdvöz -
lettel vagyok jó barátod

CSUTAK Vilmos igazgató.

77..
Udvarhely vármegye levéltárának ügyében.
Sepsiszentgyörgy, 1934. május 30.
Ajánlott. Bizalmas!36

Kedves Barátom!
Szívembõl gratulálok a vasárnapi döntõ gyõ -

zelmetekhez. Rengeteget drukkoltunk, aggódtunk
miat tatok, mert olyan híreket kaptunk volt, hogy a
hivatalos apparátus megmozdult ellenetek. Annál job-
ban örvendünk most a gyõzelmeteknek, (…)37 levél -
táratok jövõ sorsa felett érzett õszinte aggodalmamból
régen írt levelemre kért válaszod megsürgetéséért írok
most, és nagyon kérlek, szíveskedj mielõbb alaposan
tájékoztatni, s nyilatkozni abban a tekintetben is, hogy
mit szólnátok ahhoz, ha a kiselejtezett anyagotok meg -
vásárlására a múzemunk ugyanazt az árat felkínálná,
amelyért a belügyminisztérium a Cercul gospodinelor
din Bucureºti38 címû valaminek már régen felkínálta, s
a kiválasztáskor a selejtezett anyag közé értékesebb is
kerülne, hogy megmentessék, ha a tényleges veszély
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különben fennforogna, aminek az eldöntésére Te nálam
sokkal illetékesebb vagy.

A régi nagyrabecsüléssel és 
meleg érzéssel üdvözöl
Jó barátod

CSUTAK Vilmos, igazgató

77..
Udvarhely vármegye levéltárának ügyében.
Székelyudvarhely, 1934 jún. 23.

Kedves Barátom!
A városi levéltárból egy láda tartalmát, ami a

magyar és a román selejtezésbõl megmaradt, Kolozs -
várra vittek az ottani országos levéltárba. A megyei le -
vél tárat is oda kell (1867 év elõttit) küldeni, amint
DOMSZKI István ºef de biroutól39 értesültem. Eddig
nem küldték, mert nem volt pénz az átküldésre, de most
az 1934. április–1935. márciusi költségvetésbe fel van
véve az összeg ládákra stb. DOMSZKI eddig nem
küldte fel, már csak azért is, mert nemességi igazol vá -
nyokon valamit keresett,, de most már tenni kell vala -
mit. Eddig azért halogattuk mi az ügyet, mert azt
reméltük, hogy a mi embereink lesznek a megyei ta -
nács ban benn, de a volt prefect ezt törvénytelenül meg -
akadályozta, és meg is halt.

DOMSZKY szerint az új levéltári törvény
szerint a levéltárat Kolozsvárra kell küldeni, de én a
törvényt nem láttam.

Üdvözöl igaz híved 

SEBESI János

88..
Csík vármegye levéltárának ügyében.
Csíkszereda, 1934. október 19.

Kedves Jó Vilmos Barátom!
Megbízásod értelmében ma sikerült beszél-

nem MOLNÁR József vármegyei fõjegyzõ úrral, aki a
következõket mondotta.

1) A kiselejtezett levéltári iratok dolgában
egy elõre nem ajánlja fölutazásodat, nehogy hiába fá -
radj. Ellenben azt javasolja, intézz ebben az ügyben a
jelenlegi prefektushoz, Dr. OÞETEA Valer-hoz kérést,
amelyben mint a múzeum igazgatója kéred a hivatali
vagy más ügyviteli szempontból nem fontos és kiselej -
tezett iratoknak a múzeum számára való kiadását. –
Elõször elvileg kell döntenie a prefektusnak, s esetleg a
minisztert is meg kell kérdeznie. Ha ez megtörtént,
akkor írásbeli kérésedre ennek megfelelõen válaszol-
nak, s ha odaadták az írásokat, az elszállításról Neked

kell gondoskodnod. Körülbelül 50-60 láda írásról van
szó, amely ládák valami szénás padláson pihennek.
Azonban sietned kellene a kéréssel, mert arról is van
szó (s ez discret!40), hogy a „Háziasszonyok Országos
Szövetségé”-nek (adják) oda ezeket a kiselejtezett írá-
sokat, amely Szövetség a papiros anyagot gyárilag be -
olvasztatná, hogy más papirost csináltasson belõle. Élõ
szóval még mást is fogok erre nézve közölni.

2) A KONCZ-család kérdésében ezt mondta:
még a háború elõtt és alatt 1918-ig az „Országos Le -
véltár”-nak Budapestre szállították a családi írásokat.
Néhányat egy FERENCZY nevû vármegyei tisztviselõ
ma gához vett, amelyekkel hogy mi történt, nem lehet
tudni, mert FERENZCY idõközben meghalt. Különben
az ittmaradt iratok mind hivatalos ügyiratok, – tehát a
KONCZ-családra vonatkozók után kutatni szintén
meddõ fáradozás volna.41

Ha ezek után lesz még valami kívánságod,
kedden átutazván, megtudom Tõled, vagy szíveskedj
hátrahagyni írásban, ha netalán el kellene valahova
utaznod. Mindent készséggel elintézek.

Addig is szeretettel üdvözöl és ölel
igaz híved és barátod

Dr. BOGA Lajos

99..
Csík vármegye levéltárának ügyében. 
1935 október 30.42

Muzeul Naþional Sãcuesc

Domnule Prefect,
În numele comitetului de conducere al Mu -

zeului Naþional Sãcuesc din Sft. Gheorghe cu onoare
Vã rog sã binevoiþi a ceda arhivei muzeului nostru ca
donaþiune ori depoziþie sau cumpãrare actele brãcuite
din arhiva judeþului Ciuc, cari nu mai au valoare ºi
importanþã oficialã, dar pentru muzeul nostru totuºi vor
putea fi întrebuinþate din punct de vedere ºtiinþific ºi
aºa pot reprezenta oarecare interes ºtiinþific.

Muzeul Naþional Sãcuesc ca persoanã juridicã
îºi dezvoltã activitatea sa sub controlul ºi suprave -
gherea Statului ºi cu munca sa ºtiinþificã serveºte atât
interesele Statului, precum ºi ale poporului Sãcuesc,
care l-a fondat ºi îl susþine pânã azi.

În conformitate cu statutele muzeului din acest
interes public muzeul îºi adunã pe teritoriul locuit de
Secui tot materialul de valoare ºtiinþificã, în deosebi ca
cel etnografic, arheologic ºi diferite cãrþi ºi manuscrise
particulare ºi oficiale, dacã ele sunt brãcuite de oficii.

Pe baza celor de mai sus Vã rog Domnule
Prefect, ca sã binevoiþi a ne da cât mai curând un rãs -
puns favorabil fiindcã dupã cunoºtinþele noastre nu este

14



15

nici o piedicã oficialã pentru cedarea materialului
brãcuit.

Dacã Dv. aþi ceda materialul numai contra
unui preþ, binevoiþi a ne comunica preþul materialului,
ºi în acest caz mã voi prezinta imediat la Dv. ºi mã voi
îngriji ca pe cheltuielile muzeului materialul lepãdat sã
se transporte la Sft. Gheorghe.

Primiþi Domnule Prefect asigurarea deose bi -
telor mele stime ºi consideraþiuni.

Sf. Gheorghe, la 30 octomvrie 1935

(A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum
igazgató-választmánya nevében teljes tisztelettel ké rem,
hogy a múzeumi levéltárunk részére szíveskedjék át -
engedni ajándék, letét vagy vásár fejében a felügye lete és
kormányzata alatt álló Ciuc vármegye levéltári anya gából
a már korábban kiselejtezett, s ennek követ kez tében sem
hivatali, sem más szempontból nem fon tos, tehát értékte-
len, de a múzeumunk részére esetleg egy vagy más
tudományos szempontból mégis használható, így némi
tudományos értéket képviselhetõ irato kat. Az állam felü-
gyelete és ellenõrzése alatt mûködõ Székely Nemzeti
Múzeum ugyanis alapszabályszerû fel ada tának és
hivatásszerû kötelességének tekinti, hogy a múzeumtulaj-
donos székely nép múltjára, mindennapi foglalko zá sá ra és
életére, s általában történeti fejlõdé sére vo nat ko zólag a
Székelyföld területén tudományos kutatásokat és
gyûjtéseket végezzen. Az a nézetem, hogy muze ális szem-
pontból a hivatali szempontból ér ték telen le véltári anyag
képviselhet tudományos érté ket, s azért kár érhetné a
tudományt, ha a kérdéses kiselejtezett anyag akár férõhely
hiányából, akár valami véletlenségbõl vagy bármi más
elõre nem látható okból illetéktelen kezek közé kerülhetne
és megsemmisülhetne.

Viszont én gondoskodnám arról, hogy a kise-
lejtezett, és így értéktelennek minõsített anyagot a
múzeum költségén személyesen ide Sepsiszentgyörgy -
re szállítanám, de már elszállítás elõtt kifizetném érette
azt az összeget, amit vételár fejében meg méltóztatnék
állapítani.

Ezenkívül hajlandó vagyok arra is, hogy en -
nek a kérdésnek személyes megtárgyalására az Ön által
kitûzendõ idõben Csíkszeredára utazzam.)43

1100..
Csík vármegye levéltárának ügyében.
Miercurea-Ciuc, Csíkszereda, 
Str. ªtefan cel Mare 37.
1935. november 7.

Kedves Vilmos Barátom!
Dr. OÞETEA Valér csiki prefektushoz intézett

kérésed ügyében távolléte miatt csak ma tudtam beszél-

ni – egyszerre vele és MOLNÁR József vármegyei fõ -
jegyzõvel. A következõket felelték egyhangúan és
egyértelmûen kérdésemre:

A kérés nyelvi és formai szempontból is telje-
sen kifogástalan, részben a vármegyei tanácsülés,
részben hivatalos távollétük miatt csak ma tárgyalták
meg a kérést – a prefektus és a fõjegyzõ. Megálla -
podásuk ez: meg kell nézniök, a minisztériumnak 
van-e az ilyen iratokra vonatkozólag valamely olyan
rendelkezése, amely megakadályozná azok kiadását.
Ha nincs, akkor a kérést kedvezõen fogják elintézni,
azonban – s ez discret – tekintettel arra, hogy más
reflektánsok is vannak, hogy azokkal szemben így is
elõnyben lehessen a Múzeum, valami ellenértéket fog-
nak kérni; ez az ellenérték azonban nem lesz nagy, mert
csak formalitásról van szó, vagy lehet szó.

Ha pedig rájönnek a minisztérium valamilyen
tiltó rendelkezésére, akkor a prefektúra a kérést továb-
bítani fogja a minisztériumba azzal a kísérõ irattal,
illetõleg pártoló fölterjesztéssel, hogy a kérés telje sí -
tését ajánlják a Múzeum kulturális missziójára és cél-
jaira való tekintettel.

A kérést különben a prefektúra a jövõ hét fo -
lya mán megválaszolja.

Ilyenformán azt gondolom, sikerülhet az ügy.
Sajnálom, hogy a többi reflektánsról nem tudtam meg
semmit, ami esetleg taktikai szempontból hasznos tud -
nivaló lett volna.

Abban a reményben, hogy mégiscsak sikerül-
ni fog a kérés kedvezõ elintézését kiküzdeni, a legkö -
zelebbi viszontlátásig is szeretettel üdvözöl

Igaz barátod

Dr. BOGA Lajos

1111..
Csík vármegye levéltárának ügyében. 
1935. december 18.
Prefectura Judeþului Ciuc, 
Miercurea-Ciuc, 18. Decemvrie 1935.
Serviciul Administraþiei Generale
No. 13453/1935

Domnule Director,
În referire la intervenþia Dv. Nr. 205/1935,

avem onoare a vã trimite alãturat – spre ºtiinþã – dis-
poziþiunea delegaþiei consiliului judeþean Nr. 24/13453.
din 28 Noiemvrie 1935, referitoare la cedarea hârtiilor
ºi registrelor selecþionate din arhiva veche a judeþului.

Prefect
ªeful Serv. Adm.



1. anexã.
Domniei-Sale Domnului Director al 
Muzeului Naþional Secuesc, Sft. Gheorghe

Proces-verbal
Dresat în ºedinþa Delegaþiunii consiliului 
jud. Ciuc, þinutã la 28. Noiemvrie 1935.
Prezenþi sunt:
Dnii: Dr. Valeriu OÞETEA, 
prefect-preºedinte,
ADORJÁN Emeric,
Dr. ABRAHAM Josif, membri
Dr. PINTÉR Árpád,
Dnii: Albert SZANTÓ, ºeful serviciului jud.

de drumuri, Beniamin BENKES, ºeful serviciului
financiar-economic ºi Iosif MOLNAR, secretarul dele-
gaþiunii jud.

Dl. Prefect salutând pe Domnii prezenþi,
deschide ºedinþa.

Se discutã chestiunile puse pe ordinea de zi,
dându-se urmãtoarele hotãrâri:

Punctul Nr. 24/12.453/1935
Muzeul Naþional Secuesc din Sfântu-

Gheorghe, prin intervenþiunea Nr. 205/1935. adresatã
Dlui Prefect, cere a-i se deda hârtiile ºi registrele
selecþionate din arhiva veche a judeþului.

În acelaº timp, Ministerul de interne prin
ordinul Nr. 13.913-1935. comunicã Prefecturei cã a
autorizat delegatul Asociaþiei „Cercurile de gospo-
dine”44 ºi al Societãþii „Ocrotirea tinerilor fete”45 din
Bucureºti, sã ridice toatã hârtia maculaturã inutiliza-
bilã, aflatã în arhiva Prefecturei, contra costului ce se
va stabili de autoritatea judeþeanã.

Comunicând aceasta, Dl. Prefect roagã pe de -
legaþia sã dispunã în cauzã.

Delegaþia consiliului judeþean studiind dispo -
zi þiunile aferente, constatã cã orice vânzare de hârtie
maculaturã din arhivele istituþiilor publice se poate face
numai dupã selecþionarea reglementarã a arhivei, cu
asistenþa delegatului Direcþiunii Generale a Arhivelor
Statului, pentru a se constata cã hârtiile nu reprezintã
nici un preþ istoric sau muzeal.

Astfel fiind ºi având în vedere cã arhiva veche
a judeþului n-a fost selecþionatã pânã acum cu aseme-
nea formalitãþi ºi dat fiindcã un astfel de lucrare nu se
poate întreprinde ºi desãvârºi în cursul iernei, în lipsa
de local corespunzãtor ºi fãrã multã risipã de com-
bustibil ºi curent electric, gãseºte, cã chestiunea pentru
moment nu poate fi rezolvatã în fond.

Astfel fiind, în virtutea art. 244-245. din legea
administrativã ºi în baza însãrcinãrii ce-i s-a dat prin
încheierea consiliului jud. nr. 8 din 19 Noemvrie 1934,

DISPUNE:
A se efectua, cu începere de la primãvara anu-

lui viitor, selecþionarea arhivei vechi a judeþului în
condiþiunile ºi cu formele prevãzute de jurnalul
Consiliului de Miniºtri Nr. 830. din 29. Iuliue 1932.

Asupra vânzãrii hãrtiilor rãmase inutilizabile,
se va hotãrî dupã executarea acestor operaþiuni. Despre
aceastã, se va aviza atãt delegatul susamintitelor So -
cietãþi, cãt ºi Muzeul Naþional Sãcuesc din Sf.
Gheorghe.

Serviciul Administraþiei Generale este însãrci-
nat cu executare.

Pentru conformitate:

(Csíkmegyei Prefektúra, közigazgatási osztály
a Múzeum igazgatójának, válaszként a 

SzNM It. 205/1935 átiratra: 24/13453-ös
megyei tanácsi rendelkezés a régi vármegyei levéltár-
ból kiselejtezett papírokra és lajstromokra. Melléklete:
az 1935. nov. 28-i tanácsi küldöttgyûlés jegyzõkönyve.
24/12.453/1935 pont: a múzeum kérésével párhuzamo -
san a Belügyminisztérium 13.913-1935 szám alatt
értesítette a Prefektúrát, miszerint felhatalmazta a
„Háziasszony-Körök” Szövetsége és a „Fiatal lányok
védelmére” Társaság megbízottját, hogy a megyei
hatóság kérte ár ellenében a Prefektúra levéltárában
található teljes használhatatlan makulatúra-anyagot
átvegye. A küldöttgyûlés szerint azonban közintéz -
mények irattárának makulatúráját csak szabályos se lej -
tezés után törvényes eladni. Ott pedig jelen kell lennie
az Állami Levéltári Igazgatóság megbízottjának, hogy
megállapíthassa, nem jelentenek semmilyen törté nelmi
vagy muzeális értéket. A megyei levéltárban ilyen nem
történt, és most télen megfelelõ helyiség hiányá ban és
nagy energiapazarlás nélkül nem is történhet. Ezért
tavaszra rendelik el a selejtezést, a kiselejtezett anya-
gról pedig csak ezután dönthetnek: mindkét igénylõt
értesíteni fogják.)46

1122..
Csík vármegye levéltárának ügyében.
Miercurea-Ciuc, 1935. december 9.

Kedves Jó Vilmos Barátom!
Ma a vármegyeházán a levéltári iratok ügyé -

ben a következõ információt kaptam MOLNÁR József
fõjegyzõ úrtól:

a beadványra megérkezett a belügyminisztéri-
um válasza, amely megerõsíti az iratok kiadását tiltó
törvényrendelet érvényét, egyben utasítja a vármegyei
tanácsot, küldjön ki egy szûkebb körû bizottságot, s az
állam részérõl is kiküldendõ levéltárossal együtt ejtse
meg vagy hajtsa végre az iratok végleges szelekcióját.
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Ennek a szelekciónak az lesz a célja, hogy megállapí tást
nyerjen, van-e a vármegyei levéltári iratok között olyan,
amely történelmi és múzeumi szempontból érté kes az
állam szempontjából, s ezek az államnak vissza tar -
tandók és csak az adható ki, ami ezeken kívül ma rad. –
De erre a szelekcióra csak a tavasszal kerülhet sor.

Érdeklõdésemre még azt a tájékoztatást kap-
tam, hogy az anyag egy részét régebben selejtezték, de
az – kevés kivétellel – csak vármegyei ügyiratokból,
idézésekbõl és periratokból áll, abból az idõbõl, amikor
a vármegyén még peres ügyeket intéztek el; az anyag
többi része is csak ilyen iratokból áll a fõjegyzõ szerint.

A beadványra a hivatalos választ postán
megküldik.

Szeretettel üdvözöl igaz híved és barátod

Dr. BOGA Lajos

1133..
Háromszék megye felszólítása a Székely

Nemzeti Múzeum fele a vármegyei levéltár visszaszol-
gáltatásának ügyében. 1937. április 13.

România, Prefectura Judeþului 
Treiscaune, Serviciul Administrativ
Nr. 3290, 13 Apr. 1937.

Cãtre Direcþiunea Muzeului Naþional Sãcuesc
Sft. Gheorghe.
Urmare adresei Nr. 50 din 9 Martie 1937 a

Arhivelor Statului din Cluj, avem onoare a vã face
cunoscut, cã urmând sã trimitem întreaga arhivã a aces-
tui judeþ, pe intervalul de timp de la 1580–1876,
Direcþiunei Arhivelor Statului din Cluj, avem onoare a
vã ruga sã binevoiþi a lua cuvenitele mãsuri sã ni se
restitue toate actele din anii 1580–1849, predate mu -
zeului cu deciziunea noastrã Nr. 5306 din 26 Noiembrie
1920, ca sã le putem transporta în Cluj la data de 15
Iunie 1937, conform dispoziþiunilor ordinului Minis -
terului de Interne Nr. 91802 din 13 Decembrie 1923.

Prefect,
Subprefect,

(Prefektúra a Múzeumhoz:_A Kolozsvári
Állami Levéltár 50/1937 átirata alapján 1937. június
15-én be kell oda küldeniük a vármegye teljes
1580–1876 közötti levéltári anyagát. Kérik ennek meg -
felelõ en,hogy a Múzeum szolgáltassa vissza azt, a
91802/ 1923 belügyminiszteri rendelet utasításait
követve.)47

1144..
A Székely Nemzeti Múzeum elöljáróinak

leve le a belügyminiszterhez a Háromszék vármegye
levéltára ügyében. 1937. május 28.

Muzeul Naþional Sãcuesc, Sfãntu-Gheorghe48

Domniei-Sale Domnului Ministru de Interne,
Bucureºti

Domnule Ministru,
Referindu-ne la adresa No. 3290-1937 a Pre -

fecturii judeþului Treiscaune, prin care ne invitã de a
restitui arhiva veche a judeþului aflãtoare în îngrijirea
Muzeului Naþional Sãcuesc, spre a o transporta la arhi-
va centralã din Cluj, Vã rugãm cu adânc respect,
Domnule Ministru, binevoiþi a hotãrî ca arhiva menþi -
onatã care s’a depus cu hotãrîrea No. 5306-1920 a
Prefectului judeþului Treiscaune la muzeul nostru spre
veºnica pãstrare, sã rãmânã ºi de acum înainte depozitat
la muzeul nostru, având în vedere cã Muzeul Naþional
Sãcuesc o va conserva cu cunoºtinþe de specialitate ºi
sub supravegherea ºi controlul statului aceastã arhivã ºi
va sta totdeauna la dispoziþia cãrturarilor în baza unei
autorizaþiuni de la autoritatea superioarã.

Alãturãm cu onoare, în copie, hotãrârea consi -
li ului judeþean privitoare la predarea arhivei, ºi Vã ru -
gãm binevoiþi a lua din nou act despre aceastã hotã râre.

Primiþi Domnule Ministru deosebitele noastre
consideraþiuni

În numele Comitetului de conducere al Mu -
zeului Naþional Sãcuesc

Sft. Gheorghe, la 28 Maiu 1937

SZENTKERESZTY Béla, Preºedinte, 
FELSZEGHI István, Custode-director

(Kérik a Belügyminisztert, hogy az 5306-1920
örökletét alapján maradjon a levéltár a Múzeumban,
amely minden feltételnek eleget tesz.)49

1166.. 
A Székely Nemzeti Múzeum elöljáróinak 
vá lasza Háromszék megye prefektusa 
felszólítására, 1937. június 9.
Muzeul Naþional Sãcuesc, Sfãntu-Gheorghe50

Domnule PREFECT,
Referindu-ne la adresa Dv. No. 3290-1937,

avem onoare a Vã duce la cunoºtinþã, cã ne-am adresat
cu o cerere cãtre Dl. Ministru de interne pentru a lãsa
arhiva veche a judeþului în pãstrarea muzeului nostru,
conform hotãrârii No. 5306-1920 a Prefecturii, având
în vedere cã acest material al arhivei este de interes
public local pentru studiere.
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Vã rugãm cu onoare binevoiþi a suspenda dis-
poziþiunea Dv. luatã în aceastã privinþã pânã la delibe-
rarea Dlui Ministru cu atãt mai vãrtos întrucãt subpre -
ºedintele muzeului nostru a depus personal cererea
noastrã la Onoratul Minister, ºi Dl. Ministru BERCA a
declarat cã va aproba cererea noastrã înºtiinþãnd despre
aceasta atãt Onorata Prefecturã cãt ºi Muzeul nostru.

Primiþi, Domnule Prefect deosebitele noastre
consideraþiuni

În numele Consiliului de administraþie al 
Mu zeului Naþional Sãcuesc

Sft. Gheorghe, la 9 Iunie 1937

SZENTKERESZTY Béla, Preºedinte, 
FELSZEGHI István, Custode-director

(Értesítik a prefektust, hogy BERCA belügy -
miniszterhez fordultak, aki ígéretet tett az ügy javukra
történõ elintézésére. Addig is kérik visszaszolgáltatási
rendelkezése felfüggesztését.)51
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KKöösszzöönneettnnyyiillvváánnííttááss
A közlemény a „Centru mok” program

eredménye. A prog ramot az ARANY János
Közalapítvány támogatja. Ezúton is köszönjük.

(A családnevek majuszkulázását, beleértve a for-
rásközlést, kötetszerkesztési szempont indokolja.
SSzzeerrkk.. mmeeggjj.)

PPrrooiieeccttuull AArrhhiivveelloorr NNaaþþiioonnaallee
SSeeccuuiieeººttii,, 11991155––11993388
(Despre publicare)

Cercetarea arhivisticã din Muzeul Na-
*þional Secuiesc dateazã din 1876 – prima publi-
care de documente se realizeazã de cãtre timi-
ºoreanul János MILETZ, cu ajutorul primului
custode, Gyula VASADY NAGY. Activitatea 
lui Géza NAGY, Vilmos CSUTAK, János
HEREPEI, József ÁRVAY este relativ cunoscutã.
Despre povestea întreagã a operelor reprezenta-
tive, elaborate de Dénes CS. BOGÁTS se ºtie
mai puþin, dar în cercuri restrânse, profesionale,
se cunoaºte ºi faptul cã vol. VIII al Diploma-
tarului Secuiesc, întocmit de Samu BARABÁS,
s-a editat datoritã muncii de organizare de mai
mulþi ani a Muzeului. Programul muzeistic sfân-
tugheorghean, care a avut ca scop înfiinþarea
Arhivelor Naþionale Secuieºti, nu a fost însã
cercetatã deloc. Prima etapã mare a acestui pro-
gram iniþiat înainte ºi în timpul primului rãzboi
mondial, este cea din perioada interbelicã. O altã
etapã, de succes, este cea a instituþionalizãrii pro-
gramului, când îºi atinge raza maximã de acþiune,
în timpul lui János HEREPEI. A treia etapã sem-
nificativã se leagã de anii în care Arhivele Mu-
zeului devin o instituþie de stat de sine stãtãtoare,
Arhivele Naþionale din Sf. Gheorghe, sub con-
ducerea lui József ÁRVAY. Lucrarea de faþã face
public documente referitoare la prima perioadã
amintitã. (HH..BB..)

TThhee PPrroojjeecctt ooff tthhee SSzzéékkeellyy
NNaattiioonnaall AArrcchhiivveess,, 11991155––11993388
(About the publication).

The research of the archives in the
Székely National Museum dates back to 1876 –
the first publication of documents was carried out
by János MILETZ of Temesvár, with the support
of the first custodian, Gyula VASADY NAGY.
The activity of Géza NAGY, Vilmos CSUTAK,
János HEREPEI, József ÁRVAY is relatively
familiar. We know less about the whole represen-
tative works, issued by Dénes BOGÁTS, but in
limited,  professional circles it is also known that
the volume VIII of the Székely Diplomatoire
issued by Samu BARABÁS – was published due
to the work of organization of several years of
the museum. The museistic program of Sepsi-
szentgyörgy/Sf. Gheorghe, which had as its pur-
pose the foundation of the Székely National
Archives, had not at all been investigated. The
first big stage of this program initiated before and
during the 1st World War is that in the period
between the two World Wars. An other success-
ful stage is that of the institutionalization of the
program, when it reaches its maximum action
rate, during the years of János HEREPEI. The
third significant stage is connected to the years in
which the Museum Archives became an institu-
tion in itself – that is the National Archives in Sf.
Gheorghe, under the leadership of József
ÁRVAY. The paper presents documents referring
to the first period mentioned.  (HH..BB.)
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1. ábra A Sepsiszentgyörgyi Állami Levéltár, a székely
huszárezred egykori parancsnoki épületében (Lábasház).


