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A Székely Nemzeti Múzeum életé
ben az elmult 190 l. esztendő mind 
anyagi, mind szellemi fej lödése tekinte
tébelL a sikereNebbek közé tartozott. 
_ múzeu mok é� könyvtárak országos 

-.e ó é_e u•ján nyert magasabb 
· é a múzeumunk sorsát 

·özönség áldozatkészsé
. ·n- n�h·ebb megnyilatkozása ered

: z-e. bo!!y czéltudatos munkával a 

z m egye� oNztályai az eddigieknél 
_ ·obb mértékben gyarapodhattak. 

_ múzeum belső ügyeit intéző igaz
- ... ..:ztmány legjobb tudása és te-
- , _e �zerint ig-yekezett nemes hiva-

. �e elelni, hogy a Székely 
_- Jze·i _ úz eum ügyét előbbre vigye. 

·tL ban nagy segitségére volt Potsa 
J.: f Y. b. t. t., főispán felügyelő biz. 

ök ur ö n agyméltóságának lelkes 
• mogatá a, ki az ö nagyméltóságát 
· 

lemzö fáradbatatlan buzgalommal szen
- l e �ok ii·ányban igénybe vett idejét 
múzeumunk felsegitésére. 

_ időn a Múzeum mult évi állapotá
ol köteles jelentésünket megtesszük, 

em elégedhetünk meg azzal , hogy jegy
zókönyYeinket kivonatoljuk és a gyüj
·emények szaporodásának száraz jegy
zekét adjuk, hanem kikel l terjeszked
nünk mindazokra a mozzanatokra, melyek 
a múzeum belső viszonyaira világot 
Yetnek, mert a múzeum is , mint minden 
egészséges intézmény , élő szervezet, 
melynek életére a külsö és belső körül
mények összege befolyással van. 

* 

Az igazgatóválasztmány a régi ta
gokkal kezdette meg müködését, de 
nemsokára sulyos csapás érte. Az a 
nagy veszteség , mely Málik József halá
lával Háromsz ékvármegye , mondhatni 
az e_,gész Székelyföld k ulturáli s intézeteit 
sulytotta, a Székely Nemzeti Múzeumot 
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is gyászba borította. Igazgatóválaszt

mányunknak 20 éven keresztül, első 
alakulásától kezdve egyik legbuz
góbb és legmunkásabb tagja volt, 1893. 
junius 17-étöl kezdve pedig 1901. mál'
czius ll-én bekövetkezett elhunytáig . 

mint annak tevékeny elnöke Yezette a 

Székely Nemzeti Múzeum ügyPit. Lan
kadatlan buzgalommal, odaadó lelke�e
déssel és nemes munkával az elsők 
közt fáradozott abban, hogy a Székely 
Nemzeti Múzeum nevének megfelelöen 
nagygyá, erőssé fejlődjék. 

Igazgató-v<ílasztmányunk mély fáj
dalommal fogadta szeretett elnökének 
elhunytát : vesztesége felett érzett mély 
fájdalmát s az elhunytnak érdemeitjegy
zőkönyvében megörökíteni határozta; öz
vegye és családja előtt a pótolhatatlan 
veszteség felett legőszintébb és legmé
lyebb részvétének adott kifejezé:-t. A 
Székely Nemzeti Múzeum emlékezetét 
mindig hálás kegyelettel fogja megőrizni. 
Emléke legyen áldott ! 

Az igazgató-választmány a lefolyt 
évben hétszer tartott gyülést �·s 8 
pont alatt tárgyalta a múzeum ügyeit. 
Április ll-én tartott gyülésében elhunyt 
elnöke helyébe ifj. Göcb·i l?erenc.J tag
társunkat Sepsi-Szent-György vá t'o pol
gármesterét, az igy megürült ig. Y. 

tagságra pedig Révay Pál helybeli ev. 
ref. lelkészt választottrb meg egyhangu 
h atározattal . Ugyanekkor jelentetett be. 
hogy a Székely Mikó-kollegium elöljá
rósága a múzeum és a kollegium közt 
fennálló szerzödés alapján a múzeum 
másod ik örévé dr. László Ferencz fögi mn . 

r. tanárt választotta meg. �Iindezeluöl 
a személyi változásokról felterjesztés 
intéztetett a mélt. felügyelö-bizotLág
hoz. Dr·. László Ferencznek ÖITé történt 
megválasztásáról a múzeumok és könyY
támk orsz. főfelügyelőségéhez is köteles 
jelentés tétetett. 

A múzeumok és könyvtárak országos 
föfelügyelösége az 1900. évre utalványo
zott 600 kor. állami segély felhnszná
Jásál'Ól felterjesztettjelentést 162-190 l. 
sz. leiratában helyeslőleg vette tudomásul 
és örömmel győződött meg annak ada
taiból, hogy a múzeum vezetöinek a 

gyüjtemények fejlesztése körül kifej
tett buzgó tevékenységét kedvező ered
mény jutalmazta. Ugyanezen leiratúban 
jelzi. hogy az 1901. évi segélyezési ja
vadalomból a múzeum könj'Vtúrának 
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�ejlesztésére 600, régiségtárának és 
ipam1űvészeti muzeumának gyarapitá
;:,ilt'a 600, összesen l 200 koronát hozott, 
�• múzeumok és könyvtárak orsz. taná
.�ával egyetértésben, a vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter ur önagyméltósá
""ánakjavaslatba. Ezen előterjesztés alap
; án a miniszter ur 35778. sz. rendele
·ével a javaslatba hozott 1200 korona 
allamsegélyt utalványozta. Múzeumunk 
·ünytára, régiségtám és iparművészeti 

..:yüjteménye ily módon birtokába jutot
·ak az eredményes működéshez nélkü-
űzhetetlen anyagi eszközöknek. A se

;élyösszeg felhasználásáról az egyes 
_yüjtemény-osztályok gyampodásának 
leir·ásánál fogunk szólalni. Itt csak azt 
emlitjük meg, hogy deczember hóban 
:elterjesztett jelentésünket és száma-

a �ainkat az évi államsegély felhasz
�alására vonatkozólag az országos fő
·elügyelőség 7-1902. sz. leiratában 
· · n\hagyóan tudomásul vette és ugy a 
· ··nyvtát·, mint a múJ<:eum gyarapitá

,- m tett intézkedéseket egészében he
. ·esnek találta. 

:\Iúzeumunk 23 éves fennállása óta 
_észen helyes okokból a székelység 
·tltjánt vonatkozó emlékek összegyüj

- -.ere és megmentésére helyezett 
c:obb sulyt. E nemü gyüjteményeink 

régiségtár, éremtár, könyvtár és 
·te,·éltár) ha a teljesség szinvonalár a 

em is emelkedhettek és még· hosszu 
• ón ket·esztul itt is sok a tennivaló, 

t-_b gazdagoknak és - a mi a leg
• ::;abb - szervezettelcnek mondhatók 

z e l" uograp hiai és természetrajzi osz
- -,·okhoz képest, melyekl'e vonatko
z· .a!! ma is áll, mi l O évvel ezelőtt 
· L tt, hogy nagy hézagai vannak, melye
·et egyes értékesebb tárgyak nem tölt

hetnek be. 
Eljöttnek láttuk az időt, hogy ezen 

!!yüjteményeinket is, a tátongó hézagok 
betöltése alta!, rendszeres és öntudatos 
munká\·al szervezettelcké tegyük, mert csak 
ezáltal leszünk abban a helyzetben, llogy 
a magunk köt·ének mivelődéstörténeti és 
ermészettudományi képét a maga egészé

ben bemutathassuk 
Ezen okokból részletesen indokolt 

elterjesztést intéztünk az országos fő
lügyelőséghez és kértük, hogy hatha

- � ... küzbenját·ásával, a magas kormánynál 
zékcly Xemzeti 11:úzeum ethnographiai 

, ·ermészetrajzi osztályainak gyarapi-
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tására is megfe lelő általány-összeg folyó
sitását kieszközölni kegyeskedjék. Ki
fejtettük, hogy ezen tárgyak összegyüjté
sének munkája múzeumunkra nézve 
mennyire sürgős, hogy az idő szelleme 
az anyagiakért vivott mind nehezebb 
és nehezebb küzdelem, a kultura terje
dése az ipar és közlekedés fejlődése a 
Székelyföldön is mily rohamosan tün
tetik el az ethnosra vonatkozó tárgya

kat s ha sokáig késünk nem lesz a 
mit megmentenünk ; hogy a Székely
föld s különösen pedig Háromszékrnegye 
növényta ni és á llatta ni tekintetben még 
részletesen átkutatva nincs, faunája és 
fló t'ája, de meg ásványai, közetei és 

· kövtiletei is összegyűjtve nincsenek, 
etlig a természetnek mindezek a tárgyai 

a kultura te r·jesztésében ható és moz
gató segédeszközök, a szemléltetö ok
tatás faktorai. 

Reményünk van, hogy kérésünk 
teljesittetni fog, s hogy jövő évi jelen
tésünkben múzeumunk ezen osztályainál 
is megfelelő fej lődésről számolhatunk be. 

Szintén a ter mészetrajzi osztály gyara
pítása czéljából kértük az orsz. főfel
ügyelőséget, hogy abból a rovar-gyüjte
ményből , mely a vidéki múzeumok szá
mára esz közölt gyUjtésekből és a Magyar 
Nemzeti Múzeum kettős példányaiból 
a vidéki gyüjtemények közt kiosztatik , 

múzeumunk is részesedjék. Az orsz. fő
felügyelőség 388-1901. sz. leiratában 
értesített, hogy a tavaszszal végzendő 
szétosztás alkalmával, kérésünk figye
lembe fog vétetni. 

Képzőművészeti osztályunk gyara
pítása czéljából folyamodtunk a vallás
és közoktatásügyi m. k ir . miniszter ur
hoz, hogy a vidéki múzeumok közt való 
kiosztásra vásárolt képzőművészeti alko
tásokban múzeumunk is részesittesélL 
A vásárolt képek és szobrok kiosztása 
mint a lapokból értesültünk, már meg
történt, de kérésünk ez alkalommal -

ugy látszik - nem teljesíttetett. 
Mindezeken kivül igazgató-választ

mányunk egyesekhez és testületekhez 
is több esetben intézett felhívást, vagy 
tudakozó levelet, melyeknek a leg
többszö r meg is volt a kellő ered
ménye . 

Az 1900 évi párisi nemzetközi ki
állitásm külrlött tárgyak az év elején 
visszaérkeztek s a ki állitás mag·yar osztá
lyának kormánybiztassága 18527-1901. 
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ir, úban a részvételért , a nemzeti
érdekében tanusitott készséges 

agatásért és áldozatért múzeumunk 
zqatóságának hazafiui hálás köszö
et mond. 
Az ujon alakult igazga1ó-válaszmány 

eYében és megbízásából ifj . Gödri 
F rencz elnök, Révay Pál és dr. László 
F1 rencz igazgató-válaszmáuyi tagok oldó-

er 10-én tiszteletüket tették Imecs
,ah'án özv. C.;;e1·ei János11é sz. Zatlmreczky 
Emilia urnö öméitóságánál s kifejezve 
azon elévülhetetlen érdemeket, melye

ket őméltósága a Székely Nemzeti Múzeum 
megalapításával szerzett, az igazgató

nilaNztmány soha el nem muló háláját 
-olmác�olták. Az alapi tónő a megemlé
. z �t köszönettel fogadta és biztosí

- -·< a k üldöttséget, hogy a Székely 
- mzéti }.lúzeum előhal a dása érdek ében 

kitelhető minden ere jével továbbra 
·özre fog munkálni. • 

A múzeum végleges otthonául szol
ó _ lúzeum-csarnok építésének ügye 

·oiyt évben nagy lépéssei haladt 
e. Három�zékvármegye tör vényható

-- bizott'ágc.í.nak előterjesztése alapján 
-: rme()'yei tanala p tulaj don át képező 

·b l m egfel elő te1·ületnek az épület 
j· ira Yaló átengedését mind az igaz

- -. i. mind pedig· a vallás- és köz
üo-yi m. kir. m iniszter ur enge-

' J.'z.·ef v. b. t. t. főispán és fel
- bizottsági elnök m· lelkes buzgó-

-e,·ékeny munkája megterem-
z < z  alapot is, melyböl a Székely 
i J(úzeum állandó c s a rnoka fel 
ülni. Az ö lelkes akcziójának 
nye. hogy közadakozás és más 

· Imi mozgalom utján a székel y

llereiből töhb mil1t 28,000 korona 
- - ze erre a czélra Háromszék-

-. e pénzh.lri hivatalának kimuta-
zer·int 1901. éY utolsó napján az 

- i h p Yagyoni állása a következő: 

zve . . . . . .  
1 T, karékpénztárnál 

• -, kön�·v szerint el 

�1348 kor. 20 ti l. 

4871 96 

1732 22 

431 • Sö 

Ü�sze�en --�384 kur. 24 til. 
zz J tul a Három· 

ozön--í•ge által 
12000 " 

2 
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6. és a Székely Egyesület alapit-
ványa . . . . . . . . . . l 0000 kor. -- fil. 

Az ópitési alap vagyon a tehát: 50384 kor. 24 fil. 

Az épület tervrajzának elkészítése 
most van folyamatban. Ha a munkálat 
elkészül és az országos főfelügyelőség 
is felül vizsgálta., hozzá lehet fogr1i az 
építéshez. Ilyképen aztán a Székely 
Nemzeti Múzeum legégetőbb szükség
lete is kielégitést fog nyerni. Mostani 
helyiségeiben a gyűjteményeknek nem 

szakszerű, llanem csak akármilyen el
helyezése is, sok esetben teljes hihetet
lenség. Az idén ét'eztük valójában, hogy 
a folyton szaporodó gyűjternény befoga
dásál'a egymástól távolfekvő két helyi
ségünk mennyir·e szük. A Székely Nem
zeti Múzeum fontos kulturális feladatát 
a maga teljes egészében csak akkor 
fogja· betölteni tudni, ha uj otthonába 
átköltözhetik. 

Igazgató-választmányunk foglalkozott 
meg azzal a kérdéssel is, hogy még 
1881-ben szerkesztett alapszabályaink 
a változott viszonyoknak megfelelő át
alakítást nyerjenek. Minthogy ezt az 
átalakítást csak kör·ültekintő munkával 
lehet végezni, a tál'smúzeumokhoz, alap
szabályuk és ügyrendjük megküldése 
czéljából, felhivást intéztünk. A felhivils
nak meg is volt az eredménye. - E kér
déssel kapcsolatban lesz alkalmunk azzal 
a másik fontos kérdéssel is foglalkoz
nunk, melyről már több izben volt szó, 
hogy a mostani szervezetünk érintetlen 
meghagyása mellett. egy szervezendő 
múzeum-egyesület keretében a tár·sa
dalom nagyobb részének aktiv mun
káját és érdeklődését mindenkép e u  

lebessen felkelteni. 
Ha megemlítjük még, hogy múzeum

őrök a gyűjtemények gyampodásáról, 
rendezéséről és szakszerű lajstromozásá
ról és múzeumunk másnemű viszonyai
ról a választmánynak esetről-esetre be
számoltak, hogy a folyó ügyek elintézést 
nyertek, a múzeum mult évi állapota 
általános Jeirásának végére is értünic 

* 

A múzeum gyarapodásáról örömmel 
jelentlretjük, hogy a mult év története 
e tekintetben is elég örvendetes képet 
nyujt: A szapomlati leltár adatai szerint 
436 té tels zám alá bevezettetett 906 9 tárgy, 
ebből ajándék 5515, vétel 3554 tár·gy. 

1. A régiségtár és érderntilr gyar·a
podása mind számra, mind pedig a tár-
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- értékére nézve jelentékeny volt. 
�z1en a nyert államsegélyböl, részben 

::r rendes költségvetésünk terhére 
helyen végeztünk archaeologiai asa

okat. 
l. TVosinsky Már orsz. felügyelő m· 

- zetése alatt jul. 2-án d. e .. a helybeli 
- suti állomás környékén, az u. n. 

-prestető több pontján, az ott nagy-
zámban található putrik közül egy 

hányat vizsgáltunk át. A telep ko
r·nak megállapitásán kivül 17 egy 

-. �Y más tekintetben értékes edény
_ .. redék volt rövid ideig tat·tó munkánk 

redménye. 
2. Kezdi-Martonfalva község batárában 

· iu� 6-7-én Vajna István odavaló 
ir·okos szives meghívására ifj. Gödri 

f r ,,:z elnök, Gyátfás Győző és dr. 
::l·í Ferencz igazgatóválasztmányi ta

_ok részvétele mellett próbaásatáso
- - \·égeztünk. Próbasánczakat huztunk 

r. ·egPj nevü llatárrészen, a Sásranu'.nŐ-
ü ben, a Göclrös-nton; átvizsgáltuk 

-.tbbá liézcli-Martonfalva és Hatolyka 
·-z t a Feketeügy mellett elterül ö 6 tumulus 
·özül a Rókadombot_. 'l'atárhabnut, és a 

n·áth István földjén levö legkisebb 
- mulu t. Az elsö 3 helyről már régeb

n is került múzeumunkba nehány 
-Y· Ez alkalommal kifejtettünk egy 

_yobhszabásu földalatti putrilakást; 
en és a többi helyeluöl 157 drb 
-�gyal gazdagodott ö sk ori gyüjte-

··ünk. 
_·em mulaszthatjuk el, hogy Vajna 

�'öldbii'tokos urnak, ki az ásatásol{ 
_ �z ideje alatt múzeumunknak nagy 

L:Iatokat tett, e helyen is köszöne-
·et ne nyilvánitsuk . 

. 8epsi-Szent-György város területén 
aradi Jozsef-utczáhan végzett földrnun

ok közben a 2U. sz. telek 
·ez( felöli részén 190 cm. széles és 
- <:m. mély, fekete lmmuszszal, edény-

-r dékekkel, csontokkal, égetett agyag-
·itöltött és helyenként szénnyomokat 

- ú földalatti üregt·e akadtale Az 
_ rénzletes átkutatása alkalmával 

· ·obalta-élet, egy ismeretlen rendel-
- ·· talán furó) köeszközt és nehány 

·e. edénytöredéket találtunk. A 
zédo 18. sz. telek udvarán 3 sir

-
r kör\'onalai is mutatkoztak. Az 

_ ··ben erősen meggörbült gerincz
pt L zsugorított helyzetű csontvá

ltunk . .\lelléklet nem volt semmi. 
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Az állarnsegély terhére a sepsi-szent
gyö,·gyi őrlrői és 9émuári őskori te
lepek részletes és rendsze1·es felku
tatását is munkáiJa Yettük. Az elő
munkálatok elvégzése után indokolt 
felterjesztésben az országos főfelügyelő
séghez fordultunk, hogy az 190 l. évi 
államsegélyből 400 koronát ezen telepek 
átkutatására fordithassunk. A főfelügyelő
ség 476--1901. sz. lei1·atában a kért 
engedély megadta, de a korán beállott 
esős, téli időjárás miatt megkezdett 
munkánkat csak két napon folytathattuk 
tovább. 

4. Az örkői telepen a felkutatott 
két tüzhelyből előkerült l kőbalta, 5 
kőbalta-töredék, 3 orsógomb, l agyag
nehezék, 4 pattogtatott kőszilánk, 4 
törökö, nehány agyagtapasz a sátol'lutró 
benyomatával, l szarvas-agancs darab, 
9 7 dr b egy, vagy más tekintetben jellemző 
edény-töredék, továbbá sok emberi és 
állati csont. E helyről a múzeumiJan 
elhelyezett tárgyak száma 198. 

5. A gémvári telep két pontján 
eg��más felett fekvő több tüzpaddal két 
konyhalmlladékbalmot találtunk. Mind
kettőt rétegenként égetett agyag, szén, 
állati csont, kagylóhéj, sok cserépedény 
töredék és penészes föld töltötte ki. Az 
egyikből egy 7 cm. hosszu tUzön pattog
tatott tuzkő,késpenge is került elő. A telep 
D-i fokától E-i irányban huzott próbasán ez 
70-ik meterénél a jelenlegi felszin alatt 
alig 15 cm. mély�n egy csontuíz-sirra is 
bukkantunk. Az E-D-i irányban egyene
sen kinyujtott csontváz hossza 176 cm. 

volt; fejétől és lábától hosszvonalhan 
40 cm. távolságra el{evas által ösze
tört cserépedényeket találtunk. A sirt 
a leggondosabban átvizsgáltuk, de más 
rnell�kletet nem kaptunk. A csontváz
sir E-i Yégétől l O cm. távolságra, a 

telepet a szomszédos területtől elzáró 
védő-sánczot is megtaláltuk és azt K-felé 
22 m. távolságig ki is fejtettüle Fekete 
humuszszal, égett agyaggal, cserép
töredékkel, embeJ'Í és állati csontokkal 
volt kitöltve. Erről a telepről 47 4 dr lJ 
tárgygyal gazdugodott múzeumunk. 

Az ásatásokon kivül a régis�r;llír 
vásárlás és ajándékozás utján is gyara
podott. Apraehisloriai lá1!J_Ifak közül emli
tésre méltók: Balázs �llfárton gyűjtéséből 
jlfrírko8faluáról 2 kőbalta, egyik tl'achyt
ból (hossza 140 mm., lyukátmérője 2:) 
mm.), másik obsididiánból (hossza 107 
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.- ·átmérője 17 mm.), lkafalváról 
= .--t:�ücskös római tál, a kézdivásár

rumpiaczról 3 urna, 3 csupor, 
e nytöredék, Maksrwól 3 agyag 
zék é l trachyt fedőkő ; özv. Cse1'ey 

� ajándékából GelenGzéről l füles-
- - .s bronzvéső (hossza 115 mm., éle 

rum.), Antos János abonyi birtokos 
j ndékából az 1900. év deczember 

ha \"ában az abonyi szőlők területén ta
lált avarkori sirleletből összesen 171 
drb tárgy (köztük 4 urna, l urnatöredék, 
l orsógomb, ll kar·ika, 2 fülbevaló, l 
késtöredék, 120 drb üveggyöngy, nehány 
övcsatt és övdisz). 

A fegyverek és más felszerelési 
tárgyak közül fontosabbak :Balázs Márton 
gyüjtéséböl 2 diszitett lőporszarú, l 
lópormérő-eszköz, 36 drb , 1 8 48- 49 -es 
· o-yúgolyó (állitólag Gábor Aron öntései), 
.... 7 "arkantyu, 12 kengyelvas, 7 zabla, 
2 lándzsa (Albisból) és özv. Cserey Jánosné 

jándékából l japáni kard. 
Az érmek közt első helyen emli

- ndó a Kovács Ede ur által nagyobb 
� �zben alapitványul, kis részben cseré

n küldött 108 drb III. Béla és II. 
re korabeli eí'iüst érem. Balázs Már-
. n\�ároltunk 117 drb magyarországi 

, erdélyi ezüst érmet; Incze Kálmán már
'� lY i birtokos ajándékozott 5 drb réz 

; rb ezüst érmet (köztük l tetra
hmon, és Veres Laios gymn. tanuló 

ér ékes ezüst érmet. Háromszék
egye gazd. bizottsága múzeumunk

elyez e el az ezredéves orsz. kiál
·örül szen:ett kiváló érdemek ju

� �:ert ezüst érmét. A papirpén
.:obb részt Kossuth-bankókban 

·ak. Balázs Márton egymaga 
rb-o ajándékozott. Vásárlás utján 

z ünk e y franczia forradalomkori 
k�. 2± papirpénzt. Az éremtár 

_ '� . · arapodása 914 dr b tárgy volt. 
1- Jelentékeny volt az ipari és 

'zi osztály gyarapodása is. Az 
�ecélyből vásároltunk Háromszék-

- -e '"erületén gyüjtött 739 drb szé-
- bokaly kancsót, melyekből és mú-
munk többi bokalyaiból kiváló becsü 

- ekcziót állithatunk össze, továbbá 
dr".> régi kályha-csempét (kályha-fiók) 

, :? drb XVIII. századbeli ónkannát 
és l 723 felirással s 2 drb óntá

:ért. Ugyancsak az államsegélyből vá
,·troltuk meg azt a nagyértékU rajzgyüj
·eményt is, mely 107 lapon 858 drb 

3 
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báromszékmegyei válogatott husvéti 
ii·ott tojásnak a szinek és alakok pon
tos megtartásávál készitett rajzát fog
lalja magában. A gyüjteményt Balázs 
Márton kézdi-vásárhelyi polg . isk. tanár 
állitotta össze és értékét nagyban emeli, 
hogy "A háromszékvármegyei husvéti irotl 
tofásokról és népszokásolwól" czimü tanul
mánJrában nagy körültekintéssel és tárgy
ismerettel fel is dolgozta ezt a gazdag 
anyagot. Egy másik rajzgyüjteményt is 
vásároltunk. Ez az előbbieknek megfe
lelő kivitelben 23 drb háwmszéki né
pies hímzés és varrottas, továbbá 51 
drb székely bokaly-k a ncsó szines rajzát 
foglalja magába. l\Hndezeknek a tárgyak

nak a megvásárlásával, azt hisszük, hogy 
a múzeum specziális, székely érdekeinek 
tettünk eleget . 

Bacsó János gymn. tanuló l bőrből 
készitett, díszes pénzes zacskót, l szin

tén bőrből készült tulipános női övet 
és egy régi csángó szoknyát ajándéko
zott. Mindhárom tárgy Tüzkösröl való. 
Gyá1jás Géza gynm. tanuló egy MDL fel
irásu réz-mozsatat, Zayzon Sándor kézdivá
sárhelyi po lg. fiuiskolai tanár egy gyapju
fonó páusztor-orsót és 4 dt·b rovátkolt 
és részben diszitett havasi pásztor botot, 
Róth Jllór helybeli lakós pedig egy 
acbat-gombokkal díszített, szegzett mon
tenegrói bőr-övet ajándékozott. Ezen 
osztály összes gyampodása l O ll tárgy. 

III. A természetrajzi osztály mind
össze 255 drb ajándék tárgygyal gyarapo
dott, ami kielégitőnek egyáltaláhan nem 
mondható. Az osztály fejlesztésére és gon
dozására szakerő volt ugyan, kinek azon
ban Domján István muzeum-ör beteges

kedése miatt a többi osztályok ügyeit 
is kellett intéznie. Azonkivül az annyira 
szükséges gyüj tés végzésére , mely nél
kül ez osztály épen nem gyarapítható, 
anyagi erő sem állott rendelkezésünkre. 
Emlitésre méltóbb tárgyak a követke
zök: Szolga }l(wencz székelykereszturi 
gymn. tanár a Persányi hegységből 23 
drb irodalmilag is feldolgozott ásványt., 
közetet és közetcsiszolatot, László .Árpád 
tanárjelölt Sepsi-Szent-György határán 
gyüjtött 115 drb virágosnövényt, Petldf 
Gyula fögeologus m· a múzeum tulajdo
nát képező Mastodon arvensis zápfogának 
3 drb fényképét, Balázs JJ1ártán tanár 
K.-Szentlélekröl 4 drb lwmokkövet és dr. 
László Ferencz múzeum-ör Málnásról7 dt·b 
Brassóból 5 drb közetet adományozott. 
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·. Az összes osztályok közt legna
__"�..,h ·olt a könyv- és levéltár gyara

. ö szesen 5846 drb. 
_ � �.·o bb adományok a következök: 

Kélmán márkosfalvi bit·tokos múzeu
nak ajándékozta nagyobbrészt the

-· i müvekböl álló 324 kötetes csa
• ·-:J. •vtárát, Benedek Jenő tordai adó
. ellenőr 23 drb szintén theologiai 

- · . a Jókai-nyomda· r.-t. 42 dr b köny
·. üzetet, az orsz. főfelügyelőség ut

a közoktatásügyi miniszteriwn 8 dt·b 
- �- ·et, a �lJ,lagyar J{emzeli Múzeum 26 kö

·önyvet és füzetet. a képviselőház ki-
J. • . !'ola az országgyülé:::;i nyomtatvá-

• • Z\'. JJlrilik Józsr�f'né umö 673 drb 
·nl pot, Potsa Jázsej v. b. t. t. főispán 

:?1 füzetet és kisebb nyomtatványt, 
ó Uyulrt fögeologus Budapestt·öl 8 drb 

- :vet ajándékoz tak 
.-\lkalmilag megszeteztünk egy 1330 

ból álló könyvgyüjteményt, mely 
ri ka XVII. századbeli magyarnyelvű 

m atninyt, :vlelanchtonnak 2 egykori 
e i kiadásu munl{áját, több eredeti 
·ar auctor-kiadást, a csíksomlyói 

·omrla már ritka termékeit és nagy
u má � szikulikát tat·talmaz. A gyűjte

nyboi !J:28 drb vásárlás, a többi 402 
Balázs :\Iárton tanár ur ajándéka. 

A kézi könyvtát· gyarapodásából meg
li jük a következő műveket: 

Tr. Apponyi Sándor: Hungarica :vlagyar 
kozásu külföldi nyomtatványok 

· e�t 1900. (Sv.erzö ajándéka). 
hronica Hungat·orum impressaBudae 

Budapest, 1900 (Közoktatásügyi 
·�zterium ajándéka). 

J'. �Iadat·ász Gyula : Magyarország 
arai. (VI-VII. f.) 
iebrnacher's grosses und allge

. e" \Yappenbuch: SiebenbUrger Adel 
-II. k. Der Adel von Ungarn I-III. k. 

orster Gyula Ill. Béla magyar király 
ékezete, Budapest 1900. (Közoktatás

- ·i minisztel'ium ájándéka) . 
. éhely Lajos Magyarország denevé-

. ek monogTaphiája Budapest 1900. 
--zoktatásüg·yi miniszterium ajándéka). 

r. Jankó János: Magyar Typusok , 
pest 1900. (Közoktatásügyi minisz-

. 
m ajándéka). 

Divald Kornél : A felsőmagyarországi 
• i" ance építészet, Budapest 1900. 

- zoktatásügyi miniszterium ajándéka.) 
Huszka József Magyar Üt't1amentika, 

t Iapest 1898. (Közoktatásügyi minisz
rium ajándéka.) 
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PulAzky Ferencz: Magyarország ar
chaeologiája I-Il k. Budapest 1897. 

Pulszky Ferencz : A rézkor Magyar
országban, Budapest 1883. 

Dr. W. Lübke und Dr. C. Lützow 
Denkmaler der Kunst, Architek tur, 
Skulptur-Malerei. I-IL k. Stuttgart. 

Kossuth Lajos iratai IV-VII k. 
Magyat' Könyvszemle. III--XVI. k., 

Ujfolyam. I--IX. k. (Magyar Nemzeti 
Múzeum ajándéka). 

Jánosi Béla: Az aestetika története. 
III k. Buda pest 190 l. 

Baksay Sándor Homérosz Iliásza, 
Budapest 1901. 

Huber Alfonz: Ausztl'ia története. 
II-III. k. Budapest 190 l. 

Nagy Géza Nemes Mihály. A magyat· 
viseletek története, Budapest 1900. 

Budapest régiségei. VII. k. 

]iolyóiratok: 

l. Archaeologiai értesítő. 
2. Emlékbeszédek, a m. t. akadémia 

elhunyt tagjai felett. 
3. Erdély. 
4. Erdészeti kísérletek. 
5. Ért. a nyelv- és széptudományok 

körébő l. 
6. � t·t. a társ. tudományok körébőL 
7. Et·t. a tört. tudományok körébőL 
8. Ethnologische Mittbeilungen . 

9. Földtani Közlöny. 
10. Magyar Iparmüvészet. 
ll. Magyat' Iparoktatás. 
12. Magyar Könyvszemle 
13. MatiL és term. tudományi közle-

mények. 
14. Math. és term. tudományi értesítő. 
15. Nagy Iván, családtört. ért. 
16. Nyelvtud . közlemények. 
17. Századok. 
18. Természet. 
19. Természetrajzi füzetek. 
20. Turul. 

Az oklevéltár adományok utján gyara
podott. Balázs ]}fárton tanár ur körülbe 

lől 2000 darabból álló oklevél-gyűjte
ményt ajándékozott , melyben XVII., 
XVIII. századbeli családi oklevelek is 
nagy számban vannak. Pálrna.IJ József, 
a Székely i-Jemes Családok czimü munka 
szerzője a Mat·os-Tordamegye tet·ületén 
végzett kutatásai alkalmával talált -32 
drb töt·ténelrni ' nevezetességü -1:8-as ok
levelet m úzeumun knak ajándékozta. gz 
it·atok köz t több Gál Sándor saj átkezü 
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= ___ zyánya. Egyik irat "Hadmüveleti 
• ·ünyv Szász-Régen megrohaná

az 1848. november l-ére vonat
- 'rancsakat foglalja magában. 

_ képtári osztály özv. Cserey Já
·rnö ajándékából 2 olajfestmény

-. ·arapodott. Az egyik N agy Dániel 
'- -!9-i ki magyar honvédörnagynak, 

.::ik pedig nejének Do bay Lujzának 
czképe. Mindkettöt Nentwich fes

- -e l 64· ben. 

Az egyes osztályok összes gyarapo
a a következő: 

Osztá· 
Ajándék Vétel Összeseu lyok 

szerint 

244 

54 
4 

!8 
157 
232 

Összesen 709 

· és néprajzi osztály 50 

Összesen 50 

Földrajzi és természet-
rajzi osztály. 

4 
115 

44 
88 

3 

Összesen 254 

986 

865 

• Könyv· és levéltár. 

-. et. füzetek . . 
nyomtatványok 

\"elek. kéziratok . . 2648 

981 1225 

40 94 
l 5 

49 49 
9 27 

524 681 

l 233 

1605 2314 

961 1011 

961 1011 

4 
11 5  

45 
88 

3 

255 

986 1972 
865 

l 2 649 
----------· -----------

Összes en . 449!) 987 

�. Képtári osztály. 

:· - é:�yek . . . 2 2 
- ek . . . . . 1 l 

5 486 

Ö�szeson 3 3 

Végösszeg . 5515 3554 9069 

-eb;h a.z egész gyarapodás 9069 drb tárgy. 
A fenntiekben csup án az egy vagy 

· � +ekintetben fontosabbakról szólot
�k. J1eg kell emléke�nünk még azok

T kik a lefolyt évben adományaikkal 
· zeumunkat felkeresték. 

* 
* * 

_ �mzgó adakozók közül a legna
b elismeréssel kell kiemelnünk özv. 

Jt'llusné sz. Zath�treczky Emilia urnö 
· " O'át, ki az általa alapitott mú-
- ez idén is értékes tárgyakkal 

_ · ot a. továbbá Potsa József v. b. 
oi pán: felügyelö-bizottsági elnök 
-:méltóságát, ki a múzeum gyüj

:einek gyarapítása körül ép oly 
�ejtett ki, mint a múzeum 

ügyeiben. 
4 
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Az elismerés legmelegebb hangján 
emlékezünk meg Kovács Ede kolozsvári 
mükedvelö-numizmatikus urról is, ki az 
év folyamán III. Béla és II. Endre kora
beli magyarországi érmekben múzeu
munknál 400 kor. értékű alapítványt 
tett. Ezért a nagy köszönettel fogadott 
szép adományért igazgató-választmá
nyunk felügyelö-bizottsági elnök · m· 

beleegyezésével Kováes Ede urat alapító 
tagul választotta és részére alapító tag
sági levelet állit ki. 

Hálás elismerés illeti meg mindazo
kat, kik a múzeum gyarapításához hoz
zájárultak. Igazgató-választmányunk nem 
is késett minden egyes esetben köszö
netét nyilvánitani áldozatkészségükért. 
De e jelentés kapr;sán is fuitás köszönetet 
mondunk a szit·es aclományozóknak, !eiknek 
névsom az ajándékozott tárgyak rövid 
megjelölésével a következő : 

· 

l. Állami tanitónöképzö-intézet, Sepsi
Szent-György. l füzet. 

2. Ámigó Mór, Maksa. l ezüst-érem. 
3. Antos .János Abony, (Pestm.). Avar

kori sirlelet az abonyi szölök terüle
téről : l 71 drb. 

4. Gr. Apponyi Sándor. l könyv. 
(Márki Sándor egyetemi tanár utján). 

5. Bácsbodl'ogmegyei tört. társ. l füzet. 
6. Bacsó János gyrniL tanuló Sepsi

Szent-György. 5 drb ethnogt·. tárgy. 
7. Balázs Márton, Kézdi-Vásárhely. 

64 drb arcbaeol. tárgy, 3 régiség, 26 
ágyugolyó, 222 drh papírpénz (közte 
211 drb Kossuth-bankó), 23 drb ethnogr. 
és iparm. tárgy, l füzet, 18 drb kalen
derium, 402 drb könyv, l családfa, 2000 
drb oklevél, 3 ásvány, 4 kőzet. 

8. Balási Gyula gymn. tanuló, Sepsi
Szent-György. l rézérem. 

9. Békés-csabai múzeum-egyesület. 
l könyv. 

10. Benedek Jenö, Torda. 23 könyv, 
7 kézirat, 600 levél és oklevél. 

ll. Benke János gymn. tanuló, Sepsi
Szent-György. l ezüst-érem. 

12. Benkő Gábor gymn. tanuló, Sepsi
Szent-György. l emlékérem. 

13. Benkő Gyula gymn. tanuló, Sepsi
Szent-György. l könyv. 

14. Bibó Endre gym11. tanuló, Sepsi
Szent-György. 59 kövület. 

15. Özv. Bora Elekné, Sepsi-Szent
György. l arczkép, l régiség. 

16. Boda Béla gymn. tanuló, Sepsi
Szent-György. l rézérem. 
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Bodola Gyula gymn. tanuló, 
· --zen t-György. 2 érem. 

_,. Dr. Bodor Antal, Kolozsvár. 28 
- :2 könyv . 

. Bruckenthal-féle múzeum Nagy
n. 2 nyomtatvány. 

· . Budapest fő- és székváros. l 

:.1. Özv. Cset·ey Jánosné szlil. Zathu
-: Emilia, Imecsfalva. l emlékérem, 

- regi�ég, 7 etnogr. tárgy, l könyv, l 
c:�: l nyomtatvány, 13 levél, l kövli

•• :2 festmény. 
:2:2. Daday Jenő gymn. tanuló, Sepsi

zen·-György. l koponya. 
�3. Délmagyarországi tört. és régé
- muzeum-társulat, Temesvár.! könyv, 

c:·. 

�-. Domján Béla elemi isk. tanuló. l 
• ,::u·h-bankó, 2 rézérem. 

:25. Ebergényi Gyula, Kovászna. l 
em. 

- . Edeistein József gymn. tanuló, 
'e <-, zent-György. l Kossuth-bankó. 

:.. �. E lel 'tein Lajos gymn. tanuló, 
... > � n·J'yörg�·. l kancsó. 

_ . : z·"·_ �mi föegyházm. könyvtár . 

. 
. f;, z;, k;, � IstYán. S.-Szent-György. 

K ,::-u·b- ankó. 
:J l. F el.::ömagyarországi Múzeum, 

K , • . l könyv. 
:3� Földrnivelésligyi m. kir. minisz

:2 füz�t, l könyv. 
1áll Arpád gymn. tanuló, Sepsi

yörgy. l könyv. 
Ciyál'fás Géza gymn. tanuló, 

,i-'zent-György. l rézérem, l mo-

" Gyöngyösi Béla gymn. tanuló, 
,-.-...zent-György. l Kossuth-bankó. 

·'.Hangai Oktáv, Kolozsvár. l füzet 
3-. Háromszékvármegye alispánjától, 

- , • Iból. -± darab pecsétnyomó. 
:J . Háromszékvármegye gazdasági 

·� --�ága. l ezüst emlékérem. 
3'·. Dr. Herrmann Antal, Budapest. 

• ze . 
'10. Hochmann Jakab, Sepsi-Szent

- rczY . l ezüstérem. 
� �� Hontvát·megyei múzeum l könyv. 
4:2. Hunyadmegyei tört. és régészeti 

- , at. Déva. 2 füzet. 
-:::3. Incze Kálmán, Márkosfalva. 5 réz-
m. l ezüstérem, 324 könyv. 
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44.  Izr. magyar irod. társ., Budapest. 
l könyv. 

45. Jókai-nyomda-r.-társulat, Sepsi
Szent -György. 44 könyv és füzet. 

46. Józsa András, Nyiregyháza.l füzet. 
47. Kamenyiczky Arpád,gymn. tanuló , 

S.-Szent-György. l rézérem. 
48.KendeJózsef, Lisznyó. l ezüstérem. 
49. Képviselőház kiadóhivatala, Buda

pest . Az országgyűlés irományai: Jegyző-
könyv, Napló és Irományok . 

50. Dr. Kóréh Lajos, Sepsi-Sz:ent
György. 2 Kossuth-bankó. 

51. Kósa János gymn. tanuló, Sepsi

Szent- György. 3 urnatöredék, 2 állatfog. 
52. Kovács Bálint. l rézérem. 
53. Kovács Ede, Kolozsvár. 108 drb 

ezüstérem III. Béla és II. Endre korából. 
54. Kovács Dénesné, Uzon. 5 régi

ség, l ezüstérem, l kőzet! l kövület. 
55. Közoktatásügyi m. kir . miniszte

rium. 8 könyv. 
56. Köpe Mihály gymn. tanuló, Sepsi

Szent-György. l , Kossu th-bankó. 

57. László Arpád, Kolozsvár. 115 
drb szárított növény. 

58. Dr. László Ferencz, Sepsi-Szent

Gyö rgy. 10 füzet, 12 kőzet, l nyomtat
vány. 

59. Dr. László Ferenczné, Sepsi

Szent-György. l emlékérem. 
60. Magyar Nemzeti Múzeum, Buda

pest. 23 kötet folyóirat, 3 füzet. 
61. Özv. Málik Józsefné , Sepsi-Szent

György. 673 drb szinlap. 
62. Múzeumok és könyvtárak orsz. 

tanácsa, Budapest. l füzet. 
63. Nagybányai Múzeum-egyesület. 

l könyv. 
64. Nagy Dénes gymn . tanuló, Sepsi

Szent-György. 2 könyv. 
65. Nagy Endre gymn. tanuló, Sepsi

Szent-György. l könyv, 3 Kossuth-bankó. 
66. Nyíri Bálint gymn. tanuló, Sepsi

Szent-György. l érem. 
67. Pálmay József, Sz .-Udvarhely. 

32 drb oklévél. 
68. Dr . Pethő Gyula, Budapest. 8 

füzet és könyv, 3 drb fénykép. 
69. Potsa József v. b. t. t., főispán, 

Sepsi-Szent- György . 218 drb könyv, fü
zet és nyomtatvány . 

70. Prázsmád Já"zsef,Gidófalva.l állat . 
71. Roth Mór, Sepsi-Szent- György . 

l montenegrói öv. 
72. Sándor Albert gymn. tanuló, 

Sepsi-Szent-György. l rézérem. 
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ándor Ferencz gymn. tanuló, 
- .. ent-György. l emlékérem. 

epsi-Szent-György r. t. város. 

_ólyom Ferencz gymn. tanuló, 
- zent-György. 2 rézérem. 

-y l vester Domokos gymil. tanuló, 
- zent-György. 2 közet, 27 kövület. 

'zentiványi Gábor gymn. tanuló, 
zent-György. l kövület. 

"'zékely Társaság, Sepsi-Szent
.3 füzet. 

Dr. Szolga Fel'encz, Székely
a ur. 23 ásvány, közet és csiszo-

·üze . 
. T, nalap háromszék vármegyei. 1 

Tohu nírmegyei j!úzeum. 2 füzet. 
T u1om:1n�·-Egyetem, Budapest. 5 

* 

l 

.-2zt.-Gvörg·y. .. . 
• n:zképe. 

· .-.__zen t-György. 

!!� üjtemények rendezését, a 

- ,zerü la,' ·tronlrJ.�tisát. kellő fel
' : rní[,í ·rít illeti, ezekről is 

lenré..:t tehetünk. 
.!, '-kat heérkezési sorrendjük 

,z· porulnti vagy alap-leltárba 
- -. ·ekintet nélkül arra, hogy me

z l� ba t<tl'toznak, jellemző tula.j
- ika . lelhelyiiket és beszerzési 

·· • i- felemlitve. Jlegkezdettük a 

- a� u·om elkészítését is. Ennek 
· �ége ma mát· általánosan el 

en·e. mivel "a tárgyak növeke
nem teszi szük ségessé, hogy uj 
r készittessék s igy a leírásban 

· _zerü (vagy tetszés szerinti) cs o
, · ... ' folytonosság-a nem sz akad meg 

llett a szükséghez képest bár
� talakitható zárt katalógussá". 

n a czédula-katalógusban a tárgyak 
ként fognak csoportosittatui és 

nii1llen szak könnyen áttekinthető 
_;c ·égével minden egyes tárgy a 
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gyűjteményben könnyen feltalálható. 
Pet·sze mindez nagy munkával jár s csak 
néhány év alatt lehet a meglévő egész 
gyűjteményt ily módon is leimi, mert 
eddig csak a könyvekről készült czédula
katalogus. Kártyapapit·ból készült és 
fémkerettel ellátott jelző-ezédulával lát
tuk el az év folyamán beérkezett tár
gyak közül azokat, melyeknél e jelzésre 
szükség volt. I_.�asiSanként a múzeum 
összes ilynemű tárgyait mind el kell 
látnunk hasonló jelző-czédulákkal. A 
mennyire a rendelkezésünkre álló tér 
engedte, igyekeztünk a felállítást is 
szakszerűen végezni, de biz' az a leg
többször alig sikerült. Különösen a 
könyvtár-helyiségben éreztük a helyszűke 
nagy baját, min csak úgy lehetett segí
teni, hogy a folyosóra kemény, záros 
szekrényt csináltattunk s abban helyez
tünk el 800 kötetnél több könyvet. A 
fém-tárgyakat az eddig is használt fo
lyadéldwl konzerváltuk 

* 

Á múzeum belső életének többi 
mozzanatairól is kedvező jelentést te
hetünk. 

Julius hónap elsején Wosinsky Már 
szegzáreli apát-esperes-plebános, julius 
22-én pedig dr. Jankó János a Magyar 
Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának 
vezetője látogatta meg múzeumunkat. 
Mindketten, mint a múzeumok és könyv
táJ'ak országos felügyelői, gyűjtemé
nyeinket behatóan megvizsgálták s azok
nak rendezése és további fejlesztése s 
általában a múzeum más ügyeinek az 
intézése tekintetében i:::; szakszerű fel
világositásokkal és hasznos utmutatá
sokkal szolgáltak. Múzeumunk gazdag
ságáról mindketten elismerőleg nyilat
koztak, de rámutattak hiányaira és 
szükségeire is; megigérték, hogy azok 
elenyésztetésében a rendelkezésükre álló 
eszközökkel közre fognak munkálni. 

FeJemlitjük még, hogy a brassói 
állami főreáliskola tanári kara Rombauer 

Emil czimzetes főigazgató vezetése alatt, 
SeJ-ntmacher Sándor dán tudós, a dán iro
dalmi társaság titkára és a Kisfaludy
társaság külső tagja Kopenhágából, a 

hódmezővásárhelyi dalkar taqjai, Szabó 
Károly miniszteri titkár, Roediger Lajos 
zombori és Szalay István szentesi tanárok 
is meglátogatták múzeumunkat. Az ér
deldődés, melyet a közönség tanúsitott 



zeum látogatásával , körülbelül az 
. éveknek felelt meg. A httogatók 

• ·e hiányos képet nyujt etTől; az 

3-::c egyén, ki nevét bejegyezte, csak 
• -j� töt·edéke az összes látogatók 

inak, mely legalább is 500-ra tehető. 
* 

Ezek voltak a főbb jelenségek, me
·ból a múzeum mult évi képét meg 

e· alkotnt. Vannak hiányok, vannak 
- · �égletek, de a meg nem szakadó 
·6 és minden irányban kimutatható. 
múz�um Yezetősége núnden erejével 
n ,-.. m. hogy ezek a hit'tnyok és 
·,é(J'letek minél lmmat·ább megszün-

ru ondunk 
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·zekely . · emzeti jlúzenm igazgató-vá.lasztmányának Sepsi-Szent-Györgyön, 
4-én ar ott gyüléséböl : 

Dr. László Ferencz 
ig. vá!. jegyző és múzcum-őr. 

JC·kai-nyomda r. t. �epsi-••zent-Gytrgy. 
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