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(Kivonat)
A székelyföldi kutatóutakként emlegetett
gyûjtõ- és tanulmányi kirándulások a
Székely Nemzeti Múzeum egyik legje -
len tõsebb két világháború közötti tudo -
mányos programja volt. Az évente meg -
ren dezett, természettudományos súlypon-
tú, de esetenként régészettel, néprajzi és
mûvészettörténeti kiszállással kombinált
kutatóutakon a helyi és kolozsvári szak -
emberek, lényegében az erdélyi magyar
tudomány elitje adott egymásnak rend-
szeres találkát, a Múzeum szervezé sé ben,
annak javára – mindenkor kihang súlyoz -
zák, hogy céljuk a Múzeum gyûj te mé -
nyeinek gyarapítása, a múzeumõrök is -
me  reteinek gazdagítása. Az egyetemeken
és intézetekben, múzeumi gyûjte mé -
nyekben, patinás magyar középisko lák -
ban dolgozó tudósok mellett meghív ják a
fiatal tanárnemzedék arra érdemesített
tagjait, sõt középiskolás diákokat is,
ugyanakkor a tudományra és kultúrára
fogékony, érdeklõdõ helyi értelmiségnek
is lehetõsége nyílik a nem egyszer gya -
kor lati hasznot is jelentõ találkozásra. A
tanulmányi kirándulások tehát egyidõben
az elit utánpótlását célzó képzés és az
akkor elképzelhetõ legszínvonalasabb
magyar szabadegyetem. A kutató társaság
magvát geológusok és biológusok képe -
zik. Három szakaszt különböztethetünk
meg: Az 1928-as kirándulás a legössze -
tettebb, de inkább elõzetes bejárás jel-
legû, és a gazdasági világválság éveiben
hosszabb szünet követi. A kutatóutakat
1934-ben, a rovartanosok indítják újra,
akik egy követendõ metodikát is kikísér-

leteznek. A geológusok azonban csaknem
azonnal átveszik a kezdeményezést, és az
1936–39. évet egyértelmûen õk fogják
dominálni, fõleg botanikusok társaságá -
ban. Az 1940-re tervezett kutatóút már
elmarad, a világháború kitörése és a
második bécsi döntés hozta változások
nyomán lehetõségek nyílnak és zárulnak.
A dolgozat a kutatóutak kronológiáját,
részleteit kívánja megvilágítani, elõké -
szít ve a további kutatást és szakmai
értékelést.
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A két világháború közötti ún. székelyföl-
di kutatóutak a Székely Nemzeti Múzeum egyik
legnagyobb tudományszervezési és kutatási tel-
jesítménye. Az elsõsorban a korszak romániai
magyar geológusait és biológusait összefogó
kiszállások és kapcsolódó törekvések, megvaló -
sí tások egy összetett folyamat szerves részei. A
továbbiakban a székelyföldi kutatóutak alatt azt a
tanulmányi kirándulás- és gyûjtõút-sorozatot
értjük, amelyet a Múzeum (CSUTAK Vilmos,
majd utódai) BÁNYAI Jánossal (tehát a Szé -
kelykeresztúrról nagyon hamar Székelyudvar -
helyre kerülõ, egyszemélyes, másik székely
tudományszervezõ központtal) közösen szerve -
zett. A terepbejárás jellegû 1928-as székelyföldi
körút után igazából 1934-ben beinduló expedí-
ciók a Központi, majd a Dél-Hargitába, Kászon
térségébe, Kommandó vidékére, a Gyilkostó–
Marosfõ területre, illetve a Kelemen-havasokba
irányultak. Az 1940. évi utolsó, a Gyimesekbe
tervezett út már nem valósulhatott meg,
küszöbön állt a második bécsi döntés. Az 1928 és
1934 közötti múzeumi vagy a múzeum gyara-
pítására és publikációihoz anyagot gyûjtõ más
kiszállásokat itt csak röviden tárgyaljuk, említjük
(1929-ben NYÁRÁDY Erasmus Gyula, 1929-
ben és 1931–32-ben mûvészettörténészek,
1930–32-ben néprajzosok, 1931-ben és 1932-
ben a zoológusok, 1932–33-ban a régészek,
1933-ban a geológusok).1
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A kutatóutak gondolata tudomásunk sze -
rint 1928 januárjában nyer legelõször nyil-
vánosságot, Kolozsváron, az Ifjú Erdély hasáb-
jain:2 „Hogyan vehet részt az erdélyi ifjúság a
Hargita Monográfia elkészítésében. Az erdélyi
tudományosság vezetõi pár hónapja tervbe vették
a nagy jelentõségû munka elkészítését. A hamar
meginduló munkát elõkészítõ tudósok minket is
megkértek, vessük fel a kérdést.”3 Természet -
tudo mányi és történeti kutatásokról van szó, és
figyelembe véve LÁSZLÓ Dezsõnek a lapnál
be töltött szerepét (az 1925-ben elhunyt nagy sep-
siszentgyörgyi múzeumigazgató LÁSZLÓ Ferenc
fia, a múzeum jogi személyiségének rende zé -
sében is aktívan közremûködött), több mint való -
színû, hogy ennek a cikknek a hátterében is a
CSUTAK–BÁNYAI szervezõpáros kereshetõ:
ismeretes, hogy õk ketten már ekkor, 1928-ban
Székelyföld-monográfia füzeteket terveznek.4 A
Hargita a természettudós BÁNYAI Jánosnak lett
volna kézenfekvõ elsõ célpont (persze BALOGH
Ernõt is foglalkoztatta, NYÁRÁDYnak sem volt
idegen vidék), történész pedig a késõbbiekben is
egyetlenegy valaki volt érintett a székelyföldi
kutató utakban: CSUTAK Vilmos.

Az elsõ közös útra 1928 õszén kerül sor.
Az érintettek közül többen a jubileumi kiállításra
készülve (a Múzeum gyûjteményeinek rendezé -
se, háromnyelvû feliratozása) kerültek közelebbi
kapcsolatba egymással – BOGA Lajos, TULOGDY
János, LÁSZLÓ József –, másokkal az ugyan -
ekkor szerkesztett jubileumi EEmmlléékkkköönnyyvv ügye
vonta szorosabbra a szálakat. Az 1928-as tanul -
mányi ki rándulást tulajdonképpen az EEmmlléékk --
kköönnyyvv elõkészítésének, a tervezett késõbbi Szé -
kely föld monográfiája anyaggyûjtésének is szán-
ták. Az ismeretterjesztõ cél sem mellékes, a körút
egy sepsiszentgyörgyi elõadóesttel indul és egy
székelyudvarhelyivel végzõdik. A gyakorlatias
BÁNYAI, akinek mindig erõssége volt a „public
relations”, nagy gondot fordít a népszerûsítésre.
Ehhez az alapkutatás mellett a megvalósítható
alkalmazott kutatási vonatkozásokat hangsúlyoz-
za. CSUTAKhoz írt levelénél jobban mi sem
tudjuk összefoglalni szervezõi politikájának
lényegét, a helyi, szolgálni kívánt közönséggel
való kapcsolatteremtés és kölcsönös segítség

igényét, az intézményi jelleg tudatos elõtérbe
emelését egy hosszú távon megtérülõ presztízs -
termelés céljából: „Jó volna, ha az érdekelt terü -
letek helyi lapjaiban ezeket a dolgokat megfelelõ
kommentárral közölnék a Múzeum és a közben-
járók érdemeinek a hangsúlyozásával (a mi sze -
mélyeink maradhatnak a háttérben!!) Ez nagyon
frappáns összehasonlításra adna alkalmat a tava-
lyi, hatóságilag agyontámogatott geológus körút
eredményeivel szemben.” Az alkalmazási lehe -
tõsé geknél meg kell még megemlítenünk a tu -
risz tikai célú elképzeléseket: 1929-ben a szebeni
Deutsches Kulturamt szervez erdélyi kirándulást,
birodalmi német vendégek számára, és a székely-
földi szakaszra a Múzeumot kéri fel kalauzolás-
ra. Ehhez jó elõkészítést jelentett az 1928-as
körút – német és osztrák vendégek különben
több ízben érkeznek még az elkövetkezõ évek-
ben, ha nem is alakul ki olyan rendszeres, a
térség turisztikai potenciálját hasznosító kapcso-
lat, mint arra kezdetben számítottak.

Az út a legkülönbözõbb szakterületek
ve zetõ szakembereit mozgósítja. A természet -
tudós-mag egyben az Erdélyi Múzeum-Egyesü -
let és azon belül a Természettudományi Szakosz -
tály egyetlen ekkori tevékenységének, a szabad-
egyetem-jellegû ismeretterjesztõ, ritkábban ún.
„tudományos” elõadásoknak a fõszereplõje:
SZÁDECZKY Gyula, BALOGH Ernõ, BÁNYAI
János. SZÁDECZKY épp a két testvérintézmény
összefogásának örül a leginkább, az együttmû -
ködés még az 1934-es újrakezdésnél is fontos
motivációja lesz a kolozsváriaknak, bár intéz -
ményként az EME valójában soha nem lesz rész -
vevõ. A szervezés magától értetõdõ, hogy mindig
egy szélesebb csoportra irányul, mint akik végül
tényleg részt vesznek. Egyeztetni kell az idõpon-
tot, és ez sem könnyû, a kolozsváriak szeptem-
berben tudnak csak jönni, a vegyész RUZITSKA
Béla pl. akkor sem, a zenekonzervatóriumi
beiratkozások miatt.5 A nyilvánosság szintje is
kényes kérdés: SZÁDECZKY Gyula véleménye
pl. az, hogy csendben, elõzetes meghirdetés nél -
kül kellene nyélbeütni az akciót. SZÁDECZKYt,
mint kor- és rangidõst, augusztus 11-én kérik fel
hivatalosan a tanulmányút elnökének, egyben a
kapcsolódó ismeretterjesztõ estek elõadójának.
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Témája ugyanaz, ami az EME 1930-ban újrain-
duló vándorgyûléseinek elsõ alkalmával, Maros -
vá sárhelyen lesz: a Hargita szerkezeti geológiai
jelentõsége. A másik elõadó BÁNYAI, a szerve -
zéshez pedig sokan szükségesek. Az elõadásokra
PÉTER Mózes múzeumõr és FELSZEGHI
István igazgató-õr levelezik le az engedélyeket, a
Székely MIKÓ Kollégium tanárai. Bukarestben
KÁNYÁDI Béla református lelkészre támasz -
kod nak (õ táviratozza meg azt is augusztus 30-
án, hogy adómentes lehet az elõadás), és dr.
KÖVÉR János ügyvéd segíti õket.

A részvételre felkérõ körlevél ((22)) augusz-
tus 15-i dátumú: a Múzeum jövõre esedékes öt -
venéves fennállását a Székelyföldnek egy erõtel-
jesebb tempóban meginduló kutatási programjá-
val, annak kidolgozásával óhajtják megünnepel-
ni. A felkértek BALOGH Ernõ és XANTUS
János (ekkor kolozsvári katolikus fõgimnáziumi
tanárok), BOGA Lajos (csíkszeredai fõgimnáziu-
mi tanár), CSUTAK Vilmos, HAÁZ Rezsõ (szé -
kely udvarhelyi református kollégiumi tanár),
KÓS Károly (mûépítésznek címezve), NYÁRÁDY
Erasmus Gyula (kolozsvári egyetem herbáriu-
ma), RUZITSKA Béla (kolozsvári egyetemi
tanár), ROSKA Márton (kolozsvári egyetemi
magántanár), TULOGDY János (kolozsvári re -
for  má tus kollégiumi tanár), KEÖPECZI
SEBESTYÉN József, BÁNYAI János (mint a
kirándulás vezetõje). A kiránduláson részvevõk a
Múzeum vendégei, a költségeket a Múzeum
viseli, és a részvevõkre ezért semmiféle kötele -
zet tség nem származik. Sorra jeleznek vissza.
NYÁRÁDY feleségét is hozza, a költségét téríti.
SZÁDECZKY ugyanezzel a feltétellel kéri, hogy
veje, KERNER Antal szegedi fõmérnök is
vehessen részt az úton – így volna alkalmuk
találkozni. RUZITSKA Béla nem tud ugyan
eljönni szeptemberben, de felajánlja, szívesen
elvégzi majd télen a vegyelemzéseket a gyûjtött
anyagon, ahol szükséges. ROSKA „szépen
átgondolt és megszervezett expedícióra” készül.

A szervezés valóban gondos, bár a rész -
letes programot ((33)) csak a meghívók szétküldé -
sének napján készülnek kidolgozni.6 Sepsiszent-
györgyön, szeptember 7-én délelõtt 10-kor PAP
Lehel kályhagyáros homokbányáját tekintenék

meg. Szeptember 8-án FERENCZ József komol-
lói lelkész fogja várni õket reggel 9-kor, hogy 
a római táborhoz kalauzolja. Innen még a 
délelõtt folyamán továbbmennek – Kovásznán
HAVADTÕY Sándor református lelkész várja
szeretettel a társaságot. A többi tervezett hely -
szín rõl is sorra érkeznek a visszajelzések. A
múzeumalapító I. DIÉNES Ödön Kézdivásár -
helyen intézkedett. IMECS Ákos tusnádi jegyzõ
500 lejt küld költségekre. CSUTAK BORBÉLY
Albert tusnádfürdõi vendéglõsnek, aki a Szent
Anna-tavi szállodájában kedvezményes áron
fogadja a kutató társaságot, a családias rendelést
is feladja: vacsorára egy-egy borjú- vagy sertés -
szeletet kérnek, körítéssel, reggelre tejes kávét
vagy teát. A csíkszeredai politikus PÁL Gábor is
a Szent Anna-tónál szándékozik várni õket.

Tizennégyen lesznek, írja neki CSU-
TAK, szeptember 9-én este érkeznek, reggel 
6-kor mennek tovább. Eredetileg Csíkszeredába
gondolta az ebédet, de PÁL Gábor figyelmezteti:
a tótól nem Tusnádfaluba kellene lemenni,
Nádasfürdõ felé, mert az túl hosszú lesz. Délig
viszont lejuthatnak Tusnádfürdõre, a Mohos–
Vár-tetõ útvonalon. Telefonon kér választ, a csík-
szeredai Agrártakarékpénztárba, onnan meg -
kapja az üzenetet. CSUTAK gyorsan dönt: a
tóhoz este érjenek inkább, és legyen autóbusz
másnap reggel 10-kor Tusnádfaluban, hogy levi-
hesse õket Tusnádfürdõre ebédelni. Ha nem
lehet, üzenetet kér a Szent Anna-tóhoz. PÁL
Gábor készíti elõ különben az egész csíki sza-
kaszt. Este Szeredában CSIPAK Lajos katolikus
szemináriumi régensnél vacsorázhatnak, és azt is
megkérdezi, 11-én hányan mennek majd Som -
lyóra, és hányan Szentmiklósra? Ebéd a somlyói
zárdában lesz, 12-én reggel pedig autóbusz viszi
tovább a társaságot Gyergyószentmiklósra –
MAGYARI Dezsõ csíktamásfalvi kereskedõnek
köszönik erre vonatkozó, BÁNYAI útján tett
ígéretét –, reggel 7-kor indulnak oda, a csíksze-
redai Európa-szálló udvaráról. Gyergyószent -
miklóson gond van: CSIBY Andor ügyvéd (jogi
és honismereti szakíró, múzeumi gyûjtemény
összeállítója) nincs otthon, FADGYAS Anna, a
Múzeum legendás titkárnõje így ZÁRUG
Lukácsot próbálja elérni szállásügyben. Végül
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PÉTER Mózes és BENEDEK Zoltán elnökhe-
lyettes LÁSZLÓ Dezsõ gyergyói parlamenti
képviselõnek ír. Arra kérik, hogy tekintettel
CSIBY távollétére, rendezné õ a tizennégyük
szállását, úgy, hogy a szállásadók vendégei le -
hes senek, 12-én ebédre, vacsorára, 13-án és 
14-én reggelire. 13-án mennének ki a Gyilkos-
tóhoz, ehhez baráti vagy bérautó szükséges. Cse -
rébe szívesen szolgálnak szaktanácsadással.
Mindenütt azt kérik, hogy, bár nehéz az anyagi
helyzet, a politikai községek (helyhatóságok)
támogatását ne igényeljék.

Szeptember 6-án, miközben CSUTAK
még javában egyezteti PÁL Gáborral a csíki 
programot, Sepsiszentgyörgyre megérkeznek a
vendégek. KEÖPECZI SEBESTYÉN felolva -
sást is vállalna,7 de erre nem lesz szükség.
SZÁDECZKY Ratosnyáról érkezik, Ditró felõl,
a többi kolozsvári (KERNERrel együtt) köz -
vetlenül a kincses városból. XANTUS, KÓS
nem tud eljönni, ahogy – haláleset miatt – BOGA
sem. KERNné BIBÓ Erzsébet szervezi a 
foga dást, körlevelében BARABÁS Sándort,
BENEDEK Zoltánt, BENEDEK Jánost, KOÓS
Ferencet, KERESZTES Károlyt, TUNYOGI
CSAPÓ Endrét, THAMÓ Andrást, BOGÁTS
Dénest, PÉTER Mózest kéri fel erre. Az egybe-
gyûlt „kiránduló sereg” sikeres elõadóesttel fû -
szerezett sepsiszentgyörgyi program másnapján
indul a székelyföldi tanulmányútra. Ezzel egy -
idõben folytatódik a szervezés. Miközben CSU-
TAK Orbaiszék felé tart vendégeivel, PÉTER
Mózes Lövétére ír, a Szentkeresztbányai Vasko -
hó Rt.-nek. 14-én érkeznének Szentkeresztbá -
nyára, tizenketten, déli 1-tõl megtekinteni a
bányát és a kohót. Erre kérnek engedélyt. Köz -
ben meghozzák JODÁL Gábor táviratát, Szé -
kely udvarhelyen minden rendben. FERENCZI
ügyvéd pedig Székelykeresztúrra várja õket,
szeptember 16-án.

Hónap végén, majd októberben kerül 
sor a kiértékelésre, a kapcsolatos közlendõkre,
javas latokra. A legfontosabb dokumentumok
NYÁRÁDY és BÁNYAI CSUTAKhoz írt levelei
((44––55)). NYÁRÁDY, aki a tanulmányutat kutató -
útként, Hargita-kutató körútként emlegeti, annak
programgazdagságát és interdiszciplináris jel-

legét emeli ki. Ennek jegyében fogja elkészíteni
a csíkkarcfalvi templom makettjét, amely ma is a
Székely Nemzeti Múzeumban található. Taná -
csot ad botanikai gyûjtemény dolgában, felajánl-
ja segítségét – gyûjtene is felesben intézetének,
felesben a Múzeumnak, élve utóbbi erkölcsi
támogatásával. Fényképeket küld (BÁNYAI és
BALOGH Ernõ nemkülönben, utóbbinak a Mú -
zeum fizeti is8). BÁNYAI a kovásznai ásványelõ-
fordulásokról ír részletesebben, és mellékel két
rövid, propagandának (is) szánt szaktanulmányt
((66––77)). Az ügy érdekében ezeket a Múzeum kell,
hogy megküldje az érintetteknek. CSUTAK
gyor san válaszol:9 NYÁRÁDYnak éppen meg -
jött a küldeménye, a fényképeket a BALOGH
Ernõ felvételei mellett állítja ki. Kéri, költsé gé -
nek térítése mellett küldene még üvegpre pa -
rátumot, mert csak BÁNYAItól voltak eddig her-
báriumi lapjaik. Ki fogja javítja a feliratokat, tel-
jesen egyetért szakmai javaslataival, természet-
rajz szakos tanára sajnos csak két év múlva lesz,10

de már jövõ tavasszal ejtsék meg a NYÁRÁDY
ajánlotta két 10-10 napos kirándulást. A karcfalvi
templom makettjéhez is meg fogja szerezni a
hiányzó adatokat. Tudja, hogy NYÁRÁDYnak
nem lehetett ez a kirándulás olyan gyümölcsözõ,
mint a geológusoknak vagy a „templomjáró”
KEÖPECZI SEBESTYÉNnek, annál is inkább
köszöni, hogy NYÁRÁDY ennek tudatában is
velük tartott. Párhuzamosan szétküldik a köszö -
nõ leveleket, a tudományos körút anyagi és erköl -
csi sikeréért, adományokért (addig csak JODÁL
Gábornak írtak): a címzettek11 októberben ke -
resz túriak,12 1929. január végén pedig csíksze -
redaiak,13 egy budapesti kivétellel.14 A listák ta -
nul sá gosak: a két világháború közötti székely
kisvárosokban valóban létezett mozgósítható
ma gyar civil társadalom. A Múzeum belsõ össze -
gezése az 1929. március 23-i igazgató-választ-
mányi gyûlésen történik meg, CSUTAK rövid
jelentésében ((88)). Április 6-án BOGA küldi az
elõzõ évi kiránduláson gyûjtött, nála hagyott 5
db. múzeumi tárgyat, innen tudjuk, hogy õt is
felkeresték Csíkszeredában.
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Az 1929-es év a jubileumi rendezvények
éve a Múzeumban, a kiszállások folytatódnak
ugyan (KEÖPECZI és BOGÁTS Dénes építé -
szeti emlékeket dokumentál, NYÁRÁDY fel-
javítja a székelyföldi lápok növényvilágára
vonatkozó anyagát15), és eredményük az EEmmlléékk --
kköönnyyvvben, a két világháború közötti kisebbségi
magyar tudományosság legjelentõsebb kiad-
ványában kerül értékesítésre, de az 1928-ashoz
fogható nagy tanulmányútra nem kerül sor. 1930-
tól pedig mind erõsebben érezteti hatását a gaz-
dasági világválság, behatárolva CSUTAK és
intézménye lehetõségeit is. A fõ szervezõk kap -
csolata egyelõre kitûnõ, 1929 elején CSUTAK
hét erdélyi városban szervezi-szervezteti meg,
hangolja össze BÁNYAIék kezdeményezéséhez
kapcsolódva az ORBÁN Balázs-megemlékezé -
seket, Tordától Brassóig és Gyergyószent mik -
lósig. Tavasszal BÁNYAI a Múzeum jubile umra
kiállított állatainak jegyzékét küldi vissza
CSUTAKnak – amennyire lehetett, kiegészítette
a román nevekkel. Június 28-án ugyanõ sep-
siszentgyörgyi ajánlólevéllel indul külföldi
útjára: a Múzeumot képviseli, úgymond, a Nem -
zetközi Balneológiai Kongresszuson.16 1930.
július 10–15-én Elõpatakon dolgozik, hogy az
Erdélyi Múzeum-Egyesület vándorgyûlésére
készítsen elõ egy témát, szállását CSUTAK szer -
vezi meg. A törés éve 1931, amikor BÁNYAI
beindítja folyóiratát, az 1944-ig megjelenõ
Székelységet – eredetileg közös kiadványban
gon dol koztak, de a CSUTAK tervezte, az EEmm lléékk --
kköönnyyvv folytatását célzó akadémikusabb Székely
Múzeum meghiúsul a kolozsvári Erdélyi
Múzeum újraindulásával.17 A közben Székelyud -
var helyre költözött BÁNYAI és a sepsiszent -
györ gyi múzeumigazgató viszonya évekre
megromlik.

1930 szeptemberében azonban egy rend-
kívül jelentõs fordulat ellensúlyozza a székely-
udvarhelyi kapcsolat kiesését: DIÓSZEGHY
László, a sepsiszentgyörgyi festõmûvész és jeles
lepidopterológus jelentkezése. Õ és rovartanos
kollégái fogják kezdeményezni a tanulmányutak
újraindítását, és fõleg nekik köszönhetõ, hogy

azok részvételük idején, 1934–35-ben (egyebek
mellett) komoly tudományos gyûjtõút jelleget
öltenek.18 DIÓSZEGHY szász kollégáival ké -
szülne már 1931-ben Háromszékre, és CSUTAK
azonnal felajánlja szerény anyagi támogatását,
kalauznak és munkatársnak LÁSZLÓ Józsefet,
segítségnek pár ügyes diákját. Kéri DIÓSZEGHYt,
egy jó térkép segítségével állítsa össze télen a
programot. A küküllõvári nyugalmazott orvos,
rovartanos KÖNTZEI Gerõt is el szándékozzák
hívni, ha összejön a gyûjtõút, CSUTAK is ismeri,
még zágoni gyerekkorából. DIÓSZEGHY rész -
letes utasításai alapján Sepsiszentgyörgyön
megtörténnek az elõkészületek (csalétek elkészí -
tése, vegyszerek beszerzése), és 1931 nyarán 
sor kerül a gyûjtõutakra, amelyeket csillag-
túra-szerûen ejtenek meg, LÁSZLÓ Józseffel.
DIÓSZEGHY egymagában 1600 példányt gyûjt
be, de KÖNTZEI is általa korábban nem gyûjtött
fajoknak örülhet.19 Július 15. és 30. között
Sugásfürdõn, a Rétyi Nyírben, Bükszád–Mohos–
Szent Anna-tó vonalon, Kovászna környékén
(Kommandó–Gór-havas) dolgoznak – az elsõ két
helyszínen KÖNTZEI is velük van –, illetve
belsõ múzeumi munkát végeznek. A gyûjtött
anyagot DIÓSZEGHY magával viszi preparálás
és meghatározás végett, csupán a Coleopterák
maradtak LÁSZLÓ Józsefre.20 A költségeket
(855 lej) a Múzeum állja. 1932. június végére–
július elejére máris tervezik a közös, hargitai
foly ta tást, télen tárgyalnák majd meg,21 a dicsõ-
szentmártoni ornitológus DOBAY László val,
mert õ ismeri a terepet. Hüllõket is gyûjte nének,
szesz kell hozzá és üvegek.22 CSUTAK ezúttal is
napra lebontott tervet kér, a Hargita-alji
(udvarhelyi és csíki) települések lekészeinek,
tanítóinak támogatását ígéri, gyûjtõ-bedolgozó
munkatársnak is meg lehetne õket nyerni. Maga
is kimenne velük esetleg. DIÓSZEGHY más-
részt a Magyar Nemzeti Múzeum osztályigaz-
gatóját, SCHMIDT Antalt szeretné magával
hozni, így költségeit nem a sepsiszentgyörgyi ek -
nek kellene hordozniuk.23

KÖNTZEI tervei másfelõl hosszútávúak.
Van már tapasztalata csoportos gyûjtés szerve -
zésében, a Hargita déli oldalára tervezett kutatást
is ennek megfelelõen készítené elõ. „A cél az
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volna – írja –, hogy megszervezzük az egész
Székelyföld rovartani-madártani (ti. ezen ágakra
ismertek szakértõket) kutatását, s ilyen gyûjtõket
arra verbuválni, felkérni, és együttes gyûjtõu-
takat rendezni... Az ilyen elõkészítés lassan
megy, dehát elõbb emberek, aztán jó program,
fel szerelés... Így gazdagodnátok legalaposabban!
Fél munka volna, ha az anyagot nem volna ki fel-
dolgozza, és aztán ha nem lehetne valahol közöl-
ni az eredményt, hogy kincsetek véka alatt ne
maradjon! Ez évek alatt történnék, de ugye erre
is elõre kell készülni, mint a vizsgára! Egy olyan
katonai térképet, melyen a jeleztem vidék raj-
ta van, nem tudnátok nekem kölcsönözni?”24 

CSUTAK megrendeli a 2100 lejes térképet,
DIÓSZEGHY pedig júniusban felszerelést küld
LÁSZLÓ Józsefnek, hogy akkor is legyen mivel
dolgoznia, ha õ nem jöhetne el. CSUTAK is küld
Borosjenõre pénzt, rovartûk beszerzésére. 18-án,
sajnos, már egyértelmû, hogy a gyûjtõút el -
marad: DOBAY és DIÓSZEGHY anyagi okok-
ból mondják vissza, LÁSZLÓ József az érettségi
miatt nem mehet, KÖNTZEI nem ismeri a
terepet.25 A legsúlyosabb csapás azonban LÁSZLÓ
József öngyilkossága. CSUTAK kiszemelt utód-
ját veszíti el benne, és ehhez képest jelentéktelen
az, hogy természetrajzos múzeumõrét és MIKÓ
Kollégium-beli szaktanárát is, aki mellesleg
tavasz óta intenzíven gyûjtött, dolgozta be magát
ebbe a típusú munkába is. A hargitai út elmarad,
de KÖNTZEI Szovátán a Múzeumnak gyûjt júli -
us elején, és szeptember közepén DIÓSZEGHY -
nek is sikerül hozzácsatlakoznia. Szakmailag
mégis eredményes tehát a tragikus év, különösen
ha számításba vesszük KÖNTZEI májusi, pókai
gyûjtésének több száz állatát (lepkék, bogarak,
darazsak, legyek, pókok). KÖNTZEI részben
preparál és határoz is, a többit annak reményében
gyûjti, hogy találnak majd hozzá szakembert –
CSUTAK BOGÁra gondol, aki pár évig le fog
járni Csíkszeredából Sepsiszentgyörgyre, ellátni
LÁSZLÓ József egyelõre betöltetlen katedráját.

KÖNTZEI és DIÓSZEGHY úgy tûnik
BÁNYAIval találkozik Szovátán, mert a Szé -
kelység hirdetése nyomán várják új zoológus kol-
légák jelentkezését. Ha így van, ezzel lényegében
fordulat állt be a szervezést vállalók viszo nyá ban.

CSUTAK és BÁNYAI valóban újra köze lednek
egymáshoz. 1932-ben BALOGH Ernõ is
Sepsiszentgyörgy bázissal kutat, CSUTAK szál-
lást, kosztot tud neki biztosítani, gondoskodna
minél olcsóbb mozgásáról is, különösen ha
átnézné ennek fejében geológiai stb. gyûjtemé -
nyeiket, és gyûjtene nekik itteni és általában a
székelyföldi kirándulásai alatt. BALOGH Ernõ
BÁNYAIhoz tart Sepsiszentgyörgyrõl, az almási
barlangnál beszéltek meg találkozót.26 A töb-
biekkel is újraéled a régi kapcsolat, CSUTAK
NYÁRÁDY véleményét kéri, kiben keresse
LÁSZLÓ József utódját? Valószínûleg ennek nyo -
mán esik választása három jelölt közül SZABÓ
Józsefre, aki késõbb, a második világ háború után
rövid ideig Kolozsváron egyetemi tanár, most
pedig CSUTAK sepsiszentgyörgyi jobbkeze lesz
az újrainduló kutatóutakon. Az igazgató a három
év elõtti nagy tél pusztításáról szóló cikket
köszöni egyúttal NYÁRÁDYnak, és Székelyföld
botanikai bibliográfiájának önálló kiadásán is
gondolkozik, ha javulna anyagi helyzetük. 

Az 1932. évi utolsó Székelységben meg-
jelenik a várt cikk: KÖNTZEI társat keres
Székelyföld állattani kutatásához. Következõ év
június 12-én BÁNYAI útján BARRA Jenõ
gyógy szerész érdeklõdik a székelyföldi székfû
minõsége felõl, üzleti jelentõsége lehet (a gondo-
lat jellegzetesen „bányais”), majd pár napra rá az
udvarhelyi geológus ismét a Múzeum „megbí-
zottjaként” indul bécsi és berlini útjára, „Udvar -
hely megyei kõzetek és kövületek meghatározása
végett, metángáz-kutatással kapcsolatosan”.
Újabb nagy jövõjû geológus is jelentkezik:
TÖRÖK Zoltán ajánlja fel a Múzeumnak a
délkelet-erdélyi levantei fauna kutatását.27 1933.
augusztus közepén, amikor BÁNYAI az EME
megbízásából készül geológiai problémáknak
utánanézni Sepsiszentgyörgy környékén, a felté -
telek újra adottak egy közös, nagyobb kuta tóút
megszervezéséhez. CSUTAK az alkalmat is
meg teremtette közben hozzá, az egyeztetõ talál -
kozásra: meghívta vándorgyûlésre az Erdélyi
Múzeum-Egyesületet. Itt KÖNTZEI a Székely
Nemzeti Múzeum egy természettudományi szak -
osztályának az alapszabályzat-tervezetét terjeszti
elõ. A kolozsváriak nem támogatják a rivális
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szervezet létrejöttét – más okból, de a Múzeum
vezetõsége sem –, a tanulmányutakon viszont
részt vennének. Az 1934-es kutatóút felõl most
döntenek, és egy BALOGH Ernõ-levélbõl tud -
juk, hogy már a vándorgyûlés után, augusztus
30–31-én kimegy egy legalább négy-öt tagúra
számított csoport Kommandóra.28

11993344,, HHaarrggiittaa

A Múzeum 1934. március végi igazgató-
választmányi gyûlésén BOGA adja elõ a
KÖNTZEI baráti körében, a KÖNTZEI kezde -
ményezésére szervezõdõ nyári kirándulás tervét.
Július elsõ felében fogják megejteni.29 Üvegekre,
borszeszre stb. lesz szükség – tájékoztatást kér a
beszerzendõkrõl. Elõadja az 1933-as EME-ván-
dorgyûléskor tartott értekezlet lefolyását is.
CSUTAK közben Menaságon járt, hazahozni a
Csíki házat, s most a helyi viszonyok ismere té -
ben azt javasolja, hogy ne oda, hanem a Hargitá -
ra rendezzék meg az elsõ csoportos kiszállást,
mert ott talán gazdagabb termés kínálkozik ter-
mészettudósok részére. Ezt különben BOGA
vagy BÁNYAI bizonyára jobban tudják. Örül,
hogy sokan jelentkeztek már. Legalább Udvar -
helyre feltétlenül elmegy, és ha lehetséges, el -
viszi DIÓSZEGHYt is a készkiadásai, tehát
vasúti jegye és ellátási díja vállalásával. Pár diá -
kot is tervez vinni, bár még nem beszélt velük.
Örül, hogy KÖNTZEI összehozta LÁSZLÓ
Kálmánt SOÓ Rezsõvel, nyugtázza a múzeum -
igazgató. Az idõpontok egyeztetése változatlanul
gond. A június 8-ával kezdõdõ idõszak rovartani
gyûjtésre nem alkalmas, írja DIÓSZEGHY.
1931. július második fele is ezért volt rossz, idén
pedig két héttel korábban jár a természet. Õ nem
turista, bárhova elmegy, de csak ha van ott éppen
tudományos keresnivalója, költségeket is csak ez
esetben fogadhat el. Inkább már június 20. táján
Szentgyörgyre jönne gyûjteni, egyedül vagy egy
ügyes fiú segítségével. Székely házak, kapuk le -
rajzolására is vinne rajztömböt.30 Most még az a
látszata, inkább ürügyként hozta fel, mert nem
akarja elfogadni a kiszálláshoz nélkülözhetetlen
anyagi segítséget az ugyancsak szegény Mú -
zeum tól, de az 1934–35-ös tapasztalatok azt

bizonyítják, a szervezést befolyásoló egyik leg-
fontosabb szakmai meglátás fogalmazódott meg
a Borosjenõrõl érkezõ sorokban.

CSUTAK nem mond le DIÓSZEGHY -
rõl: a kirándulásban most nem az idõpontot tart-
ja igazán fontosnak. Talán a gyûjtésnél is fon -
tosabb maga a találkozás, amely kapcsolatokat,
terveket alakít majd: bár július 1-jén jöjjön el
DIÓSZEGHY Sepsiszentgyörgyre, ha elõbb
akar ja megkezdeni a gyûjtést, és innen menjen
Udvarhelyre. Csaba fiát is küldené vele, két-há -
rom tanuló barátjával. Végül sikerül meggyõz nie,
és pár nappal az udvarhelyi találkozás elõtt
DIÓSZEGHY is táviratban jelzi: mégis jön,
küldjék az útiköltségét.31 Nemcsak az utolsó
napok, de az utolsó hetek általában az elõkészü -
letekkel telnek. BÁNYAI még egyszer hírt ad az
útról a Székelységben:32 KÖNTZEIék nagy
kirándulásra készülnek a Központi-Hargitába.
NAGY Jenõ múzeumi igazgató-választmányi
alelnök július 19-re várja a Lucsba a „tudós
urakat”, az elõzetes, BÁNYAIval folytatott lev-
elezés értel mé ben.33 A fogadtatást elõkészíteni
személyesen tárgyalt VÁMSZER Gézával és
másokkal.34 Várja CSUTAKot is. Talán a közeli,
zsögödi MIKÓ-várromot is meglátogathatnák,
ami már CSUTAK szakmájába vág – csalogatja
barátját. Az azonban nem vállalkozik erre:
elmenne egy-két napra, de csak Udvarhely
környékére, ameddig autóbusszal tarthatna
velük, hogy aztán Csíksze reda felé térjen haza.
Fárasztó útra nem gondolhat, rossz a szíve, hadd
ne emlegesse intézmé nyeinek épp esedékes 64
000 lej adósságát. Ehe lyett azt érdeklõdi gondo-
san KÖNTZEItõl, milyen felszerelést vigyenek a
gimnazista fiúk, mekkora úti- stb. költséggel szá-
moljanak, hogy tájékoztathassa szüleiket.35

KÖNTZEI válasza megérdemli, hogy
egé szében idézzük ((99)). Ebbõl tudjuk meg azt is,
miért nem maradt fenn az 1934-es útról útiterv –
a találkozón számítottak egyeztetni, a zoológu-
sok és a geológusok elképzelése már indulásból
nagyon más volt. KÖNTZEI Szovátáról érkezik,
utolsó pillanatig gyûjt a hargitai út elõtt is. Há -
rom szakemberükrõl, sajnos, már most tudja,
hogy nem jöhetnek el (BOGA végül egy napra
velük lesz). CSUTAK közben folytatja MIKÓs
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gimnazistái részvételének az elõkészítését.
SEBESTYÉN Sándor református lelkész 8-án
este vár Olaszteleken az autóbuszra, CSUTAKra
és fiára, Csabára, András fiával, valamint a
BAKCSI és SÜTÕ gyerekekkel. Másnap reggel
mennének tovább Udvarhelyre, a találkozóra.36

Majd BÁNYAI hagy üzenetet FADGYAS
Annánál, július 5-én: két udvarhelyi testületnek
kér átiratot, segítsék a Székelyföld legkiválóbb
tudósaiból álló társaságot, amely 9-én megkezdi
hargitai kutatásait, s a gyûjtött anyaggal a Múze -
umot fogja gazdagítani. 9-én este gyûlés és is -
merkedési este Udvarhelyen, üzeni még CSUTAK -
nak, kedden reggel indulnak majd autóbusszal a
homoródalmási barlanghoz. Feltétlenül vigye
Csabát, BÁNYAI és BALOGH fia is ott lesz,
meg néhány egyetemi hallgató.37 Az átiratok 7-én
elmennek a Hargitai-Turista Egylet elnöksé -
gének és JODÁL Gábornak, mint helyi Magyar
Párt-elnöknek, támogassák õket. CSUTAK
szkep ti kus, de ezúttal BÁNYAInak van igaza,
1934 egyik tanulsága az, hogy a székelyföldi tu-
rista-egyesületekre valóban lehet számítani.38

A kutatóút mindenesetre sikeres, ha a
részvevõknek vannak is fenntartásai. Eredmé -
nyei mindenképpen vannak, és nem utolsósorban
– ahogy BÁNYAI mentegetõzik – hasznos kísér-
let. Elsõnek KÖNTZEI jelentkezik egy elõzetes
jelentéssel, már július 19-én értékeli az utat ((1100)).
Hiányzik még néhány szakember, írja, hogy tel-
jes értékû felmérést végezhessenek, és jövõre a
programot el kell különíteni szakonként, a haté -
konyság kedvéért. Július 13-án a Büdösben ala-
posan megbeszélték a teendõket. Õ maga legfon -
tosabbnak a fiatalság bevonását tartja. A gyûjtött
anyag gazdag, de a múzeumban egyelõre nin -
csenek megfelelõ tárolási feltételek, ezért még
nem küldi be. Pontos adatokkal csak a feldolgo-
zás végeztével szolgálhat. A kirándulásról máris
megjelent három beszámoló – ezek ugyan pon-
tatlanok vagy túlzóak, de az ügyre nézve nem ár -
talmasak. Két nappal KÖNTZEI után BÁNYAI
is ír.39 A kutatóút 15-én Oláhfaluban szerencsésen
zárult, nem kaptak esõt sem. Sajnos, NAGY
Imre40 és szekere nem jöhetett fel. Ezért tértek
vissza vele a fiúk is. Segítették õket: az udvarhe-
lyi Hargita Turista Egylet, a csíki Turista Egylet,

Almásról SIMÉN Domokos és FÜLÖP Domo -
kos, Olasztelekrõl NAGY Imre, Csíkszentmár -
tonból NAGY Jenõ, Oláhfaluból dr. RÁCZ
Zoltán orvos. Köszönõlevelek kellenének. Rész -
letekrõl majd Brassóban beszélnek.41 Az utolsó
napi értekezlet jövõre a déli Hargita mellett dön-
tött. Szervezõ kell hozzá, csak Magyarhermány -
ból lehet megoldani, és egy hét kell rá. VÁMSZER
is ír:42 a megvendégeléshez összehozott hat-
nyolc, de pénztelen turistát, így a költségekre
EKE-gyûjtõívvel kért pénzt, dr. HIRSCH Hugó -
tól (500 lej), „s ahogy ez lenni szokott, õ vonzot-
ta a többieket” – dr. GYÖRGYPÁL Domokos, dr.
BALÁSSY Kálmán (aki gidófalvi, és a SzNM
lelkes barátja), dr. KOLUMBÁN József stb. tá -
mogatták. Legalább HIRSCHnek kérné meg -
köszönni.

Augusztus–szeptemberben folytatódik a
gyûjtött anyag és a költségek rendezése, újabb
levelek, beszámolók követik egymást. Augusztus
1-jén KÖNTZEI küldi a gyûjtött anyagot – a kis
láda üvegekkel, háromban állatokkal, jelezve
vannak és preparálandók, meghatározandók,
ilyen üvegekben csak ideiglenesen maradhatnak.
A bogarakat viszont kivette, feltûzte, most pre -
parálja a Múzeumnak. Szovátán is fogott, most
az almásiak mellett vannak. Van egy kilós harcsa
és egy másik hal is a marosszéki Marosból, de
azok ekkora üvegben nem férnek, tehát egyelõre
nála maradnak. Augusztus 5-én BOGA ír CSU-
TAKNAK: „A KÖNTZEI által rendezett ter-
mészettudományi gyûjtõkirándulás alkalmával
még júniusban Tõled kapott megbízásból a
KÖNTZEI levelezõlapján kért és meghatározott
10 db. gyûjtõüveget, minden strapát kibíró és
kényelmesen hordozható kis ládát s alkoholt
beszereztem, s KÖNTZEInek átadtam, s õ át -
vette, mint a Székely Nemzeti Múzeum tulajdo -
nát. Ezzel kapcsolatosan a következõk a költ-
ségek. 10 db. gyûjtõüveg parafadugóval 40 lej, 1
db. kis láda gyûjtõüvegek hordozására 120 lej, 1
„l 60%-os alkohol 75 lej, összesen 235 lej.
Tisztelettel kérem ennek az összegnek elszá-
molás kötelezettsége mellett hozzámjuttatását.
Végtelenül sajnáltuk mindnyájan, hogy a hargitai
Lucsosba (Csíkszentkirály határában) nem jöttél
el. Annak azonban igen örvendek, hogy
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DIÓSZEGHYvel megismerkedhettem. Mihelyt a
román vizsgán túl leszek, megállapodásunk
szerint megindítjuk a tudományos forgalmat. A
kirándulás többi napján (én csak egy napot sza-
kíthattam) nem vehettem részt, amit még ide-
jében közöltem is KÖNTZEIvel.”

Szeptemberben KÖNTZEI levelezik a
Múzeummal ((1111)). Bár CSUTAK csak kétharmad
napot lehetett velük, észrevételeket vár tõle, hogy
minél alaposabbá tehessék a kutatást, gazdagab-
bá ilyen alapon a Múzeum gyûjteményeit.
Igazából még ezután következik a munka, a
Múzeumnak pedig a költség. CSUTAK vála sza:43

kifizette a bécsi rovartûket (1507 lejt adott egy itt
nyaraló bécsi orvosnak rá, a bécsi gyáros pedig
értesítette, hogy megkapta ennek fejében az
55.80 Schillinget). Szeptember 1-jén kollégiumi
szolgálatba lépett SZABÓ József fiatal termé -
szet rajz szakos tanár, átvette a múzeum termé -
szetrajzi gyûjteményét is, van tehát ezentúl állan -
dó munkatárs. TÖRÖK Zoltántól kapott másrészt
levelet, akivel a brassói EME-vándorgyûlésen
találkozott, és most segesvári tanár, felajánlotta
geológiai gyûjteményük gyarapítását, fõleg az
õslénytani részét. Számoljon vele is szervezõ
munkájában KÖNTZEI. TÖRÖKben az is tetszik
neki, hogy nem BÁNYAI önreklámozó típusa –
BÁNYAIra CSUTAK még mindig neheztel
1931-ért. Az udvarhelyi és almási látottaktól kü -
lön ben el van ragadtatva, határozott nézete és
óhaja neki is, hogy a Hargita-kutatást folytatni
kell. Amúgy sem a szétválasztó körülményeket
keresi, és BÁNYAI segítségét is szívesen látja a
Múzeum támogatása körül, bár a székely termé -
szettudósok szervezésére csak KÖNTZEIt kérte
fel. Viszont, ahogy azt DIÓSZEGHY is mondta,
jövõben másként kell: külön helyen, idõben pl. a
három szakosztályt, az út eleji-végi közös meg -
be szélést leszámítva. CSUTAK a Hargita délke -
leti sarkát ajánlaná, itt Málnás, Tusnád vagy
Uzon ka természetszerû bázist jelenthet, gyümöl -
csözõbbé, mert kényelmesebbé teheti a tanul-
mányi kirándulást, amelybe így más érdeklõdõ
értelmes embereket is bekapcsolhatnának, hogy
ezzel beszervezzék a múzeumi munkába. Már
csak ezért is állandósítani kell a tanulmányi
utakat. Hiszi, hogy – fõleg az EKE-fiókok tag-

jaiban – a továbbiakban is kitûnõ munkatársakat
találnak. Mindezt azonban KÖNTZEInek kell
lelevelezni, szervezni, CSUTAK csak helyileg
segíthet – ott viszont jobban ismneri az embe reket.
A preparátumokat utántöltötték szesszel, a töb-
binek érte megy majd. Egyelõre vajmi kevés
gyûjtött anyag került be a Múzeumba, de ezt az
elsõ megmozdulást úgyis inkább a szervezõdés,
kedvnyerés szempontjából nézte. Az Ellenzékben
LÉVAI írt róla, és a bizottsági gyûlésen is örülni
fognak az eredményeknek. Az anyagiakat ille tõen
rajta lesz, hogy az alapvetõ szükségleteket évrõl
évre biztosítsa ezután. Elsõsorban most egy ro -
varszekrényt csináltatna, és egy másikat a geoló-
gusoknak (fõleg kövületeknek). A szekré nyek
ügye ezentúl állandó téma, ahogy sokáig DOBAY
esetleges alkalmazása is, múzeum õr nek.

A szervezés folyamatos. KÖNTZEI
TÖRÖKnek segít, támogatni kell szép program -
ját, írja CSUTAKnak októberben, és a jövõ évi
helyszín alkalmas is neki. DIÓSZEGHYtõl vár
még adatokat, utána megírja a beszámolót. A
Múzeum zoológiai munkálatai kiadványról álmo -
dik. Katonai térképet kér a Barót–Tusnád térség -
rõl, kezdené jövõre a tervezést. Mellesleg 16–18.
századi könyveket, kéziratokat küld a Székely
Nemzeti Múzeumnak. CSUTAK közben lelké -
szek kel beszél az 1935-ös kutatóút ügyében.
BÁNYAIval szemben változatlanul vannak fenn-
tartásaik, a szervezést nem kellene ráhagyni.44 Az
olaszteleki NAGY Imre küld részletes tervet
KÖNTZEInek az általa megjelölt útvonalra, de az
csak a geológusoknak jó. A biológusok külön
fognak menni Uzonkára, és környékén dolgoz-
nak. DIÓSZEGHYnek nincs rá anyagi fedezete,
adatait sem küldte el még, ezért KÖNTZEI nem
vár tovább, hozzáfog az 1934-es jelentés összeál-
lításához. Ezúttal a MIKÓnak szán ajándékot:
rovarbonctani preparátumot és exotikus lepkéket
– százszámra van fölös példánya, most rendezi át
a gyûjteményét. A télen gyûjtött pókokat pedig
Pestre küldi, a Nemzetibe, determinálni. Lehet,
hogy õk is küldenek cserébe preparátumokat.45

Októberben a Székelység hozza le a júl. 9–15.
közti kutatóút ismertetését – útvonalát, részve -
võit, szervezõit, hogy a gyûjtött anyag a Székely
Nemzeti Múzeumba kerül ((1122)); december 2-án
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KÖNTZEI postázza jelentését az igazgatóvá -
lasztmánynak ((1133)) – ez lényegében az egész,
1931. július utáni folyamatot összefoglalja, és
CSUTAK az év utolsó napján nyugtázza. Az új
esztendõben DIÓSZEGHY is ír.46 Az 1934-es ku -
ta tóútról dolgozatot csak „Hargitai futás” címen
adhatna, mégis mindent megért, összesen tizen -
egy órát aludt három és fél nap alatt, és van egy
új faj! KÖNTZEI sepsiszentgyörgyi elõadásra
készül DOBAYval, aki akkor is szívesen vállalja
átjárni a gyûjteményeken dolgozni, ha az átköl -
tözés nem sikerül. A nyári kutatóútra is jön
valószínûleg.47

Január 27-én, az ügyvezetõ-tanácsi gyû -
lésen CSUTAK felovassa KÖNTZEI és BÁNYAI
évi jelentését és a múzeum 1934. évi gyarapodási
statisztikáját. A természetrajzi anyagé 930 tárgy,
14 342-rõl 15 272-re nõtt. KÖNTZEI és DOBAY
korrigálják az adatokat, mondván, hogy sokkal
több a hargitai gyûjtés eredménye, mint a számok
mutatják, mert DOBAY több mint 2000 példányt
tett félre, KÖNTZEInek és DIÓSZEGHYnek
szintén nem került be minden, a Múzeumnak
szánt anyaga. A gyûlésen idézik SZÁDECZKYt a
Hargita geológiai állapotáról: a Hargita nem holt
tárgy, hanem élõ vulkán, minek fizionómiáját
meg lehet állapítani. Jó lenne, vetik fel, írásban
megörökíteni a kutatás eredményét. CSUTAK a
fiatalokban bízik. 1935. március 30-án az igaz-
gató-választmány is mindenkinek megköszöni a
hozzájá rulását az 1934. nyári hargitai természet-
rajzi kiszálláshoz, és felkéri KÖNTZEIt, gondos-
kodjék a gyûjtött anyag beküldésérõl a Múzeum -
ba. CSUTAK kéri az idei kutatás támogatását is.
Így zárul az 1934. nyári Hargita-kutatás iratcso-
mója.

11993355,, DDééll--HHaarrggiittaa

Május közepén, sûrû levélváltásban kris -
tályosodik a nyári út terve. KÖNTZEI megírta
már BÁNYAInak a zoológiai-botanikai tervet – a
geológiait BÁNYAI állítja össze. A biológusok
Szentgyörgyön találkoznának elõtte, hogy a Mú -
zeumban lássák, mi van a gyûjteményekben, mit
kell pótolni – DOBAY már össze is állított egy
madártojás-adományt. Onnan „tengelyen” tar-

tanak a Szt. Anna-tóhoz, négy-öt napra, majd júl.
1-jén átmennek Uzonkába, úgy négy napra.
Ötödikén találkozó a geológusokkal, értekezlet
az idei és jövõ évi munkáról. Koszt, szállás 
dolgában mire számíthatnak, kérdezi KÖNTZEI
CSUTAKtól. A Szt. Anna-tói költségekrõl
DIÓSZEGHY írt, oda csak szervezési segítséget
kérnek. DIÓSZEGHYnek nincs még viszont
útiköltsége. CSUTAK jónak látja a tervet, ha a
többieknek is jó. BÁNYAIval személyesen tár-
gyalnak. Szentgyörgyön jó lesz-e egy kollégiumi
vacsora? A Múzeumban tartandó ismeretter-
jesztõ elõadáshoz kire számíthat? A Szt. Anná -
hoz kísérõnek SZABÓ Józsefet adja (Bükszádig
vonattal a legolcsóbb, onnan szekérrel), õ Uzon -
kára megy ki. Nagybaconban NAGY Elek refor-
mátus lekész tud a dologról, és dr. FÁBIÁN
László baróti ügyvéd, a fürdõbizottság lelke,
református egyházmegyei gondnok a másik
uzonkai szervezõ. KÖNTZEI válasza:48 SZABÓ -
val eddig négyen vannak, SZABÓt mindenkép-
pen kérte volna. Írt BÁNYAInak is. Kérne két
diákot, egyet hüllõkre, egyet bogárra. DIÓSZEGHY
útiköltsége, kosztja változatlanul megoldatlan.
Az ismeretterjesztõ elõadásra való felkérést
tudatta a többiekkel is. LÁSZLÓ Kálmán csak
õszre vállal elõadást,49 most még a Brassó
környéki anyagán dolgozik, nincs székelyföldi
témája. Ismertethetné viszont a növényszocioló-
gia feladatait vagy vetítve a brassói havasok fló -
rá ját. Esetleg a feleségét is vinné Uzonkára, és õ
is örül SZABÓ Józsefnek, egy hét múlva talál -
koznak. CSUTAK kér egy félórás növényszoci-
ológiai elõadást, õsszel majd több idõ jut a
brassói havasok és Székelyföld flórájára. Várja
õket Uzonkára.50 Majd KÖNTZEInek ír: eddig
csak LÁSZLÓ Kálmán jelentkezett elõadással, jó
volna, ha KÖNTZEI is társulna június 25-én. Az
engedélyeztetéshez pontos címre és rövid tartal-
mi ismertetõre van szüksége. TÖRÖK Zoltánt
javasolná még, ha más nem jelentkezik – megis-
mételhetné a brassói EME-vándorgyûlésen
elõadott felolvasást a Brassó–Háromszéki me -
den ce újkori földtörténetérõl, elég lenne egy rö -
vid, népszerû kivonata is.51

Június 19-én, mikor SZABÓ József el -
küldi BÁNYAInak a Rétyi Nyír-i felvételeket,
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már gyakorlati részletek felõl érdeklõdik az
uzonkai és a további geológus-programot ille -
tõen. Mit készítsen elõ (geológus-)kalapács,
iránytû, nagyító, csomagolóanyag mellett? Ki
jön még? Pl. HAÁZ Ferenc, JODÁL Károly, az
udvarhelyi tanárjelöltek, illetve PAP Samu
Keresztúrról? KÖNTZEInek ugyanaznap ír: mit
vigyen a szeszes üvegen kívül (eszközök, pre -
paráló szerek, méreg)? CSUTAK már fel is
vetette Kászonfürdõt 1936. évi kiindulópontnak.
Ott biztosabb a szállás, dr. FOGOLYÁN Kristóf
kórházi igazgatónál vagy APOR László forrás-
bérlõnél. Most egyenesen Uzonkára menjenek?
Onnan át lehet kirándulni a Szt. Anna-tóhoz is. A
tónál ti. hol szállnának meg? LÁSZLÓ Kálmán
még három budapesti botanikust hívna, BÁNYAI
szerint NYÁRÁDY is jönne. SZABÓ maga há -
rom kollégáját szeretné hozni: SZATHMÁRY
Gyulát Nagyenyedrõl, NAGY Ferencet Zilahról,
PÁLFFY Ferencet Kolozsvárról. És ugyanaznap
ír KÖNTZEI is, CSUTAKnak: DOBAY és
LÁSZLÓ jelentkezett csak elõadással, a gyûjtõ-
útra viszont KÖNTZEIt és SZABÓt is várják. Ne
is akarja CSUTAK az elõadásszervezést ráhárí-
tani, az az õ dolga, írja tréfásan. Július 1-jén
BENDE (Vilmos) udvarhelyi tanár is ott lesz
Uzonkán, 4-én érkezik TÖRÖK Zoltán, 5-én
BÁNYAI Jánosék Barót felõl. Tizenegyedikén írt
FÁBIÁN nak, készüljenek. Ugyanakkor egyeztet-
tek DOBAYval, június 29-én érkeznének Szent -
györgyre, legyen 30-án az elõadás,52 1-jén men-
nének Bükszádra. 

CSUTAK visszajelez LÁSZLÓ Kálmán -
nak, hozza a botanikus barátokat! Még nem
tudni, a Szt. Anna-tónál, a Mohosban vagy
Uzon kában kezdik. BÁNYAIék 15-ig maradnak
még.53 Párhuzamosan a Székely MIKÓ Kollé -
gium ból megszervezi az ingyen szállást és kosz-
tot Uzonkába. LÁSZLÓ Kálmánnak, KÖNTZEI -
nek azt ajánlja, mivel az elõadás elmarad, egye-
nesen Uzonkába menjenek, és majd onnan a Szt.
Annára. BENDE is egyenesen Uzonkába érkezik
1-jén. LÁSZLÓval a Mohoshoz attól még elme-
hetnek elõtte, 26–29. estéig. Június 30-án
BÁNYAI küldi CSUTAKnak és SZABÓnak, az
1934-es beszámolót a július 2-i igazgató-választ-
mányi gyûlésre ((1144)) és a kirándulás tervét ((1155)),

térképpel. SZABÓra mint botanikusra gondolt,
olyan eszközöket hozzon. Legjobb, ha a reggeli
vagy déli vonattal érkeznek, Bükszádig.
Valószínûleg a csíkiak is jönnek a találkozóra.
KÖNTZEIék küldhetnének valakit elébük Uzon -
káról Bükszádra. A kolozsváriak miatt délutáni
öt elõtt õk nem érnek oda, de utána még van idõ
beszélgetni. A folytatásra három bázisuk van:
Uzonka, Magyarhermány és az Essigmann-villa
a Kuvaszóban. Indulhatnak.

Július 16-án BÁNYAI közli CSUTAK -
kal, kiknek kell köszönõlevelet küldeni.54 Au -
gusztusban lapjában is beszámol a Székely
Nemzeti Múzeum dél-hargitai kutatóútjáról ((1166)).
CSUTAK a kiegészítõ kiszállást szervezi: szep -
tember 3-án értesítik SEBESTYÉN olaszteleki
lelkészt, szóljon NAGY Imrének, hogy ROSKÁ -
val reggel felkeresik. Az õszi kiértékelést beár -
nyékolja novemberben SZÁDECZKY Gyula
halála. BALOGH Ernõt és TULOGDY Jánost
kérik fel, tolmácsolja részvétüket, de a felkérés
elkésik. Az özvegy azonban megkapja a részvét-
táviratot. BALOGH Ernõ jelez vissza, EME 
szakosztályi titkárként: SZÁDECZKY halála
külö nösen az EME-nek nagy veszteség, hisz a
természettudományi szakosztálynak hivatalosan
el nö ke, de valójában a lelke volt. Súlyos csapás
azonban a Székely Nemzeti Múzeumnak is. Az
utóbbi években ugyanis a Székelyföldön mun -
kálkodott, és hátralevõ éveit teljesen a Székely -
föld geológiai kutatására szánta fordítani. Az
EME mellett legkedvesebb gyermekének a
Székely Nemzeti Múzeumot tartotta. CSUTAK
december elején kéri csak a jelentést KÖNTZEI -
tõl a vezetõségi gyûlésekre. BÁNYAItól is azt
kérdezi: a Székelységbeli jelentésen kívül kitõl
kérhetne még beszámolót, részletesebb jelentést,
illetve mi marad a Múzeumnak gyûjtött anyag.
BÁNYAI december 7-én válaszol, a jelentés
kísérõlevelével BÁNYAI tulajdonképpen energi -
ku san átveszi a szervezést. A növénytani gyûj-
tésbõl a mohák dr. SZEPESFALVY Jánosnál 
vannak meghatározás végett, a zuzmók dr.
KÕFARAGÓ Vilmosnál. A fajok számát még
nem volt ideje összegezni. Rövid jelentést
TÖRÖKtõl, BALOGHtól lehet még esetleg
kérni, új észleleteikrõl, hogy ne csak az admi-



nisztratív elszámolás legyen. A gyûjtött két láda
kõzet még nála van, becsomagolva. Kéri, em-
lékezzenek meg a gyûlésen SZÁDECZKY érde-
meirõl. KÖNTZEIt izgatja a jövõ évi helyszín, õ,
BÁNYAI Kászonfürdõre látja legmegfelelõbb-
nek. Akár Pestrõl is hozna néhány szakembert
(mohász, madarász, mineralógus), lelevelezheti,
a témákat mindenképpen, de ha CSUTAK megy
Pestre, hivatalosan is felkérheti õket, a múzeum
nevében. Az 1935. december 11-i ügyvezetõ-
tanácsi gyûlésen CSUTAK tesz jelentést a kiszál-
lásokról ((1177)). Az év során több alkalommal
került sor régészeti gyûjtõ- és kutatóutakra, úgy
az éremtár, mint a múze um õrök ismeretei gyara-
podtak. A június 25–júl. 16-i hargitai kiszállá-
sokról BÁNYAI a Székely ségben számolt be,
KÖNTZEI december 6-i le vél ben55. A geológiai
gyûjtés eredményét átadták CSUTAKnak, a
botanikai gyûjtés egyelõre LÁSZLÓ Kálmánnál
maradt meghatározás vé gett, a zoológiait KÖN-
TZEI és DOBAY rendezi, a paleontológiait TÖ-
RÖK Zoltán. A pár évi gyûj tés már annyira fel-
halmozódott, hogy új szekré nyekre van szükség. 

Még az 1935. év utolsó napján ír CSU-
TAK DIÓSZEGHYnek, nagyon sajnálja, hogy
nyáron nem lehetett velük. Reméli, 1936-ban
pótolják. PÁLL Ferenc laborfalvi mûmalom-tu -
laj donosnak már az új esztendõben köszönik
meg, hogy az 1935. évi bardoci régészeti kiszál-
láshoz autót biztosított. A dél-hargitai útra ké -
sõbb is visszatérnek, de ezek az adatok esetlege-
sek, pl. a Székelység 1937/3–4-es számában
BÁNYAI elárulja, hogy BENEDEK Elekrõl az
1935-ös kutatócsoport nevezte el a Bodvaj mel-
letti Istenkasban az Érces-borvíz medencéjét. 
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1936 elején elõbb csak a régészek leve -
leznek terveikrõl: komolyan vegye-e az ígéretet
NAGY Imre, hogy kiszállnak a Hargitára?
ROSKA Márton BALOGH Ernõvel is beszélt a
tavalyi, hargitai kirándulásról. Az ideivel nem
lehetne egybekötni a bardoci kiszállást? Február
3-án az olaszteleki NAGY Imre kér még szakiro-
dalmat CSUTAKtól a régészeti kiszálláshoz, és a
Múzeumot is megnézné alaposabban. Február 

6-án ír elõször a nagy kutatóútról – CSUTAK,
KÖNTZEInek. BÁNYAI kérte a tervet jövõre,
helyet, idõpontot, a meghívandók számát. Ezt a
nyarat azonban már nem CSUTAK Vilmos fogja
megszervezni. Májusban hal meg, árván hagyva
minden nehézség ellenére virágzóvá emelt
intézményeit. Temetésén, melyhez foghatót nem
látott és nem fog látni Sepsiszentgyörgy, har-
min cegy esperes követi a koporsót a szemerjai
te metõ be, élükön az erdélyi református püspök-
helyettessel, aki nem MAKKAI Sándor nagy
vihart kavaró kitelepedésével foglalkozik, hanem
ide siet. A környékbeli falvakban sem marad
virág, és Erdély minden református létesít-
ményében kitûzik a fekete lobogót. CSUTAK
Vilmossal a romániai magyarság legnagyobb két
világháború közötti szervezõegyénisége távozik.

KÖNTZEI május 26-án jelentést tesz az
Igazgató-választmánynak: „Csutak Vilmos igaz-
gató halála után a Székelyföld-kutatást és a
Székely Nemzeti Múzeum zoológiai osztályának
gyarapítását nemhogy megszüntetni, de továbbra
is elõbbre vinni van szándékomban; éppen mert
Õalatta kezdettük el, emlékének áldozunk, ha azt
tovább folytatjuk.... Sajnálattal hozom tudomásá -
ra az Igazgató-választmánynak, hogy az idei cso-
portos gyûjtõutat a Székelyföld-kutatásban eddig
részt vett zoológusokkal az idén nem tudtam
össze hozni hosszas levelezés után sem, a terve -
zett idõben mindenik másfelé van elfoglalva, s
így az idei csoportos gyûjtõút elmarad, de egyé -
ni leg legnagyobb részük gyûjt, a geológiai cso-
port útjának összehozásáról és megtartásáról,
szervezésérõl BÁNYAI János geológust értesí -
tettem és kértem... Kérem az Igazgató-választ-
mányt, hogy mikor új igazgatót választ, annak
címérõl engem értesíteni szíveskedjék, hogy a
folyó ügyekben mielõbb helyreálljon a folyto -
nosság és a kapcsolat.” KÖNTZEI viszonya
nagyon közeli marad a Múzeummal, de a nyári
kutatóutak szervezését BÁNYAI veszi át. A
Múzeumban FELSZEGHI István igazgató-õr
próbálja tisztességgel tovább vinni CSUTAK
nagy programjait, addig is, míg megérkezik egy
új igazgató – arra pedig két évet kell várniuk.

FELSZEGHI június 14-én mond köszö -
netet KÖNTZEInek az 1935-ban megvalósítot-
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takért. Sajnálja, hogy a nyári kutatóúton nem
vehet részt. Július 1-jén BÁNYAI küldi kutatóút-
tervét az Igazgatóságnak ((1188)).. A kísérõlevélben
ott a meghívandók névsora. Nem vette fel a
listára KÖNTZEIt, mert az idõ már nem alkal -
mas rovargyûjtéshez, de ha gondolják, hívják
meg. A kolozsváriakat takarékosságból SZABÓ
József értesíthetné, az udvarhelyieket õ, a csíki-
akat VÁMSZER vagy BOGA (aki majd csak
õsztõl kerül át Udvarhelyre fõgimnáziumi igaz-
gatónak). VÁMSZER egyelõre két fiatalt hozna,
és ha mód van rá, még kettõt. Pesten KLEINER
Endre rendezné a meghívásokat. A végleges lis -
tát kérné majd közölni NAGY Jenõvel (a tusnádi
ebéden részvevõk száma végett) és vele is. Jó
volna meghívni SZOKOLY  Gyulát, hogy szük-
ség esetén Erdélyi Kárpát Egyesület-kiránduló -
csoportnak adhassák ki magukat. A tervezett
rész vevõk: dr. XANTUS János marianumi tanár,
dr. BALOGH Ernõ, BÁNYAI, TULOGDY János
kolozsvári ref. kollégiumi tanár, dr. LÉVAI Lajos
ref. nõképzõbeli tanár, TÖRÖK Zoltán, BOGA
Lajos fõgimnáziumi tanár, KLEINER Endre zoo -
lógus Budapestrõl, JÓZSEF János tanár, zooló-
gus Budapestrõl, NYÁRÁDY Erasmus Gyula,
BENDE Vilmos, SZABÓ József és a budapesti
SZATALA Ödön botanikusokként, FERENCZI
Sándor régész, HAÁZ Rezsõ etnográfus, ref.
tanítóképzõi tanár, VÁMSZER Géza róm. kato-
likus líceumi tanár, valamint fiatalok – ifj.
BALOGH Ernõ, ifj. BÁNYAI János, ifj. XAN-
TUS János, HAÁZ Ferenc, SZÁSZ Kálmán
Sepsiszentgyörgyrõl, VÁMSZER Gézával két
egyetemi hallgató (vagy négy is), NYÁRÁDY
Antal. Az EKE képviseletében SZOKOLY
Gyula alelnök, Kolozsvár, hivatalból dr. TÖRÖK
Andor és dr. NAGY Jenõ.

Július 2-án FELSZEGHI és KERESZTES
Károly ügyvezetõ alelnök írják alá a meghívókat.
KÖNTZEInek is küldenek, mellékelve a munka -
tervet, ha mégis meggondolja magát. Július 10-ig
kérik a visszajelentkezést. FELSZEGHI TÖRÖK
Andorral levelezik: KÖNTZEI nem jön Kászon -
ba, de októberben lejönne rendezni a már kész
anyagot. ROSKA is írt. NAGY Jenõ július 3-án
üzeni az Igazgatóságnak: megkapta a programot,
értesítette a három plébánost és APORt.

BÁNYAI, úgy tudja, Kézdivásárhely felé menne,
de indokolt volna, ha Tusnádfürdõre jönne õ is,
hátha lesz még szervezési gond. Próbálja meg
TÖRÖK Andor is a helyiek támogatását kérni. 
4-én BÁNYAI jelzi az Igazgatóságnak: KLEI-
NER nem jöhet, hívják helyette dr. DUDICH
Endrét, a PÁZMÁNY Péter Tudományegyetem -
rõl. (Hívni fogják, de elkésnek vele, már nem tud
eljönni.) Próbálják meg EKE-akciónak beállí-
tani, nehogy a Múzeumnak baja származzék be -
lõle, amiért csoportos összejövetelt rendez (enge -
délyt kérni nyilván még annyira sem tanácsos).
Annyit azért el lehet árulni, hogy a gyûjtött
anyag a Múzeum tulajdonába kerül. SZOKOLY
ismeri jól a dolgokat, jó „villámhárító” lenne.
Figyelmeztessék a lapokat, ne tegyenek közzé
semmilyen hírt  elõre! Hatodikán LÉVAI Lajos ír
az Igazgatóságnak: tavaly is volt, idén is menne,
ha térítenék az útját. Fontosnak tartaná a hatósá-
gi engedélyt. (Kilencedikén kap választ: az úti -
költség nem biztos.)

FADGYAS Anna az igazgató-õrök
(FELSZEGHI, KONSZA Samu) távollétében,
KERESZTES Károly alelnök utasítására NAGY
Jenõnek, a másik alelnöknek és TÖRÖK Andor
elnöknek továbbítja BÁNYAI levelét, Csíkszent -
mártonba, illetve Kézdivásárhelyre. KERESZTES
véleménye is az, hogy hivatalosan indulhatnának
a csíki EKE (VÁMSZERék) égisze alatt. GÖDRI
Ferenc múzeumõr is ezt írja BÁNYAInak: okos
ötlet az „EKE-akció”, a Múzeum eddig sem sze -
re pelt nyilvánosan szervezõként, most sem lenne
kívánatos, meghívták SZOKOLYt is, de még
jobb volna VÁMSZER vezetése. Július 11-én
már tudják, hogy jönnek: TÖRÖK Zoltán (Uzon -
kából jön, mert már 15-tõl Alsó- és Felsõ rákos,
Vargyas, Barót, Erõsd, Hidvég, Árapatak paleon-
tológiáját kutatja a Múzeumnak, és Kászon után
is lejön még Szentgyörgyre, Illyefalvára),
BÁNYAI és ifj. BÁNYAI, LÉVAI, BALOGH
Ernõ és fia, HAÁZ Ferenc (HAÁZ Rezsõ és
BENDE nem tud jönni), XANTUS és ifj. 
XANTUS, VÁMSZER és vele SZOPOS Albert
jogász (?), CSUTAK Gábor csíkrákosi szigorló
(VÁMSZER ék lehet, egyenesen Kászonba men-
nek), FERENCZI. Nem jön: BOGA, NYÁ-
RÁDY (õ Emil POP konzervátora, és mivel
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fõnöke épp most tért vissza a Nemerébõl, nem
mehet ugyanoda). Kisebb szervezési baki, július
20-án FADGYAS Anna írja TÖRÖK Andornak:
elfelejtette odaadni ROEDIGER Lajos Kászonra
vonatkozó levelét és a FERENCZIét56. Július 
31-én a jakabfalvi Salutaristól érkezõ üdvözleten
FERENCZI, VÁMSZER, TÖRÖK Andor,
BÁNYAI, SZOPOS, JODÁL, HAÁZ Ferenc,
SÓLYOM Ferenc, TÖRÖK Zsolt, TÖRÖK
Zoltán, BALOGH, XANTUS, LÉVAI aláírása:
az 1936., kritikus évben is sikerült megvalósítani
a tanulmányutat.

A naptári õsz TÖRÖK Zoltán szeptember
7-i beadványával köszönt be: a két expedíció
után már látszik, hogy a kutatóutaknak van kon-
cepciója. Õ a Háromszéki–Brassói-medence pa -
le ontológiai anyagát gyûjtené be a Múzeumnak.
Az eddigi anyag, mivel a szükséges szekrény
nem kézült el, egyelõre beládázva maradt, a Mú -
zeumban, illetve nála. Anyagi támogatást kér,
eddig egyedül az idén kapott és egyedül az EME-
tõl, 1000 lejt, azt is a Múzeum javára használta
fel. KERESZTES és FELSZEGHI válaszol: ad -
nak pár ezer lejt, és megcsináltatják a szekrényt,
most készül a KÖNTZEIé is. Október 20-án
BÁNYAI János teszi meg jelentését az Igaz -
gatóságnak ((1188)).57 Köszönõlevelet kér elküldeni
TÖRÖK Andornak (4250 lej adományt gyûjtött a
fuvarozást fedezni, és részt is vett), NAGY
Jenõnek az elõkészítõ munkáért, plébánosoknak
szállásért (GYÖRGY Gábor nagykászoni fões-
peres, DARVAS Dénes, Jakabfalva, BARTHA
Ferenc kászonújfalusi esperes), APOR László -
nak, Kászonfürdõ bérlõjének szállásért, el-
lá tásért, a bélafalvi MÁTYÁS Zsigmond ló-
bérctelepi felügyelõnek szállásért, a ROSEN-
BERG-féle Úz-völgyi fatelep igazgatójának
(KISELY?) szállásért és a kisvasút használatáért,
ROTH Márton nagykászoni kántortanítónak
szállásért, kalauzolásért. BÁNYAI párhuzamo -
san a ROEDIGER beküldte minta tárgyában is
üzen: a kovásznai sikló melletti szikla musz -
kovit-biotitos gneisz! November 10-én FEL-
SZEGHI nyugtázza a BÁNYAI-féle jelentést,
november 6–10. között kiküldik a köszönõ -
leveleket, november 13-án FADGYAS Anna 
visszakérdez ROEDIGERre, nagyobb szikla-e,

amibõl a mintát vette, majd 18-án továbbküldi
BÁNYAInak ROEDIGER erre vonatkozó vá -
lasz levelét. Kommandón már többször kutattak a
geológusok, most úgy tetszik, érdeklõdésüknek
újabb tápot adnak a fáradhatatlan, volt zombori
múzeumõr megfigyelései.58 Az 1937-es kirán-
dulás helyszínének gondolata valószínûleg már
most felmerül. 

Idõközben a Múzeum az anyagiakat
próbálja biztosítani. FELSZEGHI vallomásszerû
sorai az elmúlt évek sikereinek ezt a titkát is
megvilágítják:59 „Hivatkozással folyó évi október
hó 26-án kelt kedves soraira, tisztelettel érte -
sítem, hogy a tizenhárom pártoló tag által befize -
tett összeget szíves levelével egyidejûleg meg -
kap tam, és a múzeum nevében hálásan köszö -
nöm. Ez a beindított mozgalom60 az eddig befolyt
díjak alapján sikerrel kecsegtet. Ezzel egy kis
lélegzethez is jutunk, mert anyagilag igen szûkös
viszonyok közt vagyunk, s szegény Vilmos már
nem él, hogy örökké biztasson, ha aggódva intet-
tem, hogy ne költekezz, mert nincs pénz.
Ilyenkor csak mosolygott, s tudtam, hogy lesz
pénz. (Az én kiemelésem. W.T.) A taggyûjtést mi
sem erõszakoljuk, sõt széles körben sem moz-
gunk, nehogy feltûnést keltsünk. Ha valaki csak
egyszer ad, úgyis jó, jövõben akad más helyette.
Én is bizalommal kérem, szíveskedjék múzeu-
munk iránt eddig tanúsított ügybuzgalmát és
lelkesedését továbbra is megõrizni, s idejéhez
mérten a múzeum érdekében kifejtett munkáiról
tájékoztatni, mert ügyvezetõ-tanácsunk mindig
nagy érdeklõdéssel hallgatja a múzeum lelkes
barátainak idõközönkénti részletes beszámolóit.”
TÖRÖK Zoltánnak is türelmét kérik az ügy -
vezetõ-tanácsi gyûlésig, a felajánlottakra vonat -
ko zóan, miszerint hétvégeken átjönne télen–
tavasszal Segesvárról anyagot feldolgozni, kita -
nítaná a MIKÓs kollégát õslénytanra, elõadna, és
hogy érdemes volna Bukarestbõl 3-4 térképlapot
venni, darabját 200 lejért.61

Bár kimaradt a kászoni útból, KÖNTZEI
is jelentést tesz január 11-én, „a Múzeum ter-
mészetrajzi osztályának gyarapításáról és a
Székelyföld-kutatás fejlesztésérõl az 1936. év -
ben”. FELSZEGHInek küldi – CSUTAK így
szoktatta, írja: „...1936. évben gróf TELEKI Jenõ
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úr (Kápolnás) határozta meg egy részét annak az
anyagnak, melyet én küldtem volt hozzá, jórészt
székelyföldi anyag. Az anyagot a gróf úr még
három dobozzal gyarapítva (Z. KISS Endre
anyagával) elküldte a Múzeumnak. Nálam is van
még bogáranyag, azt is oda fogom szállítani, és a
Múzeumank ajándékozni. A Székelyföld
kutatásáról 1936. évben csak röviden tehetek
jelentést, mert az csak egyéni keretekben moz-
gott; a csoportos tanulmányutat nem tudtam
összehozni., tudniillik a szóba jöhetõ részvevõk
ugyanazon idõben más-másfelé voltak elfoglal-
va. Az egyéni munkásságról tudom, hogy
TÖRÖK Zoltán tanár a Kászoni-medencében
dolgozott; LÁSZLÓ Kálmán Büdös környékén
gyûjtött, én Maros megyében gyûjtöttem. A
folyó 1937. évben újból szorgalmazni fogom a
csoportos tanulmányút összehozását és Kászon
vidékének átkutatását, mert az eddig áttanul-
mányozott entomológiai irodalomban e vidékrõl
semmi adatot nem találtam – tehát ez a terület e
tekintetben: „Terra incognita”!... A Székelyföld-
kutató társaságunk geológusainak 1936. évi
munkájáról BÁNYAI János tanár (Székelyudvar -
hely) adhat felvilágosítást. Jelentésem és
javaslataim a Múzeum fejlesztése érdekében
történvén, kérem annak szíves tudomásul vételét
és elfogadását.” KÖNTZEInek tehát nem kö -
zöm bös a szervezés ügye, a kászoni úton sem
sértõdés vagy személyi ellentétek miatt nem volt
ott, sõt, az utolsó bejárt terület elmaradt, párhu -
zamos zoológiai kutatását is pótolni kívánja. 

1937 elején a Székelység ad újra írt az
elõzõ évi útról,62 vigyázva a konspiratív jellegre:
„Az EKE turista egyesületnek ciuci osztálya
hálás munkára vállalkozott, amidõn a vármegye
egyik alig ismert részének a felkutatását tûzte ki
célul, s erre a Székely Nemzeti Múzeumot meg -
hívta segítségül. A kárpáti vonulatnak Casin me -
dencéje felé esõ részérõl alig tudunk valamit.
Kiesett úgy a turisták, mint a kutatók útjából, s
igazán már itt volt az ideje ennek az érdekes
területnek a bejárására... A júl. 23–aug. 1-ig tartó
úton egy valósággal az Alpok szépségével
vetekedõ és természeti ritkaságokban bõvelkedõ
vidéket ismertek meg.” Az 1937. március 27-i
ügyvezetõ-tanácsi jegyzõkönyv szerint másrészt

a gyûlés „megemlékezik a kiszállásokról, melyek
közül kiemelendõ a múzeum természettudós
barátainak 1936 nyarán, a Keleti-Kárpátok elõ-
hegyeiben, Csík–Kászon vidékén folytatott tudo -
mányos kutató és gyûjtõ munkássága, melynek
eredményeivel egyfelõl a tudományt szolgálják,
másfelõl összegyûjtött tárgyaikkal a múzeum
gyûj teményeit gyarapítják, melyek legközelebb
így egy rovartani és egy paleontológiai csoporttal
fognak gyarapodni.” 1937. október 1-jén kör-
levél megy TÖRÖK Andor és FELSZEGHI
aláírásával, JODÁLnak a szatmári református
kollégiumba, LÉVAInak és HAÁZ Ferenc tanár-
jelöltnek Székelyudvarhelyre: megvan a pénz a
Kászonokban elhatározott Kászonszék-monográ-
fiára, kérik a tanulmányi úton vagy utána gyûjtött
anyagot (fényképet, rajzot is) október 31-ig
VÁMSZERnek elküldeni – õ szerkeszti a népraj-
zi-szociográfiai-egyházmûvészeti részt (a törté -
nelmi-régészetit kb. FERENCZI, a természet -
tudományit BÁNYAI).63 De egyelõre 1937 ta -
vaszán vagyunk, és nyárra BÁNYAIék az Orbai
széki havasokba készülnek.

11993377,, OOrrbbaaii sszzéékkii hhaavvaassookk

1937-tõl a kutatóutak támogatására biz-
tos forrás nyílik, feltehetõleg egy budapesti Ke -
leti Akció-keret, lebonyolítása mindenesetre
Kolozsvár, éspedig GYÖRGY Lajos útján törté -
nik. Elõzõ évben Keleti Akció-pénzek miatt,
tulajdon anyósa által lebuktatva volt kénytelen
kitelepedni MAKKAI Sándor. BÁNYAI ír az
Igazgatóságnak: GYÖRGY Lajos nagyon sür -
gõs nek jelezte a nyári út tervezetének ((2200)) el -
küldését. Megtörtént-e?64 FELSZEGHI két nap
múlva, postafordultával válaszol: a kutatási terv
kiküldését TÖRÖK intézte, ezért nem tudja,
elment-e már GYÖRGY Lajosnak. A május 13-i
ügyvezetõ-tanácsi gyûlésen „TÖRÖK Andor
elnök jelenti, hogy a nyári kutató kirándulásokat
végzõ tudós társaság tagjai, múzeumunk tisz -
telet re méltó, lelkes támogatói, ez évi kiszállásuk
színteréül az orbai járás kárpáti gerincét válasz-
tották, mely elõreláthatólag aug. 3–10. közt
lenne. Javasolja, hogy a kirándulás elõkészítése
érdekében igazgatóság lépjen érintkezésbe
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BÁNYAI János geológus-tanárral. Ügyvezetõ-
tanács a jelentést tudomásul veszi, és felkéri
FELSZEGHI István igazgató-õrt, hogy lépjen
érintkezésbe BÁNYAI János geológus-tanárral,
és kérje fel, hogy az útitervet állítsa össze,
valamint az elõkészítés munkáját is vállaja el. Br.
SZENTKERESZTY Béla alelnököt pedig felké -
ri, hogy a br. GRÖDEL-cégnél járjon közbe,
hogy a kirándulás idõtartamára nyújtson segít-
séget a kiszállóknak.65 Június 17-tõl folyam-
atosak az elõkészületek, most levelezik le, ki jön.
A meghívókat TÖRÖK Andor és FELSZEGHI
aláírásával küldik ki, június 25-ig kérik a vissza-
jelzést. TÖRÖK Andor távirata BÁNYAInak:
akadozik nélküle a szervezés, várja. A tervezetet
elküldte (GYÖRGY Lajosnak).66

Jún. 24-én KÖNTZEI tesz jelentést az
Igazgatóságnak: „Jelentem, hogy folyó évben a
Székelyföld-kutatásra vállalkozó zoológusokat
csoportos kirándulásra nem tudtam összehozni –
magam maradtam szándékommal! A geológusok
és geográfusok BÁNYAI János tanár vezetésével
augusztusban fognak menni Kovászna, Kom -
man dó stb. területre, fel a hegyekbe! Én már
most elõ szeretném készíteni jövõ évre egy na-
gyobb szabású csoportos kirándulás tervét és
terepét a Gyilkostóhoz! Ezért folyó év július hó
elsõ felében a Gyilkostóhoz mennék gyûjtéssel
összekötött terep- és tájékozódó szemlére. Erre
az útra és jövet esetleg a Mezõhavason végzendõ
útjaimra gondolom sokat segítene rajtam, ha a
Múzeum Igazgatósága részemre egy kis „Iga -
zolványt” állítana ki magyar nyelven, melyen
jelezni kellene, hogy én a Múzeum részére gyûj -
tök, és kéri a Múzeum azt, akinek én az Igazol -
ványt felmutatom (persze csak végsõ esetben,
illetve ha szükségem lesz reá, pl. turista men-
házakban szállást kérni vagy valami egyéb kis
segítséget), hogy lehetõleg, kérésem szerint,
segítségemre legyenek! Visszaélésre nem gondo-
lok, csak a sok költséget és idõt akarom vala-
mennyire megtakarítani, – már amennyiben le -
het! Ezt az Igazolványt kérem mielõbb részemre
elküldeni két aláírással és pecséttel ellátva.”67

Figyelemre méltó, hogy – miután nem sikerült
kászoni terveit megvalósítania – KÖNTZEI a
Gyilkos-tóhoz és a Görgényi-havasokba tart.

BÁNYAIék a következõ, 1938-as évben ugyan-
csak a Gyilkos-tó környékére fognak kiszállni,
majd 1939-ben a Görgényi-havasok északi
szom szédságában található Kelemen-havasokba.  

Június 30-án FELSZEGHI nyugtázza
KÖNTZEI jelentését: „Hivatkozással folyó év
június hó 24-én kelt soraidra, tisztelettel érte -
sítelek, hogy a zoológusok csoportos kirándulá -
sának elmaradását sajnálattal tudomásul vettük.
Reméljük azonban, hogy a jövõ nyáron a szak-
emberek a múzeum iránt vállalkozóbb szelle -
mûek lesznek, s pótolódik a hiány. Az elõkészítõ
utadra a kért igazolványt mellékelten küldöm. Ha
más idõben mentél volna, én is szívesen elkí -
sértelek volna, de nyáron nem mehetek sehova
Galambfalva miatt. Végre örömmel értesítelek,
hogy a rovarszekrény elkészült, itt van a múzeum
olvasótermében, s várja a végleges elhelyezését.
Gondolom, hogy a nyár nem alkalmas neked se a
rendezésre, az õszi hónapokban bármikor szíve -
sen látunk. A Gyilkos-tóhoz merre mész? Ha
errefelé jönnél, tekintsd meg a szekrényt, hogy a
pótlandó dolgokat beszéld meg az asztalossal. Jó
nyári idõtöltést kívánva szeretettel üdvözöl,
FELSZEGHI.” Mellékeli a szabályos igazolást:
„Alólírottak hivatalosan igazoljuk, hogy dr.
KÖNTZEI Gerõ küküllõvári (Cetatea de Baltã)
fõorvos és földbirtokos a Székely Nemzeti Mú -
zeum részére tudományos zoológiai (lepke- és
bogár-) gyûjtést végez a nyár folyamán. Tiszte -
lettel kérjük mindazokat, kiknek jelen igazol vá -
nyunkat felmutatja, hogy neki a múzeum érde -
kében tett tudományos kutatóútjában bármily
módon segítségére lenni szíveskedjenek. A
Székely Nemzeti Múzeum ügyvezetõ-tanácsa
nevében: KERESZTES,  FELSZEGHI.” A táro -
lási feltételek ügyében tehát végre sikerült elõbb-
re lépni, ez a zoológusok munkájában jelentõs
fordulat, mert nekik tulajdonképpen legalább
annyira fontos a már begyûjtött anyaguk ren-
dezése, biztosítása, mint a gyûjtõ-kiszállások
folytatása.

Júliusban NYÁRÁDY jelentkezik, Ká -
szon ba nem sikerült elmennie, de a részvétel vál-
tozatlanul érdekli. Mint tudjuk, indulásból, 1928
óta társ, mellesleg most teljesíti egy régi ígéretét
is: átadta Tusnád környékének három db. dom-
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bormûvû térképét ANDRÁSOFSZKY tusnád-
fürdõi tanárnak árusítani, de egyet belõlük aján -
déknak szán a Múzeumnak, vegyék át.68 A hónap
tovább is szervezéssel, az azt szolgáló levél-
váltással telik. SZABÓ József SZATHMÁRY és
NAGY Ferenc részvételi szándékát jelzi
BÁNYAInak, és azt, hogy maga is felmenne utó -
lag Kommandóra.69 Majd BÁNYAI jelzi, hogy
érkezik. Érdeklõdik, történtek-e elõkészületek?
Kiket kértek még fel, mert mások is jönnének.70

Hónap végén FELSZEGHI küldi is a listát az
addig jelentkezõkrõl. Véglegesítve: BALOGH
Ernõ és fia, XANTUS és fia, TAVASZY Sándor
püspökhelyettes, BÁNYAI, NYÁRÁDY Antal,
BENDE, BOGA, JÓZSEF János Budapestrõl,
MOLNÁR István tanár Keresztúrról, SIMÓ
László tanárjelölt Keresztúrról, SZABÓ József,
JANCSÓ Gyula tanárjelölt Barótról, VÁMSZER,
NAGY Ferenc Bonyháról, SZATHMÁRY Gyula
Kolozsvárról (õk ketten a TÖRÖK Zoltánék he -
lyébe, akik ezúttal nem tudnak jönni), JODÁL.
Nem jön TÖRÖK Zoltán és Zsolt, NYÁRÁDY,
JÓZSEF Dezsõ festõmûvész Gyuláról, KLEI-
NER Endre ornitológus Budapestrõl.71 Ebben az
évben kapcsolódik be tehát MOLNÁR István, a
késõbbi székelykeresztúri múzeumalapító, de
TAVASZY Sándor is, aki nemcsak filozófus, de
lelkes turista egyben. A kommandói nyári utat a
Szépmíves Céhnél megjelenõ kötetében is meg
fogja örökíteni.72 Közben BÁNYAI összeállítja a
végleges munkatervet ((2211)), indulhatnak.

Az Erdélyi Erdõipari RT igazgatójának
augusztus végén küldik el Kommandóra a köszö -
nõlevelet. TÖRÖK Andor fogalmazta, és az ügy -
vezetõ-tanács nevében KERESZTES Károly és
FELSZEGHI István írta alá: „sajnos, hogy az
abnormisan rossz idõjárás a kutatóprogram nagy
részét  meghiúsította, de így is fontos indítékokat
adott a további kutatásokhoz. Éppen ezért tár-
saságunk két tagja: BÁNYAI János és dr.
BALOGH Ernõ tanárok szeptember elsején visz-
sza szándékoznak menni Kommandóra 3-4
napra, hogy az augusztusi ottlétükkor el nem
végezhetett vizsgálatokat – elsõsorban a Gór-
környéket – pótlólag elvégezzék.” Kérik a támo-
gatást erre. A Székelység 1937/9–10. számában
számol be a Kovászna fölötti havasok kuta -

tásáról, FELSZEGHI november utolsó napján a
szokásos jelentést is kéri BÁNYAItól ((2222)).
Postafordultával érkezik – az anyagiakat BÁNYAI
már beterjesztette TÖRÖK Andornak, és aláí -
rásával el is ment „a megfelelõ helyre”. A de -
cemberi ügyvezetõ-tanácsi gyûlésen „FEL-
SZEGHI István igazgató-õr BÁNYAI János
székelyudvarhelyi geológus beszámolója alapján
jelenti, hogy múzeumunk 1937. év nyarán a
kovásznai havasokba kutató tanulmányi kirá-
dulást rendezett, azzal a céllal, hogy a múlt évi
kászoni kutatások eredményeképpen a Délkeleti-
Kárpátok kiugró sarka az eddigi félreesõ helyzete
miatt felderíttessék. Az általános esõzések miatt
azonban a vidékrõl a kirándulók csak általános
képet nyerhettek. A részletekre vonatkozóan dr.
BALOGH Ernõ és BÁNYAI János szept. 1–5.
közti újabb kiszállása hozott értékes adatokat.
Részt vettek dr. TÖRÖK Andor elnök vezetésé -
vel dr. BALOGH Ernõ és BÁNYAI János geoló-
gusok, BENKÕ Gyula botanikus, VÁMSZER
Géza etnográfus, dr. TAVASZY Sándor EKE-
elnök. A fiatalabb tanárnemzedékbõl: BENDE
Vilmos és SZABÓ József botanikusok, JODÁL
Károly és MOLNÁR István geográfusok, NAGY
Ferenc zoológus, JANCSÓ Gyula és XÁNTUS
János tanárjelöltek. A rendezés munkájában részt
vettek HAVADTÕY Sándor kovásznai reformá-
tus lelkész és DEÁK Tamás földbirtokos. A ko -
mandói fatelep igazgatósága ingyen lakással és
az összes szállítási eszközök felajánlásával sie -
tett a kirándulók segítségére. A kiszálló társaság
ezen a területen is azt tapasztalta, hogy a ge -
rincvonulatnak megfelelõ részében medence-
szerû bemélyedések vannak. A rétegek bemérése
arra mutatott, hogy az észak–déli csapásban ha -
ladó felgyûrt homokkövek antiklinálisokat alkot-
nak, melyekben kénes, sós és petróleumos forrá-
sok vannak. Kommandó és a Sikló táján bitu -
menes palákat és opálos rétegeket találtak.
Ezekben a palákban halmaradványokat és mar -
ka zit konkréciókat fedeztek fel. Növénytani
szem pontból a Mohos-láp flóráját kutatták át, de
igen értékes zuzmó- és mohagyûjtést is végeztek.
Az adatok kiegészítése céljából BÁNYAI János
és VÁMSZER Géza az év folyamán még több-
szöri kirándulást rendeztek a tanulmányozott
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területekre. Ügyvezetõ-tanács a jelentést öröm-
mel tudomásul veszi, és mindazoknak, akik a ki -
rándulás elõkészítésében és megrendezésében
segítséget nyújtottak, hálás köszönetét fejezi ki.”73

December 9-én elküldik a köszönõ -
leveleket DEÁK Tamás földbirtokosnak az
elõkészítésért, GÁBOR Dezsõ igazgatónak a
kommandói útért, illetve HAVADTÕY Sándor
református lelkésznek, BALKÁNY Jenõ igaz-
gató-fõmérnöknek, VÁCZY Mihály vasúti fõ -
mérnöknek, valamennyiüknek Kovásznára. BA -
LOGH Ernõ hat nappal késõbb elõadást tart a
térségrõl – az Erdélyi Múzeum 1940. évi elsõ
számában fog megjelenni, a AA BBáásszzkkaappaattaakk mmeegg--
ffoorrdduulláássaa címen. (ORGHIDAN hasonló
következtetésû munkája 1939-ben jelenik meg.)
December 20-án FELSZEGHI BÁNYAInak
köszöni a jelentést, ekkor érkezik a köszönõlevél
egy szeptember 9-i látogatás német–osztrák
vendégeinek kalauzolásáért is, a szebeni
BRUCKENTHAL Múzeumból és Bécsbõl, az
1928–29-es turisztikai tervek egyik kifutásaként.

11993388,, aa GGyyiillkkooss--ttóó kköörrnnyyéékkee

BÁNYAI viszonya felhõtlen a Múzeum -
mal. Február végén FELSZEGHInek jelzi, sok a
kézirata: eddig harmincegy szakdolgozatot és
doktori értekezést támogatott a Székelységgel.
Hogy állanak a múzeumi kiadványokkal, ame-
lyeket korábban javasolt? Különben elkopnak a
pártolók. Volna két szenzációs MOESZ-dolgo-
zat, parajdi néprajzi munka, Kászon 200 oldalas
monográfiája. FELSZEGHI elõterjeszteti a kiad-
ványok ügyét az igazgató-választmánynak, de
Sepsiszentgyörgyön egyelõre az új igazgatót vár-
ják, halogatják a döntéseket. HEREPEI János
nyáron fog csak megérkezni, természettudo má -
nyi törekvésekre kevésbé fogékony, a Mú zeum
saját kiadványait illetõen érzõdik rajta, hogy nem
székelyföldi, hanem régi kolozsvári. Nem erõl-
teti az önálló kiadványok politikáját, inkább az
Erdélyi Múzeumnak küldi tovább MOESZ dol-
gozatait, és nem vállalja VÁMSZER SSzzaakkaaddááttját
sem. Mindazonáltal jóhiszemû tudós, meleg
szívû barát és kolléga, támogatja a mások vál-
lalkozását, és éppúgy közvetíteni próbál az

egymással ellentétbe került munkatársak között,
mint korábban CSUTAK. Egyelõre azonban
Kolozsváron van, és március 22-én BÁNYAI
FELSZEGHInek ír: most állítja össze a Gyilkos-
tói kirándulás tervét ((2244)). Egy hét múlva postáz-
za, küldjék tovább GYÖRGY Lajosnak, külön-
ben elszalasztják a támogatást.

Május 23-án a kísérõlevél tanúsága
szerint BÁNYAI a kutatóút rész letes programját
is megküldi az Igazgatóságnak. Pótjegyzéket
csa tol a meghívandókhoz: tartalékosként szá-
mításba jöhet LÉVAI, ªcoala normalã de fete,
Székely udvarhely, SZATHMÁRY Gyula tanár,
nagy enye di BETHLEN Kollégium, NAGY
Ferenc tanár, zilahi WESSELÉNYI Kollégium,
dr. SZABÓ Attila tanár, kolozsvári Egyetemi
Könyv tár, Levéltár, BALOGH Antal tanár, csík-
szeredai róm. katolikus Líceum. A feltétlenül
meghívandók csoportja: TAVASZY, mint EKE-
elnök, BALOGH Ernõ és fia, XANTUS és fia,
NYÁRÁDY és fia, TÖRÖK Zoltán , BÁNYAI,
BOGA, BENDE, JÓZSEF János, SZABÓ Jó -
zsef, GAÁL István, a budapesti Természet tu -
dományi Múzeum igazgatója, JODÁL Károly a
szatmári ref. kollégiumból, VÁMSZER, HAÁZ
Ferenc, SIMÓ László keresztúri diák, MOLNÁR,
JANCSÓ baróti diák, JAKLOVSZKY Dénes
udvarhelyi diák, melléjük kéri még felvenni a
listára CSÁKY Mihályt a gyergyószentmiklósi
állami líceumból (õ vezette a meteorológiai
állomást), CSÍKY Gábor brassói mérnököt. Mel -
lékel 20 db. GGyyiillkkoossttóó--kkaallaauuzzt, elküldeni a visz-
szajelentkezõknek. Szüksége volna régi térké -
pekre. Felkérte helyi szervezõnek dr. CSIBY
Andor ügyvédet és dr. CSIKY János orvost,
Csíkszeredából. A pótlólagos meghívókat a
Múzeum el is küldi SZABÓ T. Attila, NAGY
Ferenc és SZATHMÁRY Gyula címére, de nekik
végül kénytelen lesz visszamondani a meghívást.
SZABÓ T. Attila esetében ez szerencsére nem is
okoz gondot, mert mint kiderül, a kiszállás idején
más programja van, párhuzamosan õ is lemond-
ja. Május utolsó napján FELSZEGHI BÁNYAI
útján küldi Budapestre GAÁL, JÓZSEF és
JAKLOVSZKY meghívóját. Ugyanaznap megy
el a hivatalos felkérés CSÍKY Jánosnak és
CSIBY Andornak.
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A részvevõk névsora júniusban végle -
gesül. CSÁKY Mihály azt jelzi vissza, hogy az
elején nem lehet jelen, csak július 6–7-én csat-
lakozhat. HAÁZ Rezsõ nem tud jönni, mert
továbbképzõje van, de fia ott lesz. BÁNYAI ek -
kor meghívót küldet LÉVAInak. VÁMSZER,
egyeztetve BÁNYAIval, kéri Múzeumot, hívják
meg BALOGH Antal csíkszeredai róm. katolikus
fõgimnáziumi fizikatanárt is, felmérné a tavat,
térképezne. NYÁRADY Erasmus Gyula pótlóla-
gos intézkedést várna el botanikai gyûjtéshez fel -
tételeket teremteni. Igényel-e herbáriumot a
Múzeum, mert ha nincs külön igény rá, õ egyete-
mi alkalmazottként az egyetemnek kell, hogy
elszámoljon (az irodalmi közléssel már szabadab-
ban rendelkezik). Növényszárítóhoz 800-1000 ív
itatóspapír kell, növényszárító prés, a Gyilkos-tói
szálláson egy kályha az itatósok szárításához, és
tûzifa hozzá. Valaki fiatal még, segíteni a szárítás
körüli, nem éppen kellemes munkánál (egyben
iniciálódna). Ezért vinné a fiát is, he nem éppen
akkor érettségizik. Huszonnegyedi kén, amikor
BÁNYAI átkéri az addig jelentkezettek névsorát,
adatait, FADGYAS Anna a következõkrõl szá-
molhat be: CSÁKY Mihály, HAÁZ Ferenc,
JAKLOVSZKY Alfonz, JANCSÓ, MOLNÁR,
VÁMSZER, NYÁRÁDY Erasmus Gyula,
BALOGH Antal, XANTUS és fia, TÖRÖK
Zoltán, JODÁL, BENDE, JÓZSEF János,
BALOGH Ernõ és fia. SIMÓt behívták katoná-
nak, Buzãuból írt. CSIBY és CSIKY János nem
válaszoltak. Másnap BÁNYAI átutazni készül
Sepsiszentgyörgyön, Bereck felé és vis sza.
Találkozna FADGYAS Annával. SZABÓ T.
Attilának, SZATHMÁRY Gyulának, NAGY
Ferencnek azért kell visszamondani, technikai
okokra hivatkozva, mert különben nem jutna hely
a CS. BOGÁTS Dénes pártfogolta tanár nõnek.
Ugyanakkor jelzi BÁNYAI, hogy BALOGH
Ernõ és fia Kommandóra készülnek, július 4-én
érkeznek, szállást kérnek, innen mennek aztán a
Gyilkos-tóra. FELSZEGHInek másfelõl TAVASZY
jelezte, hogy csak 10–11-én érkezik, mert egy-
házkerületi fõjegyzõi dolga van. TÖRÖK Andor
és KERESZTES Károly, SZABÓ József képvise-
lik a Múzeumot, és LÉVAIt is meghívták.
Közvetlen az indulás elõtt KERESZTES még

üzen elnökének: fel kellene menniük együtt, 5-én
NAGY Jenõhöz tárgyalni.74 TÖRÖK Zoltán is
ekkor jelentkezik be, hogy már júl. 3-án Szent -
györgyre érkezik gyûj teni és megbeszélésre.75

Július végén az ügyvezetõ-tanács nyug -
táz hatja a sikeres tanulmányutat:76 Dr. TÖRÖK
Andor elnök jelenti, hogy a Székely Nemzeti
Múzeum elnöksége az idén is megrendezte a szo -
kásos nyári tanulmányi kirándulást, ebben az
évben a Gyilkos-tó környékére, igen szép számú
szaktársaság részvételével. A tanulmányi kirán-
dulás eredményét majd az egyes szakbeszámolók
fogják ismertetni. Másnap ír BÁNYAI TÖRÖK
Andornak: Sajnálja, hogy TÖRÖK már nem volt
ott a szétoszlásnál. Gyergyószentmiklóson egy
pár derék és megértõ ember (nem a hivatalossá-
gok) pompás vacsorával vendégelték meg õket.
Többen gyûltek oda, mint õk maguk voltak.
Másnap oszlottak szét. A tekerõpataki közbir-
tokosság biztosította két napi ellátásukat, külön-
ben a tavalyihoz képest felduzzadt részvétellel
deficitbe jutottak volna. Fontos, hogy hasznos
tanácsokkal tudták viszonozni a vendéglátást. (Pl.
dr. CSIKY Jánosnak, a házára és a gyilkostói vil-
lájára nézve. Úgyszintén BERECZ mérnök nek,
tervezett építkezéséhez.) Megfizethetetlen taná-
csok voltak. A kalandos táborozások alkal mával
aztán sokat emlegették TÖRÖKöt. A Gyilkos-tói
kényelem után nehéz napok követ keztek, koszt-
és szállásgondokkal. Kitûnõ volt az Olt és Maros
forrásának a felkutatása – érdekes, hogy eddig
senkinek eszébe nem jutott, jegyzi meg BÁNYAI.
Huszonkilencedikén szétküldik a köszönõ leve -
leket, részben BÁNYAI útján (most jelenik meg
elõször a HEREPEI aláírása némelyikükön), a
címzettek a gyergyó szentmiklósi református egy-
házközség lelkészi hivatala az elõkészítésért, a
gyergyószentmiklósi közbirtokosság, ADLER
Sándor, LÁSZLÓ Ignác, OLÁH Béla, KISS János,
VÁKÁR László, GÁL Ferenc, GAÁL Alajos, dr.
CSIKY János, CSIBY Lajos, dr. CSIBY Andor,
Gyilkostón NAGY Ödön, dr. MAKKAY Domo -
kos, PÁLFFY Antal, Gyimesbükkön RUSZ Sánta
György, Tekerõpatakon GYÖRGY János.

Az 1938. évi tanulmányút dokumentum -
anyaga a leghiányosabb valamennyi közül, va -
lószínûleg a HEREPEI beiktatásának idejével

57



való egybeesés miatt is. A Székelység tér vissza
néhányszor a nyári eredményekre: „TTuuddoommáá nnyyooss
kkuuttaattáássookk aa GGyyiillkkoossttóó vviiddéékkéénn. A Szé kelyföld
kutatására vállalkozók az idén (júl. 4–14-ig) a
Gyilkos-tó környékét vették munka alá. A tur-
isztikai szempontból sokat látogatott gyönyörû
vidékrõl aránylag kevés tudományos adat állott a
rendelkezésünkre. A kutatók értékes földtani
megállapításokat s kövületanyagokat nyer tek,
amellett szép növény- és rovaranyag került
gyûjtés alá. Ezek a feldolgozásuk után a Székely
Nemzeti Múzeum anyagát fogják gyarapítani.
Megoldás alá került a mesével övezett Likas-
havas és Kis-Békás szurdoka. Végre tud juk az
Olt és Maros eredeti forrásait. A teke rõpataki
Sugó-barlang, mint egyik fontos ritkaságunk rés-
zletes leírás alá kerül.”77 Az 1939. évi elsõ,
összevont szám szerint: „A Gyilkostóról a
kutatóút arra hivatott részvevõi állapították meg,
hogy veszélyben van.” A lapból érthetjük meg a
szervezõk aggályait is: a politikai háttérre jel -
lemzõ, hogy pl. egész Csík megyében csak had -
test parancsnoksági engedéllyel szabadott fény -
ké pezni. Az 1939. márciusi ügyvezetõ-tanácsi
gyûlés végül még egyszer összegez: „elsõsorban
kell kiemelni a múzeum természettudós bará-
tainak július 5–14. között végzett tanulmányi ki -
rándulását, amely földrajzilag a Gyilkos-tó,
Maros- és Olt-források környékére terjedt ki. Az
elért eredményekrõl a vezetõ BÁNYAI János
geológus írásbeli jelentésben számolt be. Dr.
BALOGH Ernõ és BÁNYAI János geológusok
jún. 26–júl. 1. közt tovább folytatták a kovásznai
havasokon a megelõzõ évben megkezdett kutatá-
saikat. ... Igazgató bejelenti, hogy a múzeum ter-
mészettudós barátai búvárkodásaikat az idén is
folytatni fogják a Kelemen-havasokon.”78

11993399

Királyi diktatúra ide, a második világhá -
ború kitörésének elõestéje oda, az 1939. év iratai
azt bizonyítják, hogy a két elõzõ év elvékonyodó
adatsora korántsem a székelyföldi kutatóutak
kifulladásával függ ösze. A vonatkozó dokumen-
tumanyag vélhetõleg ezúttal is csonka, május 
15-én egyenesen egy olyan levéllel kezdõdik,

amely szerint JODÁL Károly jön a Kelemen-
havasokba is. Huszadikán BÁNYAI küldi ter-
vezetét HEREPEInek. A kísérõlevél megvilágítja
a korábbi években is elkülönülõ (elõzetes) ter-
vezetek, illetve a munkatervek viszonyát. Most
csak a tervezetet küldenék szét, írja BÁNYAI a
kísérõlevélben, mégpedig a részvevõk számának
megállapítására, aztán majd augusztus elején
mehetne szét a részletes program.79 Elõtte el kell
még utaznia a helyszínre, hogy a feljutás tech-
nikai felét meg tudja szervezni. A tavaszi ter-
vezetben felsorolta a részvételre ajánlottakat.
Egy városba egynek küldve, az szétosztja a meg -
hívókat. Keresztúrról MOLNÁRt és SIMÓt
ajánl ja. HEREPEI nem tudja szétküldeni a kör-
levelet, mert nem voltak odaírva a címek. A leve -
let pedig meg kellett semmisítenie. Kicsit átírta a
meghívót is. („A Székely Nemzeti Múzeum ter-
mészettudós barátai ezidén a Kelemen-havasokat
kívánják kutatás alá venni... A kirándulás teljesen
a tavalyi elõírás szerint fog lefolyni. Mindenféle
ellátásról, lakásról stb. elõre gondoskodni fo -
gunk, igénybe véve azon vidéken lakó barátaink
szívességét...”) Július 31-ig kérik a választ. A fia -
talok vagy újak érdeklõdjenek a helybeli öre gek -
nél, régieknél.80

BÁNYAI június 2-án újraküldi a listát:
BALOGH Ernõ és orvostanhallgató fia, XAN-
TUS és tanár fia, NYÁRÁDY és tanárjelölt fia,
SZABÓ József, TÖRÖK Zoltán és fia, BENDE,
HAÁZ Ferenc, JODÁL, LÉVAI, BÁNYAI,
JANCSÓ tanárjelölt Barótról, MOLNÁR és
SIMÓ tanárok, VÁMSZER. Egyedül SIMÓ új
ember, õt igazíttassák útba majd MOLNÁRral.
HEREPEI röviden annyit válaszol, hogy SZABÓ
József Németországba készül, õk pedig a Ke -
lemen-havasokban nem tudnak néprajzot gyûjte -
ni, régészkedni, így inkább másfele kirándul-
nak.81 A június 8-ra maradt körlevél tartalma a
már idézettek mellett: idén a Kelemen-havasok
kerül sorra, a tanulmányút Gyergyóban ér véget
26-án (az EME-vándorgyûlés 27–29-én lesz,
Gyergyószentmiklóson). A részletes útitervet au -
gusz tusban küldik szét. Június 10-én HEREPEI
még megírja BÁNYAInak SZABÓ József aján-
lását a feltételesnek hagyott meghívandókról:
CSAPÓ József, Kézdivásárhely, róm. katolikus

58



gimnáziumi tanár, paleontológiai érdeklõdésû,
mert otthon már ilyen és morfológiai megfi-
gyeléseket végzett, PÁLFFY Ferenc csíkszeredai
róm. katolikus gimnáziumi természetrajz-tanár,
botanika, SZATHMÁRY Gyula, nagyenyedi
BETHLEN Kollégium, tanár, növényszocioló-
giai megfigyelések, doktorira készül Enyed
környékébõl, BODROGI János, Kolozsvár, ter-
mészetrajz-tanár, NAGY Ferenc, Zilah, ter-
mészetrajz-tanár. HEREPEI az elsõ kettõ
meghívását támogatja, õk a helyiek, akikre
máskor is számíthatnak. Június második felében
és júliusban sorra be érkeznek a jelentkezések:
TAVASZY jön, CSAPÓ felõl HEREPEI TÖRÖK
Andort kér dezteti, NYÁRÁDY nem tud jönni,
Antal fiát pedig behívták, PÁLFFY Ferenc részt
venne, BENDE jön, BALOGH Ernõ jön, a fia
nem teheti, CSAPÓ sem tud már jönni, SIMÓ
jön, JANCSÓt ugyancsak behívták kötelezõ tár-
sadalmi munkaszolgálatra, MOLNÁR jön. Július
végén BÁNYAI megküldi a pontos Kelemen-
havasokbeli adatokat. Eljönne elõadást tartani
Sepsiszentgyörgyre („A székelyföldi ásványvi -
zek gazdasági jelentõségérõl” vagy „Célkitûzé -
sek a Székelyföld természeti kincseinek felku-
tatására” témával). Tavalyhoz hasonlóan kérne
elõlegbe 4000 lejt élelembeszerzésre, megtéríti,
ahogy bejön a kolozsvári pénz. Valakivel vissza-
küldi a kirándulás végén.82 Az igazgató saját zse-
bébõl elõlegez.

Augusztus elsején HEREPEI hosszú le -
ve leket fogalmaz azoknak, akiknek a segítségére
számítnak. Maroshévízre BIEDERMANN igaz-
gatónak ír: augusztus 19-én volna a találka
Hévízen (esetleg már 18-án úgy négy személy, ez
esetben nekik hálóhely kellene). Ebéd az jó
volna, majd alkalmi szerelvénnyel fel a végál-
lomásig, onnan a maroshévízi szolgabíróság
kezelésében levõ menedékházhoz, amely több
napos kirándulás központja lenne. Emberre volna
szükségük, aki ismeri a csúcsokat és a Neagra-
patak katlanát (a Kelemen-havasok belsõ
krátere). A kisvasút végállomására jó volna két ló
és egy kísérõ, aki visszaviszi a lovakat. A költ-
ségeket természetesen viseli a Múzeum. A
Kelemen-havasokból majd egy Bélborról értük
jövõ vezetõ vinné át õket oda. A gyergyószent-

miklósi BARABÁSSY József fürdõtanácsos
segítségét a maroshévízi menedékház használa -
tának kieszközlésében kéri. ZÁRUG Lukács
mérnök segítségét is igényelnék, és kérik, tekint -
se magát egyben a kutatócsoport meghívott
tagjának. A borszéki VADÁSZ Józsefnek írt
levél: 19-én felmennek Hévízrõl, 23-án reggel
lassú geologizáló út után estére (6-7-re) Bélborra
érnek. Ott útbaejtenék a borvízforrásokat,
gázömléseket, úgy mennének át Borszékre. Itt
kér nék segítségét: küldene elébük helyismerõ
embert 22-én este két lóval a poggyászért, a ma -
roshévízi menedékházhoz. Bélborban tizenöt
emberre szerény hálóhelyet és szerény vacsorát
kérnek (becsinált leves tyúkkal, borjúhússal,
takarékosan, részletezi az igazgató). Evõeszközt
visznek, reggeli teát házilag készítenek, kenyér
kell csak. Ebédre szénen sült friss húst kérnének
kenyérrel, a szabadban fogyasztanák el. A két ló
a kalauzzal 24-én is kellene, át Borszékre – kér -
nék elõre megalkudni, amúgy természetben fi -
zetik. Részleteket BÁNYAItól kérhet, ha vállalja
mindennek megszervezését. Ha nem tudná vál-
lalni, ajánljon maga helyett valakit. ANGHY
István szárhegyi közbirtokossági elnöknek vé -
gül: tizenöt tagú kutatótársaságuk Borszékre néz -
ve is hasznos munkásnak tekinthetõ: 24-én
érkeznének Bélborról, egy vacsorát kérnének
(meleg fõzelék kis feltéttel – addig tart az ebédre
vitt szárazétel), 25-én a reggelit megoldják házi-
lag, de meleg ebéd az szükséges volna (becsinált,
kevés gyümölcs?), vacsora (meleg fõzelék feltét-
tel, HEREPEI piszkozatában). A támogatás
ellenében szaktanácsot adhatnak: öt geológus
van köztük! Huszonhatodikán reggeli, ebéd,
aztán Gyergyószentmiklós felé valami olcsó
autóbusz vihetné le õket.

Augusztus 2-án még nem jeleztek vissza
XANTUSék, HAÁZ, LÉVAI, BALOGH Antal.
Jönnek a korábban bejelentkezetteken kívül
TÖRÖKék, VÁMSZER, JODÁL. Talán SZABÓ
József is megy, mégis. Ötödikén ANGHY vála-
szol: szívesen várják õket, szállással, ellátással.
Hetedikén BARABÁSSY ír: várja õket, ZÁRUG
is köszöni a meghívást, segíteni fog. BIEDER-
MANN is megkapta a levelet, beszéltek, rendben
az iparvasúton a felszállítás. A menedékházat
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akkor foglalja le majd SUCAVA Ionel fõszol-
gabírónál, ha tudja, hány vendég biztos. Lo -
vakról stb. is gondoskodtak. Tizenkettedikén
HEREPEI BÁNYAInak ír: VADÁSZ nem vála-
szolt, Borszék tehát az egyetlen bizonytalan rész -
let. BÁNYAI négy nap múlva jelez vissza:
köszöni a megelõlegezett 4000 lejt. Írt VADÁSZ
is, egyenesen neki, és úgy tizenkét részvevõ
maradt (a fiatalok behívót kaptak). Mi van
SZABÓ József fel? Örülnének, ha TÖRÖK
Andorral felmennének 23-án Borszékre. Amúgy
szét lehet küldeni a munkatervet ((2244)). 

Az út szerencsés befejezése után BÁNYAI
augusztus 31-én ír az Igazgatóságnak: SZABÓ
Attilával küldte a kõzetanyagot, a többi még
meghatározás alatt, nála van. Szeptember 15-ig
küldi a jelentést és elszámolást is. Egy „Dacit”-
cédulán kéri kijavítani a gyûjtési helyet (Pietro -
sul helyett Pietricelul). Az õszi Székelységben
megjelenik a híradás a kutatóútról és eredmé -
nyeirõl: „KKuuttaattááss aa KKeelleemmeenn--hhaavvaassookkbbaann. A
nyaranként útrakelõ, s a Székelyföld eddig elha -
nyagolt pontjait felkeresõ kutatósereg ezidén
aug. 18–27. közt a Kelemen-havasok eddig
nehezen hozzáférhetõ helyeit kereste fel. Igen
értékes megállapításai e munkának a különbözõ
andezittípusok, vulkáni utóhatásra módosult
zónák, az egykori gleccsernyomok felismerései
voltak. Épp így Bélbor és Borszék fürdõ is be-
kerültek a munkába.”83 Október 29-én a szabá-
lyos beszámoló is megérkezik HEREPEInek,
együtt az elszámolással. Egyik példányt
BÁNYAI GYÖRGY Lajosnak kéri továbbítani.
Köszönõiratok a következõ címekre menjenek:
BARABÁSSY (a hévízi ebédért), BIEDER-
MANN (vendéglá tásért és a kisvasútért),
CSEKME Ferenc (kis vasúti szállítás és bélbori
szállás szervezéséért), CZIMBALMOS András
borszéki igazgató (aki a borszéki ellátásban
fáradt), ANGHY (borszéki vendéglátásért),
ZÁRUG (szervezésért), VADÁSZ és felesége
(élelmezésért). Utóirat: a beküldött ásványok
mellett cédulák vannak, így a fiókokban ki lehet
rakni a skatulyákba. November 11–14. között
KERESZTES és HEREPEI megküldik a jelen-
tést GYÖRGY Lajosnak, kö szönve a támogatást;
küldik a köszönõleve leket is BIEDERMANN

Viktor fatelepi igazgatónak Maroshévízre,
CSEKME Ferenc fatelepi tiszt viselõnek,
VADÁSZ József nyugalmazott igazgató-tanító-
nak Udvarhelyre, ZÁRUG Lukács mérnöknek és
BARABÁSSY József nyugalmazott fõerdõ-
tanácsosnak Gyergyószentmiklósra, ANGHY
István közbirtokossági elnöknek Szár hegyre,
CZIMBALMOS András igazgatónak Borszékre,
nemkülönben BÁNYAInak.

1940. március 29-én az ügyvezetõ-taná -
csi jegyzõkönyv emlékezik meg a nyári tanul-
mányútról: „A múzeum 1939. évi tudományos
mun kájának ismertetése során (HEREPEI)
kiemeli a múzeum természettudományos bará-
tainak 1939. aug. 18–25. között megtett Kele -
men-havasi kirándulását, amelynek eredményé -
rõl a vezetõ BÁNYAI János geológus írásbeli
jelentésben számol be.” Ekkor már össze van
állítva a nyári terv is, azé a tanulmányúté, amely -
re nem fog sor kerülni: a Székelyföld kutatásának
1940. évi munkatervében megnevezett cél a
gyimesi völgykatlannak, fõként a Nagyhagy -
más–Terkõ felõl esõ részének az átkutatása, ame-
lyet általában Gyimes-Hidegség néven ismernek.
Március 18-án HEREPEI el is küldi GYÖRGY
Lajosnak BÁNYAI tervezetét. Ha idõszerûnek
látja, fûzi hozzá, venné elõ a tavalyi, HEREPEI-
féle terveket is – HEREPEI néprajzi és régészeti
kiszállásokra készül párhuzamosan. Április 
10-én megnyugtatja BÁNYAIT, átadta a levelét
GYÖRGY Lajosnak. Ifj. XANTUStól viszont se
mohát, se zuzmót, semmilyen természetrajzi
anya got nem kapott. Ugyanakkor a politikai
légkör mind feszültebb: el kellene halasztani a
nyárra, írja, a természetrajz-földrajz szakos fiatal
tanároknak szánt gyakorlati tanfolyamot, katonai
szolgálatra hívták be valamennyiüket.

A következõ adatot majd csak a Szé -
kelység 1943. évi április–májusi száma szolgál-
tatja ((11)).
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MMeelllléékklleett

11..
MMii vvaann aa sszzéékkeellyyffööllddii nnyyáárrii kkuuttaattóóuuttaakkkkaall??84

Lapunk szerkesztõségéhez igen sok oldalról
jött érdeklõdés, hogy mi az oka annak, hogy a megszál-
lás évei alatt minden évben megrendezett kutató út
éppen most, a szabad fellélegzés idején maradt abba?

Az 1928. évben megindult s a Székely Nem -
zeti Múzeum kebelében mûködõ önkéntes kutató se-
regrõl most már szabadabban beszélhetünk. Egyelõre
csak vázlatosan érintjük ezt a példaszerûen, öntudato -
san dolgozó kis sereg munkálkodását. Tagjai bizonyos
tervszerûséggel oly módon hívattak egybe, hogy lehe -
tõleg minden tudományág egy-egy már elismert kép -
viselõjén kívül fiatalabb tanárok, akiknek nem volt
módjukban a tudományos külsõ s a belsõ feldolgozó
eljárásokban gyakorlatot szerezni, társultak. De a
fokozatos utánpótlás elvénél fogva a gimnáziumok fel-
sõsei közül is vettünk fel, akiknél egy kis garancia már
mutatkozott a kutatómunkához! Az ügynek segítõtársai
vidékenként azok a minden magyar ügynek lelkes párt-
fogói, akiket a kirándulások technikai részéhez
lekértünk. (Itt tûnt ki, hogy kik a nemzeti mozgal-
mainknak igazi önzetlen támogatói! Majd egyszer arra
is sor kerül, hogy kik nem féltek a hatóságoktól és az
anyagi áldozatoktól s a fáradságtól sem. Annyi bizo -
nyos, hogy úgy a kutatók – valamint a helybeli segítõ
jóakarókról nem feledkeztünk meg!)

A visszatérés után eddigi szünete ennek a sza -
bad munkaközösségnek nem jelenti, hogy az új körül -
mények közt felesleges lett a mûködése, vagy az eddi-
gi munkálkodók fáradtak bele. Az egyedüli ok a szoká-
sos tempóban két hétig mintegy 20 résztvevõnek az
ellátásáról való gondoskodás, amilyet a mostani körül -
mények közt nem is annyira a pénz, mint a háborús
állapotokkal járó nehézség okoz!

22..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... !
A Székely Nemzeti Múzeum fennállásának 50

éves évfordulóját a Múzeum vezetõsége a megün-
neplésen kívül a mai nehéz viszonyok dacára is azzal
óhajtja emlékezetessé tenni, hogy tervbe vette a Szé -
kelyföld monografikus tudományos feldolgozását,
mely hivatva lesz egyúttal Székelyföldünk sok közgaz-
dasági kérdéséhez is alapul szolgálni.

Ebbõl a célból a kolozsvári testvér Erdélyi
Múzeum Egylet kb. tíz tagból álló, s lehetõleg minden
kutatási területet reprezentáló csoportját hívta meg a
Székelyföld nevezetesebb pontjainak a bejárására, s mint
a mellékelt program is mutatja, városuk s kör nyéküknek
is fontos szerepe jut e megkezdõdõ kutató munkában.

Tisztelettel kérjük azért Nagyságodat, hogy
mint székely fajunk tevékeny vezetõ embere, a kuta -
tóink fogadtatásának és elhelyezésének ottani megszer-
vezését elvállalni méltóztassék. 

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy megérkezés ese -
tén a tervbe vett idõ keretei közt szakembereink kész -
séggel állnak a helyiek rendelkezésére, ezzel is viszo -
nozni óhajtván vendéglátóink áldozatkészségét.

Egyben tisztelettel kérjük, hogy összekötteté-
sei révén, fõként erkölcsi testületektõl, az általános
költségek fedezésére egy szerényebb pénzbeli támo-
gatást is kieszközleni szíveskedjék.

Ismételten kérve Nagyságodat Székelyföl -
dünk és fajunk érdekében megindított akciónk támo-
gatására,

Maradunk kiváló tisztelettel, a Székely Nem -
zeti Múzeum igazgató-választmánya nevében. 

Dr. TÖRÖK Andor elnök, CSUTAK Vilmos
igazgató

33..
AA SSzzéékkeellyy NNeemmzzeettii MMúúzzeeuumm áállttaall rreennddeezzeetttt
sszzéékkeellyyffööllddii kkuuttaattóó kköörrúútt tteerrvvvváázzllaattaa ((11992288))

Szept. 6-án de. 8.53-kor indulás a gyorssal
Kolozsvárról.

Este 20.17-kor érkezés Sepsiszentgyörgyre.
7-én Sepsiszentgyörgy és környéke (Múzeum,

Sugásfürdõ, Olt menti teraszok.) Estély 1/2 9 órakor a
múzeumban.

8-án autóbusszal Rétyi Nyíren, Borosnyón át
Kovásznára. (Pokolsár, Gõzlõ, Horgász, HANKÓ- és
Árpád-források, régi vasbánya.) Este érkezés Kézdi -
vásárhelyre.

9-én de. Terasz-tanulmányok. Prehisztorikum.
Autóval Bálványosvár fürdõtelepre. Útközben Torján
át református templom. Terasz. Du. Bálványosvár, a
fürdõk megtekintése, estére gyalog a Büdös-barlang
érintésével a Szent Anna-tóhoz, ahol az új turistaszál-
lóban meghálás.

10-én reggel a Mohos-tavon át Nádas-fürdõn
gyalog le Csíktusnádra, onnan autóval Csíkverebes-
Csatószeg, Csíkszentimre, Csíkszentkirály, Csíkzsögöd
érintésével Csíkszeredába. Ebéd után a város környé -
kének a bejárása. HEWIG-féle langyos borvízfürdõ.
11-én Csíksomlyó és környékének geológiai, történel-
mi részleteinek tanulmányozása. (Csíkdelnei-Szent -
mik lósi templomok.) Kristályos pala feltárások.

12-én autóval Gyergyószentmiklósra, útköz ben
mindenütt megállás a nevezetesebb helyeken (Csík rákos,
Karcfalva, Szenttamás, Geréce-tetõ, Teke rõpatak stb.)
Ebéd után Gyergyószentmiklós közvetlen környéke,
szár hegyi márványbánya. Kolostor, LÁZÁR-kastély stb.
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13-án autóval ki a Gyilkos-tóhoz.
14-én 8.50-kor indulás vonattal Csíksze -

redába. Érkezés 11.21-kor. Innen autóval a Hargitán át
Székelyudvarhelyre. (Útközben hargitaligeti opálbánya
és opálbarlang, Oláhfalu, szentkeresztbányai vaskohó,
Lobogó-Dobogó fürdõ, Homoródfürdõ, Máréfalva,
etnográfia).

15-én Székelyudvarhely és környéke. (Sós
für dõk; Árvátfalva, szarmata kövület-lelõhely; Szejke -
fürdõ, ORBÁN Balázs sírja).

16-án vonattal le Székelykeresztúrra (Sóskút,
Fiatfalván iszapvulkánok). Du. 1/2 2 órakor vonattal
hazaindulás Kolozsvárra. Székely Nemzeti Múzeum
igazgató-választmányi gyûlés. 1929. március 23.

44..
NYÁRÁDY Erasmus Gyula CSUTAK
Vilmosnak
Kolozsvár, 1928. szept. 24.

Kedves Barátom!
1. A székelyföldi kutató körútról hazaérkezve,

magunkat kipihenve, a körútra vonatkozó munkálato -
kat elvégezve, elsõ dolgom, hogy Téged e levél kereté -
ben a legbarátságosabb érzésektõl eltelve az alábbi
ügyekben felkeresselek.

2. Elsõsorban is hálás köszönetet mondok
Néked és egyúttal mindazoknak, akiket még megillet,
azért a páratlan szívességért és okosságért, amelynek
folytán a „Hargita-kutató körutat” megszerveztétek és
keresztülvittétek. Ami számomra a szaktudományi
ered ményeket illeti, tekintve az erõsen elõhaladott ve -
ge tacionális szezont, nem volt túlságosan figyelemre
méltó, ám ha végigondolom az egész roppant területet,
amelyet bejártunk, örömmel kell megállapítanom,
hogy nagy elõhaladást tettem a „Székelyföld” topográ-
fiai megismerésében, most már jobban tudom, hogy
ezentúl mit hol kell keresnem. Végre pedig nem ki -
csinylendõ a „Székelyföld” ama sokoldalú megvilá gí -
tása sem, amelyet ki-ki a kutatótársaság különféle tudo -
mányágat képviselõ tagjaitól a helyszíni kutatás és
autopszia közvetlensége útján nyerhetett.

3. Bátor vagyok a Hargita-kutató körutunkból
egynehány fotográfiát küldeni. Én több nyugati Mú -
zeum nál láttam, hogy azok nagy kitartással fejlesztik
kép-* és fényképgyûjteményeiket. Ezek a fénykép-
gyûjtemények nemcsak a Múzeum látogatóinak okoz-
nak gyönyörûséget és szórakozást, hanem nagy fontos -
sá gúak a szakemberre nézve is, mert az ország területén
szétszórtan élõ fotográfusok érdekesebbnél érdekesebb
felvételei össze lévén gyûjtve, nem kallódnak el a
tudomány s a mûvészet nagy kárára, és a szakemberek
munkáik illusztrálására igen sokszor igen fontos képe -

ket kapnak az ilyen gyûjteményekben. Tudtommal
Nektek ilyennemû gyûjteményetek nincsen.85 Azért
küldöm tehát a felragasztott fényképeket a Múzeum
részére, hogy ha ilyféle gyûjteményt szándékoznátok
kifejleszteni, abban a mi Hargita-kutató körutunk egyes
jelenetei megörökítve és képviselve legyenek. Termé -
sze tesen a képgyûjteményt kultiváló Múzeum foly -
tonosan kéri a fotográfusokat, hogy jól állandósított
képeiket küldjék be a Múzeumnak. – A fel nem ragasz-
tott példányokat a Te személyes használatodra küldöm.

4. Küldök egyelõre csak nehány növényt
Múzeumod részére, inkább demonstrációs célokra.
Ezek a Székelyföld nevezetességei közé tartoznak.
Nek tek nincsen meg, vagy ha megvan (mint pl. a Ha -
vasi gyopár), az annyira ízléstelenül van szárítva, hogy
ilyet a közönség elé kifüggeszteni nem helyes.86

5. Áttérek most a csíkkarcfalvi templom ügyé -
re. Az alább bemutatott rajz számozásából világosan
látható, mi minden méret kell, hogy a templom ki -
csinyített hasonmását hûen és arányosan elõállített
hasonmását hûen és arányosan elõállíthassuk. Így pl.
kell a körfal 1-2 átmetszeti mérete, ha pedig a körfal
ellipszis volna, akkor kell az erre merõleges átmetszeti
méret is (20-21). Kell a falvastagság az 1-5, 6-2, a 
templom hossza 3-4, a templomnak a falaktól való
távolsága 5-3, 4-6, 19-20, 21-18, a támoszlopok elhe-
lyezése és vastagsága 16, 17, 23, a torony vastagsága 3-
22, a templom falának magassága 4-13, a fedél maga-
ssága 13-14, a torony magassága 3-15, a körfalnak a
mellékelt ábrából megérthetõ jól következõ méretei: 1-
11, 5-7, 7-8, kell továbbá lehetõleg pontos alaprajz,
melyre a méretek hiba nélkül fel legyenek tüntetve.
Kellene a Templomról oldalnézetben egy fotográfia is,
amelyrõl az ablakok elhelyezését és egyéb arányokat
meg tudnék állapítani. Ha mindezeket az adatokat
elkülditek nekem, akkor én a tél folyamán költség-
mentesen és díjtalanul elkészítem nektek, úgyhogy a
jövõ nyáron már ágálhattok vele. Természetesen az
elszállítását nektek kell viselnetek.

6. Áttérek most arra a dologra, miképpen le -
hetne a Székely Múzeum Növénygyûjteményét rend -
be szedni, más szóval, mivel ott alig van mit rend -
beszedni, miként lehetne a Múzeum ebbeli gyûjtemé -
nyeit felszaporítani, legalább olyan mértékben, hogy a
Székelyföld nevezetesebb növényei, helyesebben a
Szé kely föld flórája együtt legyen, s az a modern muze -
ális és tudományos követelményeknek megfeleljen.
Ennek elérésére a Múzeumnak némi áldozatot kellene
hoznia. Az áldozat az volna, hogy be kellene szerezni
egyelõre vagy 1000 ív fehér színû és 5000 ív vas -
tagabb, szürke színû, kettõbe hajtva 24 x 40 cm nagy -
ságú növényszárító (itató)papirost, továbbá legalább 
3 db. vas növényprést, melyet helybeli lakatos elkészít -
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het, s amelynek leírását megadhatom, ha megrende -
lésére kerülne a sor.87 A herbárium rendezéséhez
késõbb kelleni fog tetszetõs színû borítóív és világos
herbáriumi lapok, amelyekre a növények ragasztatnak,
de ezek csak az itatósok ügye után következnek. Kell a
gyûjtemény céljaira nyomatni a Múzeum nevével el lá -
tott etiketteket, amelyekre íródik a növény neve, lelõ -
helye stb., s amely a növény mellé ragasztatik. Kell
egy úttal egy nagyocska doboz gumibetû, hogy az
etiket teket, illetve a lelõhelyeket sajátkezûleg nyomtas-
suk, mert ezt rendesen számos példányban kell nyomni,
s emellett így szebb és csinosabb, olvashatóbb, mint a
kézírás. Egyéb aztán nem kell semmi, csupán ember,
aki dolgozik.

No most már a környék, ti. elsõsorban Szent -
györgy környéke flórájának összegyûjtésére a legki -
tûnõbb segítség Líceumotok természetrajzi tanára88, az
õ II. és VI., botanikát tanuló és növényt gyûjtõ osztá-
lyával. Távol élõ botanikus sohasem tudja úgy össze-
gyûjteni, különösen a tavaszi flórát, mint az, aki hely-
ben lakik, s a vidék minden elrejtett zugát is tetszés
szerinti idõben felkutathatja. A fõdolog az, hogy a
gyûjtött anyagot helyesen preparálják, és kifogástala-
nul szárítsák meg, valamint a gyûjtés helyét és dátumát
kifogástalanul és következetesen feljegyezzék. Mindez
könnyen fog menni, ha a fent elõsorolt dolgok besze -
reztetnek. Ha majd a kezdet nehezen fog menni, bár-
miben szívesen útbaigazítással szolgálok.89

7. A Múzeum Herbáriumának fellendítésében
szívesen vállalnék én is aktív szerepet, mint amirõl már
volt is szó ottlétem alkalmával. Ebbõl a célból a jövõ
évben legalább két ízben kellene minimum 10-10 napig
ott tartózkodnom, éspedig elsõ ízben május vége felé,
másodízben július elején. Hogy ez lehetséges lehessen,
szükséges volna, hogy a dolgozóhelyiségül kinevezett
hely egyúttal szállást is nyújtana részemre.90 Én terv -
sze rûen tanulmányoznám és összejárnám a vidéket,
mindenünnen odahordva az anyagot, melyet ügyes be -
ta nított székely tanulók segítségével megszárítanánk. A
kész anyagot megfeleznõk a Székely Múzeum és a mi
múzeumunk között,91 mert csak így indokolt intézetem -
tõl való hosszas távollétem. Én minden növényfajt több
példányban gyûjtök, úgyhogy van mibõl felezni. A
Nek tek maradó részt rögtön szakszerûen determi ná -
lom, beosztom, s ha lesz végleges papír, az ügyes tanu -
lókkal felragasztatom. Ott tartózkodásom természete-
sen nem csupán Szentgyörgynek fog szólni, hanem
kirándulásaimat a Hargitára, Gyergyóra, Békásra stb.-
re is kiterjeszteném. Amennyiben esetleg utamat innen
nem Szentgyörgy felé vissza, hanem Kolozsvár felé
venném, valaki velem jöhetne, aki a kiránduláson sze -
dett növényeket visszavinné, hogy megszárasszátok.
Az ilyen kirándulásomban természetesen a Múzeum

erkölcsi tekintélyét is igénybe venném,92 amennyiben az
õ ajánlásával a Székelyföld különbözõ falvaiban, ahol
az est utolérne, szállást könnyen kaphatnék, sõt, ma gá -
tól jönnének a vidékre vonatkozó útbaigazítások is.

8. Kedves Vilmos Barátom, az elmondott dol-
gok felett kegyeskedjél gondolkozni, s annak elõnyeit
vagy hátrányait jól megfontolni. Ez annyival is inkább
fontosabb, mert, egyelõre legalább, nem igen fogtok kap -
ni szakembert, aki ilyen, elvégre elég nagy munkára vál-
lalkozzon. Egy rendszeres nagy gyûjtemény elõállítá -
sához hosszú idõ szükséges; azonban több mint két év -
tizedes gyakorlatom és ebben a tudományágban való jár-
tasságom alapján remélem, hogy az ötvenéves mú zeumi
jubileumotok alkalmával valamicskét és fõleg rende -
zettet, mégiscsak be tudtok mutatni a világnak. Ebbõl a
szempontból kár, hogy az öszeköttetéseink nem régi
keletûek. Természetesen belõlem nemcsak a Múzeum
növénygyûjteményének fellendítési vágya beszél, hanem
egy kis önzõ dolog is, mert nekem, aki az egész ország
florisztikájával foglalkozom, ez igen jó alkalom lesz Er -
dély keleti felének alapos megismerésére.

Úgy érzem az elmondottak után, hogy a to vábbi
fecsegésekre nézve a tárgyi alap kimerült, miért is lete -
szem a tollat, pardon, nyugodni hagyom a billentyûket, s
nem kínozlak tovább ilyen száraz dolgokkal. Ha Kolozs -
várra jössz, el ne mulaszd, hogy engem fel ke ress.

Feleségem szívélyes üdvözletét küldi az enyém -
hez csatoltan, vagyok baráti üdvözlettel csekély híved

NYÁRÁDY Gyula
*
(Kiegészítések elõbbihez)
Kolozsvár, 1928. szept. 29. 

Kedves Barátom, úgy látszik, a második leve -
let kell már írnom, mert mióta a fentit megírtam, azóta
eltelt egy hét, fõképpen az üvegpreparátumok elkészí -
tésével, mellyel bizony nagyon sok pepecselõ munka
jár. Küldök tehát nehányat a Székelyföld növénydezi -
derátumaiból üveg közé foglalva; ez így nemcsak hogy
fölöttébb elegáns, de a bezárt növények portól, nedves -
ségtõl, molytól védve lesznek, azután meg tanulmá -
nyo zásuk, szemléltetésük elülrõl vagy hátulról egy -
aránt kitûnõen történhetik. Az átlátszó preparátumokat
lehet diapozitív gyanánt ablakba akasztani. Ha azonban
vízszintes lapon vagy a falon lesz elhelyezve, akkor
alája okvetlen fehér papír teendõ, hogy érvényesül-
jenek. A Harmatfüvek életének magyarázó táblácskája
azonban mindenesetre a két Harmatfû-preparátum közé
essék, mert mind a kettõre vonatkozik. Sajnálom, hogy
a gyopárnál a magyarázatot a hátához kellett tennem,
miután elöl a színes írás nagyon ízléstelen lett volna.
No ha még valami eszembe jut a pakolásig, majd egy
harmadik szakaszban írom meg. Üdvözlet: NYÁRÁDY
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55..
BÁNYAI János CSUTAK Vilmosnak
Székelykeresztúr, 1928. okt. 20.

Keves Vilmos barátom!
Ajánlott leveled (megkaptam), s elsõsorban is

köszönettel nyugtázom kedves elismeréseteket a kirán-
dulásra vonatkozóan, s végtelen jól esik, hogy eredmé -
nyesnek tartjátok, s egy jól beinduló, nemes munka
kezdetének. Adja Isten, hogy úgy legyen.

Az eredményességnek kifelé való demonst-
rálására azt hiszem, jó hatással lesz mellékelt két irat is,
amelyeket a múzeum nevén továbbítsd, légy olyan jó,
dr. PÁL Gábornak és dr. LÁSZLÓ Dezsõnek. Én ugyan
talán az egyszerûség kedvéért elküldhettem volna
Szárhegyre és Tusnádra is, de én azt hiszem, úgy a
múzeum mindennapi propagálása, valamint a nekünk
nagy szolgálatot tevõ segítõtársaink reputációja érde -
kében is ezt a különben nem praktikus közvetítést meg
kell csinálnunk. Azt hiszem, ezt a részét a dolognak
megérted, és nem kell bõvebben hangsúlyozzam. Ti
majd a hivatalos kísérõ iratotokban kérjétek meg PÁLt
és LÁSZLÓt, hogy õk, mint akikkel összeköttetésben
voltunk, továbbítsák az érdekelteknek a kutatásaink
eredményét.

Jó volna, ha az érdekelt területek helyi lap-
jaiban ezeket a dolgokat megfelelõ kommentárral kö -
zölnénk, a Múzeum és a közbenjárók érdemeinek a
hangsúlyozásával (a mi személyeink maradnának a hát-
térben!!) Ez nagyon frappáns összehasonlításra adhat-
na alkalmat a tavalyi, hatóságilag agyontámogatott
geológus-körút eredményeivel szemben.

Így látnánk, hogy már ilyen hamar is megvan-
nak a praktikus eredmények, amit követnek a többiek is!

Ami az üres fiókokat illeti, azok állandó evi-
denciában vannak, s már készülõben is vannak a dísze-
sen csiszolt aragonit példányok s más minden is, ami a
kitöltésre szükséges.

Valószínû, hogy mostanában nem tudok Felé -
tek menni, ha ugyan valami Vásárhelyre93 nem rángat
(aminek nem örvendek!)

De ha már megígértem volt az elõadást, úgy
karácsony után tarthatnám azt meg, s akkor aztán a pót-
munkákat is elvégzem a múzeumban. Amennyiben
szívesen veszitek, az akkor rendezendõ estélyre a
feleségem is elvinném, aki, hogy hiába ne utazzék, egy
énekszámmal az én zongorakíséretem mellett szívesen
vállakozik a program bõvítésére. (Székely szerzõktõl!)

Ami ROEDIGER bácsit illeti, azzal lehet
valamit csinálni.

Ugyanis bontsátok csak fel nyugodtan azokat,
s amelyeket én meg is jegyeztem, sürgõsen küldjétek el
nekem. Nagyon fontos vizsgálatokról van szó. Majd

hallasz késõbb róla többet. A maradék anyagot pedig
ne bántsátok, azt hagyjátok ott a ládákban, s mondjátok
meg kereken, hogy az én határozott kívánságomra
történt, de a többit nem bántottátok, az ott van. Nem
értem, mit akar az öreg: no de hadd rá! Ha hamarjában
nem kerülne elõ az én megjegyzett pár darabom, úgy a
vastagabb és sárgásan, vörösesen színezett aragonitok-
ból egy párat külön-külön burkolva küldjetek el! (Tu -
dod, a vajnafalvi elõforulásokról van szó.)

No, egyelõre ennyit!
A képekre van gondom, de még késem az

elküldésével, mert a kikopírozásuk sok munkával jár,
tekintve, hogy sokfelé kell küldni, s ehhez több türelem
kellene, mint az enyém. Különben jelezhetem, hogy jól
sikerültek, bár nem lesznek oly imponálók, mint a
BALOGHé (6 x 9!! csak), de nagyítva nagyszerûek
lennének!!

Feleséged Õnagyságának kezeit csókolva az
ismerõsöknek üdvözletet küldve szeretettel ölel

Jani

6.
AA ttuussnnááddffüürrddõõii ffõõkkúútt úújj ffooggllaalláássáánnaakk
kkéérrddééssééhheezz
Székelykeresztúr, 1928. okt. 20.

A Székely Nemzeti Múzeum által rendezett
székelyföldi kutató körút alkalmával a társaság geoló-
gus tagjai dr. PÁL Gábor úr óhajára 1928. szept. 10-én
megvizsgálták a fõkút környékét, s a megbeszélések
folyamán kialakult véleményt van szerencsém a
következõkben összefoglalni.

Tekintettel arra, hogy a Fõkút a vizét nem a
felszínt borító andezittörmelékbõl, hanem az általa
letakart meszes kárpáti homokkõrétegbõl nyeri, azért
csak úgy lehet állandó jellegû új foglalást csinálni, úgy
a víz mennyiségére való tekintettel is, ha a köpü direkt
a homokkõbõl elõtörõ forrásra helyeztetik el.

Ezt két módon lehet elérni, vagy a megélhetés
nagy földmunkálatot kívánó kõbányaszerû felszíni
mûveletekkel, vagy pedig fúrással.

Az elsõ esetben úgy irányítandók a munkála-
tok, hogy az ne aknaszerû legyen, hanem az Olt felsõ
oldalán indítva úgy a felszínre kerülõ források vizének,
mint a széndioxid lefolyásának is meglegyen a ter-
mészetes esése.

Fúrás esetén gondolni kell a vörösfenyõ-csö -
vekkel történõ kibélelésre is, és épp azért megfelelõ
nagy kaliberrel indítandó. Átlagosan mintegy 40 m
mély fúrásra kell számítani, tekintve, hogy a közelben a
vasúti hídnál a homokkövek már a felszínre is kilépnek.

Tekintve, hogy gáterupcióra is lehet számítani,
azért e fúrást csak specializált vállalatnak lehet a
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kezébe adni, amely megfelelõ tudással és technikai fel-
szereléssel rendelkezik.

Mindenesetre e munkálatok kritikus volta miatt
tanácsos egy szakértõnek állandó jelenlétét biztosítani.

BÁNYAI János sk.
geológus tanár

77..
AA sszzáárrhheeggyyii mmáárrvváánnyytteelleeppeekk ffeellttáárráássii
hheellyyéénneekk mmeeggvváállaasszzttáássáárróóll
Székelykeresztúr, 1928. okt. 20.

A Székely Nemzeti Múzeum által a Székely -
földön rendezett kutató körút alkalmával a Társaság
geológus tagjai készséggel tettek eleget a szárhelyi érde -
keltségek dr. LÁSZLÓ Dezsõ képviselõ úr által tolmá-
csolt kérésének, hogy a feltárások megtekintésével
adjanak tanácsot a munkálatok helyének a megvá -
lasztására. 1928. szept. 12-én (egy) délutánt szánva rá a
kutatások megejtésére, az utólag folytatott meg beszé -
lések alapján a következõket van szerencsém közölni.

A szárhelyi elõfordulások egy elszigetelt, le -
vágott részét képezvén a gyergyói márványvonulatnak,
az elszakadás olyan települési zavarokkal járt, mely a
szárhegyi tömzs északi és nyugati részein levõ réte -
geket apróra zúzta szét. Emiatt e részeken monumen-
tális építményekhez alkalmas darabokat nem lehet ta -
lál ni (legalább is rentábilis állandó üzemet foglalkoz-
tató mennyiségben nem). Viszonylag ez a feldarabo ló -
dása alkalmassá teszi az építõkõ és kavicsoló anyag
olcsó kitermelésére is!

Nagyobb tömbök kitermelésére csak a tetõn a
a kápolna melletti kisebb feltárás vagy a keleti részen a
templomhoz közeli hely alkalmas.

Mindenesetre legcélszerûbb volna az összes
kõszükséglet kitermelését e helyekre koncentrálni,
amennyiben a magánérdekek ezt megengedik, mert így
hamar és különös feltárási költségek nélkül lehetne
elérni a destruált felszín alatt az ép és nagy értéket kép -
viselõ márványrétegeket. Természetesen itt aztán, ért -
hetõen, a robbantási kitermelési módot be kell szüntetni.

Alulírott kiegészítésül, mint privát véleményt
hozzáfûzi mindezekhez, hogy amint épp a kiránduláson
begyûjtött anyag laboratóriumi vizsgálatából kitûnt, a
márvány egyes helyeken nem homogén, hanem tartal-
maz más ásványi anyagokat is, fõként kvarcot, ami a
csiszolás- és fényesítésnél mint rondító szerepel és ez
sokat levon az értékébõl, sõt esetleg egyenesen a kõ
karrierjét is veszélyeztetheti.

Épp ezért szükségesnek találnám egy komoly,
öntudatos indusztriálási akció bevezetése elõtt, ha egy
részletes, s a helyszínen végzett vegytani vizsgálatok -
kal kapcsolatos geológiai felvétel megejtésére határoz -

nák el magukat az érdekeltek, amelynek az eredménye
az volna, hogy a meghívott szakértõ a már ajánlott
helyeken is kijelölné pontosan a kitermelésre alkalmas
részleteket s viszont egy kijelölt megbízottat betanítana
arra, hogy miképpen lehet a csiszolásra alkalmas dara -
bokat egyszerû vegyi kísérletekkel felismerni.

E vizsgálatok megejtésére, amelyek nem ven-
nének hosszú idõt igénybe, ez idõ szerint dr. BALOGH
Ernõ marianumi tanárt ajánlhatom (Kolozsvár).

BÁNYAI János sk.
geológus tanár

88..
1929. március 23-i igazgató-választmányi
gyûlés, CSUTAK rövid jelentése (részlet):

„Igazgató jelenti, hogy erdélyi szaktudósaink
egy kis csoportját szeptember elején tíznapos székely -
földi körútra kérte fel, hogy közvetlen szemlélet útján
ismerjék meg székely népünket és Székelyföldünket, s
utána önként ajánlják fel tudományos szolgálatukat a
múzeum javára, s elsõsorban dolgozatokat írjanak a
kiadandó EEmmlléékkkköönnyyvvbe. A kiránduláson részt vettek
dr. SZÁDECZKY Gyula egyetemi tanár, országos fõ -
ge ológus elnöklete alatt BÁNYAI János geológus, aki
igazgatóval együtt a tanulmányi út szervezõje és veze -
tõje is volt, dr. BALOGH Ernõ geológus, dr. TULOG-
DY János geológus, dr. NYÁRÁDY E. Gyula bota-
nikus, K. SEBESTYÉN József heraldikus, HAÁZ
Rezsõ festõmûvész, etnográfus, dr. ROSKA Márton
õsrégész, és igazgató, mint historikus. A körút költ-
ségeinek fedezésére két tudományos estélyt tartottak.
Szeptember 7-én Sepsiszentgyörgyön és 15-én Szé -
kelyudvarhelyen. Ezek tiszta jövedelme 9418 lej volt.
Ehhez járult egyesek adománya 6120 lej összegben. A
kiadás volt összesen 8558 lej 50 bani. Maradt tiszta
jövedelem 6979 lej 50 bani. Szaktudósaink kutatásaikat
folytatni fogják, és bizonyos, hogy ez a kirándulás és a
késõbbi kutatások a Székelyföldre vonatkozó isme -
reteinket lényegesen szélesbíteni fogják.” 

99..
KÖNTZEI Gerõ CSUTAK Vilmosnak
Küküllõvár, 1934. júl. 3.

Kedves Vilmos Barátom!
Tegnapelõtt jött soraidra íme pontok szerint

közlöm szerény véleményemet!
1, Milyen üvegeket stb. hozz Udvarhelyre?

Legfeljebb vagyis legalább négy db. széles szájú erõs
üveg kellene, 20 cm magasság körül, melyek para -
fadugóval jól zárhatók kell legyenek (3-4-5 cm széle-
sek) hüllõk és bogarak részére; csak félig szabad meg -
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tölteni 50-60%-os szesszel! Egyebet ne hozz! Ti.
kisebb üvegeket (gyûjtõ- vagyis zsebbeli) és méreggel
felszerelt üvegeket én elegendõt fogok vinni nemcsak a
magam részére, hanem esetleg a fiúk részére is. 

2, Ha teheted, július 9-én délig legyetek Ud -
varhelyt! Ugyanis aznap délután lenne az értekezlet, s
akkor lesz a pontos program is megállapítva; tehát rész -
leteket nem tudok írni. BÁNYAI küldött nekem rész letes
programot, de azt én és a gyûjtõk, mondjuk rovar- és hül-
lõgyûjtõk nem tarthatjuk be, mert az csak geológusok-
nak és turistáknak felel meg; rohanás és egész napi
gyaloglásoknak nem lenne eredménye a táskában; mi
gyûjteni akarunk, és ahol egyszer megjelenünk, azt a
területet átkutatni minél alaposabban! Ezért központot
kell megállapítsunk (ott Udvarhelyt megbeszéljük, mert
én a helyi viszonyokat nem isme rem!), és ott kényelme-
sen, de alaposan gyûjtünk minden állatot, amelyre a
Múzeumnak szüksége van vagy lehet!

3, A fiadon kívül 2-3 ügyes fiú elég lesz!
4, Az útiköltségek összegét én innen nem

tudom; kb. egy jó kenyér és 1 1/2 kg szalonna, só
(akinek telik szalámi, 1 kg) minden gyerek háti-
zsákjában jó, ha van. Ha Oláhfaluban megteleped-
hetünk pár napra (autóbusz megy odáig – azt hallom) –
akkor ellátom én friss hússal (pisztránggal) az egész
társaságot, sõt, meg is sütöm nektek!

5, Felszerelés? Könnyû turista ruházat, jó cipõ
és néhány pár harisnya (ha jársz sokat, akkor a láb a fõ!),
és esõ ellen valamelyes védelem vagy turistagallér, ló -
den köpenyeg igen jó! Hátizsák okvetlen kell, akármi-
lyen kicsiny legyen... A kalap vagy szalma, vagy sapka,
vagy zsebbe is tehetõ puha használt kalap. Bicska szük-
séges mindenkinek, botot ott kapunk eleget az erdõn!

Szóval a részleteket megbeszéljük még
azokról a szükségletekrõl, amelyeket még Udvarhelyt
is beszerezhetünk. Amiket már írtam, azokat hozzák a
fiúk magukkal!

Én július 7-én délután már Szovátán leszek, és
már gyûjteni is fogok aznap, 8-án ismét Szovátán
gyûjtök, és július 9-én reggel az autóbusszal megyek át
Udvarhelyre BÁNYAI szerkesztõségéhez (BENEDEK
Elek u. 12. sz.); ott beszélünk meg mindent!

Az eddigiek szerint aztán 10-én megyünk
vagy a Hargita-fürdõre (a „Büdösbe”), vagy Oláh -
faluba autóbusszal, vagy megállapodás szerinti köz -
pontba, de mindenesetre úgyis olyan helyre, ahol
„nyaralásnak” számít a munka, és így könnyebb lesz az
eredményt elérni! De ülünk pár napig egy központban,
s onnan tegyünk megfelelõ helyekre kis gyûjtõkirán-
dulásokat, aztán pár nap múlva más központba me -
hetünk, s ott megint ülhetünk néhány napig, hogy jól
átkutathassuk a faunát! Csak így van eredménye a ku -
tatásnak, eredménye a gyûjtésnek!

A rovartûket hiába várod! Én magamhoz ren-
deltem õket, és nekem sem küldi a német, nem is vála -
szolt. Úgyhogy meglehetõs zavarban vagyok, na-gyobb
rovarokat csak olyant gyûjthetek, ami még nincs;
micro-kat gyûjthetek csak, ezekre van ezernél több tûm;
(a) bogarakat szeszbe, üvegbe tegyük, hüllõket dettó.

Innen arra sem tudok Neked felelni, hogy
velünk meddig jöhetsz autóbusszal? Én, késõbb elmon-
dandó okok miatt, azt hiszem, hogy jössz velünk Oláh -
faluba, ott kapunk jó szállást, és onnan velem jöhetsz
sétálgatni és pisztrángászni; a geológusok – az külön
„üzlet”, vagyis csoport, és õk másként kutatnak, mint
mi! Ezt is megbeszéljük Udvarhelyt.

Írtam már, hogy az értelmes és kedvet mutató
fiúk oktatását – bevezetését a gyûjtésbe igen szívesen
vállalom, aszerint, hogy melyik miben akar jártasságot
szerezni? Jó lehetõleg mindent tudni, s aztán egyikben
továbbhaladni!

Jövõben is megyünk valahová – most a kezdet
nehéz! – DOBAY nem mehet, magyarországi roko-
nai éppen akkor jönnek hozzá! BOGA nem jöhet a
nyelv vizsgáért, LÁSZLÓ Kálmán nem jöhet a kon-
verzióért!

Az udvarhelyi viszontlátásig is szívesen
üdvözöl õszinte híved

1100..
KÖNTZEI CSUTAKnak
Küküllõvár, 1934. júl. 19.

„...kötelességemnek tartom, hogy Téged a
tanulmányi kirándulás eredményérõl röviden értesítse-
lek addig is, míg a novemberi részletesebb beszámolót
a választmánynak elküldhetem.

Általában sikerült! Többen nem jöttek el az
elõzetesen ígérkezõk közül, de helyettük jöttek más
szak értõk; igen hiányzik egy ornitológus és a
coleopterológus!

A részletes helyi program nagy gonddal volt
összeállítva, és pontosan be is tartottuk; sok tapasztala-
tot szereztünk ezzel is, fõleg azt, hogy igen futólagos
volt; jövõre az utat szakonként kell tekintetbe venni, és
ezzel a kutatást mélyebbé tenni. Éppen ezért – bár
laikusok szerint eredményesebbnek látszik – én nem
mindenik szak eredményével vagyok épp az út prog -
ramja miatt megelégedve. Így sült ki aztán, hogy tulaj-
donképpen azért is jó volt ezt a tanulmányi utat meg -
tenni, hogy tájékoztató legyen a jövõre!

Legnagyobb eredménynek tartom annak a kis
lelkes fiatalságnak a bekapcsolódását, akik velünk
eljöttek, ezek július 13-án a Büdösben levõ Hargita-
fürdõn javaslatomra tartott megbeszélésen nagy örö -
müknek adtak kifejezést az útért. Ez alkalommal min-
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denki (öreg és fiatal) meg kellett tegye, és meg is tette
észrevételeit az eredményrõl, no meg a jövõre való
kívánságokról! Akkor hangzottak el olyan vélemé -
nyek: 1, okvetlen folytatni kell a rendszeres kutatóu-
takat a Székelyföldön; 2, a programot lassúbb tem-
póban kell kiszabni, esetleg több mint egy hétre; 3,
kapcsolódjék bele az etnográfia, a régészet és nyelv-
tanulmányozás (!); stb. stb. – ezek nem természetrajzi
tárgyak, s bár igazak a megjegyzések, sõt, szükséges
volna azokat is ilyen utakkal tanulmányozni, az már az
általam kezdeményezett természetrajzi kutatás keretein
kívül esik, és így én azt nem kezdeményezhetem (nem
is értek hozzá!) –, de ha szakértõket kapsz reá vidé -
kenként, igen értékesen szélesedik ki az a mozgalom!
Szóval ez nagyon meggondolandó ügy!

Többször kértem a gyûjtõket, hogy a gyûjtött
anyagból adjanak a Székely Nemzeti Múzeumotoknak
Székelyföld bármely vidékérõl; jó példával járt elõre
SZÁDECZKY tanár úr. Egyszerûen örvendetes és
lelkesítõ volt, ahogyan az intelligencia tanulni vágyó
egyénei belekapcsolódtak a kirándulásba, és minden-
féle módon segíteni és tanulni akartak, többször adva
hangos kifejezést egy ilyen út szükségessége iránt a
jövõre nézve is! Tehát végtére a nem látható ered-
mé nye ennek az útnak sokkal nagyobb, mint a
„látható”. 

Állattani értelemben kaptatok pár szép kígyót,
nálam van még szeszben pár gyík, egy vipera a vizes-
lápos Lucsról (!), sok bogár, darázs, pár doboz lepke és
DIÓSZEGHYnél sok száz lepke! (Õ Szovátán is szé pen
gyûjtött!) Ezek csak feldolgozás és számbavétel után
lesznek érdemlegesek, amennyiben akkor sül ki értékük
és pontos számuk; adataikat mindenesetre fell kell dol-
gozzuk, és én a télen az én tárgyamból a „cédula-kataló-
gust” elkezdem, és az ismert (fogott) állatok ról felfek-
tetem úgy, hogy azt, ha én kidõlök, bárki folytathatja, és
alkalmilag idõk múltán múzeumotok közle ményeinek
tudományos anyagát képezze az anyaggal együtt!
Mihelyt rendezem a nálam levõ anyagot, a borszeszes
anyagot elküldöm hozzátok, hogy látható lag is kiállítsá-
tok. A rovarokat nem küldöm el, mert nincs hová elte-
gyétek kármentesen, hanem félreteszem a Múzeum ré -
szére. Errõl még alaposan kell értekez nünk!

Hasznos volna, hogyha jövõre Te is hossza -
sabban vehetnél részt a kiránduláson; ha mérsékeltebb
fáradságú program lesz – nem lesz terhes!

Távollétem alatt jött meg Bécsbõl a rovartû-
küldemény; 5000 db. Mellékelten küldöm a nekem
címzett értesítõ számlát, kérlek, egyenlítsd ki az
osztráknak! Ha nem tudod az útját, hogyan küldj neki
pénzt, én írok egy módot, ha erre szükséged lesz. A
tûket egyelõre magamnál tartom elszámolás kötele -
zettsége mellett, ti. ahány tûzött rovart át fogok adni

Nektek, annyi db. tût ebbõl az 5000 tûbõl leszámítunk.
Így szoktuk. Jó lesz? DIÓSZEGHY diszponáljon
külön, esetleg ha nektek olyan értelemben nyilatkozik,
ezekbõl a feleslegeseket átadom neki, de miután neki
még egyelõre sok tûje és finomabb (illetve jobb: rostfreie
Kneppsthn.) van, ne tégy ajánlatot neki, mert cse-
 ré be kap ja állatokért – az pedig érték, de nem kerül
pénzbe!

Szovátán még kb. egy hétig gyûjtök, a láda is ott
van, amelybe a „szeszesek” jönnek; a rossz dugók miatt
felébõl a szesz kiömlött; én majd enyémbõl póto lom.

Miután magam is örömömnek adok kifejezést
arról, hogy jól kezdõdött az indítványom nyélbeütése, s
egy szeggel gyarapíthatom a székely kulturális mozgal-
mat – további tevékenységemrõl biztosíthatlak… NB.
A Brassói Lapok 1934. évi júl. 18-i, az Ellenzék 1934.
évi júl. 18-i és a Keleti Újság 1934. évi júl. 12-i szá -
mában megjelent közlemények vagy hiányosak, vagy
túlzottak – de nem ártanak az ügy népszerûsítése szem-
pontjából sem Nektek, sem nekünk – talán inkább
használnak!”

1111..
KÖNTZEI CSUTAKnak
Küküllõvár, 1934. szept. 8.

„...remélem, hogy úgy levelem, mint a szeszes
üveges láda megérkezett Hozzátok? Mit szólsz hozzá?
Csak kétharmad napig tarthattál velünk a nyári gyûjtõ -
úton, mégis mi a véleményed az egész „megmozdulás-
ról” általában, esetleg részleteiben? ... hogy minél ala-
posabbá tehessük a székelyföldi gyûjtõmunkát, s ezen
alapon gazdagabbá a Múzeumot! ... az idei tapasztala-
tok alapján jövõre másképpen fogom a gyûjtõút kivi -
telét indítványozni! Természetesen az ügy sikerének
érdekében, és úgy néz ki, hogy szakok szerint kell két-
esetleg többfelé induljunk, s mégis egy közös cél felé.
Ezt is be vagy meg kell szervezni alaposan, elõre. E
tekintetben az idén jól volt megcsinálva a program,
csak az idõbeosztás nem adott elég alkalmat mindenki -
nek a tárgyával való hosszabb foglalkozásra, ez pedig
az eredmény rovására ment; amint én írtam: a zoológiai
gyûjtés eredményével nem vagyok (az ideivel) meg -
elégedve! Ezért találta ki végtére BÁNYAI barátunk az
idei kirándulás jellemzésére azt, hogy ez csak „kísér-
let” volt. Hát ennek „megjárta”! Az sem utolsó ered-
mény, hogy a turistaegyletek fiókjai lelkesen segít-
ségünkre siettek; ezt az összeköttetést nemcsak meg-
becsülendõnek tartom, hanem kimélyítendõnek is.
Éppen jövõre a szeredai fiók véleményére reá is fogunk
szorulni. Részletekkel most nem akarlak untatni. Je -
lenleg a szovátai anyag preparálásán dolgozom; do boz -
számra vannak állataim!”
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1122..
Székelység, 1934/9–10: 

„A Székely Nemzeti Múzeum kutatócsoportja
júl. 9–15-ig terjedõ idõ alatt az eddig kevéssé ismert
Hargita-részleteket kutatta át (Odorheiu–Mereºti bar-
lang–Farkasmezõ–szentimrei büdös fürdõ–Lucs mejjé -
ke–Tolvajos–csicsói Büdös–csicsói Hargita-csúcs–
Vargyas-patak feje–Vlãhiþa község). Részt vettek: 
dr. SZÁDECZKY Gyula, dr. BALOGH Ernõ,
BÁNYAI János geológusok, dr. KÖNTZEY Gerõ és
DIÓSZEGHY László zoológusok, BENDE Vilmos
botanikus, HAÁZ Ferenc, JODÁL Károly, DOBOS
Ferenc tanárjelöltek és ifj. BALOGH Ernõ, ifj.
BÁNYAI János fõgimnáziumi tanulók. A kiindulás
kezdetén jelen volt dr. CSUTAK Vilmos múzeumigaz-
gató négy tanítványával. Csatlakoztak SIMÉN Domo -
kos unitárius lelkész, FÜLÖP Domokos Mereºti-rõl,
NAGY Imre Tãliºoara-ról, VÁMSZER Géza Mercurea
Ciuc-ról. Ki kell emelnünk azt, hogy ezen a nehéz
terepen, hol az élelmezés kérdése olyan nagy probléma
volt, SIMÉN Domokos, FÜLÖP Domokos, dr.
HIRSCH Hugó, VÁMSZER Géza, dr. NAGY Jenõ és
barátaik fogadták a társaságot vendégszeretettel. Az
elszállásolásnál a Turista Egylet Odorheiu-n és dr.
RÁCZ Zoltán Vlãhiþa-n fáradoztak szívesen. A be -
szervezés nehéz munkájáért dr. KÖNTZEY Gerõt illeti
köszönet. A gyûjtött anyag a Székely Nemzeti Múzeum
anyagát szaporítja.”

1133..
KÖNTZEI Gerõ jelentése
az igazgató-választmánynak
Küküllõvár, 1934. dec. 2.

Az 1931. július hó 15-én, a Székely Nemzeti
Múzeumban DIÓSZEGHY Lászlóval együttesen tett
látogatásunk és a múzeum zoológiai gyûjteménye felett
tartott szemlénknek a Választmány elõtt adott vélemé -
nyünk elõterjesztése óta nem volt szerencsém az
Igazgató-választmánynak jelentést tenni az azóta a
Székely Nemzeti Múzeum érdekében folytatott szerény
tevékenységemrõl.

Ilyen jelentés megtételére az Igazgató-választ-
mány 87/934 sz. és CSUTAK Vilmos Igazgató Úr
személyes kérésére – most a következõkben van sze -
ren csém eleget tenni.

Elsõ teendõmnek (tekintettem) a székely ere-
detû vagy a Székelyfödet kutató természetbúvárok
összeírását, hiszen még azt sem tudtuk, hogy ki, hol és
a természettudományok melyik ágával foglalozik?

Ezt azzal kezdtem, hogy a három legnagyobb
erdélyi magyar napilapban „felhívást” tettek közzé

1932 decemberében, jelentkezésre híván fel a ter-
mészetrajzzal tudományosan foglalkozókat. A jelzett
felhívásra csak hárman jelentkeztek! Így tehát nem
ment az összeírás, pedig magam is több mint tíz ilyen
egyénrõl tudtam. Tehát sûrû magánlevelezést kezdtem
zoológus vagy általában természetrajzzal foglalkozó
ismerõseimmel, éspedig nemcsak erdélyiekkel, hanem
magyarországiakkal is. Mindenkit felkértem ismerõ-
seik nevének, címének közlésére. Késõbb minden beér -
kezett címmel jeleztem a célt, elgondolásaimat. Bizony
sok nemtörõdömséggel találkoztam, sokan nem is vála -
szoltak leveleimre, de nagy örömmel kell jelentenem,
hogy többen igen buzdító sorokkal kerestek fel, helye-
selték elgondolásaimat, és a legmesszebbmenõ segít-
ségüket és munkálkodásukat ajánlották fel a célom: „a
Székely Nemzeti Múzeum természetrajzi osztályának
gyarapítása és a Székelyföld természetrajzi kutatása
érdekében”.

Folytonos további levelezés és levélbeli is -
meretségek kötése közben, a Székely Nemzeti Múze -
um igazgatójával való állandó összeköttetés fenntartá -
sával érkezett el 1933. aug. 28. Ezt a napot azért tartom
nevezetesnek, mert akkor Sepsiszentgyörgyön idõzött
több zoológus, geológus és az Erdélyi Múzeum-Egylet
sok tagja. Ezekbõl összehívtunk egy bizalmas jellegû
értekezésre többeket CSUTAK Vilmos igazgató jelen-
létében.

Ezen az értekezleten elõadtam, hogy a Szé -
kely Nemzeti Múzeum anyagi gyarapítását, különös
tekintettel természetrajzi gyûjteményének növelését és
a Székelyföld természeti kincseinek mélyebb kutatását
csak úgy tudom el(õ)készíteni, ha e célok érdekében
összefogunk, társulunk. Kérésemre, hogy az értekezlet
minden tagja szóljon a felvetett indítványhoz, a leg -
többen eleget is tettek.

Az értekezletet végzõ határozata az volt,
hogy: „a Székely Nemzeti Múzeum Természettudo má -
nyi Szakosztálya” felállítása kívánatos, de ezt a mai
viszonyok között nem lehet, vagy nagyon nehezen
lehetne megcsinálni – kivált politikai okok miatt!

Már ezen az értekezleten bemutattam, hogy a
Szakosztály felállítására alapszabály-tervezetet készí -
tet tem azért, hogy mihelyt (vagy azonnal) a Szakosz -
tály megalakulása lehetségesnek mutatkozik, az elõ-
munkálat ezen vége kész legyen (elõre gondoltam,
hogy esetleg az értekezlet a Szakosztály azonnali meg -
alakulása ellen foglal állást – az Erdélyi Múzeum-
Egylet egyik osztályigazgatója, fõtitkára és jogtaná -
csosa voltak ezen a véleményen!). Ezen az értekezleten
tízen vettünk részt, s többen azt az elhatározásunkat
nyilvánítottuk, hogy ha most nem is alakulhatunk meg
hivatalosan, de a fent jelzett cél érdekében haladékta-
lanul és folytatólagosan dolgozunk.
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Ebbeli elhatározásunk abban csúcsosodott ki,
hogy 1934 nyarán egy Székelyföldet kutató társaságba
jöttünk össze, és folyó évi június 9-tõl 15-ig a Hargita-
hegységet jártuk, kutattuk, gyûjtöttünk anyagot a
Székely Nemzeti Múzeumnak és magunknak, s fõleg
sok tapasztalatot szereztünk arra nézve, hogy a Szé -
kelyföldet tovább kutató jövendõ útjainkat miképpen
rendezzük, hogy az minél eredményesebb legyen! Erre
a gyûjtõútra tizenegyen indultunk, de közben sokan
belekapcsolódtak, papok, tanítók, fiatal tanárok, sõt
intelligens érdeklõdõk és diákok is, úgyhogy többször
tizenöt-húszan is voltunk. A gyûjtõút eredményére
jellemzõ volt, hogy az végig úgy nézett ki, mint egy
mozgó szabadegyetem, ahol mindenki tanult vagy taní-
tott (ebben kiemelkedõ oroszlánrésze volt Dr.
SZÁDECZKY Gyula nyugalmazott egyetemi nyil-
vános rendes tanár, fõgeológus úrnak).

Idei kutatóutunk befejezése elõtt Hargita -
fürdõn 1934. július 13-án a részvevõk értekezletet tar-
tottunk, amelyen mindnyájan az elért eredményeket,
tapasztalatokat adtuk elõ, és a jövõ évi hasontermé -
szetû kutatóút helyét és módját beszéltük meg.

Ki kell emelnem mellékesen azt is, hogy idei
kutatóutunkon, amerre csak jártunk, mindenfelé meg -
ér téssel, örömmel, segítséggel s a legnagyobb jóindu-
lattal találkoztunk, s ilyen hajlandóságáról jövõre is
biztosítottak. Elöl jártak ebben az Erdélyi Kárpát Egy -
let csíkszeredai fiókjának tagjai.

Jelenleg a jövõ évi munkánk és utunk elõ ké -
szítésén dolgozom, – az ezévi tapasztalatok felhasz ná -
lásával folyik a levelezés és irányítás a szakszerû mun -
ká ra, s máris értékes újabb eredményt könyvelhetek el.

A Székely Nemzeti Múzeum részére eddig a
következõk munkásságára sikerült ígéretet kapnom:

1, BÁNYAI János tanár, Székelyudvarhely,
geológus, régi kutatója a Székelyföldnek;

2, BOGA Lajos dr., tanár, Csíkszereda:
„öröm mel kapcsolódom bele a munkába .......94 fõkép-
pen hydrobiológiával s hegyi patakjaink faunájával
foglalkozom........ stb.;

3, DIÓSZEGHY László festõmûvész, Boros -
jenõ, csak az idén 317 fajlepkét gyûjtött a Hargitán, s
még van feldolgozatlan anyaga; adományát az Igaz -
gató-választmány(nál) ismerteti;

4, DOBAY László nyugalmazott vasúti fõfelü-
gyelõ, Dicsõszentmárton, ornitológus, nemcsak lelkes
pártfogója a Székely Nemzeti Múzeumnak, hanem
CSUTAK igazgatóval arról is tárgyalt, hogy esetleg
Sepsiszentgyörgyre költözik, és a múzeumnak zooló-
giai tárgyú munkájával lesz segítségére;

5, G(A)ÁL István geológus professzor,
Mátyásföld: „fosszilis csigák és emlõsök meghatáro -
zása terén tehetnénk fajunknak szolgálatot”,

6, KOLOZSVÁRI Gábor egyetemi magán-
tanár, múzeumi õr, Budapest: „szívesen állok rendel -
kezésére pókok meghatározásában...”

7, LÁSZLÓ Kálmán, Brassó: „örömmel va -
gyok hajlandó a megindított munkához csatlakozni, s
szerény erõmhöz mérten hozzájárulni, hogy a Székely
Nemzeti Múzeum részére megfelelõ herbáriumot hozni
össze..... stb.”

8, Dr. SOÓ Rezsõ egyetemi nyilvános rendes
tanár, Debrecen (botanikus): „szívesen szolgálok rész-
letes utasításokkal, irodalmi adatokkal, esetleg 1-2
könyvet is tudok küldeni” ... „legjobb volna összehozni
a társaságot – úgy lehet legtöbbet elérni .... gratulálok a
lelkes vállalkozáshoz, s amennyiben lehet, szívesen
állok rendelkezésükre”!

9, TÖRÖK Zoltán tanár, Segesvár, paleontoló-
gus; rendszeres kutatást kezdett egyénileg kidolgozott
terv szerint, s gyûjtésének anyagát a Székely Nemzeti
Múzeumban, tervei szerint készült szekrényben fogja
elhelyezni.

10, Dr. SZÁDECZKY Gyula nyugalmazott
nyilvános rendes egyetemi tanár, fõgeológus, Kolozs -
vár; részt vett az idei gyûjtõúton, állandóan magyará-
zott, ásványokat gyûjtött, és a fiatalabb geológus gene -
rációnak nagyértékû elõadásokat tartott;

11, Jómagam lepkéket gyûjtöttem a Hargitán és
más rovargyûjtõ (fõleg bogarász) hiányában minden féle
rovart is; Marossszékbõl (Szovátáról és Pókáról) több
száz állatom van félretéve a Székely Nemzeti Múzeum
részére, mint székelyföldi állat; ezenkívül a gyûjte mé -
nyem most folyó rendezése alkal mával a nekem felesle -
ges állatokat mind a Múzeum részére raktározom el.

E nyáron hüllõket is gyûjtöttünk a Múzeum
részére, és a szükséges borszeszes készítményekhez
gyûjtõládát sikerült szereznünk!

CSUTAK Vilmos Igazató úrral mostanában
értekeztünk, és tervezzük a múzeumi gyûjtõszekrények
építése kérdését, dobozok mintáit stb.

Végtére jelentem, hogy mellékelten van sze -
rencsém átnyújtani a „Székely Nemzeti Múzeum termé -
szettudományi szakosztálya alapszabályai” – terve zetét!

Az Igazgató-választmány bölcs elhatározására
bí zom annak letárgyalását és annak az idõpontnak
meg határozását, amikor a Szakosztályt életre hívni le -
het séges lesz!

Abbeli reményem kifejezése után, miszerint
fenti kis munkásságommal nemcsak hozzájárulhattam
a székely kultúra továbbfejlesztéséhez, hanem a sza-
kosztály felállítása esetén ennek a kultúrának egy erõs
oszlopa kifaragásához és felállításához is hozzájárulha-
tok – maradok kiváló tisztelettel

Dr. KARATHNAI KÖNTZEI
nyugalmazott járásorvos, birtokos
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1144..
JJeelleennttééss 
a Székely Nemzeti Múzeum által 
dr. KÖNTZEY Gerõ vezetésével
megszervezett hargitai kutató-kirándulásról,
amely 1934. júl. 9–15. (között) tartatott.95

Tekintve, hogy a megszervezés és a zoológus
csoport munkájára vonatkozó adatok dr. KÖNTZEY
Gerõ jelentésében bentfoglaltatnak, azért a geológiai és
botanikai eredményekrõl leszek bátor az alantiakban
számot adni.

A geológusok csoportjában dr. SZÁDECZKY
Gyula, dr. BALOGH Ernõ és BÁNYAI János vettek
részt, míg növénytani gyûjtéssel BENDE Vilmos fog -
lalkozott. A továbbképzés és a gyakorlati kutatás meg -
ismerése céljából beszervezett ifjak a kutatók mellé vol -
tak beosztva, s részben segítségére voltak az illetõknek.

Geológiai szempontból legfontosabb feladat a
Hargita vonulatát képezõ andeziteknek a megismerése
volt, hogy azoknak variáló sokféleségét a térképen pon-
tosan jelölni lehessen. Épp ezért tényleges tárgyi gyûjtés
kevés volt, már csak azért is, mert BÁNYAI János az -
elõtti, már évtizedes munkája révén a kõzetek már be
voltak gyûjtve a Székely Nemzeti Múzeum számára.

A kõzethatárok megállapításán kívül feljegy -
zésre méltó adatgyûjtés folyt irodalmi közlemények alak -
jában való közlésre az ásványvizekrõl, amelyek eddig
egyáltalán ismeretlenek voltak az irodalomban. Így a
homoródalmási határban fekvõ Farkasmezõ gazdag
borvizes foltja volt érdekes, amelyrõl ugyan a több, mint
100 éves régi adatok némelyikében szó volt, s az egyik -
nek az elemzését is közlik, de azóta teljesen feledésbe
ment ez az adat. Épp így semmi szó sincs a mellettük levõ
vasbányákról és kohókról, amelyeknek a nyomait meg-
találtuk, s igen nagy közgazdasági érté ket jelentenek!

Új teljesen a csíkszentimrei Büdös hatalmas
gázömléses és borvizes telepe is, ahol észrevétlenül
egy egész csinos új fürdõtelep keletkezett.

Geológiai szempotból most került munka alá a
Szent Anna-tói Mohos-tónál még nagyobb csíkszent -
királyi Lucs hatalmas tõzegtelepe is.

A csicsói Büdösfürdõnél egy új típusú andezit -
nek, a bazaltos andezit láva folyásának a felfedezése új,
épp (így) a Vargyas-patak forrásterületének a Hargita-
centrumban 1300–1500 m magasságban lévõ, most fel -
fedezett borvízforrásai is, amelyeknek e szempontból
óriási közgazdasági jelentõségük lesz gyógyászati
fontosságuk miatt. Ismeretlen adatok voltak idáig (az)
épp ezeknek a közelében felfedezett ércesedések,
fõként pirit impregnációk alakjában!

A botanikai eredmények közül ki kell emel-
nünk az aránylag kevés virágos növény mellett inkább

a mohák és zuzmók gyûjtését, amelyeknek a feldo-
gozását a Magyar Nemzeti Múzeum növénytani osz tálya
vállalta, s annak a meghatározása már meg is tör tént, s
napok kérdése, hogy az eddig nem képviselt csoport
meg veti alapját a múzeum virágtalan gyûjtemé nyének.

Összefoglalva különben az eredményeinket, a
következõ szempontokat igyekeztünk megvalósítani.
Tárgyi anyaggûjtésen kívül irodalmi adatok közlésére
anyagot, fõként pontos térképezést csinálni.

E tudományos és muzeális feladat mellett
nagy gondunk volt az újabb nemzedék bevonására,
hogy az utánpótlásról gondoskodni tudjunk, s hogy a
fiatal egyetemi ifjúságot bevezessük a gyakorlati mun -
kába, s a földünk feldolgozását velük megkedvel -
tessük. Ez, amint a kezdet is beigazolta, a legtelje-
sebben sikerült is, s talán az volna a legjobb, ha köz -
életünk felvirágoztatása érdekében e rendszert minden
téren vezetnõk, s így lépésrõl lépésre nyomulnának az
ifjak elõre a tapasztaltabbaknak a vezetése alatt, oda,
ahová aztán mindeniküknek el kell érnie a természet
sorrendje szerint!

Annyi bizonyos, hogy amint a tapasztalatok s
a kedvezõ eredmények mutatják, úgy e kutatóutak
rendszeresítése vitális érdeke a székelységnek s a tudo -
mánynak is:

Õszinte tisztelettel: BÁNYAI János

1155..
ÚÚttiitteerrvv
a Hargita-kutató csoportnak 
1935. júl. 5-tõl 15-ig tartandó munkálataihoz

Részvevõk:
SZÁDECZKY Gyula dr. geológus vezetõsége alatt,

I. LÉVAI Lajos dr. geográfus, FERENCZI
Sándor zoológus, BENDE Vilmos és SZABÓ József
botanikusok, JÓZSEF Dezsõ etnográfus, festõmûvész,
TÖRÖK Zoltán geológus, BÁNYAI János geológus.

II. BARTHA Imre, DEMETER László,
HAÁZ Ferenc, HORVÁTH József, JODÁL Károly,
MOLNÁR István, MOLNÁR Lajos, PARÁDI Ferenc
tanárjelöltek.

III. ifj. BALOGH Ernõ és NYÁRÁDY Antal
fõgimnáziumi tanulók.

NAGY Imre, a csoport gazdasági ügyeinek
intézõje.

Érkezés:
I. A Bucsad Oltului-sepsibükszádi vasúti

állomásra érkezõk az állomástól kiinduló mezei úton kb.
egy órai gyalogút után érnek Uzonkafürdõ telepre. A
Sepsiszentgyörgyrõl jövõk jöhetnek esetleg autó busszal
is, s akkor a Hatodon a Bacon felé esõ oldalra leérve a
völgyben szállnak le az autóbuszról. (Sofõr tudja!!)
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II. A Kolozsvár felõl jövõknek legcélszerûbb
5-én reggel a 6 ó. 43 p.-es személyvonattal vagy a 9 ó.
6 p.-kor induló rapiddal indulni. (Ezeknek Rupea-Kõ -
halom állomáson le kell szállni, s bevárva a személy-
vonatot, azzal kell továbbmenniök!) Érkezés Au gustin-
ágostonfalvi állomásra 15 ó. 9 p. Az érkezõket autó-
busz várja, s Barótra bemenve felszedi az ott lévõket!
A más irányból jövõknek tanácsos úgy az udvarhelyi,
mint a brassói autóbusszal reggel elindulni, s Baróton a
megállónál a SÓS-vendéglõnél gyülekezni. Ezek a
vasúton jövõk megérkezéséig a szénbánya vidéket jár-
ják be és gyûjtenek kövületeket!

(Akinek nincs féljegye, tanácsos, ha Brassóig
vált jegyet – fõként a Kolozsvár felõl érkezõk, s visz-
szafelé menve ezt a jegyet felhasználja!!) Ágostonfalva
ezidõszerint nem fürdõállomás!! Viszont Bucsad
Oltului az, s így a jegyek visszautazásra megõrzendõk!

Uzonkafürdõre való érkezés és elhelyezkedés
után találkozó és közös megbeszélés az akkor ott végzõ
biológuscsoporttal!

Napiterv:
Júl. 6–9. a fürdõbõl, mint központból napi ki -

rándulások. Anyaggyûjtés és a geológusok számára az
eruptívum és a kárpáti alaphegység határának a megál-
lapítása. (Akik nem voltak a Szt. Anna-tónál és a Mo -
hosnál, úgy júl. 8-án kirándulás oda azoknak!)

Júl. 10-én Bodvaj-bányán keresztül estére
Magyarhermányba. (Borvizek, Istenkasban földalatti
barlangborvíz, opállerakódások, dobostorta-opál, vas-
bánya stb.) Az úton pakkszekér kísér!

Júl. 11-én meghálás után indulás Magyarher -
mányból át a Füle határában levõ Kuvasszó nevû he -
lyen lévõ új központba!

Júl. 12. Lestetõi mészszirtek átkutatása.
Júl. 13. Diatomabányák megtekintése és az

opál-lerakódások!
Júl. 14. Vasérctelepek bejárása.
Júl. 15. A kirándulás vége. Autóval le Barótra,

s onnan elszéled a csoport!
Felszerelés: Mindenütt lakóházakban lesz

elhelyezkedés, s ehhez mérten csak a szokásos hosz-
szabb idõre való szükségletekrõl kell gondoskodni.
Tanácsos hozni: egy pokrócot, fényképezõgépet, táv-
csövet és a gyûjtõszereket. (Az ifjúság jól teszi, ha
szerez egy zsebbe férõ, bõszájú üveget szesszel, rovar-
gyûjtésre!) E területre vonatkozó térképlap Barót
jelzésû, 75 000 mérettel! (Vagy a Brassó jelzésû 
200 000 mérettel!) Fürdõruha.

Aki a találkozási idõt elkésné, Baróton, illetve
Uzonkafürdõre való érkezésüktõl a Barótra, illetve az
ágostonfalvi állomásra való visszaérkezésükig sem-
minemû költségrõl nem kell gondoskodjanak. Vala -
mennyien a Székelyföld vendégei.

1166..
Székelység, 1935/7–8: 

„A Székelyföld tudományos kutatására ez
évben a Déli Hargita vidékét vette fel a Székely Nem -
zeti Múzeum. A biológusok csoportja dr. KÖNTZEI
Gerõ, DOBAY László zoológusok, LÁSZLÓ Kálmán,
SZABÓ József botanikusok közremûködésével jún.
25-én kezdte meg a munkát, a Szt. Anna-tó környékén,
s Uzonkafürdõn fejezték be, a fõként geológusokból
álló csoport munkakezdõ helyén, s azokkal is még egy
ideig tovább dolgozva. A geológusok júl. 5-(tõl)
SZÁDECZKY Gyula dr. egyetemi tanár vezetése alatt
a déli Hargita képzõdményeinek újabb feltárásait vet-
ték részletes munka alá, megállapítva az egyes képzõd-
mények eddigi vitás határait. Felidézték az emlékét
BUDAI József tanárnak, aki ezelõtt mintegy ötven
évvel kezdte meg itt a munkát, szép eredménnyel. E
csoport aztán öt napi munka után a Bodvaj-bánya
vasérctelepeit, dobostortaopál képzõdményeit s a
közelben levõ Érces-borvíz és a BENEDEK Elek bar-
langjának borvízfürdõjét vizsgálta át, majd utána
Herculean község érdekes földtani alakulataira került a
sor. A kutatások a Filia község fölötti kuvasszói rész s
az ottani diatoma- és vasérctelepek vizsgálatával feje -
zõdött be. Innen a csoport egy része az almási barlang
környékét, egy másik pedig a Rika s Olt közti te rület
szelvényét tanulmányozta, s így 16-án fejezõ dött be a
sok értékes adattal és a múzeum számára gyûjtött
anyag ban gazdag kutatás.

Részt vettek még e munkában BALOGH Ernõ
dr., TÖRÖK Zoltán és BÁNYAI János geológusok,
BENDE Vilmos botanikus, JÓZSEF János zoológus,
CSIKY Gábor vegyészmérnök, SZÕCS Vilmos mû -
vész növendék. DEMETER László, HAÁZ Ferenc,
JANCSÓ Gyula, JODÁL Károly, MOLNÁR István
tanárjelöltek, NYÁRÁDY Antal tanuló. A múzeumot
dr. TÖRÖK Andor elnök és CSUTAK Vilmos igazgató
képviselték. A kutatások eredményét KOZMA András,
BIRÓ István, dr. FÁBIÁN László, BORBÁTH Vilmos,
ROZSONDAY Ádám, TORÓ József, KOMPARÁJ
(recte: KOMPORÁLY) József, KELEMEN István,
FOSZTÓ József, ESSIGMANN János, dr. GYÖRFFY
Béla áldozatkészsége segítették, s fõként NAGY Imre
földbirtokos és családja nagy fáradtsággal oldották meg
az élelmezés nehéz kérdését.”

1177..
1935. dec. 11-i ügyvezetõ-tanácsi gyûlés
(jegyzõkönyv részlete):

„CSUTAK Vilmos a folyó évi június 25 –
július 15-én rendezett hargitai kiszállással kapcsola -
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tosan jelenti, hogy a régészeti kiszállások, az évenként
több alkalommal rendezett tudományos gyûjtõ- és
kutatóutak elsõsorban a Székely Nemzeti Múzeumra
nézve bírnak föltétlen tudományos jelentõséggel azál-
tal, hogy a múzeum gyûjteményeinek gyarapítását
ered ményezik, másfelõl a gyûjtõ és kutató múzeum -
õrökre nézve, kik ilyen módon a Székelyföld isme -
retére vonatkozó tapasztalataikat gazdagíthatják. Jelen -
ti, hogy Múzeumunk ebben az évben is több ilyen ter-
mészetû szállást rendezett, melyek közül idõrendben
elsõ a folyó év június 25 – július 16-án rendezett hargi-
tai kirándulás. Errõl a kiszállásról BÁNYAI János, a
Székelység szerkesztõje, mint részvevõ, folyóiratának
július–augusztusi számában már beszámolt. Majd folyó
év december 6-án dr. KÖNTZEI Gerõ, küküllõvári
nyugalmazott járásorvos és birtokos terjesztette a Mú -
zeum Igazgató-választmánya elé tartalmas és nagy
érdekû beszámolóját. CSUTAK Vilmos dr. KÖNTZEI
levelét felolvassa és ismerteti, mely szerint a kiszállá-
son megjelent geológusokat BÁNYAI János, a zooló-
gusokat dr. KÖNTZEI Gerõ hívta össze. Mindkét cso-
port külön-külön útitervet készített, s július 5-én Uzon -
kán közös értekezletre jött össze, melyen a Múzeum
elnökén és igazgatóján kívül tizenhatan vettek részt. A
gyûjtõ- és kutatóút a Hargita déli és délkeleti részén
történt. A geológiai gyûjtés eredménye átadatott a mú -
zeum igazgatójának, míg a botanikai gyûjtött anyag
feldolgozás végett egyelõre LÁSZLÓ Kálmán brassói
bankhivatalnok kezében maradt. A gyûjtött rovartani
anyagot DOBAY László és dr. KÖNTZEI Gerõ õrzik
feldolgozva, míg a gazdag õslénytani anyagot TÖRÖK
Zoltán segesvári tanár rendezi lakhelyén. A pár évi
gyûjtés anyaga annyira felhalmozódott, hogy pl. a
rovartani gyûjtemény részére húsz nagy doboz készí -
tése vált szükségessé. A rovargyûjtemény meghatáro -
zását dr. TELEKI Jenõ, kápolnási földbirtokos vállalta
díjtalanul. Helyesnek bizonyult az a beosztás, hogy a
geológus csoport a zoológusokkal és botanikusokkal
egy vidéken, de külön idõ- és területbeosztással dol-
gozzék, annál inkább, mivel NAGY Imre, olaszteleki
birtokos a kutatókat gondos és körültekintõ ellátásban
részesítette. Eredményesnek ígérkezik tehát a régészeti
és természettudományi kiszállásnak, a jövõ, 1936.
évben történõ megtartása is, folytatólag a Hargitán,
akár Kászonfürdõ környékén. A fiatalság részvétele,
mely az idei úton öt tanárjelölttel és egy magasabb
osztályú gimnazista által volt képviselve, szintén szük-
séges és hasznos. Dr. KÖNTZEI Gerõ a levelében a
következõ javaslatot teszi:

1. Egy Sepsiszentgyörgyön lakó zoológus
szak értõ munkásságának megszerzése.

2. A borszeszes készítmények számára meg -
felelõ üvegek és borszesz beszerzése.

3. Az õslénytani szekrény elkészíttetése
TÖRÖK Zoltán tervei szerint.

4. A rovartani dobozokhoz 1936. évben a
szekrényterv és szekrény megcsináltatása.

5. A gyûjtõk és kutatás tudományos dolgoza-
tának kiadása.

6. A Múzeum körül önkéntes belépés útján a
Múzeum Baráti Körének megszervezése.

7. Az állattani gyûjtemény költségeire a költ-
ségvetésbe állandó összeg felvétele.

8. A szakértõk közremûködésének megnye -
résére és csoportosítására irányuló munka folytatása.

(Szolgál tudomásul azzal, hogy CSUTAK
Vilmos a fenti jelentésben foglalt sürgõsebb és szük-
ségesebb dolgokat, melyeknek egy részét már meg is
kezdette, tovább intézze, hogy a kutató és gyûjtõ szak-
emberek lássák munkájuk eredményét.)

CSUTAK Vilmos dr. KÖNTZEI Gerõ leve -
lébõl két javaslat kihangsúlyozását és azok múlhatatlan
megvalósítását tartja szükségesnek: a gyûjtések elren-
dezését elõsegítõ szekrények és egyéb szükséges já -
rulékok sürgõs elkészíttetésének és másfelõl a Múzeum
barátai megszervezésének kérdését... 

A hargitai kutatóutat bezáró uzonkai értekez -
letrõl 1935. július 5-én felvett jegyzõkönyvet FEL-
SZEGHI István olvassa fel, melyet az ügyvezetõ-taná -
csi ülés tudomásul vesz.”

1188..
KKáásszzoonnffüürrddõõ kköörrnnyyéékkéénneekk ffeellkkuuttaattáássáárraa
tteerrvveezzeetttt úútt tteerrvvee

Cél. A Székelyföld legkevésbé ismert területe
minden tekintetben. Az irodalomban alig találunk ada-
tot e vidékre vonatkozóan, s ezért minden megfigyelés
és tárgyi gyûjtés nagy fontosságú.

Ajánlatos, hogy a résztvevõk elõre tanulmá-
nyozzák át ORBÁN Balázs SSzzéékkeellyyfföölldd lleeíírráássáának II.
kötetében a megfelelõ részt. A geológusok és geográfu-
sok szerény adatokat találnak HERBICH J.: KKéézzddii vváá ssáárr --
hheellyy ééss vviiddéékkee c. értekezése (Földtani Közlöny, 1917).

Célszerû lesz a katonai térképlapokat maguk -
kal hozni, és azt elõre áttanulmányozni a részvevõknek.

A 75 000-es lapokból szükségesek:
1. Kézdivásárhely 21-XXXIV, 2. Ojtoz 21-

XXXV, 3. Csíkmenaság 20-XXXIV. A 200 000-es lap-
ból felöleli a bejárandó területet a Kézdivásárhely címû
440–460. Legjobb volna mindenesetre, ha – aki teheti
– a 25 000 lapok megfelelõ szelvényeit hozná magával.
(Mindenesetre azonban mindenféle méretû lap a
helyszínén a rendelkezésére fog állani a kutatóknak!)

Felszerelés: A fõszállás Kászonfürdõn lévén,
ágynemûre nem lesz szükség a kirándulók részérõl, de
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ajánlatos minden eshetõségre egy gyapjútakarót hoz-
zanak magukkal. Az apróbb dolgokban meg a szokásos
kirándulási felszerelés ajánlatos a szakmabeli gyûjtõ -
eszközökön kívül (lupé, magasságmérõ, kompasz,
fényképezõgép, távcsõ stb.)

Érkezés: A találkozó Tusnádfürdõn lesz,
ahová Brassó felõl 4.55, 7.30 és 12.50-kor érkeznek
vonatok. Van több is, de ezekkel valamelyikkel taná-
csos összeköttetést keresni! (Marosvásárhely–Madé -
falva felõl érkezik 6.30, 8.35, 12.12 órakor!) A
megérkezõk, amennyiben nem találnak senki ismerõst,
úgy az állomás szomszédságában levõ FARKAS
Nándor nyugalmazott állomásfõnök villájában jelent -
kezzenek és tegyék le csomagjaikat.

Délután lesz átmenés Kászonba együttesen
autóbusszal, s ezért szükséges, hogy a részvevõk a fent
jelzett valamelyik idõben érkezzenek meg! Aki a prog -
ram szerinti napon nem jöhetne, Kászonba eljuthat úgy,
hogy Csíkszeredába  (Miercurea-Ciuc) utazzék, s ott a
városban érdeklõdjék a Kászonba menõ autóbusz felõl,
amely délután 2 órakor indul! Az ilyennek legtanácso-
sabb Tusnádfürdõre váltani jegyet s onnan külön jegyet
Miercurea-Ciuc-ba, a megõrzött jegyekkel vissza lehet
utazni! Aki Marosvásárhely felõl jön, az is Tusnád -
fürdõig váltsa meg a jegyet (Tuºnad Bãi), de szálljon ki
Miercurea-Ciucon!!!

Napiterv:
Találkozó Tusnádfürdõn, júl. 23-án délelõtt

folyamán. A fürdõ megtekintése. Ebéd után autó -
busszal átutazás Kászonfürdõre. Elhelyezkedés után
értekezlet.

Júl. 24–25–26-án a fürdõterület és község
köz vetlen területének a bejárása. (Az archeológusok és
etnográfusok egy különítménye valószínûen a község-
ben kap elhelyezést!)

Júl. 27-én reggel indulás a Nemere-csúcs felé.
Délben tanyaverés a Lóbércnél levõ fatelepen. Útköz -
ben egy érdekes fennsíkon egy hatalmas nagy láp terü -
letének a tanulmányozása. (L. ehhez LÁSZLÓ G.: MMaa --
ggyyaarr oorrsszzáágg ttõõzzeeggtteelleeppeeii c. munkát. Földtani Intézet
kiadása, Bpest, 1916.)

Júl. 28-án a Nemere megmászása, s estére 
vissza a fatelephez.

Júl. 29-én visszamenés Kászonfürdõre állandó
gyûjtés közben egy másik úton. Délután pihenés és a
gyûjtött anyag rendezése, jegyzetek készítése. Júl.
30–31-én kirándulás az Uz völgyébe, a borvízforrások
és vastelepek átkutatásával.

Aug. 1-én megbeszélések és csomagolás. A
kirándulás befejezése. Átutazás autóbusszal Tusnád -
fürdõre.

Figyelmeztetés! Kérjük a meghívott részve -
võket, hogy érkezési körülményeiket legkésõbb július

hó 10-ig a Székely Nemzeti Múzeum igazgatóságával
Sf. Gheorghe, jud. Trei Scaune címen közöljék.

Akik a vasúti utazáshoz a fürdõkedvezményt
igénybe óhajtják venni, azok megváltott vasúti je -
gyeiket õrizzék meg!

Meghívottak a Székelyföld vendégei lesznek,
s lakás-, élelmezési költségeik nem lesznek.

Júl. 26-án vasárnap lévén, a kutatók a fürdõn
maradnak, hogy a helybeli érdeklõdõknek rendel ke -
zésére állhassanak esetleg szaktanácsaikkal, s velük
megbeszéléseket folytathassanak.

1199..
JJeelleennttééss
A Székelyföld kutatásának 1936. év nyarán
végzett munkálatainak eredményérõl

Cél: A Székelyföld egyik legkevésbé ismert
területe Kászonszék, amely teljesen izolált földrajzi
helyzeténél (fogva) mindig kiesett a kutatók útjából,
már csak azért is, mert régente távol esett a fõ
közlekedési útvonalaktól, s a terület legnagyobb része
lakatlan még ma is, s így az ottani huzamosabb idejû
tartózkodás nagy nehézégekbe ütközött. E vad, elha-
gyott helyeknek a felkutatása csak expedíciószerû
felkészüléssel sikerülhetett. Az utóbbi idõkben a köz -
lekedési útvonalak kiépülésével s az autó elterjedésé-
vel már lehetett gondolni a megközelítésre, s kint a
havasokon való tartózkodást a szaporodó fûrésztelepek
teszik lehetõvé. Így lehetett most már gondolni végre
ennek a sok meglepetést takargató területnek a felku-
tatására. Ezt most már annál is inkább meg lehetett
tenni, mert dr. NAGY Jenõ csíkszentmártoni ügyvéd,
mint különben a Székely Nemzeti Múzeumnak is az
alelnöke vállalta, hogy a helyszínen a kutatócsoport
elhelyezésére mindent meg fog tenni, ami a legtelje-
sebb módon sikerült is GYÖRGY Gábor nagykászoni
plébános legteljesebb jóakaratú munkálkodása folytán.
A Székely Nemzeti Múzeum a legteljesebb mértékben
karolta fel az ügyet, s annak az elnöke dr. TÖRÖK
Andor maga is, mint a Székelyföld történetének egyik
kutatója, részt vett, sõt, még anyagi támogatást is tudott
biztosítani, s így a felmerült fuvarok ily módon hazul-
ról kerültek ki, s ez a kirádulási költségek közös kasz -
szá ját nem terhelte meg.96

Idõ: A részvevõk elfoglaltsága miatt az idén a
kutatások ideje hátrább tolódott, mert a társaság leg-
nagyobb részét képezõ geológus, geográfus, archeoló-
gus, etnográfus tagjainak ez az idõtáj kedvezett a
legjobban. Ez a késõi idõ viszont az állattani és nö -
vénytani kutatásokkal foglalkozó specialistáinkat tar-
totta vissza, mindamellett a részvevõk ezeknek az ada-
toknak lehetõ összegyûjtésérõl is gondoskodtak.
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A találkozó júl. 23-án Tusnádfürdõn volt, és
aug. 1-én fejezõdött be.

I. – A kutatások lefolyása
A kutatásra 25 részvevõ kéretett fel, akiknek

nagy része már elõzõleg is bejelentette hajlandóságát a
csatlakozásra. A kiválogatásnál az a szempont volt, hogy
lehetõen minden szakma képviselve legyen egy-egy elis-
mert specialistával, s mellettük mint az utánpótlásra leg -
alkalmasabbak, a fiatal tanárnemzedék le gyen beosztva.
A fokozatos bevezetés kedvéért a társaság kiegészítõi
voltak azok a fiatalok, akik akár középiskolai felsõbb
osztálybeli tanulmányaikkal, vagy akik az egyetemi 
szaktanulmányaikkal jelét adták az érdeklõdésüknek.

Részvevõ kutatók voltak: BALOGH Ernõ dr.
geológus – BÁNYAI János geológus – FERENCZI
Sándor archeológus – LÉVAI Lajos dr. geográfus –
TÖRÖK Andor dr. Historikus – TÖRÖK Zoltán geoló-
gus – VÁMSZER Géza etnográfus – XANTUS János
dr. Geográfus
Fiatal tanárok: JODÁL Károly – SÓLYOM Ferenc
Egyetemi hallgatók: HAÁZ Ferenc – SZOPOS Gáspár
– XÁNTUS János
Középiskolai tanulók: ifj. BALOGH Ernõ – TÖRÖK
Zsolt

A kutatótársaság tagjai júl. 25. délelõttjén
gyûltek össze Tusnádfürdõn, ahol az ásványvíz- és gáz-
forrásokat, valamint az érdekesebb s újonnan fel -
fedezett földtani feltárásokat látogatták meg a terület
egykori térképezõje, BÁNYAI János vezetése alatt.
Ebéd elõtt a Csukás strandfürdõ igazgatójának,
FARKAS Nándornak szíves meghívása folytán a
borvizes strandot használták fel a kutatók üdülésre s
egyben tanulmányozásra. Ebéd után autóbusszal ment
át a társaság Kászon községbe. Útközben a Szent
Anna-tó kráterének külsõ zónáját, majd a Nyerges-
hágónál a Kárpáti homokkõ alaphegység gyûrõdéseit
tekintették meg. Az autó csak Kászonfalváig tudott
menni, mert az elõzõ napok nagy esõzései a fürdõhöz
vezetõ utat elrontották. A pakkokat egy szekér vitte el,
a társaság tagjai pedig gyalog tették meg az utat, s így
alaposabban szemügyre vehették a rettenetes erdõirtás
következtében fellépett árkosodásnak a kártételét. E
területnek könnyen porló, málló törmeléke vastag
rétegben fedi az alaphegységet alkotó rétegeket. A
palástként burkoló törmelékben az irtott területeken
hamar árkot mos a lefutó víz, amely igen gyorsan
mélyül, s így tönkre teszi a területet, de egyúttal a
kimosott törmelékanyagot lezúdítja a völgyekbe, ahol
utakat tesz tönkre, vagy pedig terméketlenné teszi a
kultúra alá fogott területeket. (Erre felhívtuk a bezáró
megbeszélésen a helybeliek figyelmét!)

A fürdõre estére beérkezve APOR László tu-
lajdonos várta a társaságot, a vendégszobában helyezte

el, mindenét teljesen ingyen bocsátván rendelke -
zésükre. Épp úgy a fürdõn való tartózkodásunk alkal -
mával igazi székely gavalléros vendégfogadással gon-
doskodott az élelmezésrõl is.

Másnap a fürdõ és a közvetlen környékének a
felkutatására került a sor. Pontos térképfelvételekkel
lettek megrögzítve az összes források, és méréseket
eszközöltünk a hegyszerkezeti viszonyok megállapí -
tására. E mérések a következõ napok adataival érdeke-
sen mutattak rá, hogy az ásványvizes forrásaink itt
mind törésvonalak mentén feküsznek. Ez a bejárás
ered ményezte a források petróleumos (némelyek
szerint jódos!) problémájának a megfejtését is. Meg -
találtuk  a Kárpátok külsõ övének zónájában elõforduló
paláknak a hasontársait, amit idáig nem vettek észre.
Ennek a fiatal (oligocén kori) rétegnek a jelenlétét iga-
zolta a fürdõ alatt megtalált hallenyomat is, amely adat
igen nagy jelentõségû, tekintve, hogy a hosszú kárpáti
homokkõ zónában a legnagyobb ritkaságok közé tar-
tozik a szerves maradványok felfedezése.

25-én a természetkutatók Kászonfürdõ hát-
területének a bejárásával Impér-forrásának a közbeej -
tésével egy nagy kerülõvel mentek be a faluba, ahol
azalatt az etnográfus, történész csoport végzett rész -
letes kutatásokat. A déli ebédnél volt a találkozó, s az -
után a társaság megint két csoportra oszolva folytatta
ellenkezõ irányba a kutatásokat.

Az etnográfus csoport értékes falumunkát
vég zett, amit az ezen nap beindult tájékozó kutatások
után külön három napi munka követett, ami alatt a ter-
mészetkutatók a Kárpátok gerincének kevésbé ismert,
távolabbi részleteit kutatták át. A természetkutatók
munkája a helyi vezetõség felkérésére délután a temp-
lom sírboltjában talált múmia problémájának megol -
dása volt, s utána a Szeke-patakában az égõföld kér -
dése oldódott meg azáltal, hogy egy régi térmedence
maradványaként tõzegtelep van eltemetve, amely 
könnyen meggyújtható. E helyen találunk egy gyen -
gébb kénes forrást is a patak jobb partján.

26-án, vasárnap, lévén a vidékrõl begyûlõ ér -
dek lõdõk, a társaság a fürdõtelepen tartózkodott, és a
beszélgetések során igen sok földrajzi, néprajzi, törté -
neti adat jutott a tudomásunkra, viszont az érdeklõdõk
sok, eddig rejtélynek tartott adatukra kaptak felvilá-
gosítást. E bemondások után sikerült az egykori várhe-
lyek és az egykori edénygyár, üveggyár adatait tisztázni.

27-én a program szerint a társaság kétfelé
válott. Az egyik része a központot a faluba tette át, és
ott folytatta a beindított falutanulmányt, a természetku-
tatók csoportja pedig a havasi túrára indult, tanulmá -
nyo zás alá vette a Nemere-csúcs felé útba esõ Lassúág
nevû, érdekes, magas fekvésû havasi lápot, amelynek a
medencéje, amint megállapítható, közös vízforrása az
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Uz felé irányuló Lassúág-patakának a lefolyására, épp
úgy a Bélafalva felé a Feketeügybe folyó pataknak is, s
ily módon a Legyes nevû helyen egy igen ritka földraj -
zi jelenségnek, a bifurkációnak az esetét hozván létre.
E mocsaras és még nem tanulmányozott terület ezen
kívül sok állattani és növénytani adattal is szolgált. A
letelepedés célja a Nemere alatti Lóbérc nevû fatelep
volt, amelynek a vasútjai jó földtani feltárásul szolgál-
tak, az egyik helyen egy igen ritka kövület felfede zé -
sére is vezettek (méhsejtekhez hasonló recét mutató
lenyomatok–Palaedyeatum!).

28–29-én a természetkutató csoport háromfelé
oszlott, hogy minél nagyobb területrõl gyûjthessünk
össze adatokat. Az egyik csoport a Nagy Sándor-Ne -
mere csúcsok megmászására vállalkozott, a második a
Veresvíz völgyében lévõ mocsarakat, a harmadik pedig
az Uz felé esõ területet kutatta át. Este a találkozónál
mindenik csoport elõadta a tapasztalatait. A fõ szem-
pont a rétegek dûlésének a bemérése volt, kövületek
ke re sése, és a kénes források pontos helyének a
betérképezése.

30–31-én az egyesült társaság a kevésbé is -
mert Uz-völgyébe ment át, aminek a bejárása turisz -
tikai szempontból is fontos volt, mert ennek a teljesen
alpesi természeti vidéknek a bejárása eddig ismeretlen
volt, s teljesen kívül esett a turisták által bejárt terüle -
teknek. Ez a terület is teljesen homokkõbõl lévén alkot-
va, az elõbbiekhez hasonló eredményeket adott, meg -
szaporítván a vidéknek eddig nem ismert kénes forrá-
sainak a számát.

31-én volt a záró értekezlet Nagykászonban,
ahol a helybeliek képviseletében a munkák után nagy
érdeklõdést mutató és ezt állandóan támogató GYÖRGY
Gábor plébános és RÓTH Márton kántor vettek részt. Ily
módon õk mindjárt frissiben megtudhatták a már
leközölhetõ eredményeket addig is, míg a fafeldolgozás
után az adatok nyivánosan is megjelenhetnek. Sok min-
den õket érdeklõ kérdésre kaptak feleletet, amelyet õk
különben privát úton csak költséges szakértõi kiszállás
után nyerhettek volna el (égõföld problémája, s annak
gyakorlati felhasználása, Fehérkõi borvizüknek a fog -
lalására utasítás, figyelmüknek a felhívása a kénes forrá-
sok fontosságára, a falu közelében talált vasércek jelen-
tõsége, a régi „porcelángyár” anyagának a felkutatására
irányítás, termõtalaj-ügyekben felvilágosítás!).

Ily módon a helybeliek tapasztalhatták, hogy a
támogató munkájuk fejében a közjó érdekében a mguk
javára is hasznot húzhattak, nem számítva azt a ren -
geteg tudományos adatot, amelyeknek a kutatások
foly tán a birtokába jutottunk.

A megbeszélések kiterjedtek azonban nem-
csak az addig már közölhetõ eredményekre, hanem a
fiatal kutatók kérdéseket intézhettek nemcsak tudomá -

nyos adataik gyarapítására, hanem kutató módszerek
közelebbi megismerésére vonatkozóan is, amelyekre az
illetõ specialistától mindjárt meg is kapták a választ.
Fontos kérdés foglalkoztatta a kutatókat azirányban is,
hogy a most már évekre visszamenõ tapasztalataik alatt
mint lehessen a jövõben méginkább kiaknázni a ku -
tatási alkalmat.

E tekintetben az a vélemény alakult ki, hogy
egy munka alá vett területet az eredmények tudo má -
nyos publikálása kedvéért ezen a nagy közös kirán-
duláson kívül még egyénileg is fel kell keresniök pót-
kiegészítõ adatok kedvéért, mert az igen sok célt
hasznosan szolgáló közös nagy csoportok nem enged-
nek részletekbe való elmélyülést, egy nagyobb társaság
nehezebben adminisztrálható volta miatt.

Annyi bizonyos, hogy mint már az eddigi ta -
pasztalatok is mutatják, az ilyen tömeges kutatásokra
szükség van sok mindenféle szempontból:

1. – Igen jó alkalom nemcsak az egy szakcso-
portbelieknek, hanem a különbözõknek is az össze-
jövetelre az igen hasznos megbeszélések s egymás
kutatókedvének az ébresztgetéséért. Ilyenkor lehet az
egyes tudománykörök érintkezõ területének az ügyeit
elintézni.

2. – A kutatók tömeges megjelenése egy vidé -
ken kiváltja a helybeliekben az érdeklõdést, és sok
észrevétlen lappangó értékes adat felszínre való jutását
segíti elõ. A helybeli érdeklõdõk kedvük szerint jutnak
specialistákkal összeköttetésbe, s ez a személyes össze -
köttetés a jövõre vonatkozóan is igen hasznossá válik.

3. – A helybeliek az összeköttetések folytán
rengeteg olyan adathoz jutnak ingyen, amelyek rájuk
nézve nagy gyakorlati jelentõségûek (anyagaik vizs-
gálata, talajtermõ viszonyokhoz felvilágosítás, bánya -
nyitáshoz utasítás, ásványvízfoglalások helyes meg -
oldása stb.).

4. – A csoportos munka szolgálja az után-
pótlás nehéz problémáját. A fiatal, egyetemrõl kikerült
tanároknak csak laboratóriumi gyakorlatuk van. Ily
módon a szakemberek mellett megtanulják a külsõ
adat gyûjtõ munkát, és utasítást kapnak, s összeköt-
tetéseket szereznek azoknak a feldolgozására. Épp így
ismerõsöket szereznek vidéken, ahol aztán a további
munkájukhoz támogató barátokra tesznek szert.

5. – A középiskolák felsõbb osztályában ta-
nuló ifjak s az egyetemi elõadásokat hallgatók itt ked-
vet kapnak hajlamuk szerint a kutatómunkára, s jó indí -
tékot szereznek arra, hogy iskolai tanulmányaikban mi -
re terjedjen ki fõképpen a figyelmük.

II. Eredmények összefoglalása
A leírásban elõbb szétszórt adatok mutatják,

hogy e rövid kutatási idõ alatt is igen sok nem remélt új
adat birtokába jutottunk. A kászoni és a Lassúág feletti
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magas medencék kialakulására gyûjtöttünk elfogad-
ható adatokat. Hegyszerkezeti vizsgálatok a sûrû
bemérésekkel világossá tették a hegység felépítését.
Minden felkutatható ásványvizes forrást betérképez -
tünk, s azoknak értékét a lakosság tudtára hoztuk. A
gyûjtött kõzetpéldányok, állati és növényanyag feldol-
gozása után nemcsak az irodalmi adatainkat sza-
porítják, hanem azok a Székely Nemzeti Múzeum tu -
laj donába mennek át, s így annak értékét emelik.

A kászoni érdekes téma a Keleti Kárpátok felé
fordította a figyelmet, s így a jövõ évre a társaság a
Kovászna vidéki, szintén elhagyatott területet tûzte ki a
kutatás tárgyává. Ott remélhetõen nagy segítségünkre
lesz a faipari termelés vezetõsége is, megkönnyítvén az
elhelyezkedést és az ellátás dolgát.

A kutatások technikai részénél s a gazdál -
kodási körülményeknek az eddigi bevezetett módszer-
rel megállapíthatjuk, hogy teljesen bevált. Az egész
expedíció-szerû kutatótársaság ezen az alapon olyan
szerény anyagi feltételek mellett valósított meg igen
szép célkitûzéseket, amelyeket más körülmények kö -
zött hatalmas összegekkel lehetett volna csak elérni.

A szervezetnek az alapja a régi székely kuta -
tásrendszer. Minden jóakaratú támogatója az ügynek
azt adja, amit tud. A helybeliek jóakaratú támogatá-
sukkal olyan kedvezményekben tudnak részesíteni, ami
másként tetemes összeget vonna el a rendelkezésre álló
összegbõl. (Lakás, fuvarok, útmutató kalauzokként va -
ló ingyenes társulás stb.)

Így a közös költségek fedezésére szolgáló ösz -
szeg tisztán csak az olyan tárgyi kiadások fedezésére
marad, amelyet már a legjobb akarat mellett sem lehet
még várni a helybeliektõl!

A kutatásban részvevõk pedig anyagi gondok-
tól mentesen (úgy a pénzbeli értéket értve, mint az utá-
najárás idegrontó munkáját) teljesen a kutatásnak szen-
telhetik minden idegszálukat, mert mindent készen
kapnak, s így energiájuk nem forgácsolódik el.
Amellett öntudatukat emeli az, hogy a mai körülmé -
nyek közt szokatlanul nemcsak elvileg ismerik el
kutatómunkájuknak az értékét, hanem ennek nyomaté -
kosan is jelét adják.

Azt tapasztaltuk, hogy a kutatás alá vett terület
lakosságának is óriási öntudatbeli emelkedést jelent az,
hogy egy önzetlen dolgozó társaság az õ érdekében
dolgozik, s észreveszi, hogy még mindig van a fajtájá-
nak egy egész csoport dolgozó embere, akiknek e mun -
kálkodására számíthat.

Szinte vázolhatatlan az a sok eredmény minden
oldalúlag is tekintve, ami az ily módon a talán egye bütt
sehol sem ismert összetétel és szervezésben elérhetõ.

Annyi bizonyos, hogy egy ennyi számból álló
társaság költségvetése olyan alapon összeállítva, amint

a kiránduló társaságokét szokás, bizony hatalmas
összegeket emésztene fel.

Mindenesetre a kutatásokon kívül, most már
szóba kell kerüljön az eredmények nyilvánosságra való
hozatala is, amely állandó megbeszélési témáját is
képezte a társaságnak, már csak azért is, hogy az össze -
gyûjtött adatok ne szóródjanak szét a szakfolyóiratok
hasábjain, s aztán amellett, hogy az adatok leközlése
céltudatosabb megfigyelésekre késztesse a kutatóinkat.

E tekintetben az elsõ lépéshez a módot
GYÖRGY Gábor plébános adta meg, aki készséggel jelen-
tette ki, hogy amennyiben a közlemény a most renoválás
alatt álló templomuk felszentelésére készen lehetne, úgy a
nyomtatási költségekrõl gondoskodni tudna.

Így aztán az eloszlásnál a kiosztott munka alap -
ján mindenik kutató a maga számára vállal témát, feldol-
gozva adja át a megbízott szerkesztõnek, BÁNYAI
Jánosnak, aki a sajtó alá való rendezésrõl gondoskodik.

Tisztelettel jelzem ez alkalommal, hogy a
költségek számszerû jelentését az elfoglaltságom miatt
a felülvizsgálat megejtése céljából egy hónapon belõl
tudom beterjeszteni.

Jelentésem szíves tudomásul vételét kérve
maradok õszinte tisztelettel:

Székelyudvarhely, 1936. október 20.
BÁNYAI János

2200..
AA sseeppssiisszzeennttggyyöörrggyyii SSzzéékkeellyy NNeemmzzeettii
MMúúzzeeuumm 11993377.. éévvii kkuuttaattáássaaiinnaakk tteerrvveezzeettee

Cél: A múlt évi kászoni kutatások eredményei
bizonyították be legjobban, hogy a Székelyföld e ré -
szének, a Kárpátok délkeleti kanyarulatának mennyire
nincsenek eddig ismert adatai. Teljesen egy idegen
föld rész expedíciójához hasonló munkálatokra van
szükségünk, hogy megtudjuk, mit is rejtegetnek e terü -
letek. Ezért határozta el a kutató társaság a zárókonfer-
encián a kászoni terület folytatásának, a Kovászna fö -
lötti ismeretlen havasoknak a felkutatását, amelyrõl
sem földtani, sem állattani vagy növénytani adataink
nincsenek.

Idõ: Az állattani kutatók számára feltétlen
szükséges, hogy a terület teljes virágzása idején, tehát a
kutatási szezon elején látogassák meg e területet. A
kutatók tömegét és a kutatási tárgyat nézve a földtani
kutatásokra és zoológiai pótadatok összeszedésére
nézve legalkalmasabb idõ aug. 3–10-ig szállani ki a
területre, míg egy kisebb, háromtagú zoológus-bota -
nikus csoport május végén venné kutatás alá a területet.

Hely és munkaterv: A kutatások célját a Ko -
vászna fölött elterülõ havasok képeznék, fõként észak
felõl Ojtoz-szoros irányában, ahol dacára a sokat em -
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legetett petróleumos forrásoknak, eddig részletes föld-
tani kutatások nem voltak. Azonkívül semmit nem
tudunk, s nincsenek térképezve az ottani sós s kén-
hidrogénes források sem. Mindenesetre nagy meglepe -
tések várhatók innen! A kirándulások központjai az
itteni fatelepek centrumai volnának, Kommandó,
Gyulafalva és Musa. Egy napot Kovászna közvetlen
környékének a bejárására fordítanánk.

Részvevõk:
A következõk hívatnának meg a munkálatokra

(akiknek jó része már eddig is részt vett a kutatásokban,
s már elõre is ígéretüket bírjuk a további közremû -
ködésre!).

Dr. TÖRÖK Andor, a Székely Nemzeti Mú -
zeum elnöke, történész, Kézdivásárhely; dr. TAVASZY
Sándor, Erdélyi Kárpát Egyesület elnöke, turista-író,
Kolozsvár; dr. XANTUS János marianumi igazgató,
geográfus, Kolozsvár; dr. BALOGH Ernõ marianumi
tanár, geológus, Kolozsvár; TÖRÖK Zoltán líceumi
tanár, geológus, Segesvár; BÁNYAI János líceumi
tanár, geológus, Székelyudvarhely; NYÁRÁDY Gyula
múzeumõr, botanikus, Kolozsvár; BENDE Vilmos
líceumi tanár, botanikus, Székelyudvarhely; dr. BOGA
Lajos líceumi igazgató, zoológus, Székelyudvarhely
(mikrobiológus); JÓZSEF János tanár, zoológus,
Budapest (lelkész); JÓZSEF Dezsõ, festõmûvész,
Gyula; dr. KLEINER Endre zoológus, Budapest (orni-
tológus).

A felsorolt kutatóknak segédkeznének az alan-
ti fiatal egyetemi hallgatók s a líceumok felsõbb osztá-
lyának a tanulói, akik bevezetést kapnának ez alkalom-
mal a kutatások gyakorlatának a megismerésébe.

ifj. XANTUS János, ifj. BALOGH Ernõ,
TÖRÖK Zsolt, NYÁRÁDY Antal, MOLNÁR István.

A nagy kutatócsoport részvevõin kívül a má -
jusban kiszálló biológus-kutatók közt részt vennének:

DOBAY László zoológus, Dicsõszentmárton;
DIÓSZEGHY László zoológus, Borosjenõ; dr.
KÖNTZEI Gerõ zoológus, Küküllõvár; gr. TELEKI
László zoológus, Hátszeg; LÁSZLÓ Kálmán botani -
kus, Brassó; Költségek: A nagy csoport napi élelme -
zésére à-60 lej 7 napra és 17 személyre 7140 lej

Utazási költségtérítés: 
Kolozsvárról és vissza 7 személyre à-500–

3500 lej; Székelyudvarhelyrõl és vissza 5 személyre à -
300–1500 lej; Segesvárról és vissza 2 személyre à-
200–400 lej; Budapestrõl-Gyuláról és vissza 2 sze-
mélyre à-600–1200 lej

Összesen: 6600 lej
Elõkészítõ utazásra: 400 lej; Vegyes, elõre

nem látott kiadások 1400 lej; Levelezés, gyógyszer
1000 lej

Összesen: 16 540 lej

A biológus csoport kiadása átlag 4000 lej
Végösszege a két kutatócsoport kiadásainak:

20 540 lej
Haszon: A kutatások feltétlen sikerrel kell jár-

janak, mert e területrõl nincsenek irodalmi adataink.
Részletes kutatások nem voltak, s így már eljött az ide -
je annak, hogy az arra mint legilletékesebb, a Székely
Nemzeti Múzeum vegye munkába e területet, s annak
eredményeinek közreadásával a további munkára fel-
hívja a tudósaink figyelmét.

A tudományos adatokon kívül közgazdasági
jelentõségû, eddig nem ismert értékek is kerülhetnek
felszínre.

E kutatási alkalom egyben nagy jelentõségû
eszmecserékre ad alkalmat, s fenntartja a kutatási ked-
vet épp az erdélyi magyarság zömét képezõ Szé kely -
föld iránt.

Az ifjaink, akik érdeklõdést mutatnak a tudo -
mányos munkálkodásokhoz, gyakorlati bevezetést,
útmutatást kapnak a legjobb erõink mellett, s kellemes
összeköttetéseket szereznek egyben a részletes mun -
kára továbbra is alkalmas terület szellemi vezetõivel, s
így kedvet kapnak a további munkához.

A népünk öntudatát emeli, s a faji kitartást
szilárdítja az a tény, ha látja, hogy mennyi kiváló em -
bere van minden nyomorúságos állapotunk dacára is,
akikben még mindig megbízhatik, s ahonnan támo-
gatást kaphat szellemi szükségleteiben.

A már jól bevált eddigi szervezet egy olyan
hatalmas kutatógárdát mutat, amelyet még kedvezõ
körülmények között is nagy nehézségekbe kerülne
összehozni. Ma a szerencsétlen helyzetünkben éppen
megbecsülendõ, hogy tiszta ideális gondolkozással a
fajunk és a tudomány iránti szeretetbõl ilyen munkákra
vállalkozók oly szép számmal akadnak.

A kutatásokk(al) begyûlõ és a szakemberek
által determinált példányok a Székely Nemzeti Mú -
zeum gyûjteményébe kerülnek be, s így annak anyagát
nemcsak leltári értékben növelik, amely többet kép -
visel, mint az összes kirándulási költségek, hanem egy-
ben ismeretlen értékeinkre hívja fel a szaktudósok,
mind a gyakorlati embereknek is a figyelmét!

2211..
AA SSzzéékkeellyyfföölldd kkuuttaattáássáánnaakk 11993377.. éévvii
mmuunnkkaatteerrvvee

Cél: A múlt évi kászoni kutatások eredményei
bizonyították be a legjobban, hogy a Székelyföld e ré -
szének s a Kárpátok délkeleti kanyarulatának mennyire
nincsenek részletes adatai. A most tervbe vett terület a
Kovászna község fölött elterülõ, régen teljesen járatlan
havasokról alig vannak adataink, pedig az újabban ott
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mûködõ fûrésztelepek minden kis részét megközelít-
hetõvé tették a mindent behálózó iparvasutakkal. Épp
azért tanácsos most ennek a kedvezõ alkalomnak a fel-
használásával felkutatni a vidéket, mert félõ, hogy az
erdõk kitermelésével megint elhagyatott hely lesz az
egész, épp úgy, amint az Barátos, Zágon községek
egykori óriási erdõivel is történt.

Fontos megoldandó problémák lesznek az
eddig itt kárpáti homokkõnek vett képzõdmények rész -
letes átvizsgálása, s lehetõen kövületek gyûjtése, a pon-
tos korhatározás szempontjából. De a helyszerkezeti vi-
szonyok felkutatása is elsõrendû érdek lesz, mert a mold-
vai petróleumzóna egyes helyeken egész ide hatol fel,
amit elárulnak a sós-kénes források, sõt egyenesen a
nyers petróleumszivárgások is. Ebbõl a célból áttanul-
mányozandó a budapesti Földtani Intézet kiadványai
közt megjelent POZEVITZ-féle munka a ma gyarországi
petróleum elõfordulásokról, ahol az eddigi irodalom
alapján apróbb adatok vannak felemlítve. Tájékozásra jó
lesz a HERBICH F.: SSzzéékkeellyyfföölldd ffööllddttaannii lleeíírráássaa címû
munka is, s épp így HAUER–STACHE: GGeeoollooggiiee
SSiieebbeenn bbüürrggeennss c. leírás. Újabban sajnos semmi adat
nincs, mind csak az addigiek ismétlésével találkozunk,
ahol valahogy e vidék szóba kerül.

Idõ: A kialakult gyakorlat azt mutatta meg,
hogy a geológiai felvételekre legalkalmasabb idõ aug.
hónap, s ezért aug. 3–10-re van kijelölve az ide fordí-
tandó idõ.

A vasúti jegyek egyenesen Covasna állomásra
váltandók, amelynek 50%-os kedvezménye van, tehát a
megváltott jegy visszautazásra érvényes, s így nem
adandó le a megérkezésnél! Legcélszerûbb volna
Kovásznára a reggeli, 9 ó. 26 p. érkezõ vonattal jönni,
ennek a csatlakozása Brassó felõl reggel 7 ó. 15 p. van.
(Kolozsvár felõl érkezik a gyors 4 ó. 40 p.-kor, amely
Kolozsvárról indul 21 ó. 27 p.-kor.) Akik Kovásznára
esetleg hamarabb érkeztek volna, úgy azoknak is az
állomáson lesz a találkozó.

Napiterv: Aug. 3-án, a megérkezés napján az
iparvasúttal felmenetel a gyulafalvi fûrésztelepre, s ott
elhelyezkedés.

Aug. 4. A telep és környékének a bejárása.
Aug. 5. A kommandói telep környékének a be -

járása, s a közelében levõ magas fennsík tõzegte lepeinek
a felvétele (fõként a botanikusok és zoológusok).

Aug. 6. A gyulafalvi teleprõl délre esõ részek
(Baszka-p. és Hosszúhavas)

Aug. 7. Gór-tetõ.
Aug. 8. Vasárnapi pihenõ, jegyzetek rendezése

s a helybeliekkel való összeköttetés felvevése.
Aug. 9. A Putna-patak környékén levõ

petróleumos képzõdmények átkutatása.
Aug. 10. Kovászna közvetlen környéke.

Aug. 11. Csomagolás és elutazás.
Figyelmeztetés: Kérjük a meghívott kutatókat,

hogy érkezési körülményeiket legkésõbb júl. 25-ig
jelentsék be a Székely Nemzeti Múzeum igazgatóságá-
nak, Sepsiszentgyörgy–Sf. Gheorghe, jud. Treiscaune.

A meghívottak a Székelyföld vendégei lesz -
nek, s így a lakás-, élelmezési költségekre gondjuk nem
lesz. Van remény arra is, hogy útiköltség megtérítést is
kapnak.

A szokásos kutatási úthoz kell felszerelnie
magát mindenkinek. Jó lesz minden eshetõségre takaró
pokrócot hozni s meleg szvettert, tekintve a havasi
hideg éjszakákra s az esõvel lehûlõ levegõre.

A térképek közül a 75 000-es lapoknak több
szelvénye kell, mivel e terület a kovásznai lap szélén
van. Ajánlatos tehát a következõ lapokat beszerezni:

Kovászna Zone 22-Col. XXXIV. Magyar bod -
za Zone 23–Col. XXXIV.

Putna-patak 22-Col. XXXV. Mintianesti Zone
23-Col. XXXV.

Legjobbak a 25 000-es lapoknak megfelelõ
szelvényei. De használhatók a 200 000-es térképek is.

2222..
JJeelleennttééss
a Székely Nemzeti Múzeum által az 1937. év
nyarán a kovásznai havasokban rendezett
kutatómunkálatok eredményérõl

Cél: A múlt évi kászoni kutatások eredményei
mutattak rá arra, hogy a Délkeleti-Kárpátok kiugró
sarka az eddigi félreesõ helyzete miatt sok felderíteni
valót rejteget. Éppoly keveset tudunk a Kovászna mö -
gött elterülõ részrõl is, amelynek a felkutatását elõse -
gítik az eddig szinte hozzáférhetetlen helyeknek is az
iparvasúttal való behálózása.

Sok reménységgel indult neki a társaság aug.
4-én, hogy a rég óhajtott munkát megkezdje, azonban
az épp ideszánt idõ alatt olyan katasztrofális esõzések
voltak, hogy részletes munkát nem lehetett végezni. A
vonattal azonban mindennek dacára sok olyan helyet
sikerült elérni, amelyeknek a tanulmányozása legalább
egy általános képet nyújtott, s a részletekre vonatko -
zóan BALOGH Ernõ dr. és BÁNYAI János szept. 1–5.
közti újabb kiszállása hozott értékes adatokat.

Résztvevõk: TÖRÖK Andor dr. Igazgató-
választmányi elnök vezetésével kevés változással azok
vettek részt, akik az elmúlt években is nagy lelkesedéssel
vállalták szûkebb hazánknak, a Székelyföldnek a felku-
tatását. Éspedig BALOGH Ernõ dr. és BÁNYAI János
geológusok, BENKÕ Gyula botanikus, VÁMSZER Géza
etnográfus, TAVASZY Sándor dr. EKE-elnök. A fiatalabb
tanárnemzedékbõl: BENDE Vilmos és SZABÓ József

78



botanikusok, JODÁL Károly és MOLNÁR István
geográfusok, NAGY Ferenc zoológus és JANCSÓ
Gyula, XANTUS János tanárjelöltek.

Lekötelezõ szívességgel vettek részt a ren-
dezés munkájában HAVADTÕY Sándor református
lelkész és DEÁK Tamás földbirtokos Kovásznáról. A
Kommandói Fatelep igazgatósága ingyen lakással és az
összes szállítási eszközök rendelkezésünkre való bo -
csá tásával voltak segítségünkre – BALKÁNY Jenõ
igaz gató fõmérnök, GÁBOR Dezsõ kovásznai fatelepi
igazgató és VÁCZY Mihály vasúti fõmérnök.

A kutatási eredmények összefoglalása:
A kárpáti homokkõ zónának e részén is sike -

rült úgy morfológiai, mint hegyszerkezeti viszonyokat
is nagyrészt tisztázni. Épp úgy, mint azt a kászoni
terület bejárásánál is tapasztaltuk, úgy itt is a gerinc-
vonulatnak megfelelõ részeken medenceszerû be -
süllyedéseket is találtunk. (Komandó falu is ebben fek-
szik!) A rétegek bemérése arra mutatott, hogy az
általánosan észak-déli csapásban haladó felgyûrt
homokkövek antiklinálisokat alkotnak, amelyekben ké -
nes, sós és petróleumforrások vannak.

Kommandó falu és a sikló táján sikerült meg-
találni a bitumenes palákat és opálos (menilit) réte -
geket, amelyek a fiatalabb képzõdményeknek a kárpáti
zóna belsejében való felépülését mutatják. (Oligocén!)
A papírvékonyságú bitumenes paláknak gyakorlati
jelentõségük is van, s ezek után már a vegyi gyárak
érdeklõdtek.

E paláknak (diszodil) a kutatása még azzal a
haszonnal is járt, hogy benne halmaradványokat és
markazit konkréciókat találtunk, amelyeknek rendkívül
nagy tudományos jelentõsége van.

Igen érdekes volt a homokkõ zónában egye-
bütt is megfigyelt gnájsz és csillámpala-tuskóknak a
felépítése, amelyeknek a dolga még megfejtésre vár!

E kutatásokkal egyidejûleg sok adatot gyûjtöt-
tünk össze az itteni egykori hamuzsírfõzõ iparról.

Növénytani szempontból érdekes volt a Kom -
mandó falu alatt elterülõ Mohos-lápnak az átkutatása.
Általában inkább a mohák és zuzmók gyûjtésére volt
alkalom, amelyeknek a feldolgozása specialistáknál
most van feldolgozás alatt, s amelyek a múzeum érté -
kes originális példányait fogják képezni.

Az eredményekhez számíthatjuk azokat a
meg beszéléseket is, amelyek állandóan folytak azalatt
az idõ alatt, amíg az esõ miatt a szobába voltunk szorít-
va. A fiatalabb kutatóink ezalatt kaptak hasznos, prak-
tikus útbaigazításokat a tudományos kutatások módsz-
ereire nézve.

Mivel a kutatócsoport elhatározta a múlt évi
kászoni eredményeinek feldolgozását és azoknak egy
monográfiában való kiadását, azért az év folyamán is

BÁNYAI János és VÁMSZER Géza több ízben mentek
ki az adatok kiegészítése céljából, amelyek hisszük,
hogy a tudományos világban is feltûnést fognak kel-
teni, annyira értékes új adatokat sikerült összegyûjteni!

Székelyudvarhely, 1937. december 2.
BÁNYAI János

2233..
AA SSzzéékkeellyyfföölldd kkuuttaattáássáánnaakk 
11993388.. éévvii mmuunnkkaatteerrvvee

Cél: A Gyilkos-tó születésének 100. évfor-
dulóját legméltóbban ennek – a kutatás szempontjából
elhanyagolt vidéknek – közelebbi megismerésére kell
fordítanunk, ahonnan sok érdekes újabb adat fel-
bukkanását várjuk. Turisztika szempontjából az érdek-
lõdés középpontjába került vidék nincs annyira átkutat-
va, hogy ismereteink komolyabb alapot szolgáltatná-
nak a turisták általnos érdeklõdésének a kielégítésére, s
éppen ez volna a egyik cél, hogy a remélhetõ újabb
érdekességekkel ne csak tudományos ismereteinket
gyarapítsuk, hanem ezekkel egy újabb vonzerõt nyújt-
sunk a vidéknek még fokozottabb látogatására.

Megoldandó probléma az Olt és Maros for-
rásvidékeinek megismerése s forrásainknak pontos meg -
állapítása a helyszíni kutatások alapján! Épp így alapos
kutatásra vár a tekerõpataki Súgó-barlang, mely most
van feltárás alatt, és környékének részletes bejárása.

Idõ: A kiránduláson részvevõk Gyergyó szent -
miklóson júl. 5-én találkoznak (minden vonatnál lesz
fogadó, de amennyiben valaki másként jön, az a Fõtéren
lévõ információs irodában jelentkezik!) Gyer gyószent -
miklós (Gheorgheni) állomása csak 25%-os vas úti ked-
vezményt kap ezidõszerint (régen 50% volt), s ha ez
idõközben nem változik meg, ajánlatos Topliþa–Romana-
ra megváltani a jegyet, amely aztán megõrizve visszau-
tazásra is érvényes s így 50% kedvezményt jelent. Ebben
az esetben legcélszerûbb, aki Marosvásár hely felõl jön, az
váltson Topliþa-Romana-n (Maroshé víz–Borszék állomá -
sa!) jegyet Gheorgheni-re (ezt is õrizze meg a megérke -
zés kor!) Ha nincs idõ rögtöni jegyváltásra, úgy legjobb, ha
valaki reggeli vonattal ér ke zik ide, s következõ vonatig –
amivel Gyergyószent mikló sig tovább utazhatik – nézze
meg a 26°-os vizû fürdõit, s környékének geológiai viszo -
nyait tanulmányozhatja! Akik Csíkszereda felõl jönnek,
azok is váltsák meg jegyeiket Topliþa-Romana-ig, de
száll janak le Gheorgeni-ben! Délután 6 óra után lesz az
együttes kiutazás autóbuszon a Gyilkos-tóig.

Napiterv: Júl. 5-én tehát estefelé megérkezés a
tóhoz, és ott elhelyezkedés.

Júl. 6-án a tó környékének a bejárása.
Júl. 7-én a Likas-havas és környékének a

felkutatása.
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Júl. 8-án A Cohárd-Kupás és környékének a
bejárása.

Júl. 9-én Kisbékáson le és a Nagybékás-szoro-
son vissza.

Júl. 10-én Nagyhagymás vidéke – Háromkútig.
Júl. 11-én Egyeskõn le Balánbányára –

Sanduj-pataki erdõõri házig.
Júl. 12-én Sanduj-pataki borvízforrások át -

vizs gálása, az Olt és Maros forrásainak megállapítása,
Súgó-barlang.

Júl. 13-án Súgó-barlang és Tekerõpatak kör -
nyékének átkutatása (vasbánya).

Júl. 14-én szétoszlás Gyergyószentmiklósról.
Figyelmeztetés! Kérjük a meghívottakat, hogy

érkezési körülményeiket legkésõbb június hó 20-ig
jelentsék be a Székely Nemzeti Múzeum igazgatóságá-
nak St. Gheorghe, Jud. Treiscaune.

A meghívottak a Székelyföld vendégei lesz -
nek, s így lakás, élelmezési költségekre gondjuk nem
lesz. Remlélhetõen útiköltség megtérítést is kapnak.

A szokásos kiránduló utakhoz kell felszerelni
magát mindenkinek, s a saját szakmájához tartozó
anyag gyûjtõ felszerelésen kívül kívánatos volna, hogy
mindenki egy rovargyûjtõ üveget is hozna magával.

Térképekbõl a 75 000-es lapjának a következõ
szelvényeire lesz szükség: Gyergyó, Békás, Oláhtop -
lica és Gyimes (összesen 4 db.). Akinek a megfelelõ 25
000-es lapjai vannak meg, annál jobb!

A terület geológiai viszonyainak elõzetes tá -
jékozásához ajánlatos HERBICH F.: AA SSzzéékkeellyyfföölldd fföölldd--
ttaannii lleeíírráássaa, Földtani Intézet (Bp.) 1941. évi jelentése.

Általános tájékozásul nagyon ajánlható
CSIBY A. dr. GGyyiillkkoossttóó mmoonnooggrrááffiiáájjáát átnézni. Meg -
szerezhetõ a szerzõnél, Gheorgeni, 90 lej. Kisebb
össze foglalás megjelent a Székelység c. folyóirat 1937.
évi 7–8, 9–10. számaiban, vagy a külön megjelent
Székelyföldi Útmutató sorozat 2. füzetében.

2244..
AAzz 11993399.. éévv aauugguusszzttuuss hhóó ffoollyyaammáánn 
rreennddeezzeennddõõ tteerrmméésszzeettttuuddoommáánnyyii 
kkiirráánndduullááss mmuunnkkaatteerrvvee

Cél: Az 1939. év folyamán a Kelemen-
Havasok eddig alig átkutatott területe kerül munka alá.
Egy pár természetjárási (turisztikai) jellegû leírástól
eltekintve, alig van közelebbi adatunk a Hargita-vonu-
lat e legnagyobb kiemelkedésérõl. Fõ szempont lesz az
andezitek különbözõ típusainak megállapítása, a
posztvulkáni hatásokkal megbontott zónák kinyo -
mozása, s az esetleges ásványi zárványok gyûjtése,
köztük a régóta ismert kéninpregnálók felkeresése. Va -
ló színûen szénsavas és kénhidrogénes források is

rejtõznek ezen a területen. – Feladatunk továbbá a
gleccsernyomok adatainak ellenõrzése, továbbá a nagy
kráter belsejének s az esetleges külsõ parazitikus kú -
pok nak megállapítása és átkutatása.

Idõ: A kiránduláson résztvevõk Maroshévízen
(Topliþa Romana), 19-én délelõtt találkoznak. A külön
érkezõk jelentkezzenek a Regnicolara Soc. Forestierã
irodájában. Akiknek azonban kellemetlen a rossz vo -
natközlekedés miatt a 19-i délelõtti érkezés, azok ér -
kez hetnek 18-án délután folyamán is. Ezek elszálláso -
lásáról gondosodunk. A vasúti jegyeket legjobb Gyer -
gyó szentmiklósig (Gheorgheni) váltani, mert ennek
50% kedvezménye van, míg Maroshévíznek (Toplicá -
nak) ezidõszerint csak 25%. Ha azonban ez a kedvez -
mény idõközben netalán megváltoznék, akkor egyene-
sen Maroshévízig lehet a jegyet váltani.

Akik Kolozsvár felõl, illetve Marosvásárhely
felõl jönnek, azok a Gyergyószentmiklósig váltott je -
gyeikkel szálljanak csak le Maroshévízen, Toplicán,
mert gondoskodni fogunk a jegyek érvényesítésérõl.
Akik korábban érkeznek Maroshézvízre (Toplicára), te-
kintsék meg a két langyos vizû fürdõt és a fûrész telepet.

Napiterv: 19-én ebédelés Maroshévízen (Top li -
cán) és utána az erdei vasúttal indulás fel a Kelemen-hava-
sok alján levõ legutolsó állomásig. Innen azonnali indulás
a Maroshévízi községi menedékházig. A csomagot lovak
viszik. Elszállásolás a menedékházban. Vacsora.

20-án a menedékház Dragasul felé esõ kör -
nyékének bejárása.

21-én a kráter belsõ részének bejárása, s a
keleti rész felõl visszatérés a menedékházhoz.

22-én a kráter belsõ részének bejárása, s a
keleti rész felõl visszatérés a menedékházhoz.

23-án a Bélborból jött lovakra felcsomagolva
a keleti rész bejárása oly módon, hogy estére Bélbor
ásványvizes forrásainak felkeresése, s innen ebéd után
a csomagokat lovakra rakva, átkelés Borszékfürdõre.
Vacsora, meghálás.

25-én a fürdõ területének tanulmányozása.
Délután autóbusszal átutazás Maroshévízre (Topliþa),
ahonnan a délutáni vonattal megérkezés Gyergyószent -
miklósra. – Itt ér véget a kirándulás, az Erdélyi Mú -
zeum Egyesület 27–29-én tartandó vándorgyûléséhez
való csatlakozással. Akik itt részt vesznek, tanácsos, ha
elõre bejelntik szállásigényüket dr. CSIBY Andor ren-
dezõbizottsági titkár úrnak, Gyergyószentmiklós-
Gheorgheni, Str. Brãtianu 65.

Figyelmeztetés! Kérjük a meghívottakat, hogy
érkezési körülményeiket legkésõbb aug. 10-ig jelentsék
postai levelezõlapon BÁNYAI János tanárnak Székely -
udvarhelyre-Odorhei-re.

A meghívottak egyes barátaink vendégei lesz -
nek, s így lakás, valamint élelmezési költségekre gon -
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duk nem lesz a kutatások ideje alatt! Remélhetõen si-
kerülni fog a vasúti költségeket is legalább részben
össze hozni és megtéríteni.

Szokásos alpesi kiránduláshoz szerelje fel
magát mindenki (meleg ruhanemû, ill. biztosíték).
Továbbá takarót, kést, villát, csuprot és tányért hozzon
magával. Ezeken kívül mindenki a szakmájához tar-
tozó gyûjtõfelszereléssel lássa el magát!

Térképekbõl a 75 000-es lapoknak Bélbor, Ma -
roshévíz és Marosborgó lapjaira lesz szükség. – Aki nek
azonban módja van rá, hozzon magával 25 000-es
térképet!

2255..
JJeelleennttééss
az 1939. év nyarán a Kelemen-havasokba 
rendezett kutatóút tudományos eredményeirõl

Az aug. 18-án és 19-én Maroshévízen gyüle -
ke zõk az indulásig a Maros-terasz és a BÁNFFY-féle
langyos vizû fürdõ tanulmányozására használták fel az
idõt. Igen fontos megállapítás az éppen építés alatt álló
nagy fürdõmedence alján felhalmozódott vastag fehér-
föld (diatomatelep) felfedezése volt. Ennek nemcsak
értékes tudományos jelentõsége, hanem gyakorlati fon -
tossága is van. A laboratóriumi vizsgálati anyag, hisz -
szük, sok új adatot rejteget magában.

Aug. 19-én délben indult a társaság a fatelepi
igazgatóság jóvoltából külön vonattal a Kelemen-hava-
sok felé. A kisvasút végállomásától három órai gya -
loglás után értük el a Maroshévíz község tulajdonát
képezõ turista menedékházat, amely pompás felsze -
relésével kényelmes elhelyezkedést nyújtott, s közel
1600 m magasságával lehetõvé tette, hogy nagyobb
megerõltetõ gyaloglások nélkül tudjuk a célunk leg-
fontosabb részét képezõ csúcs-kutatásokat elvégezni.

Aug. 20-án a Jézer-tó kutatását vettük tervbe.
Végre egész biztonsággal meg lehetett állapítani az
eddig kétségesnek tartott eredetét: délnek lefutó glecs -
cser maradványa a Reketyés-csúcsnak, amely pompás
törpefenyõ (Pinus mughus) teleppel van körülvéve. A
belõle kifolyó Putorásza (Büdös)-patakban egy több
száz méterre becsülhetõ s óriási sziklákat képezõ
kvarc ittelep van feltárva, amelynek a közelében kaoli-
nos bomlást mutató foltok is vannak. A kvarcitos telep
alsó szélén a patak bal partján bõvizû forrás alakjában
tör elõ, szinte búvópatakszerû alakban az édesvizû, de
kénhidrogént kilehelõ Puturosz (Büdös)-forrás.

Aug. 21-én az Izvor csúcsa és az alatta levõ
kráterrész került munka alá. A felépítõ kõzetek vál-
tozatosságát lehetett megfigyelni az eddigi egyhangú-
nak vett ismertetések helyett. A Jézer-tó környékén
megfigyelt kvarcitos zóna követi. Az Izvor nyugati

lejtõjén a nagy kráter közepén egy parazitikus és fekete
bazaltos andezitbõl álló kisebb kitörés van, amelynek a
tetején az egykori kártertó maradványaként egy kb. 60
m átmérõjû mohos láp található. Érdekes az is, hogy a
szokásos havasiláp-növények és a rovarevõ harmat-
füvek itt hiányoznak. Lent a patak mellett a Vajvo -
dásza-csúcs alatt egy bõvizû és rengeteg vasokkert le -
rakó forrás található, amely – úgy látszik – az egykori
borvízforrásnak a maradványa, de most minden szén-
savas, borvizes tulajdonság nélkül.

Aug. 22-én a Kelemen-havasok legmagasabb
csúcsa került vizsgálat alá. A kutatók két csoportba
oszoltak. Egyik részük a 2102 m magas Pietrosz-csú -
csot kereste fel, a másik meg a Reketyés-csúcs északi
oldalán levõ elhagyott kénbányát vette munka alá.
Nagy vizsgálati anyag gyûlt össze a kénnel impregnált
kaolinos andezitekbõl. E bányák szomszédságában két
gleccsermaradványt is meg lehetett állapítani karr-völ-
gyekkel, oldal- és végmorénákkal, a szokásos, eltûnõ -
félben levõ gleccsertóval. Nagy meglepetést keltett a
Petricelu-csúcs dacitos anyaga. E csúcsoktól dél felé,
amint látszik, igen hosszan elnyúló bázisos lávafolyá-
sok terültek el, amelyeknek a szintes tetején nagy le -
gelõk és mocsaras részletek vannak.

Aug. 23-án a társaság felpakolva egynapos
ku ta tóút alakjában szelte át a Kelemen-Havasok keleti
részét Bélbor felé. Sikerült itt megállapítani, hogy a
bélbori fiatal zökkenéses medencénél fellépõ kristályos
palák szélén az andezitek legfiatalabb típusa, a fekete
bazaltos kiképzõdés található. Bélbor falu közelében a
rengeteg borvízforrás került térképezés alá. Az itt fel-
színre kerülõ kristályos dolomitok eredetének is meg -
kaptuk a magyarázatát, a közelben levõ s a felszínre
került pegmatitos gránittömzs alakjában.

Aug. 24-án a levantei márgákat és barnaszenet
is tartalmazó medencét átszelve, Borszékre mentünk át.
Útközben egy fekete vipera is került zsákmány gyanánt
a kezünkbe. A kristályos pala (csillámpalák, grafitos
palákkal mutatkozva) Borszék közelében porlós do -
lomitokkal váltakozik.

Aug. 25. Egész napot a fürdõ területének és
forrásainak áttekintésére fordítottuk. Az Igazgatóság
gyûjteményében volt alkalmunk megtekinteni a Fõfor -
rás új foglalása alkalmával felhozott anyagot. Ezeknek
az alapján praktikus tanácsokat is adtunk az igaz-
gatóságnak a víz feketés üledékének felismerése dol-
gában. A szürke kristályos dolomitból bemosott grafit-
szemcsékrõl van szó! Gazdag tanulmányozásra való
anyag gyûlt össze az Alsóborszék szénbányájából, va -
lamint a Kerekszék hatalmas mésztufa dombjából.
Egyúttal megállapítást nyert, hogy a régi térképeken
szereplõ „halált hozó” tó a mai „Döglesztõ” nevû
iszap vulkán, az õsforrás közelében.
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A földrajzi és geológiai megfigyeléseken
kívül közelebbi tanulmányozásra váró növény- és állat-
anyag is került gyûjtés alá. Legérdekesebb e tekintet-
ben a Jézer-tó planktonjának a begyûjtése!

A tudományos eredményeken kívül nagy
fontosságú kutatás módszertani megfejtéseiben volt
része a társaság fiatalabb tagjainak, akik nemcsak
értékes vulkanológiai problémákra találtak itt nagy-
szerû példákat, hanem a gleccsernyomok felismerésé-
vel a ritkán nyíló alkalmat megkapták az eljegesedés
tanulmányozására.

A Székely Nemzeti Múzeum számára pedig az
e területrõl eddig hiányzó ásvány-, kõzet- s kövület -
anyagokat gyûjtöttük egybe.

A kutatások így ez évben is a múltbeliekhez
hasonlóan a legszebb eredménnyel jártak, s nagyszerû
alkalmat szolgáltattak a terület bejárása által a részletek
feldolgozására, amire a kutatók több tagja ki is jelen-
tette szándékát.

Az út sikerének a biztosításában nagy része
van BARABÁSSY József nyugalmazott fõerdõtaná -
csos úrnak, akinek az összeköttetése révén a maroshé -
vízi fakitermelõ vállalat készséggel segített a technikai
részek lebonyolításában.

ZÁRUG Lukács mérnök úr pedig jó helyis-
merete révén könnyítette meg a gyors mozgást ezen a
rendkívüli nehéz terepen. A Bélborban való elhe-
lyezkedésünk megoldásában VADÁSZ József nyugal-
mazott tanító volt nagy segítségünkre. Borszéken meg
a szárhegyi közbirtokosság vendégszeretetét élveztük,
ahol a közbirtokosság megbízottja, CZIMBALMOS
András igazgató gondoskodásából nyertünk kényelmes
ellátást! Ez utóbbi különösen nagy fontosságú volt,
mert a maroshévízi területen való mozgásunk igen
nagy, nem várt kiadást jelentett!

Végül az egész kutatótársaság hálás köszö netét
kell tolmácsoljam azoknak a számára, akik kedves gon-
doskodásukkal nemcsak e fontos közérdekû munkát tet-
ték lehetõvé, hanem a kutatók számára is feledhetetlen-
né váltak azok az eredményes munkana pok, amelyeket
együtt eltöltöttek s egyénileg is gazdag ismeretekkel
megrakodva térhettek a kirándulásról vissza.

Összefoglaló rövid jelentésemet zárva maradok
öszinte tisztelettel:
Székelyudvarhely, 1939. október 27.
BÁNYAI János

2266..
AA SSzzéékkeellyyfföölldd kkuuttaattáássáánnaakk 
11994400.. éévvii mmuunnkkaatteerrvvee

Cél: A gyimesi völgykatlannak, fõként a
Nagyhagymás-Tarkõ felõ esõ részének az átkutatása,
amelyet általában Gyimes-Hidegség néven ismernek. Ez
a rész is különben, mint legtöbb vidéke a Szé kely -
földnek, kimaradt eddig a részletes kutatások alól. Alig
van adatunk e változatos földtani felépítésû vi dékrõl, s
épp oly keveset tudunk flórájáról és faunájáról is.

Így ennek a területnek a bejárása nemcsak
gaz dag irodalmi adatot nyújtana, hanem bõséges tárgyi
gyûjtés révén a múzeumunk anyagát is gyarapítaná. –
A természetrajzi megfigyeléseken kívül igen fontos
föld rajzi és néprajzi megfigyelésekre is lehet számítani.

Idõ: A terület bejárására tíz nap van tervbe
véve, mégpedig július közepén, amikor a kaszálások
után kedvezõbb a helyzet a járkálásra, s emellett az
erdõs-sziklás helyek bõségesen tele vannak virágzó
növényekkel, amelynek járuléka a gazdag rovarélet is!

Részvevõk: A Székely Nemzeti Múzeum veze -
tõségén kívül a következõ kutatók meghívása ájánlható:

BALOGH Ernõ dr. – BÁNYAI János – LÉVAI
Lajos dr. – NYÁRÁDY Gyula – XANTUS János dr.
kutatók mellé: SZABÓ József  – BENDE Vilmos –
JODÁL Károly – HAÁZ Ferenc – SIMÓ László –
MOLNÁR István – JANCSÓ Gyula – CSAPÓ József –
PÁLFFY Ferenc – ifj. XANTUS János – JÓZSEF János –
SZATHMÁRY Gyula fiatal tanárok és BALOGH Ernõ,
NYÁRÁDY Antal egyetemi hallgatók, valamint: ZÁRUG
Lukács mérnök, dr. TAVASZY Sándor EKE-elnök,
VÁMSZER Géza etnográfus. Összesen 23 külsõ tag.

Költségek: 10 napra átlag 20 tényleges megje-
lenõt számítva napi 60 lej élelmezési kiadás, 12 000 lej;
postázás 300 lej; elõkészítõ út költsége 500 lej; bor-
ravalókra 1000 lej; vegyes kiadásokra 1000 lej; rész -
vevõk vasúti utazásának megtérítése 8000 lej

Összesen 22 800 lej
A kutatásokból számítható haszon: A sejtett és

remélt természeti ritkaságoknak egy egész sora, ame-
lyeknek a tudományos feldolgozása új adatokat fog
jelenteni a szakirodalomra, és egyben a népszerû tu-
risztikai ismertetéseknek fog alapot szolgáltatni. Az ed -
digi bizonytalan adatok után e terület geológiai térképe
pontosabb feldolgozást nyer.

Az eddigi anyagkitermelési próbák e kutatások
révén biztosabb alaphoz juthatnak. (Szén-, petróleum-
kutatások!!) – Végre pontos adataink lesznek e vidék
ásványvízforrásairól. (Borvizek, kénes s sós vizek!)

Sok anyag gyûjtésére számíthatunk, amelyek
gaz da gítani fogják a Székely Nemzeti Múzeum gyûjte -
ményét!
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A fiatalabb tanári nemzedék újabb tagjainak a
bevonásával, azok jó gyakorlathoz jutnak az egyetemi,
fõként elméleti tanulmányaik után.

A kutatóegyüttes állandó nyári találkozója a
rendszeres megbeszélések által fenntartja a munkakedvet
s az érdeklõdést tudományos kérdéseink iránt, s gondola-
tok kicserélése s a személyi kapcsolatok állan dó felme -
legítésével termékenyítõen hat vissza a köz életünkre is,
hisz a részvevõk valamennyije a maga kör nyezetében is
vezetõ, irányító tagja a társadalomnak.

Meg vagyunk gyõzõdve, hogy az eddigi ta pasz -
taltak szerint ez a jótékony hatás még fokozódni is fog!

Sepsiszentgyörgy, 1940. február

JJeeggyyzzeett

1. L. BOÉR Hunor, AAddaattookk aa SSzzéékkeellyy NNeemmzzeettii MMúúzzeeuumm kkéétt vviilláágghháábboorrúú
kköözzööttttii ttöörrttéénneettééhheezz, KOCS Irén, ZZoooollóógguussookk lleevveelleezzééssee aa SSzzéékkeellyy
NNeemmzzeettii MMúúzzeeuummmmaall,, 11992299––3322, PAIS Ágnes, OLASZ Gabriella, AAzz
iinnttéézzmméénnyyeess kkiisseebbbbssééggii mmaaggyyaarr mmûûeemmlléékkvvééddeelleemm kkeezzddeetteeii..
AA ccssííkkddeellnneeii tteemmpplloomm 11993355.. éévvii ffeellúújjííttáássaa, LÉNÁRT Anna, MMaaggyyaarr
SSkkaannzzeenn ééss aa SSzzéékkeellyy NNeemmzzeettii MMúúzzeeuumm, illetve AAddaattookk aa SSzzéékkeellyy
NNeemmzzeettii MMúúzzeeuumm kkéétt vviilláágghháábboorrúú kköözzttii nnéépprraajjzzii kkuuttaattáásssszzeerrvveezzõõ
tteevvéékkeennyyssééggééhheezz, valamennyi jelen kötetben.

2. Ifjú Erdély, 1928/5.

3. Ezt az adalékot KÓNYA Ádám ismertette. Tudomásunk szerint a
székelyföldi kutatóutak anyagából („Hargita-expedíciók”, bár ez így
csak 1934–35-re helytálló) eddig egyedül õ dolgozott fel adatokat, pl.
a kilencvenes évek közepén, a Székely Nemzeti Múzeumban rendezett
NYÁRÁDY Erasmus Gyula-kiállításához (ismertetések újságokban,
TULOGDY hagyatékából származó csoportképek, lapok
NYÁRÁDYnak ekkor, a Múzeum számára összeállított herbári-
umából).

4. LÉNÁRT Anna, SSzzáázzhhuusszzoonnööttéévveess ttöörrttéénneetteekk, in: ORBÁN Balázs, 
AA SSzzéékkeellyyfföölldd lleeíírráássaa,, KKiieeggéésszzííttéésseekk I., CHARTA Kiadó, Sepsiszent-
györgy, 2002.

5. TULOGDY CSUTAKnak, 1928. júl. 7-én.

6. K. SEBESTYÉN Józsefnek címzett felkérés, 1928. aug. 15-én.

7. Valószínûleg a székely címerekre gondolt, mert pár hónapja egy ilyen
témájú elõadása hiúsult meg. Vö. TÓTH Szabolcs, BOÉR Hunor, KKöözz --
mmûûvveellõõddééssii rreennddeezzvvéénnyyeekk aa SSzzéékkeellyy NNeemmzzeettii MMúúzzeeuummbbaann aa kkéétt
vviilláágghháábboorrúú kköözzöötttt, jelen kötet.

8. Dec. 29-i nyugta: BALOGH Ernõ 17 fotóját 595 lejért vásárolták meg.

9. CSUTAK NYÁRÁDYnak, 1928. okt. 11.

10. LÁSZLÓ Józsefre gondol, aki most még egyetemi tanulmányait
végzi.

11. CSUTAK LÉVAI Lajostól kér címeket, köszöni egyben a szept. 15-i
udvarhelyi múzeumi estély megszervezését, tehát õ volt az udvarhelyi
szervezõ.

12. az Udvarhelymegyei Takarékpénztár Rt. Fiók Intézete, Székely -
keresztúri Önsegélyzõ Népbank, Jótékonycélú Társaskör, ELEKES
Judith, Dr. ELEKES Domokos, Székelykeresztúri Jótékony Nõegylet,
KERRL György, Filharmonikus Társaság, Mûhely (a múzeumalapító
NAGY Lajos tanár útján), Dr. GYÁRFÁS Pál, Dr. GYARMATHY Dezsõ,
Kaszinó, vadásztársaság, Dr. FARKAS Miklós, Ipartestület és Otthon.

13. Agrár Takarékpénztár Igazgatóság, dr. KOVÁTS Károly ügyvéd,
KOLUMBÁN József ügyvéd, dr. ERÕS Péter ügyvéd, dr. GYÖRGYPÁL
Domokos ny. fõispán, dr. TAUBER József ügyvéd, dr. DARADICS Félix
ügyvéd, dr. SÁNDOR Gábor ügyvéd, dr. PÁL Gábor, szenátor, dr.
HIRSCH Hugó orvos, DÓCZY János kereskedõ, Brassói Népbank
Fiókintézet Igazgatóság, Transsylvania Bank Igazgatóság.

14. FODOR Pál mérnök.

15. NYÁRÁDY levélben kér halasztást az EEmmlléékkkköönnyyvvbe ígért dolgoza-
tára. Korábbi kutatásait a most nyárival még kiegészítené, az eddigit
magában félszegnek tartja leközölni. A végül megjelent hatalmas tanul-
mány ismeretében nem gondolhatunk egyebet, mint hogy a kiegészítés
megtörtént.

16. Az ajánlólevéllel a határátlépést próbálták megkönnyíteni, az adat
nem a Múzeum szakmai tevékenységéhez szolgál adalékkal, annál inkább
a BÁNYAIval való jó kapcsolathoz.

17. Vö. LÉNÁRT Anna említett ORBÁN Balázs-tanulmánya.

18. Vö. részletesen KOCS Irén, ii..mm.

19. Uo., KÖNTZEY levele LÁSZLÓ Józsefnek, 1931. aug. 28.: „Sugásból
egy és Rétyrõl több nekem új állat került be a gyûjteményembe”.

20. Uo., 1932. jan. 9. DIÓSZEGHY CSUTAKnak az 1931-es kiszállás
beszámolójáról stb.

21. Uo., KÖNTZEI elõbb idézett levele.

22. Uo., KÖNTZEI CSUTAKnak, 1932. jan. 14.

23. Uo., DIÓSZEGHY CSUTAKnak, 1932. ápr. 13. 

24. Uo., KÖNTZEI CSUTAKnak, 1932. ápr. 14. 

25. Uo., LÁSZLÓ József KÖNTZEInek, 1932. jún. 18. 

26. CSUTAK levele BALOGH Ernõnek, 1932. júl. 14. Mellesleg
egyébben is közremûködnek: ahogy a többi természettudós, úgy a geoló-
gus BALOGH is segít más vonatkozásokban is, 1932-ben pl. õ néz utána
a kolozsvári minoritákhoz került egykori csíksomlyói nyomdának – CSU-
TAK a jóval késõbbi, de hasonló, BEM-féle kézisajtójukat készül épp
üzembe helyezni, ehhez szükséges az egybevetés.

27. TÖRÖK Zoltán CSUTAKnak, 1933. okt. 3.: Még októberben eljuttat-
ja az alsórákosi ammoniteszeket és a környékbeli szarmata és pontuszi
kövületeket. Munkatervét illetõen, vállalja a szomszéd területek begyûj -
tését (Segesvártól) egész Szentgyörgyig. A paleontológiai és kõzet-
anyagot természetesen meghatározva viszi. Õ sem szorítkozik a geo -
lógiára: küldi az alsórákosi vár két képét, és adatokat kér történetére
(építés, birtokosok, események) – segesvári, iskolai értesítõjükbe kellene.
Igazoló- vagy ajánlólevelet kér másrészt a Múzeumtól, hogy terepen
támogassák, mint a Székely Nemzeti Múzeumnak gyûjtõ kutatót –
munkatársat is könnyebben találna így.

28. BALOGH Ernõ CSUTAKnak, 1933. aug. 22.: Besztercérõl indul a
Kelemen-havasokba, igyekszik 27-re Sepsiszentgyörgyön lenni, de lehet,
csak 28-ra sikerül. Azt hiszi, elsõ nap nélkülözni tudják.

29. CSUTAK KÖNTZEInek, 1934. máj. 14. 

30. DIÓSZEGHY CSUTAKnak, 1934. máj. 30. 

31. A júl. 3-i táviratot követõen másnapján CSUTAK küldi is az 1500 lejt.

32. Székelység,1934/5–6.

33. NAGY Jenõ CSUTAKnak, 1934. jún. 29. Elírás, vagy módosult a
prog ram: a találkozás 13-án történt.

34. VÁMSZER és a Múzeum kapcsolát illetõen l. PAIS Ágnes–OLASZ
Gabriella, ii..mm.

35. CSUTAK KÖNTZEInek, 1934. jún. 30.

36. SEBESTYÉN Sándor CSUTAKnak, 1934. júl. 3.

37. CSUTAK el is megy hétfõn az Olasztelek felõl érkezõ busszal, négy
kilencedikesével, visszaüzeni BÁNYAInak, intéztessen a tanítónõ-
képzõben szállást LÉVAIval. És mindezt írná meg KÖNTZEInek is.

38. Az elõzõ napra datált átiratban: a székelység közös tulajdona Múzeum
néhány természettudós jó barátja KÖNTZEI Gerõ ny. járásorvos fel-
hívására nemrég elhatározta a Hargita-hegység rendszeres felkutatását és
feldolgozását, ennek megindításaként KÖNTZEI vezetésével 10-én
Székelyudvarhelyrõl indulva a Hargitába legalább 8-10 napos kiszállást
tesz.

39. BÁNYAI CSUTAKnak, 1934. júl. 21.

40. Az olaszteleki, „tanyai” NAGY Imre, birtokos, pomológus, számos
madártani stb. cikk szerzõje. L. még az 1935. évi útnál betöltött szerepét.

41. Az EME 1934-es brassói vándorgyûlésén a Múzeum népes küldöt t-
ség gel fogja képviseltetni magát.

42. VÁMSZER CSUTAKnak, 1934. júl. 29.

43. CSUTAK KÖNTZEInek, 1934. szept. 20.

44. CSUTAK KÖNTZEInek, 1934. nov. 23.
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45. KÖNTZEI CSUTAKnak, 1934. nov. 27.

46. DIÓSZEGHY CSUTAKnak, 1935. jan. 3.

47. KÖNTZEI CSUTAKnak, 1935. jan. 11. körül.

48. KÖNTZEI CSUTAKnak, 1935. máj. 28.

49. LÁSZLÓ Kálmán CSUTAKnak, 1935. máj. 31. 

50. CSUTAK LÁSZLÓ Kálmánnak, 1935. jún. 7.

51. CSUTAK KÖNTZEInek, 1935. jún. 18.

52. Az elõadás elmarad, mert CSUTAKnak egybeesik az évzáróval és egy
véndiák-találkozóval. (CSUTAK KÖNTZEInek, jún. 24-én.)

53. CSUTAK LÁSZLÓ Kálmánnak, 1935. jún. 24.

54. Dr. FÁBIÁN László, (Barót), BORBÁTH Vilmos ny. baconi igazgató
(Uzonka), ROZSONDAY Ádám és TORÓ József, KOMPORÁLY József
(Magyarhermány), NAGY Imre (Olasztelek), utóbbi az élelmezés nehéz
gondját viselte családjával. BIRÓ István ny. tanár és dr. GYÕRFFY Béla
orvos (Olasztelek), FOSZTÓ József földbirtokos (Füle), KELEMEN
István unitárius esperes (Felsõrákos), ESSIGMANN János nagyke-
reskedõ (Segesvár).

55. Ez a levél az eddigi kutatás során nem került elõ.

56. Aug. 1-jén TÖRÖK Andor ír a Múzeumnak: FERENCZI Sándor helyi
gyártású kerámiát vásárolt Kászonban, térítsék az árát. A 400-500 lejes
költségtérítés ígérete valószínûleg erre vonatkozik. ROEDIGER másrészt
még az elsõ világháború elõtt kutatott több ízben Kászonban (néprajzi,
geológiai céllal), és valószínûleg most jelezte Kovásznáról egy érdekes új
észrevételét is, l. tovább.

57. Kísérõlevele 1936. okt. 24-i.

58. A gneisz kristályos kõzet, amelynek a kárpáti flisben való másodlagos
megjelenése is kérdéseket vet fel.

59. FELSZEGHI levele DIÓSZEGHYnek, 1936. nov. 3.

60. A múzeumbarát-egyesület KÖNTZEIék-féle kezdeményezésérõl van szó.

61. TÖRÖK Zoltán már említett, szeptember 7-i felvetése, FELSZEGHI
1936. dec. 28-i levele TÖRÖKhöz. 

62. Székelység, 1937/1–2. A következõ számban is van kapcsolatos
anyag, az 1936-os kutatóútról és UZ Bencérõl: az egykori Aklos-csár -
dánál szakad bele a Bence-pataka az Uzba (BÁNYAI anekdotája NYÍRÕ -
vel, akinek megmutatja a fényképet az összefolyásról). Az 1937/11–12.
számban pedig: a kutatóúton fedezték fel a hátráló eróziós Lassúág víz -
megosztását.

63. A régészeti részt FERENCZI végül önállóan jelenteti meg (AAzz eeggyykkoo--
rrii KKáásszzoonnsszzéékk rrééggéésszzeettee,, aa kkáásszzoonnii sszzéékkeellyyeekk lleetteelleeppüüllééssee ééss eerreeddeettee,
1938), BÁNYAI anyaga beleolvad AA SSzzéékkeellyyfföölldd tteerrmméésszzeettii kkiinnccsseeii ééss
ccssooddááss rriittkkaassáággaaii I. kötetébe, VÁMSZER fejezeteinek sorsát illetõen csak
a kolozsvári VÁMSZER-hagyaték rendezését követõen mondhatunk biz-
tosabbat. Nincs rá adat, miért nem sikerült összeállítani a monográfiát, ha
a pénz megvolt rá.

64. BÁNYAI 1937. ápr. 30-i levele.

65. Ügyvezetõ-tanácsi jegyzõkönyv, 1937. máj. 13.

66. TÖRÖK Andor távirata BÁNYAInak, 1937. jún. 17.

67. Párhuzamosan jelenti, hogy a 20 db. rovardobozt ládába csomagolva
a jövõ héten küldi; kéri igen óvatosan kicsomagoltatni az üvegtörések ki-
kerülése végett.

68. NYÁRÁDY Erasmus Gyula az Igazgatóságnak, 1937. júl. 6. A dom-
bormûvû térkép ma is megvan a múzeumban. Társait NYÁRÁDY
Kolozsváron is árulta, vö. Székelység, 1937/7–8.

69. SZABÓ József BÁNYAInak, 1937. júl. 9.

70. BÁNYAI FADGYAS Annának, 1937. júl. 12. 

71. FELSZEGHI BÁNYAInak, 1937. júl. 28.

72. TAVASZY Sándor, EErrddééllyyii tteettõõkk, 193.

73. Ügyvezetõ-tanácsi jegyzõkönyv, 1937. dec. 7.

74. KERESZTES TÖRÖK Andornak, 1938. júl. 1.

75. TÖRÖK Zoltán levele, 1938. júl. 1. 

76. Ügyvezetõ-tanácsi jegyzõkönyv, 1938. júl. 27.

77. Székelység, 1938/10–11.

78. Ügyvezetõ-tanácsi jegyzõkönyv, 1939. márc. 15.

79. A másik okot már ismertük: a támogatás megszerzéséhez korábban be

kellett nyújtani egy vázlatos tervet, mint ahogy a részletes programot
összeállíthatták volna. A tervezetek tehát valahol a mai pályázatok tartal-
mi dokumentációjának feleltek meg egyben.

80. HEREPEI BÁNYAInak, 1939. máj. 27.

81. HEREPEI BÁNYAInak, 1939. jún. 8.

82. BÁNYAI HEREPEInek, 1939. júl. 29.

83. Székelység, 1939/9–10.

84. Székelység, 1943/4–6.

85. CSUTAK ceruzás margójegyzete: Van! És szándékozunk fejleszteni
tovább!

86. A megjegyzés tudtán kívül BÁNYAInak szólt, aki mégiscsak fontos
lépést tett azzal, hogy herbáriumi lapjaiból kiállított akkor nyáron a
Múzeumban. Vö. CSUTAK válaszát.

87. CSUTAK fekete tintás margójegyzete: Kérjük. (A további margójegy -
zetek mind fekete tintásak.)

88. CSUTAK margójegyzete: Nincs!

89. CSUTAK margójegyzete: LÁSZLÓ Jóska jelentkezzék ott!

90. CSUTAK margójegyzete: Rendben!

91. CSUTAK margójegyzete: Helyes!

92. CSUTAK margójegyzete: Rendben!

93. BÁNYAI kézdivásárhelyi születésû.

94. Az eredetiben is kipontozott részek.

95. BÁNYAI jelentése a Székely Nemzeti Múzeum igazgató-választ-
mányának.

96. Továbbá a jelentés fogalmazványában: a vendégeket a Múzeum hívta
meg, és a Múzeum gondoskodott szállás és élelem megszervezésérõl is
(NAGY Jenõ személyesen járt el APORnál).

KKöösszzöönneettnnyyiillvváánnííttááss
A dolgozat a „Centrumok” prog ram

eredménye. A programot az ARANY János
Közalapítvány támogatja. Ezúton is köszönjük.

(A családnevek majuszkulás kiemelését, beleért -
ve az forrásközlést és az idézeteket, kötetszer -
kesztési szempontok indokolják. SSzzeerrkk.. mmeeggjj.)
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EExxppeeddiiþþiiiillee ººttiiiinnþþiiffiiccee ddiinn
SSeeccuuiimmee aallee MMuuzzeeuulluuii NNaaþþiioonnaall
SSeeccuuiieesscc ((11992288––11994400))
(Rezumat)

Una din cele mai ample programe ale
Muzeului Naþional Secuiesc din perioda interbe-
licã este cercetarea complexã a Secuimii, prin
expediþii ºtiinþifice organizate an dupã an. Sunt
invitaþi atât specialiºtii locali, cât ºi colegii lor
clujeni. Îºi dau întâlnire astfel profesori universi-
tari ºi de liceu, reprezentanþi ai elitei ºtiinþei
maghiare din România, participã regulat atât stu-
denþi ºi liceeni, cât ºi localnici interesaþi de ºti-
inþã ºi culturã. Miezul colectivului de cercetare
este format dintr-un grup de geologi ºi unul de
biologi, care sunt însoþiþi ori de istorici ai artei,
ori de arheologi ºi etnografi. Putem deosebi trei
etape distincte. Excursia de studii din 1928 este
cea mai complexã, dar mai degrabã de recu-
noaºtere, urmatã de o pauzã lungã în anii crizei
economice mondiale. În 1934 expediþiile sunt
relansate de entomologi, experimentându-se o
metodicã adecvatã. Geologii reiau în curând
iniþiativa ºi vor domina anii 1936–1939, alãturi
mai ales de botaniºti. Expediþia planificatã pe
1940 nu va mai avea loc, condiþiile schimbate
odatã cu izbucnirea rãzboiului ºi cu al doilea
Partaj de la Viena nu mai sunt favorabile.

TThhee SScciieennttiiffiicc EExxppeeddiittiioonnss iinn
SSzzéékkeellyyfföölldd ooff tthhee SSzzéékkeellyy
NNaattiioonnaall MMuusseeuumm ((11992288––11994400))
(Abstract)

One of the largest programs of the Szé-
kely National Museum in the period between the
two World Wars was the complex research of
Székelyföld through  scientific expeditions orga-
nized year after year. Local as well as specialists
from Kolozsvár (Cluj) were invited. Teachers
from the university and those from high-schools
met, constituting the representatives of the scien-
tific  Hungarian scholars in Romania, students
and high-school pupils as well as local people
interested of science and culture also regularly
participated. The core of the research-team was
made up of a group of geologists and one of bi-
ologists, who were assisted by art historians of
archaeologists and ethnographers. We can point
out three distinct stages: The study trip of 1928
was the most complex, but it was mainly of
recognition, followed by a long period of break
in the years of the world economic crisis. In 1934
the expeditions were restarted by entomologists,
while a new and adequate method was experi-
mented. The geologists shortly took over the ini-
tiative and dominated the period between
1936–1939, together with the botanists. The
expeditions planned for 1940 could not be car-
ried out as the changed conditions once with the
outburst of the war and the 2nd Vienna Arbitration
were no more favorable. 



1. ábra Az 1935. évi, dél-hargitai kutatóút BÁNYAI János-féle tervvázlata.
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