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(A közlésrõl)
A Székely Nemzeti Múzeum elsõ rész -
letes-nyilvános igazgató-választmányi
Jelentése az 1902-ben megjelent (III.)
Értesítõben látott napvilágot, a LÁSZLÓ
Ferenc-korszak velejárójaként, majd az
1914-essel bezárólag évente, önálló füze -
tekben jelentették meg, néhány száz
példányban. Eddig úgy tudtuk, az 1915
tavaszán megjelent jelentés az utolsó, és
a háború, majd a fõhatalomváltással be -
kö vetkezett változások következtében
folytatásának is leghamarabb az 1935-ös
jelentés 1936-ban kiadott füzetkéje te -
kinthetõ. A két világháború között a
bukaresti román illetékes hatósághoz
intézett jelentések szûkszavúbbak. A
most közreadott 1915-ös jelentés a
múzeumi irattárban lappangott, és való -
ban az említett sorozat utolsó darabjának
tekinthetõ. Az 1916-ban összeállított ira-
tot ugyancsak egyértelmûen nyomdai
megjelenésre szánták, de Románia 
1916-os hadbalépésével, Sepsiszent -
györgy had színtérré változásával erre
már nem volt lehetõség. A harcok után a
gyûjtemények legértékesebb részét eva -
ku álják, az új, saját fõépület évekig hadi -
kórháznak van lefoglalva, az országgal
együtt a Múzeum is háborúba süllyed. A
jelentést a századelõi jelentések meg -

késett lezárásaként tesszük közzé, tehát
jegyzetanyag nélkül. Mindössze néhány
olyan adalékra hívnánk fel a figyelmet
elöljáróban, mint a Múzeumban létre-
hozandó Székely Nemzeti Levéltár gon-
dolatának felmerülése (az impérium -
váltás után ezek szerint nem egyszerûen
alkalmi mentésként valósult meg), vagy
hogy a költözés-berendezkedés háborús
viszonyok miatti elhúzódása ugyan nem
tette lehetõvé a nagyközönség látoga -
tását, de a kutatás lehetõségét most is
biztosították. (BB..HH.)

*

Méltóságos Fõfelügyelõség!

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Mú -
zeum 1915. évi mûködésérõl és állapotáról szóló jelen-
tésünket a következõkben tesszük meg:

Az iiggaazzggaattóó--vváállaasszzttmmáánnyy az 1915-ik év
folyamán háromszor tartott gyûlést: március 27-én és
június 21-én dr. SZENTKERESZTY Béla fõispán,
múzeumi elnök és okt. 10-én dr. DADAY Vilmos vm.
fõorvos, ügyvezetõ alelnök vezetése alatt. Március 
27-én tárgyalta és elfogadta a múzeum 1914. évi
mûködésérõl és állapotáról a múzeumõrök által össze -
állított évi jelentést, az 1914. évi számadások megvizs-
gálásáról beterjesztett bizottsági jelentést; az 1914–15.
évi állami segély bejelentése kapcsán felhasználási ter-
vezetet készített, s végül a fontosabb folyó ügyekben
intézkedett.

Június 21-én ggrr.. AAPPPPOONNYYII AAllbbeerrtt volt vallás-
és közoktatásügyi miniszter múzeumi látogatása alka-
lmából gyûlt össze, hogy a múzeum gyûjtemé nyeit,
illetve a még raktárszerûen kezelt gyûjtemény -
csoportok válogatott darabjait erre a célra rendezett
kiállítás keretében bemutassa, s egyúttal saját falai
között is szíves köszönetet mondjon annak az államfér-
fiúnak, ki az új múzeum felépítése körül mindenha
elévülhetetlen érdemet szerzett az által, hogy az építés
céljaira az 1906. évi állami költségvetésben 50 000 K,
az 1908. évi költségvetésben pedig 100 000 K építési
segélyt adományozott.

Október 10-én azért tartott gyûlést, hogy ddrr..
LLÁÁSSZZLLÓÓ FFeerreenncc múzeumõr feleségének váratlan
elhunyta alkalmából kegyeletes intézkedéseket tegyen,
s a megboldogult koporsója mellett testületileg adjon
kifejezést annak a fájdalmas érzésnek, melyet a népes
családja jövõjéért élõ-haló jó édesanyának, s férje olda -
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lán egyúttal hûséges munkatársunknak váratlan és
tragikus halála váltott ki szívünkbõl.

Az üüggyyvveezzeettõõ--ttaannááccss gyûlést nem tartott, mert
a múzeumõrök a múzeum folyó ügyeit az elnökséggel
való megbeszélések alapján az egész év folya mán elin-
tézhették.

Örömmel jelentjük egyúttal, hogy Igazgató-
választmányunk és ügyvezetõ-tanácsunk kebelében
változás az egész év folyamán nem történt.

Nem mulaszthatjuk el azonban, hogy meg ne
emlékezzünk e helyen arról a másik közvetett vesztesé-
grõl is, mely múzeumunkat régi nagyérdemû múzeum -
õrünknek, NNAAGGYY GGéézzaa Magyar Nemzeti Múzeumi
igazgatóõrnek febr. 4-én bekövetkezett váratlan el -
huny tával érte. NAGY Géza 8 éven keresztül
(1881–1889) soha nem lankadó buzgósággal állott
múzeumunk bölcsõje mellett, s ez alatt gyûjteményeink
gazdag gyarapításával, ismertetésével és tudományos
feldolgozásával elévülhetetlen érdemeket szerzett;
1889-ben történt eltávozása óta pedig a testestõl-
lelkestõl magyar érzésû és gondolkozású igazi tudós
meleg rokonérzésével csüngött mindig múzeumunk
fejlõdésén és annak a székely kérdésnek és azoknak a
székely tudományos feladatoknak megoldásán, me -
lyeknek lehetõ elõbbre vitelét múzeumunk is hivatásá-
nak ismeri.

Kegyeletes kötelességet teljesített azért igaz-
gató-választmányunk, mikor a Magyar Nemzeti Mú zeum
igazgatójának, bbrr.. SSZZAALLAAYY IImmrréénneekk távirati tudósítá -
sából egykori kiváló munkatársának haláláról értesülvén,
õszinte gyászának és mély fájdalmának jeléül a múzeum
ormára gyászlobogóját kitûzte, a megboldogult özvegye,
özv. NAGY Gézáné, sz. ZAPHIRY Helén úrnõ, valamint
dr. SZALAY Imre igazgató és a múzeum tisztviselõi kara
elõtt bensõ részvétét táviratilag kifejezte, márc. 27-én tar-
tott gyûlése jegyzõ könyvében a megboldolgult emlékét
megörökítette, s a múzeum képtára számára arcképének
megfestését elhatározta.

Évek óta elintézés alatt álló ügyeink állásáról
a következõket jelentjük:

Az építés teljes befejezését, illetve a tervbetett
ppóóttmmuunnkkáákk végrehajtását és a bbeerreennddeezzééssii ügy elin-
tézését a háborúval járó rendkívüli viszonyok levétet-
ték a napirendrõl, az 1914-ik év folyamán tervbe vett új
sszzeerrvveezzeett végrehajtásához szükséges államsegélyek
ügyében felterjesztett kéréseink elintézésérõl pedig
nem kaptunk értesítést.

Ily viszonyok közt mindhárom nagy fontos -
ságú ügy végleges elintézését s ezzel múzeumunk jövõ
fejlõdésének biztos megalapozását csak a rendes vi -
szonyok visszatérésétõl remélhetjük.

Megemlítjük azonban, hogy a múzeum park -
jában és udvarterén az 1914-ik évben megkezdett bbeeffáá --

ssíí ttáásstt tovább folytattuk. Ebbõl a célból Sepsiszent -
györgy város polgármesterétõl és az állami erdészeti
hivataltól nyert engedély alapján március és április
hónapban a sepsiszentgyörgyi erdõbõl facsemetéket,
bokrokat és élõ sövénynek való apró ültetvényeket
ásattunk ki, s azokat a megállapított tervezet szerint
szintén házi munkával elültettük. Sajnos, a háborús vi -
szonyok megakadályoztak abban a régi szándékunk -
ban, hogy a múzeum telkének és legközelebbi környé -
kének a Székelyföldre nézve jellemzõ növényzettel
való benépesítési munkáját mielõbb befejezzük.

Megemlítjük továbbá, hogy az ééppííttééssii mmuunn kkáákk
egy és két évi jótállás alá esõ részének utófelül vizs gálatát
MMAALLMMOOSS AAnnddoorr fõmérnökkel ápr. 27-én elvégeztük, s a
helybeli államépítészeti hivatal utasításait a hiányok
pótlása végett az építés-vállalkozókkal közöltük. A
fõtornyunk és az északi szárnyépület fedelén a nov. 18-i
szokatlanul erõs szélvihar által okozott cseréprongálódá-
sokat kijavíttattuk és hasonló rongálások kikerülése
végett a toronyfedél alját a szélhatás kizárása céljából
bedeszkáztattuk. Ezt azért hangsúlyozzuk, mert ez a
körülmény is bizonyítja, hogy az új épület jó karban
tartása fenntartási költség sürgõs biztosítását követeli
meg. Fõépületünkön kívül a világításra és motorhajtásra
szolgáló vviillllaammooss bbeerreennddeezzééssüünnkk és vvíízzvveezzeettéékkii hháállóó --
zzaattuunnkk is állandó gondozást és javítgatást igényel, s e vil-
lamos berendezésünk nek s fõleg villanymotorunknak az
év folyamán ismé telten szükségessé vált megjavítása
máris jelentékeny összeget emésztett fel, s nyomatékosan
figyelmeztetett arra, hogy ha a múzeum állandóan zavar-
talan világítá sának biztosításáról és vízszükségletének
kielégítésérõl gondoskodni kívánunk – mi már csak
tûzbiztonsági szempontból is kötelességünk –, akkor
minél elõbb gondoskodnunk kell villamos berende -
zésünk szakszerû felülvizsgálatáról, és intézkednünk kell
házi vízvezeté künknek a városi vízvezetéki hálózatba
való végleges bekapcsolásáról.

Villamos berendezésünk minõségi és szak -
szerû felülvizsgálatára különben a m. kir. kereske -
delemügyi minisztériumot még 1914. évi febr. 25-én
176. sz.a. kelt felterjesztésünkben kértük, s nevezett
minisztérium 20012/V. sz.a. kelt leirata szerint a posta-
és távirda fõfelügyelõséget utasította is a felülvizsgálat
megejtésére. Mivel azonban a fõépület felülvizsgálati
költségeit hordozó vallás- és közoktatásügyi minisz -
térium ezt a felülvizsgálati költséget még akkor sem
volt hajlandó fedezni, mikor erre irányuló kérésünket a
Méltóságos Fõfelügyelõség 300-1914. sz.a. pártoló
ajánlattal terjesztette föl, azért e feltétlenül végrehaj-
tandó felülvizsgálat költségeirõl igazgató-választ-
mányunk fog gondoskodni, annyival inkább, mert e
költségek fedezése 714-1914. sz. leirata szerint a
Méltóságos Fõfelügyelõségnek sem áll módjában.
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Gyûjteményeink elhelyezésében változás 
nem történt.

Rendezési munkának elõrehaladásáról és a
múzeum vagyoni állapotáról jelentésünk végén emlé -
kezünk meg.

Itt csak annyit kívánunk megjegyezni, hogy
fenntartó hatóságaink és a Méltóságos Fõfelügyelõség,
illetve a vallás- és közoktatásügyi minisztérium anyagi
támogatása mellett a folyó évben is a székelyföldi
ppéénnzziinnttéézzeetteekkttõõll s HHáárroommsszzéékk vármegye nnééhháánnyy kköözz sséé --
ggéé ttõõll nyertünk anyagi segítséget.

A székelyföldi pénzintézetekhez fenntartási
segélyért 20-1915. sz.a. jan. 10-én intéztünk kérést.

A beérkezett adományok a következõk:
1. Az Agrár Takarékpénztár Sepsiszentgyörgyi Fiók -
intézetétõl 25 K;
2. A Baróti Takarékpénztár r.-t.-tól (Barót) 25 K;
3. A Háromszéki Takarékpénztártól (Sepsiszentgyörgy)

50 K;
4. A Kézdivásárhelyi Takarékpénztártól
(Kézdivásárhely) 50 + 50 + 4.17 =   104 K 17f;
5. A Kovásznai Takarékpénztártól (Kovászna)

50 K;
6. A Sepsisárkosi Takarékpénztártól (Sepsiárkos)    10 K.

öösssszzeesseenn:: 226644 KK 1177 ff..
Megjegyezzük itt, hogy a Kézdivásárhelyi

Takarékpénztártól kiutalt és beérkezett segélyösszeg-
ben a folyó évi 50 K mellett az 1914-ik évre adomá-
nyozott 50 K s annak idõközi kamata is benne van.

A Háromszék vármegye kköözzssééggeeiihheezz 529-
1914. sz.a. intézett kérésünk alapján a folyó évben
beérkezett segélyek a következõk:

I. A Kézdi járásból:
1. Kézdialmástól (1914-re 10 K és 1915-re 10 K)
összesen 20 K;
2. Lécfalvától (1915-re) 10 K;
3. Maksától (1915-re) 5 K;
II. Az Orbai járásból:
1. Palpolcztól (1915-re) 5 K;
2. Zágontól (1915-re) 10 K;
III. A Sepsi járásból:
1. Árkostól (1915 évre) 10 K;
2. Kököstõl (1914-re 5 K és 1915-re 5 K) = 10 K;
3. Magyarbodzától (1915 évre) 10 K;
4. Mikóújfalutól (1915-re) 5 K;
5. Sepsisbükszádtól (1915 évre)                   5 K.

öösssszzeesseenn 9900 KK..
Itt említjük meg pótlólag, hogy Gelence

község 1915. dec. 29-én kelt hivatalos értesítése szerint
1914. évi máj. 21-én 40 jegyzõkönyvi sz.a. hozott
határozatával 50 K egyszersmindenkori segélyt szava-
zott meg. Ez a segély azonban még nem érkezett be
pénztárunkba.

Gyûjteményeinket vásár, letét és ajándék útján
gyarapítottuk.

E gyûjtemények általános gyarapodásáról a
következõket jelentjük:

Az 1915. évben a gyarapodás a következõ:
I. Könyvtárnál: 12 642 db. 2. Régiségtárnál:

898 db. 3. Néprajzi gyûjteménynél: 37 db. 4. Képzõ -
mû vészeti gyûjteménynél: 210 db. 5. Természetrajzi
gyûjteménynél: 359 db.

A gyûjtemények törzsanyagának állománya az
1915. év végén: 1. Könyvtárnál 83 660 db. 2. Régi -
ségtárnál: 27 415 db. 3. Néprajzi gyûjteménynél: 6042
db. 4. Képzõmûvészeti gyûjteménynél: 699 db. 
5. Természetrajzi gyûjteménynél: 13 107 db.

Az 1914. év elsõ felére kiutalt 1600 K könyv -
tári rendkívüli államsegély, az 1913. évrõl áthozott
45.66 K éremtári államsegély-maradvány, továbbá a
segéderõk díjazása és haszonbér címén 1913. évben
kiutalt államsegélyekbõl az 1914. évre áthozott 237 K
52 f maradvány felhasználásáról szóló elszámolásunkat
1915. évi márc. 27-én 127. sz.a. terjesztettük fel s a
Méltóságos Fõfelügyelõség elszámolásainkat 386. sz.a.
1915. nov. 8-án kelt leirata szerint jóváhagyólag
tudomásul vette, s egyúttal a felmentvényt megadta.

Az 1914-ik év második s az 1915-ik év elsõ
felére az 1914–15-ik évi állami költségvetés keretében
kiutalt 2500 K államsegélyrõl s annak felhasználásáról
a következõket jelentjük:

A Méltóságos Fõfelügyelõség 1914/15. évi
állami javadalmának tetemes részét a háborús hely -
zetbõl kifolyólag az államkincstár rendelkezésére vis-
szabocsájtván, a felügyelete alá rendelt intézeteket s
így múzeumunkat is csak redukált mértékben, s csupán
a nélkülözhetetlennek felismert kiadások fedezésében
segíthette.

Igazgató-választmányunkat 52. sz.a. 1915.
jan. 27-én kelt leiratában azért arról értesítette, hogy a
múzeum gyûjteményeinek állami segélyezése céljából
2500 K segély kiutalása iránt tett a vallás- és közok-
tatásügyi minisztérium elé javaslatot.

Örömmel és hálás köszönetünk kifejezése
mellett jelentjük, hogy nevezett minisztérium ezt a
2500 K rendes gyarapítási segélyt 11971-1915/III. sz.a.
1915. évi június 11-én kelt rendeletével a sepsiszent-
györgyi m. kir. adóhivatalnál múzeumunknak kiutalta.

Igazgató-választmányunk ezt az összeget 128-
1915. sz.a. felterjesztett utasítása értelmében használta
fel.

Errõl szóló elszámolásunkat 115-1916. sz.a.
terjesztjük fel. Ennek fõbb adatai a következõk:
1. A Könyvtárnál elszámoltatott 892.10 K;
2. A Régiségtárnál elszámoltatott 438.27 K;
3. A Néprajzi gyûjteménynél elszámoltatott 145.– K;
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4. A Természetrajzi gyûjteménynél elszámoltatott
160.– K;

5. A gyûjtemények rendezésénél felhasznált segéderõk
díjazása címén                                            866.– K;

öösssszzeesseenn:: 22550011..3377 KK..

II.. KKöönnyyvvttáárr ééss lleevvééllttáárr
A könyvtár és levéltár gyarapodása általában

örvendetesnek, sõt szerény anyagi viszonyaink között
gazdagnak is mondható.

E gyarapodás részben vásár, részben letét és
ajándékozás eredménye.

Vásár útján szerezte meg a múzeum néhai
elnökének, GGÖÖDDRRII Ferenc alpolgármesternek könyv -
tárát és levéltárát, hogy falai között ezzel is emléket
állítson annak a derék székely írónak, ki a székelység
történetére vonatkozó könyveket és különösen Sepsi -
szentgyörgy város múltjára vonatkozó okleveleket
jóformán gyermekkora óta gyûjtötte, s azzal a haláláig
ápolt gondolattal tanulmányozta, hogy múzeumi segéd-
forrásaink felhasználásával várva várt nyugalmazása
éveiben szülõvárosa oklevéltárát kiadja s ennek alapján
történetét is megírja.

Múzeumunk e gyûjtemény megszerzésével
csak kötelességét teljesítette annak a férfinak emléké -
vel szemben, ki veleszületett kulturális érzékével
hosszú idõn át munkálta múzeumunk érdekeit, de
kegyeletes kötelességet teljesített egyúttal özvegy
GÖDRI Ferencné is, amikor múzeumunk hivatása és
jövõje iránt táplált meleg érzésétõl vezettetve néhai fér-
jének e mindig szeretettel és féltéssel övezett gyûj -
teményét múzeumunk tulajdonába bocsátotta, s ezzel
annak együttmaradását biztosította.

E vásár útján igazgató-választmányunk egyút-
tal azt a múlt évi jelentésünkben tett ígéretét is tel-
jesítette, hogy az 1914-ik év elsõ felére szikulikák be -
szerzésére nyert könyvtári rendkívüli segélynek idei-
glenesen más könyvtári anyag beszerzésére fordított
részét vissza fogja pótolni, illetve a jelzett célra fogja
felhasználni.

Mert a múzeum most oly könyvtári anyagnak
jutott a birtokába, mely kevesebb értékû, de közkézen
forgó, s azért szükséges modern mûveken s néhány ide-
gen nyelvû és külföldi nyomdai terméken kívül értékes
régi magyar mûveket s a múzeum hivatása szempon-
tjából még értékesebb régi székely mûveket is tartal-
maz, s éppen azért a könyvtár különben is nagybecsû
régi magyar és székely gyûjteményének értékes gyara-
podását jelenti.

E mûvek közül általános tájékoztatásul csak
egynéhányat kívánunk e helyen megemlíteni. Megem -
lítjük pl. a külföldi kiadások közül Joannes CALVI-
NUS: IInnssttiittuuttiioo ttoottiiuuss cchhrriisstt.. rreelliiggiioonniiss c. mûvének gen-

ovai, 1550. évi kiadását, a RReessppuubblliiccaa eett ssttaattuuss rreeggnnii
HHuunnggaarriiaaee c. mûvet (Ex officina Elzeviriana, 1634),
KRECKWITZ: TToottiiuuss pprriinncciippaattuuss TTrraann --
ssyyll vvaanniiaaee aaccccuurraattaa ddeessccrriippttiióóját (Nürnberg und
Franckfurt 1688).

A régi magyar kiadások közül értékesebbek
pl: MMeennyyoorrsszzáágg kkiinnyyiittttaattootttt eeggyyeettlleenn eeggyy sszzoorrooss kkaappuujjaa.
Váradon, 1556: G. KATONA István: TTiittkkookk ttiittkkaa.
Gyulafejérváratt, 1645 és a VVáállttssáágg ttiittkkáának második
volumenje, Váradon, 1647, a VVáállttssáágg ttiittkkáának negyedik
része, SELYEI BALOG István: TTeemmeettõõ kkeerrtt, Váradon,
1655; PÓSAHÁZI János: IIggaazzssáágg iissttááppjjaa, Sárospatak,
1669; CCoonnffeessssiioo eett eexxppoossiittiioo ffiiddeeii cchhrriissttiiaannaaee etc.
Kolozsváratt, 1679; GYÖNGYÖSI István: PPoorráábbúúll
mmeeggéélleeddeetttt PPhhõõnniixx etc., Lõcsén, 1693; PÁZMÁNY
Péter: PPrreeddiikkáácczziióókk, Nagyszombat, 1695; PÁPAI
PÁRIZ F.: PPaaxx ccrruucciiss etc., Kolozsváratt, 1710.

Az újabbak közül: BOD Péter SSzzeenntt HHeeoorr --
ttookkrraatteesse, SSzzmmiirrnnaaii SSzzeenntt PPoolliikkaarrppuussa, LLeexxiikkoonna,
SSyynnooppssiiss iiuurriiss ccoonnnnuubbiiaalliissaa stb., KÁLLAI: HHiissttóórriiaaii
éérrtteekkeezzéésse, Nagyenyeden, 1829; BÖLÖNI FARKAS
S.: UUttaazzááss ÉÉsszzaakkaammeerriikkáábbaann, Kolozsvár, 1834; GÁL
Sándor: AA ppeessttvváárroossii nneemmzzeettii õõrrsseerreegg sszzoollggáállaattii sszzaabbáá--
llyyzzaattaa. Pest, 1848. Továbbá IPOLYI Arnold: MMaaggyyaarr
mmiitthhoollooggiiaa, Pest, 1841; KRIZA János: VVaaddrróózzssáákk,,
Kolozsvár, 1863; ORBÁN Balázs: 
AA SSzzéékkeellyyfföölldd lleeiirráássaa,, 1–6 k. Pest, 1868–71; DÓSA
Elek: EErrddééllyyhhoonnii jjooggttuuddoommáánnyy I–III. k., Kolozsvár,
1851 stb. ...

E nagyobb összeget képviselõ vásáron kívül
oly mûvek folytatólagos megszerzésével is gyarapítot-
tuk könyvtárunkat, melyekre gyûjteményeink feldolgo-
zásánál van szükségünk, vagy amelyeknek megszer -
zését múzeumunk hivatása elodázhatatlan kötelessé -
günkké tette.

Évek óta járó folyóirataink elõfizetési díjára és
könyvkötésekre is jelentékeny összeget fordítottunk.

A Méltóságos Fõfelügyelõség áállllaammii lleettééttüüll a
következõ mûveket kötötte meg: 1. Mint a vallás- és
közoktatásügyi minisztérium állami letétjét: SCOEN
Arnold: FFrraanncceessccoo BBAARRBBIIEERRII SSffrriissaattoo. Budapest,
1914. c. mûvét és 2. mint a saját letétjét: a) a GONDA
Béla szerkesztésében megjelenõ Magyar Adria
Könyvtár 1–6 füzetét. – 1. GONDA Béla: AA tteennggeerraallaatt--
ttjjáárróó hhaajjóókk (1–3 füzet) Budapest, 1915; 2. dr. SZABÓ
László: MMAAGGYYAARR BBaalláázzss hhaaddjjáárraattaa VVeegglliiaa sszziiggeettéénn,
Budapest, 1915; 3. dr. CHOLNOKY Jenõ: AA ffööllddkköözzii
tteennggeerr ééss kkiijjáárróóii,, Budapest, 1915; 4. dr. MÁRKI
Sándor: MMaaggyyaarr uurraalloomm aazz AAddrriiáánn. Buda pest, 1915; b)
MELLER Simon: AAzz EESSTTEERRHHÁÁZZYY KKééppttáárr ttöörrttéénneettee
(Budapest, 1915) mûvet.

Szintén a Méltóságos Fõfelügyelõségtõl kapta
könyvtárunk a következõ ajándékokat: 1. Mint szerzõ
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ajándékát: dr. RAJNIK Béla: AAzz AAuusszzttrriiááttóóll vvaallóó ggaazz--
ddaassáággii kküüllöönnvváállááss nnyyoommáánn vváárrhhaattóó aallaakkuulláássookk. AAzz
öönnáállllóó vváámmtteerrüülleett hhaattáássaaii MMaaggyyaarroorrsszzáágg mmeezzõõggaazz--
ddaassáággáárraa,, iippaarráárraa ééss kkeerreesskkeeddeellmméérree (Budapest, 1909)
mûvet; 2. MMaaggyyaarr MMiinneerrvvaa,, aa mmaaggyyaarroorrsszzáággii
MMúúzzeeuummookk ééss KKöönnyyvvttáárraakk ccíímmkköönnyyvvee, V. K.,
1912–1913, Budapest, 1915; 3. Mint dr. SZTRIPSZKY
Hiador ajándékát: dr. RUDNICKYJ István: UUkkrraaiinnaa ééss
aazz uukkrraajjnnaaiiaakk MMaaggyyaarroorrsszzáágg oorroosszzffööllddii bbaarrááttaaii,
Budapest, 1914 ( 2 pld.); 4. MIHALIK József: Mú -
zeumi és Könyvtári Értesítõ, 1915. évf., Budapest,
1915; 5. dr. GULYÁS Pál: Magyar Könyvszemle,
1915. évf., Budapest, 1915.

A többi aajjáánnddéékkoozzóókk sorából jólesik még
külön kiemelnünk a Mûemlékek Országos Bizottságát,
melynek elnöke br. FORSTER Gyulának a bizottság
kiadványa gyanánt megjelenõ MMaaggyyaarroorrsszzáágg mmûûeemm--
lléékkeeii c. mû idáig megjelent 3 kötetét, és másrészt az
Országos Magyar Gazdasági Egyletet, melynek igaz-
gatósága a Magyar Gazdaságtörténeti Szemle I–XII.
évfolyamát ajándékozta könyvtárunknak.

Nagyobb ajándékokkal gazdagították még
könyvtárunkat özv. GGÖÖDDRRII Ferencné (133 db.) és
MMÉÉLLIIKK István takarékpénztári tisztviselõ, ki 220 db.-
ból álló, s fõleg értékes modern jogi mûveket magába
foglaló könyvadománnyal gyarapította éppen ily
mûvekben feltûnõen szegénynek mondható könyv -
tárunkat; végül SSZZAABBÓÓ Margit (Kézdivásár hely), ki a
pákéi GÖRÖG Róza-féle hagyatékból származó s
KOVÁCS Gyula pákéi igazgató-tanító útján még az
1914. év folyamán beküldött 185 db.-ból álló gyûj -
teményt, melynek régi halotti beszédekbõl álló cso-
portja értékesebb, a folyó évben ajándékul engedte át
múzeumunknak.

A többi aajjáánnddéékkoozzóókk a következõk:
Állami nyomda, Budapest (140 db.), BARA -

BÁS SAMU Papolc (12 db.), Baróti m. kir. állami polg.
fiúiskola Igazgatósága (1 db.), Bácsodbodrog várm-
egyei Történelmi Társulat múzeuma, Zombor (6 db.),
Budapest székesfõváros tanácsa közoktatási ügyosz -
tálya (2 db.), BODOLA Ödön tanuló, Sepsiszentgyörgy
(2 db.), Csík vármegye szerkesztõsége, Gyergyószent -
miklós (1 db.), CSUTAK Vilmos, Sepsiszentgyörgy 
(9 db.), Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Tár -
sulat múzeuma, Temesvár (1 db.), dr. DIÉNES Ödön,
Kézdivásárhely (1db.), Erdészeti Kísérletek szerkesz -
tõsége, Selmeczbánya (1 db.), Erdõvidék szerkesztõ -
sége, Barót (1 db.), M. kir. Földtani Intézet Igaz -
gatósága, Budapest (2 db.), Független Székelység
szerkesztõsége, Sepsiszentgyörgy (1 db.),  GÁBOR
Pál, Sepsiszentgyörgy (1 db.), Genealógiai Füzetek
szerkesztõsége, Kolozsvár (1 db.), GYÁRFÁS Jenõ,
Sepsiszentgyörgy (1 db.), Gyõr szabad kir. város taná -

csa (2 db.), HADNAGY Zoltán, Dálnok (2 db.),
HAJÓS Imre, Sepsiszentgyörgy (1 db.), Háromszéki
Takarékpénztár Sepsiszentgyörgy (1 db.), Háromszék
vármegye Alispáni Hivatala (2 db.), Hunyad megyei
Történelmi és Régészeti Társulat múzeuma, Déva 
(1 db.), Képviselõház Kiadóhivatala, Budapest 
(24 db.), Kézdivásárhely, rendezett tanácsú város 
(1 db.), Kézdivásárhelyi m. kir. áll. polg. fiúiskola
Igazgató sága (1 db.), Kézdivásárhelyi m. kir. áll. polg.
leány iskola Igazgatósága (1 db.), Kézdivásárhelyi m.
kir. áll. elemi fiú- és leányiskola Igazgatósága (1 db.),
KICSI Zsigmond, Szemerja (1 db.), KICSI Zsigmond-
né, Sze merja (1 db.), Komárom vármegyei Városi
Múzeum egyesület múzeuma, Komárom (1 db.),
Központi Statisztikai Hivatal, Budapest (1 db.), dr.
LÁSZLÓ Ferenc, Sepsiszentgyörgy (90 db.),
LISZTER Zsig mond, Sepsiszentgyörgy (1 db.), LUD-
VIG Gyula, Sepsiszentgyörgy (2 db.), Magyar
Gyáriparosok Orszá gos Szövetsége, Budapest (2 db.),
Magyarországi Kár pát egyesület, Poprád (1 db.),
MÁTHÉ Dénes, Sepsi szent györgy (5 db.), NEMES
Herman, Réty (3 db.), PETRÁS György, Sepsi-szent-
györgy (1 db.), ROEDIGER Lajos, Kovászna (12 db.),
Segesvári m. kir. állami polg. leányiskola (1 db.),
Sepsijárási fõszolgabírói hivatal (1 db.), Sepsi-szent-
györgy r.t. város (26 db.), Országos Magyar
Iparmûvészeti Társulat, Budapest (1 drb), Országos
Szabadoktatási Tanács, Budapest (1 db.), SZABÓ
Sámuel könyvnyomda, Kovászna (9 db.), dr. SZÁSZ
Izsákné, Sepsiszentgyörgy (1 db.), SZENT GYÖRGYI
Dénes, Marosvásárhely (1 db.), Székely Mikó
Kollégium, Sepsiszentgyörgy (3 db.), Székely Nép
szerkesztõsége, Sepsiszentgyörgy (1 db.), Székely
Ország szerkesztõsége, Székelyudvarhely (1 db.),
Udvarhely vármegye Alispáni Hivatala, Székely -
udvarhely (1 db.), a Veszprém Vármegyei Múzeumi
Bizottság és Múzeumegylet, Veszprém (1 db.), VÉGH
Erzsébet, Sepsiszentgyörgy (1 db.), ZÁGONI Dezsõ,
Barátos (2 db.).

E kimutatásban szerepelnek azok a háborús
nyomtatványok és egyéb nyomdai termékek is, melyek
232 sz.a. Háromszék, Csík és Udvarhely vármegyék
alispánjaihoz és 310 sz.a. a székelyföldi nyomdákhoz
intézett megkereséseink alapján küldettek be könyv -
tárunkba.

LLeevvééllttáárruunnkk 
gyarapodásából elõsorban az özv. GÖDRI

Ferencnétõl néhai férje hagyatékából megvásárolt le -
véltári anyagot kell kiemelnünk.

E gyûjtemények nagyobb része közvetlenül
vagy közvetve Sepsiszentgyörgy város és vidéke
történelmére vonatkozik, s megszerzése annál örvende-
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tesebb múzeumunkra és Sepsiszentgyörgy városára
nézve, mert a városnak régi levéltára egyáltalán nincs.
A középkori és 16. sz.-beli okmányok már az 1658. és
1661. évi török-tatár dúlások alkalmával elpusztultak,
az újabb levéltári anyag pedig egy 1736. évi táblai áti-
rat és egy 1782. évi vásári adománylevél s néhány
száz, a 19. század elsõ felébõl származó kevés értékû
akta kivételével 1849. júl. 5-én a várost kirabló oros-
zok pusztító és gyújtogató szenvedélyének áldozata
lett.

GÖDRI Ferenc gyûjteménye birtokába több-
nyire a vele rokonságban vagy jó barátságban álló
családok szívességébõl jutott, s az ily családi iratok ter-
mészetesen a város elpusztult és elkallódott levéltárát
sohasem pótolhatják.

De e családok, mint pl. az ANDRÁD, CSÁ -
SZÁR, KIRÁLY, KISS, MÁRK, MIKLÓS, MÓRICZ,
NAGY, SAS, SZÉKELY, VÁSÁRHELYI stb. a város
életében, többször a város életének irányításában is
részt vettek, harcot vívtak a kiváltságaikra féltékeny,
mert ebbõl élõ és adózó város érdekében, védelmezték
ennek szabadságát és kiváltságait, fõleg a Sepsiszent -
györgy faluban századok óta nagybirtokos DACZÓ
családdal szemben, melynek története az összes sep-
siszentgyörgyi családok közül elsõsorban forrott össze
a a város történetével.

E levelek nagyobb része is a DACZÓ család
birtokában volt. A levelek másik része általában vár -
megyénk történetéhez szolgáltat adatokat, s bár szintén
családi levelesládákból jutott a GÖDRI Ferenc tulaj-
donába, azért köztörténeti szempontból is értékes
anyagnak mondható.

Ezek között vannak pl. a komollói ANDOR,
az illyefalvi BIÁLIS vagy OLASZ és GÖDRI, a mál-
nási IMREH, a nagyajtai INCZE, a kovásznai KISS, a
torjai, illetve csernátoni KOZMA, az árkosi MIHÁLY,
az illyefalvi PETKE és SÉRA, a kilyéni SZÉKELY, a
rétyi SZÉKELY és más családok levelei stb.

Külön megemlítést érdemelnek az 1848–49.
évi szabadságharcunkra vonatkozó hivatalos és magán -
iratok, s ezek közt fõleg a GÁBOR Áron székely
ágyúöntõ hõsünk eredeti levelei.

Levéltárunk ajándék útján elsõsorban a szent -
katolnai CSEH család levelesládájával gazdagodott,
mit választmányunk tagja, dr. KÜNNLE Tivadar
ügyvéd ajándékozott múzeumunknak.

Az okleveles anyag elõsorban azért értékes,
mert egy kiterjedt s vármegyénk körzetében már a 
17. sz. óta szerepet vivõ, de – fõleg vármegyénk terü -
letérõl kiszármazott tagjaiban és ágaiban a magyar
közéletnek is több jeles munkást adó, tõsgyökeres
székely család birtok- és vagyonügyi viszonyairól
nyújt általános tájékoztatást.

Múzeumunk szempontjából azonban értékét
még növeli az a körülmény, hogy magában foglalja
egyrészt a CSEH családdal rokon, s szintén szentkatolnai
DIMIÉN család régi leveleit, s másrészt oly hivatalos ira-
tokat is, melyek az ajándékozó néhai anyai nagybátyjá-
nak, szentkatolnai CSEH Ignácnak Háromszék vármegye
szolgálatában végzett közigazgatási pályá ján, fõleg
1848–49. évi szabadságharcunkban s az 1861–62-ik évi
alkotmányos idõszakban Kézdiszék alkirálybírói állá -
sában, végül 1867-ben Kézdivásárhely város alkotmá -
nyos újjászervezésére nyert kormánybiztosi megbízatása
alatt végzett tevékeny mûködésére vetnek világot.

Az ily családi levelesládák megnyerése azért
nemcsak az illetõ ajándékozó családra nézve jelent
megnyugvást és biztosítást a család múltjára világot
derítõ iratok jövõ fennmaradása felõl, hanem a
közérdek szempontjából is örvendetes és fontos, annyi-
val inkább, mert amint éppen a CSEH-iratok egyike is
panaszolja, utolsó szabadságharcunk folyamán az oro -
szok pusztítása miatt nemcsak városunk, de Háromszék
vármegye levéltára is pótolhatatlan kárt szenvedett.

„Korunk vészes napjai közt egy vala, midõn
lakóhelyeink, jelesen pedig székhelyünk, Sepsiszent -
györgy városa is csatatérré  választatva, a gyõztes rész
által többek közt – a nemzet levéltára is összerom-
boltatott, használhatatlan zavarba tétetett” – amint
CSEH Ignác lemondott kézdi alkirálybírónak Három -
szék tûzkárpótló egylete központi bizottmánya 1849.
nov. 18-án panaszolja.

Hatósági levéltáraink hiányait azért sok eset-
ben csak a családi levelesládák adataival pótolhatjuk. E
magánlevelek gyûjtését éppen azért múzeumunk egyik
legfontosabb feladatának és hivatásának tekintjük
annyival inkább, mert hatósági levéltáraink e gyûjtést –
sajnos – feladatuknak egyáltalán nem tekintik.

Megelégednek a meglevõ anyag õrzésével és
rendezésével, sõt személyzet hiányában többnyire ezt a
feladatot sem tudják elvégezni. Emiatt mûködésük jó -
for mán csak a nemesi leszármazást igazoló, család -
történeti adatok kutatására szorítkozik.

Értékes kincset õriznek, de történetírásunk
nagy fontosságú érdekeit a kívánatos mértékben szol-
gálni nem képesek.

Ez a sajnálatos körülmény érlelte meg ben-
nünk azt a gondolatot, hogy hatósági levéltáraink régi,
legalább 1849-ik végéig terjedõ anyagának múzeu-
munk falai közt való egyesítésre lépéseket tegyünk.

Mert új múzeumunkban nemcsak a levéltári
anyagot tudjuk tûzbiztos helyen elhelyezni, de remé -
nyünk van, hogy tervbetett új szervezetünk végrehaj -
tásával a levéltárunkban való tudományos kutatást is
oly mértékben tehetjük lehetõvé, mint bármelyik hazai
intézetünk, sõt az igazán komoly és megbízható
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kutatóknak még több kedvezményt s a zavartalan kuta -
tásra még több lehetõséget is nyújthatunk.

Székely vármegyéink vezetõitõl függ csupán,
hogy a Székely Nemzeti Múzeumban székely nemzeti
levéltárat teremtsünk, annyival inkább, mert felsõbb
hatóságaink illetékes vezetõiben megvan a jó szándék,
hogy közérdekû gondolatunk a béke éveiben csak -
ugyan valóra váltassék.

Kisebb adományokkal a következõk gyarapí-
tották a levéltárat:

CSUTAK Vilmos (2 db.), özv. DAMOKOS
Benedekné (52 db.), özv. EHEDI Mihályné (5 db.),
özv. GÖDRI Ferencné (160 db.), GYÁRFÁS Jenõ fes-
tõmûvész (1 db.), KOVÁCS Margit (22 db.), LISZER
Zsigmond (1 db.), NEMES Gyõzõ (1 db.), özv.
REMENYIK Kálmánné (130 db.), ROEDIGER Lajos
Kovászna (3 db.).

Ezek közül az özv. REMENYIK Kálmánné -
tól ajándékozott iratokat emeljük ki, melyek néhai
REMENYIK Kálmán hírneves székely tilinkómûvész
1880–1903. évi kulturális mûködésére vetnek világot.

Dr. BÉLDI Pál vármegyei fõjegyzõ 1900. jan.
13-án kelt doktori diplomáját letét gyanánt múzeu-
munknak engedte át.

A könyvtár és levéltár számszerû gyarapodása
eszerint az 1915. évben a következõ volt: a) Könyv:
2217 db., b) Hírlap: 80 db., c) Aprónyomtatvány: 438
db., d) Térkép: 13 db., e) Kézirat: 18 db., f) Oklevél és
egyéb irat: 9876 db., összesen: 12 642 db. Ebbõl vásár
útján szereztetett összesen: 8889 db., állami letét 6 db.,
ajándék 3828 db.

IIII.. RRééggiissééggttáárr 
Az erõsdi tyiszk-hegyi õstelepen az ásatások

ebben az évben is szüneteltek. A korábbi ásatások
régészeti anyagának részletes feldolgozása céljából
végzett munkálatok közül meg kell említenünk dr.
GGAASSPPAARREETTZZ Géza Elemérnek, a Magyar Nemzeti
Múzeum régiségtára segédõrének, MMIIHHAALLIIKK József
elõadó, múzeumi országos felügyelõ szíves felkéré -
sére, illetve megbízásából végrehajtott nagy értékû
vegyi vizsgálatait. Az elemezésre kiválasztott õskori
tárgyak vegyi vizsgálatának részletes jelentésében
összefoglalt eredményei nem csupán az elemzett tár-
gyak anyagáról és megmunkálásának módjáról nyúj-
tanak pontos felvilágosításokat, hanem összehasonlító
kortörténeti megállapítások végzésére is több szem-
pontból alkalmasak lesznek.

Õskori gyûjteményünk gyûjtés, ajándék vagy
vétel útján a következõ lelõhelyekrõl gyarapodott:

MMaaggyyaarrbbooddzzáárróóll a Kova-patak (Valea Cre -
mina) jobb oldali teraszán fekvõ paleolitos õsteleprõl:
szilánkok, pengék és kõmagvak tûzkõbõl. A m. kir.

Földtani Intézet útján TEUTSCH Gyula (Brassó)
ajándéka.

EErrõõssdd, Tyiszkhegy: Az ásatási szelvények lehul-
lott törmelékébõl dr. LÁSZLÓ Ferencz múzeumõr 51 db.
jellemzõ tárgyat gyûjött össze. SSeeppssiisszzeenntt ggyyöörrggyy, Õrkõ: 1
db. õrlõkõ (gyûjtés); valószínûleg ugyaninnen való a
GGÖÖDDRRII Ferenc hagyatékából vásárolt 2 db. lapos bronz
vésõ és egy bronz karperec is. SSeeppssiisszzeennttkkiirráállyy: 1 kopta-
tott felületû obszidián darabja (GÖNCZY F. ajándéka);
RRééttyy, Templomdomb: cserépkanál és állatidolum
(NEMES Herman ajándéka); KKoovváásszznnaa, Árpád-forrás:
kõbalta foka (IGNÁCZ László tanuló ajándéka);
OOrrbbaaiitteelleekk, özv. HORVÁTH Ignácné kúriája:
cserépedény-töredékek (a telektulajdonos ajándéka);
KKéézzddiimmaarrttoonnffaallvvaa, Feketeügy mente: 2 db. csuprocska és
cserépedény-törmelékek (CZIRMAY József ajándéka);
AAllssóóttoorrjjaa, SZINI-féle telek felsõ része: cserépedény-
töredékek és kõbalta foka (BECSKY Antal ajándéka).

Megbízásunkból összehasonlító anyaggyûjtés
céljából VVAARRGGAA Nándor rajztanárjelölt régiségtárunk
részére lemásolta a Debrecen sz. kir. város múzeuma
tulajdonát képezõ azon a tusrajzokat, amelyeket a
PPAATTAAKKYY Viktor-féle õskori gyûjtemény Székely -
földrõl származó õskori tárgyairól a gyûjtemény össze-
gyûjtõje készített.

Történeti (historikus) ggyyûûjjtteemméénnyyüünnkk
rész ben vásár, részben gyûjtés és ajándék útján gyarapo dott.

E gyûjteményünk legértékesebb darabjához
IISSTTÓÓKK János szobrászmûvész szívessége útján jutot-
tunk, ki a Bereck község számára készített GÁBOR
Áron-emlékmû talapzatán való elhelyezés céljából a
Kézdivásárhely tanácsházában õrzött GÁBOR Áron-
féle eredeti ágyúról bronzba öntött hû másolatot készít-
tetvén, múzeumunk részére is teljesen hû gipszmásola-
tot készíttetett, s az ágyúhoz még két db., szintén hû
GÁBOR Áron-féle kis ágyút is õrizünk, most már
abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a kuta -
tóknak teljesen hû képet nyújthatunk halhatatlan em -
lékû székely hõsünk ágyúöntõ mûvészetérõl.

Özv. GGÖÖDDRRII Ferencnétõl vásároltunk meg
több, kisebb értékû tárggyal együtt egy jó fenntartású,
15. századbeli, pallószerû, két markolatú, kétélû acél
kardot, melyet a sepsiszentgyörgyi erdõben találtak,
továbbá két db. 1848–49-bõl származó vaslándzsát és
egy porcelántányért, mely a gr. MIKÓ Imre ajándé -
kából jutott a GÖDRI család tulajdonába stb.

GGyyûûjjttééss útján jutott múzeumunk tulajdonába
egy, a 19. század elejérõl származó, jó fenntartású szu -
ronyos kovás puska, mely a felsõtorjai ref. templom
javítása alkalmával a karzat deszkái közül került
napvilágra, s a nevezett egyház lelkészének és tanácsá-
nak ajándékából ZZAAYYZZOONN Ferenc tb. múzeumõr útján
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jutott gyûjteményünkbe, ki múzeumunk megbízásából a
templomjavítási munkálatokat megvizsgálta s eljá rásáról
részletes jelentést terjesztett választmányunk elé.

Szintén gyûjtésbõl származik néhány db. ház-
tartási régi felszerelési tárgy, melyeket a Sepsiszent -
györgy város tanácsa által hadsegélyezési célokra ösz -
sze gyûjtött fémtárgyak közül választottunk ki és ame-
lyeket ugyanolyan súlyú nyersfém átszolgáltatása
ellenében vettünk át régiségtárunk részére.

Értékes aajjáánnddéékkookkkkaall gazdagították gyûjte mé -
nyünket pl. BARÓTHI József torjai jegyzõ, ki egy
1614-bõl származó szarvasagancs puskaportartót, 
K. BBOOGGDDÁÁNN Géza nagyszebeni kir. erdõfelügyelõ, ki
egy rézveretes, pengéjén bevésett feliratokkal és
képekkel díszített inszurgens kardot; özv. gr. NEMES
Jánosné, szül. gr. BETHLEN Polixénia, ki a 19. sz.-ból
származó 60 db. férfi és nõi, fõúri viseletünkre jellem -
zõ ruhadarabot és apróbb tárgyat, s özv. REMENYIK
Kálmánné, ki néhai férje, REMENYIK Kálmán szé -
kely tilinkó-mûvészünk hagyatékából 6 db. tilinkót
ajándékozott régiségtárunknak. –

A többi ajándékozók névsora a következõ:
BECSKY Antal, Alsótorja (24 db.), BIKFALVI István
(1 db.), BOROS Gizella (1 db.), IGNÁCZ László útján:
DEÁK Károly, Kovászna (1 db.), FÜLÖP Sándor köz -
katona hagyatékából (6 db.), ISTVÁNFI Jánosné 
(1 db.), KELEMEN Lajosné (1 db.), KELEMEN Lajos
tanácsi iktató (1 db.), özv. KOVÁCS Gáborné (1 db.),
özv. KÖKÖSSY Endréné (1 db.), LISZTER Zsigmond
(19 db.), MIHÁLY Gyula (1 db.), SÁNTHA Károly
Dálnok (1 db.), özv. SCHMIDT Edéné (4 db.), Sepsi -
járási fõszolgabírói hivatal (4 db.), VERES Gábor 
(1 db.), Vereskereszt Kórház, Sepsiszentgyörgy (1 db.),
VERES Péter tanuló (1 db.).

ÉÉrreemmttáárruunnkk 
vásár, csere és ajándék útján gyarapodott.

Vásár útján özv. GÖDRI Ferencnétõl 29 db.,
többnyire 1848–49-bõl származó magyar ezüst- és
bronzérmet szereztünk.

Az ajándékozók közül elsõsorban özv.
GÖDRI Ferencnét említjük meg, ki 300 db. újkori
hazai és külföldi bronzéremmel és néhány KOSSUTH-
bankóval gyarapította gyûjteményünket.

Megemlítjük továbbá GÖRÖG Joáchim gyer-
gyószentmiklósi esperes-plébánost, ki elnökünk útján
Mátyás király arany forintjával gazdagította érem -
tárunkat.

Csere útján Sepsiszentgyörgy várostól 29 db.
újkori érmet kaptunk.

A többi ajándékozók névsora a következõ:
BALÁSY Gyula (5 db.), BARABÁS Lajos 

(1 db.), BARÓTHY József, Torja (5 db.), BORA István

tanuló (6 db.), BUTYKA Jánosné, Zabola (1 db.), dr.
DADAY Vilmos (1 db.), dr. DADAY Jenõ, Északi
harctér (7 db.), GALLÓ Dénes, Nagyborosnyó (1 db.),
GYÖRBÍRÓ István,  Kökös (2 db.), JAKAB Álmos 
(1 db.), KELEMEN Lajos, vm. fõügyész (10 db.), özv.
KOCSIS Károlyné (4 db.), KURKÓ Gyula (1 db.), dr.
LÁSZLÓ Ferenc (4 db.), NEMES Herman, Réty 
(1 db.), SÁNTHA Lajos, Mikóújfalu (1 db.), SIMON
Mária tanuló ( 1 db.), a Sepsijárási fõszolgabírói hivatal
(1 db.), VÁNCSA Mária (1 db.).

A régiségtár és éremtár összes gyarapodása az
1915. évben: 1. Ásatás vagy vétel útján 194 db. 2. Álla-
mi letét – db. 3. Ajándék 704 db., összesen 898 db.
Ebbõl a) õskori régiség 281 db., b) római régiség – db.,
d) közép- és újabbkori régiség 186 db., d) kegyeleti
tárgy – db., e) érem- és pénzjegy 409 db. f) egyéb tárgy
22 db.

IIIIII.. NNéépprraajjzzii ggyyûûjjtteemméénnyyüünnkk
is legnagyobbrészt ajándékozás útján gyarapodott.
PPOOLLGGÁÁRR Máté sepsiszentgyörgyi mézes kalácsos a 19.
sz. elsõ felébõl való díszített és írásos mintájú 
17 db. mézeskalács-formát, NNEEMMEESS Herman rétyi
keres kedõ kézzel hajtható régi típusú sóörlõt, özv.
GGÖÖDDRRII Ferencné 1808-ban készült csügörsajtolót,
KKÜÜNNNNLLEE Ilus Sepsiszentgyörgyrõl 1 db. fakulacsot,
DDEEMMEETTEERR Sámuel Szemerjáról 1 db. túrómorzsolót,
HHAADDNNAAGGYY Zoltán tanuló Dálnokból 5 db. kisebb
használati tárgyat, KKOOVVÁÁCCSS Gyula Pákéból 1 db.
anya méh-fogót és egy bokajkancsót ajándékozott.
BAJKÓ Mihály Gyer gyóditró vidékére vonatkozó
néprajzi tárgyú rajzaiból az idén is 9 db.-ot válogattunk
össze.

A néprajzi gyûjtemény 1915. évi összes gyara-
podása 37 db. tárgy. Ebbõl vásár 10 db., a többi aján -
dék. Mindannyi magyar néprajzi tárgy.

IIVV.. KKééppzzõõmmûûvvéésszzeettii ggyyûûjjtteemméénnyyüünnkk 
vásár és ajándék útján gyarapodott.

Özv. GÖDRI Ferencné szívességébõl részben
vásár, fõleg azonban ajándék útján 210 db.-ból álló ere-
deti fényképeket tartalmazó gyûjtemény birtokába
jutottunk.

E fényképek tárgyuk szerint a legváltoza -
tosabb képet mutatják, de mind megegyeznek abban,
hogy Sepsiszentgyörgy város és Háromszék vármegye
történeti, régiségtani, néprajzi vagy természeti szem-
pontból fontos emlékeirõl készültek, s éppen azért
illetõ gyûjteménycsoportjaink illusztrálásához fel-
használhatók.

E gyûjteménycsoport anyagát bõvíti továbbá
MIHÁLY József 1848/49-iki sepsiszentgyörgyi fõbíró
arcképe, melyet NENDTVICH festett; egy eredeti
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szénrajz, mely NNAAGGYY Gézát ábrázolja, s amelynek
tulajdonába RRÉÉVVÉÉSSZZ Györgyi sepsiszentgyörgyi áll.
tanítóképzõi tanárnõ mûvészi készsége és szíves jóin-
dulata juttatott.

Eszerint az összes gyarapodás 210 db., mely-
bõl 128 db. vétel, 82 db. ajándék.

VV.. TTeerrmméésszzeettrraajjzzii ggyyûûjjtteemméénnyy
LLÁÁSSZZLLÓÓ Kálmán fõgimnáziumi tanuló dr. LLÁÁSSZZLLÓÓ
Ferenc múzeumõr vezetése mellett Sepsiszentgyörgy
város területén, Málnásfürdõn, a Rétyi nyírben,
Komollón, Eresztevényen, Erõsdön, Gidófalván, Aldo -
bolyban, Tusnádon és a Csomád északi lejtõjén gyûjtött
növényeibõl 338 lapon 273 faj rendezett virágos
növényt adott ajándékba. Ezen gyûjtemény bemutatás
céljából keretben való kiállításra is alkalmas.

JJÓÓZZSSEEFF Mihály Kilyénbõl 1 db. tûzfejû
arany pipõkét, PPAAPP Lehel és HHUUTTTTEERR János tanulók 4
db. fiatal görényt, NNEEMMEESS Herman Rétyrõl és VVAAJJNNAA
Mihály tanuló Szemerjáról 1-1 ásványt, özv. GGÖÖDDRRII
Ferencné pedig egy ásatag szarvasagancsot, 7 db.
ásványt és kõzetet, továbbá a Csukásról származó
néhány példány szárított növényt adományozott.

A természetrajzi gyûjtemény 1915. évi összes
gyarapodása: állat és állattani készítmény 6 db., növény
342 db., ásvány, kõzet és kövület 11 db., összesen 359
db. Ebbõl vásár 1 db., ajándék 358 db.

AA MMúúzzeeuummõõrröökk mmûûkkööddééssee
Rendes élethivatásunkkal járó s a rendkívüli

viszonyok közt az eddiginél fokozottabb erõt és idõt
kívánó kulturális munkánk elvégzése után fennmaradó
idõnket és erõnket ebben az évben is teljes igyekezettel
múzeumunk hûséges gondozására és gyûjteményeinek
anyagi erõnk teljes igénybe vételéig terjedõ állandó
gyarapítására fordítottuk, s amikor gyûjteményeink
bel  sõ értékét növeltük, egyúttal rendezõi munkánk
foly ta tásával annak tudományos és általános kulturá -
lis célokra való felhasználhatásán is eredményesen 
dolgoztunk.

A felmerült és elintézett adminisztratív teen -
dõk jelentékeny számát bizonyítja, hogy az 1915.
évben az iktatóba vezetett és elintézett ügyek száma
516 volt. Postakönyv útján kézbesített 513 egyszerû, 
20 ajánlott levél és 3 postai csomag.

Ezenkívül állandóan vezettük a pénztári nyil-
vántartásokat, s végeztük a pénztári ügykezelést is. E
teendõk mellett az új épület és udvartér állandó gondo-
zása, jó karban tartása, s a szükségessé vált javítási
munkák elvégzése is jelentékeny idõt vett igénybe.

Ezek mellet a vásár, gyûjtés, csere, letét és
ajándék útján az év folyamán beérkezett összes tár-
gyakat a legtöbbször szükséges konzerválások elvég -

zése után beérkezésük sorrendjében a BBeeéérrkkeezzééssii nnaapp --
llóóba, majd pedig szakok szerint leltárba vezettük, s
ennek megfelelõen leltári számokkal jelöltük meg. 
A Beérkezési napló 1915. évi folyószáma: 1–516. 
A régiségtári anyagot I. 6018–6372-ig, összesen 354
folyószám alatt; a néprajzit II. 2877–2911-ig, összesen
34 folyószám alatt; a természetrajzit: III. 1100–1111-ig,
összesen 11 folyószám alatt; a könyvtári anyagot 
IV. 6303–8484-ig, összesen 2181 folyószám alatt; a
szépmûvészetit V. 15–16-ig, összesen 2 folyószám alatt
vezettük be az egyes szakok leltárába.

E mindenekfelett szükséges adminisztratív
teendõk és irodai munkák ellátása, valamint a beérkezõ
új gyarapítási anyagok konzerválása, leltározása és ren-
dezése mellett a gyûjtemények áállttaalláánnooss rreennddeezzéésséé nneekk
munkájában a háború kezdete óta állandóan rendkívül
terhes tanári elfoglaltságunk miatt az idén is csak las-
san haladhattunk elõre; mert hadba vonult 5 tanártár-
sunk tanítási munkájának az ide vonatkozó miniszteri
rendelkezés szerint az itthon maradt tanárok által való
ellátása az 1915. évben is a maximális óraszámon felüli
tanítási órák elvállalását tette kötelességünkké.
Egyikünknek pedig a fõgimnáziummal kapcsolatosan
fennálló és 180 növendéket magába foglaló házilag
kezelt intézeti konviktus ügyeinek vezetését is tovább
kellett folytatnia. – Mindezek dacára mindenik
gyûjteményünkben tovább folytattuk a két évvel ezelõtt
megkezdett általános rendezési munkát.

A könyvtárban és levéltárban a folyó évben
vásár és ajándék útján beérkezett nagy mennyiségû
anyag feldolgozása és elhelyezése után, mi huzamos idõt
vett igénybe, fõleg a térképgyûjtemény feldolgozásával,
rendbeszedésével és cédulázásával foglalkoztunk.

A régiségtárban, a néprajzi, képzõmûvészeti
és természetrajzi gyûjteményben a tisztogatási és kon-
zerválási munka, valamint a leltári lajstromokkal való
egyeztetési eljárás, a kicédulázás, s a hiányzó leltári
számoknak a tárgyakra való rávezetése tovább folyt. A
néprajzi gyûjteményben befejeztük a csempegyûj -
temény rendezését, és jórészben készen van a fatárgyak
konzerválása. Varrottas gyûjteményünk néhány meg -
ron gált értékes darabját házilag végzett munkával
resta uráltattuk. A természetrajzi gyûjteményben ásatag
csontgyûjteményünk konzerválása s a növénygyûjte -
mény rendezése csaknem egészen elkészült.

A rendezési munkában TTÉÉGGLLÁÁSS Erzsébet és
TTÉÉGGLLÁÁSS Juliska napidíjas kisegítõ segédmunkások
voltak segítségünkre. Ezekben a munkákban segéd-
kezett BBAARRAABBÁÁSS Ferenc múzeumi szolga is.

A Méltóságos Fõfelügyelõség 284-1916. sz.a.
január hó 25-én kelt leiratával „a múzeum 1914. évi
mûködésérõl és állapotáról szóló jelentésünket öröm-
mel vette tudomásul, s az intézet egész vezetõségének,
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valamint a múzeum és könyvtár tisztikarának leg-
melegebb elismerését fejezte ki.”

Ezt az 1914. évi jelentését a közönség érdek-
lõdésének ébrentartása s az igazgató-választmánynak
fõleg az adományozókkal szemben való nyilvános
elszámolása s a beérkezett adományokért érzett köszö -
netének nyilvános kifejezése céljából a Székely Nép
hasábjain közzétettük, s 300 db. különlenyomatban a
múzeum fenntartóinak, támogatóinak, jóakaróinak, s a
társmúzeumoknak szétküldtük.

Megemlítjük végül, hogy a nagyközönségnek
gyûjteményeink megtekintését már múlt évi jelen-
tésünkben ismertetett viszonyaink között, azaz tár-
gyaink nagyobb részének raktárszerû elhelyezésében
és a végleges kiállítása számára való elõkészítés és ren-
dezés állapotában az idén sem engedhettük meg, de
szakembereknek a gyûjteményeinkben való kutatást
mindig lehetõvé tettük, s általában a tudományos
kérdésekben hozzánk fordulóknak mindig szívesen
rendelkezésére állottunk.

Tudósaink közül pl. a folyó évben ismételten
BBAARRAABBÁÁSS Samu miniszteri oszt. tanácsos, nyug. orsz. lev-
éltárnok és júl. hó 19–24-ig dr. KKOOMMÁÁRROOMMYY András orsz.
leváltárnok, a Tud. Akadémia tagjai dolgoztak levéltárunkban.

Dr. BUDAY Árpád kolozsvári egyetemi
magántanárnak római bélyeges tégláinkról pacskola-
tokat készítettünk, HARSÁNYI István sárospataki kol-
légánknak és másoknak ismételten tudományos ada-
tokat, levéltári másolatokat stb. küldöttünk.

AA mmúúzzeeuumm vvaaggyyoonnii áállllaappoottáárróóll 
a SSIIPPOOSS Samu múzeumi pénztáros által vezetett pénz -
tári napló alapján készített 1915. évi zárószámadás és
vagyonmérleg szerint a következõ adatok nyújtanak
felvilágosítást.

A) A kköözzppéénnzzttáárrnnááll a bbeevvéétteelleekk tételei ezek: 1.
Átjött a múlt évrõl 2500 K, 2. gyarapítási államsegélyekbõl
2500 K, 3. Sepsiszentgyörgy várostól fenn-tartási segély
1000 K, 4. Csík vármegyétõl fenntartási segély 500 K, 5.
Pénzintézetek segélye 264.14 K, 
6. Háromszék vármegye községek segélye 90 K, 
7. Múzeumi jégverem haszonbére 500 K, 8. Átfutó
bevételek 2631 K. BBeevvéétteelleekk öösssszzeeggee 17 501.37 K. 
9., A múzeum fenntartóitól nyert javadalomhoz tartozik még
Háromszék vármegye évi 800 K fenntartási segélye, mely
összegbõl 600 K a múzeumõr-tiszteletdíjak fedezésére a
Ref. Székely Mikó-Kollégium pénztárá hoz utaltatik ki, 200
K összeg pedig az 1916. évben fog felvétetni.

A kkiiaaddáássookk összege: 9613.42 K, ppéénnzzttáárrii
mmaarraaddvváánnyy: 7887.95 K.

Az itt kimutatott pénztári tételek az állam-
segélyek és a múzeum egyéb számadási tételek tekin-
tetében így oszlanak meg:

I. GGyyaarraappííttáássii és ffeennnnttaarrttáássii rendes és rend-
kívüli államsegélyek: Bevétel 2.500 K, kiadás az 1914.
év II. felére 1159 K, az 1915. év I. felére 1341 K,
pénztári maradvány –.– K.

Az 1915. év II. felére számításba vett gyara-
pítási államsegély terhére a gyûjtemények gyara-
pítására kiadatott: 1382.65 K.

II. A 25 000 K bbeerreennddeezzééssii áállllaammsseeggééllyybbõõll az
1914. évrõl átjött mint bevétel 12 918.67 K, az 1915.
évben kiadás volt: 402.– K, pénztári maradvány 
12 516.67 K.

III. A gyûjtemények rendezésénél felhasznált
sseeggééddeerrõõkk díjazása címén az 1914. évi kiadásokból
1027.60 K, az 1915. évi kiadásokból 1432.66 K, össze-
sen 2460.26 K kiadás elszámolás céljából a Múzeumok
és Könyvtárak Országos Fõfelügyelõségének 1914.
december 11-én kelt 64. sz. leirata szerint az építési
pénztár terhére van elõirányozva.

IV. A mmúúzzeeuumm ssaajjáátt jjöövveeddeellmmeeiibbõõll: Bevétel:
2082.70 K, kiadás 5055.11 K. A múzeumi alapok
tõkeösszege 3200 K (CSEREY Jánosné-alap 3000 K,
Báró SZENTKERESZTY-alap 200 K). Pénztári túlki-
adás 1778.81 K, amely összegbõl az 1913. évre esik
914.19 K, az 1914. évre 794.68 K, az 1915. évre pedig
69.94 K túlkiadás.

Az 1914. évi közpénztári számadások kiadá-
saiból az 1914. évre folyósítani remélt gyarapítási állam-
segély terhére leendõ elszámolás céljából különválaszta-
tott a gyûjtemények gyarapítására kiadott összegekbõl
2500 K. Miután azonban az 1914. évre a gyûjtemények
gyarapítására államsegélyt nem kaptunk, az 1915. évi, a
rendesnél kisebb összegû gyarapítási segélybõl csupán
293 K-t tudtunk törleszteni, az ennek levonásával fenn-
maradó 2707 K kiadás szintén a pénztári hiányt növeli.
Ennek beszámításával a köz pénztárt terhelõ túlkiadások
összege 1778.81 + 2207 = 33998855..8811 KK.

Tekintettel arra, hogy nagyon szûk keretek
közt mozgó rendes bevételekkel és a 85 000 K-s építési
államsegélynek 1915. jún. havában kiutalt 1914. és
1914. évi 5000 + 5000 K-s két részletével együtt bbeevvéé--
tteell: 302 010.02 K, kkiiaaddááss 298 761.63 K, ppéénnzzttáárrii
mmaarraaddvváánnyy 3248.39 K.

A megállapított építési pótmunkák költségeire
ezen az összegen felül rendelkezésünkre áll még az
1913. évi állami költségvetésben évi 5000 K-s rész -
letekben biztosított 85 000 K-ás államsegélynek még
fel nem használt része, melynek törlesztése kölcsön
útján való értékesítését illetékes tényezõktõl nyert
információk szerint elõreláthatólag csak a háború befe-
jeztével remélhetjük.
A múzeum vvaaggyyoonnáálllláássaa az 1915. év december 31-én:
1. Alapítványi törzsvagyon 3200 K. 
2. Gyarapítási államsegély maradvány: –.–. 3. Beren -
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dezési államsegély maradvány: 12 516.67 K. 4. Az új
múzeumi épületre eddig kiadatott: 261 241.60 K építési
összeg. 5. A múzeumõri lakásokra kiadatott: 37 520.03
K építési összeg. 6. Múzeumtelek értéke: 60 000 K.

Az 1–6. tétel alatt kimutatott követelések
összege 374 478.30 K, melybõl a kimutatott 3985.81 K
közpénztári hiányt, valamint a múzeumot terhelõ 
35 000 K építési kölcsönt leszámítva a múzeum ttiisszzttaa
vvaaggyyoonnaa 1915. december 31-én (a gyûjtemények és fel-
szerelések értékét számításba nem véve) 335 492.49 K,
ggyyaarraappooddááss a múlt év állapotával szemben 
(335 492.49 – 335 187.50) = 304. 99 K.

Végül kedves kötelességünknek teszünk ele -
get, midõn mindenekfelett  a vallás- ás közoktatásügyi
m. kir. Minisztériumnak és a Múzeumok és Könyvtárak
Országos Fõfelügyelõségének mindenemû ügyeinkben
állandóan tanúsított, nagyértékû erkölcsi és anyagi
támogatásáért, továbbá fenntartó hatóságainknak, a
tulajdonos vármegyék és Sepsiszentgyörgy város
vezetõinek, pártfogóinak, támogatóinknak, valamint
mindazoknak, kik egy vagy más ajándékukkal és
letétjükkel múzeumunk gyûjteményeit gyarapították,
Igazgató-választmányunk nevében ezen a helyen is
hálás köszönetünket nyilvánítjuk.

A Székely Nemzeti Múzeum Igazgató-
választmányának Sepsiszentgyörgyön, 1916. március
4-én tartott gyûlése megbízásából:

fõgimn. tanár, múzeumõr     fõgimn. tanár, múzeumõr

KKöösszzöönneettnnyyiillvváánnííttááss: 
A jelentés közzétételét az ARANY János

Közalapítvány támogatása tette lehetõvé („Cent -
rumok, 2001” program). Ezúton is köszönjük.

(A családnevek majuszkulás kiemelését kötet -
szerkesztési szempontok indokolták. A ma már
nem használatos formák kivételével a Jelentést
mai helyesírással közöljük. SSzzeerrkk.. mmeeggjj..)



RRaappoorrttuull ccoonnssiilliiuulluuii ddiirreeccttoorr aall
MMuuzzeeuulluuii NNaaþþiioonnaall SSeeccuuiieesscc
ccããttrree IInnssppeeccttoorraattuull NNaaþþiioonnaall aall
MMuuzzeeeelloorr ººii BBiibblliiootteecciilloorr pprriivviinndd
aaccttiivviittaatteeaa ººii ssiittuuaaþþiiaa MMuuzzeeuulluuii îînn
aannuull 11991155
(Despre publicare)

Primul Raport amãnunþit al Muzeului
Naþional Secuiesc apare în 1902. Acest tip de
rapoarte publice, noutate a erei Francisc
LÁSZLÓ, vor fi editate anual, în caiete de sine
stãtãtoare, în cel mult câteva sute de exemplare.
Pânã acum se considera cã ultimul Raport este
cel privind anul 1914, apãrut în primãvara anului
1915. Documentul prezent este Raportul privind
anul 1915, rãmas în manuscris ºi pãstrat în arhi-
va muzeului. Întocmit în primãvara anului 1916,
odatã cu intrarea României în rãzboi ºi transfor-
marea oraºului Sf Gheorghe în zonã de rãzboi,
nici nu mai avea cum sã fie tipãritã. Pentru mai
mulþi ani, o parte a colecþiilor este evacuatã,
clãdirea principalã transformatã în spital de
rãzboi, ºi instituþia se luptã pentru supravieþuire.
Pe de altã parte, rapoartele interbelice înaintate
autoritãþilor din Bucureºti sunt mai sumare,
muzeul reuºind sã editeze un Raport asemãnãtor
abia referitor la activitatea din 1935. (HH..BB.)

RReeppoorrtt ooff tthhee MMaannaaggiinngg SSttaaffff ooff
tthhee SSzzéékkeellyy NNaattiioonnaall MMuusseeuumm
ttoowwaarrddss tthhee NNaattiioonnaall DDeeppaarrttmmeenntt
ooff MMuusseeuummss aanndd LLiibbrraarriieess
rreeggaarrddiinngg tthhee AAccttiivviittyy aanndd
SSiittuuaattiioonn ooff tthhee MMuusseeuumm iinn tthhee
YYeeaarr 11991155
(About the publication)

The first thoroughly written report of the
Székely National Museum appeared in 1902.
This type of public reports, a new type of the
Ferenc LÁSZLÓ era, were to be published annu-
ally in independent books, in at most 100 sam-
ples. Until then it was considered that the last
Report was the one regarding the year 1914, that
had appeared in spring of 1915. The present doc-
ument is the one about the year 1915 that
remained in manuscript  and was preserved in the
archives of the museum. Issued in the spring of
1916, once with the entering of Romania  in the
war and the transformation of the town Sepsi -
szentgyörgy in a war zone, could not be printed.
For several years a part of the collections was
evacuated, the main building of the museum was
turned into war hospital and the institution itself
had to fight for survival. On the other hand, the
reports of war headed to the authorities in
Bucharest were poor, the museum could only edit
a similar report only on the activity from 1935.
((HH..BB..))
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