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A Szekely Nemzeti MLizeum az 1910-ik €s 191l-ik esz-
tendri folyauriin ismet nevezetes ds drvendetes fejlcidesen ment
keresztiil.

I(tilijn6seu az 191 1-ik esztendri neurcsak enrlekezetes,
de l<orszal<alkotti is lesz ntindenha t6rt€net6ben.

Tobb dvtizedes, val6ban neh6,z, de anndl kitart6bb kiizde-
lem ut.1n teljesiilt vdgre a szdkely nenrzet egyik legnenresebb ds

legforr6bb v;igya: az 1911-ik esztend6ben miivdszi otthont,
mthzeurnot €pitett tbrtdneti entlekeinelr 6s fdldje ternreszeti
kincseinek. Ercis viirat a nemzeti kulturiiuak ! . . .

E nagyjelentris6gii alkotdssal val6ban uj korszak kezd6-
dil< a mdzeum eleteben 6s miikod6seben. Az igazi kulturdlis,
a l<onroly nemzetnevel6 ds nentzeterijsitti munkdssiig korszaka.

A magyar kultura 6s dllam megtartdsdban 6s fokozatos
fejlesztds€ben evszinadokon dt oly sol< €rdernet szerzett, de a
iov6ben m6g nagyobb nernzeti munkdra hivatott nemes sz6-
kely nenrzet Iegdszintdbb hill|iat es elismerdset 6rdentel-
tdk ki azdrt mindazok a lelkes hazatiak, kik e nagyfontossiigu
kozrniivelrjddsi intdzrndnyt megalkottak s a kik ezzel az €pi-
t€ssel auuak jov6, hatalmas ardnyu fejlcideset is hosszu idrire
iriztositottdk 

*

A rnuzeurn 1908. ds 1909-ik 6vi dllapotdrdl az 1910-ik
6v elej6n iisszeAllitott 6s nyonrtatdsban kiadott jelentdsiinkben
kifejezdst adtunk rrolt mdr azon aggodalnrulrknak 6s rern6ny-
telensegiinknek, hogy taldn az 1910-ik ev folyamdn sem tudjuk
elemi azt az eredm6nyt, a minek megvaldsuliisdhoz nrdr
1908-ban oly jogosult rernenyeket fLiztrink.
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Aedpitisiigtl Fiijdalom,aggodalmunkbeteljesedett. E p iti sti g y iink
tiirtCnete itllisa az 191O-ik ev folyamdn alig vdltozott.
1910-ben. Az 6v els6 fele' politikai viszonyaink miatt a nagyfon-

tossiigu kdrdds felveteldre leljess6ggel nem volt alkalmas Csak
az 6v nyarAn, az uj orsz6ggyiilds megalakul.lsa ut6n tudtunk
mtikiiddsbe lepni s julius l6-iin Heironrszdkvdrmegye fij-
ispiinja, br. Szentkereszty Bdla €s Sepsiszentgyorgy vdros la-
niicsa utjdn enrlekiratot, illetve kdrest terjesztettiinl< a vallas-
6s kdzoktaliisiigyi rn. kir. miniszterium, valanrint a nr. kir.
penziigyrniniszterium el6, egyuttal a Mtizeunrok ds l(onyvtdrak
Orszdgos Frifeliigyel6s6gdt 6s dr. [{egediis Loriintol,
Sepsiszentgy6rgy vdros orsz6ggyiil6si kepviseldjet is felkirven
indokolt k6r6stink hathat6s tiinrogatasiira.

A mfzeum fel6pitds6t siirgosen kovelel6 indokainl< alap-

iAn az l90B-ik 6vi 6llami kdlts6gvetisbett nreg6llapilott ujabb
100,000 I( epit6si segelynek eglszerrt', egy Osszegben valo
kiutaliisiit kerttilr, vagy esetleg engedelyt arra nezve, Irogy a
nrdg tizenhet dven iit nyerendri dvi 5000 korortds 6pilesi el-
lamsegdlyreszletek terhere megfelelri 6sszegii bankk0lcsirrrt
ve.hessiink fel.

A vallAs- es kilzoktatdsi.igyi mirtiszteriunt az 6v vdgiig
sem d6nt0tt hivatalosan ker6siinkberr. De 6rtesiilttitrl<, trogy

a miniszterium illetekes i.igyosztAlvirtal< vezctoi s a Mriz-eumok
es Konyvtirak Orszdgos Fofeliigyel6s0ge kOziitt t;irgyal6sok
folytak s ezek rencijen elvi nregallapod,is jiilt letre arra n6zvt',

hogy az dpitcsi dllamsegely terhdre a megfelelii lorleszleses

kOlcsorrt fclveiressLi k.

Ebben az idciben ugyancsal< liirgi'alzisok tolytak a

rtrfzeuur rdszletes terveiuel< az osszes utiivdszeti es nidzc,liis
ig6nyeket kiel6git6 kidolgoz;isdra ni,zve is s igazgat6-vzilaszt-
mdnyunk, hogy e szinten nagyfontossdgu kdrddsben nrinel

el6bb kedvezrj d0nt6st eszk6zirlj6n ki, - nriutdn ntdr elcibb,

szeptember 22-€n a r€szletes tervek 6s k0ltsdgvet6s elkdszite-
sdt vag-y a Hiiltl Dezs6-fele dltal{nos terveklekiildes6vel,
engedily megaddsi{t k6rte arra, hogy a terveket a maga ha-
tiiskdrdben itthon keszitlesse el, - 1910. december h6 4-6n kelt
ujabb felte{esztdsdben most mdr arra l<6rte a Mrizeunrok 6s

I
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iionyvtiirak Oisz;igos Fcifcliigyelcis6get, lrogy a menrryiben dr.
H ti I t I f)e zs 5 orsz. feliigyel6 6s miiepitdsz a rdszletes tervek
es kOltsdgvetds stirg6s elkeszites6re bdrmi okb6l nem volna
hajland6, e munk;inak oly idciben val6 elkeszitesdre, hogy
az rtpitds a tar.'asz folyamiin feltetleniil meglrezdhet6 legyen,
I(6s I(droly budapesti miripitdszt k6rje fel, rnert az
li szemel,veben lattunk legtobb biztositdkot arra n€z.ve, hogy
dltala tervezett -mf zeumi epiiletiittk mind a m[ivdszi kOvetel-
rn6uyeknek, rnind annak a nagvfontossiigu kulturiilis hivatdr-
nak megfeleljen, rnelyet Szekelyfoldtink miivelt tiirsadalma
rniir rdg6ta 6s teljes joggal hozzAfiz,

Az epitdsiigy 1910-ik 6vi t6rtdnet6hez lartozik mdg
annak megemlitdse, hogy a valliis- €s kozoktatiisiigyi nr. kir.
miniszterium az 50,000 I(-iis epit6si dllanrseg6ly otOdik ds

cgyultal utols6 rdszlete fejdben 10,000 K-Al, a 100,000K2-ik
6pitesi segely 3-ik rdszlete fejeben pedig 5,000 K.t augusztus
ho 25-in a sepsiszentgytrrgyi ad6hivatalniil mfzeurnunk ft-
szdre kiutaltatott. E 15,000 K-val a mAr k iu ta lt s a H ii-
r o nr s z 6ki T a k a r 6 k p6 n zt itr b a n gy ii m 6 I c s 6 z <j-

leg el hely ezetl epitesi alap 6sszege az.19l0-ik
6v v6gen 70,789 KT4filldrre emelkedett.

Az 1911-ik esztendrj elscj h6napjait a legfesziiltebb vdra-
kozdsban elte dt igazgat6-vdlasztmdnyunk. S minthogy decem-
ber 4-ik6n kelt felterjeszt5stire a hivatalos viilasz egyre k6sett,
miircius B-dn tartott gyiildsebdl megnyugtat6 tiijdkoztatiist kert
a Milzeumok 6s Konyvtdrak Orsziigos Fofeliigyelrisdg6tril arra
n€,zve, hogy a rdszletes tervel< 6s k6lts6gvetds kidolgoztatilsa
s a tdrlesztdses kolcsdn engedelyezdse iigyeben ntegt6rt6nt-e a
miniszterium dOntese vagy mifele siirg6s ldp6seket es int6zke-
deseket tegytink, hogy az 6pitkezest mdg a tavasz folyanriin
megkezdhessiik s annak gyors 6s szerencsds v6grehajtiisiival
ferrtart6 virmegyeink kozOnsdgdt vdgre megnyugtathassuk.

A Frifeliigyelcisdg m;ircius ho 22-En drtesitette igazgatl-
valasztmiinyunkat, hogy gr. Zicl"ty JAnos valliis- ds k6z-
oktatiisiigyi m. kir. miniszter e h6 l6-iin 2235. sz. alatt kelt
magas leiratiival a Szdkely Nemzeti Mfzeum uj dpiiletdnek dr.

Aa dpitds

tdrtdnete

19ll-ben.
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H i.i I tl De zsci orsziigos feltigyelri dltal kidolgozott dltaldnos
tervei koztil a F6feliigyeltis69 resz6rol elfogadott egyszeriibb
kiviteli tervet j6vahzigyta 6s a Fcifeliigyel6seget feihatalntaz-ta,

hogy a kiviteli terveknek a Ftifeliigyelrisdg kOzvetlcn ellen-
orz€se 6s mrizeiilis szernpontb6l val6 irdnyitiisa mellett leendti

dolgozdsdval K6 s KAroly dpitcim[lveszt megbizhassa.

A miniszteri leirat alapjdn a rdszletes tervek si.irgiis ki-
dolgozdsa iriint a Fcifeliigyelrlsdg a sziiksiges intdzked6seket

azonnal megtette,felhivdn I(6s Kliroly miiepiteszt, hogy az

dltaliinos tervek ds az utbaigazil(t ldjdkoztatdsok 6tv6tele v6-
gett dr. Hiil t I Dezs6 orsz. feliigyeldvel ldpjen drintkezesbe.

Ugyanekkor drtesitett a Frifeltigyelcls6g, hogy a tollesz-
tdses bankkdlcsOn enged6lyez6se iigy6ben a miniszter mdg

nem nyilatkozolt; nyilviinval6au csak ardszletes kiviteli tervek
elkdszit6se, s az dpit6si k6lts6gek vegleges rnegiillapitiisautdn
kivdn a fedezeti k6rd6sben nyilatkozni, mi6rt is a kiviteli
tervek siirgris elk6szit6se 6s felterjesztese iriint a F6feliigyelci-
s6g a nraga resz€rcil mindent meg fog tenni.

K 6 s Kdroly miidpitdsz, - aki a fiatalabb dpitcimiiveszek

egyik legisrnertebb 6s legtehetsdgesebbtagja, s az erdelyimagyar
s fcileg kalotaszegi 6s szekelyf6ldi dpit€szet multj6t sokiiig tanul-
minyozta es alaposan ismeri, - a F6feliigyel6sig megbizdsdt

6riimmelfogadta, hiszen - a mint Sprilis 10 en kelt leveleben

hozzlnkirta -,,eddigi minden munkdlkoddsorn, minden dolgorn
nem volt mds, mint 6ppen a mi erd6lyi magr'ar ndpllnk, a 5z6-
kelysdg €s Kalotaszeg ndpmr.'rvdszetdnek, epitdszet6nel<, nyel-
v6nek eg€sz csudiisan megmaradt karakterdnel< tanulmdnyo-
ziisa, hogy annak alapjdn dolgozhassak tehessel< vaiamit, a

mi taliin -- magyar lesz ! . . .

Ezt a feladatot -- irja tov6bb - ugy fogom fel, mint
jutalmdt eddigi tOrekv6seimnek 6s mint buzdit;ist, hogy tovdbb
is ezen az uton maradjak !"

Megbiziisdnak vdtele trtdn az€rt nyomban drintkezdsbe
ldpett d r. H ii lt I Dezsrj orsz. feliigyekjvel s az o |ltalAnos tervei
alapjdn a mf zeumr6l rrAzlatokat kdszitve, felhivdsunkra a

mfzeum anyagiinak megismerdse, a helyi viszonyok tanulmd-
nyozdsa, illetve az dpiilet elhelyezdsdnek megallapitdsa vdgett

q
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iiprilis l4-d.n vdrosunkba drkezett s miutiln itt vAzlatait
bernutatta s az dpiilet mdretei16l, beosztiisdr6l, elhelyezdsdrrjl stb.

behat6 tan6csl<ozdst folytatott, az I : 100 leptekii kiviteli ter-
veket siirg6sen elk6sziteite s miir dprilis 26-6n |tnyuilotta a

Fofeliigyekis6gnek egy eltimdretkOltsdgvet€ssel egyiitt, melyben
az osszes 6pit6si ktrlts6geket 20O -225.000 K-ban 6llapi-
totta meg.

A benyujtott terveket €s kOlts6gsziimitiist mind a F6-
feliigyelrisdg, mind a miniszterium elfogadta ds j6viihagyta s e

miniszteri j6vdhagyds utdn a F6feliigyekisdg nyomban mdjus
3l-6n drtesiiette igazgat6-v;ilasztmdnyunkat, hogy : ,,a nagy-
m6lt6siigu valliis- 6s kozoktat;isiigyi m. kir. rniniszter ur foly6
h6 29-6n 62980. sz. alatt keli.inragas rendeletdvel a sepsi-
szentgyOrgyi Szekely Nemzeti Mrizeumnak K 6 s Kiiroly dpitdsz

iittal k6szitett s e F<ifc'liigyel6s6g iiltal foly6 h6 17-6n 431.
sz. alatt felterjesztett tervdt, mint cdlszeri alaprajzi elrende-
zdse ds miiveszi kikdpzdse miatt kivitelre alkalmasat, az 6pit€s

alapj6ul elfogadta, a bemutatott kdlts6gvetdst j6v6hagyta 6s

ezennel telhatalmazza a Szdkely Nemzeti Mfzeum igazgatf-
v6lasztmiinyiit az 6pitkez6s mieltibb val6 megkezddse cdljdb6l
sztiksdges int6zkedesekre.

A kivitel a m, kir. 6llamepitdszeti hivatal kilzbejtrtte

mellett nyilvzinos drlejt6s utjdn biztositand6.
A munkiil< szakszerii ellendrzdsdvel, valamint feliilvizs-

gdlatdval annak idejdn a kir. dllarndpit6szeti hivatalt fogja a

miniszterium nregbizni.
Az epitkezlsnek a bemutatott es miniszterileg j6viiha-

gyott k0lts6gvetds keret6n betiil kell megt0rtdnnie."
lgazgatl -v Alasztmdnyunk e nr iniszteri fel hata I mazils birto-

kdrban, mely a r6g6ta foly6 kiizdelmet egyszerre elddntdtte s a

kivivott gy6zelem ordmdt viiltotta ki a kiizdri szivekbdl, csak a

Mfzeumok ds I(dnyvtiirak Orsziigos Ftifeliigyel6sdgdnek, vala-
nrint K. Lippich Elek miniszteri taniicsosnak 6s dr. Ma-
jovszky Pel oszt;ilytandcsosnak mfizeumunk 6s szdkely

fajunk irdnt |rzelt igaz ragaszkoddsa, j6indulata s a leg-
messzebb menci liimogatiisa alapjiin juthatott.

Erre a tiirmogatiisra val6ban sziiksdge volt mfzeumunk-

tr'elhat&lma-
ztis aa Cpi-

tdsre,

ts



Banltlcdl-
csdtt,.

8

nak, mert e n6lkiil a miniszteri felhatalmazds pdnziigyi meg-
alapoziisdt sehogy sem hajlhatta volna vdgre igazgat6-vdlasztma-
nyunk. Mert a mikor e felhatalmazdskelt,l27,455 korona k6sz-

p6nz felett is csak a tudomiinyos kOzgyi.ijtem6nyek 1910. evi
seg6lyezdsi javaclalmdb6l engedilyezett 25,000 K-ds berendezdsi

iillarnseg6ly besz;imitdsiival rendell<ezett. De a miniszteriunt elvi
hozz|i|rulAsa 6s dr. H eged ii s Loriint orszdggytil6si kdpviselti
tiimogatilsa biztositotta vdlaszlmdnyunk rdszdre a Pesii Magyar
Kereskedelmi Bank igdretet, hogy a 100,000 K-;is 2-ik 6pitesi
dllamseg6ly meg kifizetetlen s 85,000 K osszeget tevri r6sze

elleneben 57 ,200 K tdrlesztdses kdlcsont vehet fel, a lni altal
182,655 K fog rendelkezdsdre Allani s a Mrizeumok 6s I(0nyv-
tiirak Orszdgos Fdfeliigyelciseg6nek rniijus 17-6n kelt leirala-
ban kifejezett ujabb igdrete es biztatdsa, hogy a fenti osszeg-

lrez a F6feliigyel6sdgnek az 1912-ik 6vi k0ltsdgvet6s eltliriiny-
zatAra vonatkoz6lag lett felterjesztdse drtelmdben egy ujabb
50,000 I( OsszegLi s ugyancsak 5000 koroniis dvi rdszletekben
az l9l2-ik dvtcil kezdve foly6sitand6 6llamsegdly fog esetleg
jiirulni, - a legszebb rem6nyeket dbresztelte az 6pitkezds
miel6bbi, szerencs6s vdgrehajtiis;ira n6,zve.

Min d ezel< alapjrin igazgato-v Alasz.tnr6 nyun k j un ius I 7-d n

tartott gyiilesdben a v;ilasztrndny sepsiszentgyOrgyi tagjaib6l
egy liz tagu epittetribizottsiigot kiildOit ki,azzal az utasitdssal,
hogy a mihelyt K6s Kiiroly miidpit6sz a nrtizeurn elcimeret-
koltsdgvet6s6t es leirdsit bemutatja, azonnal irja ki a pllyit-
zalol, lLlzze ki a versenytiirgyaliis idejdt s annak eredmenye-
rril tegyen jelentdst, hogy ennek alapjiin a szerzcjddst a val-
lalkoz6val vagy esetleg v;illalkoz6kkal megk0thesse.

A mrizeum6rrik ugyanakkor bernutattdk a torlesztdses
bankk0lcstrn iigyeben a Pesti Magyar Kereskedelmi Banl<

szAmAra k6ziegyz6i okirat alakjAban ki:illitand6 kOtelezveny
fogalmazviinyiit, melyet a v|laszlmdny ndvszerinti szavazdssal

egyhangulag elfogadott s az elnokdt €s a k6t mfzeumrirt
megbizta a szerziid6s megktrtdsdhez sziiksdges int6zkeddsek
vdgrehajtdsdval.

Ezek az intdzkedesek nyornban v€grehajtattak ugy, hogy
igazgat6-vdlasztm6nyunk mdr augusztus 7-6n k€,zhez kapla
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grol Zichy Jdnos vallds- 6s kOzoktatasiigyi tnirtiszternek
julius 31-ert kelt 93895-1911. sz6mu leiratAt, melylyel a
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank jelzdlog osz-

t;ilyiinak felterjesztds6re, az 1908. dvi 90516. sz. miniszteri

renclelettel a Szdkely Nemzeti Mrizeum dpitkezdsdre enged6-

lyezett 10C,000 K-ds iillamsegelyb6l mdg nem foly6sitott
nyolcvan0tezer K-nak a Pesti Magyar Kereskedelrni Bank
javdra tOrtent errgedrndnyez6sdt tudontdsul vette, annak a

kozjegyzli okiratba foglalt engedmenynek, illetve kotelezveny-

nek alapidn, melyet az igazgal6-viilaszlmdny fentebb jelzett

(iunius Ir6 17-6n tartott) gyiildsdnek 21. iegyzokdnyvi szdnlu

hatilrozal|bll G 6 d ri Ferenc elnbk, C s u ta k Vilmos 6s dr.

Liszl6 Ferenc mfzcutntirOk junius h6 27-6n B en ed e k

Jdnos sepsiszentgyOrgyi kirrilyi koziegyz(i ekitt a Pesti Ma-
gyar Kereskedelmi Bankkat kdtoitek s a melyben a Szdkely

Nemzeti Mtizeum igazgat6-vdlasztmdnya az 1911-ik 6vt<il szii-

mitott tizenh6t evi idcjtartamon keresztiil iillamsegelykent

rdszdre j;ir6 dvenkinti iitezer korondt az egd,sz tizenhet 6vi

id6tartamra a Pesti A{agyar I(eresl<edelmi Bank tulajdon;lba

Atruhdzla es ettgedmdnyezte is ennek folytiin feltdtten bele-

egyezes6t adta, hogy minden tovdbbi rneghallgatiisa nelktiI a

Pesti Magyar Kereskedelmi Bank ezett ilnmdr redruhiizott 6s

tulajdondt l<6pezti evjdraddkot annak tizenh6t 6vi tartama

alatt a sepsiszerrtgydrgyi magyar kirdlyi adohivatalndl a maga

r6sz6re felvehesse es b6lyegmentesen jogervdnyesen nyug-
tathassa.

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank azonban a jiirad€k

engedrn6nyezds6nek e miniszteri rendeletben kifejezett egyszerli

tudomAsulvetel6i rtem talAlta kielegitcinek, hanem a szerzod,6,s

6-ik pontja 6rtelmeben a jdraddk reAruhinAsAt kiviinta.
Ujabb felterjesztdsiinkre gr. Z i ch y Jiinos valliis- 6s

kdzoktatiisiigyi miniszter rendeletebril K. L i p p i c h Elek
miniszteri tandcsos okt6ber 10-en 102366-1911. sz. a. utasi-
totta a budapesti IX. kertileli Allamp€nztArt, hogy a Pesti Magyar
Kereskedelmi Bank Allal a Szekely Nernzeti.l\'luzeum fel6pitdsdre

nyujtott kolcsOn rdszlettorlesztdsei fejeben 1912. dvi janudr h6

l-tol - 1927. evi decenrber h6 vegeig terjedtl idclre minclen
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dvi november h6 1-dn titezer K-t, Osszesen tehiit nyolcvanezer
koroniit nevezett Banknak b6lyegelt nyugtatvAnyaira fizessen
ki, miutiin mdr elclpb, szemptember h6 5-en 99065. sz. a.

kelt rendeletevel az l9l1-ik dvi otezer koronds rdszletet a

sepsiszentgyorgyi ra. kir. adohivatalrrdl kozvetlentil igazgatl-
vdlasztmiinyunk kezehez folydsitotta.

E miniszteri rendelet utiin mdr semrni akadiilya senl

lehet annak, hogy a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank a

mizeurn r6szdre l7 6ven 6t biztositott otezer lioronds jiirade-
kot lesz;imitolja.

Az dpites vdgrehajtiis;ira kikiildott dpitcibizottsdg julius
3-An tartotta elsri iil6sdt s az Osszes epitesi munkiiknak biz-
tositiisa celjdb6l augusztus 5-6n ddlelcitt I0 6rixa G ti d r i
Ferencz polgiirmester 6s epitdbizottsdgi eln6k hivatalos helyi-
seg6be zArt aitnlati versenytdrgyaliist tiizott ki.

A versenytdrgyalas a kitiiz0tt helyen ds idriben GO dri
Ferencz igazgat6vilasztmiinyi ds 6pitri-bizottsiigi eln6k
vezetdse alatt K6s Kiiroly tervezci epitcimiivesz, Malmos
Andor kir. fcim6rnirk, nrint a sepsiszentgydrgyi m. kir. iillam-
dpitdszeti hivatal kikiilddttje, valamint dr. B e rt e Istvdn,

Csutak Vilmos, dr. Daday Vilmos, dr. L dszl6 Ferenc,

Sipos Siimuel 6s Vajna Istvdn epittibizotts;igi tagok

ielenldtdben folyt le.
Az ui mfzeum-epiilet feldpit6sdre a kiivetkezti ajilnla-

tok tdtettek :

1. Szab. Parafakri 6s parafakti6pitm6nyi Gy6r r.-t.
Budapest : parafakci munkiira.

2. G aii I testvdrek vdllalata, Sepsiszentgyorgy : bdclogos

ds vizvezetdki rnurtkiira.
3. Vasgerend:ihat iirusit6 reszvdnytdrsasdg, Budapest:

vasmunkdra.
4. Kapri6rai mdrvdnybiinyak r.-1., Viliigos: krifarag6

munkdra.
5. Bende Gergely, biidogos, Brass6 : biidogos munkdra.

6. Horvilth 6s Kriilik asztalosok, Sepsiszentgy6rgy:
asztalos, lakatos stb. munkiira.

7. Cltrestel 6s Gaiil 6pit6si vdllalkoz6k, Brass6:

az osszes ntunkiira.



ll

8. Pap Lehel v6llalkoz6, Sepsiszentgvorgv: az 0sz-

szes nrunkira.
9. A,toindr Istvdrr,.f akircs Istvdn, Szab6 Mih6ly

es Dedk Aniiras r,all;ilkozril<, Sepsiszentgl'6rgy: az osszes

rrrunl<;ila.

10. Oravetz Jrizscf Szab6 Fereltc 6s tdrsai vallal-
l<oz6l<, Sepsiszerrtgy(rrgy : az iisszes mutikdra.

,\{indezerr ajrinlatok a vdllalkoz6k jelenleteben felbon-
tatvin, az 6pitdbizottsdg az osszes ajdnlatokat nlliszaki el-
biril;isra az zillarndpit6szeti hivalal kiki,ild0ttj6nek, MaI m os
Andor kir:dlyi fcjrrtdrrtdkttek cs [( 6 s l(iiroly tervezo miidpitesz-

nek, szdnrszerti eibiriliisra pcdig a helyi lnagyar kiriilyi sz6ttt-

vevcls6g szakkOzegeinel< adta ki.
Miutdn e milszaki 6s szAmszcrii elbirdliis r,69rehajtatott,

a bizottsdg ddlut6n felhat 6rakor folytat6lagosatt tartott iilesd-

ben a rniiszaki ds szdrttszerli felriivizsgilat eredm6nydnek elcj-

terjesztese utdn az osszes ajdnlatokat behat6an dtvizsg6lta s

alapos nr6rlegeles utiin azt a javaslatot terjesztette a tttrizeunt

igazgat6-v6lasztm6rtya el6, hogy az ajiinlattevdk kOziil az 6sz-
szes munkdl< kivitelevel A{oln6r Istvdn, Jak6cs Istvdn,

Szab6 Mihdly ds Dedk Andriis sepsiszentgydrgyi tiirs-
vallalkoz6kat bizza ureg s rendelje el, hogy a szerz6dds ve-

lLik az liltaluk tett aj6nlatnak megfelel6leg, 185,656 korona 25

filldr osszeggel az epit6si munkdlatok rnin6l clrjbbi megkez-

d6se v6gett a lcgL0videbb idri alatt kdltessel< nteg.

A nidzeum igazgal6vdlaszlnrdnya. ez dpit6bizottsdg
gyiil6se utin tartott til6s6ben, miutin a versettytdrgyal;isi
jegyz6k6nyv felolvastatott 6s a jeleirl€vti tervezo rrii6pit6sz
K6s Kdroly, valantint Malnros Atidor kir. frjmernOk dltal

16szleteiben is nregvil6gittatoit, szintrltt hosszas 6s beitat6
tdrgyaliis utdn ndvszerint val(r szavazdssal egyhangulag el-

fogadta az epittibizottsiig javaslatdt s egyben utasitotta az

igazgat6-vilasztu.rdnyi elnokOt es a kdt mrizeum6rt, hogy az

dllamdpiteszeti hivaialttil kikLilcl0lt ui.iszaki l<ozeg kdzrem likir-
ci6se rnclieit a szabdlyszerii szerzrid€st Molndr Istvdn, Jak6cs
Istvdn, Szab6 Mih6ly 6s Dedk Andriis vdllall<oz6kkal,
nrint a kiknek ajdnlata az ipitdsi 6s versenytdrgyaldsi felt6-
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teleknek, valamint a Koz.szdllitiisi Szabzilyzat kikdt6seinek tel-
jesen megfelelt, - kossek meg 6s a Itelyszinetr az epiilet
elhelyezdsdt kijelolverr, nevezett vdllalkoz6kat az epitdssel biz-
zAk rneg ds a munkiit azonnal adjdk dt nekik.

az ipitds A valasztmiiny megbizdsa drtelrneben a mdrzeum lrerydt
tneuliezcldse. nyomban kijetOltrik, a vdllalkoz6kkal a szerzrjd6st rnegk6tottiik

s iitadtuk a nrunkdt, mely a gydnyorii s epit6sre kiviil6an
alkalmas idrlben minden fennakadds nelkiil az eg6sz eszten-
drjn dt folyt ugy, hogy rniir 1912. febLudr hav;iban az dpiilet
tetri atd keriilt.

Minthogy az uj dpiilet teljesen csak az lglZ. dvberr
kdsziil el, az|rt leir;isa csak lg1Z. evi jelentesi.inkben tog
megjelenni, de miir ntost jelezni kiviinunl< annyit, hogy a
sziikseges mell6khelyisegeken kiviil 6sszesen 3l szobdb6l,
illetve terembril iill, t. i.: az alagsorban dlland6 vagy
idrjszaki sz6kely ltaziipari ki6llitds is erdrusitiis c6ljaira szol-
gdl6 hiirom nagyobb helyis6gbcil, kdt nagyobb praepariil6
helyis6gbril, k6t raktdrhelyisegbril es egy ket szobAs s egyeb
melldkhelyisdgekkelelliitottszotga-lakiisb6l; a f 6 td sz i n te n
a tiigas elticsarnok jobboldaliin van a kapus szobdja, bal-
oldaliin egy nagyobb iroda, mellette a deli szdrnyon egy
40 -50 olvas6 befogadasiira alkalmas, nyitvdnos olvas6tlerem,
a konyvtiiros irod;ija ds a ket felemeletes kOnyvraktdr; a
jobbszdrnyon a rdgisegtdr szlmdra 4 nagyobb kiellitasi terem.
Az em e le t e n, az 6piilet dszaki szdrnyAn nyert eilf6lyez6.st a
koriilbelcil 200 hallgat6t befogad6 es tiigas elcitcirel es ruha-
tiirral is elldtott, hat n6ter magas felolvas6- ds el6ad6-terem,
mely egyszersmind k6ptiirul is szolgal.

A kozdpen egy kisebb dolgoz6-, mellette kdt termdszet-
rajzi, illet6leg mezdgazdasiigi kidllitdsi terem ; a deli szdrnyon
k6t nagyobb ndprajzi kiiillitiisi terem van.

A manzar dban nyert elhelyez€,st, az dpiiiet eszaki
szArny|n a lak6szobiival is elliitott festcinrrlterem. Rendelke-
zesre 6ll m6g itt egy tiigas es viliigos toronyszoba ds a pad-
ldstdrben hdrom nagyrndretii raktiirhelyisdg.

A mdzeum teh;it egyeldre sztiksdgleteinket teljesen kield-
giti, de rnajd -- a fejkidds rendj6n, a tagas telken - mindkdt
szirnydn toviibb is epithetri.
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Mivel az 6pitds szeptember folyarniin gyorsan haladt

elore, az 6piitibizottsdg javaslatAra az igazgalo-valasztrnAtry

szepternber 27-dn lartott gytildseben elhatdrozta, hogy okt6ber

h6nap 22-en az dpiilet alapkdvet iinnepelyesen leteszi s egy-

uttal megdllapitotta az igazgat6-viilasztm6tryi eln6k es a kdt

m t'rzeu nr cir al ta t 6sszedl litott al apkci-okmdny vdgleges sz6veget,

mely a nrfzeunr6pitds rOvid tdrtdrreten kiviil a mrizeum fei-
kiddsdnek rovid tortenetet is magiiban foglalja.

Az alapkolet6tel iinnepe. nrelynek hatiiridejdhez es ki- Alapk6-

ttizOtt tdrgysorozatdltoz okt6ber B-dn lartott iildsdben a fel- letdtel.

iigyelS-bizottsdg is ltozzAiArull, okt6ber 22-ert delekjtt l0
6rdt6l kezdcidoleg a trtfzeunt udvardtt 6s a f6ldszinti falakra

rakott lillv6nyolron ntirrdvegig lelkes 6s emelkedett hangu-

latban folyt le.

Az eg[sz udvart ellepte az iinneplti k6z6rts6g, mikoraz
ii;rnep hivatalos tenyezoi az e c6lra keszitett emelvdnyen el-

helyezkecltek
Megjelentek dr. Szddeczky Gyula egyetemi taniir,

a kolozsvdri Ferencz J6zsef tud. egyetem rektora ds k6p-

viselcije, br Szgntkereszty Bela Haromszdkvdrmegye

fciispdnja es a tnrizeutn feliigyel6-bizottsdgiinak elndke, dr.

Kir A ly Ataddr, Hdrotnszekvdrmegye alispdnja a viirmegyei

tisztikar eldn, dr. T 6 r o k Andor KezdivAsiirhely vdros pol-

g6rnrestere es kdpviselrije. A refornrdtus Sz6kely Mik6-Kolle-
giunr ekiljArirs6gat es tanAri kardt dr. B o d o r Tivadar fri-
gondnokvezette, a Jtitekony Nciegyletet KeIemen Lajosne

elrrok, azigazgall-viilasztmAnyt G 6 d r i Ferenc pol96rmesier,

elnok. Elj0ttek az iisszes dllami lrivatalok vezetoi 6s kepvisel6i'

az 0sszes sepsiszentgyorgyi tanint6zetek taneirai 6s tanit6i

C s6 n k i Gyuia tanieliigyel6 es a sepsiszentgyiirgyi tisztikar

tagjai Fabienics Bdla 6rnagy vezet6se alatt. Megjelentek

a 1t\zoll6-zenekar, az 6nli6ntes tiizolt6-egylet, az ipartestiile-

tek zdszl6ik aiatt es Sepsiszentgyorgy vdros niinden szdpdrt

ds j66rt lelkesedni tud6, miivelt kozdnBege.

A tiizolt6-zenel<ar indLrl6ja utdn G ii d r i Ferenc polgiir-

mester, igazgat6vAlasztmdnyi eln6k a kOvetkeztj beszdddel

nyitotta fieg az iinnepdlyt : "....
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Igen lisztelt kdztins6g !

Annyi bus kiizdelern ds sziv6s kitart6s utiin, ime vdgre
m6gis -- rdvparthoz (rt a sokat h:inyatott gAlya . . .

Ezelcitt 36 esztendovel :icsolta iissze gyOnge kezekkel,
de ann;il ertjsebb ldlekkel, egy szentdletii igaz honlei{ny, ki
pr6fetaszemekkel tekintett a messze j0vobe. Ki mdr akkor
megldtta ktrzelgetdsdt egy uj eszmedradat oz6nenek, mely el

iogja egykor onteui zagyva irarnliissal mind azt, a mi a mult-
ban dicsci, kedves es szep vala nekiink s kitorolni akar az

uj nemzedek szivebrjl mincien hagyornAnyt, rnit ezer cven dt
szenttil tiszteldnk . . .

t\Aenteni, a mit mdg csai< n:enteni lehet, e moclern
iizdnviz ekil ! ez volt jelszava, ez r,olt gonclolata a nagy
szekely honlednynak. S osszegyiijtle nrullunk enrldkeibtjl rlin-
dent, mi csak keze iigyebe esheteit, - az idok huildmaira
bocsiitii a gyorrge gdlyAt, nregrakva rdgi dicsrisdgiink mcg-
nrentett clus kincseivel.

Ozvegy Cserey Jdnosn6, Zatlwreczl<y Emilia volt cz a

kiasszikus jellenri.i nlagyar nagyasszony, kit elki,ild olt az lJr,
hogy a szekely nentzet regi ernlekeiriek No6ja lcgyen.

Es a giilya elindult. - I(dt evtizecien At vezette azt hti
tiirsaival egy sokat tapasztalt bolcs ferfiu: Potsa J6zsef, kit
szdkelyek alyjiinak neveztek. EIes szernekkel tekintve a jo-
v6be, niutatta nekiink az iranyt, cle a sors - sajnos - meg-
tagadta tdle trzt az orbntet, hogy nregdrhesse a napot. nril<or
negpillantjuk vegre a kik0tiit.

Meghalt fele uton a ilagy hajris, rneghalt a lclkes ala-
pi16n6 is, - ds utinuk, reA itk nraradt a gdlya szcr.,-1ny

matriizokra.
Szent ordksdgiinket hiveir megdriztiik s hosszu bolyon-

giisutikban ujabb rneg ujabb kincselikr:l gazciagitottuk. Es
egynriist buzditva, koplaltuk lii a llosszu, nehez id6t, ntig
nteserkezctt vegre a segitsi:giinkre itiildtitt urento lraj6.

A magyar totvenyliozis dldozatkesz-ciige, a kormSny 6s

a Mirzeurnok Orszdgos Fofeiiigyel6segiricl< nreieg joirrduiata
segitett celhoz. S rnost - kikot6ttiink.

Itt epiil a tarhAz, rnelyben nenrsokdra kirakhatjuk 6s
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niegririzhetjiik a magunkkal hozott szent klenodiumokat az

utiinunk jbvci kesrl nemzeddl<ek okuliisilra.
Nem tdrhiiz, de templom lesz ez az epilet, cisi szekely

dicsrisegi.ink cirizri templonra, melyben minden tegla, minden
lArgy azl fogja hirdetni, azt van hivatva bizonyitani, hogy
e helyen -- szep sz6kely orsziigban tObb mint ezred-
6ven iit nem lakott, uem dolgozott, nem szenvedett mds

n6p csak a szdkely s nem rrolt itt miis nemzeti kultura,
csak sz6kely. S ha ezer ev 6ta csak ennek nyelve zen-
gett, ennek dala csendiili, ennek vere 6s verejt6ke hullott e

f0ld6rt s a magyar szabadsig6rt, ugy csak ennek a nemes
sz6kely rrernzetnel< van Cs lesz igazsdgos joga itt, a jOvrl

dvezredekhez is. S hogy ez igy legyen, az neni helyi 6rdek,
nem a nraguuk iav;inak onzti 6lrajtiisa, hanem els6 sorban is
a magyar nernzeli allamnak legfontosabb drdeke ! Mert a

sz6kely neurzet ndlkiil veszve van szdp Erd6lyorsziig ; Erdely
nelklil pedig Magyarorsz6g sincs t0bb6 ! . . .

TehAt: ,,colligite fragmenta, ne pereant". Mert elv6sz
a n6p, mely ludomiiny nelktil valir. l'udour:iny 6s ntiiveltsdg
pedig nincsen a muliak ismerete 6s tisztelete nelkiil. Mdg
miivelt csaldcl sincs nemzeti, csaliidi hagyomdnyok nelkiil.
Nemzet pedig ugyancsak nem 6lhet, nem dllhat fenn ott, hol
megsziint az 6si hagyomdnyok irdnti kegyelet, a hol a na-
gyok clicsrisdge nrAr nem lelkesit s a hol csak a haszou, 6nzds

6s korg6 gyomor lett minden cselekves egyediili rugoja , . .

A szekely nemzet mindig biiszke es 0n6rzetes volt sza-

bad szArmaz6.s6,ra, sajitos cjsi alkotntdnydra, fdnyes nevii
ekideire. LJisz ennel< a loldnek minden roge egy beszdici tdr-
tdrrelem, rnely nernes es gybkeres, igaz magyar minden
porcikdjdban.

Biiszkdk 6s iinerzetesek akarunlr tehdt ntaradni jdvdre
is. Nemes nenrzet ; a nlagyarnak egyetlen 6s utols6 csepp
vdrig hi.i testvdre a nepek nagy tdrsadahndban. Honszeretet,
munka 6s becsillet lartott meg eddig, ietiint sziizadok alnyi
v1rzivatarla kozt; ez lesz hitvalliisunk a jovoben is. Ennek a

szent hagyomiinynak hircietdsere €s iipoliisdra emelkedik itt a mi
nemzeti templomunk: a Sz6kely Nemzeti Mfzeum, melynek

alapkovdt tessziik ma le.
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Unrrepsdgiink csendes ds szerin1,, rnik6nt csendes. zaj-
talan es .eszrevdtlen volt ez dpi.ilet ldtrehozrisii6rt kifejtett eddigi
munkdlkodiisunk is. Keriilve keriiltiink minden hangos feltii-
n6st, liirmdq mellvereget6st, mert nem azl akartuk, hogy min-
ket Idssanak,, hanem azt akartuk, hogy csak befejezett lniiviin-
ket vegye majd 6szre a viliig Az a rneggyrizriclds vezet,
hogy csak onzetlen, komoly nrunka es kitartiis teheti majd
nagygyri ds fiiggetlennd sokat szenvedett szegdny haziinkat s

nem honfiusdi p6z-ol:is, vagy cifra frAzisok, melyek a nemzet
nagy 6piilet6be mdg soha k6t t6gldt sem enreltel< egymiis fol6.

Bocsdsson meg ieh;it nekiink ma mindenki, a ki netaliin
csal6dva tdvozik e lrevds diszii 6s iinnepszdmba alig vehet6
osszejdveteliinkrtjl. Ma csak sziviirrk m6lydn iinnepeltink. De
ha a magyarok Istene eltet ds nregsegit s majd annak iciejdn
kdsz es befejezett nrunl<dr,al dllhatunk eld, akkor majd egyiitt

'hajtandjuk fel az 6rdmnek tele pohardt es boldogan adjuk
At az utiinunk kOvetkezriknek a toviibb epitci kalapiicsot,
melyet eddig mi csak gyonge kezekkel forgatitnk.

De eladdig is : legyen hdla, k6sz6net es dics6sdg a
nagy aiapit6nci Or0k emlekezetdnek es mindazoknak, a kik
iddig segitettenek : Iegyenek rnelegen, szivbrjl iirlvirzdlve
orOntiinkben rdszt vev6 kedves venddgeink, kiilondsen clr.
Szddeczky Cyula kolozsviiri egyetemi rektor ur rim6!t6siiga,

- legyen Isten dlddsa €z 6piileten s a ueules szekely nemzeien !

A rnely lratdst keltett beszdd ntiin Csutak Vilmos
fcigimn. taniir ds mfzeum6r olvasta fel a pergamenre irt s
az alapk6be helyezett kOveikezri szdvegii okm;inyt :

Ae atapttii- Mi_g !4EY$'ll:_!,1'l(zeum alulittt gglgli6 ve-
ot;mrinq. lt4,nglyu es epi[i:!,rot!saS1 em19t=!lt qgjlk .rl1_gql-

Pb._lfly.rett leveliink ;iltal a messze jovendiiben kovetke-
zriknek, kik valaha ei i*runXii niru.,,itor1at, ho[y ezalapkri

_,i rr_llnrit ro.t.,i foly6 i-1I-ik csztcrrdelebcri rrgr.rtt:
t oM ,ryg,, g_Szekely NeryZL $lfrflm eptetdt kez-

{q!$ gptq! q 
^4qgy-i,"! 

!-{qtql9srggLrgt_ry1q4.,t
kerv6n buzgo szivvel hazafias munkdnkra.

I
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Ezt a mizetmot az l87s-ik esztencldben, a mikor ha,

ljirtkban a Magyar NenizetiMl'rzeumon es az Ercielyi Nemzeti

Ozv. C s e r e y Jdnosne, srrleLzj1! nrgrzky Emilia
urasszorry csalddja es a szdkely nemzet er:gyqjt6ll!,rll:I:
targyaib6l_ alapitott4 18??-!q, pedig S_z e n tiy ", Vt
Gyuldnak, Hdromszdkmegfltrilirytyqr6jdnak 6s ut;ina P o t s a

Jrliifl.k, nevezett vdrrnggfdlgtpg1@
lfqr"l91_Elf_rygullutaUOt ,,.r.r .re qjan-

9.1_"4q, S:plls_rgntgyorgy _ t4lo$1 jeldlvdn ki annak szdk-

lf.tyllt.
erqtg olre t. ty_\.I r.ti l,t,i r.r,,L, gy.i

Csik- es Udvarhely viirmegyek fciispiinjaib6l, alispdnjaib6l
re ndezet t tandcsu vd rosa, u a t p_o.J$grnr.lt!11b6]_4 l, t.]igyg] 

"-qt9{i1s_f{94.,"elynek glno!.@
fciispiin, iegyzrije Hiiromszekrnegye alispiinja._lqlgtt"Uggy-
zij j e S e ps i sze n tsyfgf : u'9. pglgry11rllgj_ullo _!gy!f]
pe! ig _a f e I ti gye lqqizgllgg_e l I eruirz6se nTl tgtt_a, igglgrto-
vd lasztm iin y yglej! iln ryglm 1r!4y1sgl6ivel, a rnd zeum rirOkkel

es penztdrossal egyiitt.

E f.lurylt,;:!1lgtt.,ig!uk t'.l.rl.g hiratrlry
iai : elndk biiro S z. e !]S: . rft y Bdla, HAromsl6!_vlrryregye

triryq1g,_bI9]!trgl ltgg!-q y_. ]gL1y Siindor Csik v:ir-

@!:ri4!!llgy, lE I v_r1ryEgyg
t6tpqf[.9lf.y d ly AladAr Hdromszek virmegye alispiinj4
dr. Fejer Sdndor Csik vdrmegye alispinja, dr. Sebessy
lqry{!"r4fty vdrriregye alispiinja, Godri Ferenc Sepsi-

y11|glgrsy_llro!_pglga1lg!._ry. q : u r'6 k Andor Kdzdi-
y{.rrlgly varos polqarrnest ar. Uif ,f ,-rf].rg-l C.,!
$reqrygg!_po I sd rm es tere, G o tU u fg_J.rq:_V!lt!:
udvarhely vdros polg6rmestere 6s dr. O r e I I Dezsrj Gyergy6-

y:'rtryttOr 
"aros 

p"tg,i.

2

Alapitd,s.

11 elttqryclil-

bizol.tsti 17 .

FeliiyTuelii-

bi zottsi.(t

toq jui..
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4 nnllggmqk e*_{gryyteg! !"Zlgoj_ I!19!!syll!!999

Lseal31_q9s!94y_e1!ilLqd_.1g!I j_!11Jo ryf !g_1e01-!91
bekovetkezett haliila utdn a feliigyelri-bizottsiig hatdskdre a

ryqTgqu E "tirf*at 
o, i,igr: _fIEL*919I9*.19UI

qrr4l. djltgyel ete alatt az Igazgai6-Vdlaszt\6nyy:1L
lott dt, melyry!_@gi_lg4gttrjl fogva mindm:iig elhivatiiluk
tel jes tudar aival i_@gg|!_qi!4$I_j!
rnunkiilnak a vezetesiikre bizott rrfzeum fejleszt6s6n. E, tagok :

{9$jr. q,,'.l(tS8t-1888.t, m a r * prs.t (lBB1-1901)
P u n t i9$_!ilos, 1$y_sfert![LnrLizeurni puizt11o1 (i88l -
S!!),_&d::lv LLq. ttSl_l QBql,_S, nr,-6 D_€nes (l EL
1.883,),_!1,_S ,Ay,_Etrll_(lqql ,1888.), Sl_e n t ivA n y i

Igryq]ryq1 
- lS_q? ), N a gylQeza (ts!_i_tg8el.! rfu_4 !:

lglvril (1889--19-0_5), D_o rn iii n lutgl (1189_1901.), Z a y-

Zo n qe!_q8J9:-_19_i_t I_Y. flf n yi Endre(l88q:1q91)
d1. Sz_6kely e9nd:gl1 (1!90-1897.), id_. iSartha Imre

(L893_--_i90!.), It 6 n V_q 94lrg-9gt,sig'grnyd nrfzeunti pdnz-.

tdros (l!93-1895.), Fe jer Manri (1893 1910)_Godri

Iere1g l$g3_ffris.), cyerf e. Gy

K ii rr n I e Tivadr, (lql_111ig.), I( o vii c s_Les/it (t9gl _ vY,,r

rrraig.), 1907-ig- egyszersmirrd mfrzcunri penztaros, dr. Ld szl 6

ISt_.'L._(reo2_lggLjj: . y_ llt_q9_0l,rl9q} z a y z o n

Ferenc (le0L_*19.),-1Q s u 1 a k_ tri1q "._jeqqfry€]t. o_4l1Jlryt(Ie06 --mais ).LV e y_!4{f!e06_
Lgr!)._qf_! r r g 

-lgtvzin (1e07-maig.),_S,t 9!_ Sdnruel,

9gl_s1e'"!ry1{ jur-.u*i P@ j lla
Istvrin (1907-maig.)J a t h u r e c z k y Gyula (1907-rnaig.),

dr. Bart h a Irnre(t9la__,r,q,Qrqe1!m an n Geza (lg0B-

ry g.), _qll, ry]i rltt_1]999 -m ais.)

rylg HorvdthlAszkl
ygflllryglqq) ** R, ",, 8r , *q
pedig (1E93-190i.) A'ia lili Jdzsef iOilOltc be czi a tisztct.
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l\4qtrrqq !y4gtuzgalommal s jelentds eredmdnynyel

ryg]g"ltak ,,1r.r,,,r,, i k J6zsef haliila

utiin a mfzeum Osszes iigyeinek vezetdsdt_Godri Ferenc

qglgq1tn$19!__Ill-11i!yt"tt i gazgat6-vdlasz tmiiny i e I nd k

vette iit, ki mind e mai napig errjs sz€kely fajszeretettel, nem

lq!q99_qrrgg!3ggal ds ntind az igazgat6-vdlasztntiinynyal,

ryrd_pgdig_g_ry4_ury{gklgl v{ t-etjes egyetertdssel dol-
gozik a mfzeum fejlesztdsen.

Az igazi milzedlis munl<dt, a mizeunr gyiijtemenyeinek Mtizeutn-

syara pitiisdt esJqldlrr*lf4gllnlg jg1 iil..lgti fts -tl._n- 6r dk.

{91 "ttatarat 
t.r,t.tto muzSg119l9!_!r-

geztek. Az elso mfzeum6r a ,,Cserey-mfzeum"_lyllglgnel
,,ldtrehozcja" es rnegerlelijje V31eq y__gl_ula ]aqgr 1ott,
liinek lBBl-ben fiatalon bek6vetkezett haliila utdn, 1881. ok-

tober l5-en N a gJ Geza, nrost a Magyar Nernzeti Mrizeum

regisegtiiriinak igazgat6 cire, vdlasztatr:tt meg mrizeumcirnek,

ki l889-ig 3 miizeury€Mtemdnylrnt fejlesztdsdn, valamint

ismeLtet6s6n 6s tudorr;inyos feldolgozris;in egyforma buzg6-

saggal doigozott
Eltdvoziisa utiin 1890. szeptember I l-6n a mfzeum

feliigyel6 bizottsiiga a reformAtus Szekely Mik6-Kollegium

glg$'u'.gltr q,r,
kezdettril fogva eddig is ingyen szdlliist adott annak falai

k0z6tt. Ettrjl kezdve a mfzeum elete nteg jobban trsszencitt

a kollegi um eletevel. Az el

zeumcirOk, biir a fejl6dci kollegium munkaerejiik i6r6szet

g911.tfy:lq_rgl..r.iiik telies megfeszitds6vel, nem ritkiln
testi es szellemi eg_6tqig,klgleqg"rgy"t, Onzetleniil aul-
k{liak a gondviselesiikre bizott m(zeum fejleszt6s6n. A kolle-

gium lgirglf,iriit *,ir.u*OrOt 
",,

1889-1890-ig, clr. Sz6 k e I y Bendeguz 1B9l - 1892-ig,

Vdrkonyi Endre 1891-1894-ig, Dom jdn Istvdn iB91-
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1901-ig, dr. _\g"J]:*ISr."._ 1901-tdl mostanig, P 6 t e r

M6zes l90l -- 1902-ig, Z ay z o r-r Fererrc 1902-- 1908-ig,

Ciu t a t< Vit*-or rOffSlOl_ ,rr_"rt*;g
Valoban csak e vezetd teuyezdk : az igazgat6-viilaszt-

,.,
t4!y_91 i_ lrlleur o.o!_ nrlq'g Ey:E'lq.lgttlgi!9rg
biztositlratta a mnzeum elland6 9s fo lq!]g$t.Lfryg-
nyervdn es biztg!4y1,f_*,"q a tulaidonos es fentart6 vdr-

nregyeknek es 9 rglryggyek szekely tersad pedig

ktilbnbsen a_Mrir.rnlok 6. Iiti,ryuterrk yjl.i
te&en.t tl lqrylr kiriilyi dllarnkormanynak evrcil-evre foko-

,l{qjtq! qiqiset ty1 4!9:qtt dZ':eet _{lyj1, I' ogJ_'11g_j

gyqtte',tlly.k_IlZtllvug4lq\ at!ryry, I Sie-b., 877e dtU
1890-ben 24,tlOQ ! 1c!].rz.t torzsallonziny a kollegturnmal

k6t0tt szelzodes kelte ota lefolyt 20 ev alatt az 1910. ev

v6g€ig 80,467 drb-ra szaporoclott fel.
-- U,uqi_@h u re czky Emilia

urasszony a mirzeumdt 1877-ben szekely lemzetenek adom6-

nyoztal r i kolglgr h ogy a z rrun dl& _Epsi szen tgyorgyllln !,, ltin
kezeltessek.

Az lB79-ben az imecsfalvi nemesi kuridb6l Sepsiszent-

gJifglre Y mnak a refornriitus Szekely U1lL6__

[g!:_glq',_9ltlqt6.,igo_odglljgl L !l9lgl Id epti Iet enreleten

negy .rg!4ltt .llgtl"ty".oLrot atio .ratta l
Ug99rl_84!49'fj$nek bizouyult a gazdag anyag be-

fogaddsara es kidllitdsdra.

tpitdsi nZrp--Netrri P o i* ;*i.f hdrornszdkmegyei fdisp:ine az 6r-
qyiijtise. o.rn, rrgy - t *rr

lan szirkseget elcisz0r nyornatekosan hangoztatta abbjl_9

nyilt leveleben.g.ty"t t990. lrrra,
[":J!g1[]y_ vArmegye akkori foisp;iniahoz s a miryl11

lqlgyel6-birothag akk

P o t s a J6zsef ugy hivatalos, mint tdrsadalmi uton, scit csa-
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Iidi koreben rendezett tdrsas Ossz-ej6vetelel< alkalmdva! is a
.-_...1 .

rutIzeumnak nriekibbi felepitese iriint felebresztett erdeklrid6st

iiiintrharafig felszinen t

kozdsra buzditvdn mindenkit, a l<i csak erintkezesi kOrebe

iltg!-.fjjf.f Crf-r p.Oig UOu*h.ly u-,,.gy.lr.n r.rk._
sitett es gyiijtott evekry qt_!_8ry!It":..g1 .4!qy !l!!!q:
lis c6lra. Lelkes buzg6sdgukkal val6ban mindketlen kivdlo

erdenreket szereztek, de mdr a nemes szekely nemzetd s fri-
Pg ryqgryygl,j{g"Eryry Iq, "r. 

g, 6 k-' # k. I }' ta'., d. 1," e 6

ry
nrdzeumi,csarng"Ll*pite.6re felhiv6 szozatdl megdrtette s az

f9f_gy Es.€ csaknenr fill6renk6nt 28,000 t(-iit adott 6ssze.

E::! osszeg azonban, _Ef q q9_I 
= lf X 

"_, 
,n r,l {n-

{f:, er f"rgrrOr=agi Egyestilet 10,000 K-et,
Hdro mszekvdrmegye k0z0nsdge pedig 12,000

I(-;it adott hozzd, teliess6ggel nem volt el6g egy a gyiijteme-
nyek teriedelm6hez m6rt epiilet feldpit6s6re s azert a mdzeunr

iggg{lfdlryqa,rya kdnytelen ,o az Allanitoz
fordulni, annyival is inkiibb, mert a nagytOmegii s ry49
hazai es kiilfoldi szakertrik szerint is nagy6rt6kii mrize;ilis

l,,rrg t.,.r.. re.

telen volt a uagyk6z0ns6g elcil lassankdnt elz:iratni, a kolle-

@en s a viiros kiilOmbOzti pontjain ki-

lgqg , lrosy
a mfzeum az orszdg keleti vdghat;irdn, a minden oldal16l

ry*t ti..ggE :l1gL rro. Syiiriildnt kt iilo*r.tt S#l,.lyf6Etu
mind nemzeti, mind kulturiilis szemp_g4!9l_gryyq, nagy-

Igntry!eg!__!,uq1t4 ..uk r6szben tudla teljesiteni, s6t az

1909. 6v 6ta miir .ru h*rd-
fdrhet6.
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V 
9 
g,.. ql _i gyg uto lT ll'_l t,l4 ryl qli l "' r i t -1y19_1s t1e t9t 

!e 1
ttrggtrjlto[ terese i re, a M[r ze u mo k 1s_ X9II r t3ral_1Q1sz ii So s

ryqygyglgry€glg! releg ajdnlat;ira, es sr6f A p p o n y i {lq.IJ
vallds- 6s kOzoktatiisiigyi magyar kiriilyi nriniszter el6terjesz-

t.r.r. it.r ..f j3ira az tgOO.

6vben 50,000 K, az 1908. 6vben megint 100,000 K dllam-

segdlyt adomdnyozott, az ekibbit 6vi 10,000 K-iis, az ut6bbit

pedig :yr Sr9Q K-a. rdsrletet be,

eml6khdziivii viilj6k a minden tdren_€ygnrg]$qra_Jfqglll!
sz d ke I y seg 19!619t619!._t_919 i 

g q! lef 4lq' l, *ISg9l', 
9-s9! 1g!,

egyszersmind Orok tanusiiga legyen ama t0rekvdsekltek is,

Lelyeket a magyar ;ill@ emez cisi _ds hii v6-

delmez6i jav6ra kifejtett." (Az 1908. 6vi dltami k6lts6gvet6s

indokoLisa)

Mivel azonban a 100,000 K-iis 6llamseg6ly utols6 rdsz-

lete csak 17 6v mulva lett volna esed6kess6, az igazgall-

ur]grrt*ery S.prirr.ntg
jdnek, dr. H e g e d ti s Lorilntnak buzg6 tdmogatdsdval s_ a

Ug1q nek es a

vall6s- 6s kdzoktatiisiigyi magyar kirdlyi miniszternek j6vii-

h-rgyaru ,n.tt.tt , P..ti lvlrgy- K.r.rt.d.tn,i Brnft6m fotyO

1911. 6vben 57,200 K-iis t6rlesztdses kdlcsOnt vett fel s mi-

ulin az 1910. evben grol Z ich y Jdnos valliis- 6s kdzokta-

Bglgsriftrsr3rf ,r ,,1lgTra,,
berendezds6re egy Osszegben ujabb 25,000 K 6llantsegdlyt

q9g*rry"r"tt, .6t , M,ir 6s Konyvtdrak Orsz;igos Fri-

feliigyekisdge foly6 191 1. 6vi miijus 17-6n kelt leiratdban

egy ujabb 50,000 K-ds dpitesi dllamsegely megaddsiira is

remdnyt nyujtott, ugy, hogy ennek kdvetkezteben az epit6sre

sziiksdges p6nztrsszeg v6gre teljesen rendelkezdsre iillott :_ az

6pitds foly6 1911. 6v augusztus 2B-An kezdet6t vette azon a

telken, melyet az igazgat6-vitlasztmdny rn6g 1903. ciszen
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Z!qL[114 11_.€ig!gr"lt j g mely i rnxleum celiainak rnin-

dq t.t il,!gln.1 tiv{o3rytegl9l9!
Az 6pit6shez szi.iksdges 6sszegg-[ ]ryg1yer9s_1lt,i.t .lrgl

lli:tlqtlt "._tmo,t*rt Ei,O.tr glyqtrr, ry9!y!gltg1r€49:
viilasztmiinyu4 ll,xqgn egyeslaBll_ lqllgl r glekkel kivct te,a

nraga reszdt, tobbrenllgijpll:lEly kdsziilt._H u yI, J"-
zsef lB98-ban a vdrmegyei k6rhiiz el6tt levd szerpentin-ut

kozti tcrilletr.;qya rf iis Cy_rizci 1899+; r rann.gy-e.-teg,

11va_s1e_k1qt!gl. Idl9. !I$_19!{ 6vben a mostani mizryI
telekre kes,zi!_.11 !.r".\gt, ugy1ltttg . i,flv1.: _1!{-be1p_v o-

1 
a I Eoe ,r11qiqi!9sr, 1_e!9-bgl qedig FIfLI!] ofr:" 9ri;fqg99

I.lllgvl" $,gqigtt !_Ettg!.t._ De mindezen tervek alapjdn

g_gqltds megkerdhetd ggISfJlI
penzlridny, mdskor a vet_tgglt k919!111ryq!_Itr991lyi.4{
m e ga kad d ly qft@."_tglryry{gg U$11
eq u_

el6terjesztesdre a vall;is- es kozoktat;isiigyi magiar kirdlyi

n,i,l.4r K 6 r Karoly budrp. bizta meg a ter-

vek elkdszitesdvel, kinek terveit nevezett miniszterium _folyir
1911. evi miijus h6.19-6, kelt. 62,98 19 A4u1qqqg!

9s l(dnyrterak Ors dhez intdzett rendele-

tevel, mint c6lszerii elrendez6se es miiveszi kik6pz6se miatt

kivitelre alkalmasat az 6pit6s alapjiiul elfogadv:in, a bemuta-

tott kOlts6gvet6st j6viihagyta ds felhatalmazta a Szdkely Nem-

,.ti fUr@ az +itfr.r* ri.f"Ub
yg!_ryggk.4t9 rEq!91 sziiksdges i ntdzkeddsek m egtetel€re.

Gr. Z i c hy Jiinos valliis- 6s kozoktatdsiigyi miniszterry{t
tatsl!9{!_9, 6pit6tiigy .l6k.r ds szerencsds

lS!ryg]iqqlgriil Koronghi Lipp ich Elek miniszteri tanii-

csos 6s dr. Ma jovszl<y Piil osztdlytaniicsos oly sok drde-

ntet szereztek, hogy a szekely nemzet igaz elismer6sdre 6s

hiiliijiira drdemesitettdk magukat. Flasonldkdppen hiildra k0-

Epitdsi ter-
uel;. li ds

Ikiroly
ter oe .
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l4g4.k lq ryilzqllgll1 ebben az iigyhen is E I e I< e s

t!.wt:r::ler Bela 6s biir6 Szentr,.1.i-.ty Ser, t.+

lgl.16-bir",*.ag "d."rirt Or. g. n . f ..t"i,, ..1-,=i-

lr{gYtirgyi il-4gg
iigy fiiggri kerdeseiben a valliis- ds kozoktatiisiigyi minisz-
t*iun u.r. t,iiu. I i.*.t.lt* .r.Jr.ry.. f argyaiiiso k at folyf aita k.

a nnrirrr"f. er rc*,y*,irrf. Or=-g"-= n,,t.ftgy.f"*gl:
nek tagjai, liik kezdetttil fogva t0bb izben meglatogatvdn
;r,1^rrrrrkrt, **.rrk r*l.g 6rd.klOOe*t tr*.,tottrf, -niktjflrgfqfgl **u;* t
ggqgglyglgllqqgg4qk gZ epiitfqte g!9!er9gy4ll'orek-
y_e_srylqfl4p1eiqezSk : dr. F r a k n 6 i Vilmos, orszdgos

fciieltigyelci, S41J Irr. hio -f,;t.f r',g1"i0, ryi n, f if,
JOzset efciacfO,llr. n e j er p a ta tV I-risllo, .fi. f'e re n c z i

Zoltiln, Dr. Horvd th G6za, Or. Uuitf nelr,i, Or. Xur-
merer f,'r,;, Or. Xren,*, J.r*f, Or. F-Osta B6la,

r Vilibdld orsr.l$9. fSrft1l.
lcik, valamint W i n k I e r Elem6r frifelrigyelcisegi titkiir.

Eltitds ueze- A nrostani 6pitkez6s a valliis- 6s kOzoktatiisiigyi minisz-
ldsr is ellttt- t.riun .,.,-,lit.tt ,.nd.l.t. ert.f m.Uen a N O s Karoly tervei

iit'zixe' 
.r:glr! tortenit<. Rz 5016._"*nf,an, uOa.u f.toriil az dpitri-
bizottsiigot latgg41g traj L1!-"@
1rl! !,vqtalilglgllt_-M; lm o s Andor frim6rn0k. Az epitest

a lervezdn1tlgnite., u.r.te zvetleniiI iVIa Inlo. Ando,
sepsiszentgy6rgyi ;illamepiteszeti triratrti tOmer*t .tt.mrri.

Ytittall;o- at I.tte, dp,tdmester, Deat,
z,ik. OErr*CrUgt

S z a b 6 Mih;ily epitrjmester. Valamennyien sepsiszentgydrgyi

lqtgro!.yrnkavezeicik: KOrm endi Siindor es T6th Antal.

A magyarok Isterie,ref. *.galdO kegyefruet k6rji.i,k .r*
az dpiiletre, mely sokat szenvedett nemes sz6kely nemzetiink

d"*-rrtrltjd,*k dr gy;*r, ,l^krl6 i.l.r6".k Orir,i t.*pfor*
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! i.e4 rrg'nryti lqgyqrylyai1k1qt !610 nenizetiekekre szirlo

!i1letdj9, fen!qrl6ja !1 mggeL!sit6je. Allion 6s gyarapodj6k az

i9llry!_yglggl9,, _9. qg4t!:g! !!an u n l< j ovri nem zedekeket

I, 
r ryr.'.198! 9t19. llg11flgElfry l,i'r._ n!A. r l9!!. k.,

fajunk6rt val6 iildozatk6szs6gre, szellemi 6s alyagi Syala-
poddsra !

5f! iqlyqgfgfgyon az 1911-ik esztendci oktober

haviinak 22-ik napiAn.*

Dr. L6,sz I6 Ferenc mdzeumcir olvasta fel ezutiin a
beerkezett nagyszdmu iidv6zlri tiiviratokat ds leveleket, melye-
ket itt kOzliink a felolvasiis sorrendjdben :

A MLizeumok es Kdnyvtiirak Orsziigos Fclfeltigyelrisdge.
Tisztelt lgazgat6 Viilasztmdny ! Eveken iit iipolt hri 6hajtd-
sunl< megvaltisuliis6nak, igyekezeteinl< sikerdnek biztositdkdt
ldtjuk abban, hogy a Szdkely Nemzeti Mrizeum uj epiilete
alapkovdnek letetele immdr foly6 h6 2Z-ikdtl foganatosittatik.

Rdszt vesziink a Tisztelt lgazgato Viilasztmiinynak e fo-
l6tt erzett 6rom6ben.

Isten dldiisa kis6rje a munkdt, a mely hivatva van meltii
hajl6l<ot adni a sz6kely nernzet dicsciseges nrultja emlekeinek
6s kulturai iev6kenys6gdnek. Budapest, 1911. oktciber h6 19-6n.
Frakn6i Vilmos orsz. frifeliigyelci. Szalay Imre h. orsz.
fcifeliigyeld. 

,r

Godri Ferenc polgrirmester urnak. Budapest, 1911. X.
20. Tekintetes lgazgat6 Viilasztmdny ! Sajn;ilattal jelentem,
hog,v a Szekely Nemzeti A{irzeum epiilet6nek alapkcilet6telenel
az orszdgos Liszt-tinnepsegeken val6 koteles elfog-
laltsiigom miatt jelen nem lehetek. A megtisztelci szives meg-
hiviisdrt ciszinte kdszonettel. K. Lippich Elek.

A Szdkely Nemzeti tut,ir.ln, Igazg)to Viilasztmdnyiinak !

A mf zeumi epiilet alapk6let6teli tinnepelye alkalmiib6l az
egyetemi taniics az iinnepldkkel egyi.itt 6rez. Budapest, 1911.
oktdber hd 22. Frdhlich, rektor.

ilZ ltdl'uale-

sel;.
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Szekely Nemzeti Mfzeum. A mtiegyetem tandcsa lelke-
sen vesz rdszt a rnai iinnepelyen. Az uj nrdzeumnak fokoz6do
fejldddst es a legszebb sikert kivdn. Rados rei<tor.

Tisztelettel drtesitjiik r 
*,.U,n,.r.. 

Eln6ksdget, hogy
304 -191l. sz6mu becses meghiviisa alapjiin a Szdkely Nem-
zeti Mfzeum alapkciletdtelenek tinnepdre egyesiiletiink kdp-
viseletere dr. D a d a y Vilmos fciorvos tagtdrsunkat kdrtiik meg.

Alcles es ,r.r.,.,... kisdrje a Szekely Nemzeti Mfzeum-
nak a nragyar nemzeti mrivekjdds erdekeben kifejtett buzg6
rur unkdssiigAt.

Az Erdelyi Mirzeum-Egyesillet nevdben : Kolozsvdr, 1911.

okt6ber l9-en. Gr. EszterhA.zy l(dlmiin elnok. Dr. Er-
d e ly i Pal fotitkar. 

*
A Sz6kely Nenrzeti Mfzeum Tekinteies Igazgat6sdgdnak

Sepsiszentgyorgy. A Sz6kely Nemzeti MIzeum dpiiletdnek
alapkclletetel6hez kiildOtt megtisztelci meghiviisert fogadja a
Tel<intetes Igazgat6siig ciszinte koszOnetemet.

A nagyjelentrisdgii kuituriilis iinnepelyen hivatalos elfog-
laltsdgom miatt legnagyobb sajndlatomra nem vehelek rdszt,
az6rt kerem, fogadja a Szekely Nenrzeti Mfzeum ezen 6rdm-
iinnep6iye alkalmdb6l ezuton dgy a magam, mintaz egyetemi
konyyfi; nevdben hazafias tidvbzletemet. Brrdapest, 191 1 .

okt6ber 20. Kivdl6 tiszteletiel: Ferenczi igazgat6.
*

Godri polgrirmester. Sajnillatomra nem vehetek rdszl a
Szdkely Nemzeti M/rzeum alapk6letetele iinnepely6n€1, de 16-

lekben osztozom bndk erzdseben, 6r0mdben. Da n iel Giibor
ny. f6ispdn. 

*

Oodri Ferenc polgiirmester. E pillanatban 6rkeztem hiva-
talos turini utamr6l. Kosz0ndm szives elhalasztdst, de miir
nem tudok leutazni. A Sz6kely Nemzeti Mfzeum vezettis6get

ciszinte tisztelettel iidvozlom 6s toviibbra legnagyobb k6szsdg-

gel mozditom elci nemes ds hazafias munkiijukat. Kegyes-
kedjel ezt kOz6lni. Hegedtis.
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Nagysiigos Godri Fercttc polg.lrmesterttel<. A Szekely

Nernzeli Mt-'tzeurtt alapk6letetelenek iirtltepelre alkalrlrtit'al to-
gatija Nagysdgod ciszinte j6 kivdnsigotnat azon 6hajjal, hogy

a szel<ely nernzet enre hazaiias iinnepelvet a gondviseles iildiisa
kiserje. A magyar kozmiivelcicles ezen ui hajleka bdstya es

sziliird alap legye n Erdcly ntagyarsagiinak fejleszt6sere es

egysdgere. Dvoriik Ecle epitesz.

Gtidri polgArrnester. A Mfzeum irdnyitsa a szdkely ttem-
zet kullurdlis ltalacidsdt. Udv a vArosrtak. Gydrfas Gycizci.

*
A Szekely Nemzeti Mfzeum Tekintetes Igazgat6sdgdnak

Sepsiszentgydrgy. A Szekely Nemzeti Mdzeum eptiletebetr tel-
jesitendci kulturai munkak6rt : bOlcsesseg vezesse, ero vegezze

es szepsdg diszitse. Legyen az alkotdson egdszben az Isten

dlddsa ! R:ikosszentmihaly, 1911. okt6ber ho 22. B e n k e

lstvdn ref. lelkesz, volt mfzem6r.
Most j6tt sorra az alapkciletdlel. De ekjbb lefenykepez-

tek a mfzeurn feliig-velci-bizottsdga es igazgal6vAlasztm6nya,

a rektor, a csal;id kdpviseloje, a kotl6gium fdgondnoka es

igazgatlla, az dpitdst vezetri Malmos Andor fcimernok es a

viillalkoz6k dltal aliiirt okmAnyt, melyet eltibb tiveghengerbe,

rnajd v6r0srezb6l kdsziilt tokba helyeztek. Az okmdnyt elhe-
lyezik. Feleje jon a kti. Nehdny kalapdcsiit6s, nehdny rOvid

megjegyzes a kalapiicsiitdst tevrik reszdrcil s az aktus v€get

6rt. A kalapdcstitdsekre ktilonben a kovetkezci jelmondatokat

hallottuk :

Szdd eczky Gyula dr., a kolozsvdri Ferencz Jozsef-
tudom6ny egyetem rektora : A kolozsviiri tudomAny-egyetem
tandcsa 6s az Erddlyi Nenrzeti Mtizeum igazgall vdlasztmdnva
nevdben kivdnom, hogy eprilj a tdrtenelmi es termdszeti ern-
l6kek befogaddsiira, a term6szet szeretetdnek iipoliisdra, a

termCszet kincseinek feltdriisiira, ugy tudorniinyos, mint anyagi
megerrisodesiinkre. 

*

Ke I e m en Lalosnd, sziiletett Z athu re czkv Berta :

A Zalhureczky-csaldd nevdben ozvegy Cserey Jiinosne emle-

Az alapl;6-
letdtel.



28

kdre teszem e kalapdcsr"itdst. Adja
nak t0bb olyan igaz, hii le;irrya

Cserey J6nosn[ volt.

a jir Islen, hogy 2 1o16-
legyen, mint o: ozvegy

Sz e n t her e s z t y Bela bd16 f6ispiirr, feliigyeld-bizolt-
siigi elndk: Midrin a Szdkely Nemzeti Mfzeutnot, mely a

multnak erul6keit gyiijti trssze, felepitjiik, kivattottt, hogy a

szekely n6p a dicsri mult ernl6keibol meritsen ercit a j6vrjrc

6s a rnai neurzedel< munkiija szolgAljon peldAul a jdv6
nrunkiijdhoz 

{:

K ird ly Aladiir dr. alispdn: Regidicsosdgtinknek ntese-

nrondo hdza kcszLil tzen a helyen. Elsdrgult irdsol<, ossze-
gyiijtdtt enrlckt6rgyai< tanusdgot teltetnek a116l, hrgy a szi-
kelys6g egyrnaghra hagyatva, de erejeben bizva, rnindig be-

csiilettel megdllta ltelyet es ezernyi-ezet veszedelem kozt fen-
tartotta nemzetitiget, nyelvdt ; vedbAstyaja volt Erdely ma-
gyarsdgiinak. Adja az Isteu, ltogy a szekelyseg ezt a magasz-
tos hivatdsdt a jovdben is betoltse. S a mit apdink nem
dicstelentil elkezdettek, a jdv6 generdciri egdsz dicsris6ggei
befejezhesse. H6romsz6k-, Csik- es Udvarhely vdrmegyek
k0z6ns6ge neveben kiviinonr : Adja a mindenhat6 Isten, hogy
a j0venddnek ercis, hazafias es munkds szekelys6ge teljesen
megfeleljen hivat;isdnak es hogy valjek val6v6 a nagy kOlt6-
nek dlma :

,,Nem fajult el mdg a szdkely v€r,
lVlinden kis cseppje drriga gyringyot er."

Mel ik Lordnd sepsiszentgy6rgyi alpolgdrmester: Sepsi-
szentgyorgy vdros k6zons6ge neveben l<ivAnom, hogy ez az

epiilet risi szekely dicscisegilnk hirdetcije, biiszkesege legyen
orokkon, 0rokke. 

{:

T 0 r o k Andor dr., kezdiviisiirhelyi polgdrmester : K6.zdi-
viisdrhely vdros kdzdnsdge neveben teszem e kalapdcs-iitdst,
azzal a gondolattal, hogy a tudomiiny maga a haladds 6s hogy
a mult emlekeinek 6poliisa a jovdnek biztositdka.
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Bodor Tivadar dr., a Szekely Miki;-Kollegium f6-
gortdnoka : A 5z6kely Mik6-i(ollet',iunr ttevibe rt kivattom,

hogy ennek, '-- a sz6l<elyek igazsiirga Ineilett evezredek 6ta tanu-

s6got tevci enrl6keinl< elhelyezdsdre szolgdlti kulturdlis intez-

mdnynek, - a 5z6kely Mik6-l(ollegium iovendriben is ertis

segit5tdrsa legyen. Legyen oregbed6 forrdsa nrindig a sz€,'

kelysdg anyagi es szellemi elcjhaladdsdnak.

CodriFerenc polgiirmester: A Szekely Nenrzeli Mti-
zeum igazgat6 vdlasztmdnya neveben: A nlagyarok Istendnel<

hAlaadiis ! Az alapit6nci etn16kezetenek ori)k dicsris6g ! Tdnio-
gat6inknak soha el nem ntul6 kOszcirtet ! Nekiinl< peciig lelki
6r0m ds nregeiigedes, ltogy ttelt6z tituttk6tlk nenl volt hidba !

Malmos Audor kirdlyi fcirnern0k:A tcrvez6 epitdsz

I( 6 s Kiiroly es a luagaln ttev6bert azzal a kivansdggal teszenl

a kalapdcsLitest, ltogy ez epiilet idritlert-idtikig hirdesse a
szekelyel< dicscis6g6t. 

,n

Nl o I n ii r IstvAn epitrimesler : Az epitti vAllall<oz6k ne-

vdben teszem ezt a kalapdcsiit6st, kerve lsten segedelmdt,

hogy ez 6ptilet mindenl<inek megel6gedes6re legyen feldpitve.

A kozons6g elenekelte a tLizoll6-zenel<ar kisirete mellett
a Himnuszt 6s az linncpsdg ezzel veget 6rt.

(Ldsd az iinnep leirdsdt a Sz6l<ely Ndp 1911. 6vf. okt.

24., a Fiiggetlen Szekelys6g 1911. evf. okt. 25., a Budapesti
Hirlap 253-tk, a I(olozsvari Ujsdg 250-il{ 6s az Ellenzek 243.

szdmdban ds t6bb sz6kelyfdldi lapban.)

*

lgazgato v6lasztm;inyunk a mirzeum felepitdsevel egy-
idriben annak jdv6beli gondt.rzdsdrtll es fol<ozott fejlesztdsdrril

is gondoskodni, valamint I<ulturalis halAsdt is rninel inkdbb
biztositani es mindl irrtenzivebb6 tenui ohajtvAn, az 1911-ik 6v

cjszen a terjedelmes mftzeumteiek hiits6 rdszdn, a friepiilet
hAis6 hornlokvonaldt6l 70 meter tdvolsdgra k6t kiilirndll6 mf-

Il{tzeumliri
lqkdh,izcl.i.

dpiti.se.
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zeum6ri lak6hinat dpittetett, ennek az dpitkez6snek a vdgre-
Irajtisdval is l<ovetesre melt6 peldiit nrutatvdn a vid6ki mf-
zeumok vezetiiinek ugy, hogy ha a Szdkely Nemzeti Mfzeum
pdlddja kovet6sre tal|l, a videki mfzeumol< kulturdlis teve-
kenys6gdnek es hatdsiinak fokozatos meger6sddds6t es dlland6-
siig6t remelhetj'iik.

lgazgat6-vAlasztmdnyunl< ezzd. az epitkezessel is m|r
evek 6ta 6polt tervet val6sitotta meg, mert a mihelyt 1903.

oktober 22-€n azt a szdp telket, melyen most a m(-
zeum feleptilt, 22,001 korondert a H6romsz6ki Takarek-
pdnztiirtol megviisdrolta s a nrikor 1904. februiir 5-6n tar-
tott gyiildsdben a telekre epitendri mfzeum tervet es sziik-
sdgleteit megdllapitotta, nrindjdrt a felepilendo mfzeunr veze-

tdsduel<, kezeldsenek 6s fejleszt6senek kdrdes6vel is foglal-
kozott, s rnind a Szekely Nemzeti Mt'tzeum, mind pedig
a Szdkely Mik6-Kolldgium 6rdekeben kivdnatosnak tartv6tt,
Irogy e, nemcsak alapos szakk6pzetts6get, de igazi hivatiis-
erzetet es a nagyfontossiigu nenrzeti iigy ir:int val6 teljes oda-
adiist is kiviin6 terhes ds j6formart semmivel sem dijazott
munl<5t, mint mfzeum6r0k tovabbra is a kollegium erre hiva-
tott tandrai lass6k el, felkerte a kollegium etoljii16s6g6t, adjon
biztositekot arra n6.zve, hogy a mfzeum kezelesdvel megbizott
ket tandr rdszdre az eddigi tiszteleldij helyett az uj mizeum-
epiiletben epitendri egy-egy mftzeuntcjri lakiis ellendben a
mizeum gytijtem6nyeinek dlland6 gondozdsdt, ciriz6set 6s

kezel6sdt tovdbbra is hajland6 lesz elvdllalni.
A kollegium ek1lj6r6s6ga teljesitette az igazgal6-

vdlasztminy kdr6set s kijelentette, hogy addig is, a mig a

rnf zeum es koll6gium kdzott a gyii jtemdnyek 6rzdsdre es

kezeldsere vonatkoz6 szerzrjdds revizi6ja megtOrtdnhetik, ket
alkalmas, a tandrok igenyeirrek megfelelri lak;is elleneben a
mfzeurn kezel6s6rdl tovdbbra is gondoskodni fog.

Ez ido 6ta az igazgat6-vdlasztntdny a mfzeumi 6s mf-
zeumciri lakiisok fel€pitdset egyformiin szivdn viselte, folyton
napirenden tartotta, a kdt kerd6st egyrndst6l egy pillanatra

sern vdlasztotta el s mindkettrit isnr6telten 6s egyiittesen a

M/rzeumok 6s Konyvtdrak Orszdgos F6feltigyeltisdgdnek fi-
gyelm6be 6s tiirnogatiisiiba ajdnlotta.
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Mivel azonban - Iegalibb egyeldre - a mfizeum6ri

lak6hiizak felipit6sdre 6llamsegely kieszkozldse nent volt re-
mdltretri, - a mfzeurn j6vtlje 6s a kbzonseg drdeke pedig

azoknak siirgris fel6pitds6t kOvetelte, igazgat6-v Alaszimdnyutr k

a m/rzeum6rs6ggel megbizott tan;irok dldozatk6szs6g6vel 6s

a maga erejdvel a foly6 191l-ik 6vben, mint erre az 6,pit-

kezdsre is a legalkalmasabb idriben, ezt az 1904. 6ta 6polt

esznr6j6t is megval6sitotta : k6t mrizeumdrilak6h|zat 6pittetett.

Es fel6pitette ugy, hogy a sajat es a mtizeum feltigyeki-
bizottsiigiinak okt6ber h6 B-dn hozott hal|rozala alapjiin a

Magyar felzdlog Hitelbankt6l, ntely az osszes p6nzintdzetek

kdziil a legkedvez6bb ajiinlatot tette, 35,000 K 50 6v alatt

tiirlesztendci kblcsont vett fel, melynek evi anoriiz|ci6idra a

mfzeum6rdk felajdnlottdk elcisz0r mostatri tiszteletdijuk teljes

6sszeg6t, azutAn a koll6giumt6l kapott lakiisp6nziikb6l 6vi

500 K-t, mig ezzel szemben a tulajdonos mfzeunl saj;it jo-
vedelmeibrjl mindossze 6vi 550 korondval fog a torleszt6s-

hez hozzAii*ulnl
A k6t n6gy-ndgy szobds es a sziiksdges mellekhelyis6-

gekkel ell;itott lak6hAz tervet az igazgat6-vdlasztmdny fel-
kdrdsdre K 6 s Kdroly miiepit6sz k€szitette el s igy ezek stilusa
teljesen osszevdg a fridpiilet stilus6val. Egyik foldszintes, a

miisik emeletes megolddsu s mindkettci hivatva van arra,

hogy felfrissitri es irdnyit6 hatdst gyakoroljon al6hanyatlott,
rntiv6szietlen 6s teljesen sablonossA viilt magiin6pitkez6siiukre.

Gyiijtem6nycsoportjaink regi anyagiinak elhelyez6s6ben

az l9l0-ik 6s 191l-ik ev folyamiin v;iltoziis nerl tort6nt. De
;illand6 6piiletiink fel6pitdsdnek bizonytalan ideje, valamint
gyiijtemdnyeink anyagiirnk az 1910-ik 6v folyamiin viis:irlds,
aj6ndekoz{s, gyiijtds ds dsatdsok utjiln va16 jelentris szaporo-
diisa eloddzhatatlan koteless6giinkk6 tette, hogy az 6v folya-
miin be6rkezett, valaminl az ui epiilet feldpitds6ig 6s berende-
zdsdig bedrkezri uj anyag elhelyezdsdle ism6t uj, ideiglenes
helyisdgekrril gondoskodjunk.

Bilr anyagi erdnk csek6lysdg6nek drzete nagy neh6zs6-
geket tdmasztott, a kenyszerhelyzet el6tt meg kellett hajolnunk
s a Hdromsz6k viirmegye tulajdonaban levrj. ugynerrezett rdgi

Gytijtemi-
nyelt el-

helyezdse.
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drvaszdki helyisdgekbril hat kis szobdt ideiglenesen 1910.

dvi november h6 l5r-tti! kezdve 6vi300l( osszegelt i'ifogadturtk.
A mfzeumcirdk iiltal v6grehajtott k6lt6ztet6snel kitiint,

lrogy a konyvtiiri szobdban addig evek 6ta felgyiilt s r6szben

foldon heverrj, valamint az 1910-ik dvben beerkezett ujanyag

lxirom helyiseget csaknem teljesen lefoglalt mag5nak. E helyi-
s€gehben helyeztiil< el az 1911-ik 6vben bejOtt uj anyagot

is, mig uj €piiletiinkbe bekolt6zhetninl<. Ezzel 6s az Apor-
k6nyvtdr kdnyv- 6s lev6ltdri anyagdval ntind a hat helyiseg

teljesen megtelt.
I{ogluobl Az 191O-ik evben be6rkezett nagyobb adorlAnyok koztit

adornittrtrtl,: elsii sorban a bardtosi reforntAtus egyhdzet kell emlite-
ntink, melyltez nevezett egyhltz lelkeszenek, Ba j k6 Gybrgy-
nek es tiszteletremeltir presbiteriumdrtak nemes ;ildozatkesz-

sdg6bril jutottunk.
Az ajdnd6k a reforntdtus templom 1760. junius 2B-Ar"t

k6szitett, de rneg ma is j6karbar-r l6vtj festett deszkamennye-

zete; mindenkdpen mett6 piirla a szintdn vdrmegy6nk teriile-
ter6l kikeriilt maksainak, mely 6vek 6ta, mint az Orsziigos

Magyar Iparmiiveszeti Mfzeum egyik kidllitrisi termdnek

mennyezete folytatja tovdbb elete folydsiit.

Hdromszekvdrmegye alispdnja a vArmegyei ltifegyvertar-

tAsi szabdlyrendelet 8. S-a ertelmeben elkobzott lcifegyverek,

pisztolyok 6s forg6pisztolyok k0zti) a regiseget k6peztiket,

az 1910. 6vben osszesen 156 darabot, az igll' 6vben 97

darabot, az elkobzott halAsz6 szersz6mol< kOziil pedig 22

darabot m/tzeumunknak adom6nyozott.

Az adomiiny az uiabb dvtizedeknek j6formdn minden

fegyvertipusdt magdbart foglalja s igy 6rt6kes darabokkal

eg€sziti ki gyiijtemdnytinket.
Az 1908. 6s 1909-ik 6vi jelentdsiinkben megemlekez-

tiink a gr6f Nemes Jdnos hidv6gi nagybirtokos costume-

ad.omdnyii16l.
Most Orommel jelentjiik, hogy a kolozsv6ri Nemzeti

Mirzeum drem- es r6gis6gtdrirnal< igazgat6ja, dr. P 6 s t a B6la

orsz. feliigyel6 a sajdt szem6lves feliigyelete alatt a ruh6kat

praepafdltatta 6s kiAllitdsra elcikeszitette s keresiinkre ugyan-
-Qsak 6 fogja majd Ertesitrjnkben ismertetni.



Mf zeumunk fentartdsiihoz 6s gyiijtem6nycsoportjaink
gyarapitiisiihoz az 1910-ik 6s 1911-ik evben Hiiromszdkviir-
megye 6vi 1400, Csikviirmegye 6vi 500 K iilland6 segdlylyel,
a Hdromsz6ki Takardkp€nztdr mindkdt 6vben 100 K s v6gtil
az Agr|r Takar6kp6nztdr sepsiszentgyorgyi fitlkja az 191 I .

6vben 40 K adomdnynyal jiirultak.
Az 191l-ik 6v folyamiin k6t nagyobb adomdny, illetve

let6t gyarapitotta mr"'rzeumunkat : az altorjai b|ro A p o r-
csaldde 6,s az E bergdnyi Gyula kov6sznaigy6gyszer6sz6.
A letetrcil aliibb a kdnyvtiirunk ds leveltiirunk gyarapodiisiir6l
sz6l6 fejezetben, az adomiinyr6l pedig a term6szetrajzi gyi.ij-
temdny leir:isa rendjdn eml6keziink rneg.

A MLizeumok ds l(onyvtArak Orszdgos F6felUgyeldsegd-
Itel< tagjai kOziil 1910. 6vi junius h6 15-€n dr. I( a m m e r e r
Ern6, az Orsz. M. Szepmiiveszeti Mizeum igazgatlja, G r 6 h
Istviin iparmiivdszeti iskolai tandr tiirsasAg|ban, okt6ber 16-iin
es 17-6n pedig dr. P 6 s ta B6la kolozsviiri egyetemi tandr
tiszteltek rneg ldtogatdsukkal, valamint Kdsze g h y Elemer
frifeliigyeldsegi titkiir, a ki okt6ber 10-14-ig dolgozott regi-
s6gtiirunkban.

Az 1911-ik ev folyamiin dr. P 6 s t a B6la kolozsviiri
mrtzeumigazgat6 dprilis 12-6n,dr. S e m ay e r Vilibiild, a XIa-
gyar Nemzeti Mfzeum n€praizi osztiilyilnak igazgal6ja dprilis
28-30-iin, M ih al i k J6zsef frlfeliigyeklsegi ekiad6 6s orsza-
gos feliigyelri julius 27-6,n, dr. Ferenczi Zoltdn, a buda-
pesti egyetemi konyvtiir igazgatoja augusztus 15-16-;in. Mind-
ezel< a megtisztelti ldtogaiiisok a Frifeliigyelcisdg tagjainak nrrizeu-
munk iriint tanusitott drdekkid6set 6s rokonszenvl.ttanusitjiik.

Mihalik .J6zsef orszdgos feliigyeki elciszdr jiirv;in
Sepsiszentgyorgyon, megragadta az alkalmal, hogy osszes ftiggci
iigyeinkr6l, a gyiijtem6nyek elhelyez€,sd,rll, iillapotdr6l, kezel6-
s6rcil, dltaldban a mfzeum Osszes anyagi 6s szellemi iigyeircll
behat6 tiijdkoz;ist szerezzen. Meg vagydnk gy6z6dve, hogy
tapasztalatai utdn mrizeumunk iriint eddig is sok izben, tettek-
kel nregbizonyitott j6indulatiit mdgfokozottabb mdrtdkben fog-
juk tapasztalni s 6hajtjuk, hogy min6l hanrardbb 6s mindl
t0bbszor tisztelhessiik 6s Idssuk viszont vdrosunk es m/rzeu-
munk falai kozott. ir

Nagyobb
aclomciny

ds letdt.

Ldtogolti-
s ctl,. .
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'A F6felfrgyelds€g tagjain kiviil a krivetkezd szakembe.
rek liitogattdl< meq mdzeumunkat: 1910. evi okt6ber 20-dn
A. S. Levetus aqgol ethnogriifus 6s toroczkai Vigand
Ede dpitcimiiv6sz, a kik frileg ndprajzi ds iparmiiv6szeti gyrij-
tem6nyiinket tanulmdnyoztAk, december l3-dn pedig dr.
B u d a y Arpiid, a kolozsvdri Erdcllyi Nemzeti Mhzeum ereut.
6s r6gis6gti{r6nak osztdlyarchaeologusa, a ki kiilonoseu r6mai
koru tiirgyainkat tanulm Anyozta.

l9ll-ben V ig a rr d Ede 6pit6miiv€sz es dr. B e I u-
leszk6 Sdnclor ethnogrdfus a Se mayer Vilibald orsza-
gos feliigyelti kis6retdben jiirtak nrfizeunrunkban, dr
Kovdcs Istvdn, a kolozsvdri Erdelyi Nernzeti lA/rzeunr
6rem- es regis6gtar6nak osztiilyarcheologusa junius 5--6-iin,
Bokros Ferenc 6s Th urin s z l<y ruiivesz-novenc{il<el<
julius 22-23-Arl, T e g ld s Istvirr nyugalrnazolt tarrfeliigyel/)
es ismert r6mai r6gesz julius 25-ill, D r e x e I Frigyes dr.
tan6r 6s r6mai regesz augusztus l--'3-6rr, B:i n y a i Jiinos
abrudbdnyai tandr, geologusaugusztus l4-en, Be n e d e k EIek
ir6 szeptember 24- 25-€n, dr. S zAdeczky Gyula geologus,
egyetemi taniir okt6ber 22-En, mikor az alapkrileteteli i.inne-
pen a Ferettcz J6zsef tudomiiny-egyetemet ds az Erdelyi
Nemzeti MLizeumot k€pviselte, tiszteltel< nreg ldtogatdsukkal
vagy 6ppen dolgoztak, bdr rdvid ideig mfzumunk egyik vagy
masik gyiiilemenycsoportjaban.

Hihaln:i Harmos Ivdn genealogus okt6ber vigen ds

november elej6n kb. k6t hetig dolgozott kiinyvtdrunkban 6s

lev€lt6runkbart.
Benedek Elek ir6 liitogatiisa alkalmat nyujtott arra,

hogy ldp6seket tegyiink a budapesti Szdkely Miivelciddsi ds

K0zgazdasdgi Egylet 6pitdsi alapitvdnyiinak kiutaliisdra, mert
a mikor az Egylet 1B9zl. iunius 2-:in tartott nagygyiil€sdben

,,isnrerve s melt:inyolva a Szekely Nemzeti M/rzeunl kdz
miivel6ddsi es szekely t6rt6nelmi szempontb6l val6 fontos-
siigiit s becsdt" a mfzeum dlland6 elhelyezds6re szolgiil6
dpiilet ldtesitdsere 10.000 koronds alapitviinyt tett, kikdt6tte
volt, hog-v az alapitviinynak kifizet6se irdnt akkor fog intez-
kedri, mikor az epitkezds tenyleg foganatosittatik.
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Vencldgeink 6s j6 bariitaink sor6ban v6giil ordmmel ds

teljes elisnreressel enrl6l<eziink meg a dr. Hegediis Lordnt
egyetemi mag|nlandr nev6rdl, a ki mint gydkeres szdkely
tud6s 6s Sepsiszentgvbrgy viros orsziiggyril6si kdpvisekije a

vdrbeli tud6s drdekkjddsdvel es a gyal<orlati politikus tekin-
tely6vet ds sulyiival kiserte miikOd6siinket, t:imogatta minden
iigyiinket 6s segitette ugy a torleszt6ses kdlcson megnyerdse,
mint az 6pitds elrendeldse iigy6ben diadalra.

Igazgal6-vlrlasztmdnyunk ezenkiviil, mik6nt a megekizri Szemdlues
dvekben, ugy az 1910-ik 6s i9ll-ik 6vek folyam;in is kereste ttrgyaldsol,:
a szem6lyes ds kozvetlen drintkezdst'a Mfizeumok es Konyv-. a F6lel-
tdrak Orsz6gos Frifeliigyekisegdvel, valamint a vallds- 6s k6z- iigyet1sdooet
oktat;isi miniszteriummal. ds.a ntirtisz_

Godri Ferenc igazgato.vitlasztmdnyi elnOk 6s Cs u- teri,umnictl.
t a k Vilmos mfzeum6r 1910. 6vi szeptember h6 7-9-6n a
F6feliigyelciseg elciad6jiival, Mihel ik J6zsef orsz;igos fel-
'iigyelrivel es Kdszeghy Elem6r titkdrral azujmizeum
felepitese ds tervei, valamint iiltakiban a mizeum szellemi 6s
anyagi tiimogat6sa iigyeben tiirgyalt. E tiirgyaliisok ismdt be-
bizonyitottdk, hogy a F6fetiigyel6s6g minden tigytinkben
szivvel-lelekkel tdrnogat s minden erejdvel rajta van, hogy
rnfzeumunk fij dpiilete mindl ekibb feldpittessdk

191 1. evi m;ijus h6 l2-15-6n ism6t G 6 d r i Ferenc
elnok, majd november h6 2l-25-€n G o d ri Ferenc 6s dr.
LAsz l6 Ferenc m/rzeumcjr egytitt folytattak a F6feliigyelci-
seggel 6s a valliis- es kdzoktatiisiigyi miniszterium illetdkes
iigyoszt;ilydval az dpites iigydben, illetve egy ujabb 55,000
I(-iis 6pit6si- €s 25,000 K-iis berendez6si seg6ly megad;isa
es dlland6 fentartdsi segely biztosit;isa iigyeben eredmdnyes,
vagy sikerrel biztat6 tdrgyaliisokat. :

Fentartottuk a kartiirsi osszekottetdst a hazai rokonint6-
zetek vezetdivel is.

Fiijdalom, 191O-ben anyagi errink hiiinya, 19l l-ben pedig
az dpitdssel jdr6 nagyfoku es dlland6 elfoglalts;igunk miatt
szenrelyesen ism6t nern vehettrink rd,szl a Mfzeumok ds K6nyv-
tdrak Orsz;igos Szovetseg6nek 1910. .szept. 27 

-28-dnsiegeden6s 1911. okt6ber 7-B-An Nagyvdradon tartott kozgytil6s6n. cle
,];N
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ldlekben egyiitt iinnepeltiink a magyar nemzeti kultura mun-
Ii:isaival ugy a I(irdlylrdgcirr tul, nlirrt innen - az Erdelyi
Magyar Kdzmtivekjddsi Egyesiilet Kolozsvdron tartott jubildris-
ds az Erddlyi Mtizeunr Egyesrilet okt6ber h6 7-9-6n Vajda-
hunyadon tartott VI-ik viindorgyiil6s6n.

A m. kir. f6ldrniveldsiigyi miniszter felhivdsiira 1910-ben
rdsztvetttink a Wienben rendezett elsri nemzetkOzi vadiisz-
kiiillitiison s elkiildott tekintelyes sziimb6l iill6 vaddszgyiijte-
mdrryiink a bizottsiig elismerdset drdenrelte ki.

A mdzeum osszes iigyeit intdzri igazgato-v6lasztrldny
az 1910-ik 6v folyam;in hiirom es az l91l-ik evben 6t gyti-
l6st tartott. 1910. mdrcius 23-in tartott gyiil6s6ben rnegAlla-
pitotta az 1909. evi jelent6st s a legfontosabb szellenri es

anyagi iigyekben irrtdzkedett. Julius 7-en az ujntizeunrepiilet
felepitdse tdrgydban sziikseges stirgris intdzked€seket allapi-
totta meg; december 2l-en pedig frileg az l9l0-ik cv szel-
lemi 6s arryagi eredm6nyet vette szdmba.

Az 19ll-ik 6vben mdrcius S-dn lartottul< elsd gytiti-
siinket, melyen a mizeum 1910. 6vi 6llapotiir6l a nrilzeum-
6rbk iiltal Osszeiillitott jelentes megdllapitiisa utan az 6pit6s-
iigybeir s mds fontos folyririgyekben intezkedett vdlasztnr6-
nyunk. A mdsodik gyiiles iiprilis 27-6rl volt s ennek legfclbb
tdrgyai szinten az epitesLigygyel voltak kapcsolalbarr, vala-
nrint a junius 17-6n tartolt harmadik ds az augusztus 5-6n
tartott negyedik gyiildsnek is, rnely az lpitist v;illalaiba adta
s intezkedett, hogy az lpilds munkdja min6l el6bb meg-
kezdessdk. A szeptember 27 -ilt tartott ottidik gyiil6s az

alapkrilet6tel iinnep6nel< idej6t 6s tdrgysorozatdt Allapitotta
meg s azul{n a kdl ttrfzeum6ri lakoh{z feldpitese iigydben
int6zkedett.

Ezekcn a gyiil6seken int6zkedett az igazgat6-vdlasztmiinv
a mfzeum tdbbi iigyeiben is, r,agy ezeken vette ludon:iisul
a lisztikar int6zkeddseit. (V.0. a Szdkely Nep 1911. III. 11.,

V. 4., Vl. 22., Vlll.5. es X. 1. sziimait.)

A felLigyelr5-bizottsiig egyszer, okt6ber B-dn tartotf gyii-
l6st s a nrtizcum6ri lalr6hdzak fel6pitdsdre vonatkoz6 igaz-
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gat6 vdlasztm6nyi hatarozatok alapjdn a 35,000 K tdrlesztdses
kolcs6n felvdtelet hat;irozta el.

Az dpitds munkdjiit az igazgato-viilasztmiiny sepsiszent-
gyorgyi tagjaib6l kikiildOtt epitobizottsiig vezette s ez julius
h6 3-iit6l az 6v vlgdie tizenegy gyiildst tartott.

Mindezeket a gyiildseket el6kdszitettdk, a hozott hatiiro-
zatokat vdgrehajtottiik s iiltal;iban az osszes, frileg az lgll-ik
evben az dpit6s kovetkezt6ben tetemesen megn6vekedett
admi n isztrativus m unkii t az igazgato-v;ilasztmiiny elnokdvel t6r-
t6rrt rnegbesz6ldsek ds rnegiillapodiisok s az igazgat6-viilaszt-
mAny batArozatai drtelmdben mindaket 6ven iit a mizeum-
<irbk v6geztek.

S ha munkiijuknak n6mi eredmdnye van, annak a telje-
sen meg6rtri ds egyetdrt6 tdmogatiisnak kdszonhetik, melyre
rnind GOdri Ferenc igazgato-viilasztmiinyi elndk, mind pe-
dig a vdlasztmany 6s 6pitcibizottsdg minden egyes tagja rdszd-
16l mindig sziimilhattak.

Az igazgatl-v6lasztmiinyt a k€t 6v folyamiin tdbb sulyos Szemdlyi

csapiis 6rte. atiltozdsolc.

1910. 6vi okt6ber h6 17-dn egyik legrdgibb ds mindig
buzg6 tagjiit, F e j 6 r Man6 tb. kanonokot 6s sepsiszentgi/drgyi
r6mai katholikus espercs-plebiinost, 1911. 6vi miijus lB-6n
pedig dr. N a g y Siindort, Hiiromszdkviirmegye fdorvosiit, €s
a rnfzeum igaz barAtiAt veszitette el, a ki mindny6junk igaz
fdjdalrniira, 6pen akkor hunyt el, mikor mfizeumunk annyi
kiizdelem utiin uj korszakiinak kiiszdbdre Erkezelt.

Ugyancsak hosszu idcin iit teijesitett drdemes munkiis-
siig utiin, az 1911. 6v 6szdn lemondott viilasztmiinyi tagsiigii-
rol Z ay z on B6la, nyugalmazott polgiiri fiuiskolai igazgatl
6s elkOlt6zdtt viirosunkb6l rdgi, nagydrdemii pdnztdrosunk,
K o v ii c s Liiszl6 plnzrtgyi szdmtandcsos. Remdljiik azonban,
hogy e kdri.ilmdny nem szakitja szet azokat a szdlakat, me-
lyek cit, a mindig lelkiismeretes ds gondos munkiist mfzeu-
nrunkhoz fnztlk s mdg toviibb is sziimithatunk munkiissdgrira.

lgazgal6v|lasztmiinyunk tisztikara az lgll-ik dv vdg€n A odlaszt-
e szerint 0t tagb6l s igazgat6viilasztmiinyunk 15 tagb6l rill. mdny

YAlasztminyunk eln0ke : G 6 d r i Ferenc, Sepsiszent- tagjad.
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gyorgy v6ros polgdrmestere, tagjai pedig: dr. B a r t h a
Imre iigyv6d (Koviis2na), dr. B e n e Istv{n iigyved (Sepsi-
szentgybrgy), g.utak Vilmos fcigimniiziumi tan:ir es nt/r-
zeuncir (Sepsiszentgy0rgy), dr. D a d a y Vilmos Hiiromszik-
viirmegye fdorvosa (Sepsiszentgyorgy), Gydrf 5s Gyoz6
miiszaki fcitandcsos (Budapest), Hof f mann G€zabAnya-
igazgato (Kopecz), Koviics LAszl6 p6nziigyi sz[tmtan|-
csos (Brass6), dr. K ii n n I e Tivadar iigyved (Sepsiszent-
gy6rgy), dr L dsz I 6 Ferenc ftigimndziunri tan6r 6s mf-
zeum6r (Sepsiszentgyorgy), S i po s Siimuel nyugalmazolt drva-

hdzi igazgato 6s mfzeumi p6nztdros (Sepsiszentgyorgy),
dr. Tbrok Andor polgiirmester (Kezdiviisiirhely), Va jna
Istvdn drvasz6ki elnO[< (Sepsiszentgydrgy), Zalhu r e c z k y
Gyula nagybirtokos (Sepsisz.entgy0rgy), Z ay z o n Ferenc f6-
gimnAziumi taniir 6s tb. mrizeum6r (Sepsiszentgy0rgy).

Epit6-' Az epit6 b izottsiig tagjai voltak Go dri Ferenc
bizottstig. elndklete alait a viilasztmiiny 

"sepsiszentgydrgyi tagjai, vala-
mint K6s Kdroly mti6pitdsz 6s Malmos Andor kiriilyi f6-
m6rndk, a kik szak6rtci tandcsaikkal nagy mdrtdkben meg-
k0nnyitettdk a bizottsiig m6g igy is terhes es fdraszt6 munkdjat.

Malmos Andor kirdtyi fcimdrn6k, mint a sepsiszent-
gyorgyi iillamepitdszeti hivatal kikiildottje v6,gezte az epitds

ellen6rzdset s veie egyiitt a bizottsdg tagjai s kiilonOsen anna[<

elnOke 6s a k6t mfzeum6r, a sz6 szoros 6rtelmeben naprol-
napra, dlland6an az egdsz cisz6n keresztiil.

Alispdn,i Mielcjtt gytijtemenyeink reszletes gyarapodiisiir6l meg-
rendeletek cr eml1keznenk, ide iegyezzik, mint mfrzeumunk j0v6jere bizo-
llls!ry! nydra iidvds kiivetkeimenyekkel jiir6 esemdnyt, hogy Hdrom-
ill((lut {isct

;,.,iri;;;;. szek viirmegye alisp;inja, dr. Ki r ii ly Aladdr az 1911-ik 6v

folyamiin ujabb tanujeldt adta a Sz6kely Nemzeti Mfzeum iriint
6rzett rokonszenvdnek.

Ezt bizonyitja junius h6 l6-iin a viirmegye osszes alan-
tas hat6siigaihoz int1zett rendelete, mely egesz terjedelm6ben
igy hangzik :' ,Az 6remleletek, r6gis6gek 6s iiltaldban a taliilt 6s fel-
szinre keriikj miikincsek kOrilli eljiirds szabdlyozdsArol sz6l6

hogy a'leletek, bdrmekkora drteket kepviselnek is, tudomii-

I

I
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nyos r6giszeti szempoulbol val6 tdrgyalds es az ertekdarabok-
nak tudomdnyos intezeteink reszere val6 nregszerzdse v6gett

a kirdlyi kincstdrnak vannak fenntartva s nrindazokban az

esetel<ben, a nrid6n ily ermek 6s regisdgek bdrki altal is taliil-
tatrralr, azoknal< I<inyontozdsa ds Stv6tele vegett az illetdkes
p6nziigyi k0zegek halad6ktalanul ertesitendcjk s megdllapi-
tando, hogy e leletek ki iiltal, mikor, kinek f0ldjdn es mily
mennyisdgben taliiltaltak.

Ezen rendeleternben jelzett rdgisegek feltdrdsdt Hdrom-
szek vdrnregye teriiletdn a Szekely Nemzeli Mfzeum vdllalta
rnagdra. Scit beliigyminiszter ur 6ltal j6viihagyott alapszabalyai-
nak 3. $-iiban kimondja, hogy az emlitelt lArgyak, mint a

sz6kely nep eliclegenithetetlen tulajdonai, a mtizeumban meg-
ciriztetrrek es kiiillitva a kozonseg sz|mAra nyilvzinossei tetetnek.

Kbztudorniisu, irogy Hdromszek v6rnregye f6ldretegei
kincseket 6rti r6mai- es tOrtenelem e16tti korb6l szdrmaz6

rdgisegeket rejtenek magukban. Ezeknel< egyresze miir is fel-
tdratott ds kiv6l6 becsiik az archaeologusol< k6reben vilag-
szerte elismerest nyert.

Ezel<et, a sz6kely n6p tulajdondt kdpezri becses kincseket
veszely ferry'egeti.

Tudomdscmra jutott ugyanis, ltogy avatatlan kezek is
vdgeznek iisatdsokat a vdrmegye teriilet6n. Ki.il6riOsen Magyar-
bodza es Liszny6 kdzseg hatiirdban s allit6lag a k0zsegi eltil-
jii16sdgok kdzremtik6dcse mellett munkiijukat zavartalanul
folytatjdk.

Most, midtin jelen sivdr esemdnyek kbzepette csak a
gazdag n-rult kozkincseiben lelltetji-ik Or6miinket, ketszeres
nyornat6kkal kell felemelniink tiltakoz6 szavunkat a nemzeti
vagyon jogtalan eltulajdonitiisa ellen.

Elrendelem enndlfogva, hogy a viirmegye teriileten netiin
eszkirzolt kutatdsokat es ilsatiisokat a hat6siigok a legeberebb
figyelemmel kis6rjdk, arnaz egydneket, a kik az dsatiisokra
vagy kutatdsra ndzve aliiiriisommal es pecsdtemmel elliitott
cngccl6lyt felurutatni nem tudnal<, a toviibbi tdnyked6sben

akaddlyozz|k nteg, a nrdr felszinre keriilt, esetleg meg meg-
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iillapithat6 helyre elvitt tdrgyakat foglaljdk le es tovdbbi in-
tezked6sig vegyek 1rizel alA s rnindezekr(tl ltozzim a tovdbbi
intdzkeddsek megt6tele vdgett tegye nek rdszletes jelentest.
Errrjl a cimet miheztartiis v6gett azzai drtesitern, hogy jeten
rendeletemet a hat6sdga alatti teriileten a legszdlesebb k6r-
ben t6tesse kozzd s annak v6grehajtiisiit a maga r6szdrril is
biztositani igyekezzlk. Sepsiszentgy0rgy, 1911. 6v junius h6
16-iin. Dr. K iriily Aladdr alispdn."

- Ez az elSkell kulturiilis 6,rz€kre vall6 6s nemzeti mul-
tunk emlekeinek sorsiit biztositani hivatott, okos rendelet nem-
csak a Szdkely Nernzeti Mfzeum drdekeit fogja a jOvriben
hathat6san szolgiilni, hanern kovetendcj pelda is lesz a t6bbi
szdkely viirmegyek szAm|ra a Sz6kelyfOld eg6sz teriileten
tal6lhat6 regisdgek meg6viisa s igy a szdkely nemzet szArnara
val6 megmentdse erdekeben. (Lrisd a rendeletet a Szekely
Ndp 1911. junius 22-ik, a Fi.iggetlen Sz6kelys6g lgll. junius
23-ik 6s az Erdcividdk 1911. junius 25-iki szdmiiban.)

Orommel es teljes elismerdssel jegyezzik fel mfzeu-
munk kr6nik6jiiba, hogy Udvarhely viirmegye rniivelt 6s haza-
fias gondolkoziisu alispdnja, dr. S e b e s i Jiinos miir is k6-
vette a dr. I( i r ii I y Aladiir alisp;in p6ldAjdt s szeptember
h6 1B-dn 6839-191I. sz. alatt Szdkelyudvarhely vdros pol-
gdrmesterenek es rend6rfrikapitdnyiinak, valamint a hdronr
jiiriis f6szolgabir6idnak 6s az osszes kdzs6gek el6ijiir6siigainak
hasonl6 cdlu es tartalmu rendeletet adott ki.

Meg vagyunk gyrizcidve, hogy a tobbi szekely vdrme-
gy6k alispdnjai is minel ekibb kovetni fogjrik a dr.
Kiriily Aladiir 6s dr. Sebesi Jiinos alispiinok szdp 6s

hazafias p6ld6jdt.

25,000 Vdgiil ide iegyezznk fel, hogy a Fcifeliigyelcis6g junius
K-dsber,-28-iin tartott tildsdn 1. jkvi szdm alatt elhatirozta, hogy a

hdaLisi (it- 25 ezer K-ds beruhiiziisi iillamseg6lyt a vallzis- 6s k6zoktat:is-
lantsegdty. iigyi m. kir. miniszterndl az 1910 dvre mfzumunk berende-

zdsdre 6s felszerel6s6,re hozza javaslatba. Gr. Zic h y Jiinos
vall:is- 6s kdzoktatdsiigyi miniszter a Frifeliigyekisdg javasla-
tiit elfogadta. A Fcifehigyelcis6g pedig a 25,000 K osszeget a
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Szdkely Nernzeti Mfrzeum nevdre kidllitott taka16kkonyvre
Budapcsten a Magyar Lesziimrtol6 6s Pdnzv;ilt6 Bankban
helyezte el.

A gy ii j tc m e nyek gya ra pod iis;ir6 I 6s a Gytijtentd-
t 6 r z s a n y a g d I I o m d ny d r <i I a kdvetkez6ket jelentjirk :n,yett. gyar*-

Az 1910. 6vben a gyarapodiis a kovetkezci : 1. K0nyv- pocldsa ds

tiirnAl 4670 drb. 2. Regisegtiirndl: 2o4t drb. 3. Niprajzi dilamsegdty.
gyiijtem6nynel : - drb. 4. Term6szetrajzi gyiijtem6nynel 233
drb. Osszesen: 7732 drb.

A gyiijtenrenyek torzsanyagiinak dllonriinya az 1910. ev
vegen: 1 l(onyvt;irn:il 48,208 drb. l. Rdgisdgtiirrriil l8,682.
drb. 3. Neprajzi gyiijternirrynel: 5179 drb. 4. K6pz6mtivdszeti
gyiijlemdrryndl : 489 drb. 5. Termdszetrajzi gytijtem6nyndl :

7909 drb. Osszesen 80,467 drtr.
- Az l9ll. 6r,ben a gvarapodds a kOvetkezrj: l. I(onyv-

tiirndl : 12,759 drb. 2. R6gisdgtiirndt : 3184 drb. 3. Ndprajzi
gytijtemenyndl : 245 drb. 4. Termeszetrajzi gyiijtemdnyndl :

860 cirb. Osszesen: 17,058 drb.
A gyiijtem6nyek tOrzsanyagiinak 6llomiinya az l9ll. 6v

v6gen: 1. Konyvtiirnal: 60,977 drb. 2. R6gis6gt;irnet 21,966
drb. 3. Ndprajzi gytijtemenyn€t: b424 cirb. 4. Kdpz6rn[iveszeti
gyiijtemenyn6l 4Bg drb. 5. 'l'erm6szetrajzi gyiijtem6nynel :

876,906 drb. Osszesen: 9?,5Pd drb.
Az 1909. evrekiutalt gy ara podiisi iillam segely Allanitti-

s az eloz6 6vi maradvdnyok felhaszniiliisiir6l beterjesztett ntogatds
l9-1910. szamu elsziimoleisunkat a feliigyekiseg 360-1910. 1910-ben.
sziim alatt j6vrihagy6 tudomiisul vette.

Az 1910. 6vre foly6sitand6 gyarapodiisi iillamsegely€rt
l5l:-1909. sziim alatt beadott kdr6stinkkel egyiittesen, majd
pedig p6tliisul 106-1910. sziim alatt, beterjesztettiik e segdly
felhaszniiliisdra vonatkoz6 tervezetet is, mely tervezet 975 - 1g10.
szdm alatt megerrSsitdst nyert s ennek megfeleklen haszniiltuk
fel a rendelkez6sre bocsiitott segdlygsszeget.

A valliis- es kdzoktatiisiigyi rniniszler ur a Frifeliigyeki_
seg ajiinlatiira 84,132-lgl0. sz:im alatti rendeletdvelaz 1910.
6vre 1400 K rendes gyarapodiisi segdlyt utalt ki mrizeu_
munk rdszdre a kbvetkezlkbpenmegjelOlt celokra es dsszegek_
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ben: r6gis6gtdri sziiks6gletckre 1000 K, neprajzi
gyiijtisre 300 K, terrneszetralzi gviijterndnyre 100 I(.
ErrciI nrinket a Frifeltigyelciseg 800-1910. szdm alatt ertesi-
tett ; 98-1910. es 99 -1910. szdnru ujabb k6resiinkre
pedig 916-1910. szdm alatt rendkiviili segely cimdn a

k0nyvtdr gyarapitdsdra 400 I(, a mdrzeunri helyi-
s6gek berosszegenek rdszbcn val6 ferlezetere 600 I(,
i)sszeseu l00C K Osszeget utalv;inyozott. Az 1910. 6vi rendes

es rencikivi.ili 6llamsegely felhasznaldsdrirl k6szitett rdszletes

elszdtuolist, az iillarnsegelybcil szerzett tArgyakrril keszitett

reszletes kirnutatdst es mellekleteit 40-1911. sz. alatt terjesz-
teitLik fel.

. Az elszdmolds frjbb adatai a l<ovetkezcik : 1. K 0 n y v-
lArna l: rertdelkezdsre illott 400 K, telhaszniiltatott 400 I(.
2. RegisegtarlAl: reudelkez6sre allott 1000 K, felhasz-
ndltatott 1000 K.3. Ndprajzigyti jtem6nynel: ren-
delkezesre :illott 617 K 49 f, felhaszndltatott 417 K 38 f.
Megy at az 1911. evre 200 I( 11 1.4. Term6szetraizi
gyujtemenynel : rendelkezdsre dllolt 100 K, felhaszndltatott
312 K, tutkiadds 212K. 5. M fr ze u rr i h e lyi s 6g ek bd r-
osszegenel< f edezesere rendelkezdsre iillott 600 K,
felhaszrrdltatott 662 K 50 fillcr.

Az 1910. evre kiulalt gyarapodAsi allamsegely sazelozo
evi rnaradvAnyok felhasznalSsiival beterjesztett 40-191 l. szAmu

elszdrnoldsunkat a Frifeltigyelrlseg 291 - 1911 . szim alatt vette
tudonrdsul.

Az 191 I . dvre foly6sitand6 gyarapoddsi dllamseg6lyert
42-1911. szdm alatt beadott kdresrinkkel egyi.ittesen .beter-
jesztettiik e segdly felhaszndliisdra vonatkoz6 tervezetet is s

ennek megfelelcien haszndltul< fe'l a rendelkezdsre bocs6toit
segelyosszegeket.

A vall6s- es k(izoktatdsiigyi miniszter ur a Ftifeli.igyelti-
seg ajdnlatdra 68429-1911. sziim alatti rendeletdvelaz 1911.

6vre 1700 K rendes gyarapoddsi segelyt utalt ki nrfzeumunk
r6sz6re a kovetkezrjkepen megjelolt c6lokra ds Osszegekben :

r6gis6gtdri sztiksdgletekrc 1000 K, neprajzi gytij-
tdsre 300 K, ter.m.6szetrajzi gyiijtemenyre 400 K. Az
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Osszegek kiutaldsiir6l a Frifeltigyelrisdg 426-1911. szdnr alatt

killdott 6rtesitest; 109-1911. szduru ujabb kerelsiinkre

pedig 554. sz. a. rendkiviili segely cint6n, a k o n y v-

t|r gyarapoddsdra 600 K es 1018. sz. a. a mtizeumi
hely is6ge k b6 r0 ssz ege ne k rdszben val6 fedezetere

800 K, dsszesen 1400 korondt utalvdnyozott.
Az 1911. evi rendes es rendkiviili iillamsegely felhasz-

ndldsanil k6sziiett rdszletes elszdmoldst, az dllamseg6lybcit

szerzett t6rgyakr6l k€szitett rdszletes kimutatiist es mellekle-teil

2ll*1912. sz. alatt ierjesztettiik fel.
Az elszdmolds fcibb adatai a kOvetkezcik :

l. KdnyvtArnAl : rendelkezdsre zillott 600 K, fel-
haszndltatott 600 K. 2. Rdgisegtiirniil: rendelkezdsre

dllott 1000 K, felhaszniiltatott1000 K.3. N6prajzi gyiij-
te me ny n 6 I rendelkezdsre iillott 500'11 K, felltasznAltatott

393'36 K. Megy 6t az 1912. 6vre 10675 K. 4. Term,6-
szelraizi gyUjte mdny ndl: rendelkez6sre dllott 400

K, felhaszndltalott400 K. 5 M izeu m i h e ly i s6ge k b 6r-
6sszegdnek f e dezEs6re rendelkezdsre iillott 800 K,

felhaszndltatott 800 K.

A gyr-rjtemenyek gyarapoddsiir6l, az isatAs, gyiijtds, v[- Gyiijtemd-

sdrlds, az dllami vagy csaliidi letdt, az ajandek vagy csetenyeltgyctr6'

utjdn szerzett tdrgyakrol, valamint dltaliiban muzedlis tdrekv6- potldsct"

seinkrcil s ezek drdekdben kifejtett munkdnkr6l a gyiijtemeny-

csoportok sorrendjeben az allbbiakban sziimolunk be.

I. Kiinyvtrir 6s lev6lt6r. K6nyvtiiri c6ljainkr6l 1908.

6s 1909. 6vi jelentesiinkben mdr megemlekeztiink. Hangsu-

lyoztuk egy oly mfzeumi kOnyvtdr l6tesit6s6nek elmulasztha-

tatlan sziiks6g6t, mely egyfekil a modern mfzeumi es klz-
k0nyvtdrakhoz fizolt igdnyeket igyekszik lehetcileg kieldgiteni,

miisfekil az dsszes szdkely irck miiveit ds nem szdkely sziir-

mazilsu ir6knak a Szekelyf6ldr6l, vagy a szekely nemzetrcil

irt miiveit foglalja magdban s igy sze.kely kdzk0nyv-
tAr lesz a sz6 igazi €rtelmeben.

E celok szemekitt tart;isiival haszniiltuk fel a rendelke-

zdsiinkre iill6 anyagi eszkozoket, de egyel6re kenytelenek

.voltqnk inkdbb az elsti cdlt .szolg6lni vdsdrl6sainkn4l, .
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Ezek rendj6n a gviijterndny-csoportjaink feldolgozdsAhoz
sziikseges szakmunl<dkra es a mrivelt nagykOzOnseg igenyei-
nek megfelel6, 6sszefoglal6 miivelrre egyformiin iildoztunk,
de tekintelyes osszeget forditottunk sorozatos munkdink 6s
folydirataink mdg hiintyz6 regebbi es folytat6lagos k6teteinek
beszerzdsdre, valamint vegiil k6nyvkotdsre is.

Foly6iratainknak az utols6 jelentesiinkben kitiintetett so-
riiltoz viisdr utjdn 1910-ben a ,,HadtOrtdnelmi K6zlemenyek"
jiirult.

Nyornatdkosan hangsulyozni kiviinjuk tovabbii, hogy
konyvtiirunk anyag;inal< adonriinyok es letetek utj6n
val6 gyarapodiisa szinten jelentekeny volt mind a kdt esz-
tenddben.

Azert mindazoknak a lelkes 6s rntivelt magdnosoknak,
rralarnint int6zeteknek gazdag n6vsordt, a kik es a melyek
ajdnd6kaikkal vagy letetjiikkel konyvt;irurrkat s annak drtdket
gyarapitottiik, hdl;ink es ciszinte kosz6netiinkkifejezes6til, vala-
mint mAsok sz|mAra kovetendri pdlda gyaniini aldbb 6vek
szerint betiirendben ktizotliik :

Mfizeumunk l9l1-ik €vi kr6nikiijdba azonban kiil0n kell
feljegyezniink s ezzel 6vlapjainkon rnegOrokitenlink az ozvegy
bdr6 Apor Gitborn6, sztil. gr6f P:illf y Fidele cjm6lt6-
sAga nev6t, a ki mindnyiijunk igaz elismer6sere, 6s ciszinte

kdszonetere 6rdemesitette magdt azzal a szdp s ktilondsen a

Szdkelyf0ld6n kdvetdsre melt6 hazafias tettdvel, hogy nehai
nemes eml6kii fdrjenek, bdr6 A p o r Gdbor dllamtitkiirnak
hagyatdkiib6l szArmaz1 kdnyvtiiriit 6s levelt;iriit, nrint c s a I ii d i
let6tet a Szdkely Nemzeti Mtizeum gondoziisara bizta,
annak basznAlatlra felajiinlolta s igy val6sdgos kOzkincscs6 tetie.

A kbnyvtiir kb. 4200 darabb6l ,ill s ugy liilszik, hogy
tekintelyes rdszet biir6 Apor Kdroly, a marosvdsdrhelyi kir.
itelcitiibla ds a Kem6rty Zsigmond irodalmi tdrsas;ig eln6ke
hagyom6nyozta btr6 A p o r Giibornak, a l<i az ertekes gyiij-
temdnyt ujabb viisiirldsokkal toviibb feilesztette.

A biir6 A p o r-csaliid e kdt kiviil6 tagjiinak ismert elet-
hivatiisiiniil fogva a kbnyvt6rban friteg jogi 6s tort6nelmi, de

szdleskOrti mtiveltsdgdndl fogva ezeken kiviil szdpirodalmi,
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termdszettudorniinyi 6s ktilonbozri gazdasiigi stb. miiveket
egyardnt tal6lunk.

Nagy k;ir, hogy az Apor-csaliid regebbi szereplci tagjai-
nak, s kiil6ndsen az iroi tehetsegevel mindnyiijuk koziil ki-
magasl6 A p o r P6ternel< konyvtdrdt csak alig egy pdr mii
kdpviseli a mfzeum gondoziisiiba juttatott letetben. Kar
toviibbii, hogy a sorozatos miivek ndha feltiinri hidnyokat
mutatnak s kiil6n0sen, hogy csak egy kis tOredeke jutott hoz-
zilnk a br. Apor Kdroly 1B4B-49-b6l szarmaz6 s ujsiigok-
birl, ropiratokb6l, rendeletekbcll, hirdetesekbril s mds apr6bb
nyomtatviinyokbirl al16 gyiijterneny6uek, nrely hosszu idrin iit
a nraga nenreben szinte paratlan volt az eg(,sz clrszdgban s
mely tudomdsunk szerint a nelres bdr6 didozatkesz hazafi-
sagab6l a gr. M i i< ri irnre kozbenj:irdsaval a kolozsvdri Er-
ddlyi Nemzeti rllfizeum tulajdon:iba kerLilt.

A mfizeunr gorrdoziisAba bizott A p o r-leveltdr szint6n
ielentris erteket kepvisel s rnir ismeretes is tud6saink elcitt, a
mi6ta br. Apor Gdbor irllamtitkar meg;bizdsdb6l Barabds
Samu orszdgos leveltaros igazi szal<drtoi k6,zzel rendezte, dr.
Szdd eczky Lajos pedig a rendezett anyagnak tortdneti es
irodalomtorteneti szempontb6l legertekesebb reszet, a br. A p o r
Pdter verses 6s prozai munkdit s gazdag Ievelezesenek becse-
sebb rdszet a Magyar 'lorteneti Emldkek ki)zott ket testes
kotetben kiadta.

Az A p o r Pdter iratainak kivetelevel rndzeumunkba keriilt
leveli6ri anyag nagyobb rdsze aXVIII-XIX-ik szazadbll szArma-
zik s f6leg az A p o r-csaldd birtok- es csaliidi iigyeire vonatkozik

A k0zt0rt6neti szempontbrSl ertekesebb okiratok koziit
B drb a rnohiicsi vesz elcitt 6s 48 drb a XVI-ik sziizadban kelt.

Gazdagabb a XVII. sziizadb6l s kiildndsen az Apaf i

Mihdly idejebcil s a guberniumi korszakbol sz|rmazl anyag, a

mi6ta Apor Istv;in a maga kiviil6 tehetsdgdvel magdt s az
addig j6forrndn csak Hiirornszdken 6s a. Szdkelyf6ld6n sze-
replci, kiilornben 6si szekely primor csalidjAt a f6ranguak
kOze emelte. Ett6l az Ap o r Istviint6l kezdve, ki 1704. tjsz6n
a Riik6czi-szabadsiigharc viharai el6l Szebenbe szorulva -
mint Erd6ly l<incstarl6ja ds f6tdbornoka hunl t el, egeszen az
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1B86-ban elhalt biir6 Ap o r Kilrolyig, a marosvdsdrhelyi tiibla
elnokeig, kinek levelezese mlivelts6gdndl 6s sokoldalu 6ssze-
kdttetdseindl fogva kiv$l6an becses kora tdrtdnetlre, az A p o r-
csal;idnak minden egyes tagj;ira s igy Erddly ds Hiiromsz6k
t6rtenet6re is taliilunk a leveltiirban adatokat, mert a csaliid
t0r,t6nete mindenek felett Hdromszdk viirrnegye torl€net6vel
nrjtt ossze a kdz6pkort6l kezdve eg6szen biir6 A p o r Gdborig,
ki egyideig 6rdemes alispiinja is volt vilrmegyenknek.

, Az Apor-kdnyvtdr 6s iev6ltiir letetemenyezesd6rt az€rt
nemcsak igazgat6-vAlasztmdnyunk mondott 6zv. b|ro A p o r
Gdborn6, sztil. gr6f Pellf y Fidele rimeli6sdgdnak tisztelet-
teljes, hazafias koszonetet, de grof Z ichy Jiinos m. kir. val-
liis- es kdzoktatiisiigyi miniszter is, mikor a nemes gr6fn6
elhalir ozflsitt kir tel essdgszerii leg tudom ds6ra ju ttattuk.

Hissziik, hogy a nernes gr6fnri p6lddjrit vdrmegyenk ds

Szekelyf6ldiink tobb f6rangu es kdznemesi csaliidja fogja mi-
ekjbb kovetni, s igy mfzeumunk ebben a tekintetben is leg-
nevezetesebb kincseshiiza es 6riz6je lesz nemsokdra a sz6kely
nemzet 6s Szdkelyfold t0rt6neti emldkeinek.

M6g csak annyit jegyztink ide, hogy miutdn 1911. evi
iiprilis h6 6-iin 6s 1l-en biir6 Szentkereszty Bdla,
H;iromszek viirmegye fdispdnja szives 6s hathat6s tdmogatiis6val
az Ap o r-kdnyvtdr 6s levdlt;ir iitv6telere felhatalntazitst kap-
tunk, GO d ri Ferenc igazgat6-vdlasztmdnyi elnbk, dr. Tor0k
Andor kezdiviisdrhelyi polgiirmester 6s igazgall-vAlasztmiinyi
lag, Csutak Vilmos mfzeumcjrrel Aprilis h6 l8-iin Torjdra
kiszdllottak s az eg6,sz anyagot iitvettek, szekerekre rakattdk
s nyomban Sepsiszentgyorgyre sziillittottdk.

A gazdag anyagot az uj mizeumba val6 bekdltozesig
a rdgi 6rvaszdki helyis6gekben a rdgi ;illv;inyokon 6s
szekrenyekben helyeztiik el, a k<.rzhasznillatnak iitadtuk s azzal
a hiis6ggel es gonddal fogjuk \rizni ezulAn, a melylyel azt
az altoriai bdr6 A p o r-csaliid Evszdzadokon iit gondozta s a
szekely t6rtdnetirds szAntAra rnegdrizte.

Kisebb ert6kii lev6ltdri adomiinyok 6s let6tek is drkeztek a
letiint ket 6v folyam;in a Szdkely Nemzeti Mrizeumba.

Az 191O-ik 6vben ajiindEkozits utjiin jutottunk az als6-



47

csernetoni Berniild-, a r6tyi Sz6kely- 6s a feldobolyi
T e gz ri-csaldd leveleihez, valamint sepsiszerrtgyorgyi G y a r-
f d s Sdmuel 1848-49-beli elelmezdsi biztos gazdasdgi iratai-
l"toz. Azok Hiiromszdk viirmegye XVI-XIX. szAzadbeli, ezek
utols6 szabadsdgharcunk tiirten6hez nyujtanak ertekes adatokat.

VAsAr utjdn szereztlik rneg az drkosi R a f a i-csaliid
leveleit es a Hdromszekrcil nteg a XVll. szazadban Maros-
sz6kre szakadt s ott kihalt S ze n t i v d n yi-csaldd leveltiiriit.

Az 191l-ik evben az A p o r-csal;id letetje ut;in a

Szacsva kozsdget kell emliteutinl<, melyhez nevezett k6z-
s6g el6ljdr6siiga, D e ii k Vince nagyborosny6i tb. fciszolgabir6
6s dr. I( i r ii I y Aiadiir alispan szivessdge utjdn jutottunk.

I{(rryvtdrurrkat es leveltArunl<at az 19i0-il< evben ado-
nr6nyaikl<al dltalaban a k6vett<ezok gyarapitottal< : Atlam-
rryomda Budapesten (133 drb), ozv. Antal D6nesue Sepsiszent-
gyorgyon (89 drb), Baliizs Mdrtott l(ezdivdsiirhelyen (2 drb), Ba-
rabds Gyula Sepsiszentgyorgyon (3 drb), BarcsaJiinos dr. tandr
Debreczenben (2 clrb), Bartha Jrizsef rryug. ad6t;irnok Sepsiszent-
gyorgy6n (32 drb), Bene Lajos Sepsiszentgyorgydn (2 drb), Ber-
ndld GyOrgy postamester es foldbirtokos Kovdszna (467 drb ok-
level), ifj. Biiis Istv6n Marosviisarhely (l drh), Bod Lajos tandr (1
drb), 8o6r Ilona Sepsiszentgy0rgy (1 drb k6nyv, I drb kdzirat),
Dam6 Lajos tanul6 Liszny6 (2 drb), Darnay l(dlman Siimegh
(1 drb), dr. Erdelyi Piil Kolozsv:ir (l drb), Forr6 M6ric Be-
senyri (l drb), Caiil Jenri Budapest (2 drb), Godri Ferenc
polgiirmester, ig. val. elndk Sepsiszentgyorgy (7 drb), Gdnczi
Lajos Szekelyudvarhely (1 drb), G,vlirfas Jen5 festtimiivdsz
Sepsiszentgyorgy (494 drb oklevel), Gyiingyossy I. Segesvdr
(l drb), Hadnagy Ferenc tanul6 Zabola (2 drb), H6romszdk-
megyei ,,Ferencz J6zsef" korhAz Sepsiszentgybrgy (l drb),
Hegediis Lordnt dr. orszdggytildsi kepviseki Budapest (2 drb),
Hencze Imre tanit6 Leczfalva (5 drb kdnyv, 12 oklev6l; I
drb k6zirat), Izr. Magyar Irodahni Tdrsulat Budapest (2 drb),

J6kai-nyomda r.-t. Sepsiszenlgy0rgy (22 drb), Kiss J6zsef
reformdtus lelkdsz Dalnok (5 drb), I{olranyi Tiham6r I(leve-
land (39 drb), Lajos Ddnes Maros-Viisdrhely (1 drb), Magyar
dllanrvasutak igazgat6sdga Budapest (1 drb), Magyar GyAr-
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iparosok Orsziigos Sz0vetsdge Budapest (6 drb), Magyar
kiriilyi beliigyrniniszterium Budapest (2 drb'), Magyar kirdlyi
fbldtani intezet Budapest (1 drb), Magyar kirdlyifOldmiveles-
iigyi miniszter Budapest (l drb), Magyar kirdlyi ktrzlekedesi

Mrizeum Igazgat6sdga Budapest (1 drb), tizv. Mdtik J6zsefne
(l0l drb), Mdtis Bdlint iegyzo Zaizon (10 drb k6nyv, 6 drb
klzirat), Mihalik J6zsef Budapest (l drb), Mrizeumok ds

Kdnyvt:irak Orsziigos Ftifeliigyelcisdge Budapest (4 drb), Mi-
hiily Lajos SepsiszentgyOrgy (6 drb), Nagy Sdndor dr. vdr-
megyei f6orvos Sepsiszentgy0rgy (6 drb), Orosz Endre (1
drb), Orsziigos Magyar Szdpmr-rveszeti Mfzeum lgazgal(tsAga

Budapest (11 drb), P6ndy Kdlmdn dr. Gyula (l drb), Pdter

Lajos Sepsiszentgy6rgy (1 drb), Peter M6zes igazgat6-tan;ir

Sepsiszentgyorgy (2 drb), Pozsorryi Magyar I(ozmiivekjd6si Egy-
Iet Pozsony (3 drb), Pozsonyi Magyar K0zmiivel6d6si Egylet

nagyszombati fi6kja (6 drb), Pozsonyi Orv.-Termdszettudo-
mAnyi Egyesiilet Pozsony (4 drb), Piinkosti Kdroly tanul6

Uzon (1 drb), Sandor Imre (l drb), Sdndor Mih6ly nyugal-
mazott tanit6 Czofalva (l drb), Rabocskay J6zsef tanul6

Sepsiszentgyorgy (l drb), Roediger Lajos nyugalmazott fti-
gimnilziumi taniir Kovdszna (8 drb), 6zv. Schrinher Antalnd
Nagybiinya (1 drb), Sepsiszentgy6rgyi Vad6szegylet (l drb),
Serester Ernilia Sepsiszentgydrgy (7 drb), Sigmoud Jiinos
tanul6 (2 drb oklevel), 6zv. Szekely Denesn6 Rdty (85 drb
oklevel), Szab6 Ferenc tanul6 Feldoboly (60 drb), Szalai

Gyula Kiskunf6legyhdza (1 drb), Szekely Jiinos Kezdiviisiir-
hely (l drb), Szab6 Lajos nyomddsz Sepsiszentgyorgy (1 drb
oklevdl), Szemere M. (l drb), Szendrei KdlmAn tanul6 Sepsi-
szentgyiirgy (l drb oklevdl), Szentgy0rgyi D6nes Maros-Vd-
sdrhely (10 drb), Vdkiir P. Arthur Gyergy6szentmikl6s (1 drb).

Kdnyvtiirunk 6s leveltiirunk anyagdt az 1911. dvben a

k6vetkez6 a<lomiinyok gyarapitott;ik: Allarn-nyonrcla Buda-
pest (124 drb), Als6fehervdrmegye alispanja (3 drb), Ozv.

Antal D6nesn6 Sepsiszentgy6rgyon (30 drb oklev6l), Antalfi
Elek polg. isk. tandr SepsiszenlgyOgy (l drb), Astra tnizeunra
Nagyszeben (5 drb), Br. Apor Giborn6, sz. Pdlffy Fidele 4200
drb kdnyv ds 7000 oklevel 6s l<6zirat), Bdlint Liiszl6 kartottok
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Bereczk (1 drb), B6ndy Gydrgy alisp;in D6s (7 drb), ,,Brass6i
Hirlap" szerkeszt6sdge Brass6 (1 drb), Budapest szekesfcivA-
ros taniicsiinak kozoktatdsi iigyosztiilya Budapest (l drb),

,,Csikvdrmegye" szerkeszt6sege Gyergy6szentmikl6s (1 drb),
Csisz6r Zsigmond reformdtus lelkesz K;ilnok (l drb), Csulak
Sindor Gid6falva (50 drb oklevdl), Di6nes Odon dr. tigyvdd
I(dzdivdsdrhely (2 drb), D6czy Imre dr. (2 drb), Erddlyi
Mirzeum Egylet Kolozsvdr (1 drb), ,,Fiiggetlen Magyarorsz6g"
szerl<esztrisege (l drb), Fiilop Kiiroly tanul6 (l drb), Gohl
Odon dr. (l drb), Godri Ferenc polgiirmester ig.-vdl. eln6k
Sepsiszentgydrgy (l drb), Gddri Sdndor kir. tiiblabir'6 Nagy-
szeben (4 drb oklev6l), Gy6r viiros tandcsa (3 drb), Harmos
IvAIt (87 drb oklev6l), Hegediis Loriint orsziiggyiil6si kepviselci
Budapest (1 drb), Horvdth Sdndor tanul6 SepsiszentgyOrgy
(1 drb), Iparmiiveszeti Mirzeum Budapest (15 drb), Izr. Ma-
gyar lrodalrni Tiirsulat Budapest (l drb), Jancs6 Gdborpolg.
isk. igazgat6 Sepsiszentgydrgy (320 drb kOnyv €s 8 drb oklevel),

J6kai-nyomda r.-t. Sepsiszentgyorgy (4 drb), a ,,Kolozs-
vdri Hirlap" szerkesztrisdge Kolozsvdr (l drh), Magyar kir.
valliis- 6s kozoktatdsiigyi miniszter Budapest (1 drb), M. kir.
beliigyrniniszter Budapest (l drb), a ,,Magyar Kdztdrsasdg"
kiad6hivatala H6dmez6viisdrhely (l drb), Mfzeunrok 6s Kdnyv-
idrak Orsziigos F6feliigyel6s6ge Budapest (3 drb), Nagy Kd-
roly nyugalmazott {rvah|zi igazgat6 Kezdiviisiirhely (1 drb),
Orosz Endre (1 drb), Pel Kapisztriin Janos (l drb), Pap
Mihrily csend6rezredes IiolozsvAr (17 drb), Siindor Imre Ko-
lozsvdr (1 drb), Szab6 Ferenc reformdtus Ielkdsz Bodola (43
drb kdnyv, B drb kdzirat), Szemere Mikl6s Budapest (1 drb),
Szentgyorgyi Denes Marosv:is:irhely (10 drb), dr. Sztripszky
Hiador Budapest (B drb kdzirat), Tdgliis Gdbor Budapest (l
drb), az ,,Ujsdg" szerkeszt6sdge Kolozsvdr (1 drb), Vajna
Dezsci tanul6 Sepsiszentgy0rgy (l drb), Verein fiir Natur-
wissenschaften Nagyszeben (l drb).

A kdnyvtdr 6s lev6ltiir szdmszerli gyarapod;isa az
1910. 6vben: a) kbnyv 374 drb, b) hirlap 2 drb, c) aprir
nyomtatviiny 380 drb, d) tdrkdp 2 drb, e) k€zirat 10 drb,
oklevel es egyeb irat 3899 drb, egyeb kdnyvtiiri anyag .3

4
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drb. 0sszesen 4670 drb. Ebbril vdsiirolt 2185 drb, dllami letdt

-- drb, ajdnddk 2481 drb, egy6b let6t 4 drb.

Az l9ll. evi gyarapodds a kdvetkez6: a) K6nyv 4379
drb. D) I-lirlap 205 drb. t) Apro nyomtatviny 394 drb, ri) Tdr-
kdp 21 drb. e) Kezirat 2l drb. /) Oklevel es egydb irat 7749
drb. y) Egyeb konyvtdri anyag - drb. Osszesen 12,769 rlrb.
Ebb6l vdsdr utjdn szereztetett 312 drb. Allami letet l5 drb,
ajdnddk 722 drb. Egydb letet 11,720 drb.

ll. Regisdgtiirunk 1910. es 1911. evi gyarapodiisiirrak

legdrtdkesebb resz€t dsatdsok utjdn szereztiik.

Eriistlitisa- A regisegtdr gyarapitiisdra kiutalt nagl'obb Osszegii Al-
tdsolc az lamsegely lelretUvcl tette, hogy Erosd0u, a tviszk-hegyi
1910-il; praenrykenaei jellegii ristelepen rtrirtdket evben ltosszabb ideig
i.L'|.'ett. vdgezhessiink rcndszeres feltiirisokat. Az iisalasokat ez alka-

lomrnal is dr. L Aszlo Ferenc nrfzeumor vezette, szigoruart

ragaszkoclva ahoz a m6dszerhez, mely a kordbbi a:rsatAsok rend-
j6n nregdllapiltatott. A munkAlatokbatt mindl<et 6vben kOzre-

miik6ddtt H o rvd t h Istv:in tandrjelolt.

Az 1910, 6vi dsat;isok julius 23-dn, tovAbbd auguszlus
 -icfil 2O-Aig Osszesen 18 napon et tartottak. 0t dllaudrl
munkiis rnellett a munkdsok szAmAl az Asatdsi kOriilnrdnyek

dllapitottdk neg. Meleg nyiiri idri dacdra az dsatdsok idej€n

az idrijiiriis elegge kedvezci volt. Mindossze kdt alkalonlntal
ercisebb zdpor miatt, egy alkalommal pedig eros szdlvihar

miatt kellett nehziny orAra a nrunkdt abbahagyni. Az eliibbi
esetekben a fOldretegek AtAzAsa, az ut6bbi esetben a sz€l ii-
tal felkavart, tndr fel;isott laza ham( 6s porrdszek tettek a
nrunkiit lehetetlenn6.

Az dsatiisok elsri napjaiban a hetedik szelvdnyt a B-ik

foly6mdtertril a rndsodikig 2'5 m. szelessdgben, onnart pedig

a - l0'5 m-ig, (hogv egy sikban fekv6 hosszmetszetet kapjunk)
2 m szdless6gben, dtlag 4 rn. m€lys(.gig, az rlstalaj szinttijiin
al6l 25-30 cnr. mdlysdgig lefejtetttik. Ilyen rn6don a telep

retegz€se 6s 6ltal6nos teleptildse 29'5 m. hosszu fiigg6leges,

hosszus:igi szclv6ttyen, tov;ibb,i a keleti ds nyugati oldalon

7-'l l't. ltoss:tt kcreszt-szelvtnyclt volt tallultniitlyozltat6.
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A vizszintes 6s fiiggrileges szelvdnyek nyujtotta adatok- A rdtegetc te-

b6l vildgoss;i lett, hogy az cistelep kulturaretegeinek egym 5t tepiitdse is

ftil6 val6 letelepiildse a kiivetkez6 rendben fotyt te : Kozvet- renrtie'

len az ristalaj fOI6 emeltdk a legelsci h|zakal; az ezekbdl
kikeriilt ds a hdzak koriil lerakott konyhahullad6k (szem6t),
a tiizhelyekrrjl 6s az ed6ny6getri kemencdkbdl kihdnyt b6sd-
ges hamu alkotja az als6 hullad6k-reteget. A lak6-
Itdzal< elpusztuliisa alkalmdval azoknak vesszcibcil font oldal-
faldb6i 6s tetdzetdbcll lehullott szuvatrdgbk szdtteriilve alkot-
jAk az alulr6l sziimitott 2-ik rdteget, az als6 szuvatr6-
t e g e t. Erre az elegyengetett szuvatrdtegre (.piteltdk rA az
ujabb lakoh|zakat, melyeknek harnrija ds konyhahullad6ka
ujabb hulladekrdteget, a kozdp srj h u lladekreteget
epitette fel. Ezeknek a hAzaknak szuvat-romjai adjdk a mii-
sodik, vagyis a f els6 szrvatrdteg anyagAt. Ugyan-
ezen a m6don alakult ki a harrnadik (fels6) hullad€k-
16teg 6s a harmadik, vagyisa legf els6 s zuv atre te g is.
Ez ut6bbi kettci elhumuszosodott. Alkotjdk az a I s 6-h u-
rlruszrdteget, mely a praemykenaei jellegti r6tegek kozt
a legfiatalabb. A reii telepedett f elsrj humusz r(,tegei
sokkal kds6bbi, de szint6n praehistorikus kultura nyomait
rejtik magukban.

Valamennyi r6teg ddlnyugati irdnyban, a telep mellett
fekvcl iirok fele lejt. Ennek az oka a rdtegek egyenetlen tele-
piil6sdn kivtil az a koriilm6ny, hogy m|r az els6 telepiilds
idejdben az lslalai feliilete ebben az irdnyban lejt6s volt.
S6t a lakiisok teriilet6n l6pcs6sen emelked6 6s mestersegesen
kialakitott terraszokat is lehetett nregfigyelni. Ennek a k6vet-
kezmdnye az is, hogy a hegy centruma fel6 a kulturar6tegek
vastagsiiga fokozatosan csdkken. A hosszusiigi szelvdny a I s 6

sz u v a t-r 6 t e g e ndgy lakds dsszeomlott szuvat-rogeib6l alakult
ki. Az elsri (L,) hdrom 6s f6l, a rndsodik (Lr) n6gy, a har-
madik (L) hdt m., a negyedik (L{) ket 6s f6l m. szdlessdgii.
Az elsri 6s a negyedik a szelvdny vegpontjain tul is toviibb foly-
tat6dik. A f els6 szuvat-rdteget hiirom helyen is kincs-
kerescik 6s regisdgkutatdk iiltal vajt nagyobb gddrdk szakitjiik
nreg. Mindamellett meg lehetett iillapitani, hogy a 6 foly6-

4s
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mdtert6l egdszen a szelvdny Ny-i v6gs6 pontjdig a fels6 szu-
vatrdteg teljesen 6sszefiiggri.

A fetsii hu- A Mykenae-eldtti.koru teleplil6s als6 hatiirdul mAr a kordbbi
ntusz-rdtes iisat;isol< az cistalajt jel6ltek nreg. A fels6 hatiirvorralat csak az
t"uttrtt'iio' 

1910. evidsatiisok rendjdn tuatut< meg6llapitani. Osszeesil< ez

a sdrgds szinii felsd es a kdzvetlen alatta fekv6 feket6s szinii
humusz kozti hatiirfelLilettel. Igy tehit a feketds szirrii als6
humusz-16teg a Mikenae-elcilti koni telepiilds lcgfiatalabLr
rdtege. Epen eren r6tegek humussz6 val6 dtalakuldsa nrutalja,
hogy a Mikcrrre elotti id6 utiin hosszu idrjn l<eresztlil vege-
tiici6 volt a telcp feliilet€n, ugy, hogy milror kdsobb a fels6
humusz-retegekberr taldlt tdrgyal< iiltal jellcgzett l<ds6i bronz-
kori (?) kultura ti{0lt itt tanyat, az alsr, lrumuszreteg nriir ki
volt alal(ulva. A kdt kultura k6z6 es6 id6tartanr rnennyis6g6-
nek mcglratiirozisdhoz tal6rr eperi czcn relcg agrogeologiai
megvizsgaldsa is rryuitlratna adatokat. Hogy az als6 hurnusz-
rdteg a pracmykenaei jellegci kulturdhoz tartozik, arra nez-ve

a benne, ercclcli fekvri helyen talSlt festett edenyek es tdre-
dekei teljcs ertekri bizonyitdkok. A felsci humuszbarr megboly-
gatatlarr terlilctcken ilyetreket sehol sern taliilturrk. Haneur
taldltunk ott az elobbit6l teljesen eliit6 agyagnrtivess6get, mely-
nek kor,{t a vizsgiilali anyaga el6gtelensege miatt ezzcl a7.

alkalomnral rneghatdrozui nern ludtul<. Az iisatiitsok relrd.fdrr

ebben a retegben .10 cm. melys6gben tal;iltunk egy kereszt-
ben iill6, kettds elii, vOr0srdz cs;ikAnyt, mely eg1,ik v6g6n a

hosszir ideig lart6 haszniilat kOvetkezldben ercisen nregkopott.
A csikiiny tipusa ugyanaz, mint a nrilyent nenl reg Viir-
hegyr6l 6s Albisb6l szereztiink meg es a mincik az irodalom-
b6l leginkdbb Erdely teriilet6rcjl, el69 nagy szdrnban ismerete-

sek. A felsci humuszrdtegben ercdeti fckvci helyerr tal6ltunk
m6g egy nagyobb kdvekbol Osszerakott, l'l m. StnerliLi, 25
cm. melyen fekvrj kdralakri, tiizhelyet is. Miutdn a tyiszk-
lregyi cistelep az Allam ellenrirzdse rrellett vegzett befiisitiisok
el6tt szdnt6f6ld volt, k6nrryen drlhetri, hogy ebben a mdly-
segben a tiizhely alapj6til szolgd16 k6vek felelti tiizhelyrdszek
(dgelt asvagrdtc.gck) az ekevas iltal nregsemnrisittctlel<.
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Az dsatds miisodil< foladata az als6 szuvatretegben fekvci

2. szlntu lak6hdz feltdrdsa volt. Az ehez a lak:isltoz lartoz6,
E-tetOti colopsorozat, valamint a lakiis ENY-i sarkdban fekv6,

tdbbszOr megrijitott tiizhely (To) s vele egyiitt a szuvatrdteg-

bdl 1'5 m. sz6les teriilet a 7. szclveny lefejtdse retrdjdn nriir

a nregelcizci dsatdsok alkalmiival keriilt napfenvre. 6 m. ltosszti-

siigban {7 13 foly6nr.) 6s 6 m. szdlcssdgben (VII-XIII.
foly6m.), Osszesen tehiit 36 m2 teriiletelr tortent a lakds fel-
tdriisa. A felsri humuszb6l ilt keri.ilt el6 a m6r emlitett v0r0s-

rez csdkdny, valamint a Iragy kovekbtil kirakott tiizhely is (T').
A felsrj szuvatrdteg lefejtese rendjen meg;illapitotluk azt

is, hogy az a IX-XI. ltosszusdgi szelvdny teriileldn szab6ly-
talan gdrbe vonalbatt veget er.

Az L, lakAs szuvatrdtegdt eldrve, azt a legapr6l6kosabb
kOriilnrdnyekre is kiterjedti figyelemnrel, ntoudlratni szabad

k6.zzel szedttik szet, ltogy semminemii kOriilmeny figyelmiin-
ket el ne kertilje ds hogy a lakds padl6jdn fekvci ing6 es

ingatlan ernlekeket eredeti helyzetiikben lehetri 6pen meg-
taldl hassuk.

A lakiis tertiletdt a tapasztott padl6-feliileteken kiviil
egyfelril a szuvatreteg kiterjeddse, mdsfelcil pcdig a k*ohLz
hatdrvonaliin talalt cdlopiiregek helye poniosan meghatdrozza.

Szeless6ge a kdt belsrj colopsor kozOtt 5 mdter, hosszusdga

pedig B mdter. Teglalap alakja a rdtegek egycnetlen telepiildse
kOvetkezt€berr csal< annyiban deformiil6dott, hogy DK-ENy-i
iriinyban huz6d6 Atl6iaaz EI(--DNY-i iriinyuhoz k6pest vala-

rurivel rOvidebb.
A lak6hdz foldjdn atapasztiist t6bb helyen megtali{ltuk.

Fiigg6leges irdnyban megltasadozott, 5-- 10 mm. vastag sikii-
roldsb6l iill, mely az alatta levri r6tegektcil szinben is kiildm-
bozil< s a mellett mechanikailag is el van kiildniilve. Az a

k6riilmdny, hogy a lakohAz foldj6n az E-i oldalon 3'5 m.

szeless6gben ez a lapaszt|s 25 cm-el. aldcsonyabban fekiidt,
mint a l)-fekili teriileten, arra ntutat, hogy a lak6hiiz kett6s

tagozatu volt. Alacsonyabb rdsze 3'5 m., a magasabb rdsze

pedig 4'5 m. szelessdgii.

A k6t magassiig hatiirvonaliin, k6t helyen is, csaknem

fiiggrileges iriinyban fekv6 tapasztiist lehetett megfigyelni. Mind-

Az Lr-tel je-

liilt laltdhdz
xtmjainalt

/elttird.sa.

Agyagdltit-
ruinyelc.
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kdt tapasztiis alul ltottroru felrilettel iitmegy az a1s6 szintdjba
cs beleolvad a lakds.alsti reszdnek tapaszos feliiletebe, a nri
arra rnutat, hogy (ennek) a lakasnak ez a l<6,t osztitlya csupdu
a padozat magassiigilban kiiloniilt el egynriist6l ds fallal nem

volt elviilasztva. A lak6ltAz dszaki rdszdn egy tObbszor Ineg-
ujitott, kavicsretegekkeI megercisitett l'5 m. :ilm€rrijii, kOr-

alaku tiizheiy (T.,) mellett alig f6lmdter tdvols6gban egy

n6gvszog-alaku i'40 m hosszu es 1'20 m. szeles letapasz-

tott es tehdrre meszelt agyag-6pitm€ny (T,,), a D-i magasabb

rdszben egy szint6n agyagb61 6pitett, 1'40 nr. iitm6rrijii. kbr-
alaku 6get6 kemence (Tr) alapjdt es oldalfaliinak als6 r6szet

tiirtul< fel.
A VII. szelvdny lefejtese alkalmeival a'1,, 6s T,, szdmmal

jelOlt agyagdpitrndnynyel egyezo szerkezetii miisik ilyen epit-
menyt is taldltunk. Ez is az also szuvatrdtegben, az Lr-mal
jelolt lak6s padl6jiin fekiidt ds a sikiiroliis felett feherre le
volt rneszelve. A Tu tiizhely szerkezetdvel egyezd a VII. szel-
veny felsri szuvatr6tegdben tal6lt T,-tel jelOlt ttizhety is annyi
kiil6nbsdggel, hogy a To kdralaku, a T, pedig ndgyszdgletii.
Mindkettri hdromszor volt megujitva s mindannyiszor nerr
csupiin a tapasztdst, hanem a tapasztds alatti kavicsrdteget is
megujitottdk.

ciitupiireseh A laklltAz E-i, K-i 6s Ny-i hatiirvonaliin egynrdst6l

, :: io-::::, I - l'5 rneter tdvols Agra a szuvatr6teg alatti konyhahullacjek-
ItdldrDolmlan.

rdtegben megtaliiituk a lakdhiizhoz lartoz6 fiigg6legesen dll6
colopsorok iiregeit. A D-i hatiirvonat kifejtdse a kO',,etkezri

6vre maradt. A K-i vonalcn a hatdrvonalt6l 75 - 85 cm. tiivol-
slgra az 6plilethez lartoz6 ujabb colOpsor van, az el(ibbihez
k6pest vdltakoz6 helyzetben. Az E-i oldalon, a telepet k6riil-
fog6 mdly vizmosds feltil, az €piilet hat;irvonaliit6l kifel6
120 cm. tdvolsdgra s a haliirvonallal pdrhuzamosan halad6
cdlopsorban ket kettrls, u. n. ikercolOp egy egyes, ujb6l kdt

kettrjs 6s egy egyes cdl6p iirege vdltakozik egymdsut6n. A
Ny-i hatdrvonalt6l ket m6ter tfvolsiigra befel6 is huz6dik
egy rn6sik c0l6psor a hAz ltosszanti kOz6pvonaliival egy-
k6zLien. A c0l6pLiregek vastagsiiga 20-30 cm. M6lys6giik az

als6 szuvatr6teg alatt 100-130 crn., s a legt6bb az 6stalajba
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rndlyecl bele. A hengeralaku colOpiiregeken kiviil nehiiny hii-
rom vagy negyoldalu lrasiibalaku. Ezel< a c0liipOk hasitott
fdb6l kesziiltek.

Az dsat;is rendjen az riskori Iak6k ;iltal haszniilt 6 k-
szereknek egy eg6sz kollekci6j;it gyiijtOttiik ossze. Az
ekszereket kribcil, csontb6l, szarvasaggancsb6l, iillatfogb6l es

vi)ros rezbcil k6szitettelr. A felsci szuvatr6tegben a feltdrds K-i
v6geben tobb osszetOrt eddny tOredekei es agyagrogok kdzt
egy nagyobb ekszerleletet is taliiltunk, melynek tartalma :

6tfurt szarvasszenrfogb6l kdsztilt es z6ldre festett (vagy festti-
dott) fLiggcicskdk ; k6b6l, csontb6l kagyldhdjbirl, szarvas-
aggancsbol kdsziilt hiirornoldalu hasiib - vagy ltengeralaku dt-
furt gyilrrgyok, melyek k6ziil a legkisebbek 2-3 mm., a

Iegnagyobbak 25-30 mm. hosszuak; zOld szinre festett, kdt
lyukkal elliilott csontlernezk6k; szintdn ket vegdn ittfurt vad-
diszn6agyaral< ; vorosrdz gyongyOk, melyek lemezk6kbril
hengeralal<uan Osszehajtva kdszi.iltek. Nagysiiguk tObbfele : a

legkisebbekrrel< 0 09 gr., a legnagyobbaknak 0'67 gr. a sulya.
Szintdn vdrOsrdzbril kdsziiltel< a spirdlisan hajlitott B'5, 6'5,
5'5 cm. dtm6r6jii tekercsek, melyeket - azonkivtil, hogy kii-
lOmbOzci eszkozOk kdszitdsdre nyers anyagul szolgiiltal<, -
l<arperecLiI is haszndlhattak. Az ed6nyt6reddkek iitvizsgiiliisa
utarr kitiint, hogy azok egy fazel<nak es egy csupornak t6re-
dekei. A faz6kban voltak elhelyezve a lelet osszes tArgyai.
A csupor a fazek fed6jeill szolgiilt.

E mellett az lkszer-lelet mellett volt egy mdsik, csupdn
a szitdiut megcsonkitott festett eddny, befedve egy csuprocs-
kiival. Benne 15 drb lrasogatolt kripenge, tcir es miis krj-
eszk1z volt. Ennek a Iazlknak az aljdn szintdn voltak vor6s-
16z gyongydk.

Az dsatiis alkalm6val taldlt lirgyakat a telepiilds r6tegei-
nek sorrendjeben leltiiroztuk. Az als6 terrarnare-rdtegbcil val6 :

373, az als6 szuvatr6tegbril : 92 a kOzdpsci terramare-rdteg-
brjl : 238, a felsii szuvatrdtegbdl: 406, az alsb humuszb6l :

41, a fels6bdl: 28 drb es szorvdnyos lelet: 38 drb. Tiirgy-
csoportok szerint az 1910. 6vi iisatiisokb6l mfzeumunkban
elhelyezeft llrgyak kbzl van: pattintgatott koeszklz: 109;

'I'aldlt irry6
cmldkek,

A leletelc cso-

portosi.tdsa.
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csiszolt kcjeszhoz : 1 ; egydb krjiairgy : 31 ; csonteszk6z : 35 ;

dllati csont: 50; allati csontb6l kdszrilt ekszer : l2l; dllat-
Iogb6l k6sziilt dkszer.: 150; kagyl6hdj : 4; kagyl6hejb6l kd-

sziilt dkszer : 2; €p agyageddny : 19 ; Osszerakhat6 agyag-
edeny: 66; jellenrzri ed6nytOredek : 387 ; agyagkanal vagy
toreddk: 98; agyagidolum, emberalak: 4; agyagidolum, Al-

latalak 27 ; egydb agyagtArgy : 65; vdrOsrez 6kszer : 46;
v0r6sr6z tdrgy : I ; fenykep: 62, osszesen l27B darab.

Er1stlitiscr- Az l9lO-ik 6vben jul. 24-lol aug. 13-ig 21 napon folyt
ttisr'l; q,z az dsat6s, melynek elstj ieladata az 1910. dvben csak reszben
1911-ih fOltiirt, az also szuvatretegben fekvcj Lr-vel jeldlt lak6ltd.z nta-
i,aben. radvdnyainak teljes foltdriisa volt. Ebbcil a celb6l az 1910.

evben kidsott tilbla Ny-i szdlen l'5 nr., D-i szel6n 2 m.
szdles szelvdnyt kellett lefejteni. Ezen munkiilatok rendjdn a

,12 L,-retin-lakoh|z teljes alapraiz|nal< megdllapitdsdn kiviil, a c6lop6k

"!'.t .^':d!"u. rendeltet6sercil, a falak felepitese rn6cljdr6l, a hdz kornyekerrjl

",::,";;:::,i::::'s a hulladdk-r6tegek kialakuliisdr6l is fontos adatokat es a
tovdbbi iisatiisok rendjen irtekesithetri hasznos utbaigazitdso-
kat nyertiink.

A lak6hAzban bent, Ny-i faliihoz kLizel egy ujabb liiz-
helyet talAltunk, melynek alapja patkirfornrdjir es kdrOskOriil

15 cm. magas karimdja van (Tru). Szerkezetdre n€zve az

eddig tal6lt tiizhel5'ekkel'szemben irj tipust kdpvisel. Ennel< a

ttizhelynek trizdtcjl a lakoltAz Ny-i fala annyira kidgett, hogy

a fal sz6toml6sa ut6n annak t0ve el6ggd dpen maradt riink.
A fal belsri feliilete a padl6r6l a falra homord ivben 6tmen5-
leg k6tszeres 16teggel meg van tapasztva ds eldnk teglav6r0sre
ki vart 6gve. A kidges erciss6ge kifele fokozatosan csbkken,

szine is lassan-lassan sdrga sziltbe megy dt. Legkiviil dpeu

olyan szinii, mint a milyett az oslalaj sdrgiis agyagja, melybril
a fal feldpit6sehez szliksdges anyagot nyertek s melyhez csu-
piin pelyvdt es szalmdt vegyitettek. Az ,,agyaglal" alatti vdkony

szenes rdteg dsszeesik a fal epitesekor elegyengetett talaj
feliilet6vel. A h|znak ez az elegyengetett eredeti szintje, a

hiizon kiviil is nrindentitt j6l felismerhetri. A fal als6 rdszenek

vastagsdga helyenk6nt a 40 cm.-t is el6ri. Ugy ldtszik, hogy

a fal als6 r6sze vert foldbol volt kdszitve, melyet bizonyos
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magassagt6[ I<ezdve a c0lopdkre 6s ka16kra font ,,kertdg"-fal
vdltott fel. A kertiigfalat kiviil-bcliil siirral h;inytik meg.

A tt'ttz kdrlil megtaliiltuk a h;izb6l kikertilt, alul szdn-

rdteggel, feltil sz6nnel 6s szuvattal hatdrolt, az als6 terrantare-
hoz tartozo szcm6tr6tegeket. A hAz d6li hatiiriin egy ilyen
huliad6k-dombocska magassdga 45 cm. (8,). A h;iz fala mel-
letti szele fiiggrlleges, egyebiilt lassan lejttis0dik. Ugyanilyen
domb (8,,) fekszik a hdz DNy-i sarkdndl is. Feliilete szintdrt

szdnreteggel es a hdz faliir6l kifele leornlott B-10 cm. vastag

szuvatreteggel van boritva. A k6t szemetdomb k0zti nrelyed6s

als6 szintje Osszeesik a hiiz padl6jdnak szintjevel. A szemet-

donrbok lehorddsa utdn kittint, llogy a hAz DNy-i 6s DK-i
sarkdniil szabiilytalan alaku szem6tg0dr6k voltak. Kdziitdk a

m6lyebb, a lak6h6,z padl6vonala alatt 1'5 m--ig volt leme-
lyitve. Mindket szenrdlgodrdt megtelestik utdn ujb6l kitistak.
S rnikor a megirjitott gOdrdk is megteltek, halmokban toviiblt
is azokra a lrelyekre raktdl< le a szemetet. Igy sz|rmaztak a

szem6thalmok.
Az Lr-vel jel6lt lak6hdzl'toz tartoz6 rdtegek felt;irdsa rend- 1 tetep k'ut-

j6n fontos adatokat nyertiirrk a telepet feldpitri kulturardteg 
"Pturailteoehtekrendkiviili vastagsagban val6 kifejl6d6s€nek okaira vonatkoz6- 

tietc'tkezdse'

Iag is. A kulturardtegek vdltakozva hullad6k- es szuvatr6te-
gek. A hullad6kretegeket a lak6hiizakbol kikeriilt
szemdt (csont, szdn, cserep stb.), a tiizhelyek 6s edeny-dgetc)

kemencek nagy mennyisdgii harnuja 6s retegenkdnt elteritett
siirga agyag epiti fel. Az agyag ugyanaz, mint a minci a te-
lep ristalaja. A hullad6kr6tegekre telepedett a h|zak ds 6getti

kemencdkosszeomldsa alkalm;ival a szu v a t re teg e k t6mege.

Nem kellfelvenniink, hogy a lakohdzakat okvetleniil ellen-
seges kezek romboltiik le, vagv dgett6k fel. Felegethettdk maguk
a telepesek, ntikor az epiileteknek haszndt t6bbd miir amugy
sem vehettdk. A lal<6hiizak falit a cdl0p6k k0z6 ercisitett vesszci-

fondsra h;inyt agyagtapasz kepezte. De fiaszndltak agyagot a

fOd6lszerkezetndl is. A lakds hirzi tize, kiildnosen pedig az

6get6 kenrencek ttize a lakohAz fedelet 6s faliit ar6nylag 16-

vid idrj alatt kiegette, lyukacsossii €s tor6kenny6 tette. A lak6-
hdz ebben az dllapotabarr kell6 szil|rdsAgot, az id6jdras
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viszontagsdgai ellen kellcj biztonsiigot t0bb6 mdr nem nyujt-
hatott s igy, miutiin "r kornyeken a lrulladdk ds szemdt is

mdr nagyon felhalmoz6dott, sziiksegesse vdlt a lalt<thAznak

leronboliisa s az elegyengetett romok felett uj lak6hiiznak fel-
€pit6se. A retegek megujuldsiinak ok;it abban kell tehdt keres-

niinl<, hogy a megrongdlt lak6hdzal<at Iebontottdk s azoknak
elteri.ilt es elegyengetett romjaira ugyanazok a csalddok uj
lak6hdzakat 6pitettek.

A hulladikr6tegekben taliilhat6 agyagrdtegek legaldbb
rdszben az agyagmlivessdgnel hasznzilt felesleges agyagb6l is

keriilhettek oda, taldn abb6l a c6lbol, hogy segitsdgevel a

hullad6kdombok szerves anyagiinak kigcizOlg6set elfojtsdk. Az
elteritett agyagr6tegeknek volt szercpe mds tekintetbett is.

Hogy a hitzak tapasztott padl5jdnak szildrdsigdt fokozzAk, az

elegyengetett hulladekrdtegek fOlc sol<szor 5-8 cnr. vas{ag-
sdgot is kitevrj agyagrdteget teritettek el. Ezek a vastagabb
agyagr6tegek tehiit csupdn a lakiisok alatt teriilneh el. Meg
lehet dllapitani, hogy az elegyengeiett vagy hullimosan halad6
hutladdkr6tegek k0zt megtaldlhat6 vdkonyabb agyagretegek
osszefiiggdse is nem a telep eg6sz vonaldra, hanem csak bi-
zonyos lak6hAzak teriilet6re ds kbrnyekere terjed l<i. A szom-
szdd lak6hdzakn|l ezeknek a rdtegz6se megint miiskdpen ala-
kul 6s az elcibbivel folytonos Osszefliggesben nincsenel<.

Az L"-uml jet- Az iisatds mdsodik feladata az Lr-lol K-re, szint1n az

1''t,':,":i!:o:,als6 szuvatrdtegben fekv6 L, jelti lakbhiz maradviinyainak*'";','.';:;:'feltiir:isa 
volt. A fe!ette fekvri retegek Iefejtese rendjen a leg-

felsri (nem a praemikenaeir6teghez tarloz6) humuszrdteg kerii-
mikiijiinak korAra vonatkoz6lag fjabb adatokat nyertiink. A
most taldlt eddnytdreddkek legnagyobb r6sze tipus, technika
ds diszitds tekintet6ben teljesen egyezik a Hdromszek v6rmegye

teriilet6n eddig Torja, Kezd iszentlilek, Csernii-
ton, Diilnok, Vdrhegy, R6ty, Nagyborosrty6,
Besenyti, Sepsiszentgyorgy, Illyefalva, K0-
kOs, Oltszem, Fotos, Etf alva ds K6pec kiilom-
boz6 r5stelepein taliilt ed6nyekkel 6s eddnyt6redekekkel'
Osszevetve ezt a keramikus anyagot az irodalomban eddig
leirt cistelepek vizsgdlati anyagAval, sok lenyeges vondsban
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megegyezdst tal;ilunk a dr'. Kov6cs Istv;in dltal leirt apa-
Itidai riskori telep l<erzimikdjaval. (Az apahidai 6skori telep 6s

La-Tdne temetli. Dolgozatok. I. (1911.) dvf. 6-16. l.)
A fels6 szuvatretegben egyrndsnrellett, egy vonalban 0t

I<oralaku 6getclkemence tOrecl6keinek, a kiizepsti terramar6ban
pedig egy tobb rctegii, hdrornszor megdjitolt tiizhely (T,o)
feltiirdsa jutalnrazla fdLadsagunkat.

Az als6 szuvatretegben fekvci L" jelri lakoltdz Ny-ifelebril
egy j6korar6sz m6g az dsatdsol< elijlti idoben a vizmosdsos
:irokba beomlott. Kisebb reszdt a nregel6z6 evekben tiirtuk
fel. Padl6ja magassiigAt tehirrtve cz a lak6hdz is kettcis tago-
zalrt voft. D-i fele 25-30 crn.-rel nragasabbatr fekszik, mint
az E-i. A padl6 tapasztdsa itt is t0bb helyen elegg6 epen

megrnaradt. A lakds alacsonyabban fekvri rIszdhez tartozik a

urult 6vbert kidsolt T, szdnru, fehdrre meszelt agyag6pitr:rdny.
Abb6l a koriilnienybril, hogy a hAz magasabban fekvr)

lagozata ugy a bclsri leriileten, valamint a hAzon kiviil is
rendkiviil vel<ony szuvatrdteggel volt fedve, s hogy kOzttik
iigfonAsos szurratrogOt cgyet sem taldltunk, arra lehet k6vet-
keztetni, hogy a hdznak ez a r6,sze Ny-r61, D-rcjl es E-rrjl
csupdn a hiiz fodelet tart6 t6bb sorban elhelyezelt col0p6k-
kel volt hateirolva. lgy a hiznak ez a r6,sze a lak1ltitzhoz
hozzilpitett nyitott szin lehetett. A szuvatrogokdn csom6ba
k0tott szalnrdnak, nddnak, tovdbb;i hasitott deszk:inak 6s l6c-
nek lenyomatait lehet felismerni. Sok sz6l a mellett, hogy ezek

a szuvatrOgok a nyitott szin tetrizetdbcil sziirruaztal<.

A lal<6h|z ezen magasabban fekvrj lagozal|ltoz egy egetr)

kemencc als6 r6sze (T,r) 6s egy dsszetettebb berendezdsii
agyag6pitm6ny (Tru) tartozik. Az ut6bbinak felsri boltozatos
resze 6ssze volt omolva, als6 r6sze azonban eleggd epen

maradt meg.

A reg6szeti jelens6geken kiviil az dsatiisok miisik ered- Tat(ttt

nrdnye a Mrizeumunkban elhelyezett kiilombozri leletek, melyek- tdrsvak'

nek vdgosszege 1331 drb-t tesz ki. Ebb6l 92 drb a koriibbi
iddben kincskerescik 6s regisdghutat6k dltal felbolygatott lerii-
letekr6l 0sszeszedett, egy vagy rnds tekintetben 6rt6kesithetci,
u. n. szdrvdnyos lelet, a t6bbi megfigyelt leletekbcil sz|rma-
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zik. Koztilok a rdtegek teleptildsi sorrcrrdj6bcn az als6 terra-
nrare rdtegbcil val6 193, az alsti szuvalrdtegb6l 2O7, a koz6psri

terramareb6l 387, a felstj szuvatr6tcgb61 44, az alsd ltutnusz 1a

Iegfelsci szuvatretegb6l) 259 es a fels6 huntuszbol 67 drb tdrgy.
a teletek Az dsatiis eredm€nye ldrgycsoportok szerint kovetkez6 :

csolto,tositdsa'pattingatott k6eszk0z : 214; csiszolt I<6eszkdz: l3; egy6b kci-

tdrgy: 14; csonteszko'z: 35; dllati csont: 64; kagyloltcj: I;
agancsb6l kdsziilt tiirgyak: l6; ep agyageddny:35; ossze-

rakhat6 agyaged6ny : 225; jellenrzri edenytt)reddk : 363 ;

agyagkanAi, vagy ti)reddk: 123; agyagidolum, enrberalak: 12;
agyagidolum 6llatalak: l7 ; egydb agyagtdrgy: 69; szuvat-
rdg: 30; v6rosr6z l|rgy : 5; egy6b tdrgy: 13; fdnykdp: 82.

A melyitett diszitdsii festetlen ed6nyek koziil kiilonOsen

az Lu lak6h6zltoz tarloz\ rdlegekben t6bb uj forma kerlilt
elci, melyeknek segitsdgdvel a melyitett diszitdsi nr6dnal< a

festett eddnyekhez val6 viszottya uj n:egvildgit;ist nyer.

Uj tipus a festett ed6nyek kOzt nehdny talpcsci, tdl, na-
gyobb csdsze, lazdk, egy tdlcs6ralaku csdsze 6s egy mehkas-
alaku ed6nyke. Az edenyek konzerviiliisa utdn diszit6s tekin-
tetdben is sol< uj mintiit ismerhettiink fcl.

A rOvidnyelii, festett kandl elscl p6ldiinya nrost keriilt
eltj. A kisebb tArgyak l<ozt, mittt uj tipusok enrlit6sre melt6k
az agyagbbl k€sztilt eddny-simit6k, a ncii testet ltbrAzol6,

kiviil6an j6l mintiizott agyagszobrocskdk egynemelyike, to-
viibbri egy n6gylibu kisded kerek asztalka ds egy ugyan-
ilyen alaku, szintdn n6gyldbu szdkforma agyagtiirgy.

A nagysz;irrban taliilt kiil6nbOzri tipusu, k6b6l kesziilt
nyilhegyeken kiviiI eliikertilt egy olyan nyilhegy is, mely
csontb6[ val6.

Az als6 szuvatrdtegben megtaldlt, ivbett meghajlitott ket

darab vbrbsr6z dr6tocska annak bizonyit6ka, hogy a f6m

haszndlata mdr a legels6 telepiil6s idej€n megkezdcidOtl. Ez'
zel a lialalabb r6tegek 6s idrjsebb retegek kulturiija k1zt a

f6rn hiiinya 6s jelenl6te tekinteteben eddig fenndllott kiilomb-
sdg, a mint az miir el6re is feltdtelezltetci volt, rlegsziint' Igy
most miir semmi olyan k0riilm6ny fenn nem forog, a mi
a praemykenaei jellegii retegsorozatokban az also rctegeknek
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a fels6bbekt6l val6 kulturabeli elvdlasztiisiit biirmi tekintetben
is indokolttii tenn6. A retegeknek megdllapitott h6rom telepii-
l6si vonala nenr jelez egyszersmind egymiist6l megkiiliinbirz-
tethetci kullurafokokat. Ez id6 szerint legalibb az esetleg
fenndllri kii16nbsdgek eltjttlinl< eddig m69 isnreretlenek.

A rnegel6z(i asatdsok alkalmiival mfzeumunkban elhe-
lyezett 2425 drb tdrgygyal egyiitt, most mdr dsszesen 3756
darabra szaporodott fel az errisdi tyiszkhegyi iisatiisokb6l
szArnaz.6 reg6szeti vizsgalati anyag.

Mindket dvben az dsatdsok egdsz ideje alatt C s u la I<

Zsigrnond reformdtus lelkdsz 6s SAndor Mih.ily:ill. elemi
isl<olai tanitii p6tolhatatlan drldkii, szives t:imogatiisukkal az

dsatdsol< sikcr6t nagyrnertdkben mozditottiik eki.

Julius 27-6n Mihalik J6zsef a Mfrzeumok 6sKonyv-
tiiral< Orszigos Frifeltigyelcisdg6nek ekiad6ja, augusztus 2-iin
pedig G 6 d r i Ferenc ig. vdl. eln0k tekintette rreg az isa-
tdsokat.

Legnagyobbrd,szt a koriibbi 6vekben Ercisddn vegzett Az dsatdsr6t

6satasok r6gdszeti anyagiit dolgozza fel dr. LAsz I 6 Ferenc ntelljetent ta'

mtizeumcjrrrek ,, H e r o m s z 6 k v d r m e g y e i p r a e nl y 11 

"- 
lttthndnvdt"

naei jellegii telepel<" cimii tanulmiinya, mely I t6r-
k6ppel 6s 92 keppel illusztrhlva ds francia kivonattal, a dr.
P 6 s t a 86la orsz. feliigyelci szerkesztdsdben Kolozsviirt meg-
jelen6 ,,Dolgozatok az Erd{lyi Nemzeti Mfzeum Erem- ds

Rdgisigtdriibdrl" cimii foly6irat II. (l9l 1.) dvfolyam dnak t7b -
259. lapjdn olvashat6. Ugyanerre a tArgyra vonatkozik az
iisatdst vezetri mfzeumcirnek,,Nd g y e zer 6.v e s k u I t u ra
em l6kei Ftriiromsz6k vdrmegy6ben,, cimii ismer-
tetdse is.

Az 1909-ben K o m o ll 6 n megkezdett r6mai kori iisatiis l{onrolliti
az 1910. 6vben az iisatiist vdgzri C s u t a k Vilmos mf zeum6r d,satfis.

mdsnemti, tetemes elfoglaltsiiga miatt csak ndhiiny napon dt
folyt, l9l1-ben pedig a Mr1zeumok 6s Kdnyvtiirak Orszdgos
F6feliigyelcis6ge dltat Kolozsvdrt julius h6 folyamdn rendezett
archaeologiai tanfolyamon val6 r6szvdtele 6s az Ev (5sz6n az
6pit6s miatt sziinetelt.

Az :isatiis eddigi erednrdny6btjl is kitiint azonban, hogy
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a castellum, - a benne tdbb izben vdgbement pusztitiisok
utdn is, - igeu ertekes emlekeket rejt magaban s azdrt tel-
jes feltdriisa mindenk6pen melt6 feladata lesz mizeumunltnak.

Az 1910. evi zisatiis utjdn -- a porta ki;isott alapfalait6l
eltekintve - a kdvetkezci enrl6kek keriiltek napviliigra. illetve
a mfzeumba: f . iillati csont 10 drb,2. m6szhabarcs g drb,3.
jellemzri eddnytored6kek 105 drb, 4. tdgla 5 drb, 5. 6rlo-kd 2
darabban, 6. fedrjcser6p 25 drb, 7. iivegdarab 7 drb, B. eziist-
fibula I drb,9. vassarkantyu 1 drb, 10. vasszeg 2 drb, 11.

I feiiresos t6gla 1 drb, Osszesen 165 drb, 4 drb fenykdpfel-
v6tellel egyiilt I69 drb.

Hquib dsa- Az ercisdi ds konroll6i dsatdsokon kivill az 1910. evben
tdsolc az r6gisdglani kutaldsokat es a sziiks6ghcz kepest ;isat;isokat
1910-ih mdg a k0velkez6 6skori Iaklelepeken vegezttink: Sepsi-
(.t;bert. szentgyorgy: Debrerr, Incze Istvdn tagja; Gemviira;

azOlt-parljAn fekvri telepek;Kok 6 s: Egerruege; Vd rhegy:
Vdr;Besenyci: Biibohra es Kistelek; Mdlniisf iird6:
Fiivenyestetri ; I I I y efa I v a : Forr6sdomb es Nagyhegyalja;
Rety: Cseresclornb es TOr0krdtje lTemplomdomb); Cser-
n d t o rr : a reformdtus templom rjombja, Oviirhegyese, Pe-
l6czke, Szrikitetcialja; Czo f a lva: a Kovdsznapatak 6s a

Papolcz-vize osszefolydsa melletti domb; L i szny6: Jene-
jek-hegye es a Barabiisok mezeje. Krrtatdsokat vegeztiink mdg
a kdzdiszentleleki vasut melletti urnatenret6 feltart teriiletein.

Alsatisok .z A hdromszeknregyei praemykenaei jellegii telepek kbziil
1g1t-ih az errjsdi dsatdsolion kiviil az 191 I -ik evben dsatiist v|.gez-

i,hcn. tiink nrdg Lisznydban a BiikkOs-patak mellett fekv6

Jene jekhegyen. A telep felmdrdsdn kivtil azt is meg-
dllapitottuk. hogy ez a telep is a lobbr6iegii telepek koz6 tar-
tozik s hogy a praemykenaei jellegii r6tegek felett, egy kdsribbi
korb6l szArmaz6 mfrsik kultura nyornai ilt is megvannak.

AzEtf aiviin vegzett dsatdsok alkalmdval Imreh
Bela gazd. egyl. titkiir szives tdmogatdsdval azOltbalpartjdn
emelked6 Iegfelsci terraszon mintegy 1'5 km hosszusiigban 6s

50 -60 m. szdlessegben elnyul6 rlstelepet ismertiink ffi€g,
ntely iitnyulik a falu felett fekvrj temet6be is. A telep keriimi-
kus anyaga a bronzkor legutols6 periodusiihoz larlozil<.
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B e n k e Gdza eresztevdnyi birtokos szives meghiviisilra
dr. Liszl6 Ferenc ds Csutak Vilmos mrtzeum6r6k az
oltani Z dd ogo s-tetci nevii hatairrdszen egy ujabb kokamra-
sirt dstak ki (lisd 1909. evi jelentds 48.1.), mely a kdt 6vvel
ezekitt kidsott ugyanilyen sirt6l mintegy 100 mdterre fekiidt.
A krikamrasir oldala derdkszdgben iill6 fiiggcileges, fedele 6s

feneke vizszintesen dl16 homokk6-lapokb6l volt meg€pitve. A
fedrilapok kiizfil az egyik hiiinyzott. Belsci i.iregdnek hossza
135 cnr., szeless6ge 7l - 74 cm. Belsci magassdga 57 crn.
Benne a leggondosabb dtr,izsg;iliis utiin sem tal;iltunk egyebet,
rnint kdt cserepdarabot ds igett taszen nyonrait. Ugy l:itszik,
hogy ez a sir is ki volt fosztva. Ugyanezen alkalommal iisa-
tdst vdgeztiink rn6g a Beseny6 kozsdghez larlozo Dellri-
s z d d i f0ldgyiirii perem6n is, a f0ldtOltes belsrj tartalmiinak
megallapitdsa celj6b6i.

Dr. Demeter Gyuia vdrmegyei tb. frijegyzri szives
volt ertesiteni nrilzeumunkat, hogy Csikbiinkf alvitn egy
nagyobb bronzlelelre talditak. A lelelbrjl egy fiiles-tokos
bronzvesrit, egy ldrrdzsahegyet 6s egy bronzsarl6t mizeu-
munknak is ajdndeliozott. Csutak Vilmos 6s dr. LAszl6
Ferenc mfzeumrirOk a helyszindre kiszeillva, Csikbiink-
f alv:in alelet taldliisi helyen, aMartonos-utcdban a R6-
piispataka urellett CsedrjLdszl6 birtokos gazda tel-
k6n dsatdsokat vdgeztek, melyeknek eredm6nye az egykori
bronzni iivesek 6nt6m ii he ly ehez la':toz6 egy kdra I aku tii zh elynek
feltiiriisdn ds pontos felvdtelen kiviil, eredeti fekvrihelyen ta-
lalt egy kisebb ds egy nagyobb bronzbalta, egy bronzsarl6 6s

nehdny cserepdarab. C s e d rj Ldszl6 szives volt a lulajdonii-
ban levci, ugyanazon helyen kor6bban taliilt 1l drb bronz-
l;irgyat mfrzeumutrknak 6tengedni. Ugyancsak innen val6 a

P d I J6zsef Altal iitengedett k6t bronzbalta is. Ugyanitt ndp-
rajzi gyiijtdskiizben egyik hirz padliisiin a vasas liidiiban 8
darab bronzsarl6t es 5 darab bronzkarperecet taldllunk.
Ezeket a tdrgyakat szintdn Csikbdnkf alv6n taldltdk a
Maddr Gdbor telkdn a R6pds-pataka mellett, a mikor
dvekkel azelSlt hdza eleje alii a ,,tcitdsfiit" tettdk. Ez a hely
a nrisik brc:rzlelct licly6l6l 200 nr. thvols;lgrafekszik. Mindkdt
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lelet bronztdrgyainak tipusai a bronzkor negyedik periodu-
sdra n6zve jellemz6k.

Imreh Benedek all. elemi isk. lanit6 Komoll6
kdzsegben az uj iskola6piilet fOldmuukdlala alkalmdval tal6lt
s a bronzkor vdgsci szakAb6l ds a rdmai provinciAlis korb(rl
szArmazo eddnyrdszeket m[rzeumunkban helyezte el. C s u t a k
Vilmos is dr. L itsz I 6 Ferenc rtt/tzeumcirOk egyik kiszallasuk
alkalmdval a megjelOlt teriiletetdtvizsgdltdk. I ni reh Benedel<

gyiiit€sdbcil es a megejtett kisdrleti iisatiisokbtii regisdgliirurrk
a k6vetkezti tdrgyakkal gyarapodott : 73 drb jellemz6 edeny-
r€sz, I drb szuvalrOg kar6 lenyontaldval, I drb agyagkt'rp, 2

drb csontkorcsolya 6s 1 drb koszerszdm.

K (r n y a Kiilmdn nagyborosny6i birtokos szives nreg-

hiviisdra es dlland6 kOzremiikbdds6vel Csutak Vilmos es

dr. Liiszl6 Ferenc nrilzeumorok alavaszfolyaman, Nagy-
b o ros n y 6 k6zsegbelsti teriiletdn, I( 6 n y a l(dlnriin szdriis-
kertjeben feltiirtak egy nagyobb mdretli tegldkb6l dpilett, r6rnai
provincidlis koni edenydgetci kemencet ds rola ponlosm6retti
rajzokat 6s fdnykdpfelv6teleket vettek fel, hogy azok segits6-

gdvel az epitm6ny modelljdt el lehessen k6sziteni. N a g y-
borosny6i kiszdlliisuk alkalmdval azt is megdllapitottak,
hogy a K6nya Kiilmiin es Kdkdsi Kdroly belstis6gdn,

valanrint a g0r6gkeleti temetri teriiletdn, mintegy 200 m.

hosszfr ds egy 400 nr. szeles terLiletet DNy-r6l es DK-rtil,
egyenes vonal iriinydban halad6, 15-20 m. sz6les mesterse-

ges siinc vesz li0rril, mig ENyi- ds EK i hatdriit a Dornbaljii-
nak nevezett r€tre leereszkedci magas mart hatdrolja Az ilyen
m6don k6riilzdrt terlilet sok pontjdn r6tnai provinciiilis korti
ed6nytored6keket lehet talAlni. De vannal< kbztiik kordbbi
iddbirl szArmaz|, ciskori toredekek is. Az egetcikemence kOr-

nyekdn es att6l D-i irdnyban tdbb helyen osszeomlott t6glafal
es t6glaboltivek darabjait, fedrlcserepeket ds a bronzkor leg-
vdgs6 szakdra €s a r6nrai provincidlis korra jellemzri eddny-
t6redekeket gyiijtdttek 6ssze. Ez ul6bbiak kbzOtt nehdny ki-
viil6an finom ntivii r6nrai korir eddnyresz (terra sigillata)
HAromszdk vdrmegye teriilet6n most valt el6szor istneretess6.

A Nagyborosny6n vcgzett zisal;isok es gyiijtesek
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erednr€nye: nagyobb mdretfi falit6gla 15 drtr, kiil6ntbdz6 alakfi
lapos es kupds fedocserdp 53 drb, jellemz6 diszitdsii, kii-
lOmbOzrj tipusir edeny 6s edenytoredek 150 drb, egydb t6rgy
11 drb.

Az 1911. ev folyamdn rigis6gtani kutat;isokat 6s a sztik-
s6ghez k6pest L0videbb ideig tart6 iisatiisokat mdg a kdvet-
kezri helyel<en vdgeztiink: S ep s i s z en tgyd rgyd n Gyiir-
fds Bdla sik6-utcai telkdn, a Kolcza-fdle agyagbiinya 6s t6gla-
gyiir teriiletdn, a szdpmezei mdntelep melletti ds a Forr6 Ferenc
hotuokbiinyiijateriiletdn, A Is 6 cs e rn:i tonhan a reform6-
tus tenrplomclombon, V;irhegyen a vdrban,a bereczki
castrumban, Gid6f alv:in az Olt melletti Kosztordng
nevii r6ten, B a r 6 to u 6s az udvarhelyrnegyei Bardoczoll
a i(erekhegy tetej€n fekvci tumulusok teriiletdn.

A r€gisdgtiir rdsz€re v6sdrlAs utj6n szerzett tdrgyak koznl A rdgi-*dg-

felenrlitjiik a Varhegyen tal6lt, keresztben 6llo, kettdselii 16z- tdr rlyara-
cslrk6nyt, nrelyrek nrAr tirbb mSsa van mfzeumunkban. A pitdsa
Lehman-f€le miivekidest6rtdneli fali kdpekbrjl beszereztiik a t,dsrirlis
ciil6p6pitmdnyeket AbrAzol6 14-es szdmu kdpet, tovdbbii a rttiti'tt..

Benndorf fele tbrtenelemeldtti idrik kulturiijiit bemulat6 4 drb
fali k6pet.

Alkalmilag szintdn vdsdr utjiin szereztiink I drb vas-
Idrrdzsdt, I drb kardot gravirozott jelmondattal, 3 drb pisz-
tolyt, 2 drb kengyelvasat ; papirpdnzgyiijtemdnyiink kiegdszit6-
sere 4 drb 2 frt-os, 3 drb egy dolliiros, 3 drb 5 frt-os 6s

2 ,Jrb 50 dolliiros amerikai Kossuth-bank6t vrisiiroltunk.
Eremgyii jtem6ny ii n k rdsz6re alkalmilag egy

nagyobb eziist dremleletet szereztiink ffi€g, mely 73 drb
nragyar, I drb erdelyi, 331 drb osztriik (,s 471 drb selejtes
erernbcil iill. A benne foglalt €remvAltozatok szdma 220. K0-
ziilok a legrdgibb 1660-b61, a legfiatalabb 1740-brjl val6.
Ugyancsak vdsiirliis utj6n szereztiink egy Nagyboros-
n y ri n taiAlt Zsigmond-aranyat is.

A nagyobb adomdnyok kozt a bardtosi reform6tus tem- Ilagoobb

plorrt festett dcszkarnennyezet€rol, valamint a H:iromszdk viir- arlomtinuolt

nresye alispAnja dltal az elkobzott tdrgyakbril mfzeumunk- a rdgisig-

barr elhelyezett fegyverekrijl nr;ir nregenrl6keztiink. Az also- tirniil,.
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csernAtoni reformiitus egyhdzkdzsdg Bod or G6za reforntdtus
esperes szives kozremiikodesevel utfzeuntunkban ltelyezte el

azokal a praemikenaei, La-Tdne ds 16nraikoru agyageddnyeket,

melyek a templomkdriili t6r fOldmunk;ilatai alkalmiival keriil-
tek napfdnyre. Oskori gyiijtemdnyiinket szervesen egeszitik ki
azok a kri- 6sagyagtdrgyak,melyeket Rdpolti M6zesuzoni
kdrjegyzci az ollszem i Le6,nykaviirban taluilt sntelye-
k e t szives volt mfrzeutnunknak ajiindekoz:ri. Ugyanily szem-

ponttr6l rdnk n6zve kiilOntisebb 6rtdkiiek a N e nt e s Dezsrj

tanul6 6ltal Rdtyen bsszegytijt0tt ciskori t;irgyak.
A rdqisdq- A r6gisdgt6r gyarapoddsa az 1910. 6vben
ttit'gr|.ota-ajiirrdek ut jdrr a kdvetkezci: Az als6csernd-
-,!'^l'.!',',ll^.,.-to n i reformiitus egyhiizkoz-"eg : 3 drb r6mai edeny, 2 drlt
alantteli0zas'tttj,itt u-' rcimai cd6nytoredek, I drb csdsze, 3 drb eddtly-talp, I cirb

1g10-itc talpcsbves edeny alja, 2 drb szarvasagancs, I drb eddny,
drlten,. 1 drb agyageddny-tdreddk. - As b o tlt Bdla Arad : Danrjanich

Jdnos gyiiriij6nek pecsdtlenyomata. -- B a g o ly Lajos : Kiseblr
kribalta t0red6ke. Folos: ,,Felfogott" nevii erd6rdsz. - B a-
r a b ii s Gyula : 1 drb fog6 fab6l, kifaragva, I drb dltszer-
doboz.-- Bardtosi relormatus egyhiiz: A bardtosi refor-
mdtus templorn festett deszkatnettnyezele az 1760-ik evb(il.

- B en k e Gdza : Vastcir tiiredeke. Eresztev6ny, [Jenke G6za

tagJa. - Di.B-o d o r -rrvaclar'-u1l6ii Szegcdi iVlaszdk [iug6,
Buclapest : 1 cirb puskaporadagolii. - Ozv. D a r k r'r Gabornd :

Kovas pisztoiy vasszerkezete. -- D 6lt e s Miltiily : I drb ftiles

fokos bronzvisii, Egerpalal<: Nyirnrege. -- nobay Bela;
1drb fedcicserd:p. Ebergenyi Gyula, Kov;i'czita: I
drb forg6pisztoly, I drb bosnydk-pisztoly. * Fodor P.1l :

1 I drb ronrai l<oru vizvczetiki cs6, Magyartis, M;itesk/tt mel-
Ieiti ut. -- G y ii rf iis Lajos : 1 drb csuiloi', Sepsiszetitgyilrgy,
Szdpme,,.d. - Gyiirbirir I. I(cilitis: Pusl<agolytl az i8:19.

k6kilsi harctirr6l. Horv;itlt Istvdn ds i:irsai:Btlrir
agyageclduy-t(l.etldk, I cltb csottt-1rr, Sepsiszentgyi)rgy, Orkii.

-- II o rv;i i h Istvilt: l0 drb festett 6s festetlen etldtly-iore'
dek, 4 drb kandltOredek, 3 drb kova-szilAnk, I clrb dkalaku

kcibalta, 1 drb orscinehezik. Sepsiszentgyorgy, Gdnrvdra. '-
H d ro ms z e kv drm egy e alispiinja az elkobzalt tiirgyak-

I

A
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b6l : l6 drb elciliirltri, 6 drb h6lultiilt6 pisztoly, 15 drb el6l*
toltci, I drb h6tult0ttci karab6ly, 93 drb egycsOvii, el6ltbltri,
1 drb egycsovii, hritult6lt6 vadiiszpuska, l2 drb kdtcsiivii,
el6ltoltri es 12 drb kdtcsovii, hiitultoltri vadiiszpuska. -Imreh Albert, Etfalva: 7 drb diszitett eddnyt0red6k, 1

drb kovasziliink. - Jancs6 lstviin:3 drb eddny-tdred6k,
1 drb k6s, vasb6l. Sepsimagyar6s : Sziraz nevii hallrrtsz,
5 clrb ed6nytoredek. Sepsimagyar6s: ,,Losonci" nevii kaszdl6.

- K0v6r Andrds, Koz6pajta: I drbszarvasagancseszkoz-
toreddk, I drb dtfurt agyagkup, I drb dtfurt agyagkarika,
4 drb szuvatrog, 1 drb agyagkarika furiis nelktil, 17 drb
eddnytoreddk. -- Kupdn Mihdly, Kdzdimartonfalva : Csempe-
tored6k. - Dr. Liszlri Ferenc: Karcolt diszitdsii eddny-
t6redek, Sepsiszentgyorgy : Olt melletti homokbdnya a

nr6ntelep alatt. - LAzA r Andrzis: I drb ors6nehez6k, Del-
nok, LazAr AndrAs tagja. - Maksai Andrds, Rdty: 1 drb
ekevas. - Malmos Andor: Kiilyhafi6k, taliiltiik Kdkbsben.

- Ozv. Melik J6zsefn6: 1 drb gyutacstart6, I drb selyem-
p6nzes zacsk6, I drb dohiinyos zacsk6, olvas6-kereszt gydngy-
sorral. --- Melniisi Lajos: Zabla vasb6l. ZalAn: Siisos-
volqy. - Mdrton J6zsef : 1 drb faragottk6. R6ty: Antos-
kert. -- Mikl6s P6tern6: Ddlnoki Mikl6s Pdter 1B4B-49.
honved fcihadnagy puskiija. - Cs. Nagy Bdla: l drblakat
vasb6l, 1 drb vas-nyilhegy. - Nemes Dezs6: kdtfiilii fazdk.

R6ty: V arga Jiinos f6ldje, B drb eddnytoreddk, I drb ors6-

sonrb, 22 drb kovaszildnk, 2 drb ed6nyfiil, v6srialaku kribalta
ttrreclel<e, 2 drb kova-nyilhegy, I drb kdralaku sdrgardz-lemez.

Llr. Rdty : Torokrdtje, 1 drb vaddiszn6 agyar, 1 drb agyaggomb,
9 drb eddnytdred6k, 3 drb kovaszildnk. R6ty : Miirton Lajos
tagja. - Nenres Hermann: K6tfiilii agyagtazek I drb, ed6ny-
tirred6k 10 drb. Rety. - Nagy M6zes: 1 drb kdtiigu villdval
elliitott bot, 1 drb dgyugoly6-toreddk, 2 drb andesit-salak, 2
drb edenytdred6k. Sepsiszentgybrgy, Oit-martja. - Papp
Lehel: I drb ilgyugolyd. - RApolti M6zes, Uzon: I drb
rdszben csiszolt ktibalta, I drb ekalaku kribalta, I drb minia-
tiir kcibalta, 2 drb agyagidolum (egyik 6llati alak, nriisik
emberi test felsd r6sze), 1 drb kandlny6ltirreddk, 2 drb
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kLipalaku ors6nehez6k, iivegeddny szddiinak tdred6ke 1 drb
Lh. Oltszenr, Lednyl<avdr, vaslAtrdzsa fanyellel. -- Re znek
Kiiroly: Ors6gomb 1. drb. I(omoll6, Dobonka. - SAndor
,\lihiily: I(rjbcjl kdsziilt szobrocskdriak ballAba. Erdsd : 'fyiszk-

Arka. - Ozv. Sebestyen Sdndorn6: Feket6refestett pol-
cos szekrdny, nrelyet Giibor Aron l<esziteti. S o I i o nr

Tarnds: 6 drb olvaszt6 ed6nyke agyagb6l, 1 Crb agyagliandl.
Kdzdik6vdr: Nagykert. - S zab o I-ajos, Zayzon Gydrgy
utjiin : 1 drb ed6nyt6reddk. Torja : L6tdr, B drb ed6nytore-
d6k. Torja: .\{Lrnk6cs. Szab6 Sdndor: 1 clrb lekete

szinii, diszitett, lapos csesze, 4 clrb ed6nvtiiredel<, l cirlr

ed6nyfiii. - Sz. S z d s z Bdla: 1 drb nyilhegy vasb6l. Leki=

helye Magyardecse (Szolnokdobolianregye). - T a tr k ir La-
jos: l1 drb diszitett ecl6nyt0r'eciek, 5 drb 16mai koru edtny-
torecl6k, I drb felltoldalaku fekcte-sz[irke csiszolt kcituirgy.

Sepsiszentgy0rgv. Eprestetci. - T a t a r i k J6zsef : Sarl<ant1,u

vasb6l. - Torupa Imre: Ercieiyi N. arckepe. Ut,i
Barabis: I drb szuvatrOg, 1 drb edenytOreddk. Egerpatak :

Oldhiilds. - Ozv. Vitiilyos Bel;ine: Egycsdvii vadasz-
puska. -^- Zayzoti Fercnc:2 drb tuiipanjelv6ny.

Ardgisiqtrit' A r{gisegtir gyarapoddsa ajandek utjdl az 1911. evben
qyu,ra))o- az emliteiieken kiviil m6g a kcivetkezo: Barabiis Lajos:2

Lllsct, ujin- drb (iskori agyagedeny. Sepsiszentgy0rgy, Moln:ir Jcnri-f6le
rlilr rrtjin rrralonr rnelletli a;,\telep.- B a r t a I is Agost csikszentrnlrtoni

az 1911-ili: f(iszolsabiri) utjhn 'f o ix p o s lstvantt'rl csiszolt k6balia. Lh.
ltl,rtt. Csiknreriasdg. - Bdlint Lajos, ['iereczl<: viisfejsze, iisyu-

golyri. "- B e r d e liaroly, Sepsintartonos: 24 drb dskori edeny
ds edenytciiedtk. tl i r 6 Gyirtiis, llcreczk : l<,llceclon-

pereszlen, k6balta (rdszben vds:ir). --- IJ o d o r Geza, AIs6-
csern.lton : 24 drb 6skori, 5 drb 16urai, 2 clrb uil<ori ,rgyrg-
eden_v cs edcnyti)recieli. - Dr. Daday Vilnros: bdlyeges
tegla t0redeke. Lh. Bereczl<. - D a nr <i Lajos, Liszrry6 ;

l:indzsavas. - Ct.intosJrizsef : B cirb iiskoli ag1'agetlen.1,

es toredeke I-h. Malndsfiirdo, friivenyestetri. -- F o cl o r SAn-
dor : rigi l<ard a XVII. szAzad v6g6riil (Dalnok). F o r r ri Fe-
tencz i 2 drb 6skori csupor. [.h. Sepsiszentgy0rgy, Olt rnel-
letti ltoiuol<biirrya. - Forr6,\'l6ric: bronzlokos a besen)zcii
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nagy leletb6l. - G azda Gdbor, Magyarbodza: kdbalta. -Cergely Juliska: vcrdsr6z karttta. - Gydrf ds Ldszl6:
szivarszop6l(a. - Hadnagy Vince, Kovdszrra: sisakforg6.
-- IJ of f rn an n Gdza,l(opecz: 57 drb ciskori€s r6mai eddny-
toreddk. Haromszdk viirrxegye alispiinja:
Gdbor Aron eresztev6nyi emldkoszlopanak feliratos mdrvduy-
Iapja ; 97 drb fegyver az elkobzott tiirgyakb6l. - I m r e h
Bdla, Etfalva 2 drb 6skori kcieszkoz, 4 drb rjskori edeny-
tdredek. - Intreh Lajos, Illyefalva: 3 drboskoriedenyt6re-
il6k, 2 rlrb k6szildnk. - lncze Arp6d: 1 clrb ors6nehezdk.
Lh. Sepsiszentgydrgy, G6niv.ra. -- I n c z e l\{an6, Angyalos :

1 drb lciportart6, I drb mozail<-tdgla. K6kiisi Kiiroly,
Nagyborosnyo:7 drb rcinraikoni eddnytoreddk. - Ludvig
Gyuia: Kufsteilrban kdszitett fakarperec. - Nemcs Dezsci,

Rety: 14 drb riskori eddnytdredek, B drb riskori krjszilAnk ds

I puskavesszci vasb6l. - Or av ecz Jozsef : 3 drb pdrkiinyos
tigla Ddlnokb6l. - Ozv. Szekely JAnosne es csaliidja
Zay z o n Ferenc utjdn: eztistverctes tajtekpipa, a ntelyet grot
Mikrl Imre ajSndekozott Sz6kely Jiinosnak, a k€srlbbi k1zdi-
vdsdrhelyi ref. lell<dsznel<. - Zay z o n Gydrgy, Torja: 9 drb
ijskori eddny 6s edenytdreddk. Lh. Torja, Cigiinyok fele ; 2

drb cjskori edenyt6red6k. Lh. Voliil, S6tdr

Az 6re m gy ii j te m e n yt ajiindekaikkal gyarapitol- Eremyyiii'
tik az 1910. 6vbenr Agoston J6zsef, Illyefalva: I drb s2-teut,inyyya'
gyar eziistirent. - Botos Imre, Szekelykeresztur: 3 drb raltoddsa

osztrAk eziistdrenr. - Da nr 6 Lajos: 1 drb 5 frtos l(ossuth- aitinddltut'
bank6. - Demeter B6la: 1 drb magyar eziistdrem. jtitr'.

E b e r g 6 n y i Gyula, I(ovAszna : 1 drb aranyozott magyar
emidl<drern 6s 2 drb magyar rdz€rent. - Ehrlich Albert:
2 drb osztrak r€z€rem. - Hadnagy Peter, Zabola: I drb
niagysp sdrgardz-erem es I drb 6t frtos Kossuth-bank6.
K ii r p 6ll'ti L|szl6: 19 drb 6kori (gordg 6s r6mai) bronz-
drenr. - Koznt a Miklds, Besenyci: 2 drb erddl,vi ezijst-
6renr. - KupAn Mihdly, Kezdimartonfalva: I drb osztrdk
r6zerem 6s I drb osztrdk eziistdrenr. - Masek Ferenc:
1 clrb rdzds I drb osztr6l< eziist6renr. - Nlandel 16-
zset: 1 drb osztrdl< rdzdrent" M6di G€za: I drb
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orosz rez4-rcm. - Nagy ZoltLn utj;in Dr. Dobribdn Antal
es Valits J6zsef:.2 drb olasz tis 4 drb osztrdk rdzirent,
I drb rorn;iniai r6z6rem 6s 1 drb magyar eziist6rem. - N e-

m e s Dezs6, Rety : 1 drb magyar eziist 6s I drb magyar rdz-
drem, 20 drb osztriik 6s I drb perzsa r6,z€,rem, 1 drb osztrdk
eziist€renr, I drb perzsa eztistdrem 6s 2 drb magyar brottz-
drem. - Petke Gyula: I drb osztr:ik r'6z1rent, 1 drb oszt-
rdkeziist6rem. P6ter Lajos utjdn ddlnoki Bartha
Ldszl|: 26 drb osztrdk, l1 drb magyar, 2 drb romiiniai, 1 drb
francia 6s 2 drb orosz r€,z!rem, 4 drb nlagyar, 5 drb osztrdk,
2 drb lengyel es 3 drb erdelyi eziistdrem, I drb Szentgy0rgy-
6rem 6s 1 drb siirgar€2, magyar emldkdrem. - S e re ste r

Emilia : B drb osztrdk rdz€,rem, 1 drb osztritk ezlistdrent,
4 drb kiilf6ldi sdrga rez6rem. - Szab6 Ferenc: I drb 2

frtos,2 drb 5 frtos Kossuth-bank6. - Szabo Zsigmond:
I drb kiilfdldi eml€kerem. - S z to jka Jdnos: I drb nra-
gyar eztistdrem. - T6th Ferenc: I drb 2 frtos, 1 drb 5

frtos 6s I drb l0 frtos Kossuth-bank6. - V a 1i t s Jiinos:
I drb magyar eziistdrem.

l9l l. evben: B ii b a Gy6rgy: I drb r|zd,rem.- B a lii z s o-
viclr Pdl: ldrb eziist 6rem. - Dr.DrexelF., freiburgi
taniir: l drb bank6p6nz. -- lncze Manri, Angyalos:12
drb magyar €rem, 47 drb osztrdk erem, 14 drb ktilfdtdi, I0
drb sdrgardz emldkdrem. .- Kanabd Mdria, KovAszna: I
drb nragyar eziistdrem. - K is s Sdndor, L€czfalva: I drb
poltura. - K0kOsi K6roly, Nagyborosny6: 1 drb osztrAk
bronzdrem. - Kupdn J\lihiily: I drb r6mai bronz6rem.
Lh. Albis. - Orszdgos Magyar I( epzom livd-
szeti Tiirsulat: jubiliiris plakettbronzb6l. - Pa jor
Gyoz6: I drb Kossuth-bank6. - PiilFerenc:1 drb osz-
lriik bronz6rem. P6terf i Laiosn6, Kilyen: 14 drb
magyar rdz6rem. - Pog6ts J6zsef :6 drb bronzerem,2
drb Kossuth-bank6. .- S zab6 Ferenc: 6 drb osztrrik bronz-
drem, 5 drb Kossuth-bankd. - Szcics O6za: I drb nra-
gyar eziisterem. S z t o j k a Jiinos: 1 drb lengyelgalas.
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A rdgisdgtiir ds 6reurt;ir osszes gyarapodAsa l9l0-ben: 
,

Asatiis uug:y ,,i.ar utjri, 2061 drb, aj6nrJef,. yUa1.?89.,',.bf ;r:,:X;:ll:;
osszeserr 2641 drb. Ebbijl a) ciskori regisdg 1914 drb, b)"t.ar;stattszti-

riinrai r6gis6g 258 drb, c) kozdp 6s ujabbkcri regisdg 264 ktija.

drb, d) moclern kegyeleti tdrgy l3 drb, e) 6rem- ds pdnzjegy
162 drb.

A regisegt6r- ds eremtdr osszes gyarapodiisa 1911-ben :

Asatzis vagy vds6r utjAn 2729 drb, ajdndek utjiin 455 drb,
osszesen 3lB4 drb. Ebbril a) ciskori rdgis€g 1799 drb, b)
r6mai rigisig 234 drb, c) koz6p- 6s ujabbkori regisdg 122

drb, d) kegyeleti t;irgy 3 drb, e) erem- es pdnzjegy lO22
clrb, f) egyeb tdrgy 4 drb.

Iil. I{eprajzi gyi.ijtem6ny. A Sz6kelyf6ld nepraizi anya- .tt"dpraiei

gArrak 0sszegyiijt6se celjdb6l evekkel ezelcjtt rnegkezdett mun- gyiijttiselt,

kankban tobbirdnyu ekihaladist tettiink. MAs irdnyu muzedlis rdsdrlisol;.
kiszilldsaink alkalmiival H6romszek vdrmegye teriileten rnindk6t
6vben tObb helyen v6geztiinl< gyiijteseket es ndprajzifdnykep-
felveteleket. Dr. L i s z l6 Ferenc mfzeumcir az 1910. evben
gyiijtdseket Besenyci, Illyef alva, Ercisd, R6ty,
Cse rndto n, Sepsi s z e n t k i r ii ly kdzsdgekben, f6ny-
kipfelvdteleket pedig Kily6n ben, Sepsiszent-
gy orgyon, Szemerja vdrosr6szben, Illyef al-
vdn es Errisdon v6gzett,.Adomdnyok utjiin gyara-
podott rrr6g gyLijtemenyiink L i s z ny o, S z o t y o r,
KOk 0s, Bardios, K€zd i m a rt o nf alv a, Sepsi-
szentgyorgy, KEzdiviisiirhely, Elripatak
hdromszekmegyei, S z e ke ly zs o m b o r udvarhelymegyei,
Gyergy6s zentrnikl6s csikmegyei ds Zaizon
brass6nregyei helys6gekbl)1. Hiiromsz6kmegye alispiinja az

elkobzott tiirgyakb6l mfzeumunl<ban helyezett el 16 drb
farcdkhiil6t, 3 drb kotott varsdt, 3 emeki hiil6t.

Kerdnrikai gyiijtern6nyiink kiegdszitdse cdljiibtil viisdrlds
utjdn szereztiink egy 38 drb-b6l 5l[6, .a nepies fazakassiig
emlekei korebe lartozo kors6- es tiil-gyiijtem6nyt, melynek
iegtobb darabja diitAiva van s igy enemi.i gyiijtem6nyiink
kornreghatiiroz|sithoz nagyon j6l felhaszniilhat6. Csere utjiin
szereztfik meg a marosvdsdrhelyi asztalos c6h agyagb6l k6-
sziilt, diszes boros kanniijAt t84t-b61.
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C s u t a k Vilmos ds dr. L iszl6 Ferenc mrhzeum6rok dl-

tal l9l1.okt. 13-15-6n csikszentgyorgyi 6s csik-
biin kf a lv i kiszdll;isuk alkahndvalvdgzettgyiijtdsek erecim6-

nye: 5 drb u. n. ,, csiki festdkes" sz6nyeg; 19 drb varrottas lepedci,

p6rnahaj ds kendciszegre val6 (k0ztiik nehiiny drb ember- 6s

rillatmintris) ; 2 drb r6viisos guzsaly; 22 drb festett bokaly-

kancs6 6s 9 drb miisfdle ndpraizi tiirgy. A csikszentgydrgyi

6s csikbiinkfalvi kisz;illdsok sikerdt tobbirdnyf szives tdtnoga-

t;isukkal el6mozditottiik Incze Domokos 16m. kath. pl6bd-

nos, orszdggyiildsi k6pviselti es F ri s t 6 s Sdndor elemi isk.

tanit6.
Az 1911. 6vben vds6r utjiin m6g Errisdrtil 6s Ko-

kOsbtil gyarapodott gyiijtemdnytink. Dr. LAszlo Ferenc

n€praizi megfigyel6seket v6gzett az 1911-ik evben N a g y-
borosny6 n, Kilnokon, Kovds zn6,n, Etf alvAn,
Diilnokon, Bar6ton ds az udvarhelymegyei Bar-
docz kbzsdgben.

Felkdr€stinkre Roediger Lajos nyug. ftigimn. tan6r

a Ko v 6szna kdzsdgben v6gzettneprajzi gytijtdsekbcil 23 drb

k6lyhacsempdt 6s 38 drb mdzas tiinydrt engedett At m:i.zeu-

munknak. Ugyancsak ri m6g 46 drb fenyk6pfelv6telt is k6szi-

tett szdkely hAzakr6l, torndcokr6l, kapukr6l, kerit6sekrcil, varrot-

tasokr6l, szrjttesekrtjl 6s mds n6prajzi tiirgyakr6l. R€gi templo-

mok, templomkerit6sek 6s kiipolniik epiteszeti emlekeircil €s

berendez6si tiirgyair6l a csikinegyei Kds zoniakabf alvd:n,
Kitszonimpdre n, KAszonf eltizen, a hdromsz6k-

nregyei K6,zdiszentl6leken 6s Zabola kozsdgben

kdszitett felvdteleket. A hdzd i szen tl 6 lek i vdrkast6lyos

r6m. kath. templomban fdlvette az iparmiivdszeti szempont-

b6l igen becses 3 ajt6t, a gydmpill€rek dltal r6szben elfedett

szentsdgtart6 fiilkdt, a kastely kaputornyiin levti nagy kapu-

nak egyik sz6,p faragitsu tiibliijiit, 5 csucsives ablakot 6s a
templom torny;it. K 6 s zo n f e I t i z en az dsszeomliis dllapotA-

ban levci Katalin-kiipolna kdsrii csucsives korb6l szirmaz5

ajtairit 6s ablakiit, tov6.bbd a kiiszonimpdri, kiilsri sz6-

szekkel dpitett rdgi r6m. kath. kiipolniit is. Az alapos kijavi-
tiisra viir6 zabolai reformdtus templomban f6nyk6pezes

F
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utj4n megorOkitette a deszl<amennyezet festett ndgyzetcit kii-
liin-kiilon es egyiittesen is ; a tentplour 3 nagi,sf I es kiscbb
csucsives ablakdt; a rdgi szents6gtart6 fLilket ; a k6t karzatot
es a k6t rigi k6ajt6 fdlfdjdt. Mfzeumunk regi bar6tja nrincl-
ezen munl<dlatokat az tigy irdnti lelkesedesbril minclen kiilon
dijaz6s n6lkiil hajtotta vegrc. Nagy k.rriiltekint6ssel 6s szak-
ertelenintel vdgzett rnunkijdcrt igazgat6-vdlasztmdnyunk ezen
a helyen is hdlas l<OszOnetdt fejezi ki.

A n6prajzi gyiijtemenyt az 1910-ik 6vbss Andltrojzi
ajiind6kaikka I gyarapi totta k: D a nr 6 Lajos, suiiitetnttt,v

Liszny6 : 1 clrtr kulacs ; fatalpr'r gyertyatart6,^ 1 drb ; s6tirto tli,i,l,:i:i,i;;,,

nvirfakdregbcil, I drb. --- Forr6 Mirric, Beseny6: I drb'
kulcscsaleIliitottvasbek6.-HadnagyFerettc:S6t0rtj
niozsdr 1790-bdl, I drb. -- Heromszek v iirmegye
a I i s p An ja az elkobzott t6rgyakbcl : 16 drb farcAl<hdl6, 3 ,

drb kotott varsa, 3 drb emelci lral6, 1 drb szijjal elliitott zseb-
k6s. - Horvdt h SArrdor: Bronztist 1 drb. -- Imrelr
Istv6u, Sepsiszentkirdly : 1 drb rovdsos guzsaly, I drb lakat
kulcscsal, 6 drb fapipa, 1 drb l<dstol<, 2 drb s6tartr5 nyirfa-
k6regb6l, I drb cirkalom, 1 ilrb cscirl6csci, 1 drb koviiszkeverci-
lapocka, I drb roviisos fakaniil. - Kovdcs Mihiily: Bo- i

kajkancs6, 1 drb. - Kupiin Mihdly, K6zdimartonfalva: 1 i

drb faragott borotvatok. -- Imreh Lajos, Illyefalva: l drb i

1806-b6l valo szdlkakas. - Dr. Litszl6 Ferenc: hrisveti
irotttojiisElt1patakvidekerrjIBdrb,n6prajzif6nykepfelvdtelek
l1drb.L5rinczJiinos,Szekelyzsombor:kancs6
1795-bdl, i drb;tiinyer 2drb. - Mihiily Bdla: I clrb
6ntdnydr 1817-bdl. - I.{ a g y ZoltAn ritj;in dr. Dobribdn
Antaln6 : 1 drb varrottas kendci. GyeriJy6szentmikl6s. - N e-
m e s DezsS : 4 drb nagyobb 6s 1 drb kisebb bokajkancs6.
Gyergy6remete. - Rab Jdnos Zajzonb|l: 9 clrb bokaj-
kancs6. - S i p o s Mikl6s: 17 drb hrisvdti irott tojds K6zdi-
vdsArhely viddkdr6l. -- S z a b 6 Ferenc : 2 drb irdstart6 brir-
tdska. Feldoboly.

Az 1911. dvi adomdnyol< a kovetkezcjk: Koviics
Siindor tanul6 utjAn A u I i k Istviin : 1773-b6l val6 mdzas
tdl, Nagyborosny6. - Berde Kiiroly:5 drbkiilyhacsempe,
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I drb nydrs vasb6l. - Foclor Sdndor : 2 clrb gYertyatart6. -
Grt'iszJenti : 1 drb tdnyer. - Ittcze Domoltos :'l drb \rarrot-

las, 1 drb falclttezeltbdl osszeiillitott fiiz6r. .... M a r i Il Jdttos,
Nagypatat<:lrusviti irott tojAsok. - t{adnagy Ferenc:
pl6hbcil l<6sziilt gyertya-l6rrtpAs. - Cs. Nagy Bela: vasb6l

kesztilt o116. - Nemes Dezso, Rdtl':2 cirbbokalykancs6,
1 clrb fapoltdr. - id. Sass J6zsef utjdn: a sepsiszent-

gydrgyi timAr-ceh felavat6lpolt:ra, nyirfAb6l esztergdlyozva.

- Sorbdn Lajos, Sepsikdr0spatak: ror'dsos diszit6sii

guzsaly.
A ndprajzi gyiijtenr6ny 0sszes gyarapodasa az 1910-ik

evben 188 drb, melybcil v6sdr 92 di:b, a tobbi ajdnddk, az

191l-ik 6vben pedig 245 drb, Ebbill vdsAr 220 drb, ajin'
ddk 25 drb.

IV. K6pztimiiv6szeti gyiijteminyiink sem ajAndek,

sem vetel utj6n nenr gyarapodott.
'l'enndsiet- V. Term6szetraizigyiijterndnyiink gyarapitdsa celjd-
rujzi uyQj-b6l az aj6nddkkepen bel<iildott enrlcisok es madarak preparal-

tdselt, ds tatasdn kiviil szekelyfoldi krlzet- es rovargyiijtem6nyiink
qeologiai, kiegdszitdse celjdb6l geologiai ds rovartarti gyiijt6seket ds fel-

f eludtelak. vetelel<et vdgeztiink. Dr. L 6 s z I 6 Ferenc mftzeumcir Sepsi-

szentgyOrgyon az Olt mellelli homokbArryak s a szemerjai

Kolcza-fdle tdglagydr diluvi6lis retegeit, melyek nrost lefejtds

alatt dllanak, tobbizben atvizsg6lta. A tulajdonosok szives-

s6g6bcll tObb tjs-ernlciscsont volt fdradsdgdnak erednrdnye' Az

angyalosi,,Evetclomb" 6s,,Mdtdpatalt", a fotosmartonosi,,Kecs-
kds", a Itagybaczotti ,,Galat", tovdbba a sepsiszetltgy6rgyi

borvizkut rnelletti teglagydr feltdrdsab6l a harmatlkor levantei

emeletehez tartozl kagyl6- ds csiga-kdvtileteket gyiijt0tt ossze.

Az osszegyiijtott anyag rdszletesebb 6tvizsg;ilAsa ezen geolo-

giai idci vitds kerdesehez fog adatokat nyujtani'
'Hberybtvi A term"szetrajzi gyirjtetrrdny 1911. evi gyarapod6sanak

Guuita tut(tdt'legdrtekesebb 
rd.sze az a 96 ctrbbdl al16, teljesen j6 allapot-

y\llJt(tltt tltlt" ! ,-- r-.^. E L
Dall levo, szekelyfOldi maddrgyiijtemdrty, uelyet E b ergenyl
Gyula kovasznai gy6gyszer6sz adom6uyozott mfrzeutnunkttak.

A kivill6 ertekii gyrijtem6ny adomdnyoz6sAert igazgat6-vd-

lasztmdnyunk s a Mfzeumok €s K0nyvtdrak Orszdgos Fci'

l{a
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feliigyelriseginek el6terjesztes6re a vall6s- 6s kozoktatAsiigyi
Miniszter irr is kt)sziinetet fejezte ki, de kotelessdgtlnlr, -legteljesebb elismerdsiink nyitvz'rnit;isa mellett, - a kulturdlis
torekvesiinl<et megdrtci €s tiimogatir, nemeslelkti adornduyozo-
nak ezen a helyen is hiiliis l<tjsz0uetet nrondani. Az Eber-
genyi-fele gyiijtemdny tartalrrrdr6l fajok es darabszdm szerint
a k6vetkezci Osszedllitiis nyujt felvildgositdst : Eml6s Allat : 2

faj, 2 drb ; a madarak k0ziil 6neklok: 18 lai, 24 drb; rikd-
csoliik:3 faj,4 drb; kakukok: 1faj,2 drb; harkdlyok:5
Iaj, 6 drb ; baglyok: B faj, 9 drb ; ragadoz6k: 10 faj, 13

dLb; lirdalakuak:5 faj,5 drb; genralakuak:5 faj,5 drb;
lilealakuak : 4 taj, 5drb ; sirdlyalakuak : 5 faj, 5 drb; buvdr-
alakuak: I faj, I drb; vOcsijkalakuak: 2 faj, 2 drb; guvat-
alakuak:5 faj,7 drb; galambok 3 faj,3 drb;tyukalakuak:
I faj, 1 drb s vegiit kiilfoldi nraddr 2 faj, 2 drb. Osszesen

78 faj 96 drb.
A nagyobb szerzemdnyek kOziil valo az a legnagyoblj- szrt!''etv./iltti

riszt SepsiszentgyOrgy teriilet6r'tjl szArmazl rovar-gyiijte t)1eny,'''o\orslJiiitis'

nrelyet a dr. L dsz| 6 Ferenc mfz-eum6rt6l nyert utasitdsok
alapidn legnagyobb reszben Horvdth Sdndor VII. gimn.
o. tanul6 gyiijtott Ossze. Ugyanri v6gezte a praepardl6s es

rendszerbe foglaliis rnunk6jdt is. Ebben a gyiijlernenyben vair1---' j
Fedeles szdrnyu l84 faj, 378 drb; hdrty;is-sziirnyu: 22 taj,
35 drb; pikkelyes-szdrnyu : 70 taj, 106 drb ; k€lsz|rn5,u: 24

faj, 41 drb; felfedelr.i 12 faj, 20 cirb; recds-szdrnyu: 2 iaj,
4 drb; dl-recdsszdrnyu: 6 faj, 13 drb es v6giil egyenes-

szdrnyu rovar: 16 faj, 34 drb. Osszesen : 336 faj, 634 drb.
Osdllatcsont-gyii jtem6nyiink 191 I . dvi gyarapodiiszibol Atittuti ttr.tt-

ki kell enrelniink azokal a tirgyakat, melyek S e p s i s ze n 1- rortrdnvot;.

gyorgyrol, a Papp Lehel es Forr6 Ferenc-fele
homokbAnydb6l s a Kolcza-kerti t6glagydrb6l, mint a

teriilet-tulajdonosok ajdnddka 6s Betecz kbdl, a R6kos-
patak medreb6l, mint Koml6siKdroly ajdnddka jutottak

rnfzeunrunk birtokdba. Asvany- ds kcizetgviijtemdnyiink rn69

B 6lv d ny osf i.ird 11 r6i, Miitn6sf i.irdrjr6[, Als6-
r ii k o s r 61, G i d 6 f a lv 6r ol gyarapodott drtekesebb
tfugyakkal.
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A termdszetrajzi gyiijtenftnyt az 191O-ik ivben ajrind6-
kail<hal g),arapitotthk: Bartha lgn6c: 5 drb eml6s fng,
Szenrerja. -- B e rr e J"iinos : 3 clLb emlcis fog, SepsiszentgyorgSr :

Kolczakerti homokbiinya. -, B e n l< ci Piil : L l(enciermagos
rdce, Charrlclasmus Strcperus ; 2. egereszoiyv, Buteo vulgaris
6s I drb nramntuthfog. - Be rde Zoltiin: 8 drb l<0vii-
let. Fotosmartonos : Kecskes nevii hatjrrdsz. -- B o c z EIel<,

Nagybaczon :,, Galat " Iratdrrdszrcll Dreisserr sia- kdvii Ielek, 20 drb.

- Dr. B o d o r Tivadar: 1. Sziirkegem, Ardea cinerea ;2. lurfa,
Kokojszlts, 1 drb. - B f, cl i Gy6rgy: 8 drb koviiiet, kvarc-
hornok, miirga es 2 drb festekfold,, Arrgvalos, Evctdomb ; I

drb limonit, 2 drb barnaszdn. Angyalos, A{iitdpalak. - Ozv.
D a r k 6 Giiborn6: 12 drb vaddiszn6-agyar, I drb riigcsdl6-
koponya, 10 drb emlcjs iillatfog - Ebergcnyi Gyula,
I(ovdszrta: 14 drb dsvdnir. - Forr6 Ferenc: 1 drb ntanl-
muth-lilbszircsont. Sepsiszentgy6rgy, Szdpnrezci, Olt balpartjiin
fekvtj homokb;inya. - f{ibbjdn Gusztdv: Tengeri csillag-
6llat, P6la. - Hof f man Gdza: Megk0viilt szarvasagancs
barnaszdnben. I(opecz: Sz€nbdnya. - Horv6th Istvdn es

G r 6 s z Jeno: harmadkori kagyl6 ds csigakoviiletek. Sepsi-
szentgyOrgy : Borvizktit melletti t6glagyiirbdl l4 drb.
K o lc za Jen6: 2 drb maurmuthcsont, I drb rnantrnutlrfog.
Sepsiszentgyorgy, I(olcza-fele tdglagydr. Dr. L A szl o

Ferenc : 50 drb kagyl6 es csigakoviilet. Sepsiszentgyorgy,
Borvizktit feletli teglagydr ; I 1 drb agyagf6lesdg, 1 drb barnasz€n
a sepsiszentgydrgyi barompiaci kutfur6sb6l ; 1 drb homolikci-
l<onglonrerdt, I drb turfa I drb kvarc-breccsia, 1 drb lto-
mokkci vas6rclerakoddssal 6s 1 drb k6k agyag Csern6tortb6l ;

7 drb f€nykdpfelvetei. - Nagy Cy6rgy: osdolai gyern6nt-
(kvarc-) kristdlyok. - 0tves Pdl:4 clrb hypersten-l<ristdly
Andesitbdl MAlndsfiirdrirril. - Papp Lehel : I clrb l.nam-

muthfog. -- Schonberger Adolf : Fekete kvarc Csik-
vacsdrcsib6l.

Az 1911. 6vi ajdnddkol<: BzinyaiJirnos, abrudbdnyai
polg. isk. tandr : 38 drb fdnyk6pfelvdtel Hdromszck- 6s Csik-
viirmegye szebb viddkeirdl. - Bir6 Siindor: hotnol<kti-aia-

kulat. Sepsikcirdspatak: Nyirestetti. - Deiik Andras: 3 dL[.t
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fdnyk€p. -- Demeter B6la: homokl<5-konkrdci6k, Gidd-
falva. - Gall6 Ddnes, Nagyborosny6: 1 drb maurmuth-
fog. Lelohelye: Sepsiszentgydrgy, Oltmenti homokbiinya;
1 drb meszleral<odds, lelcjltelye Bdlvdnyosftird6. - Imreh
Bela: fekete gdlya a Rdtyi nyirb6l. -- I(oml6si Kiroly:
nramnruthagyar, Llt, Bereczk: Rakospatalr. - Konczey
Gyozo, Ilosszufalu: I drb koviiiet. - Dr. Ldszl6 Ferenc
I drb bazalt 6s I drb andezit Als6riikosr6l. - N a g y M6zes
felt6r vereb, SepsiszentgyOrgy: Szepmezci. - Otves P;it
homokkcj m6szerekkel MiitnAs-fiirdorcil. Papp Lehel
10 clrb 6sdllatcsont a szemerjai homokbdnyeb6l. - S ip o s

Samu: dsAllatfog Sepsiszentgyorgyrol a Papp Lehel-fele
hornokbdnyAb6l

A term6szetrajzi gyiijtenr6ny 1910. evi gyarapodiisa: dl-
lat es allattani keszitmeny 150 drb, noveny 5 drb, dsvdny,
l<iizet es koviilet 78 drb. Osszeserr 233 clrb. Ebb6l vAs6r

2l tlrb, a tObbi ajdndek.
Az 1911-ik evbert : iillat es dllattani kiszitniny 735 drlr,

nr)vcny - drb, lisviiny, k6zet, lioviilet Bl tirb, egyib tdrgy
44 cirb. Osszesen 860 clrb. Ebbi,l vdsdr 690 drb, a tObbi
ajandek.

A jelentdsiinkhiiz rnel16kclt l<6t lAbllzat gyiljtenr6ny-
csoportok szerint rrrrirzeumurtk 1910. es 1911. evi osszes gyara-
poddsiurak a statisztikdja.

Gyiijtemenvcsoportjainl< szetsz(rrtsiga 6s j6r'6szben rak-
tdrszerii ellrelyezese a tnt'rze um6r0i< bel.sfi rurizedlis munkd-
jat nagymertekben lr;itrdltatta. I{dnyszerii k0lt0zl<(idesekben

mindkct ev folyanrin ism6telteri volt resziik. Sok gonclut es

nrcg- t(ibb munklt adott az uj szerzerndnyeknek, k6ztiik kiil0-
nOsen az Apor-l<6n1'vt6rnak es lev€ltdrnak, tovAbbii a gyiljt6-
sel<b6l 6s dsatisohbril szarrnaz6 nagyobb nrennyis6gii anyag-
nal< konzen,;il6sa, rendezise es megfelel6 ideiglenes elhelye-
zese, l<iiliirrOsert azdrt, ntert ntds rnilzeumi all<almazott hiA-
nyiiban urind az atlminisztrativus, rnind pedig ezt a rnf-
zeirlis rnunkat, - neha, Iegf6kepen nrdsr-rldsok cdljabril, kolle-
giurni tanitvdnyaikfelhaszniil;isdval, - teljesen egynragukban
v6geztdk. fipen ez€rt elj0tt mdr a nrulhatatlan sziiksdge annak,

JIti tertm-
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hogy mindenekekjtt legalibb egy szolgai 6s egy irrroki dlliis
rendszeresittessek.

Az 6sszes be6rkezett tiirgyakat a sziiks6ges konzen'6ld-

sok elv6gz6se utiirt be6rkezdstik sorrendjdben a Szaporodiisi
jegyzdkbe, majd pedig szakok szerint LeltArba vezettdk ds

ennek megfelelcien leltiiri szAnrmal jelolt6k meg. A Szaporo-

ddsi jegyzdk 1910. 6vi foly6sziirna : I -200; 1911-ben:

l-166. A konyvtdri anyagot az i9l0^ik 6vben IV.23B1-
2745-ig, dsszesen 365 foly6szdm alatt; a regisdgtiiri anyagot

l. 2284-3259-ig, osszesen 976 foly6szdm alatt ; a ndprajzit

ll. 1781-1894-ig, 0sszesen 1 14 foly6szdm alalt; a termeszet-

rajzit Ill. 458 *518-ig, osszeselt 61 loly6szdm alalt; az 1911-ik

irrben: a konyvt;iri anyagot lV. 2755-3156-ig, osszesen 401

foly6sziim alait; a rdgisegtiiri anyagot I. 3260-4187-ig, Ossze-

sen 928 folytiszdrn alatt; a n6prajzit II. 1896 -2026-ig,6ssze-
sen 131 foly6szdm alatt; a termdszetrajzit Ill. 519-67i-ig,
0sszesen 153 folydszirm alatt vezettdk be az egyes szakok

leltdriiba.
Mr-izeutntirOk a rendell<ez6siikre ell6 nagyon csekely

anyagi esz-kozok rnellett is minden kiniilkozti alkalmat felhasz-

naltak a gyiijiem6nyek gyarapitdsa drdekeiren. Az ilyen c6lb(rl

isatdsol<, kutatdsol<, gyi.ijtdsek, vdsdrl6sol< el6kdszitese, gyiijte-
nr6nyek d{v6tele ds mds milzeumi tigyekben tett hivatalos ki-
szirllAsaikrtil az alabbi iisszeiillitds rryujt felvil6gositist :

1910. mdrcius 23-dn 6s 26-dn Csutal< Vilmos es dr.

Liszlti Ferettc Se psisze tt tgy 0 rgy 6n a G6tnvdra mog6tt,

Incze Islvdtr tagjiin lisatdsokat es f6nykdpfelv6lcleket vdgeztek.

Aprilis 3-in dr. Llszlo Ferenc Sepsiszentgy0r-
g y 0 rr, et barotnpiaci krirt foldretegeibcil krjzeteket gyiijtott.

Aprilis 9-6n 6s iiprilis 16-An Csutak Vilmos a k o m o I l6 i

castelluntban dsatdst v6gzett.

M:ijus 5-en dr. L6szl<l Ferenc SepsiszentgyOr-
g y 0 n a felszegi borvizkLit melletti teglagydri feltdrrisndl geo-

logiai felvetelt 6s k6zetgyiijt6st vdgzett.

Mdjus 7-6n dr. LAszl6 Ferenc Sepsiszentgydr-
g y 0 n a Kolcza-file t6glagyiir feltdrasaiban k6zetcl<et gyiijtiitt'

Mdjus l0-6n dr. LAszlci Ferenc Sepsiszentgy0r-

cd

'd
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g y o n a szemerjai kcibiiny6ban geologiai felv6telt kdszitett 6s

kcizete[<et gyiijtdtt.
Mdjus 23-An 6.s 26-An Csutak Vilmos B a r ii t o s o n

a refornuitus templom festett deszl<atnennyezetdnek lebontdsa

es elszdllitdsa celjdb6l a sztiksdges intezkedeseket foganato-
sitotta.

Nldjus 31-6n dr. L|szlo Ferenc B r a s s 6 b a n Resclr

Adolf tir I nepr alzi tdrgya kat vdlogatott ossze megvdsiirliis c6l jdb6l.

Juiius 23-dn 6s auguszlus 4-ikdttil 2)-ikAg dr. L6szl6

Ferenc E r ri s d o n a Tyiszhhegyen iisatasokat vegzett.

Julius 9-en Csutak Vilmos 6s dr. Ldszl6 Ferenc K o-
kosben n6prajzi gyLijtest s az Egermege nevii lratdrrdszen

rdgisdgtani kutatdsokai vegeztek.

Julius 21-dn Csutak Vilmos 6s dr. Ldszl6 Ferenc
I(6zdiszentleleken megszenildltdl< az, dtepit6s elcitt
all6, miitorttirreti szempontbril nagybecsii, rtim. kath. templo-
nrot ds a vasut nreliett levtj uruaternetriben r6gis€gtani kuta-
tdst v6geztek.

Julius 26-iin dr. Liiszl6 Ferettc Vrirhegyen a v|r-
ban dsatiist v6gzett.

Julius 28-dn dr. L;iszl6 Ferenc Besettyrin a Bd-
bolna ds Kistelel< nevii hatdrreszben irsatdst vigzett.

Julius 30-6n dr. Lirszlri Ferenc M:ilndsf iirdcin,
Fiivenyestet6n rdgis€gtani kutatiist vdgzett.

Angusztus2-[nt1r. Liszl6 Irereuc IIIyef aIv
Forrtisclonrirorr es Nagyhegyalj;in irsatlrst v6gzeit.

Szepttmber 6-irn dr. Lirszlti Irercrtc Retyen a

An,

Cse-
r6sdombon 6s 'l'6r0kretjett Asaldst vegzett.

Szeptemberll -12-€ndr.Liszlrif-erencC s e r u 6 t on-
b a n a refornrittis tetnplomrionrbon, az Ovdr-Hegyese, Pe-

leczke 6s Sziil6tetiialja nevii hatdrrdszcl<cn regisdgtani kuta-
t;isokat vegzett.

Oktober 7-dn Csutak Vilnros 6s dr. Liszlir Ferenc Czo-
f alv6rr a Kovdsznapatak cs aPapolcz-vize osszefolydsa
rnelletti donrbon ;isatdst €s r6gisigtani kutatdst vdgeztek.

Okt6ber l6-:indr.Laszl6 Ferenc Oltszemen a

Leirnykavdrban ;isatiist vigzett.
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Okt6ber 17-6n Csutak Vilmos 6s dr. LAszlo Ferenc dr.
P6sta Bela orszdgos feliigyelcivel K 6 k o sb e kiszdllottak
az unitdrius tentplonr falfestrndnye koriinak 6s miitortdneti
6rtek6nek nregdllapitdsa v6gett.

Okt6ber 30-dn dr. LAszlo Ferenc Sepsiszent-
gyorgyon, a Szdpmezliu, a nidntelep nrelletti homok-
bdnya teriilet6n r6gisdgtani kutatdst vdgzett.

November 16-6n Csutak Vihros a ko m o I I ri i castel-
lumban dsatilst vegzett.

Decenrber 2-6n dr. LAszl6 Ferenc U z o n b a n a Rd-
polti M6zes dltal ajanddkozott iiskori tiirgyakat iitvette.

1911. mdrcius 19. ds 20-;in Csutak Vilmos es dr. Ldszl6
Ferenc Nagyborosnyi.in a l(6nya l(dlmdn belsrisegdn
dsatdst v6geztek.

Miircius 26-dn dr. Llaszl6 Ferenc Nagyborosny6n
az ekjbbi helyen az dsatiist befejezte 6s f6nykdpfelveteleket
veit fel.

Mzircius 29-ir-r Csutal< Viluros ds dr. L|sz.l6 Ferenc
I( o nr o ll6n az uj iskola telken dsatdst vigeztek.

Aprilis 2-dn Csutak Vilrnos Viirhegyen a vdrbarr
regisdgtani kutat6st vegzelt.

Aprilis 15-6n 6s iiprilis 29-cn dr. Llszl6 Ferenc Ddl-
n o k b an az 1609-ben dpiilt ,,eggycs" sz6kely hizat es az

ottani sz6kely galambbugos kapukat esetleges ntegszerzes 6s

az uj nt(rz.eumtelken valir felcpit6s c6ljab6l nregvizsgdlta. Mint
szakert6k az elsii all<alommal I{ 6 s I(iiroiy miiipitesz, a ntli-
sodik alkalornmal Semayer Vilib6ld orszdgos felrigyelci,
loroczl<ai Vigand Ecle niii6pit6sz es dr. Beluleszl<6
Sandor etnosrdfus is risztveitek.

Aprilis 1B-6n Csutak Vilmos, GtidriFerenc ig. vdl. elni)k
is dr. Torok Andor ig. vdl. tagtiirsasagdban Als6torjdn
az Apor-l<6rryvtdrt litvetle 6s szel<erel<en val(r elsziillitds616l
gotrdoskociott.

Mhjus 15-6n Csutak Vilrnos es dr. LAszl6 Ferenc G id 6-
f a I v ir n a l{osztordug-nevii rdten niegvizsg.llt.lk az Olt uj
meti16[ren taldlt ujabbkori malonrhdz c0ltlp0s epitnr6nyeit,
rdla f6rrykdplelvdtelel<et keszitettek ; :itvett6k a gid6falvi nral-
mosok leveles ledajAt.
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Mdjus 19-6ndr.LAszlo FerencEtf a lviin ImrehAlbert
tagjdn 6s a Templomdombon iisatiist vdgzett.

M;ijus 23-At't dr. Ldszl6 Ferenc Kovdsznin az
Ebergenyi-fdle maddrgyiijtemenyt iitvette, becsomagoltatta 6s
elszdllitAsa iigy6ben iniezkedett.

Junius 1-6n ds 2-An Csutak Vilmos lev6ltiiri kutatiist
vdgzelt Nagyszebenben a vdrosi levdltdrban.

Junius 6-7-en Csutak Vilmos Csiksomly6n,
Csikviirdotf alvdn ds Csikszentleleken az ott
levri r6gi kOnyvtiirakat 6s leveltdrakat megszemldite 6s a rdgi
szdrnyas oltdrokat megvizsgiilta.

Junius 6-B-an dr. Ldszl6 Ferenc Bibarcztalvdn,
Bar6ton, Bardoczon regisegtani kutatiisokat 6s nep-
rajzi adatgyi.ijtest vegzett.

Junius 30-iin dr. Llszlo Ferenc Kiilnokon neprajzi
adatgyli jt€st vegzelt.

Julius l9-en dr.Ldszl6 Ferenc Bere czkb en geol6giai
felveteleket es regisdggytijtest v6gzett.

Julius 24-tril augusztus l3-ig dr. LAszlo Ferenc E r ri s-
don a Tyiszkhegyen iisatiist v6gzett.

Augusztus 1-3-dn Csutak Vilmos dr. Drexel Frigyes
freiburgi lanarral, ismert limes-kutat6val Komoll6n, a
Retyi nyirben, Nrgyborosny6n es B ereczl<ben
a 16mai ernldkeket megvizsgdlta.

Augusztus 23-An dr. L|szlo Ferenc M d I n d s-f ti r d cin
a Fiivenyestet6n r6gisdgtani kutat;ist vegzett.

Augusztus 29-6n dr. LAszlo Ferenc Liszt-t y 6 n a Jene-
jek hegyi 6stelepen dsatiist vegzett.

Okt6ber 5-6-dn dr. Ldszlo Ferenc ds Csutak Vilmos
Ereszteveltyen a Ziidogostetrin 6s Besenycin a
Dellcjszadon :isatdst v6geztek.

Okt6ber l2-en Csutak Vilnros Nugyborosny6nds
SzacsvAn leveltdri kutatiist vegzett s iitvette Szacsva
k6zseg r6gi Ieveleit

Okt6ber 12-14-en Csutak Vilmos es dr. Ldszl6 Ferenc
C s i k s z e n tgy orgy o n esC sik b ii n l<f a lv ii n;isatdso-
kat es nepraizi gyiijteseket vegeztek; K6s Kdroly rniidpitesz-
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szel megvizsgdltiik a csikmenasdgi sziirnyasoltiirt a

mfzeum rdsz6re val6 esetleges megszerzes celjdb6l, minthogy
az uj mizeum epittsendl igazgat6-vdlasztm;inyunk gondosko-
dott ilyen es ehezhason16 miitortdneti drtekii, egyhitzi regisegek

elhelyez6scre szolgdlir helyis6grril.

Ezenkivtil C s u t a k Vilmos lev6ltdri kutatiisokat vegzett

ismetelten Budapesten az Orszagos Leveltdrban, a Ma-
gyar Nemzeti Mfzeum levdltiirdban, Kolozsviirt az

Erd6lyi Nemzeti Mfzeumban, Ma r o s v iisii rh e ly t a

Teleki-nernzetseg 6s a vdros leveltdrdban,Bra ss6ban a

vdrosi leveltiirban 6s reszt vett a Mfzeumok es Konyvtarak
ArchaeotosiaiOrsz6gos Fclfeliigyelrisege 6ltal 1911. evi julius havdban Ko-

tanfolvorn' lozsvdrt az Erdelyi Nemzeti Mfzeum Erem- esRdgisdg-
tiirdban rendezett archaeologiai tanfolyamon s a vele kapcso-
latos rdgisegtani kiranduldsokon is.

Usyforsalom. Nlfzeumunk nagymertekben megszaporodott iigyforgal-
miir6l tanuskodik az a k6riilmdny, hogy migaz 191O-ik 6vben
az iktatc konyvbe bevezetett es elintezett iigyek szAma I39,
addig ez a sz|m az 1911. ev folyamdrt 394-re emelkedett.

Postakonyv utjdn kezbesittetett az 1910. evben 286, az 1911.
6vben pedig 351 iigyirat.

Ezeken kiviil mfzeumcir6k vezettdk a p€nztiri nyilvdn-
tartdsokat, el6kdszitettek az eln0ki utalvdnyozitsokat s 6ltal6,-

ban rdsztvettek a penztdri iigykezel6sben is.

fiai jetentdsetc flsszedllitottdk a mfzeum 1909. 6s lgl0. evi Allapotdr6l
*'!*.:*'- sz6t6 jelent6stiket, az dllamsegelyek felhasznliAshrbl sz6l6 el-

hrilalol;. :,
szdmoldsokat, a sziiksdges statisztikai es Ieliiiri kimutat6sokat.

A Mfzeumok es Konyvtiirak Orszdgos Fcifeltigyeltis6ge 308-
1911. sz. leirataban a mfzeum ,,1910. 6vi fejlodds6rtil es dlla-
potiir6l sz6l6 gondosan szerkesztett jelentest a legmelegebb

elismer6ssel vette tudomdsfl ds felk6rte a ntfzeum elnbkseget,

hogy dr. Litsz l6 Ferenc es Csutak Vilmos mfzeum-
cirOknek ertdkes munkdlkoddsukdrt a Frlfeliigyel6seg meleg

kosz0net6t kifejezni sziveskedjek."

Az 1910. dvben kdzzetettek az 1908. ds 1909. evi mf-
zeumi jelentest 4 6s fel iv terjedelemben s a kdzdns6g 6rdek-
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kid6senek ebrentartdsa cdljeb6t a mfzeum j6akar6inak, p;irt-
fog6inak ds a tiirsmrizeumoknak 700 peldiinyban szetkilldOttek.

A Mfzeumok es K0nyvtflrak Orszitgos Fcifeliigyelcisdge-
nek felhiv:isara a dr. S a u e r Bruno szerkeszteseben Wiirz-
burgban megjelen6,,H an d b uch d er Arc ha eo lo-
g i e" cimii nagy mii riszdle a mfzeumunkra vonatkoz6
adatokon l<iv'iil mfzeumcirdk ndgy t|blAzatban Osszedllitottiik a
Hdrornszel< v:irmegye archaeologiai viszonyaira es emlekeire
vonatkoz6 adatokat.

Ugyancsaka Ftifeliigyekis6gfelhivasdraa M agy a r Mi-
n e r v a kesziilrilV. evfolyama szzimdra amizeum 1903-lgl0.
dvi fejlriddsdr6l es allapotdr6l Osszefoglal6 jelentdst es kimutatd-
sokat keszitettek. Godri Ferenc ig. vAl. elnok k6zrernrikOdesd-
velmegiillapilottiik a Jelent6srink 16-25 lapjdn fentebb kozolt
alapkdr.lkmdny szdveg6t.

Tudonrdnyos intezelek s egyesek is tObbrcndbery 11s-Guiiitemdnsek

restdk meg a mfzeumot korryvel<, oklevelek, neprajzi, regisdg- hdszndto'td-

tani ds mdsfele targyak tanulmdrryozds vegetl, valamint ktiion-
b0zci ir;inyu szakkerddsekben is. A,lindenik esetben keszs6g-
gel dllotlak a hozzAjuk fordul6li rendelkezds6re.

Gytijtenienyeinket heiyisegliszonyainl< n:iiitt csupdn akilzinsds

szal<enrberel< lAtogathattak, de azert, mint a nagyszdmu ado- drdelil\dese.

mduyol< is mutatjdk" a kozOnseg erdeklcidesc miizeurnunk
irdnt semmiben sem csokkent.

A mfrzeum vagyoni allapot6r6l a kovetkezci aclzrtol< ityui- Zrirt)sadma-

tarrak felvildgositAst 1 tldsolt.

Az 1910. evi zArostanaclds es vagyonmerieg szerint, n"rr, !'rtgllottdlltis.

v6ve szdmitdsba a mdr lrimutatott szrimadiisi t6te lel<et, ileiyek
a kiilOmb6zri allanrsegelyekre vonati<oznak, bei,etelek 0sszege
az Alfuto tetelekl<cl s a Hdrornszek vdrmegy€tril es Csik vdr-
nregy6tril kapott segdiyosszegekkel egyi.itt 4496 I{ 69 fil.; ki-
addsol< Osszege 33i3 I( 1B fil.; penztari maradvany a forg6-
tokdr;el egyiitt 1183 K 51 fil. Az 1911. evi zar6sz;irnadds 6s

vagyonrn6rleg szerint pedig a bevdtelek osszege a Hziromsz6k
viirmegyetcii ds Csikv6rmegydtol kapott segdly6sszegekkel
egyiitt 3B3B K 7l fil.; kiaddsok ilsszege 3170 K 66 fit.;
penzt|ri maradv6ny a forg6tokdvel egyiitt 668 I{ 05 liti6r.
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Vagyoni dll6s 1911.6v december 31-6n: 1. Alapitviinyi
tdrzsvagyon: 3200 K; 2. epitkezdsi alap: (12,000f 10,000+
10,097 K 12 fill60 - 32,A97 K 12 filler; 3. p€nztiri marad-
v|ny az 1911. evrcil: 668 K 05 fil.; 4. gyarapit6si dllam-
segelybcil pdnztdri maradvdny: 106 K 75lil.; 5. 6pitdsi dllam-
segdly kamatokkal egyiitt :78,272 K 2l ltl. (az epitds celjaira
r6szben fel'naszndlva) ; 6. miizeumtelek drteke : 60,000 K. Cse-

lekvci iillds 1911. 6v december 31-6n, a gyiijtemenyek ertdkdt

szAmitdsba nem trdve, 174,237 K 38 fil.

V dg iil lt ed re-* hAteless dq iittlm eh t e-cziit r lt el eq et, mi ddn rninde -
nek lelett a rallds- ds ltiizol;tutcisiittt/i nt,. ltir. ;llittiszteriumnali
ds a,lltl,zemnolt ds l{6nyrtdrak Orsztigos Fdleliiqyel\sdgdnelr

min cl e nn em ii ti g y einl$ e n dll untl d un t cutu s i tott, n a g y dr t dlt ii,, er k Al c si

is urtuagi ttimoqa,tttstidrt, tot,tibbti ferniortd ltatdsdgainl;rrok, (1,

ttila,jdonos rtirntegydl; r:eeet6ineh, ltcirtlr,tgiinlltcr.lt, ttimogatiinhnalt,
aalamint nt'inclazoknak, ltil,; egy rugy mtis ctjriucldltukko,l ds letdt-

jiihkel nuizeurnunlt gtliijtemdnyeit gyut'apitottrilt, lgazgo,t(t-|1dlasat-

ntanyunk nerlbeu eze??, (.t lLal'yert is hciltis lt'Aszdrtetiinltet nyil-
adnit'julc.



85

A gyiijtem6nyek 1910. 6vi gyarapodAsa.
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A gyiijtemenyek 1911. 6vi gyarapodesa.

III. Ndprajzi gyiijtemeny.
,r) Maqyar neprajzi targvak
h) Llazai nemzetis6gi tzirgyak

4903
lZt

V. Kepz6rniiv6szeti gyiijtemeny
a) Szobrok. Dr Festmdnyek -,-
) Rajzok,rnetszetek r1; Iparm.tzirgy.

0sszesen

245 i s424

_ |aao

Term6szetrajzi gyiijtemdny.
Allatok, allatt. kcszitmdnl'ek
Notdnve!;
Asviirl'ok, kozetcl(
Egi clr arivag

a)
b)
c)
d)

6:34 96

CI JIJ
AA

6042
1266
1400

61

Osszesen

Osszegezds.
1. Konvvtar
2. Regiscgtar
3. Neptajzi gviijterndny ..-
4. Kepztlniiveszeti gytijtem€ny
5. Termeszetrajzi giriijtemenY

685 i70 S60 8769

722 11720 1276960977
453 3184 21866
25 245 5424

489

98
1613
217

-:
5

15 214
-- 1i16

J

685

Veg6sszeg i933 15 2018 1372 117201705897525



TARTALOM.
---^

Az 6pit6siigy tdrtdnete 1910-ben
Az epitesiigv ttirtenete tglr-ben: Ferhatarmazes az epiresre. - Bank-

kijlcsiiit. - Versenl.tdrgyalds. - Az dpitds megkezc.ldse

Alapk6letdtel: Alapk(jokmeny - C6dri Ferenc nregnyit6 beszede. _ Udv6z_
ldsek. - Kalap:icsiitdsek

Mrizeunrciri lak6h:izak 6pit6se
Cyr,ijtemenl,ek elheivez6sc
Naglobb adominyolt
Ldtogatiisok

O:.al
,]

Szemelyes tirgyaliisok a FofeliigyeJos6ggel 6s a
Az igazgato-vdrlasztmdny miikiiddse I Szerrdryi

M in isztcrium nr al
viiltozesok. - A vii-

J

IJ

29
3t
32
JJ

35

36
38
40
41

41

43
44
46
47

lasztminy tagjai. - Epit6bizottsrie
Alisp6ni rendeletek a regisdgek meg6v:isa 6rdekeben
25,000 K-6s beruhiizdsi zillamsegely
Gyiijtemdnyek t<jrzsdllomdnya
Allami t;imogatiis

Gyiijtemenyek gyarapoddsa.
I. Kdnytttir.

Viisdrl6sok
Apor-kdnyvtdr 6s lev6ltdr
Kisebb szdkely lev6ltirak
Cyarapodds ajiindek utjdn

ll. Rdtisdgtdr.
Ertisdi dsatdsok az 1910. 6vben : A rdtegek telepiilese es rendje. _ A

lels6 humuszrdteg kuJtur;ija - Az t2-vel jelolt lakoh6z romjainak feltii_
rdsa. - Ag-vagepitmenyet(. - C6tiip-iiregek. - TaLllt ing6 eml€kek. _ Le_
letek csoportositiisa

Er<isdi iisatiisok az 19ll . evben : Az Lz-ver ierdrt rakdhez feltiiresiinak be-
fejezdse. -Atelep kultura-retegeinekketetkez€se. - Az L3-mal ielOlt lak6_
hiiz romjainak lcltardsa. - Talelt tiirgyak. - A leletek csoportositasa. _

50

56
61

65

Az Asatdsr6l megjelent tanulmdnyok
KomollSi 6s eg1'6b asatiisok l910-ben
Viisiirliisok .. .--

6s 19ll-ben



Aj6nd6k utj6n val6 gyarapodes l9l0-ben
Az 6remgyiijtemdny gyarap.od6sa

lII. Ndprajzi g tliiitemdny,

ES l9l l-ben --,

Oldal

66
69

7lGyiijt6sek, vis6rliisok
Ajrinddk utjiin val6 gyarapodes 73

IY, Kdpzdnt iiad.*zeti g uiijtemdna.
Y, Termdszetrajzi gyiijtemhtY.

Gyiijt6sek 6s geologiai felvdtelek ---
Ebergdnyi Gyula maddrgyiijtemdnye

Rovargyiijtes, 6sdllatmaradvanyok
Ajinddk utjrin val6 gyarapodds
Mrizeum6rSk miikdd6se: Gyiijtemdnyekben vdgzett munka. - Uj szerze-

m€nyek leltiirozdsa. - Kisz6[esok. - Archaeologiai tanfolyam - Ugu-

torgalom. - Evi jelentds ds egyeb rnunkdlatok - Gyiijtem€nyek haszn6iata

ZAr\szimadds 6s vagyonmdrleg

74
74
75
76

77
83

85
86

A gyiijtem6nyek 1910. 6vi gyarapoddsdnak statisztikiija
A gyrijtemdnyek 1911. evi gyarapoddsdnak statisztikiija

d%*


	jsznm1910_1911_000cimlap
	jsznm1910_1911_002_087

