
D OKUMENTUM-DOCUMENTE 



Napos. ho ldas , kígyós , cs illagos csempe - Cs ikszentmihály - Cibrefal va. M: 18.5 x 14 cm. 17. sz.(?). 
SZÖCS Vince gyüjteménye. most ismeretlen helyen . 



, 

E K R 0 L 0 

1995 -ös évet veszteséggel zártuk: eltávozott közülünk BINDER Pál és KRISTÓ András . 

Ó András 
- 1994) 

G 

lkirályon született, tanulmányait a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem földrajz-földtan karán végezte, de 
oztatta az építészettörténet, és zenekonzervatóriumi e l őadásokat is látogatott. Már ekkor legenda övezte. diák 

a magyar természeti földrajz talán legjelentősebb alakjával , Cholnoky Jenővel levelezett . Volt bátorsága meg
czni az ötvenes évek elején a kari könyvtár bezúzásra ítélt könyveinek bár részleges mentését. Pályáját Sepsi

·örgyön kezdte, majd Csíkban folytatta, nemegyszer oktalan gyanakvás , méltánytalan me ll őzte tés légkörében , 
.,,eológus volt és tanár. Földrajzi szakíró, első írása a Székely Nemzeti Múzeum (akkor Tartományi Múzeum) 

-~ Évkönyvében jelent meg, a korabeli kritika a kötet l egkiemelkedőbb irásaként méltatta. Főké nt a Cs íki - és 
i-medencék környékén, a Hargitában, a Vargyas mentén kutatott. geomorfológiai , hidrogeológiai. negyed
~lógiai tanulmányai a sepsiszentgyörgy i, csíkszeredai , székelykeresztúri , zi lahi múzeumi kiadványokban. 

· és magyarországi szakfol yó iratokban jelentek meg. A romániai szak irodalomban elsőként tárgyalta a pcrigla
·épződményeket, de tudománynépszerűsítő , szakmetodikai és természetvédő írásokat is közölt . Tankönyv-. 
yv-. szakkönyv szerző. Kötete i: A Csíki-medence földtörténete ( 1956). Hargita megye IÍtikönyve ( 1973 . román 

en is), Románia ásványvizei ( 1978, Ki sgyörgy Zoltánnal) . Utolsó, már posztumusz írásai a Földrajzi Kö
·nyekben (1995/ 1), és a Csik i Zöld Füzetekben (199511 . ango lul is), annak a Cs íki Természe tj áró és Ter
tvédő Egyesületnek a kiadványában jelentek meg, amelynek a lelke volt. Hagyatékára köve tk ező köteteink-

·iván unk érdemben visszatérni. 1994. december 14.-én halt meg, Budapesten . A Székely Nemzeti Múzeum 
halottjának tekinti . 

. BI DER Pál 
r -1995) 
·ozeli Botfal uban született, a Bolya i Tudományegyetem fö ldraj z-fö ldtan karán végzett, majd tanított és kö nyv

volt. egyetemi pályára az ötvenes években nem kerü lhetett . Így vált kiváló történészünkké. Az utolsó tran -
ván tudósaink egyike: egyaránt otthon volt a magyar. a német, a ro mán nyelvben és történe lemben. 196 1-es . 

nkbe lijelentkezését követően sorozatosan közölte mindhárom nyelven helynév-, gazdaság-. ipar-. társádalom-
müvel ődéstörténeti , fö ldrajzi, muzeo lóg iai , bibliológiai tárgyú tanulmányait és ismeretterjesztő írásait. Brassó 

- ·neti föl draj zábó l doktorált. E l ső önálló kötete , a Közös mlÍltunk ( 1982) a román-magyar-szász-szláv történe lmi 
_ ütté lés , a méltányosságon alap uló múltbeli helyi önigazgatás kincsestára. További megje lent kötetei Cavalerii 

r:pocalipsului ( 1993. Paul Cernovodeanuval), Az erdély i magyar evangélikus egyhii=községek és iskolák története 
~ névtára (1542-1860) ( 1993) , A bodolai (Bé ldi) uradalom története (1994) . A múzeumhoz, a Székel y Nemze ti 

úzeumhoz sokszinü emberi-szakmai kapcsolat fiizte. Anyja révén háromszék i vo lt. míg az Afrika-kutató apai 
· dapa Franz Binder gyüj teménye a szebeni Brukenthal-múzeum fé ltett kincse. A Székel y Ne mzet i Múzeum (akkor 

-ovászna Megyei Múzeum) gyako ri kedves vendége és kül ső munkatársa volt. évkönyve inek állandó sze rzője (A lu-
1971. 1972. 1976-77, 1978-79, 1980-81 ). a 90-es években Cserey Zoltánnal közösen összeállították Kovászna
gye települése inek kötetben még megjelenésre váró ki smonográfiáj át. A Pesty-fe le gy űjtés szék fö ldi anyagát még 

5Zemélyesen hozta el az ACT A-1995 számára. Utolsó, posztumusz írása a Századok 1995/5 számában jelent meg. a 
ötetünkben szereplő román változat fordítása ennek alapján történt. 1995. j únius 8.-án ha lt meg. Brassóban . A 

zékely Nemzeti Múzeum saját halottjának tekinti . 
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András KRISTÖ 
(1930-1994) 
Náscut la Sáncraieni (jud. Harghita), a absolvit Facultatea de Geografie-Geologie a Universitátii Bolyai de la Cluj. E in cores 
deja in timpul studen~ei cu geob'faful maghiar cel mai insemnat, Jenő Cholnoky, il preocupá muzica ~i istoria arhitecturii. Dupá t~ 
studii lor lucreazá ca hidrogeolog, la Sf. Gheorghe, mai tárziu ca profesor, in Ciucul natal. Debuteaza in Anuarul din 1955 al M 
Na1ional Secuiesc (denumit atunci Muzeul Regional) din Sf. Gheorghe, lucrarea sa este consideratá de critica contemporaná cc:a 
buna lucrare din aces t volum . Cerceteazii in primul ránd zona Depresiunii Ciucului ~i a Ca~inului (Pláie~i), Muntii Harghita_ 
Varghi~ului . Studiile sale geomo1fologice, hidrogeologice, de geologie a cuatemamlui, sau privind aspecte geologice ale istoriei arhit 
apar in publi catiile muzeelor din Sf. Gheorghe, Miercurea-Ciuc, Cristuru Secuiesc, Zaláu , in reviste de specialitate din \ará 
Ungaria. Se ocupii primul in \arii de studiul fonnatiunilor periglaciare. Desíli~oará o importantá activitate ~i in domeniul metodi -
spec ialitate, al popularizarii ~tiintei, al mi~cárii ecologiste. Autor al volumelor A (.\iki-medence jö/d1örté11e1e (lstoria geolo.gid 
Depresiunii Ci ucului , 1956), Ghid11/ 111ristic a/ jude/11/ui Harghita ( 1973), l/ománia áwá11y1•izei (Apele minerale din Románia, 1 
impreuna cu Zoltán Ki sgyörgy). A murit la 14 decembrie 1994, la Budapesta . 

Born in the vill age of Sáncráieni (Harghita County) he graduated the "Bolyai"-University in Cluj, the geographical-geological fa 
Earl y in hi s studies ' period he had been in relationship with the most famous Hungarian geographer, Jenő Cholnoky. He was fond 
music and hi sto1y of architecture . After graduation rrom the university he worked as g~ohydrologist in Sf. Gheorghe (Covasna Coun _ 
later as a teacher in hi s natal region . Hi s début in the Museum Year Book 1955 ofthe Székely National Museum (then called Regi 
Museum) in Sf. Gheorghe was considered the best paper ofthe volume. lt was a research-work mainly on the Ciuc Basi n, the ~ 
Basin . the Harghita-Mountains and the Várghi~-Valley . His geomorphological , geohydrological and quatemary-geological studies .
those refe1Ting to geological aspects of the hi story of architecture - were all published in the editorials ofSf. Gheorghe, Miercurea-Ciac.. 
Csisturu Secuiesc or Zaláu museums, in profil e magazines in the country and in Hungary . He is the first in the country to show intercs: 
in th e periglacial fo nnati ons. He also has a significant activity in the domain ofthe methodics, in thai ofpopularising science and IZ 
ecological movement. As author, he signed the following books: A (·síki-medence fö/d1ör1é11e1e(<ieohi.vtory oj the ( 'iuc /3a.vi11 , 1956 
(;/údul turistic a/j1u/ef11/11i Harxhita (Touristic Guide of the Harghita County, 1973 ), l/ománia áwány1•izei (Mineral Waters of Rom. 
nia. 1978. with Zoltán Ki sgyörgy). He died in Budapest , on the 14th of December, 1994. 

Pál BINDER 
( 1935-1995) 
Náscut la Bod (jud. Bra~ov) , a absolvi t Facultatea de Geografie-Geologie a Universitátii Bolyai de la Cluj. in ahnosfera politicii a ani lor 
cinczeci nu poate sa facá cariera universitara. Se face istoric, este unul díntre ulti mii savanti "transilvaneni", se simte acasá deopotrivá 
in limba ~ i istoria maghiara, románá, gennaná. Debuteaza in revista clujeanii Korunk , dupii care va publica sute de studii ~i articole din 
domeniul toponimiei istorice, istoriei economice, istoriei industriei, istoriei sociale, istoriei culturii, geobrrafiei, muzeografiei , bibliologiei~ 

in toate cete trei limbi , intre altele in anuarele Muzeului National Secuiesc. l~i da doctoratul din geografia istorica a Bra~ovului , in 1971 . 
Cercetator neobosit al trecutului comun al comunitii!ilor romiine, maghiare, gennane din Transilvania ~ide pe intreg teritoriul !iirii , ne 
dezváluie un intreg tezaur de date referitoare la convie\uireaistorica pa~nica ~i la autoadministrarea comunii locala din trecut, bazate pe 
echi tate . Volumele sale aparute: Kö:ö.v múltunk (Trecutul nostru comun, 1982), Cavalerii apocalipsului (1993 , aliituri de Paul 
Cemovodeanu), A: erdély i 111axyt1r evangélikus egyházkll:séxek és iskolák Wrténete és nél'lára (/5./2-11160) (lstoria comunitii\ilor 
luterane maghi are din Transilvania, 1993), A hodolai (Béldi) uradalom Wrténete {lstoria domeniului de la Budila, 1994). A murit la 
8 iuni e 1995. la Bra~ov. 

Born at Bod (Bra~ov County) he graduated the " Bolyai"-University in Cluj , the geographical-geological faculty. Having in view the 
political atmosphere of the fifties , he couldn ' t make a university career. He becomes a historian and is one of the last Transylvanian 
sehol ars. Hi s Knowledge of Hun garian as well as of the Roumanian and Gennan languages is optimal. He makes hi s début in the Korunk 
in Cluj. He continues publi shing hundreds ofpapers and anicles in the domain ofhistorical toponymy, economic and social history, 
hi story of indust1y or of culture, geography, museography, bibliolOb'Y - in all the three languages . Many of these were also published in 
the year-books of the Székely National Museum . He writes hi s doctoral disse11ation on the historical geography of Bra~ov , in 1971. 
As a fervent research workerofthe common past ofthe Roumanian, Gennan and Hungarian communities in Transylvania and from all 
over the count1y , he reveals a whole treasure of data referring to the historical together living in peace, to the local self-administration in 
the past. which was based on equity. His published the volumes: K1izri.v múltunk (Our Common Past, 1982), Cavalerii apoca/ip.vului 
(The Horsemen of the Apocalypse, 1993, which Paul Cemovodeanu), Az erdélyi magyar e1•angéliku.v egyházköz.végek és i.1·ko/ák 
története és névtára (/5.J2-llJ611) (The History ofthe Hungarian Lutheran Congregation in Transyilvania, 1993), A hodolai (/Jé/di) 
urada/0111 története (The History of Budi la Domain , 1994). He died in Bra~ov , on the 8th of June, 1995. 
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