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Melt6siigos Fclfeliigyelcisdg !

A Szekely Nemzeti Mf zeum 1904. evi dllapot:ir6l s2616 je-
lentestink 6ltai6nos rdszdnek legfrlbb s szinte egyetlen tirgya az
dlland6 mfzeumi helyisdg dpitds6nek kerdese. Ezazdrt van, mert
Mrizeumunk miir olyan helyzetbe jutott, hogy mindaddig, mig
e k6rd6s megoldva nincs, mds irdnyban egy ldpdst sem tehet,
mivel gyiijtemdnyeink a jelenlegi elhelyezdsben val6 sajnillatos
iillapota az iilland6 gyarapodds folytiin mind nagyobb es
nagyobb akadiilyul fog szolg6ini Mrizeumunk fejlclddsenek
rlrtjiiban. Jelenlegi helyisdgeink mar arra sem alkalmasok, hogy
az dlland6 gyarapodds arryaga rendszeresen sziimbavetessE:k
s a rlrizeumcirok nemcsak leltiiroz6, de ma-holnap adminisz-
trativ munkdjukat sem vdgezhetik. Sajndlattal kell ndzniink
a Koll6gium nedves raktiirszerii kamrdcskiiiban, poros foly6s6in
ds ekiszobiiiban, padliisiin s imitt-amott szekrdnyekbe s lddiikba
becsomagolt sok becses anyag lassu, de iilland6 romliis:it,
pusztuliis:it, melylyel szemben a jelen helyzetben tehetetlenek
vagyunk s ez okb6l tisztelettel jelentjLik, hogy az igy felhal-
mozott anyagnak mdg netaldni pusztuliist6l val6 megmentd-
sdert sem vdllalhatunk felelcisseget.

J6l tudjuk, hogy egy ilyen intdzmdny dletdben az ilyen
iillapot nemcsak a fejlcides korl6toltsiiga s az anyag pusztuliisa
miatt, hanem a munkiissiig ndlktii eltelt idri s a tiirsadalom
erdeklcjd6senek szrinetelese miatt a p6tolhatatlan vesztesegek
nrellett egyszersmind visszaesdst is jelent. Ez az allapot pe-dig
addig fog tartani, mig Muzeumunk sajiit alkalmas helyis6g6be
bek6ltdzhetik. Epen ezdrt lgazgat6-Yitlasztmiinyunk a mult
dvi jelentdseben rdszletesen kifejtett mdsfdle kdrddseknek meg-
old;isiit napirendrcil levette, mert ezek megolddsiinak munkdja
mindaddig, mig az 6pitkez6s kdrddse elintdzve nincs, id6ekjiti
hiilbaval6 fiiradtsiig lenne.

Az 6pitkez6.S tigye 6s a tervek.
Az |pitkezd.s iigydben egyetlen nevezetes l6p6s volt,

[ogy Igazgat6-Viilasztrniinyunk a MLizeum terveit Cyiirfiis
Gyoz6 kir. frjm6rnokkel elkdszittetvdn, a kOltsegvetessel- es a



4

sztiksdges iillami hozzitjirulls irdnti k6rdssel egyiitt a mtilt
dv augusztus haviiban a melt. Fcifeliigyekisdghez felkiildotte.

Az dpitendri Mdzeum-dptiletdt mi nem a jelenleg rendel-
kezdsre dll6 s elhelyezdsre v6r6 anyag mennyiseg6hez mertiik,
hanem a tervek k6szit6s6ben s megiillapit6siiban az a fontos
hivatris volt szemiink elcitt, mely erre az int6zmenyre nem-
zeti, tilrsadalmi 6s tudomilnyos szempontb6l a jovciben
viir. A szekely n6,p ezer 6v 6ta nemcsak cjrkodik a magyar-
siignak ellens6gek iiltal most is csaknem teljesen elszigetelt
keleti b6styiijdn, hanem iilland6an rajokat is bocsiitott ki s

ezek biirhovii jutottak, a magyarsiignak legerrlsebb s leglelke-
sebb harcosai valiinak. Mindenki ekitt ismeretes az a t6rte-
nelmi igazsitg, hogy Erdelyt a magyar nemzet szitmdra a
sz6kelysdg mentette meg. Ilyen fontos misszi6t oly kevds
segitseggel - mint a szekely taliin az orszitg egyetlen
vid6kdnek lakossiiga sem teljesitett s nemzeti szempontb6l
taliin egy nepre sem v6r jovciben sem nehezebb feladat, mint
a sz6kelyre. Most 6vezredes kiizdelm6ben kif:iradva, az izmosod6
erris magyar nemzettcil vdria a segitseget, eddigi fdradtsdgai-
nak jutalm;iul s jdvci harcaiban sziikseges eszkozok meg-
szerzdsdnek celjiib6l. S minel tobbet segit, anniil ertisebbd
teszi dnmagdt a magyar. Elismerjiik, hogy a sz6kelysdg
jelentcisdgdnek felismerese napjainkban mdr megtOrtent s enner
eredm6nyekdpen tekinthetjiik a nemr6gen megindult u. n.
sz6kely-akci6t, de b6torkodunk megjegyezni, hogy az eldrendti
cdl nagysiigiit tekintve, mindez meg csak a kezdet kezdete,
annyival is inkiibb, mert ez a mozgalom mdg csak gazdasiigi
teren indult meg, pedig ennel egy nepre nezve a kultura sem
mell6kesebb t€nyezo. Ezen a tdren is egy ercis, hatalmas,
elleniillhatatlan dramlatnak kell megindulni az orszag szivdbcil
kelet fele, mely minden kozbeesri akadiilyt elsoporve erkezzek
el segitsegtl a kiizkodesben csiiggedd szdkely nephez.

Ezek a gondolatok magyarinzttk meg, hogy a Mizeum
epiiletdt taliin minden viirakoziison feliil nagynak terveztilk s
ennek folytiin taliin meglep6en nagy epitesi segdlyt kdrtiink a
magas konniinyt6l. De egy kicsiny, csak a jelenlegi muzeiilis
anyag elhelyezesere szolg6l6 helyisdg legfennebb csak a sz6-
kely ndp jelenlegi szegenysdgehez lenne taliilo, de nem lenne
mdlt6 sem tdrtenelmi hagyomdnyaihoz s emldkeihez, setn
jdvendribeli hivatiisiihoz, sem a segelyt ad6 magyar iillam
erejdhez s tartozdsiinak nagysdgdhoz. Mikor ni azt akarjuk,
hogy a Sz6kely Nemzeti Milzeum hivatiisiihoz mdlt6 fenyes
es tiigas csarnokiiba k6ltdzhess6k, mikor a Milzeumban a
magyar nemzeti kulturiinak egy olyan fdnyesen vil6git6 tornyiit
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tervezztik, mely a szomszed idegen nemzetisegekct h6dolatra
k6nvszesitse, al<kor - ha ez teljestil -- mi szekely sziv6s-
sdggal s eletrevaltls;iggal es magyar iildozatkeszseggel az
egyseges magyal dllam dpi.iletehez az egyik leger6sebb sarol<-
kovet fogjuk szolgiiltatni.

A F5feli.:gyel6seg az epitds i.igyer6l.
A Mirzeur!1ok 6s KonyvtiirakOrszAgos Fcj-

f e I ti gye i 6sdge az pA3. 6vrol szerkesztett jelentdsdben
behat6an foglalkozik Mirzeuntunk 1903. 6vi mrikOdesenek
eredmenyeivel s azoknak a fiiggri kerdeseknek megoldiiseival,
rnelyek az inlezet lov:ibbi fejklddset es megerrisOcleset nagy
mdrtekber-r vannak hivatva ekimozditani.

A jelentesnek az epitds kerddsdre vonatkoz6 rdszdt az
al;ibbiakban k6zoljiik :

,,A sepsiszentgyorgyi Sz e kely N emze ti MLI zeurn
gyiijtenrenyeinek szaporoddsa immdr eloddzhatatlannii tette
az dpitkezes kdrdesenek megolddsiit. A Mizeum lgazgat6-
Vdlasztmiinya a A4tzeum resz6,re kiszernelt telket a mrizeumi
epitkezesre tdrsadalmi uton Osszegyiijt6tt alapb6l 22,C00 kor.
r,eteld.rert megvdsdrolva, e k6rd6st jelentdkeny ldpessel vitte
kozelebb a megval6suliishoz ; ez Ligyben hozott hatdrozatat az
Orsziigos F6fehigyeklsdg annak idejdn j6viihagydsra ajiinlotta
a rniniszteriumnak. Az Orszitgos F6feliigyelcisegnek kezdettcil
fogva volt alkalma e kerdes fejlemenyeire befolyiist gyako.
rolhatni; kikrildottilnk Radisics Jenci orsz. feltigyelri a
helyszindn szemelyesen gy6zcldott meg a sz6banforg6 telek
alkalmas voltiir6l s a veteliigy lebonyolitiis6t meggyorsitotta a
Fofeltigyekiseg anlaz igerete, hogy az epitkez6s koltsdgeihez val6
zillami hozziiLrdas tiirgyiiban az annak bemutatand6 epitkezdsi
terv 6s kOltsegvetes alapjiin az 19A5. dvi k0lts6gvet6si ekiirdny-
zat keretdben fog a magas kormdnyhoz ekiterjeszt6st tenni.

Ezen iigyben elfoglalt 6lliispontunk azofi a meggySzo-
clesiirrkon alapszik, hogy a szdkelysdg kulturiilis
to re l<v6 se n e k gyiim o Ii tiisa a ne m z etikd zm ii ve-
l6ddsi politika elodiizhatatlan f eladatai koz6.
tartozik s ebbcjl kifoly6lag a Szdkely Nem-
zeti Muzeun, melynek gyiijtem6nyeiben a sz6-
kely tiirsadalom dldozatk6szsdge nagy f elada-
tokra hivatott kuIturin16zmdny anyagdt hozla
dssze, s melyet csupiin alkalmas helyis6g
hiiinya getol meg hivat;isa mElt6 bet0ltdse-
ben, a rendesndl nagyobb m6rtekben tarthat
igenyt az itllam tiimogat6"sira."
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A gyiijtemdnyek 6rz6s6nek s keze-
lesenek kerd6se s a Szekely Mik6-
Kollegiummaltervezett kapcsolat.

Az uj helyisegben elhelyezend6 gyiiitemdnyek alland6
cirzdsdnek s kezeldsenek kerdeset Igazgatti-Viilasztrnd.u,vunk a
Szekely .\iliko-Koll6gium eltiljd16sdgAval folytatott tdrgyaliis
alapjdn az epitkezdssel kapcsolatosan gondoita legkiinnyebbcn
megoldhat6nak. A KollegiunrnraI valo kapcsolatot okvctlen
fenn kell tartanunk, nlert arra, hogy egy tiniillo s megfelelii
illetmenyekkel elldtott szakember mint mrizeumilr, vagy igaz-
gat6 a sziikseges segeclszemelyzettel leissa el a gyiijtemenyek
es a konyvtdr 6rzes6t s kezeldsdt, anyagi forr:isok hiainyiiban
jelenleg gondolni sem lehet. Az dpiilet s a gyiijtenrenyek
illarrdri fe'liigyeleten kiviil csupAn azok biztonsdga is okvetle*
nlil rttegkivdnja, hogy legalabb egy felel(isdggcl tartozir (ir a
M[rzeum 6pLileteben lakjek, mivel rnziskdl.;en valt.r feliigyeletre
s a tiivolb6l val6 cjrzdsre a Kollegiunr elclljAr6sdga sem villal*
kozik. Srjt az eg6sz Mtizeum cirz6s6vel s kezel6sevel iirrri
felelcissegteljes nagy rlunkaval csupdn egy tandrt terhelni
meg a Kolldgiurn el6ljiirosiiga sem hajlandi,, niert erre szinte
k6ptelen is volna a rendes tandri teendcjk mellett egy enber,
de a Mfzeum is ezl a murkiit csupiin ingyenlakdssal r:eni
honoriilhatn6. Gondoskodni kellene ekkor is mdg egy-kdt
megfeleki dijaz6ssal elliitott kisegitri szakerdrril. Mindez teternes
evi kiadiissal jiirna s nehezen lenne kivihetri mdr csak abbi)l
az okb61 is, mert a koll6giumi taniirok nagyrdsze a rendes
tanriri elfoglaltsigon kiviil rendkivlili tztrgyak s kolldgiunri
tisztsdgek iiltal iilland6an le van k6tve s igy a Kollegium
Ekiljdr6sdga sem kOtelezhetnd mag;it arra, hogy meg megfelelci
dijazds ellen6ben is tdbb szakercir6l 6lland6an gondoskodjek.
Mivel azonban a Mfrzeummal val6 kapcsolat fentartiisa a
Koll6giumnak is erdekeben dll, a Kollegium Ekiljdrds;iga azt
a kedvezci ajilnlatot tette, hogy ha a Mfzeum kdt tanarnak,
mint mfzeumrjrdknek - ezek egyike a kOnyvtiiros lenne -megfelekj lakiist ad a Mtzeum epLileteben, a gyi.ijtenrdnyeknek
szakemberek 6ltal val6 kezeldsdriEk s cirz6senek kdtelezetts6-
gdt magiira vdllalja. Ezt a kedvezo aiinlatotlgazgato-Ydlaszt-
milnyunk Orommel fogadta s a M(zeunr tervet ennek meg-
felelrien kdszitette. Ez az aiAnlat elfogadiisa s annak meg-
val6sitiisa az dpitkezesndl tObbletet okozna ugyan, de egy
nagyobb 6pitkez6s keret6ben sokkal kevesebb kOltsdggel le-
hetne megval6sitani, mint a mennyibe a Mrizeunr gyrijteme-
nyeinek mds mtidon eszkOzlendcj cirzese s gondozasa kenilne.

t
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Srit a Itolldgiumnal kotOtt ilyen kapcsolat folytdn a Kolligiunt
Eliiljiirtisdga, nrint testiilet vallalnii magara a 

. 
kotelezettsdget

s nrindacklig teljesitene, mig esetleges vdltoztatAsnak sziiksege
fel nenr nreilitne. Ezenkivtil az az e\(tt'ry is jiirna mdg ezzel,
hogy felszabadulna a Mitzeum jovedelm6bril a nlirzeumcirok
jelenlegi tiszteletclijiiul szolgdl6 6vi 600 korona. Ez a fel--szabadul6 evi 600 korona pedig iilland6an fedeznd egy
rnegfelelcien kepzett szolga evi fizetdsdt. Az 6ptilel.fentart4sii-
nali s fiitdsenek terh6t a vdrmegydtcil 6s vdrost6l remeljiik.
Az alakitand(r Milzeum-Egyesiilet esetleges alapitvAnyaib6l s

tagdljaib(rl befolyo osszeg a vdrmegy6tol uost is ;illand6an
f ofyOsitott evi 2OO korona fentartdsi seg6lylyel egytitt az

apiirlekos kolts6geken kiviil az idci folytdn el66llhato munka-
siaporocldssal jero kiaddsokat is fedezn6. \- 

Ilyen koriilmdnyek k6zott a Mf zeunt rendeltetes6nek
bizonydra ho-sszu idriig meg tudna felelni.

l'{iirdczen tcrvek-megval6sitdsdra a Mizeuninak jelenleg
riz 1903. ev folyamiilt 22,}AD korondval megszerzett kivdl6an
alkalmas telken-kiviil mintegy 34000 korona osszegti 6pitesi
al:rp dll reuclelkezes6re.- 

Nagyobb segdlyt csakis a magas kormdnyt6l rerndlhe-
tlink, nrivel a helyi ienyez6k s a tiirsadalom zilclozatk6szsdge
s ereje a jelenlegi hozz6jdruldson kivtil a berendezkeclesndl
is ielietdles igenybe lesz veve. Epen ezert e helyen is teljes
tisztelettel t<ei1uk a mdlt. Fcifeltigyeloseget, hogy benyt'tjtott
terr,einketa rnaga eg6szeben, vagy legalitbb megkozelittl nagys:ig-
brrr elf i igacLri ikertsunkben kimutatott sziikseges dllami hozz.1-
jirulas r-legnyerdset elcjmozclitani s kieszkozolni melt6ztassek.

Szem6lYi iigYek.

lgazgat6-Vdlasztmdnyunkban szem6lyi viiltozds 1en1 it;1
tint. Oitinrmel enrldkeziini< meg, hogy a kegyes alapit6n6,
0zv. Cserey Jdnosne szL\\. Zathuteczky Emilia ilrnti cimelt6sdga
a mfrlt evtreir is nlegltemsziini erdekltidesdnek sz6mos ado-
mdnynyal adta jelet."Ugy az alapitontj tjmdlt6sdganak, mint
ndhzii iragymelt6s6gu Potsa J6zsef v. b t 1., fciisp6.nnak, a
felligyel6lbizotts6g--elnokenek Gydrfds Jenri festrjmiivdsz 6ltal
festitt elehagysdgu k6pe diszes keretben kdszen vdtia az ii
Mfrzeumbau val6 elhelyezdst.

Mrizeumunk*ak a mfrlt 1904. .uiren i, ,.iJ"1il,iilJ;
limogat6ja a melt. Fcifeltigyeltis6g volt s ez|rt ez alkalommal
is le{m6$ebb koszonetiinket leiezzik ki" A melt. Fcifeliigyelcl-
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s6g az 1903. evi dilamsegely felhaszndliistir6l s a Mftzeum
19"03. 6vi iillapotar6l szol6 jelentesiinket 185-1904. szdtllu
leiratiiban j6vdhagy6 tudom:isul vette s majd..605-1904.
sz. a. drtesiiett, hogy javaslatiira a nagyrnelt. Vall;is- 6s Koz-
oktatiisiigyi Miniszter'Ur a tudomainyos kO_zgyiijtemenyek
segelyez6i6re szo1g6l6 6llami javadalomb6l a Mfzeum. kOnyv-
trirTn?rk gyarapit6sZra 600 korondt, r6gisdgtiira rd.szere .400
korondt,"osszesen 1000 koroniit engedelyezett az 1904. evre.

E gyarapitdsi segelyen kivlil n€praizi gytijtesekre dr. Ldszl6

Ferenc muzeumdrnek 400 korondt ritalvdnyozott.
A gyarapitiisi segely az itltalunkfelterjesztett s7 45-1904.s2.

fdfelugli:lclst3gileirattalm6dositotttervezet szerint haszniiltatottfel.

Gyarapodds.

A gyiijtemdnyek az elnult 6vben is eleg sz.6p. szdmfr is
drtekes iargi,akkal-gyarapodtak. S ha az utols6 6vek eredme-
nyeiirez haionlitva vllamivel kisebb eredmenyny.el kell beszd-
molnunk, annak a mdr emlitett k0riilm€nynek tudhat6 be, hogy
a beszerzett t6rgyaknak mdg raktdrszerii elhelyezese is a leg-
tobb esetben le[yrizhetetlen akaddlyokba iitkozik.

I. R6giseEt6r €s 6remtiir. bskorigyiijtemdnyiink ozrr.

C s e r e y JZnoyl6 rirnri ajiind6keb6l az imecsfalvi clsteleprcil
az iddn'is ag cfrU targygyal gazdagodott. A besenycii, maksai,
egerpataki es sepsiszintlyorgyi eprestetrli telepekrcil.szintin
tdbtr ertekes tdrgy keriilt"-etri. 

-p 
o l'd n y i J6zsef Bikfalviir6l I

fiiles tokos vesOJ Nagy Gyorgy Ko;6p;itar6l egy -kobaltdt
aj:ind6kozott. A fegyvei=ek es mZs felsz-erelesi tdrgyak 6 drb
slrkantyfval, I liinilzsahegygyel, 1 liindzsaveggeL 9s 1 k'ard-
hiivelylyel, 4 drb ;igytigoly6val gyarapodtak. Az alsdc_ser-natoni

es bestjnyrli regi reformiitus teniplom restauriildsa alkalmdval
fdlretett nehriny jellemzri piirkiinytdgla ds fedrjcserdp Bodo.r
Geza esperes es Fo116 M6ric birtokos ajdnd6ka._.9.p1i.
szentgy6rgyon a Debrenkapu melletti egyik telken taliilt rdgi
gOrti{ 6rmek k6znl 4 darabot viisiirias utlim szerezttink. Erem-

fyrrjtimenyLink idei gyarapodiisa 232, a papirpdnzeke^34 d.1b'

6zv. Cse-rey J;inoine liozbenjiiriisiira S ztank6 Dezstjnd

Cserey Julia Cserey Ignac 1B4g-+g-es ezredes eziist evcj-

eszko2eit, melyeket a szabaOsagharc alatt is haszndlt (l kds,

2 villa, 2..kalin, I pall6, 1 fi.iszertart6) Mrizeumunknak aj6n-
ddkozta. Ozv. S zilitgyi Lajosne (Nagyszeben) szarvasagancs-
nyelii 5 drb regi evoeszklzzel gazdagitotta gyiijtemenytinket.
Tuzson Jiinos lB48-49-es honvedtirnagynak-glajfestesii
arckdpdt az br6kdsbk megbiziisilb6l dr. K ii n n I e Tivadar ig.-
viil. tag ajinddkozta Mirzeumunknak,

i
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R e s c h Adolf brass6i regisegkeresked6t6l 274 korona
irban az aldbbi regisegtani tdrgyakat viisdroltuk : 2 drb ezrist-
csatt, kis szentgyorgy drem eztistbcjl egetett aranyoz6ssal, 6
pdr eztistkapocs, 1 drb arany nyakdk, 2 drb eztist hajtii 6k-
kdvekkel, 2 drb r6.zcsatt, 2 drb urvacsoraoszt6 kehely (galv.
plastikai utdnzat), 1 drb Honterus emldkdrem bronzb6l, 25
drb r6mai arany6rem galv. plastikai utinzata.

R6gis6gtiirunkat az emlitettel<en kiviil aj;ind6kaik iltj6n gya-
rapitottdk: Faluvdgi Endre(Arkos), Srlkosd Pril, Nagy
M6zes, R;iduly Jdnos, Bogdiin Arthur, Masziik Hug6
(8. pest), 6zv. Z ay zon Ferencznd(Sz.-Udvarhely), B ara b6s
LdszlS, U t O ntet (Egerpatak), S z i 1 ii g y i Bela, K o r 6 h Liszl6
(Magyar6s), Kupf e rs t i c h Izidor, B i r 6 Siindor(K.-viisiirhely.)

II. Ipar- 6s n6prajzi oszt6ly. A Mrlzeumok ds K6nyv-
t|rak Orsz|gos Ftifeliigyel6sdgenek hathat6s tiimogatiisa tette
lehetcivd, hogy azt a kdt evvel ezelott megkezdett munkdt,
melynek c6lja a Szekelyfold multjiira 6s jelenere vonatkoz6
gazdag n|prajzi anyag Osszegyiijtese 6s mfzeumokban val6 ki-
dllitiisa, az idd.n is folytathattuk. A valliis- ds kozoktatiisilgyi
m. kir. Miniszter irr a gyiijtes c6ljaira a kutatiisok es gyilj-
t6sek rovatilb6l a Frifeliigyelcis6g ajdnlat|ra dr. Litszl6
Ferenc mfrzemcirnek a foly6 6vre 400 kor.-t utalvinyozott.
Az 1903. 6vben 24 h6romszdkmegyei k6zs6gben vegzett ndp-
rajzi gyi.ijtdseket, az 1904. 6vben elcibb az erdtividdki Arapatak,
Hidveg, Bdl0n, Klzlpaita, Szdrazaita, Nagybacon, Bibarcfalva,
Bar6th, Felsciriikos, Olasztelek, Vargyas; az udvarhelymegyei
i-lornor6d-Okldnd, Homo16d-Szentpdl, Homorod-Szentpdter,
D 6.ly a, Ege, Abrahii mf alva, Siindorf alva, Homo16d-Szentm6rton,
Homo16d-Almds, L0vdte, Szentkeresztbdnya, Oliihfalu, majd
pedig a szint6n udvarheiymegyei Szent-Erzsdbet, Uj-Szikely,
Sz6kelykeresztur, Rugonfalva 6s Als6-Sim6nfalva kOzsdgeket
jiirta be. A ndprajzi gyijjtdsek 6s felvdtelek eredm6nyerdl a
Frlfeli.igyekisdghez krilOn benyujtott jelent6sben az 1903. 6s

1904. 
-evben gytijtott 1245 drbbol iill6 ndprajzi gyi.ijtemdny

egyes tiirgyai al:ibbi csoportokban vannak felsorolva : l. Ru-
h12at, viselel;2.szottesek, varrottasok; 3. foniis, szbvds szer-
szdmai ; 4. a nepies f azekassiig termdkei ; 5. halAszat ; 6. v adiszat ;

7. pitsztorllet; 8. f6ldmivel6s, baromteny6szt6s ;9. hdziipar; lO.
ahiz €s korny6ke, hdzi eszkbzdk;11. gyermekjet€kok is
egyeb tdrgyak. A tiirgyi ndprajzon kiviil a ndpszokiisokra,
iinnepekre, babondkra, a n6p nyelvdre.vonatkoz6lag is gyilj-
tOtt adatokat, s n6hiiny anthropologiai felvdtelt is tett. A
mikor az id6jiirils csak engedte, az ilyen m6don gyiijt6tt
tiirgyak ds adatok kieg6szitdseiil fdnyk6pfelvdteleket v{gzett,

lil.
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IIL Fiildrajzi 6s termdszetraizi osztaily. A Mfrzeutrolr
cs K0nyvtluak Orsz. trrifelLigyel(isegjnek rtregbizdsdb(rl dr.
M a d a id s z Gyula Inagyar nernzeti ntrizcuttti igazgat<i-cir titeg
az 1903. dv iolyamdlt S/ltizeurnunk rdsz6re maddrtani gyiljtist
vjgzeti. A gytijtds eredmdnydt (200 drb honi mad;ir 71 iajban)
keii6 rn6dori prhepardlva 6s feliiliitva a rnelt6sdgos Frifeliigyelc-
seg mdjus hc folyamiin megkiilclOtte. A gyiijtemeny__addig is,

nrig a Mfrzeum iij 6ptileteben kidllithatcl lesz, a Kollegiunr
egyit< tretyls6g6ben gondosan elzdrt szekrenyben van elheiyezve.

J o O s Ldjos-m. kii'. b;inyafLim6rnok Felsobdny;in .Vihnyetr,
irlagydgori e s Kapnikbdny6h gyiijtctt 72 drbbcl dll(,, kivdlo_an szi.p

, dsvii*ny kristdlygytiitemenyt t<tilAott M/tzeuniurknak. Dr. L e n d I

Adolf ' budap6iti praeparatoriumdban a 16szint ajdndekozds,
reszint vetei utjdn szirzetl aldbbi crnlcis6ket 6s nadarahat
praepardltattuk : Botaurus stellaris, abnormis kacsa, .Ardea
purpurea, Gallinula chloropus, abnormis biraly-bor'u,.Alcedo
ispicla, Aquila naevia, ldngbagoly, tovisszurir gibics, ciettever.
I'iaepardlds alatt vatr egy i' admacska es nehany kisebb nraddr'
Alkainriiag v6sdroltunk?gy j6 karban leic, kittrnrott pelikant.
Az itt felsoroltakon kiviil tsarab6s Ferenc (Uzon), ozv.
Cserey J6nosn6, Salamon Antal, Nagy Lajos,.Csii-
kdnyi Gy>,tzo, B ir 6 S6ndor (Ktzdi,'asdilrely), dr Ldszl6
Fcrehc, Oy6rf iis Gy(tz(>, HorvAth Istvdn, ^G.e1g3.ly
istvdn, Le n tz ky Siindlrr (Szentkeresztbanya) 6s Bir6 Sdn-
dor tanul6 adominydbol Osszesen mdg 52 crbbal gazdagodott
ez az osztitly.

I\t. Kdnyvtir 6s levelt6r. A konyvtdr gyarapitasdniil
azokat a szehpontokat vetttik f igyelembt, rnelyek utobbi
cvi beszerzeseinknel is irdnyad6k voltak. Az 6v folyamin szer-
zett ertekesebb kOnyvek ko2rrl felsoroljuk az itt kovetkez6ket.
n 'r-gal jelolt miivek adom6nyok.

-Akademiai Almanach 1905-re. Bueiapest 1905.
Acsddy Magyar birodalom t6rt. II. K. Budapest 190'1.

Alddsf Antal Czimeres levelek. Budapest 1904.
Ballagi A. Regi magyar nyelviink tls a nyelvtdrt. sz6tdr.

Budapest 1904.
*Bdlint Giibor. Lexikon Cabardico-Hung' Latinurn. I(o-

lozsvdr 1904.

pest

*Bloch J. A hegediijet6k es tanitdsi m6clszere. Bucla-
i904. /

*T. Csap6 Ida napl6jdb6l. Budapest.
Duncker. Az 6kor. Budapest 1904.
Evlia Cselebi fiazisai. Budapest 1904.
Ferenczi Z. Deik F. dlete. Budapest 19C4. I-lll' K'
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Friedjung I{. Harcz a nirnet hegemoniacrt. ill. K. Buda-
pest 190.1.

Gr,ririneau. A renaissancc. l3urlapest 1904. L, Il. K.
Hullrls L. lvlagyarorszdg gastert,,urycetai. Fludapest 1903.
i(ossuth L:rjos iratai X. I(. Budapest 1004.
I(racrrrer H. Das XIX. .)ahrhundert in Wort uncl Bild.

i-lV. Bd. Berlin.
Liz.ar Bela. Padl Ldszl6. Budapest 1904.
Leipnik L. Nzinc'lor A barbizori mtiveszek. Iluclapest 1904.
{'Magyarorsziig t0rt6neti entlekei. I-ll. K. Buclapest.
Malonyai D. Mednydnszky. Budapest 1904.
{'Matlekovics S. Magyarorszdg iillapota.,Az 1896. evi ki-

dlliths erednrcnyei. Budapest 1897. I-lX. I(.
Mintalapok. Uj folyam. Budapest i903.
+Nlolnar Geza A nragyar zene elrnilete. [iuclapest 1904.
Piipai P. Fcrenc Pax crucis. Kolozsvir 1710.
Petril< G. Magyar konyvcszet l886-1900. lll. f. Bucla-

pest 1904.
Rath Gyrirgy Az ipartnlivdszct k(inyve. II. I{. ijutla-

pcst I 905.
Sebestyen Cy. r\ magyar honfoglaliis rnoncldi. I. Ii.

lluctapest 1904.
Szechenyi I. rnunkdi ll. sorozat. I. K. 13udapcst 1904.
Szinnyei J. Magyar tdjsz.otir.l-ll. K. Buclapesr 1893

1901.
*Ziclty J. Harniadik Azsiai utazasa.ll{. K. Budapest 1901.

Mfrzeumunk konyvtdra rdszere az alabbi f oly6ira-
t rr k jdrtak i

Archaeologiai Ertesitrj.
Annales Hist. Naturales Mus. Nat. Iiung. (A Magyar

Ncnrz. Mirz. termeszetrajzi osztzilyainak folyoirata).
Akaderniai Emlekbeszidek.
{'Erdely.
Erd6lyi Mfrzeum.
*Erdeszeti kis6rletek.
Ertekezesek a b0lcs tud.

,, d nyelv- es

,, z tdrs. tud.
,, .t tort. tud.

Al<adenriai Ertesit(i.
Foldtani KozlOny,

kdrebiil.
szdptud. k(irebtil.
korebril.
kO16bril.

:illXfiIll',?X',Til""::::t' ) Hiiromszekviirmegye aj6ndeka
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*Szazadok, Hiiromsz6kvdrmegye ajiindeka.
*Magyar KOnyvszemle,
Math. es Ternt. Tud. Kbzlemenyek.

N Jni izrirati ku? *ori'o rr.urtesi 
tci'

Nyelvtud. Kdzlem€nyek. .+Pdnzrigyi KOzlony.
Rovartani Lapok.
Termeszet.
N6hai hatolykai Potsa J6zsef frlispdn 0r0k0sei MLizeu-

rnunknak ajiindekoztdk azl az iparrnriveszetiteg is 6rtekcs,
gazdagon aranyozolt (.s zom|nczos b6r-diszszekrdnyt, melyet
Hdromszekvdrmegye kdzonsege Hatolykai Potsa J6zsef v.
b. t. t. friispiinnak f6ispilns6ga 20 eves eml6k6re 1897-ben
nyujtott 6t. Az erre a czelra k6sziilt asztalon nyugv6 disziilbum
tartalrna 2 drb festett ekilap (Gyiirfis Jen6 festrnenye) es 20
clrb fenykdp. Erteke koriil6eltil " 

3000 
-korona. 

P o t-s I jenos
a Potsa-csalddra vonatkoz6 nagyszitnt:d okiratot is 3 drb
csaliidi cimerkdpet adom;inyozott.

A Mrizeumok es K0nyvtdrak Orszdgos F6feliigyeltisege
uti6n az iden is drtekes konyvekkel gyarapodott gyiijteme-
nyi.ink. A k6nyvtdrt es leveltdrt adomilnyaikkal gyarapitottdk:
A m. kir. 6llamnyomda a P6nziigyminiszterrendelet6re,
a KEpvisel6hAz kiad6hivatala, H.lrornszEkvdr-
rnegye kozons6ge, az EKE, J6kai-nyomda reszvdny-
tiirsulat, M ii I ik Lordnd a Szekely Nemzet szerkesz.tlie (24
drb k6nyv 6s fiizet), Ozv. Qserey Jdnosn6, 6zv. Melik
J6zsefn6 (gy6szjelentdsek, szinlapok, falragaszok), Forrir
M6ric Besenyci (F o r r 6 Ferenc 1B4B-49-es ezredes hagya-
tekeb6l maradt 277 drb k6nyv, jegyzet ds tdrkep), Izr.
Magyar Irod. T6rsulat, dr. Bzilint Gabor (Kolozs-
viir), Rajcs Andor, Szemere Mikl6s (Budapest), Otves
Pel, Benke Istvdn, Nugy Ernci, Csutak Vilmos.A tdrs-
mdzeumok k6ztil kiadviinyaikat nregktild6ttek: Sopron-
vdrnregyei MIzeum, Nagybdnyai Mtlzeum-
Egylet, B0rsod-m iskolci Kdzm iiv. 6s Mir zeutn-
Egylet, Hunyadv6rmegyei Tbrt. s R6gdszeti
Tiirsulat, Ddlmagyarorsziigi TOrt. es R6ge-
szeti Mrtzeum-T6rsulat, Bdcsbodrogvdrme-
gyei Tort. T:irsulat es az Ar adi Kdlcsey-Egye-
siilet.

V. A sz6pmiiv6szeti osztdly a dr. T6rey Giibor szer-
kesztds6ben megjelenci ,,Modern Festrjk, Magyar ds
idegen miivdszek alkotiisai" cimii viillalatnak eddig
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megjelent ds viisdrliis utjiln szerzett 12 fiizetdvel gyara-podott. 
,<

. A gyiij.te.m d nyek gy ar ap o d iis 6raszo lgill6
adominyo kert e helyen is az osszes adomd-
ly oz <5 kn 3.k l^gazga_t6-Vel asztmii n y u n k m e leg
kOszonet6t f e jezi ki.

Jelentdsiink vdgdhez .salott tablizat osztiilyok 6s
csoportok_ szerint a Mfzeum ez €vi osszes gyarapodhsainak
a statisztikiija.

L6togatdsok.
M{zeum unkat az elmflt ev ianuilriiiban a m61t. Fcifel-

iigyel6seg rdszdriil hivatalosan dr. Semayei Vilibald mizeumor,
a Magyar Nemzeti Mfzeum Ndprajzi osztiilydnak vezetriie
I:itogatta meg. Juniusban dr. Zimdnyi Kiiroly hagyar nemzeii
m.u.zeumi or gytijtemenyeinket szint6n tudom;inyos celb6l
tekintette meg.

Kciz6nsig erdekl5d6se.

Mrizeumunkat alkalmatlan helyisdgeben s rendezeflen
iillapotiiban is. az elmrilt evben csak a litogatiisi k6nyv be-
jegyzesei szerint is neh6ny szin erdeklldri -liitogatta ineg. E
ldtogatdsok csaknent mind a nyiiri id6szakra esnek, a m-ikor
Milzeumunk minden vasdrnap delelcitt nyitva iillott, kiviinatra
azonban b;irmikor dij ndtkiil keszsdgesen megnyitottuk az
erdekkidciknek. Nem csekely erdekkideiben rdszesfilt konyv-
tdrunk is, de a nyilviinos olvas6helyis6g hiiinya nagyon aka-
dilyozza a kozdnsdget a konyvt|r haszndlatilban.

_ A Szekely Nemzeti Mrizeum Igazgat6-ViilasztmanyAnak
1905. iiprilis 13-iin tartott gyiildsdbcil:

Ifj. Gddri Ferenc,
ig.-v61. elncik.

Dr. Lilszlf Ferenc Zayzon Ferenc
mrizeumrir. mizeum6r.
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L Erem- 6i r6gis6gtrlr.

Oskori tilrgyak --.
Fegyverek 6s niils felszerel€si tiirgyak
f,gydb regisegek ---
Ermek
Papirp€nzek -,.

45
14
73

202
34

0sszesen 368 53 421

4lr la22 9a
30 23i

Il. Ipar- 6s n4-prajzi osztrily.
Szotlesek, varrottasok
Foniis, sztiv€s szerszAmai ---
I)l6pies lazekassag term6kei
Osfoglalkoziisok szerszimai - -

Foldrniveles 6s baromtenydsztds szerszdmai
Kiilonbozo hiizieszkozok
Egydb tiirgyak "..

Osszesen 1245

6
.)

1
12
24

2

51

191
121
299

72
4l

372
149

19i
121
29(
7t

39t
151

t29t

III. Fiildrajzi €s termdszetrajzi
Tdrkdpek
Allatok --.
\rivenyek
Asvdnvok, k6zetek, kdvtiletek ---
Egy6b t6rgyak -.

osztitly.
8-

209 12
12
94
++

221
t2
94

F

0sszesen 327 10 343

IV. Kdnyv-
Konyvek, fiizetek ---
Kisebb nyonrtatvdnyok
Oklevelek, k6ziratok .--
Egydb tdrgyak --.

440 1 19 559
109 lO.c
210 21C

a1 aaJJ J.:

Osszesen 792 119 91

es levelter.

12

V. Sz6pmiivdszeti osztirly.
Olajfestmdrrl,--- .--
Mis tiirgy

Osszesen --- | 12 I

Vdgdsszeg " 1539 1445

Az egdsz gyarapodas 2984 drb tiirgy.
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