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Orvendetes 6s szonroru, felemel6 6s mdlyen lelrangol6
esenr€nyek viiltogaltiik egymiist a Sz6kely Nemzeti Mfzeunr
1908. 6s 1909. evi tilrtdnetdben.

Kivril6 6rdmiinkre szolgiil, hogy az elstikbtjl t0ltltet
jegyezhettiink fel milzeumunk kdt dvi kr6nikiijiiba s most a
ket 6v tortdneten szeml6t tartva, nyugodt ldlekkel mondhatjuk
cl, lrogy a gondjainkra bizoll milzeum a letiint ket iv folya-
mdn is jelentris l6p6st tett nemzeti 6s kulturiilis szempontht'rl
annyira fontos celjai fel6.

Gyiijtemdnyei a magyar kiriilyi iillamkonriiny, a Mir-
zeunrok 6s Kdnyvtiirak Orsziigos Fdfeliigyekisdge, H6ronrszdk-,
Csik- 6s Udvarhelyviirmegye s a c6ljainkat es iinzetlen rnun-
kiinkat mindig meg6rtri 6s lelkes buzg6sAggaI tiiruogatri sze-
kely tirrsadalom segits6g6vel a kdt 6v alatt szinte nem remdlt
gazdagodiist nyertek, bizonysiig;iul annak, hogy szdkely m(r-
zeumunkra s mfrzeumunk nagyariinyu ertjsitdsdre itt, az orszdg
keleti vdghat6rdn, a minket, maroknyi szekelysdget minden ol-
dal16l er6s gyiirtikdnt k6riil0vez6 s nem ritkiin ellens6ges maga-
tartiisu nemzetisdgek tengereben nemcsak tisztiin kulturiilis,
de iiltali{ncls nemzeti szempontbtil is feltdtlen sziiks6g van.

Annyival nagyotrb a taiJatmunk, hogy az dlland6 nril- €pirosijsu'

zeumi €piiletiink feldpit€se drdekdben evtek hosszu sora 6ta
kifejtett, id6nk s ertink j6 r1szdl lekdtcj fixadoz|saink az
1908-909-ik 6v folyamiin sem vezettek vdgleges sikerre.
I1vr6l-dvre n<itt s minket folyton fokoz6cl6 munkiira sarkalir
remenyeink maig is teljesiiletleniil maradtak ! . . .
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Frijdalmurrt< 6s keseriisdgtink annyival nagyobb, ntert
evek 6ta mdltiin dicsekedhetiink a celjairrkat 6s munkdnkat
igazin ertdkelri es minderrben rnegdrtci Fofeliigyelcisdg mindig
fokoz6d6 s igazdn hathat6s tdnrogat:isiival. S ha jelentesiink-
ben m6gis csak feleredmdnyre tudunk rdnrutatni, megkivdnjuk
egyuttal azt is dllapitani, hogy nem rajtunk vagy a Mirzeu-
mok es KOnyvtiirak Orsziigos Fcifeliigyelcisdgenek val6ban
atyai tdmogat6sdtr, scit rneg az iillarnkormiiny jtiindulatdn senr,

hanem egyediil a rni szerencsetlen, szellemi es anyagi eroink
szabad kifejlesztdsdt egyariint akad|lyoz6, valoban zilAlt po-
litikai viszonyainkon mult epitesiigyLink 1908-ban ol-v szdperr

indult kerdesdnek az 1909-ik ev folyamzin tOrtdnt ujabb meg-
feneklese.

Csak rdviden beszeljiik el az idevonatkoz6 tdnveket.

Gr6f Apponyi Albert vall;is- es k6zoktatdstigyi nr. kir.
miniszter tobbszOri indokolt k6r'6siinkre es a Mfrzeunrok es

I(6nyvtdrak Orszdgos F6feliigyeltisegdnek legnrelegebb ajiin-
latAra a Szekely Netnzeti Mfrzeunr reszere mdr kordbbarr

nregdllapitott, evi 10.000 koronas rdszletekben esedekes 50.000
korona dpitesi segelyen kiviil ujabb 100.000 koronds epi-

tdsi iillamsegelyt engedelyezett es vett fel az 1908. evi dllami
ktlltsegvetesbe, de az'zal a nregszoritdssal, hogy ez ujabb
iillanrsegely 20 dv alatt ivi 5000 koronds reszletekben folyir-
sittatik.

E 100.000 koronds ujabb epitdsi 6llamsegdly folytisiti{-
siinak sztiksdgess6get az 19C8. evi dllatni kdltsdgvetds a k(i-
vetkezrileg indokolja :

A sepsiszentgydrgyi 5z6kely Nemzeti M(rzeunr uj 6pii-
letenek feldpitdsdre a ,,rdgebben megdllapitoti 50.000 korona
segely a nrhzeunt-egyesiiletnek kdriilbeliil 35.000 korondra
rug6 dpitdsi ttik6jdvel egyesitve senr kdpes' lehet(ivd tenni a

nrilrzeumnak gyiijtemenyei nagysiigiit6l nregszabott terjedelem-

ben val6 felepiteset A ftifeltigyelcis6g legujabb pontos kbltsdg-
szilmitiisa szerint legaliibb 180.000 korondra van
sziikseg, hogy a nif zeutn melt6 emlekhit,zivit
viiljek a minden teren gydnlolitdsra erdentes
szdkely-sdg tdrt6netenek, f 6ld je es sa jiitos
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szelleme kincseinek s egyszersmind tir0k
tauusdga legyert anla tdrekveseknek is,

melyeket az iillant a n-lagyarsAg emez
tjsi 6shti vedelmezcii javdra kifejtett'"
(1908. cvi allanri kotts€gvet6s VI" ftizet 116. I.) Mindez kdt-

s6gteleniil bizonyitja, hogy gr. Apponyi vallds- 6s kiiz-
oktatdsiigyi ntiniszter teljes j6indulattal meltiinyolta a mi t6-

rekveseinket s azon 6rdemeket, melyeket szekely nemzetlink

ezer 6ves multunk folyamdn kardjiival es eszevel szerzell.

lgazgat(t-v|lasztmdnyunk az 1908. es 1909-ik evre egy-

formdn kiutalt l5-15.000 koronds epitesi ;illamsegelyr6szle-

tet takardkpd.nztlrba helyezte s itt oromn:el jelentjiik, hogy

az 1909. decentber 3l-en rendell<ezesre ell6 6pitesi iillant-
segely osszege az esed6kes kanratokkal egytitt 53.463 korona

17 fillcrre errrelkedett.
A Mitzeutuok 6s K0nyvtdrak Orsziigos Feliigyel6sege a

100.000 koronds epitesi dllamsegely kieszk6zldsen kivtil mf-
zeumunk irdnt tanusittitt 6rdekkidesenek az 1908-ik ev folya-

nrdn mdg azzal is kifejezest adott, hogy az epit6siigy vegleges

rendezdsdre Szalay Imre rnin. tandcsos, orsz. h.f6feltigyel6t,
dr. Fe jerpataky Ldszl(r uclv. tattdcsos, orsz. feliigyeldt 6s

H ii I t I Dezsd miiepitcsz, orsz. feliigyeldt vArosunkba kiilddtte'

A kiki.ilcl6tt orsz. ut/tzeumi feliigyel6k julius l'to 12.6s 13-6n

gyiijtenr6nyeinknek megtekint6se ut6n - a mtltzeutntelket bejiir-

tak, nregvizsgaltdk s azt az dlland(r oithon felepitesere minden

tekintetben kivAl6an alkalmastrak taliilva, a iulius 13-dn tartott

igazgato-vAlasztntdtryi iilesi.ink0n azon remdnytiknek adtak

kifejezest, hogy a tnennyiben dllanrsegelyeink helyett a valliis-
es ki)zoktatiisiigyi .m. kir. tniniszter riszdr6l tndr bizalma-

san kildthsba helyezett antortizdci6s bankkolcsiin t€nyleges

engeclelyezdset megnyerhetjii k, nt /tzeumi palotiink fel6pitese az

1909-ik dv tavaszdit kezdetet veendi. Elrnek kovetkezteben

igazgat6-vdlasztmdttyunk I 908. november. I 5-en tartott iilesebril

a Fclfeliigyel6s6get az d.llaln rdszdr6l 20 even dt fizetendd 6vi

dtezer koronds epitesi iillamsegelynck antortizdcitls kOlcsdnne

valti dllanri Atalakittatdsdrii attnak a k0rtilnrenynelr hangsulyo-

zlsAval kdrte, liogy az allatttlti tttuzcttnti epiilet nticl6blli fel-
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6pit6s6t a gyiiltemdnyek elhelyez€sdre szolgiil6 lielyis€gek
igazin tarthatatlan dllapotan kivtil az a kbriilmdny is sziik-
s6gesse teszi, hogy g mfzeuntnak csaknem kdzvetlen szom-
szedsiig6ban a sepsiszentgyorgyi m. kir. dllami tatrit6ntikepzti
intdzet 500 ezer koroniis dpit€si munk;lja egyik elstirangu
dpitesi vdllalat utjdn miir anguszlus havdban kezdetdt vette s

milsfel 6v alatt befejezdst nyer. Ha mizeumunk feldpitdse ezen

idri alatt szintdn megtOrtenhetndk, a vallalati Osszegben az ar-
lejt6s all<alrndval 5-100/0-os megtakaritdst €rhetn6nk el.

K6rdsiinkre a frifeliigyetiisdg a vall6s- es kirzoktatiisiigyi
nriniszter urat 942--1908. sz. felterjesztdseben meg az 1908-ik
6v folyamdn kerte, hogy dlland6 epiiletiink feldpitesdt az Altala
rniir kordbban kildtdsba helyezett tOrleszteses k6lcsdn eletbe-
l6ptetdsdvel elrendelni melt6ztassek.

A frifelilgyel6s6g iiltal nreleg ajiinlattal felterjesztett kere-
siink teljesit6set annyival inkiibb remelhettiik, mert isrnertiik
az dllamkormdnynak nrtizeumunk iriint 6rzett, s6t tettekkel is
bizonyitott j6indulatiit s tudtuk, hogy a Mfzeumok es I(0nyv-
tArak Orsz. Taniicsiinak mdg 1908. rniijus 15-6n kelt hasonlir
celu felterjesztdsdre gr. Ap p o ny i Albert vallis- 6s k6zokta-
tiisiigyi miniszter 1908. junius 2-An azl vdlaszolta, hogy a

f6feliigyekisegi 6pitkezdsekre forditott rendkiviili iillanrsegely'ek
tOrlesztdses kOlcs0nne val6 Atalakitdsiinak eszmejdvel,,igen
szivesen foglalkozik s hogy a kdrdest mdr az 1909. evi iillami
kdlts6gvetesre vonatkoz6 tiirgyaldsokba mindenesetre bele fogja
vonni." (Mfzeumi es Kdnyvtiiri Ertesitri. 1909. evf. 62. l.)

J6l tudtuk, hogy a tdrlesztdses kblcs6n6k eletbeleptete-
sevel egyszerre, vagy ol-liz 6v alatt az orszilg t0bb pontj6n
vegrehajtott mizeunri €pitkezdsek a mostaniniil valamivel
nagyobb nrert6kben vennek igdnybe az iillampenzl6rt, de azt
is 6reztLik, hogy - a mint Mihalik J6zsef milzeumi es

kdnyvtdri orsz. feliigyeki ds ekjad6 mondja ez tigyben kdszi-
tett rnemorandumdban - ,,ha ezzel szembeiillitjuk az erkblcsi
indokot s a kulturiira hiirarnl6 elclny0ket 6s ha nregfontol6ra
vessz[ik, hogy e csek6ly 6ldozattal szemben n:in6 6riiisi nyere-
sigdre szolgdlna a magyar kdzmiivel6ddsnek, ha a vid6ken
egyszerre tiz rttr.'rzeunt es konlryfjl szdnr:ira 6piilne fel a miir
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oly rigdrta s oly annyira nilkiiltrzdtt hajiek : lehetetlen be nern

ldtrrurrk, hogy ez az anyagi dldozat nem is itldozat akkor, a

mikor a magyar kOzmiiveltides e menedekvdrainak komoly

letesitdser6l esik sz6. Mert meggondoland6, ltogy
a kulturdra f orclitott minden f ill6r a nentzet
ercisitEs€re'szolg;il, hogy e p6nz nem dldo-
zal, de egykoron f enyesen kamatoz6 bef ek-
tetds a nentzet haladdsa es jtivend6 nagy-
siiga drdekdben s vdgre, hogy azok a f 6rf iak,
a kik ez idriszerintaviddki mizeumok€s
kdnyvtdrak iigyeit annyi lelkesedessel, 6n-
zetle n hazaf ias keszsdggel ds iigyszeretet-
tel elliitj6k, a rnagyar kiizmrivel6d6s ter€n
teljesen ingyen apostolkodnak mdr dvek s

evlizedek 6ta. Lankadatlan munkiijukban
egy remdnyseg vezeti riket: lrogy vegre is
liitni f ogj6k f dradoziisuk eredmenye gyan6nt
azt az 6pttletet, a melybe bevonulltal an'taz
it"rt6.zm6ny, melynek biztositdsiira egy eln-
berele t becsii le te s m unkiissiigiii szenteltdk,
abban az ercis meggyozod6sben, ltogy vegre
is nregtaliilidk a nemzet segitii kezet akkor,
anrikoresegitti k€zre val6ban 6gett1 nagy
sziikseg van." (Mrizeumi 6s Kdnyvtiiri Ertesit6' 1909.

6vf. 65. l.)
A vall;is- es k0zoktatiisiigyi miniszter a fcifeliigyel6-

sdg felterjesztdsere 1909. miijus havdban, ntikdzben kdr6siink

keclvezci elintezesere kozigazgatilsi uton, Hiirontsz6kvdrmegye

iOispdnjdnak, Meczner Bela ftirendihdzi tagnak, mint

Ieliigyeki-bizottsiigunk etn6kenek szives tiimogat6sdval is

kiserletet tettiink, azt a vilaszt adta, Irogy bdr kerelmiinket

felhozott indokaink folytdn melt:inyosnak tartja, azt sajnilla-

tara, ez idcl szerint rtenr teljesitheti, tttert igaz ugyan, hogy a

kdz m iivel rid esi ltAzak epitdsi segdlyei tekinteteben

ezt a rendszert a tdrvdnyhoziist6l ntegnyert hozzAjiiruliis folytiln

mdr a foly6 evben alkalmaz;isba kivdnia veuni, de a viddki

ntrizeumok tekintctehen ilycn kifejezett tiirvenyhozasi felhatal-
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fiazesa mdg nincs, addig pedig, a mig 
'ezzel 

nem rendelke-
zik, a szdban levri rendszer alkalmaziisiiban kiterjeszkecl(ileg
nem intdzkedhetik.

Leirati{ban egy6biriint a miniszter utdg anra renreny6-
nek is kifejezest adott, hogy az 1910. evi koltsegvet6s surdn
taliin nrirtljiiban lesz a kdrddst kedvezribb nregolcidsra juttatrri.

FiijclElorn, az 1910. 6vi koltsegvetds rnegdllapitva nrcg
rrrai napig sincs s igy attdl kell tartanunlr, hogy nrcg aL

l9l0-ik 6v folyamiin sem tucljuk elerni azt, a rninek irreg-
valdsuldsiihoz mdr 1908-ban ol.v jogosult renrdnyeket fiiztiink,
legtelen kir|ra mfzeumunknak, melynek igazi fejlodeset ev16l-
evre akadiilyozza, srit dvekre visszaveti ez a reg6ta nregol-
diisra v6r6 epitdsi.igy.

A ielen viszonyok kdzt, a mikcr minden iriinybdl sOtet

fellegek tornyosulnak politikai dletiink lAlihat|r|n, elsri sorban
minden rem€nytinket a fdfeliigyel6seg atyai j6indulat;iba he-
lyezziik, nem kdtelkedvdn a fel6l, hogy a fcifeliigyel6sdg, mi-
helyt csak az idb alkalmasnak mutatkozik, az epitestigyiink
kedvezebb nregolddsiira vezetd l6p6sek megtdteldt nem fogja
elmulasztani.

Ezt annyival inkiibb remdlhetjiik, mert a frifeliigyekisdg
ismeri es m6ltdnyolta idiiig is legjobban a mi val6ban tart-
hatatlan helyis6gviszonyainkat s mert csak a frifeliigyekisdg
iilland6 gondoskodiisiinak k6szdnhetjiik az 1909-ik 6v j6formiin
egyetlen pozitivus ldpes6t is az 6pitesiigy sikerre iuttatilsa fel6.

f*1iit< mf.zeumi epiilettink terveinek elkdszittetdsdt H ii I t I
Dezsd rnri6pitdsz, orsz. feliigyekl Altal, melyeket a fcifel-
iigyeldseg elfogadiisa s hozzdnk val6 lekiild6se utAn igazgat6-
vdlasztnriinyunk is behat6an iittanulmiinyozott s a kivitelre
nrinden tekintetben kivdl6an alkalmasnak taliilt annyira, hogy
felkerte a fdfeltigyeltis6get a rdszletes kiviteli tervek 6s r€sz-
letes k6lts€gvetes elkdszittet6sere.

Or6nrnrcl jegyezziik itle, hogy H ii I 1 I Dezsri orsz. fel-
iigyekinek a Mirzeunri 6s K0nyvtiiri Ertesit6 1909. €vi

2-3. sz|ntdban is megjelent 200.000 koronis k6ltsdgvetdsii
epit€stervei a hozzAdrllk szeles kdrehen nt6lt6n kierdemelt
clisnrerdst, urrlzeumunk bardtjai sziv6ben pedig riszinte iiriimet
kt'llclte k.
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Az ep:testigy nrielribbi bcfejezdset a gyiijterndrryek elhe-
l),ez6s€re szolgiil6 Irelyis6gek alkalrnatlan allapotdn es szUk-
voltAn kiviil az a k0riilrn€ny is siiructte, hogy a Szekely
Mik6-Kollegiunr eldljdr6sdga nreg az 1907-ik dv okt6ber 5-6n
kijelentette, miszerint az ut6bbi c'vckbcn orszdgszerte fellipett
s igy a kollegiunt dltal is erzett nagy drigasdg kiivetkeztdberr
a gyiijtenrenyek elhelyez6sere lefoglalt kdt kollegiunri helyi-
seget az 1890. szepternber 2l-dn kdtolt szerzridesberr nreg-
allapitottevi 600kor.-6rt tovdbb iitengedni nern hajlandti. S6t
ugyanakkor liifeiezetten tudonrdsiira lrozta igazgat6-vdlaszt-
nrdnyunknak, hogy a k6rrldses helyisegekel felernelt haszon-
ber nrellett sen ndlkiil0zheti sokdig a kollegium.

1908. 6v februdr 12-dn kiilddtt dliratilban m6g azt is
hozzAtette, hogy abban az esetben, ha az iigy nreltiinyos elinte-
zest nem nyerhet, az 1890. szeptember l1-dn kdtdtt szerzrides
6-ik pontjaban a telmonddsra vonatkoztllag biztositott jogait
iiprilis 24-ig kdnytelen lesz ervenyesiteni

Igazgat6-vdlasztmdnyunk 1908. februAr 22-€n lartolt gyii-
ldseben foglalkozott e k6rddssel, s hivatkc;zva arra, hogy
anyagi erejinek elegtelens6ge miatt a helyisegek bEret a maga
crejen nern tudja felernelni, segelyt petlig e c6lra seur a vdr-
rnegydtril, senl az dllamt6l nem rem6ihet, arra kdrte az ekil-
jirdsiigot, hogy e kdrdest ujabb megfontolds 6s hatdrozat tAr-
gydvii t6ve, a mikor a ntizeum iilland6 dpiilet6nek szantlra
az 1908. dvi 6llami kdltsegvet6sbe felvett ujabb 100,000 kor.-iis
dpitdsi segdly az Allandi eprilet felerneleset s ebben a gyiijte-
nrenyek elheiyezes6t rernelhetoleg rndr ke t 6v alatt lehcls€gesse
teszi, ne kenyszeritse a mhzeurnot a gyors- s eppen ez6rt
kOltseges ds a gyiijternenyek anyagdnak elcire I<iszirnrithatatlan
romliisiival j,irir kikOlt0zesre,

A kollegium eltlljar6sdga ez indokok alapjdn -- a b6rdsz-
szeg enreldsdre hozott hatarozat|l fentartva, iiprilis I l-en tartott
gyiildseben felmondiisi jogiinak gyakorkisiit eg1, 6vre elhalasz-
totta, de felhivta addig is vdlasztmdnyunkat a sziikseges tdbblet
beszerzdse vigctt szriksdgcs ldpdsek nregtctclere.

Igazgatir-vdlasztnrdnyunk erre elhatiirozta, hogy a kolle-
gium piacteri helyis6gdben clhelyezett gyiijteminyek sziirniira

Ujabb rdeiglc.
ncs helUisdgek-
.dt val6 Oondos-
kodds.
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az uj dpiilct felenreldse elcitt is uj hclyisegeket fogad ki s

csakhamar Vegh Endrend sziil. D0rgci Erzsebet urndtcil,
a mtlzeunrtelek kbzvetlen szonrszddsdgiiban sziliird anyagb6i
6piilt, minden tekirrtehben alkalmas kct helyisdget ki is foga-
dott, illetve az 1908. november 3-6n tartott gyiil6s6bril kifeje-
zett ker6sdre a kollegiunr el6ljdr6sdga a sziikseges szerz6dest
1909. jurrius l-tol evi 900 koronddrt nevezett urncivel 1908.
decenrber 1-en nregkdtotte.

Viszont igazgat6-valasztn:duyunk kotelezte nrag:it, hogy
a szerzrields tartama alatt a b€rosszeg pirtliisiira evi 400 korottdt
befizet a kollegiurn penztiirdba s a piacteri bolthelyisdget 1909.
jurrius h6 1-en az elciljiir6siig renclelkezesere bocsiitja.De ezzel

szemben kikOtOtte, hogy az eltiljiirdsiig azt a kollegiunri helyi-
sdget, nrelyben a rflf zeum l<onyvtdra es levelldra van elhelyezve,
az uj rnizeunri epiiletbe val6 bek0lt0z6s idejeig, a berosszeg
cnreldse nelktil a mfzeum haszniilatdban hagyja.

A gyiijtenidnyek egyrdszenek ezen icleiglenes elhelyeze-
sdbril nrfzeumunkra n€.zve az az elciny szdrmazott, hogy az uj
Itelyisegekben a regisdgtilr 6s rrdprajzi gyiijtemeny regebbi
anyagiinak konzervdliis6t, feldolgozdsdt ds leltdroz;isdt vdgre-
hajthatjuk s ezzel a kiberett helyisdgek toszoursz€dsdgiiban
felenrelendci uj milzeumi epiiletbe val6 bek0lt0zes idejdt meg-
rovidithetjiik s a mellett az iisat:isokbol es gyiijtdsekbcil szar-
maz6 tekintelyes nrennyisegii ujabb anyag egyreszet is elhe-
lyezhetjiik. Minderre a munk6ra a piact6ri sziikhelyisdg, mert
nehezen lehetett hozzhf|rni, nent volt eleg viliigos es lrem

volt szelkiztetheto, egyaltalabarl nem volt alkalmas.
A k6lt0zkdd6st 1909. 6v iunius h6 5--21-ig nagy vigyii-

zattal, de nem kevesebb fdradsdggal 6s a mi itt legfontosabb,
oly szerencsdvel hajtotluk v6gre, hogy a k6lt0zk0dds kOvet-

kezteben egyetlen mizeunti tdrgyunk sem s€riilt meg, nteg

kevesbb€ rnent veszenddiie, siit a kenytelert koltozkddest ma

szinle szerencsduek kell tartanunk, nrert ilyenformiin egyreszt

kdrrnyen szellciztethet6 es viliigos helyisdgekben az egy cso-
portba lartoz6, de eddig sz6tsz6rt s igy dt nerrr tekinthet6
tdrgyaink egynrds melle helyeztettel< el, rndsrdszt pedig a kOl-

tilzkt)dds folyamdn nem kev6s oly tiiirgyat s ezek kOzt fdileg
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kiilombozri textilis-targyakat ki tudtunk port-rlni es szellciztetni,

rnelyekre n6zve e nem kellemes miiveletet szinte megmen-

tesnel< kell tekinteniink.
E helyen kell megemldkezniink igazgatd-viilasztmiinyunk

autn kezdemenyezci intdzkedesdr6l, ntely a mrizeum 1882.

januiir 2-iin meger6sitett, de az6la tobb tekintetben elavult

alapszabdlyainak m6dositiisdt 6s a nrai cletltez alkalmazdsiit

cdlozza.

Alapszab6lyaink revizi6jdnak vdgrchajtiisa c6ljdbtil elstj

f eladatunknak ismertiik mf zeunl un k tu lajdonjogdnak tisztiizilsiit.

Ozv. C s e rey Jdnosne sz-Zat lt ureczky Etttilia urnri

a sajAt tulajdon:it kdpez6 mfzeumdt 1877. miircius 10-en kelt

alapitir-level6ben Hiiromsz6k-, Csik- cs Udvarhely vdrmegyek

szekely kozonseg6nek adomiinyozta s egyben viliigosan kik6-
t6tle, hogy az egdsz szekelys6g kdzvagyorrdt kepezti nldzeumot

e hdrom megy6biil alkotott viilasztntdny gondozza.

A gazdag ds ert€kes adomdnyt nevezett viirmegyek

elfogadtdk s dveken dt szellemi ds anyagi tdmogat:isukbrtlt

reszesitettek a SepsiszentgyOrgydn elhelyezett milzeumot.

Az l882-ben megercisitett alapszabalyok 6. $-a az alapit6-
level kik0tds6nek eleget is tett, a nril<or meghatdroz-ta, hogy

,,a Szekely Mtltzeutn iigyeit, egy Hiiromszek-, Csik- es Ud-

varhely vdrmegyek fciisp6njaib6l, alispartjaib6l, rendezett tandcsu

vdrosainak polgdrmestereibdl ell6 Fe liigye lci-Bizo tt-
s d g intezi."

A Feliigyelci-Bizottsig azonban a hiirom megyb tulajdoniit

kepez6 sepsiszentgyorgyi mr.'rzeum iigyeit legjobb akarata mel-

lett sent tudta - epen szervezetdndl fogva - sikeresen intezni

s 1890. miijus 3. 6ta egyetlen gyiildst sem tartott.

Jog- ds hatiiskOrdt szinte kezdet irta a mdzeum belso

iigyeinek vezetdsdre rendelt helyi igazgat6-vdlasztmdny vette

At s ez int6zi 1898. 6ta a Mfzeumok es Konyvtdrak Orsz.

F6feliigyekisegenek iriinyitiisa es ellencirzdse, valantint jelen-

tekeny anyagi tdrnogatiisa mellett a szdpen fejl6d6 ntfzeum
osszes iigyeit.

Ily koriilmdnyek kozott, a mikor a feliigyeki-bizottsiig
rdgen megsztint elni, illetve Csik- ds Udvarhely vdrntegye

A mUzeumnak

csik- €s Ud.
varhelU va.me'
gu6hez val6 vi-
szon ua.
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iltetekes t6nyez6i az alapszabdlyokban nregdllapilott jogaikkal
nenr eltek es k0telesscgeiket mdr 20-25 cv ota reut telje.
sitettek, igazgato-v alasztnrdny u rr k a nr r.lzeu ru dl ia nd 6 csarnokd-
nak fel6pitdse alkalnjiib6l szilksdgesnek itelven alapszabiilyai-
nak rnegvdltuztatdsat es igy ujabb szervezet nregdllapil.lsat, az

1908. ev'folyamiin terjedelmes s a nrr'rzeuur tortdneti nrultjdt
s fejlodeset negvilagit6 crnlekiratban kert hatdrozolt felcletet
Csik- es Uclvarhely vdrnregydk tdrvenyhat6sagdt(rl, hogy 1.

kivanjiik-e d Szekely Nenrzeti .Mfzeunrhoz val6 tulajdon-
jogukat jovcire fentartani es 2. ha tulajdonjogukat fcntartjiik,
mekkora es nrikdpen biztositott allandir evi segelyezesben
aka{dk rdszesiteni a mfzeumot . . .

Hogy a rket ftlrvenyhat(rsiig tagjai a k6rdeses iigyet ala-
posabban megisnlerhess6k, az enrlekiratot kinyomattuk s az

Osszes torvenyhat6sdgi bizottsigi tagoknak megki.ild6ttiik.
Isnterve Csik* es Ucivarhely vdrmegydk torvenyhat6siigii-

rtak iildozatkdszsdget es hazafisiigit, bizalontrnal tel<intettiink
emlekiratunk iigy6ben hozand6 hatdrozatuk ele.

Renr6nys6giinkben nem is csal6dtunk ! Csik- es Udvar-
hely vdrmegyek ldrvdnyhatdsdgi bizottsdga ugvanis hozott ha-

tarozatdval egyszersmindenkorra vdglegesen liszlAztaa nrfzeunr
tulajdonjogdt, scit a 2-ik k€rddslinkre adott feleletdvel mind-
ket virrmegye uj miikodesi t€rt, egyuttat azonban uj segddfor-
riist is nyitott meg mt|rzeunruuk szdmdra.

U d v a r h e I y vdrnregye ttirverryhat(rsdgi bizottsdga 1908.

december l9-en Szekelyuilvarhelyt tartott rendes

ktizgyiiI6sdben tdrgyalta igazgat6-vhlasztnrdnyunknak idevonat-
k<tzo 67 -1908. sz. dtiratAt, s vhlaszkdpen l<imondotta, hogy
a sepsiszentgydrgyi Szdkely Nenzeti Mtizeunrhoz val6 tdrs-

tulajdonjogdt fentartja, s annak ertisbitdse vegett a sajdt kii-
l6n kezel6s6ben lev6 v;irmegyei utr'rzeunr tiirgyait a Szekely
Nernzeti A4[rzeunr kezelesebe errgedi iit.

Hatiirozatiiban ezenkiviil a tulajtlonjog fetttartdsdnak
irrdokliis6ul sziiksdgesnek tartotta annak a kOriilrnenyneli haug-
sulyozdsat, hogy ezt a tulajclonjogot a Szekely Nemzeti Mir-
zeunl alapit6ja is biztositotta Uclvarhclyvdnncgye rcsz€re.

Aztin a nrrizcunr tovhbb lejlesztisdben, gyiijtenrenyeinek sza-

I
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poritfsiiban Udvarhely viirmegye kdzdnsdge is jelentdkenyen

resztvett s igy tulajdonjogdnak nemcsal< jogi, hanern rnaga

iiltal szerzett tiirgyi alapjai is vanttak.
VdgLil pedig magiit a Szekely Nemzeti Mfzeutn jelentri-

seget fokoznd le, ha abban az iisszes szdkelysdg tulaj-
donr6szeseddse helyett csak egy megye 6rdekeltsege 6rve-
nyesillne.

Ezek hangoztatAsa mellett kijelentette meg a t6rvdny-
hat6siig, hogy a saj6t kezeldseben lev6 mfrzeunti tiirqyak 6t-
enged6sdnkiviil miis szolgiiltatist ez id6 szerint nem
a d h a t, rendszeres p6nzbeli seg6lyez6st nem igerltet meg,

rlert erre m6clja nincs.

C s i km e gy e t0rv6nyhat6sdgi bizottsdga 1909. evi

miijush6 24-d.r't, Cs ik szere d ii Ir tartott rendes kozgyiiles6-
ben tdrgyalta Atiratunkat, s a megyei magiinjavak igazgat6-
tarrdcsdnak javaslat6ra kimonclotta, hogy az emldkiratunkban
foglaltakra val6 tekintettel a Szdkely Nemzeti Mt'rzeumhoz

val6 tulajdonjogiit a j6vcire is fentartja s ebb6l kifoly6lag a

rnrizeumot 1909. evi janudr h6 1-tril kezdve a megye rulrri-
zati alapj6b6l 500 kor. dlland6 6vi segelyben rdszesili.

Oriirnmel iegyezztik ide, hogy Csikviirnregye t6rv6ny-
hat6sdgi bizottsiigdnak e lrazafias es kulturiilis drzesbrjl fakad6
nagyfontossigu hatirozatht a vallils- ds kozoktatiisi rn. kir.
rniniszter 80,545. sz. leiratdban, 1909. julius3O-iitt j6vahagyta

s ennek kovetkezteben a megyei nevel6si kblcsdn penzl6r-
noksdga a vArmegye jeles tulajdonokkal 6keskedri alispdn-
jdnak, mint a magdnjavak igazgat6tanAcsa elndkdnek felhi-
vdsdra az 1909-ik esztenddre eseddkes 500 kor.-t miir 1909.

november elej6n befizelte ntfzeutnunk pdnztiriba.
Igazgat6-vdlasztmAnyuttk lelkesiilt 610mtnel vette tudo-

mdsul mindket vrirmegye t6rvenyhat6sdgi bizottsiig;inak nagy-

fontossiigu hat|rozat|t, s Udvarhelyviirmegye tdrvdnyhatirsil-

g:inak az udvarhelyviirmegyei mfzeunr'anyagdnak iitengedd-

seert, Csikvdrmegye torvenyhat6vigdnakpedig a ntegszavazott

;illand6 evi segely€rt hazafias ktlsz6netet mondott.

Val6ban a testvdrvdt.megyek tirrvenyhat6siigi bizottsiigri-

nak e jelzett nagyfontossigu hatdrozata netncsak mitzeumunk
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tulajdonjogiinak v6gleges tisztiiziisdt tette lehet6v6, de dppert
jelzett 67-1908. sz. eml€kiratunkban is viliigosan kOrvonalazott
celjaink megval6sitlt.atdsdra is hathat6s tiimogatdst nyujt s

egyformiin megtiszteli a nevezett vdrmegydk hazafias 6s ktiz-
nrtivel6d6si celokdrt nrindig dldozatkdsz k0z6nsdgdt, valamint
egdsz szdkely nernzetiinket 6s Szekelyfdldiinket, melynek az

evrdl-evre fejlcidcl es gazdagod6 Szdkely Nemzeli Mfzeunr
nrindnydjurrk iiltal nagyrabecsiilt 6s feltekenyen gondozott
kiizirs kincses hiiza ! . . .

lgazgal,3-vilasztn:iinyunk az Udvarhelyvrirmegyei mri-
zeum anyagdnak 6tvdtel6re Csutak Vilnros ml'rzemcirt Szi-
kelyudvarhelyre kiilddtte, a ki a mirzeunri tdrgyak atadiish-
val rnegbizott dr. SebesiJanos viirnregyei alispiinnAl szep-
tember 26-iin jelentkezv6n, az rj utasitasa alapjdn es intezke-
d6sei rkirvetkeztdben mdsnap, szeptember 27-et, miutdn az

udvarhelyv;irmegyei mfzeum-egylet reszercit M o ln ;i r Kiiroly
nyug. f<ireiiliskolai tan:ir, mt'rzeum-igazgatd es D ri z s a Jakab
fiireiil iskolai taniir, konyvtdrnok, az Ud varhelyviirnregye reszirril
kikiild(ttt Sza[:6 Giibor tb. f6jegyzri 6s Piilf f y Aladiir p.

ii. sziimtiszt bizotlsiigi tagoknak a rendben talAlt irsszes mir-
zeunri tdrgyakat es kdnyvtiiri anyagot iltadta, - az erecleti
leltiirak alapjAn azegtsz nrfzeumi anyagot nevezett v;irmegyei
bizottsdgt6l iitvette s nyonrban a legnagyobb gondossdggal
Lidiikba csomagolva, vasuton S e p s is z e n t g y i) r gy re
szi{llittatta.

Udvarhelyviirmegydnek ezen kezelesiinkbe dtengeclett mti-
zeunri kOnyvtiiri artyaga I alhumb6l, 264 kirtetbrjl, 144 ttlzet-
bdl ds 160 lappdldiinyb6l, azaz Osszesen 569 darabllril ;

regisdgtiiri anyaga 895 darabb6l, ndprajzi anyaga 2l darab-
bril, ternrdszetrajzi anyaga l4 darabbdrl s igy az egesz rnri-
zcumi anyag Oszszesen 1499 darabbril tll.

Ha tekintelhe vessziik, hogy az 1499 darabbr'rl, f6leg a

regisegti{ri csoport darabjai k6ziil tbbb tdrgy Udvarhelyvilr-
megye, s6t az egesz Szdkelyfold tdrt6neti rnultjilra nfzve
jelentds drteket kdpvisel, val6ban igaz helat kell erezniink
Udvarhelyviirmegye tdrv6nyhat6sdga es az Udvarhelyvdrmegyei
mfzeumegyesiilet minden egyes tagja, de f6leg a nemes vdr-
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rnegye fdispdnja, Ugron Ako. ds alispiinja, dr' Sebesi
Jdnos iriint, kiknek - ha j6l tudjuk - legekikeltibb r6sze voft

a mfzeum anyagiinak iitengeddsdben s ezzel az eg€sz szdkely

nemzet mfzeumdnak hathat6s tiirnogatdsdban.

De semntivel sem kisebb hdl;ira kdtelezte mfzeumunkat

6s egdsz szdkely nemzetiinket Csikviirmegye ttrrv€nyhat6siiga,

melynek fentebb jelzett derdk hatdrozatilrl nrindenekel6tt dr.

K ii I I a y Ubul f<iispdnnak, a nemzeti multunkon es kulturiin-

kon oly rajong6 szeretettel csiingci tud6s t6rienetir6ttak, azutiln

dr. F e j 6 r Siindor alispiinnak 6s B a I I 6 Istvitn tanfeliigyeld-

nek, altorjai br. A p o r Pdter, a nrdddfalvi Siculicidiuttt stb.

tud6s szdkely tdrt€netirirjdnak tartozunk igaz hiildval cs elis-

mer6ssel.
Udvarhelyvdnnegydnek 1499 darabb6l ell6 l e t e t j e

utdn nagyobb adom;inyaink soriib6l is elstj sorban gr.".l,tI-.gm 9j
J ;i n o s hidvdgr". nagybirtokosnak .'Zl2 databbill 6116 c o s-

tu m c-a d o m ii n y ii t kell nr6lt6kdpen kiemelniink, rnely rnft-

zeumunk viselettdrt€neti eml6kekben egyiiltali{n nem gazdag

anyagiinak nent rem6lt, valciban nagyariinyu meggazdagodd-

si{t ielenti.
A gr. N e m e s csaliitl tagjai, €vsziizadok ltosszu sora

(rta, kiizelebltriil a XIII. sziizad derekAtirl kezdve, a nrikor lV'

Bdla kirdly Szdkfi)ld6t, azaz a mai Hidvdg, Er6sd, Arapatak

stb. kOzsdgek teriilet6t a Sepsi szdkbeli Akadris fiiinak, Vince

cornesnel<, a cler6k f6uri csaliid ismert cjsdnek adomfnyozta,

nrinclig el6kel6 szerepet vittek Hdromszdkviirmegye, sfit az

egesz Szekelyfold 6s Erd6ly t0rtdnetdhen is-

Ennek, a sok sziizados k0z6s tbrteneti rnultban'kifejl6d0tt

meleg rokondrzdsnek adott kifejezest gr. N e m e s Jdnos, a

nrikor fduri csalildja hidvegi sirboltjAnak kijavittatiisa alkal-

rniival napviliigra keriilt evsziizados ruhiikat es ruhadarabokat

fenkblt gondoit<ozdsu nej6nek, gr. C s ii k y Natiilia 6meltri-

silgiinak helyesl6sdvel a szdkely nemzet sepsiszentgydrgyi mfzeu-
m:inak adorndnyozta, s6t - 6ppen a gr6fnd 6melt6siigdnak

nagylelkii inditviinyiira - igeretet tett, hogy a nemes csaliid

tiseire is f6nytvetti nagy6rtekii adonrdny kegyeleteselhelyezds6-

hez sziiks6ges kiiillit6si szekrdny elk6szittetdsdrtil is gondoskodili'

NagUobb ado'
menuok,
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A magyar s kOzelebbrcil az erdelyi frjuri viselet .tbrtdneti
fejlricl_6set, lQleg a XYl. szlzarlt6l kezdve, - s ennek vegeig

rytrqt vissla a nemes gr6f adomdnyai, - ma mdr nemcsal<
ttlldnelmi aciatokb6l 'es ieir6sokb6l, valanint egykori kdpek-
bri-l--metszeielbqf , Vqt rokb6l, ci rneiekbiil stb., szr5val nent csak
ir.gJ!, enrlekekbcil €s a legkiit0nb6z6bb kdpes zibrdzoliisokbril,

-hanem egykori eredeti ruhiikbdl ds ruhadarabokb6l is tanul-
rniirryozhitjuk. lrrert - Isterrnek hiila - rragyobb rnrizeurrrairik-
ban 6s egyes friuri csalddjaink birtokiiban ilynenlii er:rlekek
,is ,,el6g szep szdmban" r.naradtak korunkra.

Ki tagadhatni autnban, hogy ilynemi,i emlekeink, melyek
jelent6seg es ertek dolgdban mes-szire tulszarnyaljdk amazo-
kat, egydltal6n nincsenek ar6nyban sent az irott tdrteneti ada
tok, senr a kepes dbrdzoliisok nagy t6megevel.

Gr. N e ur e s janos nagybirtokosnak igaz miiveltseggel
pirosult :ildozatkesz hazafisiiga azdrt valodi driiga kincset jut-
tatott nrirzeumunk birtokdba, melynek igazi ertekerdl egyekire
csak anrral< puszta felemlitese is fogahnat nyujthat, hogy pl.
a 22 costume-darab kOzdtt a minden val6sziniiseg szerint
X\illi.'siirzadb6l maiadt rojtos selyern kendci, csipke, fdtyol,
n1gnte- 6s nadriigzsin6rzat stb. meliett egy negy darabbarr
fenmaradt, alj6n fdmsziilas vert csipkevel diszitett zold alap-
izinti nrji szoknya, .egy egesz j6 dllapotban fenmaracit n6i
nrelldnnyel egyiitt a XVI. szAzad v6g6rr1l rnaradt korunkra ;

egf '5 darabban fenmaradt siirga selyenr dolmiiny a XVII.
sz{zad 2-ik feldnek, egy miisik biinrulatos epen rnegrnaradt
iiiniiros, gonrbos selyembrokdt-dolnriiny, a hozzatartozo szin-
tdn ep nadriiggal egyiitt a Riik6czi-szabadsdgharc kordnak
fouri viseleterril nyujt vildgot ; ismet egy z6ldes-s6rga szinii
selyembrokiit melldny a Mdria Terlzia kordb6l szilrmazik.

Kereslinkre az Osszes ruh6k es ruhadarabok prepardlta-
tdsdt es kidllitdsra val6 el6k€szittetdsef - minthogy ilynemii
nrunka elvegzesere nri megfelelci laboratoriumnral es eszkO-

zokkel nem rendelkeziink, - 3 kolozsviiri Erdelyi Mfzeum-
Egylet erem- 6s rigisegtiiriin ak igazgaloia, clr. P 6 s t a Bela
egyetenri tandr es orszdgos feli.igyeki volt szives elwillalni, s

orO+nnrel jelentjiik, hogy e nagy koriiltekintdst es alapos
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szaktudest igdnyl6 terhes munka mdr a befejezdshez kd-
zeledik.

Epen az6,rt ezuttal csak az adomiiny bejelentesdre szorit-
kozva, reszletesebb ismertetesiinket az 1910. 6vr6l sz6l6 jelen-
tesiinkben tessziik meg.

Nagyobb adomdnyairrk soriiban emlitjiik nteg, hogy a

valliis- ds kozoktatdsiigyi nriniszterium a Milzeumok ds Kiinyv-
tdrak Orsz. Frifeliigyelcisege utjiin t0bb igen drtekes kOnyv-
adorrrdnnyal es letettel gazdagitotta kdnyvtdrunkat ; a magyar
orsziiggyiilds k6pvis el6bAza Osszes kiadviinyait, az
ii I la nr nyo m d a pedig 210 darab kiadviinydt kiildotte meg
k6nyvtiirunk szAntir a.

A valliis- €s kOzoktatdsiigyi miniszterium ezenkiviil kdpzo-
tttfiveszeti osztdlyunkat Barabds Mikl6s Irires sz6kely fest6- =.

rniivdsziinknek, alapi SaIarnon Lajost AbrAzolo pompils
festm6nyevel gazdagitotta.

A magiinos adonriuryozirk sordb6l eldszor dr. B d I i n t
Giibor kolozsviiri tud. egyetemi tandnrak nevet emeljiik ki, ki
a kdzelnrult evek folyamiin tett igen drtekes adomdnyait az
1908. evben 133 drb konyvvel, 60 cirb drenrmel ds mds rdgi-
sdgtiirgygyal egdszitette ki;azutdn a Barabiis Samu orszd-
gos leveltiirnokdt, a kiviil6 szekely diplornatikus6t es t6rtdnet-
ir66t, a ki 174 drb jttbbiira orvosi k6nyvet, ftizetet es ujsiig-
szdnrot adomiinyozott konyvtiirunknak; a Zay zo n Ferenc
friginrn. tandr es tiszteletbeli mf zeumcirdt, a ki 1 l5 drb job-
biira l848-49-b6l val6 drtekes okiratot ; az 6zv. gr. N e m e s

Jiinosne sztil. gr. B e t h le n Polixdna urnci6t, a ki 12 drb
ndprajzi tdrgyat;a Csoboth Jdnos als6torjai birtokoset, a
ki 13 drb bronzeszk0zt 6s 1l drb kisebb ertekii 6rmet; 6s

vegiil a G v iirf d s Gycizri mriszaki tandcsos, igazgat6-v;ilaszt-
rniinyi tag6t, a ki l4 drb kitdmdtt szdkelyfdldi madairral gazda-
gitotta eddigi drtekes adomiinyai sordt.

Az 1908 - 1909. esztendri nevezetesebb esemdnyein€k Latogatasok.

sordban eml6keziink meg nehiiny igen megtisztel6 lAtogatiisr6l.
S za I ay Imre miniszteri tandcsos, orszdgos frifeliigyelri-

helyettesnek, dr. Fejerpataky Llszlo egyetemi tandr, or-
szdgos feliigyel6nek 6s clr. H i.i I t I Dezsrj mii6pitesz, orsz6goB

' ,;.
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feliigyeldnek 1908. julius 12-13-An az dpitesiigyben tett ldto-
gat;isdn kivtil, nrelyrril rndr megeml6keztiink, 1908. junius
2A-21-en dr. Horv.iith Gezaorszdgosfeliigyeld, a Magyar
Nemzeti Mfzeunr allattiiriinak igazgat6ja, 1908. augusztr-rs

6 -7-6n clr. P A lf f y Mor, a magyar kirdlyi fOldtani intdzet
frigeologusa, 1908. szeptember 26-An dr. P 6 s t a Bdla kolozs-
viiri tudomdny-egyetcmi tan6r, orszdgos feliigyelri, 1909. szep-
tetnber 14-6n dr. Seniayer Vilibald, a Magyar Nemzeti
Mdzeurn n€prajzi osztdlydnak igazgatoja tett hivatalos liitoga-
tiist. Vele egyritt kereste fel mfzeumunkat dr. D o r s a y
Gydrgy a chikdg6i Fields-mfrzeum kuriitora s a Tribune
lap €kestollu ktilfoldi levelezdje, az Egyesiilt Allamok ki-
vdl6 ethnogrdf usa, kit az Egyesiilt .Allamok korm:inya a

szorosabb ertelemben vett ethnogrdfiai tanulmiinyokon .ki-

vill az Arnerikdba induki magyar kivdndorliis gazdasiig-
polilikai okainak negdllapitirsa vegett kiildbit iraziinkba. Ndp-
ra jzi tanulnriinyok celj6b6l nrindkdt vencl6giink clr. L it s zl o
Ferenc cls Csutak Vilrnos m[rzeunr6r tdrsasiigtiban Arkos
kOzsigbe tett kiriinduliist, hol br. Szentkereszty B6la
nagybirtokosnak voltal< szivesen lzitott venddgei.

Szeptember 6--1O-ig nrirzeumunknak rdgi (lBBl-89.)
nagyerdemii clre, nrost a Magyar Nemzeti M/rzeum archaeo-
logiai osztdlyiinak igazgat6-6re, N a g y Geza ldtogatta meg
mfrzeumunkat, a ki elcibb gyiijtemdnyeinknek tdvozdsa 6ta
tdrt6rrt jelentds gyarapoddsdt vizsgAlta At, rnajd Dardnyi
Igrriic foldnrivelesiigyi miniszter nregbrziisiib6l az 1910. 6v

nyardn Wictrben rendezendii elsti nemzetktjzi vadziszkidllitiis
magyar osztiilyiinak szanAra a mtizeunrunkban nagyszeimban
(trzdtt vadirszk€szsdgek kdziit 3 drb liindzsiii, 27 drb ltipor-
lartot, 7 drb nyilcsricsot, 5 drb puskdt, 2 drb vacliiszev6kdsz-
letet s vdgiil 6 drb kiildmbtizrj vadiiszeszkijzt irt Ossze, tii-
vozAsa kbzben pedig C su t ak Vilrrros nrfrzeumijr ti{rsasdgii-
ban az er6sdi praemykenaei dstelepet liereste fel, melynek fel-
liiriisiival nrfrzeumunk miir orsziigunk hatdrain kiviil is el-
ismerest szerzett a nlagyar tudoniiinyossiignak.

Ennek bizonysiigiiul emlitjiik fel, hogy 1908. szeptenrber

26,27,28-an dr. Schmidt Hubert,a berlini kir. mrizeunr

t
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rdgis6gtdrrinak igazgal6-rire, 1909. szeptember l3-14-6n dr.
Kossinna Cusztd.v, a berlini egyetem archaeologus pro-
fessora, majd 1909. november l6-18-;in dr. S c h m id t Hu-
bert ismdtelten is megldtogatta mirzeunrunkat.

Dr. Schrnidt Hubert 6hajtdsiira dr. Ldszl6 Ferenc
nrilzetrrn6r 1908. szeptenrber 26-27-6n Ercjsdbn a tyiszk-
hegyi cistelepen, 1909. novenrber lB-iin Mdlniisfiirdrln a

ftivenyestetoi ristelepen v6gzett ;lsatdsokat. Ut6bbi alkalomntal
Te utsc h Gyulabrass6i archaeologus is venddgiink volt.

E hivatalos 6s tudomdnyos jellegii latogatdsoknak fel-
emlitesen kiviil azt is ide jegyezzlik, hogy a mfizeunri fii-
feliigyeliisdg es igazgal6-vir'lasztmArryunk k0z6tt idiiig fennAllri
szem6lyes kapcsolatot a hivalalos irdsbeli 6rintkezdsen kivtil
fdk6p G 6d ri Ferenc polgarmester es igazgattl-v6lasztmdnyi
eln6k tartotta fcnn, a ki krilOnbbztj iigyekben tObb izben
Budapesten szem6lyesen tdrgyalt a f(ifeliigyel(iseg vezet6s6gd-
vel ds egyes tagjaival.

A rnrizeumcirdk ezenkiviil a kolozsvdri Ferencz J6zsef tuclo-
tn:inyegyetem archaeologus tanziriitol, az Erdelyi Nemzeti Mri-
zeum ererlr- €s r6gis6gtiir'6rrakigazgat6jiit6l,dr. P 6 s t a Bdl aorsz.
feltigyelcitril nyertel< tdbb izben jelent6s szeIlemi tiimogat:ist.

Igyekeztiink a bensri iisszek0ttetest a tiirsintdzetekkel
is fentartani.

Azt is felemlitjiik, hogy nagym6rvii elfoglaltatiisunk
ds szeg6nyes anyagi viszonyaink kdvetkeztdben igar.
sajnzilatunkra nem vehettiink r6szt a milzeumok 6s
k0nyvtiirak orszdgos szdvets6g6nek lg0g.
szeptemberh(t 25-26-iin Nagy e n y ed e n tartott v6ndor-
gyiilCsen, cle megjelentiink a fenn6lliisiinak 50 dves fordutrrj6t
iinneplrj Erdelyi Mrizeum Egyesiilet noven:ber
23-24-4n Kolozsviirt tartott tinnepi k6zgyiil€s6n s V a jn a

Istviin drvaszeki eln0k, ig.-viilasztmiinyi. tag ds C s u t a k
Vilnros mdzeumcir iiltal igaz rokon6rzdssel iidviiztrltiik a jubi-
liins egyesiiletet, melynek frileg k6nyvtilr|val ds rdgisegti{rii-
vat iilland6 0sszekOttetdst tartunk fenn.

Igazgat6-viilasztnr6nyunk az l90B- lg0g. ev folyaniiin
negy gyiildst ,lartott, nrelyeken egyeb foly6 iigyeken kivril a
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lelent€siinkben mdr ismertetett iigyeket trirgyalta. A rendes
nruze6lis munkiit a nrf zeuurcir6k az igazgalo-virlasztmiiny
elndkevel egyetertcileq vegeztek s nrunkiijuk16l az igazgat6-
viilasztnriinyi gyiileseken az igazgatl-vdlasztrrrdnynak beszii-
moltak.

Mfrzeumunk tisztikarilbart a k6vetkezci viiltozds tdrtdnt.
Zay zo u Ferenc frigirnn. tandr, milzeumdr a Szekely Mik6-
Kollegium elclljd16sAg6[toz beadott k6rdsdben tandri k6teles-
segeivel jdr6 terhes elfoglaltsdga miatt 1908. szeptember hti
folyamiin mirzem6ri nregbizatiisiir6l lemonclolt s lemondiisiit az

el6ljii16siig tuclomzisul vette.
A{idrin igazgat6-vdlasztmdnyunk a kollegium eltiljd16-

srigiival k0t0lt szerz6dds ertelm6ben nevezett rnfzeurndr lemou-
cliisdt sa;nAlattal szirtt6rt tudorndsul vette, hat 6s fel evi buzgti
nriik6cl6s66rt elisrneres6t 6s jkvi kdszentdt fejezte ki, erdemei
elistner6s€i.il tiszteletbeli mirzeum6rnek s rendes vdlasztmdnyi
tagnak vdlasztr-rtta.

I{elyebe a kollegium eltilj:irosiiga 1908. dv decenrber
l-tiil kezdcidli hatiiricldvel vd!asztnrdnyunk rendes tagjdt, Cs u-
t a k Vilmos fdgirnrr. taniirt vdlasztotta meg mfizeumrirnek. E

szernelyvdltoziist igazgat6-vdlasztnldnyunk az 1908. noventber
4-6n tartott gyiilesert, s a Mirzeurnok €s Kdnyvtiiiak Orsziigos
Fdfeliigyeldsdge 967-1908. sz. leirat6ban j6vdhagyir tuclonr6-
sul vette.

Vdlasztrndnyunkat 3 uj taggal egdszitettiik ki. A rleg-
vdlasztottak, ndvszerint dr. Bartha hnre l<oviisznai iigyvdd,
Hof f nrarln G€za kdpeczi biinyaigazgat6 es dr. Tirrdk
Anclor kezdivdsiirhelyi polgArmester : egytril-egyig kivdl6 6r-
deklcidest tanusitottak eddig is mfzeumunk irAnt. Megvilasz-
tdsukbcil jelentekeny hasznot remeliink mirzeumunkra.

E szerint nrtizeumunk tisztikara 5 tagb6l s igazgat6-
viilasztrniiuyunk a tisztikarral egytitt l8 rendes tagb6l dll.
- Igazgat6-vdlasztnriinyunk elnOke: Gtidri Ferenc Sepsi-
szentgyOrgy r. t. vdros polgiirmestere; igazgat6-vdlasztttt6-
nyunk tagjai : dr. Bartha Inrre iigyved (KovAszna), clr.

B e n e Istvitn iigyvdcl, orsziiggyiilesi kdpviselci, C s u t a k

Vilmos frigimndziumi tandr, mizeurn6r, dr. Daday Vilnros

_-
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lrcrhAzi esviirosi f6orvos, Fejdr Mantl esperes-kanonok,
Gydrf hs Gyoz6 ntiiszaki tandcsos (Budapest), llof f nr a n ll
Geza biinyaigazgat6 (l(0pecz), I( o v ii c s Liiszl6 nr. kir. p. ii.
szdrrrtandcst'rs, clr. I(iinule Tivadar iigyvetl, dr. LAszl6
Ferenc fcigirnniiziurrri tandr, mdzeuntcir, dr. N a g y Siitrdor
v;irnregyei fciorvos, Sipos Siinruel ArvahAzi igazgat6, mh-
zeurni penztdros, dr. Tor0k Andor polgiirmester (Kdzdi-
vAsdrhely), Va j n a IstvAn drvaszeki elndk, Z atl'ru rec z ky
G),ula nagybirtokos, Zayzotl Bela polgiiri iskolai igazgal6,
Z ay zo n Fereuc f6girrrndziurni tandr, tb. nruzeumtir.

A gyiijtenrdrryek gyarapodiisdr6l 6s a t(irzsanyag iillorn:i-
rtydr6l a ktivetkezoket jelentjiik.

Az 1908. evben a gyarapodds a ki)vetkezrj: l. Konyv-
tdrrriil: 1023 drb. 2. R6giscgl{rniil : 2226 drb. 3. Ndprajzi
gyiijterndnynel : 76 drb. 4. I(6pziirrriiv6szeti gyiijtemdnynel :

- drb. 5. Ternrdszetrajzi gyiijtenrenynell : 102 drb. Osszeserr
3427 tlrb.

A gyiijterndnyek tdrzsanyaganak iillornAnya 1908. 6v

vdg6rr : l. KonyvtiirnAl: 42,133 drb. 2. Rdgisegtdrniil: 13,780
drb. 3. Neprajzi gyiijtern6nynel : 4887 clrb. 4. Kepz6nriiv6szeti
gyiijtenrdnynel : 462 drb. 5. Ternr6szctrajzi gyiijtem6nynel :

7554 drb. Osszescn : 68,816 clrb.

Az 1909. dvi gyarapodds a k0vetkez6: I. I(irnyvtarniil
1405 drb. 2. RegisegtirnAl: 2261 tirb. 3. Neprajzi gyiijte-
rurdnynel 104 drb. 4. Kepzdrniivdszeti gyiijtenrdnynel 27 drb.
5. Termdszetrajzi gyiijterndnynel 122 drb.

A gyiijtemdnyek trirzsanyagiinak dllonr:lnya az 1909. ev
v6gen: 1. Kdnyvtdrnal 43.538 drb. 2. Rdgisdgtdrniil 16.041

drb. 3. N6prajzi gyiijtent6nytril 4991 cirb. 4. Kepzdmiiveszeti
gyiijtenrdnyrrel 489 drb. 5. Ternriszetrajzi gyiijterndnynel 767ti
drb. Osszesen: 72,735 tlrb.

IVlLizeumunlt rdszere az 1907-re kiutalt 1900 korona
gyarapodiisi dllamsegely s az elSzd dvi lnaradvdnyok felhasz-
ndlAsdr6l beterjesztett 9-1908. szdrnu elsziinrolisunkat a Fri-
feliigyekiseg 117-1908. sz. a. jtiviihagyri tudonrdsul vette.

Az 1908. evre foly(rsitolt gyarapodasi iillartrsegelydrt
1908. februiir 26-6n beadt,tt kdrdsiinkkel egyiittesen terjesz-

CU0Jtem6nUek
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tettrik be a segdly felhaszndldsiira vonatkoz6 lervezetet is,

mely tervezet 230-1908. sz. alatt meger6sitdst nyert s ennek

rnegfelel<ien haszndltuk fel a rendelkezdsre bocs:itott segely-

tisszeget.
A valhis- es k6zoklaiasiigyi ntiniszter a Frifeliigyeldsdg

ajdnlat|ra 73248-1908. sz. rctrdelet€vel az 1908. evre 1300

kor. gyarapoddsi seg6lyt utalt ki mirzeumunk resz6re a kiivet-
keztikepen.megjeldlt cdlokra ds Osszegekben : I(Onyvtiiri sztik-

. sdgletekre : 500 kor., regis6gtdri sziiksdgletekre 400 kor., ti6p-
raizi gyiijtesre 400 kor. Az iiliamseg6ly osszegerril a Fofel-
rigyelciseg 230-1908. sz, aJatt ertesitett. Az :illarnsegely fel-
haszniiliisdr6l keszitett rdszletes elszdmoldst s az abb6l szer-

zett t;irgyakrdl k€szitett riszletes kintutatzist a F6feliigyelcisdg
1207-1907. sz. intdzkeddse folytdn 1909. 6v januir 30-iin
l2*1909. sz. alatt terjesztettiik fel. Az elszdmolds fobb adatai
kdvetkezcik :

1. Konyvtdrniil : rendelkezdsre dllott 500 kor., felhasz-
naltatott 500 kor. 2. Regisdgtdrn6l rendelkez6sre iilolt az elozo

evi 27 kor. 55 filldr nraradvdnnyal egyiitt Osszesen 427 kor.
55 fil. Felhaszndltatott ugyanennyi. 3. Neprajzi gytijtentdny-
ndl : rendelkezdsre ;illott Osszesen 400 kor. ; felhaszniiltatott
174 kor. 10 fil.; megy dt 1909-re 225 kor. 90 fil. 4. Ter-
meszetrajzi gyiijtemenyndl : rendelkez6sre 6llott az elijzcj evi

l9l kor. 27 |illlr nraradvdnnyal egyiitt dsszesen 191 kor. 27

filler ; felhaszndltatott ugyanennyi.
Az l90B-La kiutalt gyarapodiisi zillarnseg€ly s az eloz(t

€vi nraradvdnyok felhaszndlasdr6l beterjesztett l2-1909. szdmu

elszdmoldsunkat a Frifeliigyekisdg 109-1909. szdttt alatt j6va-

hagyo tudonriisul vette.
Az 1909. evre foly6sitand6 gyarapoddsi 6llamsegelyert

23-- 1909. sz. alatt beadott keresiinkkel egyrittesen beterjesz-
tettiik e segdly felhaszniildsdra vonatkoz6 tervezetet is, mely
tervezet 350-1909 sz. alatt megercisitest nyert s ennek meg-
felelcien haszniiltuk fel a rendelkezesre bocsiitott segely0sz-
szegeket.

A valliis- 6s kOzoktatiistigyi rniniszter ur a F6feliigyel6-
s6g ajiinlatdra 35482-1909. sz. rendcletivel az 1909. evre

q
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1300 kor. gyarapodiisi segelyt utalt ki nrizeurnunk rdszdre a

kiivetkezcikdpen megjeldlt cdlokra 6s osszegekben : Konyvtilri
szliksegletekre 400 kor., rdgisdgtiiri sziiksdgletekre 400 kor.,
n€prajzi gyiijtdsre 300 kor., term. rajz-i gyiijtemenyre 200 kor.
Ert6l minket a Fcifeliigyeliiseg 90-1909. sz. alatt drtesitett.
Az 1909. evi iillamsegely felhaszn|lAsixdl kdszitett r6szletes
elsziimoliist s az dllanrsegelybril szerzett tdrgyakr6l keszitett
riszletes kimutatiist a Fcifclii...............rgyelcisdg 53-1910. sz. intdzke-
dese folytiin egyi.ittesen terjesztettiik fel.

Az elszdmoliis fobb adatai a krivetkezcik :

1. Kdnyvtdrndl: rendelkezdsre dliott 400 kor.; felhasz-
niiltatott 400 kor. 2. Regisegtiirn;il : rendelkezdsre AIIott 400
kor. ; felhaszniiltatott 400 kor. 3. Neprajzi gyiijtenrenynel :

rendelkezesre dllott eidzci dvi 225 kor. 90 fil. maradvdnynyal
egyiitt osszesen 525 kor. 90 fil. ; fellraszndltatott 208 kor. 4l
fil. Atmegy az 1910. evfe'317 kor. 49 fil. 4. Terrn6szetrajzi
gyiijtemdnynel rendelkez6sre 6llott 200 kor. ; felhaszniiltatott
200 kor.

A gyiijtemdnyek gyarapoddsiir6l, az Asat6.s, gytijtds, vdsiir-
lds, let6t, ajiinddk, vagy csere utjdn szerzett tiirgyakrol,
valantint Altaliiban nrrizeiilis tt.rrekvdseinl<rcil s ezek drdek€ben
kifejtett nrunkdnkr6[ a gytijtemdnycsoportok sorrendjdben az
aliibbiakban szdmolunk be.

I. Kdnyvtdr 6s lev6lt6r. Kets6gteleniil igaz, hogy
kdnyvtiiri 6s levdltiiri anyagunk a Frlfeliigyekiseg, Udvarhely
megye 6s a nagy kozdnsdg dldozatkdszsegebril, valamirrt
sajiit alapjainknak ide fordithat6 jdveclehndbril az 1908. ds

1909-ik dv folyamiirt is tekintdlyes gyarapodiist nyert.
E gyarapod6s azonban egydltahin nincs ariinyban a

kortyvtiirunkkal, valamint leveltiirunkkal szemben jogosultan
tdmasztott 6s tdmaszthat6 igdnyekkel, annyival inkiibb, mert
kdnyvtiiri anyagunk tulnyom6 nagyr6sze eleitcjl kezdve a nagy
kdz6nsdg adakozdsiib6l jutviin gondozdsunk al;i, inkiibb rnir-
zeiilis drt6kkel bir, azaz - nagyobb rdszdben soha senki
iiltal nem olvasott k0nyvekbcil illl.

E kozhaszniilatbtil r6g6ta kiment kbnyvek kozt nagy-
sziimban vannak igen 6rtdkesek. Mindenekeldtt hangsulyozzuk,

6Ufijt6nl6nUGk
suarapoda6a,
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1300 kor. gyarapoddsi segelyt utalt ki nrfizeunrurrk rdszdre a
ktivetkez6kepen nregjelolt c6lokra €s osszegekben : Konyvtilri
sziiksegletekre 400 kor., r6gisdgtiiri sztiksdgletekre 400 kor.,
n6prajzi gyiijtdsre 300 kor., ternr. rajzi gyiijtemenyre 200 kor.
Ertrjl minket a Frifeltigyel6sdg 90-1909. sz. alatt drtesitett.
Az 1909. 6vi rillamsegely felhasmAl|sirol kdszitett r6szletes
elsz:imoliist s az dllanrsegelybcil szeruett tiirgyakr6l kdszitett
r6szletes kimutatiist a FdfelLigyekis6g 53-1910. sz. int€zke-
ddse folytiin egytittesen terjesztettlik fel.

Az elszAnoliis fc,bb adatai a kdvetkezcjk :

L Konyvtiirndl : rendelkezesre iiliott 400 kor. ; felhasz-
triiltatott 400 kor. 2. Regisegtiirndl : renclelkezesre 6llott 400
kor. ; felhaszniiltatott 400 kor. 3. Ndprajzi gyiljtemenyndl :

rendelkezdsre dllott el6zd dvi 225 kor. 90 fil. rnaradviinynyal
egyiitt osszesen 525 kor. 90 fil. ; fellraszndltatott 208 kor. 4l
fil. Atmeg.v az 1910. evie 317 kor. 49 fil. 4. Termeszetrajzi
gyiijtemdnyn6l rendelkezdsre iillott 200 kor. ; felhaszniiltatott
200 kor.

A gyiijtem6nyek gyarapoclds;ir6l, az 6satas, gytijtds, vdsiir-
lds, letdt, ajiinddk, vagy csere utjdn szerzett tiirgyakrol,
valamint altaliiban nrLlzedlis tOrekvdseinkrcil s ezek drdek€ben
kifejtett nrunkdnkr6l a gyiijtenrdnycsoportok sorrendjdben az
aliibbiakban szdmolunk be.

L Kdnyvtdr 6s lev6ltrir. Ketsdgteleniil igaz, hogy
kOnyvtitri ds levdltiiri anyagunk a F6feliigyekisdg, Udvarhely
megye 6s a nagy kbz0nsdg dldozatkeszsegdbrll, valamirrt
sajdt alapjainknak ide fordithat6 jOvedelmebdl az 1908. ds

I909-ik 6v folyamiin is tekintdlyes gyarapoddst nyert.
E gyarapodiis azonban egyAltaliin nincs ariinyban a

konyvtiirunkkal, valarnint lev6ltArunkkal szemben jogosultan
tdnrasztott 6s tdrnaszthat6 ig6nyekkel, annyival inkdbb, nlert
kdnyvtdri anyagurrk tulnyom6 nagyresze eleitril kezdve a nagy
koz0nsdg adakoziisdb6l jutv;in gondoziisunk ald, inkdbb mti-
zeiilis ertdkkel bir, azaz - nagyobb reszdben solra seuki
iiltal nem olvasott kdnyvekbcil iill.

E k6zhaszniilatb6l rdg6ta kiment konyvek kozl nagy-
sz;imban vannak igen 6rtekesek. Mindenekelcitt hangsulyozzuk,
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hogy p'. csak az 1711. elcitt rnegjelent rdgi magyar kOnyvek
egymagukban is egy szdp es igen ertekes kis kdnyvtdrra
szaporodtak fel, de ezzel szenrben az is kdtsdgteleniil igaz,

hogy az ily r€gi kbriyvekbrll dl16 kOnyvtdr belrmilyen erteket

is kdpviseljen, egydltaliirl ncrn kdpes nregfelelni azoknak a
jogosult kiviinalmaknak, nrelyeket a nagy kOz0ns€g e g y
mod ern k6zkOnyvtii rral szemben tdmaszt.

J6fornrdrr csak a legutobbi evekben javult valarnerrnyire

konyvtarunk ltelyzete, rni6ta fcileg a Ftifeliigyeldsdg hathat6s
tiimogatiisa kOvetkezteben ivenkdnt 500-600 korondt fordit-
hattunk kdnyvtiirunk fejlesztdsere.

De a vdsdrliisok utjiin nrindenekelcitt a gytijtenrdnyeink
feldolgoziisdhoz mulhatatlanul sziikseges, Iegtobbsz0r igen
drdga szakl<Onyveket kellett beszerezniink, s a mi dsszeg
mdg fennmaradt, azl a legsziiksdgesebb folydiratok ekifizetesi
dija, valamint a kdnyvk6tdsi munkiilatok iira csaknem teljesen
feienrdsztette.

Igy t0rtdnt, hogy ardnylag a legutdbbi €vek folyanriin is
kevds oly mii szereztetett be, rnely egy modern k0z-
k0nyvtiirhoz fiiz(rtt igdnyeknck nrindenben kdpes meg-
felelni. Egy j6l felszerelt kozkdnyvtiirra azonban a minderr
kulturdlis kOzponttdl tdlol, ntig a szailosparti Athenaetrjl is

365 knrre, az orczAg legkeletibb vdghat6riin fektrl Sepsiszent-
gy6rgy vdrosdbarr, hol nrirrt kdzponti helyen annyi megyei,
iillami ds nragiinhivatal €s annyi iskola van, (pl. egy ref.
frigimndzium, cgy all. ta.nit6ncikdpzci intezet, kdt polgiiri
iskola, ncii ipariskola, elemi iskola stb.) a hol tehiit a lak6s-
siignak legalitbb is j6 egyharntada az 6rtelnrisdghez, \'agy a

miivelt kiizeposztdlyhoz tartozik, €s a hol egyellen sziimot-
tevci konyvt:ir nincsen, azt hiszsziik, dltaliinos nernzeli szelll-
pontb6l is feltdtlentil sziiksdg van.

Ilyerr kozkOnyvt:irat pedig a nri viszorryaink kdzott csakis
a Szekely Nemzeti Mrizenm kiinyvtdriib6l lehet ds kell is mi-
nel elribb fejleszteni.

Hiironrszdknlegye hazafias lelkti szckely tiirsadallna az
tutolsti felszdzad folyanrdn kiil6lnb0z6 kullurdlis es nenrzeti
c6lokra miir oly sokszor, es annyit hltlozolt, Itogy -'- fAjdalom ---

!
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tisztdn a maga erejcb6l taliin egy szerdnyebb iginyii ktiz-
konyvtiir uregteremteset sent tuttid sikerr-el cszkOzOlrii.

E tudattdl rithatva a F6feliigyelciseg utjdn nrdr az
1909-ik 6vre kdrtiik a m. kir. iillamkormdny fokozott tiinrogatit-
siit s biir ezultal kdrdsiink nenr jiirt leljes sikerrel, nenr szii-
ntink meg addig fdradoziisunkban, mig a Sz6kely Ncrnzeli
Mfzeum kOnyvtdri osztrilydb6l a nrai kor igenyeit Iegaliibb
nagyjiiban kieldgitrl kdzkdnyvtiirat nenr terenrtettiink.

C6ljaink ds kbnyvldri tdrekvdseink jellenrzdsdre rndg azt $icuricak

is idejegyezziik, hogy az Ig09-ik eszten cl <ire, bdr ir,r,dt 
n'u"u'"'

eredmeny rrdlkiil, 400 kor. rendkivtili iillamsegelyt kertiink
Siculiciikltak, azaz szekely i16k miiveinek vagy a szekelyek-
rtil ds a Szdkelyfold16l irt miiveknek, ds r,egiil szekely csa-
liidok okleveleinek 6s levelesliidiiinak gyiijt€sdrc ds mesvdsdr-
litsiira.

Mrizeunrunk hivatdsiinak eleven drzcte ds szonloru
tapasztalataink, melyekben az 1909-ik eszlenclri tanulsi{gai
m€g inkiibb megercisitettek, kotelessdgiinkke leszik, hogy az
igazi 6rt6kel6s kell6 hidnya, sz6val a tudatlansiig 6s k6z6ny
miatt napr6l-napra, mondhalni rohanrosan pusztul6 ilvnemii
emldkeinket is - kifejezetten szekely m{zeunruuk es a rnagyar
kulttrra szim6ra mindl hanrardbb es nrindl'fokozottabb nr€r-
tdkben megmenteni igyekezziink.

E szekely oklevelek €s leveles liicliik gyiijleset s ezzel
megrnent6sdt nt{g az a koriilmdny is kdtelcssegtinkk6 teszi,
hogy a szdkely nemzet es Erdely tort6neteben ezer esztendri
6ta mindig kiviil6 szerepet vitt hiirornszeki szekelysdg tOr-
tdneti multja - fiijdalom - sok tekintetben m69 mindig
ismeretlen s igy rdszletes ds behat(r kutatds alapjdn nregirdsra v6r.

Miir pedig, lra tudonr:inyos vili{gunk a sz€prrrez6i 6s
barcasdgi nredencdk kiil6nben rendkiviil 6rclekes praehis-
torikus kordnak felderitdsdt 6s megirdsdt a sz6kely
nemzeti rnrizcurnt6l viirja s e szdp, de dp annyira fdradsiigos
6s nagy feladatnak sikeres vdgrehajtdsdra eillantkorminyunl<
is jelent6s osszegeket dldozni k6sz, nem kotelessdge-e leg-
aliibb is hasonldr mertekben a Szekely Nenrzeti Mrizeumrrak* Hdronrszek rnegye hi s toi i ku s k ord n ak s koze-
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lebbrol eppen - sz ekely kordnak kutatzisa, nrclyrdl
a fOld felett 6s fdld alatt korunkra fennraracit arclracologiai
es ethnogriifiai ernldkek rnellett epen e sokak dltal anryira ke-
vdsre becsi.ilt s egyiiltaliin nenr vdclett, a sziizaclok folyamiirr
nregsiirgult ds megporosodott oklevelek beszelnek a legerthe-
tobben.

Jelentesiinknek egyik kovetl<ezii fejezeteben cnrlekeziirrk
megazon muukdlatunkrol, rnelyet vdrnregl'enk historikus
idejdb6l a ro maikor eml6keinek kutatdsdra szenteltiink.

De itt kell felemliteniink, bogy nenr kevds itlcit 6s rnun-
kdt forditotturrk a szel<ely kor s kozelebbrrjl a XVI -XVIII.
sz;6zad irott emldkeinek kutatdsdra.

Elsci sorban vdrmegyenk teriiletdn, a vdros jellegdt csak

a legujabban elveszilett, frileg a fejeclelmi korban jelent6s
Bereczkben, kiilonoskeppen azonban l(ezdiv:is;irhelyt, rrrely-
nek rendezes alatt levrj leveltiira a szekely vdrosok edclig aiig-
alig ismert tortenetenek szempontjdb6l kivdl6 ertdket kdpvisel.

Friuri csaldcljairrk sorAb(i az Apor-, Mik6-, Mikes- es

Kun-csalddot kell enilitenlink, melyeknek levelt6rdban igen
er"tekes adatokat birunk torterretLink[rc2. A Mik6-csaldd biik-
sz2idi levdlt{rdban igazgat6-viilasztrndnyunk eln6kdvel egyi,itt

vdgeztrirrk alapos kutatiist.
A XVII. szdzacl hires frikapiiiinydnak, Basa Tantdsnak

leveles ledaj6t a gr. 1'eleki-csaldd rnarosvdsdrhelyi levelti16batt
taldltuk meg az osdolai Kun-csaldd leveleivel egyiitt.

A Rdk6czi-szabaclsdgharc derek ezeres I<apitdnydnak,
kilyerri Szdkely Zsignronclnak tObb ertdkes levelet az Erclelyi
Mirzeum-Egylet leveltdriiban taldltulr nreg, valarnint Maros-

- viisiit'ltelyt az 6ndletrajziro Bethlen Mikl6seil, ki felescge, I{urt
llona utjdn Hdrornszek t6rtinet€be is beirta ncvdt.

Az orszdgos levdltArllarr Budapesterr, I(olozsv.lrt, Brassri-

ban stb. ftileg viirnregyerrk Rdk6czi-korabeli tortenetere ndzve

vdgezttink kutatdsokat.

A Ftifeliigyelriseg iiltal jr5vdhagyott felhaszndldsi tervezet
alapjiin a kOnyvtdr gyarapitiisdra alapvet6 tutlonr6nyos szak-

m unkdkat, dsszefoglal6, isnr eretterjesztcj rn iiveket szereztiink be.
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Tdjekoztatds cdljiib6l az 1908. es '1.909. dv folyaririin
szerzelt aliibbi kdnyvek rOvid cimet kdzreadjuk. A *-g.l
jeldlt munkdk adonriinyok, vagy cserepelcliirryoL.
*Adleff V. Aclalekok azerd. ndmet kalendiir,iumiirocl. tOrt.-hez.

Kolozsvdr.
*Akaddmiai Almanach I909-re. Bpest 190g.
*Allami koltsegvetds. Altalenos resz, reszletezes es inclokolds.
*Als6fehdrmegyei tort., rdg. 6s term. tud. tiirsulat XVI-ik Ev-

konyve. Gyulafehervdr, 1908.
*Aristides : A nri dolgainkrirl. Marosviisiirlrely, 1908.
Baedecker: Die Schveiz. Leipzig. lg}7.
tsakk Endre : Kdzdivdsdrhely es a Jancsd-csaldd tortdnctc.

Kolozsvdr. 1896.
*Balds Kdroly dr.: A ndpesedes. Bpest. 1g05.
*Balkiinyi Kdlmiin: Garibaldi. Bpest. 1908.
Baloghy D. : Uiabb felolvasiisok az ember cistortdnetebdil. I3pest.
Balogh,v D.: Az emberrjstOrtenete. Bpest.
*Balogh Piil : A ndpfajok Magyarorsziigon, I3pest. 1902.
*Bartlra Bdni : FOIdralz az elemi nepiskola III-ik oszt. sz6-

rniira. Sepsiszentgyorgy, 1879.
*lfj. Bart6k Gyorgy : Az akaratszabadsiig. Kolozsvar, 1g06.
xBiics-Bodrog viirm. tdrt.-tiirs. Evk<tnyve. Zotubor, lg0g.
Biinyai Elem6r: A Sziizadok ndv- ds tdrgymutatoja. Bpest.
*Biin6czi: A magyar izr. irodalmi tiirsulai evkdnyve lg0g. es

l9l0-re. Bpest. 1908-909. :

BArczay Oszkiir : A hadiigy fejkidesenek tortdnete. l-ll. k6tet.
Bed6hiiziJ.: A kdt Bolyay. Maros-Vdsiirhely. 1897.
Benczur B. Mrivdszi ipar dekorativ stiltand. Bpest. 1g07.
Benkri L.: Egyh. torvdnykeztetrj. Kolozsviir. 1833.
tsenedek Elek: Szekely Naptiir. Bpest. 1909.
Gr. Bethlen M. : Mult is jelen. Bpest.
tsiblia sacra. Amstelaedarni. 1651.
*Biharmegyei es nagyvdradi rdgdszeti es' tdrtdnelnri ldrsulat

1908/909. Evkdnyve. Nagyviirad. 1g09.
Bod Peter: Magyar Lexikon. 1746.
*Boccacio I00 elbeszdl6se. Bpest.
*Bodola Gy. : Dob6 Istviin. Kolozsviir. lg0B.
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*Bodor A. : D0brentei G. erd€lyi szerepldse. Bpest. ,

Boeheirn: Handbuch der Waffenkunde. Leipzig. I890.
*Boross V.: Szabadsdgharcunk ernldkei. Bpcst. 1898.
*Borsos lstviin: Mlgyar ermek. Piipa. 1909.
tBosznia €s Hercegovina kdzigazgatiisa. 1907.
*B0ldni L.: A B6ldrry-csaldd. Kolozsviir. 1903.
*Budapesti atnateur gyiijt. kidllitdsinak lajstronier. I3pcst. a
*Buday A. : A fratres Arvales collegiunra. I(olozsvar.
*Casanova ernldkiratai. Bpest.
*Cervantes : Entremeses. Madrid.
Cesnola-Stern : Cyprus. Jerra. 1879.

Csiki Ern6 : Magyarorsziig bogiirfauniija. Bpest.
*Czuczor-Fogarasi : A ntagyar nyelv sztitdra. Bpest. 1862.
*Darnay K6lmrin : A siimegi Darnai-Mtizeum ingyen ttaptdra

az 1910. 6vre. Stimeg. 1909.

Darnay K. : Magyarorsziig riskora. Bpest.
*Debrecerr sz. kir. v6rosi mrizeunt 1907. 6vi jelentdse. Deb-

recen. 1908.
*Divald Kornel : A besztercebiirryai Ini'tzeum kalauza. Bpest.
*Divald K.: Magyarorsziig csuisiveskori szdntyas oltdrai L -

Bpest. 1908.
*Divald K. : Szepesviirmegye miiveszeti enrldkei. Ill. r6sz.

Bpest. 1907.
D6rpfeld: Tr6ja urrd llion. Athen 1902. (48 l().
Elertter O.: Gorgei Arthur. Bpesl. 1896.
*Emke 1908. evi jelentese. Kolozsv.lr. 1908.

Ensel S.: Magyarorsz,;igi nepszokdsok. Pest. i867.
*Eperjesi vdrtanuk ernldkrntive. Eperjes. 1908.
*Erdelyi Lajos: A ltiirontszilii uyelvjdrdsr(rl torteneti alapon.

Bpest. 1906.

Erdelyi Pal': Erclelyi Milzeunt. I(olrrzsvAr. 1909. r
.Erd. Mtiz. Egylet l(OnyvtirAn:rk feles szdntu k0rryvcirril jegy-

zek. I(olozsv;ir. 1908.
xErd. ref. egyhiizker'. enrlekirata a sz-ekelvfitldi kcpt trregvA I-

tiisa t;irgyiil;:rrt. I(olozsviir. 1908.
*E rde ly i P.: Jelentes az Erdelyi Netnzeti Mtiztttttt l<irnyv-

tiira I907--1908. cvi iillapotdrril. Bpest.



29

: *Erddszeti zsebnaptiir 1908-ra ds lgO9-re. Bpesl.
*Dr. Eszterhiizi S. : Individualismus es Socializmus. I(assa.
*Dr. Eszterhiizy S. : Tiirsadalnri kiviilds es kiviilasztiis. Kassa.
*Fekete Siimuel : Rdgi r6mai ds gdrog pdnzek s irmek. Ko-

. lozsviirt. 1868.
*Fdnyes E. : Magyarorsziignak mostani iillapotja. Pest. 1840141 .1a Findti: A latin nyelv sz6tiira. Bpest. 1884.
Finiili H.: Besztercei sz6szedet. Bpest. 1892.
*Fischer K. : A magyar cistortdnetiriis hanyatliisa. Bpest. 1g04.
Forrer: Reallexikon. Berlin es Stuttgart.
Foldes I.
Foldes I.
Fdldes L
Fdldes L

Az oliih erdei piisztorneprril. Ungviir. 1907.
Dacos lelkek. Bpest. 1907.

A kiriily ariija. Bpest. 1907.
A kiriilynd. Bpest. 1907,

*Frakn6i V. : Magyarorszaig egyh. 6s politikai Osszekiittet6sei
a r6mai szentszekkel. Bpest. lg0l.

*Friediger M. : ,,Az Ellenseges testl,drek" motivunra. Bpest.
Frornentin E. : A regi meslerek. Ford. Erdei. Bpest. 1908.
*Goethes Werke XXl. Band. Wierr.J *Fiihrer durch d. naturhistorische Hofnruseunr. Wien. 18g6.
Cooss: Chronik der Archologischen Funde Siebenbiirgens.

Hermannstadt. 1876.
*Gopcsa E. I Az apostol. Kolozsviir.
Groh I. : Magy. diszilri miivdszet l-2. r€sz. Bpest.
*Gyarmathy M. : Kdpviselet a l(irdlyhiig6n inneni ev. ref.

superintendentiiibarr. Kolozsviir. 1804.

Gy6rffy-Szab6 : Hdromszek f0ldrajza. Bpest. 1906.
Cyririk Mdrton : Erem- ds r6gisdgkatalogus. Pozsony. 1895.
Gyulai Pdl : Kritikai dolgozatok 1854-61. Bpest. 1908.
Hampel J. : Ujabb tanulm. a honfogl. kor emlekeirdl. Bpest,

- 1907. (B K).
Haraszti E. : Diderot ,,ApAczlt"-ia. I(olozsv6r.

*Heitzmann 
J. ; A seb6szi k6r- 6s gy6gytan'alapvonalai. Bpest.

*Hellwald : Die erde u. ihre Volker. Stuttgart.
Hermann-Meltzl: Das alte u. neue Kronstadt. Hernranstadt.

- t. lBB3. II. 1887.

Herrnann O. : A rnagyarok nagy risfoglalkozisa. Bpest. 190g.
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Hoernes: Uhrgeschichte des Menschen. Wien' 1892.

Hordnszky L.: Bacsiinyi F. 6s kora. Bpest. 1907.
*Hunyadmegyei tdrt. es regdszeti tdrsulat Evkiinyve 1909-re.

Ddva 1909. i
*Jakab-sziideczky: Udvarhely m. tOrtdnete. Bpest. 1901.
*Jelentds a Magyar Nentzeti Mfzeutn 1907-1908. 6vi 6lla-

poiiirdl. Bpest.
*Jelentds a Mfzeumok 6s Ktinyvtiirak orsz. F6feliigyelrisdgd-

nek 1907--1908. 6vi miikdd6sdrtil. Bpest'

Gelei l(atona J.: Viiltsiig titka. Vdrad. 1645.

Gelei Katona J. : Viiltsiig titka. II. r. Vitrad . 1647.

Celei Katona J. : Vriltsiig titka' Ill. r' Vitrad' 1649

Katona: Historia Critica. Poson. 1783.
*Kassai M(rzeurn nyilrriinos ktrnyvtdrdnak cinrjegyzeke. Kassa'

1 904.
Kassai Mirzeum gyiijt. leir6 lajstroma. I(assa. 1903.
*l(anazacva : Uber den Einfluss des Sanskrits auf clas

Japan u. I(oreau. Schriftsystem. Tokio. 1907'

Kdllay: A szerb felkelds tdrtdnete. Bpest. 1909.

Xecsf,erOti Armin: A zsid6 iroct. tort. (1 K). r
Kertesz : Catalogus' Dipterorunt. Bpest. 1909.
xKiss G. 6s Nagy I.: Agenda. Gy6r. 1788.

Kolozsviiri 6s Ovdri : Ercldlyi tOrvdnyhat6sdgok jogszabi{lyai.

Bpest.1885.
I(olumbiin Lajos : A hdtfalusi csdng6k a multban es jeletlbett.

Brass6.1903.
K(iklers ltal. - Deutsch. u. Detttsclt. -' Ital. Taschen-Wiir-

terbuclt.
*Kdzhasznu Esmeretek Tdra. Pest. 1844.
*Kiizoktatiisiigy Magyarorszdgott. Bpest. 1908

Krohn Gy. : Finnugor nepek pogAny istentisztelete. tspest. {
*Gr6f I(uun G. : Gurclezi kezirati 'munkijdnal( fejezetei.

. Bpest. 1903.

Kun : Ndp, nemzet, nemzetisdg. Bpest. 1908.
*Kiilpolitikai alntanach. Kolozsv6r. 1908.
*Laczkb Dezs6 : Veszprdm v6rosiinak 6s ldgabb kiirny6kenel(

geologiai leiriisa, Budapest. 1909.
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*Lasz S.: A nragmamozgiisok. Bpest. 1906.
*L6szl6 Gyula: Szekely Vildg. 1908. evf. Marosvlisiirhely'
Linir J.: Okos terenttett dllat. Kolozsv|r. 1745.

Lehman: Babona €s vardzslat. Bpest. 1900.
*Lciherer A. : Az amerikai kiv;indortds es a visszaviindorlils.

Bpest. 1908.

illagyar csaliid aranykonyve II. kot. Bpest. 1909.

A magyar csaliid aranyk6nyve. I. k6t. Bpest. 1910.
*Magyarorsziig a piirisi viliigkiiillitiison. 1900.
*Magyarorszdg kozegdszsdgiigye 1906.

Magyar Tud. Akaddmiai Alnranach 191O-re. Bpest 1910.

Mahler Ede: Okori Egyiptom. Bpest. 1909.

Malonyai D.: A magyar nep m[ivdszete. I. K, Bpest. 1907'

Malonyai Dezsri : A magyar nep mfivdszete ll. K. Bpest. 1909.
*Mentovich F.: A terntdszettan elernei. Marosviisiirltely' 1865'
*Merutin V.: Bukovilta..... frtldrajzi leiriisa. Kolozsvitr. 1904'
*Mihalik : A mrizeuntok es kOnyvt;irak orsz. tandcsiinak VII-ik

jelentdse 1908. evi rniik6desercit Bpest. 1909.
*Milleker B6dog : Delmagyarorsziig rdgisegleletei a honfoglalds

ekitti idcikbril. Temesviir. 1909.
*Milleker: D6lrnagyarorszdg rdgisdgletei. Temesviir. 1908.

Br. Miske Kiihndn : A Velem Szt. Vidi ristelep. I. K. Wien. 1907.

Mittheilungen cl. priihislorischen Comission cler. kais. Aka-

clemie der Wissenschaften. Wien. l. Bd. 1-_6. No.
*Moesz G. : Ndhiiny beviirrdorolt es behurcult nOvenyiittk.

Bpest. 1909.

'kMoesz G.: Magyarorsz:ig Cordycepsei Bpest. 1909.
*Moesz C. : Brass6 Alltivizeinek mikroscopictts n0v6nyzete.

Brass6.1902.
*Moesz: Combdk Budapestrtil €s kdrnydkerdl. Bpest. 1909'

Montelius : Die Chronologie d. iltesten Bronzzeil. Braunschv.

Dr. M. Much.: Die Kupferzeit, in Europa. Jena, 1893.

Dr. M. Much : Die Trugspiegelung orietltalischer Kultur.

Jena.1907.
*Mfrzeumok es kilnyvtArak orsziigos tarlilcsiinak VI. jelentdse

1907. dvi miikOdeserril. Bpest. 1908.

S. Miiller: Urgeschichte Europas. Strassburg. 1905'
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S. Miiller: Nordische Alterturnskunde. Strassburg. 1897.
MLiveltseg kd,rryvtdra: V.A mtivdszet. Bpest. 1909.
i\liiveltseg k0rryvtdra. VI. A tiirsadalorn. Bpest. 1908.

Miiveltseg: konvvtiira VII. k. A mrivdszet. Bpest. 1909. (21'60.)
*Dr. Netoliczka : Handschrif ten - I(atalog. l-ll. Kronstadt.
xNielsen K.: A tordk hangsuly kdrddsdhez. Bpest. 1907.

Orb6k [-.: Dc Vygny A. koltemerryei. Kolozsvdr. 1907. I
O ros z Endre: Jelentds a szantosujvilri iisatiisr6l. Bpest. 1907.

" Orszriggyiil6si nyonrtatviinyok : I . Jegyzrik0 nyv. 2. Iromiinyok.
3. NaPlir.

Oskar Mertirrs : Urgcschichte Schlesiens. Breslau. 1906.

Pap Jdrros: Az agyagipar technologidja, Bpest. 1906.

Pap Jirrros: A l<iildmbozo agyagAruk gyiirtiisa. Bpest. 1907.
*Pdris Siindor : Grof Bethlen M. elete. Kolozsviir.
*Pirvel A. : A vashidegkuti szlovett nyetvjdriis hangtatra. Bpest.
*Pecsi j. , A ndnret Sturm 6s Drang dramaturg. hatdsa Kis-

falucly l(iirolyra. Kolozsviir. 1907.
*Persiirr I(.: I(eru6ny J. fejedelemsdge. I(olozsvdr. 1907.
*Pics--Bararryarrregyei M[zem Egyesiilet Ertesitrije. Pdcs.
*Peterffy L. . XII. I(iiroly. Aracl.
*Pctr.rfi F. : Az Isten a torvenyt sziviinkhe irta be. Maros-

vdsdrhcly. I833.
*Pctlrri S. : A r6nrai sz. birod, bomliisiinak okai ds k6riil-

nrejnyei. Gyiir. 1907.
*Pitroff P. : I(emerty Zsigrnorrd I. r€sz. I{olozsvdr.
*P6sta Bcla dr. : Mrityiiskori etnlekek az E. M. Egylet 6rettt-

es rdgisegtdriban. Bpest. 1901.
*P6sta B6la dr.: Baranyaviirnregye praehistoriija. Pdcs. 1857.
*Prista Bela clr. : SzabAlyzat-nrintdk nrftzeurnok ds k(irtyvtdrak

sz.iirndra. Bpest. 1908.
ps;jesz Zs.: A kirrisnte megiillapitiisiira sziikseges vizsg. nttid- r

szelel<. Bpest. 1874.

Quellen zur Geschicltte der Stadt Brass6. IV--V. Brass6. 1909.

Radinszky: V. Die prllhist. Fundstiitten. Sarajevo. l89l.
*Ravasz L. : Schopenhauer aesthetikdja Kolozsvdr. 1907.

Revai M.: Elaboratior Gramnt. Hung. Bpest. 1908.
*Ricirtcr : Emlekirat. Kolozsviir. 1908.
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Richter A. : Egy rnagyar term. buviir uti napl6jdb6l. I-ll.
Kolozsviir.

*Riedl : Lolz Kiiroly falfestmenyei. Bpest. 1899.
*Roska M. : A foldkdzi tenger mivekjddsdnek hatiisa. Kolozs-

vdr.1908.
Romer: Die Flora des Schulers. Kronstadt. 1905.

> Ronter
Rdnrer

Lebensgeschichte eines Veilchens. Kronstadt.
Pflanzenlvelt der burzenliinder Berge. Wien. 1898.

Romer: Unsere Pilze. Kronstadt. 1905.
*Rubinyi M. : Csiing6 orszftg. Kolozsviir.
*Riickert : Reise durch Paliistina u. iiber den Libanon.

Mainz. 1881.

Dr. Ed. Sacken : Das Grabfeld von Hallstadt. Wien. 1868.

Siinruel A.: Bod Pdter elete ds mfrvei. Bpest. IBgg.
{'Sdndor Imre: A szeplaki Horviith-csaliid. Kolozsvdr. 1908.
+Siindor 

Jozsef : Az EMKE 1909. 6vi jelentese. Kolozsviirt 1909.
*Sdrvdri P.: Filozofusi ethika. Nagyviirad. 1804.
*Siirviiri P.: Mordlis ptrilosophia. Pest 1802.
*Sch?ifer 

J. : A kalazn6i ndmet nyelvj;iriis hangtana. Bpest.! *Schiiffer Gyorgy : Albrecht v. Haller. Kolozsviir.
*Schitling L.: Erdelyi Nemzeti Mfzeum. 1906.
*Schilling Lajos: Az E. M. E. Nagyenyeden, 1906. december

B-9. napjdn tartott 2. viindorgyiirldsenek Emlekk6nyve.
KolozsvAr.1907.

*Sclrilling Lajos: Az E. M. E. Brass6ban 1908. junius 7-8.
napjdn tartott 4-ik viindorgyiildsdnek Emlekkdnyve. Ko-
lozsvdr. 1908.

Schlemnr: Wortenbuch zur Vorgeschichte. Berlin. 1908.

Dr. H. Schliemann: Mykenae. Leipzig. 1878.
*O. Schroeder u. E. Pflanz : Mit Camera und Feder durclr

. die Welt. Leipzig. 1905.

. *solymossy Endre : Hiiziiparunk erdekeben. Szdkelyudvar-
hely. 1907.

*Solymossy Enclre: Udvarhelymegye szdvrj-fon6 hdziipara.
Szdkelyudvarhely. 1907.

. E. A. Sttickelberg: Der Miinzsammler. Ziirich. 1899.
*Supka G. : Budafelhevizi szenthdromsdg templom. Bpest. 1907.
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Szabadoktatds orsz6gos szervezete. Bpest. 1909.
*Szab6 K.: Cyrano de Bergerac. Bpest. 1g03.
Dr. Szab6 Sdndor:.Pdnziigyi k6dex. I. k. 1899. ll. k. 1900.

III. k. 1909. Bpest.
*Sz,ideczky B. : Erddly visszacsatoleisiinak tOr t. Kolozsvdr.
*Szakdcs M.: Buzdit6 beszid. Pest. 1865. 

r

*Szalai Imre : Tiijek oztall mrizeumok ds k0nyvtlirak dpitescre i
ds berendezds6re. Bpest. 1909.

Gr6f Szdchenyi B.: Keleti utazdsa. Bpest. lBB2.
*Szekely Almanach I. evf. 1907.
Szddeczkl' : Szekely hatdrdrsdg szervezdse. Bpest. 1g08.
*Szekdr J.: A4agyaroli eredete. Pozsony. l7gi.
Szekrinyi L.: Bibl. rdg. tucl. I. Bpest. l8g6.
Szt. solt6rok resolutiri.ja. I(olozsviir. 1683.
Sziliigyi Gy.: Kidcilt kopjiis fejfrik. Fiume. lg0B.
Tiirsaclalnri Mfrzeum Ertesitrlje. Bpest. 1909.
*Gr6f Telel<y Sdmuel : Uti napl6ja. Marosvdsiirhely. lg0B.
Terei : Modern festrik. Bpest.
*Thaly : De Saussure ClzArnak Ttir6korsz:igi lel'elei es F0l-

jegyzesei. Bpest. 1909.
*Tompa B.: Goethe aesthetikai intentioja. Kolozsvirr. 1907.
*Tolnaviirmegye Mrizeum-bizottsiieiinak 1907. evi jelentese.

Szekszdrd. l908.
*Trencsdrryi Kiiroly : A Bdcs-Bodrog vdrmegyei tortdnelmi tiir-

sulat 6vkdnyve. Zombor. 1909.

Tudomitnytdr. l. 1837.
*Udvarhelyvdrnregyei gazd. egylet titkiiri jelent. 1906-ri,l.
rUbersicht der Kunsthistorischen Sanrmlungen des All. Kai-

serhauses. Wien. 1897.
*Viici Mizeum-Egyesiilet: Viici konyv. Viic. 1g07. I

V6radi A.: Szent Margit asszony. Bpest. 1907. I
xVarju : A Biinfi-csaliici tortenete. I. k. Bpest. 1g08. 1
*Varjri Elemdr: A kassai mfzeum az 1g08. dvben. Kassa. lg0g. ' 

,

*Vay P. : Kelet nriivdszete. Bpest.
*Vdgh F.: A Lessing-fele Laokon kritikai nr6dszere. Kolozsviir.
Veress Endre: Basla Cyorgy Ievelezise €s ira{ai. Bpest. 1909.
Verzeichnis der kronstlidter Zunft-Urkunden. Kronstadt. 1886.
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*Vikdr Bela : Kullerv6 €nekei. Bpest. 1908.

Vik;ir 6s Fayer: Sziliigyi Dezscj beszddei. Bpest. 1909.

Werb6czi: Opus Tripartitum. 1660.
*Wosinsky M.: Tolnavdrmegye tdrt. I. r. 1-2 k. Bpest.
*Zollai Lajos : Jelentds Debreczen sz. kir. vdros mfizeuma

1908. €vi mtik0dds6r6l 6s iillapotdr6l. Debreczen. 1909.
*Zacher Cy. ,,A podolini" nyelvjilriis. DCs. 1906.

Zeitschrift fiir Ethnologie. 1908., 1909. Berlin.
Ziglauer: Harteneck etc. Hernranstadt. 1869.

Zimnrermann rr. Werner: Urkundenbuch. I-ll. B. Herman-
stadt. 1882. es 1892.

Zimmermann : Das Archiv d. Stadt Hermanstadt. Hnrst. 1901.

Foly6iratok is lapok: Annales Hist. Naturales Mus.
Nat. Hung. (A Magyar Nemz. Mdz. termdszetrajzi oszt6lyainak
folyriirata.) - Akaddmiai enrlekbeszedek. - Akaderniai Erte-
sit6. -- Archaeologiai Ertesit6. - 

*BeltigyiKdzlony. 
- 

*Csik-

viirmegye. - 
*Delmagyarorszitgi tort. 6s rdg6szeti rnfzeum-

tdrsulat kozlonye. Tdrtdneti ds r6g6szeti Ertesitci.
*Erdely. 

- Ercldlyi Mrizeum. - 
*Erdeszeti kfs6rletek.

Ethnogrdfia. - Ertekez6sek a b0lcs. tud. kdrdbrjl. - Erte-
kezesek a nyelv- 6s szeptud. kdrdbol. - Ertekezesek a tiirs.
tud. k0reb6l. - Ertekezesek a tort. tud. korebril. - Foldtani
Kdzliiny. - 

*Genealogiai Fiizetek. - 
*lparvddelem. 

- Die
Karpathen. - 

*Kisdrletiigyi Kozlerndnyek. - 
*Magyar lpar-

miiv€szet. - 
*Magyar Iparoktatiis. - Magyar Konyveszet.

- 
*Magyar Kdnyvszemle, - Mannus. Zeitschrift fiir Vor-

gesclrichte. Organ der Deutschen Gesellschaft fiir Vorgeschichte.
Wtirzburg. - Magyar Nenrzeti Mfzeum Neprajzi Osz-
tAlydnak Ertesitcije. - Praehistorische Zeitschrift. Berlin. --*Sziizadok. Orvos-ternr6szettucl. Ertesit6. Math. ds

Tenrr. Tucl. Kozlenrinyek. - Math. 6s Ternr. Tud, Ertesitii.
*A{r.'rzeumi 6s Kiinyvtiiri Ertesitij. - NLrmizrnatikai Kozlt)ny.

- Nyelvtud. K0zlenr6nyek. - 
*Pdnztigyi K.ozlilny. - Pozsonyi

olvos-term6szettud.-egyesiilet kOzlentenyei. - 
.Szdkely N6p. -*Tortenelmi 6s Regdszeli Ertesitri. - Turul. - 
*Verhandlungen

urrd Nlitteilungen des Siebenbiirg. Vereins fiir Naturwissenschaf-
ten zu Hermanstadt. * Zeitschrift fiir Ethnologie. Berlin.
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A kiinyvtiirt ds levdltiirt adonrinyaikkal
g y a r a p i t o t t il k : A I I a nr n y o m d a (210 drb). Als6feher-
megyei tort. reg. 6s tsrm. tud. tdrsulat (1 drb). B a I ii z s Mdrton
Kdzdivdsdrhely (1 drb). Barabds Samu orsz. Iev6ltiirnok
Budapest (17a drb). Biics-Bodrog vdrmegyei tort.-tdrs. (5 drb).
Dr. Bdlint Gdbor Nagyvdrad (133 drb). Br. Bdnffy
Dezs6 Buclapest (l drb). Beliigynriniszterium (2 drb). B 6 I d i
Pal (26 drb). Ifj. B i :i s Istvdn Marosvdseirhely (1 drb).
Biharvdrmegyei ds nagyviiradi rdgeszeti ds 1ort. egylet (1 clrb).

Dr. Boclor Antal Szeged (2drb). Dr. Bodor Tivaclar(8
drb). Borsod-ruiskolczi kozmtiv. 6s rntizeutn-eg,vesiilet (1

drb). Dr. B 6l 6 ny LAszl| Biutffyltunyad (l drb). Budapesti
III. ker. dllami fclgimn. (l drb). C s u I a k Zsigrnond Er6sd

(l drb). Dr. D a rn o k o s Odon Als6csern;iton (1 drb). Deb-
reczen szab. kir. vdros mfrzeuma (2 clrb). Dr. D e z s i Lajos
Kolozsvdr (l drb). Delmagyarorszdgi t6rt. es reg. tiirsulat (2

clrb). Dr. D ie n e s Odon Kezdivdsilrhely (1 drb). Eperjesi
Kollegium (1 drb). Erd. Gazd. Egyesiilet Kolozsviir (1 ctrb).

E. K. E. Kolozsviir (7 drb). Erd, Mrhz. Egylet Kolozsvdr (7

drb). E. M. K. E. Kolozsviir (2 drb). Foldmiv. ntiniszteriunr
(l drb). Gii bor Gyula Csikszepviz (1 drb). God ri Sdnc'lor

Nagyszeben (129 drb). H a mar L. Kiilnok (17 drb). Hdronr-
szdkviirmegye alispdnja (11 drb). H orv d t h Istv6n (l drb).
Hunyadmegyei t6rt. es. rigdszeti tiirsulat Deva (1 drb). Ipar-
miiv6szeti Mrizeum Budapest (l drb). Izr. iroc1. tiirs. Budapest
(  drb). Jiszi O. Budapest (l drb). Jdrkai-rtyomda r.-t. (2
drb). Kassai Mrizeunr (2 drb). Kereskedelmi nttizeum Buda-
pest (l drb). Kdpviseltjhiiz kiad6hivatala Iludapest (21 drb).
Kdzdivdsiirhelyi polg. fiu- 6s leiinyiskola (l drb). Kezdivilsdr-
helyi r6nr. kath. frigirnn. (l drb). K i s s J6zsef Diilnok (2 drb).
Koviics Ddnes (1 drb). Koviics Liiszl6 (12 drb). K0l-
csey-egylet Arad (1 drb). Konczei Domokos Torja (4

drb). Liiszl6 Gyula Marosv;isirhely (1 drb). Dr. LAszl6
Ferenc (13 drb). Lri h e re r A. (1 drb). Magyar gazdaszo-

vets6g (l drb). Magyar V6d6 Egyesiilet Budapest (1 drb).
Marosviisiirhelyi iill. fa- 6s f6nripari szak-iskola (l drb). Sze-
gedi Maszik Hug6 Budapest (1 drb). Mihalyfalvi
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Istviin (l drb). M o I n d r Jdnos Brasso (5 drb). Mftzeumok
cs l(0nyvtirak Orszigos Ftifcliigycl6sige tsudapest (68 drli).
Nagy Gyorgy erdcitandcsos (6 drb). Nernes Dezsci Rety

(6 drb). N e rn e s Hermarrn R6ty (6 drb). Magy. Nettzeti
Mrizeurn Budapest (l drb). N6ipariskola Sepsiszentgy6rgy (l
drb). Orosz Endre Apahida (2 drb). Orsz. kiizoktatdsi tandcs

I3udapest (1 cirb). Piisztori Istviin (1 clrb). PdvelA.
(l drb). Pecs Baranyanregyei Mrlzeurr-Egyesiilet (a drb).
Roeciiger Lajos I(ovdszrra (14 drb). Siindor Imre Ko-
lr.rzsvar 17 drb). Spr i u ge r Ignac Egerpatak (3 drb). Supka
Giza Buclap:st (1 drb). Svdda Jrizsef (l drb). SzAsz
F-erenc Ujverbiisz (2 clrb). S z e rn e r e Miklirs Budapest tl
clrb). Sepsiszerrtgy6rgyi Kaszirt6 (6 drb). Stripszky Hiador
Fiuclapc'st (1 drb). Sz6kely Mikir-l(oll69ium 17 drb). Szekely-
udvarhclyi rirnr. l<allr. fllgimn. (l drb). Szekelyudvarhelyi ref.

kollcgiunr (l clrb). Tolna vdrntegyei tnfzeunr-bizottsdg (l drb.)
T o ur p a Inrrc I(islrorosuy6 (12 drb). T u r 6 c z y M6zesltagva-
tekabr1I Kczdivds:irhely (337 drb). Uclvarhelymegyei gazd. egylet
(1 drb). Udvarhelyvdrnregye alispuinja (1 drb). Udvarhelvv;ir-
nregyci iparfejlesztci-bizottsrig (1 drb). Udvarhelymegyei Mir-
zeunr-Egyestilet (369 drb). Vajna Ghbor (1 drb). Vaina
lstr,dn (21 drb). Vaczi Mf zeum-Egyesiilet (l drb). V ii k d r P.

A. Gyergy6szentnril<l6s (l drb). V 6 rati y Gyula Mikoujfalu (l
drb). Veszpretnvdrmegyei M[rzeum (l drb). Zay z o n Bela (l
tkb). Zayzon Ferenc (115 drb).

O klev6l- es kdzirattar unk reszletes gyarapo-
rldsiit ezenkiviil a k0vetl<ez6kben ismertetjtik: Dr. Bodor
Tivadar sepsiszentgyOrgyi rigyvecl Pettjf i Istviinrtak ldcz-

falvi Bodor Zsignrondhoz 1851. mdrcius 26. Oldesloeb6l
(Holstein) 6s 1877. julius l0-en P.-Csiik6r6l irt ket

levelet adomiinyozta Intizeutnunknak. Az elsci liszny6i Darn6

Kdlnrdnnak: ,,U t r a va l6 b ard tq m nak" c. versdt,

a rniisodik rnagdnak, Petrifi Istviinnak 1851. m|rc. 26-Art,

Holsteinban irt, ,,Bodor Zsiga bardtomnak" c. verset is ma-
giiban foglalja. Ugyancsak clr. B o d o r Tivaclar adomdnya :

Ajtainak azaz Dcizsa ref. lelkesztrek Matattzdsban, 1854. XI.
I B-iin Bodor Ferenczhez es Balogh Istv6nnak Konstanti-
ndpolyban, 1851. X. 29-6n Bodor Zsigrrtondhoz irt levele.
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Miniiezek az emigriicid tortenetehez ertekes adatokat

szolg6ltatnak. Dr. Ddzsi Lajos kolozsvdri egyctenri tarriir

egy Arany Jdnos ilttal Szalontiin 1844. szept. 5-6n ki-

iillitott marhalevelet, H a m a r L. (Kdlnok) 17 drb Xvlll.
sziizaclbeli oklevelet, M o I n ii r J. (Brass6) *A sepsibaczoni

Molndr-csaldd prinripiliiris level6t. (Kiadta Rdkdczi Cy. Gyula-

fehdrviirt 1648. Fiiggci pecs6ttel,) es 2 drb XVII. szdzadbeli

oklevelet, Nemes Dezsri tanul6 3 drb XVII. szdzadlleli ok-

levelet, Szegedi-MaszAk Hug6 gr. Mik6 Imrdnek Bzrra-

bds Mikl6s szdkely festcimiivesztinkhOz 1874. febr' l2-6n

irt leveldt adomiinyozta mfzeunlunknak, mely Mik6nak Ba-

rabds 6ltal festett dletnagysdgu arck6pdre nezve kivAlo fon-

tossiiggal bir.
1848,,49-beli igen ert6kes oklevelet 6s44drb nyomtatvdnyt

v6siiroltunk Sz 6ke Iy Oddn nagyenyedi Bethlen-kollegiumi

taniir utjiin. Tompa Irnre kisborosnydi f6ldbirtokos B drb

XVIII-XX. sz6zadbeli 6s nagyobbdra csalddi jelent6sdgii

oklevelet ajiindekozott, vdgiil a T u r o cz i Mtizes leveles-

laddjiival 337 drb oklevel jutott bir tol'unkba. Fdjdalonr,

miir egyetlen darab sincs benne, mely a hirneves szekely

dgyudnt6nek, vagy Kezdivdsiirhely vdrosdnak szabadsiigharc-

korabeli szerepldsdre n€zve nagyobb irteket k6pviselne.

Va jn a G;ibor ftiginrn. tattul6 piivai Gaspdr Lukdcs 1641'

majus 15-6n Gyulafeh6rvdrt kelt 6s I. Rdk6cziCydrgyerdelyi
fejedelern dltal adomiinyozott nemeslevel6veI gazdagitotta

ilynemti gyiijten6nyiinket. Z ay z o n Ferencz frigimn. taniir :

*Keller Jdnos tigyvddnek €s Udvarhely vdros 1B4B 49-iki kd-

vet6nek hagyatek6b6l 68 drb oklevdllel, {'Csikbdnkfalvi Kov6cs

Istviin cs. k. tirnagynak hagyatekdb6l pedig 47 drb oklevdl-

lel gazdagitotta levdlt6runknak XIX. szdzaclbeli anyagdt. -
Ifj. B i ii s Istv6n, a szdki grdf Teleki-ttemzetsdg marosvdsdr-

helyi levdltdriinak tire : Ozv. Cserey Jiinosne urniittek, mf-
zeumunk alapit6jiinal< : ,,Gencalogiai osszeiriisok a r6gi ok-

rndnyokb6l lB80-1892-ig" c. k6.zitat|t, [J o ci o r Ttvadar

cir. egy a XIX. sz. els6 felebtil szArmazo k0zgyiilesi beszdd

k{zirafill, Horvhth Istviin VIll. oszt. tattttl6 Gydrt6s Sd-

rrruelnck : ,,Mitlclettt lirgyazrt elegyes iegyzeteitn" c. keziratiit,
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Mintlezek az emigriici6 tdrtenetehez drtekes aciatokat

szolgdltatnak. Dr. Dezsi Lajos kolozsv6ri egyetenri tatrdr

egy Arany Jdnos Altal Szalontdn 1844. szept. 5-6n ki-

iillitott marhalevelet, H a ma r L. (Kdlnok) 17 drb Xvlll'
sziizaclbeli oklevelet, M o I n ii r J' (Brass6) *A sepsibaczotri

Moln6r-csaldd primipildris level6t. (Kiadta Rdk6czi Cy. Gyula-

fehdrvdrt 1648. Fiiggci pecsdttel,) 6s 2 drb XVtl. szdzadbeli

oklevelet, Nemes Dezsd tanul6 3 drb XVII. szdzadbeli ok-

levelet, Szegedi-M aszAk Hug6 gr. Miko Imrenek Bara-

bds Mikl6s sz6kely festcimtiv6sziinkh0z 1874. febr' 12-6n

irt leveldt adomiinyozta mfzeumunknak, mely Mik6nak Ba-

rabds dltal festett dletnagysdgu arck6pdre nezve kivdlo fon-

tossiiggal bir.
1848,,49-beli igen ert6kes oklevelet 6s44drb r'ryomtatvdrtyt

vdsiiroltunk Sz 6ke Iy Od6n nagyerryedi Bethlen-kollegiumi

tandr utjiin. Tompa Imre kisborosny6i fOldbirtohos B drb

XVIII-XlX. sz6zadbeli 6s nagyobbdra csalddi jelent6segii

oklevelet ajdndekozott, vdgiil a Turbczi Mozcsleveles-

ld'ddjdval 337 drb oklevel jutott birlol.unkba. Fdjdalottt,

miir egyetlen darab sincs benne, mely a hirneves szekely

dgyu6ntrinek, vagy Kezdiviisiirhely vdrosdnak szabadsdgharc-

korabeli szereplds6re n€zve nagyobb drteket k6pviselne'

V a jn a G6bor f6gimn. tattul6 pdvai Gaspdr Lukiics 1641'

mdjus l5-en Cyulafehervdrt kelt es I. Rdk6cziGy6rgyerdelyi
fejedelem riltal adomeinyozott nemesleveldvel gazdagitotta

ilynemti gytijtemenyiinket. Z ay z o n Ferencz fiigimn. tandr :

*Keller Jiinos iigyvednek es Udvarhely vdros 1848.49-iki ko-

vetenek hagyatdkiib6l 68 drb oklev6llel, *Csikbiinkfalvi Kovdcs

Istviin cs. k. tirnagynak hagyatdkdb6l pedig 47 drb oklevdl-

lel gazdagitotta leveltiirunknak XIX' szdzadbeli anyagiit. -
Ifj. B i ii s Istvdn, a szeki gr6f Teleki-nemzetsdg tnarosvdsdr-

helyi levdltiiriinak tit'e : Ozv. Cserey Jdnosn€ urn6nek, m[-
zeumunk alapit6jiinak : ,,Getlealogiai dsszeirdsok a r6gi ok-

nrdnyokb6l 1BB0-1892-ig" c. ktzitat|t, Il o tl o r Ttvadar

dr. egy a XIX. sz. els6 felebci! szitmazo k0zgyiilesi beszdd

ktzirallt, Horvhth Istviin VIll. oszt. tattul6 Cyirfds Sd-

nruelnck : ,,Minclent tdrgyaz(r etcgyes jegyzeteitn" c. k6ziralilt,

l



;r

t-

39

I(0 n c z e i Donrokos cgy I8ll. jan. 15. szdrmazo iegyzii-
k6nyvct ds egy tanulirnak hasoul6 idfjbol szdrnrazo jcgyzc-
teit(cursLrs), Mihiilyfalvi Istvzin:egy a XIX. sz. ciere-
kiir6l szarmazoEnekes k0nyvet ds vegril Szegecli-
Maszak t{ugo:,,Jus publicunr universale. Iratott Maros-
Vdsdrlrelyt 1823. II. 28. M. J, dltal." c. keziratot juttalta
birtul<urrkbr.

A konyvtdr es leviltAr gyarapocliisa az 1908. evben: a)
k(inyv 684 drb, b) ltirlap 66 drb, c) apr6 nyomtatvdny gg

drb, d) terkdp 4 drb, e) kezirat - drb, oklevdl cs egyel;
irat 16tt drb, egyeb korryvtdri anyag - drb. Osszesell
1023 ci rb. Ebb6l visiir 155 drb, zillami letet I clrb, ajiindek
867 drb, egydb letdt - drb.

Az i909. 6r,i gyarapoclis a kovetkezl: a) konyv 758
tlrb, b) hirlap 3 drb, c) apr6 nyorntatvdny gg clrb, cl) terkep
28 drb, e) kezirat 141 drb, f) oklevel es cgyeb irat 376 drb,
g) egyeb konyvtiiri anyag - rlrb. 0sszesen 1405 t1rb.

Ebbril vAsdr utjiin szereztetett 103 drl-r, dllanri letct 30 cirb,
aj6ndek 67,1 drb, egycb let6t 569 drb.

ll. R6gisegtar. 6skori gyii jternenyiink l90B-
1909. evi szaporodzisdnak legdrtekesebb reszet dsatdsok utjdn
szereztii k.

Dr. L d s z I 6 Ferenc nrfzeuntcir 1908. auguszlus 2l- Er6sdi asa-

26-du es szeptember 26 27-en lovAbb folyiatta az 1907.

evl,en ErcisclOn a Tyiszk-hegyen nregkezdett rendszeres dsatii-
sokai. Ut6bbi alkalonrnral dr. P 6 s t a Bela orsz. feliigyeki
6s dr. Schmidt Hubert, a berlirri kir. nrtizeum r6gisdg-
tiirdnak igazgal,3orc a z dsatdsoi< toviibbfolytatiisiira vonatkoz6-
lag jelentcis utbaigazitirsokkal szolgdltak. A nrult evben meg-
kezdett szelverry 26 nt. hosszusdgban az tistalaj szintajiiig s

meg abban is l5-20 cnr. nrelyre nrelyittettett le s a meg-
kezdett uj szelvdny 15 m. hosszusdgban.szinteu munk;ilat alii
vetetett. Az iisatdsok legf6bb eredmdnye a taldlt tiirgyakon
kiviil legfcikdppen a kiilomb0z6 magassiigu telepi.ilesekben
rnegtaliilt colOpos dpitkez6sek es tiizhelyek s iiltaliiban a rdte-
gek fekvds6nek megallapitdsa volt. 55 fiiggrileges helyzetii
col6piiregen kiviil a feltdrt teriilet egdsz hosszdban a legelsci
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telepi.iles szint6jiin kettes6vel, hdrmasiival egymds melle viz-

szintesen lefektetett hosszgerend6kat s neltAny keresztgerettda

fekvdset sikeri.ilt lneg6llapitani. A cdlopiiregekre vonalkoz6lag

a kovetkezci meresek t6rtentek : 1. a cOl6piireg fekvese a viz-

szintes sikban (hosszusiigi 6s szilessdgi adat), 2. a c0l6p

felsri vdgetiil a felvett felsti vizszintesig val6 tdvolsdg (nta-

gassdgi m6ret), 3. a cOltipiireg hosszusdga, 4. a colcipiireg

alakja a vizszintes sikbatt, 5. s vegiil a colopiireg elltajlisa
a viliigtdjak szerint. A legals6 teleptilesnek jobbara kett6s

cdl6pei 460--490 cm. m€lysegben, a siirga tisagyag felszittc

alatt 50-60 cm. mdlysdgben vdgzridtek. A cdl6p0k kOziil a

legvastagabbak dtmertije 30-33 crn. Atnretszettik kdr, elipszis

vagy h6romsz0g. Ut6bbiak hasitott fdb6l kdsziiltek. A viz-

szintes hosszgerenddk felett a kunyh6k dgfoniisos padl6jdnak

limonitos dtalakuliis kovetkezteben az cisagyagban ldtrejdtt

lenyomatdt tobb helyen megleheteit tal;ilni s azokr6l f6ny-

kdpfelvdtelek s rajzok kesztiltek. A legals6 telepiilds kOralaku

ttizhelyeibe egymd.s mell6 okOlnagys6gu patakkovek voltak

helyezve s feltiletlik agyaggal megverve. A miisodik telepiiles-

ben egyik tiizhelynek tObbszoros megujitiisdt lehetett meg-

figyelni.
A rdtegek fekvdse mult evi jelentesiinkben pontosatt le

volt irva. Az als6 szuvatreteg* alatti, valantint a fels6

es als6 szuvatr6teg kdzti zdldes sdrgiis szinii, hantut, kagyl6-

hdjat, cserepet, csontot s nds konyhahullaclekot tartalnaz6

terranArAs retegek kialakuliisdt, legftikdppen a bennOk

levri egymds felett fekvtj ttizhelyek segitsdgevel leltet nteg-

magyardzni.
Ezeknek a r6tegeknek apr6bb retegzettsdgdt, mondhatni

leveles szerkezetdt rdszben mesters6ges, rdszben termdszetes

* A n6metb6l leforditott,,vorosre dgett agyagr€teg"
kiiejezds helyett, mely ldlredrt6sekre adhat alkalmat, leirdsainkban a

H6romsz6k- 6s Csikmegydben haszndlt ,,s z u v a t" tdjszo ut6n a ,,s z tt-

vatr6teg" kifejezest haszniiljuk. Szinnyei T6jszotdrAban (ll' k.619. l.)

szuvat,,megszdradt, v. tttegdgett siirtapaszda rab, tnely
leviilt, v. levdl6 felben van, v. a melyet levertel< (ahdt f aldr6l,
a kemen0e oldal drril stb.)"
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elegyengetis hozta ldtre. A szdtsz6rt konyhahulladekot az olvado
h6 s a ny6ri es6z6s mindcn evben tuecltanikailag retegekben

helyezte el. Ha a hulladek ltclyenkent nagyon felhalnroz6dott,
azol<at az enrber rnaga is elegyengette. A liozbe-kOzbe talAl*

hat6 6-B cur. vastag s:irga agyagretegct sziut{rt lnaga az

enrber hordta oda, hogy a sok szervcs auyagot tartalntaz6
konyhahulladek retegb6l eltit6rti karos ghzok kigtlz0lgeset
rnegakacldlyozza. A retcgenk6nt talalhat6 nrolta, alga- 6s

cgyeb n0v6nyi utaradvanyok arra nrutatuak, hogy ha nem is
iillandoarr, de koronkerrt neclves idi)ben a reltegek felett vege-
liiciti indult nreg.

A talzilt tilrgt'akrol a krivelkezci kinrutatiis nyujt tcl-
vildgositdst

1. I(rjeszk(l2 : I. rdleg 25 clrb. Szirrvdnv 2 drb. Osszesett

27 drb. 2. Csonteszkoz : I. reteg B cirb. Il. r'etcg I t1rb. Ossze-
sen 9 c1rb. 3. Agancseszhoz: l. reteg 6 drb. II. r6teg 1 cirb. IV.

r6teg I clrb, Szorvany 4 cirtr. Osszesen l2 clrb. 4. Kagyldhej
alakitva : I. reteg 43 drb. Osszesen 43 drb. 5. Kagyl6hej : I.

releg 22 clrb. Osszesen 22 drb.6. N0venyi rdsz: L r|teg22
drb. Osszesen 22 drb. 7. Altatcsont: I. reteg sok. Sz6rvdny
36 cirb. Osszesen 36 drb. B. Agyageddny dp, csonka, vagy
Osszeral<hato: I. r6teg 1B clrb. II. Leteg 4 rlrb. III, reteg 3 drb.
Osszesen 25 drb. 9. Jellenrz(i edcnytorecldk: l. reteg: 38l
drb. Il. releg 25 drb. IIl. reteg 37 drb. IV. r€teg 4l drb.
Sz6rvany 153 c1rb. Osszcscn 637 drb. I0. Agyagkandl vagy
t(iredeke: L reteg 17 clrb. II. r6teg 3 cirb. Sz6rvdny 25 drb.
Osszesen 45 tirb. ll. Agyagbirl idolun: L reteg 2 drb. ll,
reteg 3 cirb. Osszesen 5 drb. 12. Egyeb agyagtargy: I. rdteg

24 clrb. ll. reteg 7 clrb. III. reteg 1 clrb. Osszesen 32 drb.
Osszesen I. rdteg 568 clrb, IL reteg 44 drb,lll. reteg 4l drb,
IV. rdteg 42 drb, Sz6rvany 22O drb.Osszesen 915 tlrb.

Az errisdi tyiszkhegyi cistelep E-rol, K-rol es D-rtil viz-
ntosdsok utjdn l€trejritt hatalmas 6rkokkdlvan koriilveve. EK-en
nrinddssze 4-5 rn. szeles es 58 nr. hosszu foldnyak kapcso'ja
Lissze a szotnszedos fennters6ggel. Ezen a teriileten van a

telepet v6drj elsdncolds is, rnelynek belsS iiLege jelenleg fcild-
clel teljesen fel van tdltve. A s6nc felsri szelessege 18 rn.,
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legnagyobb melysdge 2'10 m. A rnai humusz 50 cmt tesz ki.
Az alatta fckvrj sdrgds barna szittii agyag szettnel, szuvat-
clarabokkal, cserdptOtredekkel ds csonlhulladekkal van telitve.
Ez a reteg termeszetes fekvesii, apr6 szen-lii, 60 cm. vastag

kavicsrelegen nyugszik. A kavicsszemeket vOrOses szintr, laza
kdtrianyag tartja 0ssze s 6l6nken elviilik a vereses-sdrga szinti,

homokos agyagb6t dll6 altalajt6l.
Az iisatdst vezetcl nrfzeurncir a rdtegek lefejtdsendl olyan

nrrjdszert kovetett, hogy ntindenhor szelessegbetl 6s ltosszu-

siigban kiterjedci fiiggtileges s megfelelci nragassdgokbatt a ntel-

lett vizszintes dtmetszetek dlljanak a szemlelci elott.
Ily u:6don lehettjve vdlt, hogy biirmely reteg, lelet vagy

tdrgy fekvdse a ter hiirom irdnydban felm€rhetd s az alap-
rajzokba es rnetszetekbe berajzolhat6 legyen. Kiil6n0sen a

c0t6p- es kar6iiregek terben val6 olientdl;isa szenrpontjiib6l
nt1g az u. n. meddci retegek lefejtdsen6l is ez a m6dszer volt
keresztiilvive. A hoszszelvenyek szelessege el6bb k6t mdterre,

nrajd mdsfel meterre voit felveve, cle ezen beliil is pl. ttiz-
helyek lefejtesenel vagy c0l0pvegek megdllapitdsAniil ugy a

tiiggtileges, miut a vizszintes sikbau l0- 20 cm. vastag ntet-

szetekkel is kellett dtrlgoztti, hogy pontos raizok legyenek fel-
vehetcik.

Hiiliis ktrszonettel tartozurrk Csulak Zsigmond ertjsdi

ref. lelkesz urnak, ki ezen dsatdsok icleje alatt is tobb iriinyu,
el6ggd meg nem hdliilhat6, szives tiimogatiisAval munkdlataink

sikeret nagymertdkben mozditotta elti.

:''::u'' Ugyancsak a Mikenae-ekjtti korbdl val6 Oltszern kozsdg
asatasok.

teriileten a Vdrmege tievii hatdrreszen fekvci cistelep is, ntely-

nek rendszeres felkutatdsdt 1908. iiprilis 16-dn, aug. 14-
l9-6n dr. LAszl6 Ferencz nt/tzeumcir v6gezte. A telep az

Olt szine felett 21 nteter magassdgban az orszilgut es az Olt
ntedre kozti szdnt6folddn a Mik6-kastelyt6l dszakta 35-40
ntetertiivolsiigra fekszik. A telep homokos altalaja felett a leg-

tirbb helyen konyhahulladek rdteget s felette a ttlai ltuurusz

alatt szuvatrdteget, kdzbe-kozbe ttizhelyeket taliiltunk, melyek-

nek fekvese16l potttos felvetelek k6sziiltek. Legfrikeppen a

szuvatrdtegek alatt fekvti konyhahullaclek rdtegekbcn taldltuk a
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telepet s az egdsz kort annyira jellemzri festett agyag-
ecl6nyeket.

A szuvatr€teg nem dsszefiiggo. Mdr ennelfogva is az
erdsdi als6 szuvatretegnek felel meg. De a taldlt tiirgyak alap-
jiin is ezt a reteget az er6sdi als6 szuvatriteggel kell egy-
l<orunak tekirrteniink. 31 lndter hosszu es l4 m6ter szdles
tertileten lolyt az dsatiis iitlag I meter mdlysdgig.

Az cistelepet keletrril az Oltvize, a tdbbi oldalon peclig
l<orben fut6 6-8 rn6ter szdles, nrestersdges iirok vddte. A telep
dszaki oldaliin a tormeldkkel kitdltott drok jelenlegi m6lys6ge
120 cm.

A taldli tiirgyalr Atndzet|.t az alAbbi osszefoglalds adja :

1. Kdeszkoz 93 drb. 2. Csonteszkoz 20 drb. 3. Agancs-
eszkbz 12 drb. 4. Kagyl6hej alakitva I clrb. 5. I(agyl6h6j sok.
6. Allatcsont 75 rirb. 7. Agyagecleny ep, vagy Osszerakhat6 103
clrb. B. Jellenrzd edenytoreddk 549 drb. 9. Agyagkaniil vagy
toredeke 137 drb. 10. Agyagb6l idolum 22 drb. tl. Egydb
agyagtiirgy 40 drb. Osszesen l0B2 drb.

Az oltszenti i4sat6sok sikerdt tobb irdnyLr szives tdmoga-
tiisukkal ekjnrozditotlAk G e i Siindor oltszemi tanit6 ds Me ny i
J6nos oltszerni ref. Ielkesz. Szives kozrentiikodesiikert e helyen
is hdliis kOszOnettinket fejezztik ki.

Az ercis,li dsatiisok egesz ideje alatt, ugyszinten nchiiny
all<alomnral az oltszemii iisatiisokon is dr. R o s k a Mdrton
kolozsviiri egyetemi taniirsegdd szakertcj kozrenrtikoclesevel a

munkillatok sikerdt nagynrdrtekben elcinrozditotta. Az oltszemi
dsatAsokat egy izben dr. K o v ii c s lstviin kolozsvdri szak-
archaeologus is rnegtekintette.

Az 1908. €s 1909. 6v folyanriin ndg a kovetl<ezd helye-
kert vdgeztiink dsatdsokat :

Az oltszemi dsatdsok icleje alatt megdllapitottuk, hogy
az orszAgutt6l balra a S ii n t h a Gyula .szeszgy6ra feletti ma-
gaslatorr, valamint az Olt balpartjiin fekv6 Leiinykaviir
nevii lratdrr6szen szint€n Mykenae elcitti koru ristelep van. Az
el6bbi mngaslat 60 m. sz6les 6s a Olt szine felett kOriilbeliil
15 nt. magasra ernelkedik. Ny-feld valamivel alacsonyabb
Itegynyak kapcsolja L\ssze az Olt jobb partjiin elhuz6rt6 leg-

EgUeb asata-
sok.
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also terrdsszal. A nyak tdj:in van a telep v6dci sdnca. I(6t
csdszet is 4 darab festett cdenytiireciekct gyiijtottiink ossze

errcil a telcprril.
1908. miijus l7-en megtekintettiik a Kisborosny6 hatii-

rdn fekvrj Borzvdra nevii telepet, honnau rndr a mult dvbetr
neltdny darab festett ed6ny jutott rnrizeunrunl< birtokiiba. A
telep Kisborosny6t6l nyugatra a Szendget6 drok es

Papsz6,na iirka k0zli magaslaton a patak szintje felett
15 -20 nt. magassiigban fekszik. Hossza 60, szeless6ge 40

rn. Hiitrafele mestersegesen kdszitett 6-8 nr. mdly drok vd-
lasztja el a szomszddos hegynyulvdnyt6l. Ez a telep is a

Mykenae ekitti korb6l val6.
E g e rpa ta k kozsegben az,,Ol a h ii I ds" nevti ltatdr-

r6szeu a Szacsvapatak 6s Kurtapatak osszedml6senel, a D e-
n e s Mihdly tagjiin is Mykenae ekitti koru ristelep van. Az

Egerpatakr6l Szacsviira viv6 utt6l balra kb. 1200 m. tdvol-
siigra fekszik ez a telep, egy 8-10 m. magas dorlbon. A
katonai t6rkepen kozeleben van az 538 nrdteres magassdgi
jel. A donrb egy lregynyakkal fiigg 0ssze a mogOtte fekvri
hegyvicl6kkel ; sz6less6ge kb. 50 m. TetejeroI Eresztevenyig
es Maksdig lehet ell6tni. Innen a hegygerincen tul, egyenes

vonalban kb. 3 km. tdvolsdgra fekszik Kisborosny6 hatdrdn
a Borz-vhr a nevii hasonl6koru ristelep. Mindketttj hdront
oldalr6l van vdclve hegyek iiltal s csupdn egy iriinyban nyujt
kildtiist a hiiromsz6ki siksilgra.

Az ,,O I e h il I 6 s" nevii cistelep egdsz teriiletdn taiiil-
hat6k edenytdreddkek, kanalny6l darabok, egett agyagbirl
szuvatrogOk, csontok, kovasziliinkok, krjtoreddkek. A kisziilliis
alkalmiival 35 darab festett ds festetlen eddnytoredeket, kova-
sziliinkot ds kaniilnyel tdreddket gyiijtbttiink ossze. Errcil a
telepr6l az elsci leleteket Utrj Barabiis tanul6 gytijtotte 6ssze.

Az Olt mentdn az €,tf alv i templom-dombon a templom
koriili temetciben sir;isAs alkalmdval eddnytoredekek keriiltek
felszinre. Kdzttik kandlnyelek, festett eddnydarabok is voltak.
A telepet eitvizsgiilva, nreg lehetett dllapitani, hogy a telepet

v6d6 korsiincok a clomb olclaliin eszakkelet ds dszak fekil
m6g ma is megvannak. Az dsszegyiijtdtt tiirgyak szdma 18.
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Ugyanerrdl a teleprril kdsribb I m r e h Bela gazdasiigi titkdr
is gyiijtott 6ssze 6s adott at nehriny jellemzri eddnytdred6ket.

A m dlndsf ti rdfii 6stele p az O Itf oly6 ds a

Sornospatak torkolata l<ozt, Mdlndsftirdrit6l kb. fdl km.
tirvolsiigra fekszik. Ez is egy hegyrryulv6nynak vegsti resze,
melyet a falusiak Fiiveuyestetrinek neveznek. Magas-
sdga az Olt ti.ikre f0liitt 20*25 m. A kOriilbelcii 20 cm.
vastag humusz alatt 30-35 cm. vastag szuvatreteg s k6zbe-
kozbe helyenkdnt 40--50 cm. vastagsiigot is kitevci konyha-
hulladek rdteg van. A telep hiitrafeld ket helyen is szdles iirok-
kal vanvedve. Dr. Schmidt Hubert jelenletebennovember
1B-iin l2l clrb tiirgyat gyiijt0ttLink ossze, koztiik festett es
lestetlen eclenytOreddkeket, kaniilnyeleket, kovasziliinkol<at, kdt
drb t6rri kovet, 3 drb agyagiclolumot, 3 drb nyilhegyet, egy
t.rbszidian nukleuszt, tdbb kovasziliinkot, egy ep festett eclenyt.
A telep Irossza 170 rn., sz6lessege 30-40 m. Jelenleg szdnt6-
foldiil hasznaljiik es S z e p J6zsef m;ilniisi lak6s tulajdona.

B ii ksziid kozsegtril cldlre, a Reketyty dspatak
ds az Olt kOzti Vd p av a ra teriileten fekvci clstelepriil, mely.
nek nragassiiga az Olt tiikre felett 45-50 m6ter, 30 drb
praemykenaei koru festett es festetlen eddnytoredeket gyiij-
tottiink Ossze. A ma is nteglevri hdrmas elsdncolds, melyek
kdztil a legrnelyebb a I0 rrr, mdlysdget is eleri, hogy vajjon a
Mykenae ekitti iddbcjl vald-e, vagy pedig a v:ir faliival egy-
iclejii, iisatiisok utj;in lehet megdllapitani.

Fal ka J6zsef Il lyef a I viir6[ a,,Forr6s-don1 b,,
nevii helyrril, rnely a falLrt6l Ny-ra, a,t lllyepatak nrellett,
az erdo szeldn fel<szik, 15 drb edenytdreddket 6s kan6lrryelet
gytijt6tt ossze es adott iit rlfzeumunknak. Ezek alapjiin rneg
lehetett dllapitani, hogy ez a telep is praemykenaei koru.

U_gysz! n te n p r4e.!y_ kqqq,q i k ql,q a re ty ! te nr pl om dgm-b4lr-
Igh.vci ,,T o r o k rd t j e" nevii hatdrreszen fekvrj cistelep is, me-
lyen kdsribb r6nrai telepesek iit6ttek tartyiit. N e m e s Dezsri
tanul6 errcil a teleprril pdr drb praemykenaei es l2 drb r6mai
koru eddnytoredeket gyiijtdtt 6ssze.

A praernykenaei telepek sor:iba kell iktatnunk vdgiil m69
az Ol tszem 6s Mdlniis k6zsdg kdzt az orsziigut ds az
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erdci kilzti dombot is, melyet kdt oldalr6l termdszetes iirok fog
k6ri.il. Menyi Jdnos tarrul6 innen 4 drb eddnytriredeket gyiij-
t0tt 6sszc.

0sszegez6siil Ailjon itt a milzeumunk iiital dlkutatolt
hdronrszekmegyei praemykenaei koru telepeknek a jegyzeke:
1. Er6sd: Tyiszkhegy.2. Errisd: Lenkert. 3. Sepsi-
szentgytrrgy:Gdmviira. (Ennek a lelepnek a kordt az

asal:is uijiin szerzett anyag ujabb dtvizsgdldsa rendjdn csak

rnost lehetett meg;illapitani. A telep leiriisa 1901. 6vi jelente-

slinkben van.) 4. Ettatva: tenrplorndomb.5. Oltszenr:
Ozv. Srintha Gyuliinebels6sdg6n fekvri nragaslat.6. Olt-
szeur: Leiinykaviir. 7, Oltszem: Viirmegei ristelep.3.
O ltszem ds Miiln6s k o z ti orszdgutt6lbalra fekvcidomb.
9. Malndsf iirdri : Fiivenyestetri. 10. Bii kszad: VApa-
vdra. 11. Rdty; Torokr|lje. 12. Egerpatak: Oliihiilds. 13.

Kisb orosny6: Borzvdra. 14. Als6-Torja: Csoboth

JAnos belsci telkenek utfekili resze. 15. Als6 Cse rndton:
ref. templom kori.ili magaslat. (Az innen ckjkeriilt feste{t es

festetlen edenyek, kan6lnyelek 6s egy dllat-idolurn az Erdelyi
Nemzeti Milzeunr Rdgisdgtdrdban van elhelyezve.)

Mindezen telepeknek egymdshoz val6 viszonydt 6s kordt,
kiildnosen pedig az er6sdi retegekkel val6 osszefiiggesdt a

toviibbi rendszeres feltiiriisok fogjdk megrillapitani.
A hdromsz€kmegyei praemikenaei koru telepek feltiirii-

siira, legfrikdpen pedig az errisdi rendszeres dsatdsok tovdbb
folytatdsdra a Frlfeltigyel6s6g utjdn a vallds- es kdzoktatds-
iiglri Minisztertril nagyobb dsszegii iillamsegely megadiisiit
kertiik.

Felterjesztesiinkre 350. sz. a. drtesitett a Frifeliigyekiseg,
Itogy lrabiir teljes m6rtekben meltiinyolia az engedelyezettnel
nragasabb m6rvii iillanrsegely iliinti kerelmiinket, a foly6 dvben
a Frlfeliigyelciseg sajniilatdra nincs abban a helyzetben, hogy
a Szekely Nemzeti Mfzeumot a n-yert dllanrseg€lyen feltil
anyagilag t;imogassa s igy a nemzetktizi figyelem tdrgydt
kepezri s a F<ifeliigyel6s6g iiltal is erclemtik szerint m6ttatott
er6sdi 6satilsoknak a foly6 evben val6 folytatiisiit sincs e Frj-
feliigyeliisegnek modjiiban lehet6v6 tenni. Miutdn azonban a
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F6feltigyeldseg a legjobb indulattai van eltelve a Szdkely Nem-
zeti Mfzeum iriinyiiban, a j6vci 6vben igyekezni fog nteg-
felelci Osszegii dllamsegelyt biztosilani rdsz6re s ezd.rt felhivja
az elnOkseget, hogy a j0v6 6vi dllanrseg6ly engedelyezdse
iriirrt nrdg az 1909. ev vd,gen elciterjesztdst tegyen. Ujabb
kdrdsiinket l5l -1909. sz. alatt december 22-en felterjesztettiik.

Az 1908. 6v folyamdn vdgzett oltszemi iisatdsok idejdn
dr. Ldszl6 Ferencz n'tizeurn6r megdllapitotta, lrogy Oltsze-
nren a Gyerripatak balpartjdn a cigiinylak:isok felett r6nrai
koru rjslelep van. Innen egy antelixum ; eddnytOred6kek ds

fedcicserdp keriilt el6. Ugyanezcn alkalomnral a G od r0 s-u t
nrellett Sepsiszentgyorgyriil Oltszemre nrenet balr6l a Czin-
t o s Ferencz fOldjen cgymds mellett of putri lakiist vizsgAlt
dt. Alakjuk tojiisidomu; belsci tiregiik magassdga 170 cm.,
B0 cnr. magasszigban legnagyobb szeless6gtik 135 cm. Felet-
tiik a nrai humusz vastagsdga 100 cm. Az tireg fala 3-  -sze-
res tapasztdsbdl dll; a tapasztott rdtegelr egyiittes vaslagsiga
8 cnr. Kutya- es l6csontokon kiviil egett szenet, elszenesedett
Iar€szeket, szuvalrogdket, hamvas f6ldet 6s eddnytoredekeket
taliiltunk a foldalatti tiregekbeu.

1908. iiprilis 25-en dr. L A s z I (t Ferenc milzeumijr
G id 6 f a I v a k0zs6g teriileten az Etfalva felcili rlszln ozv.
Vaj',a p6rl..,r' urnci telkdn a Melydrok mellett a keritd-
sen kiviil 6s bel6l vdgzett p16baiisatiist. A ndpv;indorliiskori
teleprcil egyebekcn kiviil egy vasldndzsa 6s eddnyt0redekek
keriiltek eki.

1908. okt6ber l4-15-dn Holf nlann C€za biinya-
igazgat6 es igazgat6-vdlasztmdnyi tag szives nreghiviisdra K o-
p e c z kozseg teriileten a szenbiinya feletti bronzkori tistelepet
vizsgdltuk dt s adtunk utbaigazitiist a tovabbi munkdlatok
alkalniiival elcikeriikj tiirgyak felt:irdsa es megmentdse tekin-
tet6ben. Innen is tObb tiirgy jutott mf zeunrunkba, kdzliik
h;irom darab 6rlokci, egy bronziist ciarabja, nehdny olvaszt6
csdsze, egy Osszerakhat6 urna 6s sok edenytOredek.

Benke Gdza eresztevdnyi birtokos V6gh Endretaniir
utjiin egy honfoglaliiskori kengyelvasat es egy kordbbi id6bdl
val6 liindzsiit adoutdnyozott. A nragyar tdrtdneti szenrpontb6l
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oly rendkiviil fontos kengyelvas pontos leliihelydnek megdllapi-
tiisa c6lj;ib6l dr. Litsz l6 Ferenc ds Csu tak Vilmos mri-
zeumcirol< rikt6ber 3-iin E re sztev6n yen kisziilltak s ott a
Ztrtlo gosteto n€vil hatdrreszen kutat:isokat vdgeztek. A

dombtet(iu hdrorit alacsony tumulus irint fel, nrelyeket dtvizs-
gdlva egyik alatt, a remelt honfoglaldskori sir helyett egy kri-
l<orszaki kcikamra-sirt taldltak. A kcikamra-sir oldala derdkszog

alatt dll6 ndgy fiiggcileges, fedele pedig egy vizszintes ho-
nrokkri lapb6l volt 6pitve. A fed6lapot miutiin a sziintdst aka-

ditlyozta, rndr koriibban beszdllitottdk a tulajdonos udvardba.
A k6kamra-sir belsri iiregenek hossza 120, szdlessdge 70 cm.

A leggonclosabban dtvizsgdltzik, de sz6nnyontokon ds egy

I,.icsinv cserepedenyke darabjain kiviil semmi egyebet nem

lehctett taliilni. A ntAsik kdt tumulus iitvizsgiildsa cdljdbi'l oktirber
20-dn dr. LAszl6 Ferenc mf zeutn6r ujb6l kisziillt. Mindk6t tumu-
lust eitvizsgdlta, de alattuk semminemti sirleletet nem taliilt.

Ugyanezen alkalommal aZdd ogostet6 szomszdd-

sdg6ban fekvtj O riiiskut 6s Oriiisp i tt ce nevezetii fold-
nriivekr6l pontos felmereseket tett 6s f6nyk6peket vett fel, s

azorrkiviil az Orids nevii ciomb dszaki oldal:in fekvci Elri-
vOlgyben, a Bessenyci-patak jobb oldaldn r6mai koru

ecl6nytored6ket gyiijtott 6ssze.

Szemmel tartottuk a sepsiszentgydrgyi 6slelepeket. H o r-
I viith Istvdn tanul6 es tdrsai az 6rkcii bronzkori, tovdbbii

az epre ste tcj i kclkori €s r<imai telepekr6l tobb izben hoz-

tak mrizeumi szempontbdl €rtekesebb darabokat. Dr. L ii s z I ir

Ferenc mrlrzeum6r november 2-6n €s 3-dn a MolnAr Jenti-fele
malom feletti lromokbdnya teriiletdn Irehdny putrilakiis tartal-
nrAt vizsgdlta iit s az eglsz telepriil rajzokat es fdnykdpfelv€te-

leket k6szitett.

Vdsdrliis utjiin jutott nrrizeumunk birtokdba egy iitfurt,
lapos k6balta, a nrelyet Ercisdbn a Cs6ktispatak
nredreben taldltak. Bizonydra a Cs6kiistetejdn levti cisteleprtil

keriilt itle. A koballa hosszusiiga 12 cm., 6l6nek szelessdge

58 mm,, lyukiitnrercije 19 mm., vastagsdga a lyukndl 27 mm.

Az al b i s i ndprajzi gyiijtds alkahndval dr. L it s zl 6

Ferenc mfzeumcir egy keresztben dl16, kett6s elii v ii r 6 s-r 6, z

i
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csdkdnyt is vdsiirolt, melyettulajdonosa a,Ldkos" nevii
hatdrreszen, a Bo d J6zsef tagjdn taldlt. Ugyanerr6l a videkrrjl
Felscicserniitonb6l es a Bodoki havasr6l mdr korriibban is
jutott mrizeunrunk birtokiiba hasonl6 tipusu, vdros-rdz eszkoz.
A csiikiiny hossza 203 nrm., nyellyuk iilmdr6je 30 €s33 mm,,
vastagsiiga a lyukniil 29 mm., legnagyobb sz€lessdge kdzepdn
55 mrrr., a ket elenel pedig 36 es 61 mm.

C s o b o t lr Jdnos torjai birtokos mf zeumunkban helye-
zett el alsotorjai bels6 telken foldmunka alkalmi{val taliilt ne-
hdny tdrgyat. Ezek kiiziil 1 darab agyagb6l k€sziilt, nyellel
elliitott edenysimit6 szerszAnl, 1 darab ors6nehez6k, 2 darab
t6rcikri, I darab agyaged6nyke, 1 darab csupor, 1 darab fiiles
fazek, 2 clarab edenyt6redek a telek ulfelcili rdszerol keri.ilt
el6, a tobbi : 2 darab bronzsarl6, egy darab fi.ilestokos bronz-
vescl es I darab cirl6kri - a telek hAts6 rdszerdl. A bronz-
sarl6l< kanrpi-rs nyulvdnynyal vannak elldtva s az u. n. erdelyi
tipushoz tartoznak. (Hampel : Bronzkor Emlekei. XV. 4-5,
CXLVIII. I,)

Az ud varhe I ymegyei nr ri zeumt6l iitvett rjs-
kori lirgyak kOziil feiemlitjiik a kbvetkez6ket: Durvdn csiszolt
kdcsdkdny, Oroszhegy: Csereoldal. - Csiszolt k6csiikilny 916-
rritbril, Zetelaka: Szikasz6-v6lgy. - Csiszolt k6fokos, Firtos
hegy. -- Cserepedeny toredekek a szombatfalvi rdtrril. -
R6nszarvas'agancs, Vdcke. -- Szarvasagancs, Als6simdnfalva.

- Budviiriir6l: Szarvasagancsb6l alakitott I drb kala-
piics. - I drb csiszoit kcjfokos. - Eddnyt6red6kek.- I drb
pdrkdnyreszlet agyagb6l. - 1 drb klzi 6rlcikci. - Budvilr
helyszinrajza. - Isrneretlen lelrihelyr6l:4 drb kis
k6eszkoz. - 3 drb kcjbalta tOredek. - 4 drb agyagb6l val6
Irdl6suly. - 5 drb agyagedeny tdreddk. - 25 drb iiveg- es
kiigyOngy. - I drb vas nyilhegy.

R(rmai kori rdgis6geink csoportja az 1909-ik 6v
folyanrein Udvarhely vzirmegye egy pdr idevonatkoz6 6rt6kes
darabjin s nehdny a sepsiszentgydrgyi Epres-tet6rril, Olt-
szernrtil, Bereczkb6l 6s az eresztevdnyi Eklv6lgyb6l behozott
clarabon kiviil f6kepen d s at :is o kb 6 I gyarapodott.

362 esz.lerrcleje immdr, hogy a nagytudomiinyu magyar
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humanista 6s ;illanrfdrfiu Verancsics Antal Brassti v6ros6nak
s ktizvetve Sz€kelyf0ldiinknek is hires reformiitoriit6l, Hon-
terus Jiinost6l ertesitest kert azon Kezdiszekben fekvri na-
gyon regi v6rosr6l (urbis pervetustae), melynek 6piiletei akkor
meg resz.ben illottak s arr6l az ott taldlt erctiibl6r6l, vagy
katonai elbocsiit6 levelr(il, melyet Verancsics drtesiildse sze-
rint K6zdiszekbol Brassoba, Hotrterushoz vittek s ntelynek
megisnreresere er6s vdgyakozds (piurn. desiclerium) sziillotta
lnes a tud6s humanista lelket.

Ez id6 6ta, fdleg a XIX. sz6,zad folyarnzin tdbb izben jiirta
be a tud6s vildgot a vdrnregy6nk teriiletdr6l kikeriilt lrSmai

regisdgek hire.
Az Orbdrr Baldzs kutatdsai utdn pedig igazAn ueul uta-

radhatott senki kets6gben a fel6l, hogy vdrnregl,eril< tertilete
lrosszrr iclriri dt az iurperium Ronranrrrr.rhoz tartozolt.

F|lszat esztendci telt cl imnrdr az OrbAn Baldzs kuta-
tiisai ota is s e lelszAzatl isnrdt sol< rourri enrleket hozott
felszinre s lra az addig napvildgra keriilt enrl6kek jdfonniin
kivetel nelkiil iclegenbe keriiltek. az ut6bbiak koziil rndr tobb
ertekes darabot mt'rzeumurtk 16nrai csoportj6ban ijrizhetiirrk.

Sz;irnotlcvci rendszeres iisatiis azonban, rnelyuek sziik-
sdgdt nrdr Orbiin Baliizs is ferrneu hirdette, rninclezideig nenr

t0rtdnt Dacidnal< e f6leg hadtani szernpontb6l annyira fontos
s ez6rt rettdszereseu rirzOtt ds castrumokkal is megerdsitett
lrevezetes pontjiin.

Tervbe vettiik az6,rt a l<oronkent mirzeumunkba keriilt
16rnai emlekek leiriisa mellett a r6mai kori lelrihelyek reud-
szeres kutatiisAt.

Munkiinkat az 1909-ik ev 6szen a l<omoll(ri castrunrban
kezdettiik.

E 16rnai kori dsatdsokat Komolkrn s uttibb Sepsinragya-
r6son Csutak Vilmos nrrizeurnrir vegezte, de a ltomolldii
dsatdsndl dr. Ld s z I 6 Ferencz mLllzeumdris ismdtelten kozre-
rniikbd6it, scit a vegzett nrunkdlatokat GOdri Ferencz ig.-
vdlasztrniinyi elnok is megtekintette.

Hangsuiyozni kivdnjuk, hogy a viirmegyenknek csaknenr

k6zepdben Sepsiszentgyorgyt6l m. e. 10 km.-re, a brass6-

.l
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bereczki vasutvonai Angyaios hevii iillomiisdt6l m. e. k6t
km-re, kOzvetlen a brass6-bereczki orsziigut mellett s igy
minden iriinyb6l kdnnyen megkdzelithetci komoll6i castrum-
ban joforrniln csak pr6baiisiist v6geztiink az lg0g-ik 6v riszdn.
Ha az idiiig eldg szdp szdmban (212 drb) elcikeriilt kiil6n-
bozrj r6rnai tiirgyak nem kepviseln6nek miir egymagukban is
kiilonosebb erteket, a ,Szekely Nemzeti Mfzeumra s taliin a
rnagyar tudomiinyra ndzve mdr csak azdrt is drtdkesek, mert
ismerjiik elcikeriildsiik dsszes kdriilm6nyeit s egyebekt6l el-
tekintve, kescibbi publicdliisuk nektink is alkalmat fog szol-
gdltatni, hogy anyagi ds szellemi errjnkhdz kdpest mi is egy
kdvet tegyiink a magyar tudonldnyossiignak Dacii{rdl sz6l6
epiiletehez.

Eddigi pr6badsatiisunkat azdrt sziinddkunkban van az
1910-ik ev folyamiin tovdbb folytatni s mindenekekitt a ket-
tcis bejdratu porta principalist s a porta kdt oldal6n iil16
hiiinyz6 kapubdstyiik alapfalait fogjuk napviliigra tdrni.

Az eddigi iisatdsb6l nuzeumunk a k6vetkez6 tdrgyak-
kal gyarapodott : 6llati csont 24 drb, feddlcserdp 74 drb,
tegla 3 drb, edenytoreddk 84 drb, feliratos kd I drb, tiveg-
darab 10, vasszeg 5 drb, vasl<arika 2 drb, nyilhegy I drb,
kespenge 2 drb, vaspdnt I drb, fibula 1 drb, r€,zlemezke I
drb, tii 2 drb, bronz6rem l drb.

A Komolltin megkezdett iisatiisok igen szdles kiirben
tObb tekintetben m6r is gyi.imolcsozd 6rdekl6d6st keltettek.

Mindenekelcitt alkalmul szolgdltak azon nem kis fontos-
sdggal bir6 feladatunknak teljesitdsdre, hogy oly kOrben is
terjessziik a rnilzeiilis eszrnet s oly kdrbril is szerezzl)nk
rnrizeumunknak bardtokat, scit munkat6rsakal, melyek idilig,
t6liink es kulturiilis fontossiigu munkiinkttil j<i r6szt tiivol tartottiik
magukat, ntdr csak azon termiszetes s igy igen kdnnyen drthetri
ol<niil fogva is, hogy vajmi keveset tudtak r6lunk 6s mri-
zeunrunkr6l.

Hivatkozunk itt az Imreh Benedek komoll6i 6ll.
iskolai tanit6 nevere, a ki niind a komoll6i, mind a sepsimagya:
16si ;isatdsniil teljesitett dnzetlen szolgiilataival val6ban nagy
hiiliira kotelezte mrizeumunkat. Vajha szerencsdsek lehetndnk

{'l'
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sok ily fi{radhatatlan, der6k munkatdrsat szerezni milzeuurunk-
nak viirmegyenk mtivelt, derik tanit6i kariib6l ! . . .

Ezt a kdriilmdnyt, - a ntikor szerencsdtlen helyiseg-

viszonyainknAl fogva gyiijtemdnyeink nagyr6szben padliisokon,
pincdktren es leszogezett lddakban hevernek s igy - mouci-
lratni - rettdszeresen elzAralnak a nagy k6zdnsdg szemei

eiril s a mikor dlland6 otthonunk felepitdsdvel kapcsolatosan

milzeum-egyesiiletet akarunk alakitani, egyiiltaldn nem lehet

kicsinyelniink.
Maouar6si A Konroll<ival szomszddos l<dzsdgek lakossdgiinak nrun-
aBatasok' 

kiilataink iiltal lelkettett 6rclek[6dese juttatta a tobbek kozt
Sepsinragyartjsr(rl azt a hdronr darab r6nrai vizvezetek csovet

birtokurrkba, rrrelynek nyomdn Csutal< Vilnros m/rzeunrcirrrek
novenrber 2-arr c1s 3-:irr Sepsiruagyarirson ket egynrdstol fiig-
getlennek ldtsz6 r(rmai vizvezetek utjat sikeriilt j6kora szaka-
szott feltaltti.

Ily kisziitl6saink, a mikor ismet alkalmat nyujtottak uj
bar6tok szerzdsdre, nrinclig a legkiilonbozobb eml6keket is
juttattdk birtokunkba, utelyek a veletleniil ho'zzank bektildot-
tekndl nriir csak azirt is ertdkesebbel<, mert a ltelyszittdn az

illetci enilekek lelci helydnek es lelo kor.iilnrdrryr:irek feljegy-
zese nrindig k6nrryen ur6tluttkban ;i11.

A rnagyarr'isi dsatds erednt6nye. 1. A koz-
rr t b tl l: 6p vizvezetekcs6 15 drb, torOtt 7 drb ; 2. a Miites-
k u t viz6t levezeto vezeldl<btil 6 ciLb ep es 4 drb t6rott viz-
vezet€ki cs6. Egyebirdnt tnunkdnl<at Sepsimagya16son settr

iejezhettiik be s ezdrt arr6l csak j6v6 evi jelentesiinkben foguttk
beltat6bban tnegem ldkeztti.

R6mai gytijtenrenycsoportunk gyarapoddsa az utlvar-
helyvirnregyei urirzeum anyagiib6l a kovetkezri :

Egy oltdrkri fels6 rdsze, Honror6d-Kardcsonfalviirtll. -
Feliratos k6-iilclszelr (?). Talaltdk Homor'6d-KarAcsrtnfalvdn, a

koves bdrcen. (Ttibben ismertettek.) Feliratos Mars-
oltiirkri Tarcsafalviir6l. - Szekelyudvarhelyi r6rnai ftirdriben
taldlt gemrna gipszOntvdnye. - Ugyanezen gemma sztaniol-
lenyomata. A szekelyudvarhelyi 16ntai f iirdriben taliilt
gernnla fenykipe (nagyobbitva),

rl
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I{62(p- ds ujabbkuri regisegek: Hdrorrr-
szek viirnregye teriilete igen gazdag a kozdp- es ujabbkori, de
rna m6r j6r6szben romokban hevercj t6rteneti enrlekekben.

Egy ,,A k0zdpkori vlrakrol" cint alatt, legujabban meg-
jelent osszehasonlit6 rlunka szerint, - mit a magyar tud. aka-
d6mia tdrteneti bizottsiigiinak ntegbizdsiib6l 6pen rnfzeu-
nrunknal< volt nagverdemii cire, Nagy Geza vizsgdlt feliil 6s

rendezett sajtri alA, Hdromszekmegyet klasszikus emle-
l<ekben csak Nyitramegye mulja feliil, hol 72 vdr- es Tolna
nregye, hol 69 vdr van, mig a Hdromszekrxeg),e 61 v il r ii-
v a I szerlben pl. Udvarhelynregye 40-el, Csikrnegye csak
22-vel, Ailaros-Torda 45-el ds Torclaaranyos csak 20 vArral
szerepel az egdsz orszdg vdrai16l sz6l6 Osszedllitdsban.

J6 f|lsziz esztencirj nreriilt immdr az id6 vdgtelendbe,
nririta Orbiin Baliizs a SzdkelyfOld ds Hdronrszekrnegye
eg6sz terLiletdt bejArva, eles szemmel, hazafias tollal 6s a

korabeli tudomdnyossdgnak osszes eszkdzeivel megvizsgiilla,
lerajzolta es Ieirta ilynenrii Osszes emlekeinket.

Fiijdalom, mdr eddigi ariinylag csekely teriedelnrii vizs-
giilataink es kutatiisaink is arr6l gyciztek meg, (Herecz-, Kin-
csds-, Viipa-, Somk6-, Bdlviinyos- es Szentlelek vdra, a Tar-
ru6czi- vagy Mikes-kastely, bereczl,i-, komol,6i castrunr, Borz-
vdra es Szacsva-vdra stb.) ltogy a rohan6 idri 6s a nrindentitt
rnateriiit keresci s mindenben felhaszniilhat6 materiiit let6
emberek tudatlansiigb6l tdplAlkoz6 vandalizmusa egymdsutiin
ronrbolja, d6ntdgeti porba legdrdgdbb emldkeinket ; pusztitja
el nenr dicstelen tortdneti multunk egy-egy dkesen szbl6,
drdga darabjdt.

Es vajion vigasztallratjuk-e nragunkat azzal, hogy szerte

az orszdgban folyik e vandal ntunl<a s itletdkesek ajkdr6l oly
gyal<ran hallhatjuk ds lolldbi.,l olvashatjuk a keserii panaszt

es kifakacldst?! . . .

M6g nreglevri emlekeink megnrenidse drdekeben az€.rt

gyors cselekvdsre van itt sziikseg s e nrunkdnak tetemes
r€sze is a Szdkely Nemzeti Mdzeunrra viir !

/\{unk;tnkat lilbb irdnybarr 6s ti)bbfele eszki\zzel kell
vegeznrink.



54

Elti sz6val, a hol tehet s a mennyire idrink es eronl<

engedi ds ireissal, a hov6 ncm hathat el k6rrj ds figyelmez-
tetd szavunk. Mindenekekitt pedig ujabb ds ujabb munka-
tiirsak szerzdsevel.

Mert meg. kell tanitanunk 6s meg kell nyerniirtk tnin-
denkit term€szeti 6s tdrtdneti emldkeink megbecsiilds€re s

ezzel meg,6rz6s6re 6s fentartiisiira.
E cdlb6! mindl el6bb meg kell ismerletntink dsszes dr-

tekes emldkekeinket vdrrnegydnknek minden rendii es rangu
lako*ival, egyesekkel ds lesttiletekkel, de egyuttal mindazok-
kal is, kik biir iddnkent megfordulnak termeszeti ritkasdgok-
ban-6s tOrt€neti eml€kekben pAratlanul gazdagSz6kelyf6ldiink
teriilet6n.

Val6siigos szdgyen, hogy Orbdn Balins nagydrtekii
nrunkiijiin kiviil, mely egyebirdnt ma nrdr konyveszeti ritka-
sdg s igy rdgdta kiment a kdzhaszndlatb6l, egyetlen sziinot-
tev6 tortdneti munkdnk nincs, nrely legaliibb Orbiin Baldzs-

nak derek munkdjdt mindenben potolhatnd vagy helyettesit-
hetn6.

S6t mdg valamire val6 t6jekoztat6nk, r,agy kalauzurtk
sincs, melynek vezetdse rnellett bar legdrtekesebb enrlckeink-
hez elzar indo ko I hatnii n k.

Mindezt a munkiit azonban, melyet a fennebbiekben
csak roviden jeleztiink, nem lehet nehdny uap, s6t meg ne-
hiiny esztendri alatt sem elvegezni.

De meg kell kezdeniink s dpen a Szekeiy Nemzeti
Mrizeumb6l, nrert nekiink kdteless6gtink s taldn elsti sorban

a tegnapot a rniival 6s a holnappal osszekapcsolni ; nekiink
hivat6sunk dsszes gyiijtem6nyeinkkel, minden szavunkkal ds

minden irAsunkkal a tortdneti folytonossiigot dpoltri, hirdetni
s a rnenyiben m6dunkban dll, ezt fentartani s a jovcire nezve

is biztositani.
Oriimmel jelentjiik, hogy bdr ily irdnyu nrunkdnkat sz6-

rnokkal es statisztikitval nern tucijuk kifejezni, az 1909-ik
esztendrj e tekintetben sem nruit el rninden ereclmduy nelkiil.

Szerettiik volna m6cljilt ejteni s ebberr az irdnvban il-
letd'kes helyen l6pdseket is tettiitrk, hcrgy igetr crtckcs 6 rlrb

*a



55

keleti szo nyegtinket rttiir ntost kijavittassuk, hogy

az uj dpiiletben a kozonsdg izldsenek fejlesztesdre es gyO-

nydrkodtetdsdre azonnal kiiillithassuk.
Fiijdalommal kell jelentenlink, hogy anvagi erclnk eldg-

telensege nriatt, hiszen legaldbb is 20C0 korondra rrolna sziik'
s6gtink, terviinket az 1909. 6vben nem val6sithattuk meg, de

nem mondtunk le a jdvrire n6zve a remdnyrrit s eddig is

lepdseket tettiink ujaknak szerz(sdre s hissziik, hogy jOvti 6vi

jelentdsiinkben m.1r gyiijtemdnyiinknek drtdkes megnovekedesdt

fogjuk jelenteni.

Grrif N e nt e s Jdnos lridvegi nagybirtokos costunre-

aciorndnydrol, melyhez Infzeumunk regi i6 bar|tia, K o-
I u rn b d n Ferenc hidvegi ref. lelkdsz szives tdmogatdsiival
jutoitunk, jelent6siink 15-10 lapjiin emldkeztiink meg.

Fe gy ve rgyii j te nt 6nyiink r6sz6re Albisb6l egy

trirok kardot s Kok6sbtilegy,faz Egermege nevii hatiir-
riszen taldltXIV. szAzadbeli ka rdot vdsiiroltunk. Ut6bbifegy-
vergyiijtemdnyiinknek egyik Iegdrtekesebb darabja s igy tneg-

szerzesl,t nagy nyeresegnek kell tekinteniink. Meg nagyobb

nyeresdgnek tartjuk azt a Benke Geza eresztevenyi f6ldbirto-
kos 6ltal ajdndekozott honfogtal6skori kengyel-
v a s a t, melynek f6kep az oly reg6ta vegleges eld6ntds ndl-

kiil vitatott szekely kdrdes szempontj:ibdl val6 rendkiviili
drteket csak az a sajndlatos kOrtilmdny csokkenti, hogy a

megtaliild, K e s e Albert tiszttart6 iiltal megjelolt lel6helyen

es k0rnyek6n 1909. ciszdn 6pen az 6 elozlkeny k0zremiikd-
d6s6vel vegzett 6satiis csak egy praehistorikus sirkamrdnak

a felfedezesdre vezetett, mint errcil jelent€stinknek praehisto-

rikus fejezetebett miir megemldkeztiink.

Udvarhely viirmegye letetjebtil kiviilnak a kOvetkezti

kozep- 6s ujkori tiirgyak :

A firtosi klastrom kapujiinak lakatja 1780. litiirol; a

62. szAmu cs. 6s kir. gyalogezred r6gi ziiszl6jdnak keretbe

foglalt utols6 foszliinya;A nagygalambfalvi kozepkori templom
(rna ref.) pastoforiutna (szents6ghiiza) k6bril ; a pellengdrre

dllitottak szdgyentii'oliija. Egyik oldaliin : ,,lsten szent ne-
vdt kiiromlei", a urdsik oldaliin : ,,Erkdlcstelen fiu" feliriissal;

{
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(a viirrnegyei leveltArbol.) az udvarhelyszeki szdkelyek dltal

koviicsolt s I848/49-ben a szabadsdgharc folyama alatt

haszniilt l6ndzsa; Bardoc-sz6k 1830-be,l szArntazo pecs6t-

nyom6ja Udvarhely-szek cimerevel 6s latin kOrirattal; bilincs

Oklindr6l ; cimeres pecs6tgytirii eziistb6l, a Firtos hegyett ta-

ldltrik ; csiszolt iivegpohdr, Kornis Jdnos gr. erdelyi gubernator

szdjoblOget6 pohara, csonka kdlyhacsempe a XVII. szAzadbol,

5z6kelyudvarhelyrcil, egy pad el6lapja Szdkelyudvarhelyriil.

Egy rend magyar ruha, melyet bar6 Orbiln Baldzs viselt,

attila, egyszerii fekete mell6ny, egyszerti fekete naclrdg, egy-

szerii fekete nyal<kend6 feh6r arany roittal, egy pir csizma ;

tegyverzhvdr a torok id6kb6l, gr6f Szekely LAszl6 ltusz6r-

tiszt tarsolya 1793-b61, Erd6ly hinrzett cimer6vel, Kis Zsig-
nroncl ajdndeka Als6simenfalvAr6l ; kard tokkal 1747-bol ; k€t
porcekin kors6, Kornis J6nos ercielyi guberltator tuiajdotla
volt ; l:incos buzogiiny, (a vnl. leveltiirdb6l) ; lAncos ltadi bu-

zogAtly, taldltdk a tuuzsnai ltatAron, mcrleg aratrypettz sttlyi't-

nak meghatArozAsdra (a vmegyei levelt;irb6l), pecs6tttyorn6,

felirata :,,Udvarhelyszek Houor6cl keriileti kiralybirir pecsetje.

1867.. ; pecsdtnyom6, felirata : ,,Udvarltelyszeki elsrj kerLileti

kiriilybir6 pecsdtje" ; r6gi kard Homor6dalmiisrol ; regi lies es

villa, Medgyesrcil ; Udvarhelyszek pallosa (a vrn. lev6ltdrdh6l),

Udvarlrelyszek 1757-b6l szarmazct bell'egzcije a szek cimer6-

vel ds latin korirattal ; Udvarlteiyszeknek 1757-bol szArntazo

pecsetnyom6ja a szdk cimerdvel es latin kOrirattal ; vaslakat,

iillit6lag Firtosviirbirl.
A regisegtAr gyarapocldsa ajdneiIl< utjdn

a k0vetkez6: Barabiis L|szki: 1 drb csempetOreclek.

BenkeG€za, Ereszteveny: I drb ld,ndzsa vasbol, I drb

honfoglaliiskori kengyel. TalSltdk Eresztev6tryett a Zdclogos-

tetcin. Berde ZoltAn 3.1 clrb edenytdreiidl<, 3 drb szuvat-

tdred6k, I drb szarvasal4attcsb6l dtfurt t6r, 22 drb csempe-

tOredek. Taldltdk Berde Kdroly belsri telk€n, a csiir mel-

lett. 2 drb kengyel. I drb szarvasagarrcs puskaportart6,

BodaliPel, Uzon:Boclali Pdl telkerol a N16rk-utcdban.

I drb cserdpkors6 2 biity6kkel, 1 drb f tiles kors6.

Butyka Jiinos, Zabola: vasb6l tiitart6 2 tiivel, 'l'alaltiik:
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Domokosfalv6n, (szOrcsei hatiir). C s :i k ii n y Diividne : I drlr
t6ros kes. Dr. D a d ayVilnros:1 drbors6nelrezek, agyagbtil.
Sepsiszentgyorgy Errisoldal. Dr. D a d ay Vilmos uijiin S i k 6
B6la : 1 drb kard vasbdl, Sugiist6l K-re,Viziirka. D o b a i Bela :

1 drb kovds pisztoly, Oltszern. F a I k a J6zsef, Illyefalva: 14

drb edenytOreddk, I drb kaniilnyel. Taldltdk Illyefalvdn a For-
rdsclombon. G zi bo r Gyula, Csikszepviz : I drb pecs6tnyomo.
G y ii r I As Gy(tzo: 6 drb r6mai t6glaBereckb6l, I drbmam-
mutcsontSepsiszentgydrgy,Olt medre. H acinagy Gerti: I
drb agyagkup, taldltiik Maksdn Csutak Jiinos uclvariin. 1 drb
mdzos feddcser6p. Hanrar Lajos, Kdlnok: I drb pecsel
nyom6. Hiironr szdkviirnegye alispdnja: A
2-ik szdkely huszdrezred cimere kcitdbliin. A rnentelep telkerrjl.
Hibb jan Jiinos: 1 drb csiszolt homokk6. Hof f manlr
(ieza, Kopecz : 4 drb bomba vasbirl, taliiltiik a Szdnbdnya
teriileten. Ugyanottnau 3 drb ririokci, egy bronziist rdszei,

eddnytbrecldkek 6s :illatcsontok. Ho r v 6 th Istvdn is tdrsai
gyiijtese : Bl drb bronzkori jelleurzci eddnytdredek, 2 clrb
kovaszilank, 2 drb csontdr, I drb kcikds tored6ke, I drb
l<6nucleus, Sepsiszentgyorgy : 6rk6. H o rv d t h S:incior : I

drb piirkdnytdgla. Imreh Benedek: ldrb hiil6nehezdk Ko-
ntoll6r6l. lm reh Istviin: 1 drb jeliges lakat vasb6l. Ja n cs6
Ferencz : I clrb ktjbalta. Taldltak Magyar6son Iviinka-alja,
H6dvildg hatiirresz. Homiirkiit6l 50 m-re. J o o s Imre : Bomba
tored6k, Sepsiszentgydrgy, dohdnygydrral szemben fekvrj oldal.
I(ende J6zsef : 1 drb Sarkantyutarej vasb6[. Tal6l-
tiik Oltszenren: Felsrihatdr. LdzAr Endre: 1 drb
rirl6kci, Ddlnok: Kisvdlgy. Keienien Lajos: Bartlra
Mikl6s kepe, 1 clrb f6nynyonrat, az lB4B. orsziiggyiil. kiil-
dottsdg tagjainak l<dpe, Vesselenyi Mikl6s k6pe. I( i s s P6ter,
Csikszerecla: B clrb eclenyt0reddk, 1 cirb csont. Komlcisi
E,rn6, Bereczk : Castrurr : 3 clrb rirnrai teglatdreddk, I cirb
eddnytbredek. KOvcr Jtizsef : pisztoly vdglrCil I drb bronz-
disz. Dr. Litszl6 Ferencz: l drb rtirnai iiveg (Gyulafeh€r-
viir). Toj;is alaku, simitott feliiletii obszididn parittyak6 (?)
Taliiltrik Oltszemen, szit"tlits k6zben. M a g y a r i K;iroly, Maksa :

1 drb agyagkup, 1 drb buzogiiny, I drb orgonadisz. (Resz-
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ben viisiir). A{ a I nr o s Andor' : 1 drb kdlyhafiirk Kdkdsbcil,
M ri ti k Jdzsef : I cirb nrentegonrb ontcjnrociell l84B-b61.
M e I i k Lordncl : Gyhrfds Lajos 1848i49-es fciliadnagy fdny-
k6pe. M6tis Bdlint, Zaizot: pipa, lB48 felirdssal. Menyi
Jiinos : 4 drb eddnytorecl6k, Oltszen 6s Mdlniis l<6z1lt az

utt6l balra. M i h:i ly F. Ottszem: I clrb eziist gytirii. N a gy
Bdla: I drb Obszididrr nucleus. Ne rn e s Dezsci, R6ty: 1.

T 6 r o k r i t j e: 1 drb szarvasagancs alakitva, 1 drbagyag-
pecsdtlci, I drb kaniiltdredek, 1 clrb ed6rrybiityok, 1 drb agyag-
r,;ilyu, B drb eddnytdredek, 1 drb kulcs vasb6l, 1 drb vas
tdreddk, 1 drb ezrlst pityke (koralaku lernez, iitmercije 3'5
cm.), 1 drb talpcs6ves ed6ny (csonka), 2 drb fazektoreddk,
1 drb tiilacska. 2. Miirton Lajos tagjiir6l: 1 drb kulcs
vasb6l, l4 drb csempetoreddk, 8 drb edenytoredek. 3. Varga
jiinos f6ldjerdl:2 fiilii faz€k; 4.Varga Ferencz telk6rcil :

I drb vasszeg. Potsa Jdnos: 1 drbfiiles-tokosbaltabronz-
b6l. R 6cz Jozset: Szarvasagancs clarab Benedekniezej€rol.
R e z n e k Kiiroly: I(omolltl, felsri falulege ,,Doborrka" lta-
tiirrdsz: T.1l t0red6ke 1 drb, edinyszdd 1 drb, ed€nytOredctk

3 drb. Salarnon Antal : Keresztcsont, Sepsiszentgyorgy,
Eprestetci, I drb. Sepsiszentgy0rgy vdros tandcsa:
3 drb mozsiiriigyu. Signtoncl J6nos: I drb kopors6szeg
a lecfalvi regi temetribttl. S i k 6 B6la : 1 drb dlfurt homokkcj,
Sepsiszentgyorgy, Gern6d-utca. S i p o s Ldszl6: 1 drb fejes
vasgyiirii. S v d d aJ6zsef : I drbsarkantyu, Sepsiszentgybrgy.
1 drb egy csovti puska. Szentivdnyi Gdbor, Szent-
iviiny-Laborfalva ; I drb eddrryt0redek, 2 drb 6skori cirldkrj.

Ciprusiig Guyon R. sirjdrirl I c1rb. S z ri c s Ern6 : R6mai
padozat-tdgla, V{rhegy (?) Hdromszdk, 2 drb. Te ut s c h
Cyula Brass6: I drb vdrOs r6zbcit kdsziilt spirdlis tekercs.
Talilltiik: Errjsd : Tyiszkhegy. Udvarh ely rne gy ei m fr-
zeum t 6l: 82 clrb 6skori, 5 drb r6rnai, 40 drb kozep- es

ujkori tdrgy. U t ti Barabds, Egerpatak : - Oldhiiles: 5 drb
ed€nytdredek, 1 drb kanalrry6lt0redek, 1 drb szarvasagancs-
tiiredek, 1 drb agyagidolum, 1 drb Sllatfej. V a j n a Dezs6 : 1 drb
koviis puska, Gid6falva. Za y z<tn Gydrgy: I drb agyag-
nehezdk, Karatna. Zall'turecz ky Ldszki: I drb bronz-

a
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gyiirii, Ereszterdny. Zathu re czky Gyula: Nagvvdratli
Gyulay Lajos pipiija (faragott), ldrb. Zsigmond Bela:
zabla vasb6l, taliiltdl< Kok0sou, az Egernregdben felnreter
mdlysegben ; agyagb6l 1 drb kupocska, dlfurva, I drb pipa,

Ii r e m g y ii j t em e n y ii nkreszereaMagy.Numizm.
Tiirsulat eremvdsdrdn 193 drb magyar ds erddlyi eziistdrmet,
alkahnilag egy macedoniai eziistdrrnet, egy erdelyi eziist
emlekirmet, rnds alkalonmal megint 5 clrb erddlyi eziistdr-
ntet ds 2 drb erddlyi arany6rmet vdsdroltunk. Sepsirnagyar6s-
16l szint6n viisiirlds utjdn jutott birtokunkba a kdzsdg hatd-
rdban kapiiliis alkalmdval elcjkeriilt ket darab r6mai arany-
drenr, rnelyek koztil az egyik Nero-, a miisik Domitianus
aranydrme (Wellenheim : 9712 ds 10,088).

Az dr enlgyii jtem enyt ajdnddkaikkal gyarapitot
tdk: Bagoly Lajos, Fotosmartonos: 1 clrb osztrdk eztist-
6rem. Bartha Bela: 1 drb magyar emlekdrem. Dr. 86-
lint Gdbor, Nagyv6racl:57 drb kiilf6ldi erem. Berndd
N., Oltszem:3 drb r6mai bronzerem. Csiikdny Diividne:
12 drb magyar r6,zdrem. Csoboth Jdnos, Torja: 10 drb
drem. C s u t a k Vilnros: 12 drb eziist es rez magyar drem.
D i e n e s Lajos: 4drb magyareztist6rem. E b e rg 6 n y i Gyula,
Kovdszna:l drb pApairLz&em F i n n aJ6zsef : l drbosztr6li
eztist6renr. Friedmarrn Gy.:6 drbeziist6rem. Gdb or Gyula,
Csiksz6pviz : 89 drb vegyes magyar r|zdlem, 2 drb Kossutlt-
bank6, 1 drb osztrdk 5-frtos, 2 drb l-frtos 1882. O d I I Bela:
6 drb osztr:ik t'6,2€rent, 2 drb romiiniai r6zdrem. C d d r i Fe-
rencz utjiin Hochman Jakab : I drb magyar ezi.istdrem a k6zdi-
viisilrhelyi teletbijl. Hamar Lajos, K;ilnok: 1 drb r6,z€rem.

Hauser Liiszl6: 1 drb magyar rdzdrem. H avad trti
Gerci : 1 drL, erd6lyi eziisterem, I cirb nlagyar emlekdrem,
B drb osztriik r6zerenr. I m r e Arpiici, Illyefalva : 3 drb rna-
gyareziist6rem, I drb gdrdg ezlistdrem.Jancs6 Istviin:
I clrb ntagyar eziistdrenr, 1 drb lengye) eziistdrem, 2 drb
magyar es lengyel eziistdrern. Jancs6 M6zes:7 drb rna-
gyar eziist6retn, l0 drb XVI. sziizadbeli ererr. K e n d e

J6zsef : egy tlrb magyar eziistdrenr. Dr. L 6 s z I ri Ferencz :

6 drb rnagyar es osztrik eziisterem. I( e I c m e n Lajos :
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3 drb eziist0rent a kdzdiviisdrhelyi leletbcil. K 0 r t-
velyf di S., Fdlclvdr: I clrb 96109 eztist6rent. Mdtis
Eudre : 6 drb magyar rdzdrem. Mirzeumok es k0nyvtdrak

orsz. fciteliigyetcisdge: 1 drb bronzplaquette. N agy ZoltAn:
5 drb 6rem. N e ru e s Dezsci : 1 drb lengyel eziistdrem, 2
drb magvar eziistdrem, 5 drb lnagyar emlekdrem, 1 drb
r6mai bronz6rent, 1 drb osztriik ezlistdrenl, 8 drb osztrdk

rdzdrem, 1 clrb 5 frtos Kossuth-bank6. Sziisz Kiilnrdn:6
drb rdzdrent. Szendrei K6[rniin: 1 drb eziistdrem.

Szini Andor: 1 drb angolsArgarez,!ren. T6th Ferencz:

6 drb krilfoldi rdzlrem, I drb Mdrids eziist6rem, 1 drb

r6mai eziistdretn, T drb rcimai bronz€rem. TOr0k Anclor,

I(ezciivasdrhely: 1 drb eziistdretn. U d varh ely megye i

nrrizeunit6l:769 clrb erem ds pdnzjegy. Vajna Lajos:
2 drb osztrdk rdzdrem, 1 drb eziist€telrn. Zayzon Ferenc:

egy drb olasz eziist6rem.
Eremgyiijtemdnyiink gyarapociiiszira 1908-ban : 77 drb.

E,bbtil vetel : 9 drb, a tobbi ai6ndek. i909-ben Osszesen:

1246 drb. Ebbril vetel : 196 drb, aidndek 271,letlt: 779 cirb'

A regisdgtdr es 6retntdr 6sszes gyarapo-
d d s a 1908-b a n: Asatiis vagy v6s;ir Lrtjan 2061 drb, letet

utjrin - drb, ajiindek utjdn 162 drb, osszesen 2226 clrb'

Ebbcil a) rjskori regiseg 2069 drb, b) r6mai rdgiseg 58

drb, c) koz6p- ds ujabbkori regisdg 19 drb, d) modern

kegyeleti tdrgy 3 drb, e) drem es p6nzjegy 77 drb. Az
1909.6vi gyarapodAs: Asatiis vagy vdsdr utjdn 741

drb, letet utjdn 919 drb, ajdncldk utjdn60l drb,6sszesen
2261 d r b. Ebbijl a) 6skori rdgiseg 611 cirb, b) rdnrai

r6giseg 269 clrb, c) ktizep- is ujabbkor.i regisdg 127 drb,

d) tnoclern kegyeleti tdrgy B drb, e) drem ds penzjegy 1246 drb.

Ill. Neprajzi gyiijtemeny. A Szdkelyf6lci ndprajzi anya-

gdnak osszegyiijtdsdt tovdbb tolytattuk. 1903-ban kezdtiik meg

ezt a ntunkirt. 0t ev alatt annyira Italaclttttlk, hogy Hiirornszek-

es Ucivarhelymegye legnagyobb rdszet bejarhatluk s Csik-
lnegye nehduy kozsegeben is vegezltettiink gyiijteseket es nep-

raizi felvdteleket. Dr. LhszI6 Ferenc tn/tzeutn6r 1908.

augusztus 1l-€n Szekelytamiisfalvitll es december

d

N6prajzi gUrij-

tCsek, egU6b
vasarlAsok

1

I



F

61

23-An K4.zdialb is kbzsdg teriileten vegzett gyiijtdseket. A

gyiijtes erednrenye:1. Szekelytamiisf alv Arol: Csiga-

karika I clrb, guzs:ly 4 drb, bek6 I clrb, kalapdcs 2 drb,

vascsdkdrty 1 drb, sonrpdlca irott 1 drb, porong 2 drb, nagy-

kaldrr 1 drb, csiilkapu-zdr 2 drb, hdront6gu szigony I drb,

bocskorlyukaszt6 I drb, evcivilla 1 drb, vettlllii 1 drb, csi-

hol6 acel I clrb, kerrgyel 4 drb,. puska I drb, ajt6k6cs 1 drb,

sotart6 1 drb, pisztoly I drb. Osszesen 28 drb. 2. A I b i sl

b 6 I : B cirb irott porong (2 drb Vass Bela ajiinddka), I drb

cdh-korsir, 4 drb irott guzsaly (1 drb V a s Bela aiandeka),

I drb irott sulyok, I drb beretvatok, 1 drb faragott pdlca, 2

tirb varrottas piirnafej (l drb V a s Bela ajdndeka), 1 drb

varrottas lepeclciszel,3 drb gerellett, ,,hdhell",,,PAc", I drb

bokaj kancsci. 0sszesetr 26 cirb.

Alkalnri vasdr Kalotaszeg viciekerol : 3 drb varrotlas liendo-

szeg,2 drb varrottas kettclti, 1 drb varrottas teritci. Viisiirlds utjiin

gyiijtemenytink nteg 8 drb fenykeppel 6s B A t k y Magyarorsz6g

neprajzi fali terkep6vel gyarapociott. A fenyk6pek Sepsiszent-

gyOrgy teriileterol regi szekely hazak fdnykepei.Adonrdnyok utjiin

szekely szottes gyiijternenylink 16 drb-bal, festett toj;isgyt'tj-

ternenytink 3l drb-bal gyarapodott. Az adomAnyok kozt-rl

legelsri sorban emlitjiik fel a gr(rf N e m e s Jiinosnd sz. grof

Bethlen Polyxena urtr6 6ltal adonrdnyozott 12 drb hAztar-

t:isi eszkOzt es fon6-szirvci szerszdntot, u. nt.: teker6levdl,

fon6kerek, tambour-rdma, agymelegitti, koppant6, olaj micses,

dohiinyvdgri, cukorvdg6, fdb6l kesziilt 6ra, kdve0rlti, fon6ke16khez

szalag, (minclannyi 1-1 drb). ArlomAnyok rn69 a kovetkezrjk:

BerdeZollAn, Fotos:4 drb bokaly kancs6, 1 drb fakupa.

Hadnagy Gerti, Maksa: 1 clrb csempe, Horviith Sdn-

dor: l drb gyongyclisz. Kiirpdthi Igrtac, Arkos: l clrb

festett, bedgetett diszitesii doboz, I drb borotvatart6. Dr.

Litsz I 6 Ferenc : l7 drb irott tojas El6patakr6l 6s Arapatak-

rirl, 16 drb szekely szcittes mintadarab, csihol6 acel. M i-
hdlyf alviJ., Sepsimartonos: 1 drb bokaly kancsti. Ne-
mes Dezsci:1 drb bokaly l<ancs6. Pel S6ndorne, Kis-

galanrbfalva I 2 drb asztalkendti, hAzi szotles. S i p o s Mikl6s,

Kdzdiviisdrhely viddke : 14 drb irott tojds. Sp ri n ge r Igndc,
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Egerpatak: 1 drb dohzinyviig6 szerszdm.ViIik6 Zsigmond,
Szekelytamiisfalva: I drbfaeke, V o I I man n Diiniel, Cyergy6-
tekerdpatak : 2 drb bokaly kancs6.

A neprajzi gyiijtemdny osszes gyarapodiisa l908-ban
76 drb. Ebb6l vzisdr 55 drb, ajdndek 2l drb. Az 1909. evi
gyarapodds az udvarhelynregyei gyiijtemeny anyagaval egytitt
vdsiir utjiin 9 drb, letet utjiin 14 drb, aj6nd6k utjdn 99 clrb,
0sszesen 122 drb.

IV. Kdpzdmiiv6szeti csoportunk szintdn gazdag gya-
rapodiist nyert. MLlzeumunk egyik igaz barAtja, Kammerer
Ernci orsz. feliigyel6 az orsz. magyar szdpmiiveszeti mri-
zeum igazgat6ia, kulturdlis t6rekveseink meltdnyol6s6ul a

m. kir. vallds- es kozoktat6siigyi miniszterndl szives volt
kieszkdz0lni, hogy nagyhirii szekely festcimiiv€sztinknek, Ba-
rabds Mikl6snak, egy kivdl6an sikeriilt, igen ertekes alkotiisa,
alapi Salanron Lajost Abrdzol6 pompds arckepe, mint iillarni
let6t nrfrzeunrunkban nyerjen elhelyezest. A gydnyorii fest-
menyt 2000 korona ertekben leltdrunkba iktattuk s az fj
mfzeunri epiilet felepiteseig a Szdkely Mik6-l(ollegium inter-
niitusi elnOki szob6jaban ftiggesztettiik ki, a hol most 616

kiviil6 festrimiivesz[inknek, Gy6rf6s Jencinek, ntfzeunrunk hal-
hatatlan emldkii atapit6jiit, pzv. Cserey Jiinosndt ds feltigyeki-
bizottsdgunk n6hai nagydrdemii eln6kdt, hatolykai Potsa J6-
zsefet dbr6zol6 pompds festmenyei is kifiiggesztve vannak.

Ezenkiviil a J6kai-nyomda rdszvdnytiirsulat 25 darab-
b6l ell6, szdkelyf6ldi diszit6sti motivumok16l kdszitett klis6-
gy ii jtemenyt adontiinyozott.

V. Termeszetraizi gyiijtem6nyiink reszere alkalmilag
a Szekelyfold teriilet6rril nehiiny eml6s dllatot 6s ntadarat v6-
sdroltunk s azokat. valamint az ajdnddk utj:in szerzetteket is

prepariiltattuk. Ezck a kovetkezcjk : E m I ri s 6 k : Vidra, Lutra
vulgaris, Egerpatak; tneny€t, Mustela vulgaris, Egerpatak ;

vadmacska, Felis catus, Etrlpatak ; vidra, I-utra vulgaris ltitl,
Oltszem ; medve, Ursus Arctos juv. (Elekes Bela ajrinddka) ;

nyest, Mustela foina, Oltszem ; vadmacska, Felis catus, 2 drb
Oltszem ; mtikus, Sciurus vulgaris 3 drb, Oltszem ; menydt,

Mustela vulgaris, Oltszem. Madarak: K0zdns€ges 6lyv,

J
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Buteo buteo, Oltszenr ; parlagi sas, Aquila heliaca, Illyelalva;
kdkes retiheja, Circus cyaneus, Gid6falva (Grlbor Pdter ajdn-
ddka) ; fekete sas, Aquila ntaculata, Gid6falva (G6bor Pdl

ajdnddka); kdzonsdges kakuk, Cuculus canorus, Sepsiszent-

gydrgy (Benktl P;it ajiindeka) ; erdei szalonka, Scolopax rusli-
cula, Sepsiszentgy0rgy (Benkrl Pdl ajdnddka) ; szlirke gdm,

Ardea cinerea, Sepsiszentgy0rgy ; haris, Crex crex juv., Al-
doboly; vdros gem, Pyrrherodias pul'purea, Aldoboly ; sziirke

r6ti heja, Circus pygargus, Sepsiszentgy6rgy (Benkti Piil ajdn-

deka) ; sarki buvdr, Colymbus arcticus, Sepsiszentgydrgy
(Benkci Pdl ajiindeka); nagy tarka harkiily, Dendrocopus ma-
jor, Oltszeut; kuvik, Athene Itoctua, Oltszertt. G y 6rf a s Gytizci

adorldnydbol : nagy lilik, Artser albifrons iuv., Sepsiszent-

gyorgy; bcijti rece, Querquedula querquedula; bibic, Vanellus va-

nellus ; koz6nseges lappantyu, Caprimulgus europaeus ; fogoly,

Perdix perdix ; szalakota, Coracias garrulus ; szarka, Pica

pica ; gyongybagoly, Strix flammea ; bagoly 2 drb; selyem-
fark, Ampelis garrulus ; karvaly, Accipiter nisus. -- Koz6ns6-
ges 6lyv, Buteo buteo 2 drb, Nagyborosny6 ; szajk6, Garru-
lus glandarius, Oltszem ; kozOnseges ltavasi szajk6, Nucifraga

caryocatactes, Oltszem ; orvos rig6, Merula alpestris, Oltszern ;

voros gdm, Pyrrherodias purpurea, Cid6falva (Giibor Pdter

ajdndeka).
Dr. L6sz[6 Ferenc mfzeutncir B;ilviinyosf tird6

k6nryekdn 1909. 6v nyardn kiil0n6sen a ttizeges teriiletek

nOvdnyzete es rovarvildga kOrdbtil vegzett gyiijteseket s a
mellett a Biidoshegyrtil val6 krizeteinket is nehiitty jellemzri

pelddval gyarapitotta. F 6 g e I Lajos kolozsviiri 6ll. sz4kisk. ,
mtivezetcitcil 33 fajb6l 6116 erdelyi fagyiijtemenyt vdsiirdltunk,
mely egyszersmind level-, virdg- ds termesgytijtemeny is. Az

emlitetteken kiviil az ajiindekoz6k jegyzeke a kOvetkezri: Be n k ri

Mihaly:Szerpentin,Als6-RAkos, I c'lrb. Hof f mannO.:Ko-
pecz: Limonit-cottcretio, Kdpecz, 1 drb. (o rv6 th S. : Calcit,
Bodok, 1 drb.Dr. Ldszl6 Ferenc: Fest6kfdld, Csikmadaras,
I drb ; Cuprit, Baliinbdnya, 1 drb ; trachitvdltozato!, Biiksz6d :

Vdpaviira. Ma t is Biilint : K6viilet mdszkriben, Zayzon, I drb.
Ne mes Dezsti: Kagyl6liej, R6ty, 5 drb. Schon berger

!,-
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N.:Kvarcit, Csikmegye, 1 drb. Tank6 Laios: Vaddiszn6-
agyar, 1 cl'b. Udvarhelyvdrntegyei mfzeunt6l : 3 drb fat6rzs,
1l drb 6svdny. Z'atl'tu{eczky Gyula: Medvekoponya, I
drb. Z u lid n Pdter: Trachitb6l kesziilt urna,2 drb.

Az 1908. evi gyarapodds osszegezese: Sllat 6s iillattani
keszitnreny 45 drb, nOvdny 50 drb, 6svAny, kSzel 7 drb,
osszesen 102 drb. Ebbtjl viisdr 78 drb, a tobbi ajdndek

vagy letdt. Az 1909. evrol: dilat es allattani keszitmdny 47

drb, n0veny 50 drb, dsvdny, kdzel 25 drb. 0 s sze s en 122

drb, melybril vdsdr' 9 drb, a tObbi ajdndek vagy letet.

A jelentesiinkhoz mellekelt kdt tabldzat gyiijtemenycsopor-

tok szerint Mfzeumuuk 1908. es 1909. evi osszes gyarapo-

disdrrak a statisztikdja.
Gyiijtenrenycsoportjainknak mdr sokszor isntertete.tt szet-

sz6rtsdgiinAl es j6reszben raktiirszertileg elzdrt voltiiniil fogva, mi

az egyes csoportok eg6sz anyagirnak attekint6sdt teljess€ggel

lehetetlcnnd teszi egyik-masik gyiijtemenyiinkbetr retrdszeres

munkat vegezni ntdr dvek 6ta teljesseggel nem lehet. Csak

az 1909. ev folyanriin javult valantennyire ltelyzetlink, de a

miir jelentesiink elsci rdszdbett ismertetett keltyszerii koltoz-
kodes vegrehajtdsa ut6n idiirtk es munkdnk j6rdszet, az admi-
nisztrdtivus munkdu kiviil, iitkolt0ztetett csoportlainknak az uj

helyisegben val6 feldllitAsa, az udvarhelyi milzeum anyagiinak

ideszAllitiisa, elhelyezese, a jelzett dsatiisok, kiszdlldsok fog-
laltdk le.

Rendkivtil sok idcit 6s nteg tobb f;iradsdgot vett igenybe

az dsatdsokb6l szerzett 2000 darabot nreghalad6 gazdag anyag

lisztogatdsa, konzervdliisa ds leltdroz|sa. Az errisdi 6s oltszemi

dsatdsok anyagrib6l rekonstrudlt eddnyek szdma sziizon feliil
varr. Mds segdderd hiiinyiiban ezt a tAraszt6 apr6lekos mun-
kdt is az dsatdst vezetci ntrltzeumcir v6gezte, A leltdri szdmok-

nak a tArgyakra val6 rdlestdseben val6 szakert6 kozremiikild6-
sddrt V a j n a Mihdly All. polgdri iskolai tandruak tartozunk

kosz0nettel.

Rendeztiik a Tur6czi-f6le, ugyszint6n a kdt6v folyamiin

szerzett egyeb leveltdri attyagot, valamitlt keziratainkat is,

nrelyekrtek nagyobb r6sze eleitdl fogva a kdnyvtAri anyag koz6

leven elhelyezve, elscisorban szorult rendezdsre.
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Az osizes beerkezett tirgyakal a sziiksdges konzerviil6-
sok elvdgz€se utdn bedrkez6siik sorrendjeben a Szaporodasi
jegyzdkbe, nrajd pcdig szakok szerint Lelt{rba vezettiik s

ennek megfelel6en szdmrnal jeloltiik. Gondosliodiis tortenik,
hogy dps6gben maradiisuk biztositva legyen. A kiinyvtdri
anyagot lV. 1524-1919. 6s 1920 -2380. folydszdm alatt; a

rigis6gtiirit L 675-2066. ds 2067 -2283. foly6sz6nt alatt ;

a ndprajzit IL 1678-1744 & 1745-1780. foly6sziinr alatt;
a termdszetrajzit III. 393-441. ds 442-457. foly6sziinr
alatt; a sz6pmiiv6szetit V. 13-14, sz. a. vezettiil< be az

egyes szakok leltiirdba. A sz€kelyudvarhelyi mrhzeurnt6l 6t-
vett konyvtiiri anyag l-278. s az egy€b mdzeumi anyag
1-223. sziirn alatt vau icltdrozva.

A gyiijtemdnyek haszn6lati statisztikiija a FrifelLigyekisdg-
hez kiirld6tt jclent€siinkltdz rnellekelvc van. Tudonriinyos inte-
zetek s cgyesek is ldbbrendben kercst6k meg Mfzeumunkat
konyvek, oklevelek 6s miisfdle tdrgyak haszndlaia v6gett Min-
denik esetben kdszsiggel dllottunk a hozzdrrk fordui6k rendel-
kezdsdre.

Itt emlitjiik meg, hogy C s u ta k Vilnrosds dr. L itszlti
Ferenc ntfzeumdr rdsztvett az 1908. julius 14-tcil augusztus
1-ig l(olozsvilrt az Erdelyi Nemzeti Mfzeunt rdgisdgtiiriiban
dr. P 6 s t a Bdla vezet6se alatt megtartott archaeologiai tan-
folyanron, ugyancsak a vele kapcsolatban rendezett bonciclai,
B),ulaf ehdrviiri rdg6szeti tanulmdnyutakon is. Ugyan-
ezen alkalomnral dr. Ldszl6 Fereuc a t6szegi 6stelepeu
foly6 iisatiisokat is megtekintette, C s u t a I< Vilmos pedig
-- j6 reszben a Sz6l<ely Mikti-kollegium anyagi tiimogat6s;i-
val - 1908. aug. I-t(il okt. 1-ig Budapesten €s fiilcg Becs-
ben archaeologiai es rnrivdszettort6neti tanulmdnyokai ds levdl-
tiiri kutatiisol<at vdgzett.

Helyisdgeinknek a kiilllitiisra leljesen alkahnatlan volta
daciira az 1908. dvben senr csdkkent a kozons€g 6rdekldd6se
a gyiijtenr6nyek ldiogatAsiban. Tavaszt6l 6szig iinnepeken 6s

vasdrnapokon delelrjtt, kiviinatra bdrnrikor nyitva l6vri piaci
bolthelyisegbcn a ldtogat6k k6nyve szerint a helyi hoz6ns6g,
nyiiri idtlben filkdppen az Alutazo idegenek nagyszdma szeur-

A gg0jtem€-
nUek haszna.
lati statisz-
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ldlte nrcg gyiijtem6nyeinket. Az 1909-ik 6vben a kdlt6zkodds
ds az ui elltelyezkedds kbvetkezteben csupiin szakemberek
I;itogathatldk gyiijtpmdnyeinket. A nagyszdmu adomdnyok is
mutatj;ik, hogy mindezek daciira a kozons6g drdeklcid[se
nrfzeurnunk irant semmiben sem cs6kkent.

Az 1908. Evi zilr6szdmadiis is vagyonmdrleg szerint, nem

vdve sz6mit6sba a nrdr kimutatott sz6madiisi tdteleket, melyek
a kii16nbdzri iillamsegClyekre vonatkoznak, bevdtelek 6ssz.ege

az 6tfut6 tdtelekkel s a Hiiromszdkvdrmegydtdl kapott dvi segdly-
lyel egyiitt : 4726 kor. 99 filler ; kiaddsok Osszege 3822 kor.
76 filldr ; p€nzt{ri maradviitty: 904 kor. 23 tilltr.

Az 1909. dvben : bevdtelek bsszege az htfut6 tetelekkel
s a Hirrornszdk 6s Csik viirmegyet6l kapott segilylycl cgyiitt
3705 kor. 82 fill6r; kiaddsok 0sszege : 2899 !ior. Bg filldr ;
pdnztiiri maracivdny : 805 kor. 93 fill€r.

Vagyoni 6lliis 1909. december 31-dn: 1. Alapitvdnyi
t0rzsvagyon : 3200 kor. 2. Alapih,iinyi jellcggel ncnl bi16
tdke' 358 kor. 76 fi116r; 3. dpitkezesi alap: (12.CCO+
10,000+9llB'10) 31,118 kor. 10 fillir; 4. pdnzt|ri marad-
vilny az 1909. €vrril : 805 kor. 93 filtdr; 5. gyarapiiilsi irl-
lanrsegelybril pdnztiiri maradviiny : 317 kor. 49 filldr; 6.

6pit€si 6llamsegely kanratokkal egyi.itt: 53,463 kor. l7 filler;
7. Mrizeumtelek 6rtdke; 30,000 kor. Gselekv6 6ll6s
1909. december 3l-6n,3 gyiijtemenyek Crtikdt
sz 6,mi t6sba n em vdve, 119263 kor. 45 fill6r.

Az 1908. dvben kiadtuk 1907. dvi jelentdsiinket, tovribbil
mdzeurnunk szervezete iigydben Csik- ds Udvarhelyrnegye
t0rvdnyhal6siigdhoz intdzett emldkiratunkat.

I{edves k0telessigLi nknek tesziink ele-
get, mid6n pArtfog6inknak, tiimogat6ink-
nak, valamint mindazoknak, kik egy vagy
m6s a j 6n d6 ku kk a I Mrizeumunk gy ri j te me nye it
gyarap i to ttek, I gazga t6-Vdl asztm dny u n kn e-
vdben ezen a helyen is hiil:is kijszdnetiinket
nyilvitrtitjuk.
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Az 1908. 6vi gyarapodtis statisztikaia.

IIt. N€prajzi gyfijtem6ny.
Magl,ar ndprajzi tdrgyak --

55

IV Kepz6miiveszeti gyiijtem6ny 
I

ar Szobrok. b, Festm6nyek ---
,.) Rajzok,metszelek, I ) I parnt tdrgy.

V. Term6szetrajzi gyiijtenreny.

"; Allatok, iillalt. kdszitnrenlek 
1

I) Nrivenyek 
I

r) Asvdnyok, kSzetek

24
50

70
973

74

,-fll 74 241 l02

Osszegez6s.
I. Krinyvt6r

3. N6prajzi gviijtern6ny .-.
4. K€pztimiiv6szeti gyiijtem6ny
5. Termdszetrajzi gyiijtemdny

ll

85i
1001 ll

55 I

4Ll

1023

- ,22',26

io

- I 102

867
162
2l

24

Gyi.ijtemdnycsoportok #-,til-,^lttl'
reztetett

,,) Kcinvvek ll 4l I I 70 572
lj Hirtdpok, egyes hirlapszdnrok l' 14 - : 52

kiitetsz6rn li f l-il -i 4

684
66

4
99
4

166

' ktti:tszhrn" 11 - L -il -i 4
t) Apr6 nyomtatviinyok .-- 93
d)Terkdpek -"- I - I 4

"j Kcziraiok - i -- Il) Oklevelek 6s cqydb iratok ] 30 l; - t ]36
r/) Egydb kcinyvtiiri-anyag - il - 1

..i
Osszcsen --- f5 , I 70 807 : - 1023

54
IB
l9

J
68

Osszesen --- lOil g73 
| 162 , -

v6grisszeg .-- l! rzas Lj , ]i,1r7 
,1 roz+ - !,1s+zt
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Az 1909. 6vi gyarapodfs statisztik|ia.

Gyii jtemdnycsoportok

I. I(6nyvtdr.
rr) K<inyvek
D) Hirlapok, cg1,es hirlapszdmok

kdtetsziinr
.) Apro nyomtatviinyok ---
,/) Tdrkepek
,) I(cziratok
/) Oklevelek es cgydb iratok
o) Egyeb kdnvvtAri anyag

29\ 30 ro3 674 ssi t

lll. Neprajzi gyiijtem6ny. ll

Magyar n6prajzi tdrgygk --,_.. ,'1"r, li ,, 
ll 

,0,

B 2 73 2t r0l

fi758
a

,,
28

14t
376

405

I

1l

I

tl

220
J

81
6
7

357

al
b)
r,)
d)
e)

39
47
13

47
50

r?5
t22

I

I

56? l+05
g l0 r,2261

2r Li 104
27

14 i', 122

674
601

73
26
99

I03
626,
I

29
115

8

8
II

vegosszeg -_- 
Ll

sr ii zaz ir+zs lisze ii sor


