
BOÉR Hunor*
BIRÓ Rózsa**

AA HHáárroommsszzéékkii TTaannaallaapp 
ééss aa SSzzéékkeellyy NNeemmzzeettii MMúúzzeeuumm

(Kivonat)
A Háromszéki Tanalap az egyetlen olyan
vagyontömeg, melyet utódállam a két
világháború között kisebbségi magyar
közösségnek visszaszolgáltatott. Ro -
mán–ma gyar államközi tárgyalásokat
követõen a GOZSDU Alapítvány egyik
ellentételezéseként 1937-ben a sepsi -
szentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum
kezelésébe kerül. A Múzeumot korai
éveitõl segélyezték a Tanalap egyik
részalapjából, most rövid ideig számot-
tevõbb rendszeres jövedelmet biztosít
neki. Mikor az ingatlanokat használó
minisztériumok fizetik azok bérét, ki -
sebb ségi magyar oktatási-nevelési intéz -
mé nyeket is támogatnak, illetve tanul-
mányi segélyeket nyújtanak belõle,
utoljára 1949-ben. A Tanalapot 1951-ben
államosítják, a GOZSDU Alapítvány
javait 1952-ben, de ügyük mindmáig
lezáratlan román–magyar kérdés.

AA ttöörrttéénneett
A Háromszéki Tanalap (Háromszék -

vármegyei Tanalap, Háromszéki Székely Tan -
alap) eredetére nézve volt székely határõrségi
közösségi vagyon, az ún. Csíki Magánjavak
testvére.1 Kiemelt jelentõsége, hogy az egyetlen
olyan vagyontömeg, melyet utódállam a két
világ háború között kisebbségi magyar közösség -
nek visszaszolgáltatott – a másik kivétel, a
nagyszebeni Teréz árvaház bizonyos ingatlanai
római katolikus egyházi tulajdonként inkább csak
magyar érdekeltségûek voltak. Az elõzmé nyek:
az 1867-es Kiegyezés után azokat az ingat-

lanokat, amelyeket a kézdivásárhelyi központú
egykori 2. székely határõr gyalogezred és a sep-
siszentgyörgyi központú székely huszárezred a
helyi közösségek áldozatából Háromszék terü -
letén szervezett, illetve építtetett, a korona vissza-
adja ezeknek a közösségeknek. A visszaadás
nagyrészt közvetett: az 1869–71-ben létrehozott
részalapokból 1904-ben egyesített Tan alap ren-
deltetése szerint oktatási-nevelési intéz ményeket
támogat, tanulmányi ösztöndíjakat nyújt, stb.
Mindez lényegében egészen államosításáig érvé -
nyes, akkor is, ha hosszabb idõszakokban idegen
célokra használja mind a román, mind pedig a
magyar állam. A Székely Nemzeti Múzeumot
mindenesetre már fennállásának korai éveiben
segélyezik az egyik részalapból, az 1904-es
alapítólevélben pedig tételesen megjelenik támo-
gatása. Az 1936–37-es román–magyar rendezést
követõen a Tanalap a Múzeum kezelésébe kerül,
ingatlanait nagyrészt román minisztériumok
veszik bérbe. A 2. bécsi döntés után a jogutód
magyar állam nem fizeti a bért, 1945-ben viszont
a román állam, bár ugyancsak nem siet bérleti
díjat fizetni az épületek hasz nálatáért, elismeri a
Tanalap második világhá ború elõtt kialakult jogi
helyzetét. Változást a kommunista államosítás
hoz, ekkor 1949-es minisztertanácsi rendelet
alapján a Tanalapot is feloszlatják. Az ingat-
lanokat 1951-ben veszik át a helyi néptanácsok,
de van épület, amelynek sorsa még 1954-ben sem
tisztázott. Párhuzamo san Magyarországon is
államosítják 1952-ben a GOZSDU Alapítvány
budapesti, illetve magyar országi pénzintézetek-
ben található javait, me lyek nek a Tanalap egyik
ellentételezését képezte az 1936–37-es ren-
dezéskor.2 Mivel a GOZSDU-alapítványi szóban-
forgó vagyonrészre jelenleg is fennáll román
igény, az ügy ma sem tekinthetõ lezártnak. Néz-
zük a történet részleteit.

MMúúzzeeuumm ééss TTaannaallaapp
A Múzeum és a tanalapi javak közötti

elsõ kapcsolat 1876. nyári. Az alig egyéves, ek -
kor még imecsfalvi múzeumért Kézdivásárhely
és Sepsiszentgyörgy vetélkedik. Elõbbi az esélye-
sebb, ám júl. 4-én a városi tanácsgyûlésen tisz -
tázódik, hogy indítványuknak nem volt fedezete,
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a múzeumi célra általuk felajánlott „ezeresi (ezre-
desi) lak” nem a város, hanem az 1871-ben létre-
jött ún. „Ipartanalap” tulajdona. Következõ évben
Háromszék vármegye szavaz meg 500 forint
fizetést 1877. dec. 5-i közgyûlésén a megyének
felajánlott múzeum õrének. Az összeget a várme-
gyei „Tanalapból” biztosítanák. Amikor 1904-ben
egyesítik a két említett, az ún. vármegyei, ill. az
ún. ipartan alapot, az Alapítólevélben [[11]] megfo-
galmazott cél: közmûvelõdés és a Háromszék
vármegyei tanuló növendékek tudományos és
ipari kikép zésének elõmozdítása. A Múzeum
támogatására az intézményeknek szántak közötti
második legnagyobb évi segélyösszeg van elõ -
irányozva: 1400 Korona. A már egyesített
„Három szék vármegyei Tanalap” további törté -
neté nek legteljesebb összegezését KERESZTES
Károly adja, 1944-ben [[1100]]. A viszontagságok az
elsõ impériumváltással kezdõdnek. Mivel a
készpénzvagyont hadikölcsönbe fektették, és így
értékét veszítette, ekkor már csak néhány sep-
siszentgyörgyi és kézdivásárhelyi ingatlan képezi
a Tanalap vagyonát.3 1923-ban, alapszabályel-
lenesen, ezek jövedelmét is román nyelvû állami
iskolák építésére téríti el egy megyei szabályren-
delet. 1928-ban újra választott (magyar) veze tõség
kerül a megye élére, és ez az 1923-as rendeletet
1931-ben hatályon kívül helyezi. Erre a (román
megyefõnök) prefektus feloszlatja a megyei taná -
csot, és kieszközöl egy királyi rendeletet, mely a
Tanalap vagyonát a bukaresti ún. Casa ªcoalelor
tulajdonába juttatja.4 Az intéz kedést megfelleb -
bezik, de fordulatot csak a GOZSDU Alapívány
ügyének elõtérbe kerülése hoz.

GGOOZZSSDDUU MMaannóó aallaappííttvváánnyyaa
Emanuil GOJDU (1802–1870) macedo -

román származású ügyvéd, üzletember, politikus
volt. Végrendeletében jelentõs alapítványt tett az
akkori Magyarország görögkeleti román kisebb-
ségének kulturális támogatására. A va gyon tömeg
kezelését 1871-ben veszi át a végrendelet kérte
képviselet, és az 1918-as impériumváltásig öt -
ezeren felüli tanulmányi ösztöndíjat és kiegészítõ
támogatást oszt ki, többek között olyan késõbbi
sze mélyi ségeknek, mint Victor BABEª, Octavian
GOGA, Traian VUIA, Petru GROZA. A trianoni

békeszerzõdés alapítványokra vonatkozó 247.
cikkelyének értelmében az alapítvány vagyonának
90%-a romániai tulajdonba kellene, hogy kerüljön
(a volt magyarországi görögkeleti vallású román
népesség román állampolgárrá lett hányada). A
magyar államnak ez nem érdeke, és a magyar
diplomáciai erõfeszítések arra irányulnak, hogy
csak az ingó vagyont adják át, a csonkaország
területén maradt ingatlant ne. Mivel a megnagyob-
bodott Románia területén a román állam idõ -
közben magyar közösségi vagyonok hatalmas
tömegét sajátítja ki, a magyar állam megkíséreli a
GOZSDU-alapítványi javak kiszolgáltatását re -
kom penzációs feltételekhez kötni, lényegében
általános alapítványi kérdések körébe utalni vissza
a kiemelt ügyet, és a vonatkozó román–magyar tár-
gyalások során kezdettõl fogva (1924) erre, illetve
ezt szolgáló idõnyerésre játszik. 1930-ban kerül sor
arra a párizsi, kormányközi megállapodásra, amely
felveti a hágai bírósághoz fordulás lehetõségét, és
ezzel felgyorsítja a rendezési folyamatot. 1931.
decemberben, majd 1932. márciusban PATAKY
Tibor magyar miniszteri tanácsos5 Ion LÃPE-
DATU román delegációelnökkel tárgyal. A
benyújtott magyar ellenkövetelés 1,05 millió
pengõnyi (30 millió lej) romániai magyar közössé-
gi vagyon visszaszolgáltatása jogos tulajdonosá-
nak, 2,2 millió pengõ GOZSDU-alapítványi va -
gyon kiadása ellenében. 1933. májusi újabb tár-
gyalást követõen 1934. május 12-én a román fél
egy kisebb, 595 ezer pengõnyi ellentételezést ajánl,
amelyet a magyar fél is elfogad. 

AA rreennddeezzééss
A végleges megegyezést 1937. okt. 27-én

írják alá, Bukarestben, és 1940-ben a magyar
országgyûlés be is cikkelyezi.6 A megegyezésben
ugyan nem szerepel, de egyértelmû, hogy
megkötését egy bizonyos ütemezéshez kötötték.
A GOZSDU-javak kiszolgáltatása, mint említet-
tük, a trianoni feltételek része volt, tehát a ma -
gyar fél nem kérhette ellentételezését jogilag
kapcsolt ügyként. Nem is tette. Az ellentételezés
ún. „politikai junktim”, csatolt áru volt. Ennek
megfelelõen, a román fél tett elõször kialkudott
engedményeket. 1936. novemberben külügymi -
nisztériumi véleményezés alapján a román mi -
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nisztertanács rendeleti úton jóváhagyja, hogy
bizonyos vitatott (lefoglalt) nagyszebeni ingat-
lanokat visszaírjanak a gyulafehérvári püspökség
kezelte róm. kat. Teréz árvaházra (Orfelinatul
Terezian; az érintett ingatlanok becsértéke 35 000
pengõ, vagyis 1 millió lej), illetve hogy a ko -
lozsvári Vöröskereszt ingatlanait (Sanatoriul
Elisabeta Maria; 350 000 pengõ, vagyis 10 millió
lej) az egészségügyi és szociális minisztérium
átadja a GOZSDU Alapítványnak, amennyiben
az megvásárolja. Ugyanakkor meghatalmazza a
nemzetnevelésügyi minisztériumot, hogy a 210
ezer pengõre (6 millió lej) becsült „Háromszéki
Székely Tanalap” (Fondul de Învãþãmânt
Secuesc din Trei Scaune”) vagyonát a sep-
siszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum gond-
nokságába adja [[55]]. 1937. februárban, 1935.
nyári hivatkozásokig visszamenõ indoklással, a
Tanalap valóban a Múzeum kezelésébe kerül. Ezt
követi az 1937. õszi, kizárólag a budapesti
GOZSDU-javakra vonatkozó egyezmény. Végül
1940-ben, a 2. bécsi döntés elõtt a nagyszebeni
központú GOZSDU Alapítvány 180 ezer pen -
gõért (közel 5 143 000 lej) megvásárolja a
kolozsvári Vöröskereszt ingatlanait (tkp. ezek
törvényes átvételét fogadja el a megfelelõ bu -
dapesti ingó vagyona ellenében). Most, hogy a
román fél teljesített minden feltételt, a budapesti
vagyon kiadása következne. Ekkor azonban a 2.
bécsi döntés ismét átrajzolja a feltételeket.

FFüüggggõõbbeenn mmaarraaddtt rreennddeezzééss
1940 õszén Nagyszeben Dél-Erdélyben

marad a Teréz árvaházzal, de Kolozsvár vissza -
kerül magyar fõhatalom alá, és Budapest vissza
szeretné vásárolni az ottani ingatlanokat (a
nagyszebeni GOZSDU-alapítványi központ vi -
szont nem adja). Az ugyancsak visszakerült Sep-
siszentgyörgyön szintén mellékesnek tûnik már az
országos vezetés szemében, alapítványi vagy más
(pl. állami) tulajdonként-e magyar az érintett va -
gyon. A háttérben pedig maga a trianoni alapú kiin-
dulópont rajzolódik át: Magyarországnak újra
többszázezres görögkeleti román kisebbsége van,
tehát a GOZSDU-javakból való 90%-os ro mániai
részesülés akkor is számottevõen módosulna, ha a
javak átadását az új európai hatalmi viszonyok

közepette még komolyan vennék. 1944-ben román
hadüzenet érvényteleníti a korábbi kétoldalú
egyezményeket, a trianonihoz visszanyúló párizsi
béke után pár évvel pedig már a „szocialista tábor”
egészen más logikájú belsõ szabályai lépnek
érvénybe. Bár a leromlott, majd a budapesti harcok
során megrongált épületek renoválására már 
1946-ban az Alapít vány zárolt vagyonához nyúl a
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, csak az
1947. januárban városrendezési szempontok kérte
kisajátítási igény kapcsán kerül ismét a figyelem
elõterébe a budapesti ingatlanok jogi helyzetének
tisztázatlansága. Júliusban egy román kollégium
itteni felállításának kezdeményezését mind buda -
pesti magyar (VKM), mind pedig nagyszebeni
román részrõl elutasítják. 1948–49-ben az ingat-
lanokat átmenetileg a Magyarországi Románok
Kultúr szövetsége, illetve a „N. BÃLCESCU”
román kol légium használja. Az 1952-es államo -
sítást kö vetõen egyetlen ingatlan kerül vissza,
1992-es kárpótlásként román közösségi tulajdon-
ba: a Magyarországi Román Ortodox Egyház
Vikáriátusáéba.

AA sseeppssiisszzeennttggyyöörrggyyii eelllleennttéétteelleezzééss
A párhuzamos történet önmagában is iz -

galmas. Különlegessége: a román fél annyira
fontosnak tekinti az ügyet, hogy egyoldalúan is
tartja magát a rendezéshez, a harmadik fõha -
talomváltást követõen is. Ami a magyar felet illeti,
az már az 1934-es tárgyalásokkor bevonja a ren-
dezésbe a romániai magyar kisebbség kép viselõit
[[22]]. MOLNÁR Dénes márciusi vélemé nyezésébõl
ragadhatjuk ki, mit tartottak fontos nak leszögezni:
a Háromszéki Tanalap sohasem volt állami tulaj-
don. KERESZTES Károlyék emlékiratai [[33––44]] (az
1927-ben BARTÓKot Sepsiszentgyörgyön kon-
certeztetõ ügyvéd az Országos Magyar Párt
megyei titkára és egyben a Múzeum igazgató-
választmányának alelnöke) ezt követõen megkí -
sérelik az 1918 elõtti jogi helyzetnek megfelelõ
rendezés elérését. Mivel a restitutio in integrum, a
vármegyei kezelésbe való visszakerülés az utolsó
negyedszázad ta pasz talatai alapján semmilyen
garanciát nem jelent a magyar közösségi célú
használatra, ehelyett a Tanalap egy saját kezelõ
testületének felállítását kérik, az utolsó demokra -
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tikus legitimitású megyei tanács tagjaiból. Ezt a
román állam nem fogadja el, hiszen ezzel
lényegében a magyar párti helyi politikusok
kezébe juttatná a Tanalapot. A megoldás így lesz a
román szakmai körökben is komoly presztízsû
tudományos és közmûvelõdési intézmény Székely
Nemzeti Múzeum bevonása. Ezt KERESZTESék
annyi ban támogatnák, amennyiben a Tanalap a
Múzeum tulajdonába kerül, mert féltik az állam-
mal elfogadható modus vivendit kiépített intéz -
ményüket az ingatlanok jövedelmezõvé tételével
járó konfliktusoktól. A rendezés során ezt sem érik
el, a Múzeum csak vagyonkezelõje lesz a
„Háromszéki Tanalapnak” (Fondul de Învãþã mânt
Trei-Scaune), de a vonatkozó 1937. februá ri mi -
niszteri rendelet [[66]] vállalható feltételeket rögzít.
Az állam kötelezi magát az általa használt ingat-
lanok szerzõdéses bérbevételére, és 1937. áprilisi
kezdettel a bérbevétel meg is történik [[77]]. A teljes
évi bérösszeg 330 000 lej (mintegy 11 000 pengõ),
a bérlõ vállalja a karbantartást, az ingatlanok utáni
adót viszont a vagyonkezelõ fizeti.

HHáárroommsszzéékkii TTaannaallaapp,, 11993377––119944447

A Múzeum vezetõsége felelõsen intézi a
ráhárultakat. Elsõ lépésként 1937. május 13-i
döntést követõen alaprajzot készíttetnek az
épületekrõl, költségét a Múzeum pénztára elõle -
gezi. Decemberre tisztázódnak a minisztériu -
mok kal kötött szerzõdések részletei. A bérek
adómentesítése nem sikerül,8 viszont 1938.
februárban KERESZTES átveszi az épületeket,
márc. 29-én CS. BOGÁTS Dénes lesz a pénz -
táros.9 Szerencséjük is van, Kézdivásárhelyen
máj. 1-jén a csendõrség kezdeményezi épületük
bérbevételét. Tûzbiztosítást kötnek. Kiírják a
segélyekre a pályázatot, részletes feltételekkel, és
közzéteszik az összes háromszéki lapokban, a
Brassói Lapokban és a kolozsvári Keleti Újság-
ban.10 HEREPEI Sepsiszentgyörgyre költözésé -
vel, múzeumigazgatói jelentéseivel a következõ
évek a legdokumentáltabbak. 1939-es jelenté -
sében a tanalapi épületek ekkori állapotát tár-
gyalja, közli a zárószámadást, részletezi a kiosz-
tott segélyeket. 1940–41-es jelentésében a jogi
helyzetet elemzi, az õszi impériumváltáshoz
kapcsolódó károkat részletezi, ismerteti a Tan -

alap átvételét a magyarországi alapítványok
sorába, emlékiratot fogalmaz meg a rendezés
érdekében, ismerteti a megtörtént vagy elmaradt
intézkedéseket, közli az 1940/41. és 1941. (há -
romnegyed) évi zárszámadást [[88––99]]. 

1938-ban és 1939-ben összesen 200-200 000
lej segélyt osztottak ki.11 Ami a Múzeumot illeti,
1939-ben 98 000 lej tanalapi támogatást élvez,
1940-ben 70 000 lejnyit. 1941-ben 2333,34 (az
elõzõ évi lej-összegnek megfelelõ) pengõt, de
mint HEREPEI panaszolja, a Tanalap
helyzetének és ingatlanai jövedelmezõvé tételé -
nek tisztázása nem történt meg, és a további
jelentésekben már nem is szerepelnek a tanalapi
ügyek. Csak az 1944-re szóló munkatervben
foglalkozik újra a kérdéssel: nem lehetnek meg -
elégedve. A szükséges ügyintézés gyakori Buda -
pestre és Kézdivásárhelyre való utazgatást, a
megszervezéssel, szerzõdésekkel, épületkarban-
tartásal kapcsolatos munkát kér, illetve megfelelõ
gazdasági ügykezelési ismereteket (pl. a sepsi -
szentgyörgyi és kézdivásárhelyi napi kézmûipari
és anyagáraik teljes ismeretét). Ezt az amúgyis
elégtelen számú múzeumi tisztviselõ egyszerûen
nem tudja ellátni. Párhuzamosan a háromszéki
alispáni hivatal bekéri KERESZTEStõl a Tan -
alap adatait, ezt az ügyvezetõ-alelnök 1944.
februárban válaszolja meg, történetileg is össze -
gezve a kérdéskört. A harmadik impériumvál -
tásig már nem következik be elõmozdulás,
mindössze HEREPEInek küldik vissza jóakarói a
tanalapi épületek alaprajzait egy a VKM-ban
hányódó iratcsomóból.

HHáárroommsszzéékkii TTaannaallaapp,, 11994455––11994477
A harmadik impériumváltás után

LÕRINCZ Albert jogász, a Múzeum jogi hely -
zetét is rendezõ igazgató teszi meg tanalapi ügy-
ben is a szükséges lépéseket, 1945 tavaszán.12 A
történet folytatása a Múzeum vezetõségi gyûlé-
seinek jegyzõkönyveibõl követhetõ.13 LÕRINCZ
szeptemberben kimondja: a 2. Bécsi döntés
(1940. aug. 30.) utáni állapot semmisnek tekin-
tendõ, vissza kell térni a megelõzõ rendezéshez.
Míg az akkori minisztériumok bérleti joga-
igénye nem tisztázódik, új szerzõdést sem lehet
kötni (a Székely MIKÓ-Kollégium venné bérbe

8



a három sepsiszentgyörgyi épületet a leánygim-
náziumnak). LÕRINCZ tart a terhes és poli-
tikailag kényes bonyodalmaktól, és lényegében
az a véleménye, hogy nem érdemes a Múzeum-
nak a Tanalapért harcolni.14 Egyelõre a kivetett
házadót fellebbezik meg, és tûzbiztosításra
fizetnek kisebb összeget, mert ha nincs is jöve -
delmük, azt felfüggesztetni nem tudják. A
felmerült egyéb követelések kielégítésére halasz -
tást kérnek.15 A kézdivásárhelyi ingatlanokról
SÁNDOR Gábor néprajzkutató tanár, rövid ideig
múzeumõr és K. KOVÁCS István volt pol-
gármester készít részletes jelentést. Összegzõ
jelentést LÕRINCZ tesz, decemberben [[1111]].
1946. januárban SZABÉDI László, az új múze-
um igazgató a Magyar Népi Szövetség központi
jogi bizottságának keresi a véleményét, és jan.
26–28-án TANA Gyula, VÁNCSA József,
BENEDEK János, MOLNÁR D. Emil, KABAY
Gábor és LÕRINCZ Albert vendégként
meghívott jogászokat a Múzeum felkéri a maga
és a kezelésében lévõ Háromszéki Tanalap
jogvédelmének ellátására. Ingyen vállalják, el is
érik az adó felfüggesztését a bérleti szerzõdések
megkötéséig. LÕRINCZ megismétli, nem
szabad a MIKÓt elõnybe helyezni, és a bér
megállapítását a bíróságra kell bízni. A jogi
kérdések további intézését KABAY Gábor és
BENEDEK János vállalja, febr. 23-án meg is
fogalmazzák véleményüket [[1122]], a kézdivásárhe-
lyi ügyek intézésére DIÉNES Jenõt kérik fel.16 A
vagyonrendezés kérdése folyamatosan terítéken
van, ezt bizonyítják a SZABÉDI által 1947-ben
hitelesített másolatok. SZABÉDIt igazgatóként
SZÉKELY Zoltán követi év végén, de a prob-
lémák nem fogyatkoznak.

BBéérrllõõkk,, ffiizzeettõõkk ééss nneemm ffiizzeettõõkk
A bérlõkkel folyamatosan gond van.

Kézdivásárhelyi magánszemélyek, akik kérdezés
nélkül lakást foglaltak tanalapi épületekben, a
Múzeumtól kérik kilakoltatásuk kivédését, mikor
a katonaság ezt helyezi kilátásba.17 Gondnokot
alkalmaznak, de az általa betelepített lakók
rongálják az épületet, az ügy kényszerûen tör -
vényszékre kerül, a kár megtérítése viszont
kilátástalan, az elkövetõk nem fizetõképesek.18

Sepsiszentgyörgyön az épületekre nagy szüksége
volna a helyi tanügyi intézményeknek, csakhogy
azokat csendõrség, katonaság használja, ugyan -
csak foglalás alapján. A magyar iskolák igény -
lése politikailag mind nagyobb támadási felületet
jelent, hiszen egyházi intézmények,19 de csak a
Ref. Székely MIKÓ-Kollégium fizet rendesen,
1946. áprilistól,20 a csendõrségtõl pl. csak hosz -
szas idõhúzás után, és akkor is csak rövid ideig
sikerül bért behajtani.21 Átmenetileg Kézdi-
vásárhely város jó bérlõ még.22 1948. jún. 19-én,
amikor BECSEY Pál miniszteri kiküldöttként a
tanalapi épületek helyzete iránt érdeklõdik, a
sepsiszentgyörgyi épületek közül egyet a
csendõrlégió, kettõt pedig a ref. leánygimnázium
bérel, de ezek közül csak egyik épületet használ-
ja, minthogy a másikat a Gimnaziul Mixt (koe-
dukált állami román nyelvû alsó középiskola)
foglalja el. A melléképületek egy részébõl a
napokban költözött el a katonaság. Szeptemberre
a Szabadság tér 11. sz. épületbõl is kiköltözik a
ref. leánygimnázium, és utána mind a 11., mint a
13. sz. épületet a már említett állami, román
nyelvû gimnázium használja, a Múzeum érte -
sítése nélkül. Decemberi sepsiszentgyörgyi hely -
zetjelentés: nemcsak a csendõrség nem fizet
semmi lakbért, a másik két épületért sem fizetnek
(ekkor már a tanfelügyelõség és az elemi iskola
használja). 27%-os adójukat viszont év végéig ki
kell fizetni.23 Utolsó, a Múzeum által nyomon
követett változások: 1951. februárra a csend -
õrséget felváltó Miliþia (rendõrség) kiköltözik a
Szabadság tér 9. sz. alatt lévõ épületbõl, és elõzõ-
leg ki is fizeti az 1950. év II–IV. negyedére a lak-
bért (36 000 lej), de nem a bérösszeg után még
mindig adót fizetõ Múzeumnak.24

GGoonnddnnookkii ggoonnddookk
Az ingatlanok kezelése nem csak a ne -

hezen behajtható bérleti díjakról és az ennek
ellenére megkövetelt adókról szól. A Megyefõnök-
ség (Prefectura) már 1945. decemberben afelõl
érdeklõdik, kik rongálták meg 1944 õszén a sep-
siszentgyörgyi épületeket, ezt viszont a Mú -
zeumban sem tudják. A Kézdivásárhelyre 1946.
de cemberben alkalmazott gondnokot, KUL CSÁR
Rudolf városi fõszámvevõt a lakbérbõl befolyt
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összeg 20%-ával javadalmazzák. Az itteni épüle -
tekkel a szokásosnál is több a gond, egy bomba -
találat érte épületszárnynak a lebontása is fel me -
rül.25 A felelõsség pedig nagy, különösen az 1947.
szeptemberi rendelkezéseket követõen.26 A kézdi-
vásárhelyi ingatlanokról leltárt és állapotukról
jegyzõkönyvet kell felvenni. Tisztázni kell a hely-
beli katonai térparancs noksággal (Cercul Teritori-
al), valamint a koedu kált állami (román nyelvû)
felsõ középiskolával (Liceul Mixt Român) való
viszonyt, hiszen ezek szerzõdés nélkül használják
a sepsiszentgyörgyi Szabadság tér 11. sz. alatti
épületeket. Jelentést kell tenni a Casa ªcoalelor -
hoz. 1947. októberben a tûzbiztosítási kötvényeket
a pénzbeváltások miatt kell megújítani.27 1948
tavaszától a soro zatos központi rákérdezés már
valószínûleg az államosítást készíti elõ.28 A hatósá-
gi viszonyok az eddiginél is kaotikusabbak:
decemberben a Tanalap 1947. évi számadását és
1848/49. évi költségvetését elõbb az oktatási29,
majd a mûvészetügyi és tájékoztatási minisztérium
(Ministerul Artelor ºi Informaþiilor) hárítja el azzal,
hogy adminisztratív szempontból nem hozzájuk
tartoznak.30 A kézdivásárhelyi járásbíróság viszont
az ADY Endre utcai épületek átadását kéri, fél-
reértve egy a hivatalos közlöny okt. 1-jei szá mában
megjelent rendelkezést. 1949. májusban KUL -
CSÁR még megteszi jelentését, de az egyet len
pozitív fejlemény áprilisi: V. BITEA miniszteri
kiküldött az oktatásügyi minisztérium 64.384/1949
sz. rendelete alapján megvizsgálja a Tanalap javai -
nak kezelését, és kéri, hogy a pénztárban lévõ
összegbõl legalább 20 ezer lejt fordítsanak a ren-
deltetésszerû tanulmányi segélyezésre. Így kerül
sor az utolsó tanalapi segélyosztásra az évzáró
ünnepély alkalmával: 30 000 lejt ítéltek meg júl. 1-
jei döntéssel „szegény sorsú, jó tanuló és megfelelõ
közéleti tevékenységet kifejtõ tanulóknak” (29 fiú,
12 lány tanuló, 2 egyetemi hallgató).31 A segé-
lyezés eddigi kimaradását könnyû megérteni, de a
mostani jelképes segélyt mégis csak a bérletek te -
szik lehetõvé, ennyiben a renge teg, mind kilátásta-
lanabb veszõdés értelmének a visszaigazolása.32

ÁÁllllaammoossííttááss,, 11994499––11995511
1949. áprilisban BECSEY Pál miniszteri

kiküldöttként és Háromszék fõtanfelügyelõjeként

teszi fel a kérdést: államosítható-e a Tan alap tulaj -
donát képezõ, a Szabadság tér 11. és 13. sz. alatt
található épülettömb a Közoktatásügyi Minisztéri-
um részére, a hivatalos közlöny (Monito rul Ofi-
cial) 177. számában 1948. aug. 3-án megjelent
176. számú miniszteri rendelet alapján?

Dec. 3-án a rendõrség már úgy tudja,
hogy államosították õket. Ezt azonban sem a Nép-
tanács, sem a megkérdezett minisztérium nem
erõsíti meg. A javak gondozása eszerint még
mindig a múzeumra tartozik. Annak ellenére,
hogy a helyzet így áll, a múzeumot mint a javak
kezelõjét senki sem ismeri el azok közül, akik az
épületeket elfoglalva tartják, minthogy a tanügyi
és mûvelõdési ügyosztály vezetõje is azt állítja,
hogy az államosítás megtörtént. 1950. júniusban a
jogi helyzet tisztázása-rendezése végett beadványt
intéznek a rajoni néptanács jogügyi osztályához,
az a minisztériumokhoz fordul. Az oktatási mi -
nisztérium jogi hivatala tud érdemben válaszolni,
16-án: az Igazságügyminisztérium szerint az
államosítás valóban megtörtént 1949. aug. 6-án, a
857/1949 sz. minisztertanácsi határozattal [[1133]]. A
rajon 27-én továbbítja a hírt a Múzeumnak, de azt
tanácsolja, közvetlenül kérjék ki a határozat máso-
latát, hogy megtudják belõle, pontosan mely nép-
tanácsoknak kell átadni az ingatlanokat. Elõrelátó,
mert a tényeket 1951. áprilisban még mindig nem
veszik tudomásul átvevõ fenntartók, hogy ne kell-
jen az esedékes tûzbiztosításokat kifizetniük. Az
érintettek annyit tehetnek addig is, hogy javasla-
tot fogalmaznak meg, legalább a sepsiszentgyör-
gyi ingatlanok további, tanügyi célú fel-
használását illetõen.33 Okt. 11-én végre meg -
érkezik a mi nisz tertanácsi határozat,34 mely a
Tanalapot feloszlatta, és javait azoknak a Nép-
tanácsoknak adta át, ahol a javak találhatók. A
Múzeum ekkor már „kis munkakollektívának”
nevezett vezetõ szerve a határozatot tudomásul
veszi, és közlik a sepsiszentgyörgyi és kézdi-
vásárhelyi néptanácsok végrehajtó bizottságával
is. Jelzésszerû, és már meg sem tud lepni, 1954.
júniusban a kézdivásárhelyi városi néptanács
mégis, még mindig a múzeumnál érdeklõdik a
kaszárnya tulajdonjoga felõl, minthogy az készül
összeomlani. A történet 1992-vel helyét keresõ
folytatása azonban már egy másik történet.
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11..
Háromszékvármegye alispánja
Kivonatos másolat
Szám: 9037-1904.

Háromszékvármegye köztörvényhatósági
kép vi selõ bizottságának Sepsiszentgyörgyön 1904. évi
július hó 6-án a vármegye székházának tanácskozási
termében fõispán Gróf HALLER János úr elnöklete
alatt tartott rendes közgyûlésérõl szerkesztett

JJeeggyyzzõõkköönnyyvv

Jelen vannak: SZENTIVÁNYI Miklós alis pán,
VAJNA Miklós fõjegyzõ, Dr. DEMETER Gyula I. alje-
gyzõ, Dr. BÉLDI Pál II. aljegyzõ, Dr. BOCHKOR Oszkár
III. aljegyzõ, KELEMEN Lajos tisztiügyész, SÉRA
Tamás árvaszéki elnök, KÖNCZEI Benedek árvaszéki
ülnök, DANI Mihály árvaszéki jegyzõ, Dr. ANTAL
Mihály vármegyei fõorvos, BARTHOS József fõle -
véltárnok, KÓNYA Miklós fõszolgabíró, Ifj. GÖDRI Fe -
renc polgármester, GYÁRFÁS Gyõzõ kir. fõmérnök,
BARABÁS Antal, BÉLDI Tivadar, BENE DEK János,
BENKE Géza, dr. BODOR Tivadar, BOGDÁN Arthur,
BÁLINT Dénes szolgabíró, CSÁN KY Gyula, DEÁK
Samu, GYÁRFÁS Jenõ, IMECS János, IMREH Albert,
IMREH Béla, KERESZTES Ede, dr. KÜNNLE Tivadar,
LENGYEL Károly, Gr. MIKES Zsigmond, MORVAY
Endre, Ifj. NAGY Elek, POTSA Ferenc, SZÁNTÓ
Károly, Br. SZENTKERESZTY Béla, TANA Sámuel,
UJJVÁROSSY Jó zsef, TEMESVÁRY János. 

A kihagyandók kihagyása után: 311. jkv. pont.
8528. ikt.sz. a. Magyar királyi vallás-és közoktatásügyi
miniszter úr 38768/904 számú rendelete a vármegyei
tanalap és ipartanalap egyesítésére vonatkozó alapító
levél módosítása tárgyában.

Magyar királyi vallás- és közoktatásügyi mi -
niszter úr a folyó év január hó 8-án tartott törvényhatósá-
gi közgyûlésében 78. jegyzõkönyvi pont alatt hozott
határozat alapján felterjesztett, vármegyei tan alap és ipar-
tanalap egyesítésére vonatkozó alapító levelet folyó évi
május hó 24-én 38768. szám alatt kelt rendeletével mó -
dosításra visszaadta. A magas rendelet értelmében a
várme gye tisztiügyészének véleménye alapján a vár -
megye alispánja a módosítások eszközlésével az alapító
levelet a következõ szövegezéssel terjeszti elõ:

AAllaappííttóólleevvééll
A székely nép jogi és történelmi életével a

háromszékvármegyei tanalap keletkezése szoros kap -
csolatban áll; és hogy a jelenleg egyesített tanalap

keletkezési története és az eggyé olvasztott eredetileg
két alap összekapcsolása késõbb is felismerhetõ le -
gyen, röviden összefoglalva a tanalap, s illetõleg a két
alap története a következõ:

A „Háromszékvármegyei tanalap” vagyonát
képezõ javak katonai célokra szereztettek volt. Ne -
vezetesen még Mária Terézia királynõ uralkodása alatt
a mostani szomszédos Oláhország felett uralkodó török
hatalom által gyakorolt betörések és térfoglalások
ellen, a jelenlegi Háromszék és szomszédos Csík vár -
megyéknek a török betörésekkel veszélyeztetett pontjai
megõrzése végett az 1750. évben a határõrvidéken
szervezett és felállított katonai ezredek mintájára önál-
ló székely ezredek szerveztettek, és azokból a határ -
széleken alkalmazott Commandók által gyakoroltatott
a határszélek biztosítása.

Ezen két vármegyében a határszélek meg vé -
delmezésére szolgáló ezredek felállítása a fent nevezett
királyné uralkodása idejében az 1762. évtõl kezdve
1764. évig a történelem szerint is ismeretes vérrel pe -
csételve jött létre, mely határõrvidéki katonai szervezet
két gyalogos és egy huszárezredbõl állott.

Ezen ezredek közül Háromszékvármegyében
a második gyalogezred volt elhelyezve, és a székely-
huszár 11-ik számú ezredének parancsnoksága, vagyis
a törzs és 4 század.

Az ezredek egyes századai kikülöníttettek;
úgy ezek, valamint maga az ezredtörzs vagy parancs -
nokság székhelyeivel az alább megnevezett községek-
ben helyeztettek el:

A 2-ik székely 15-ik számú határvéd gyalog -
ezred törzshelye Kézdivásárhely volt, az ezredes, al ez -
redes és az elsõ õrnagy székhelyével; második õrnagy
székhelye Uzon volt.

A századok saját századosaikkal, illetve pa -
rancsnokaikkal el voltak helyezve:

1-sõ század Bölönben
2-ik század Baróton
3-ik század Sepsi-Baconban
4-ik század Sepsiszentgyörgyön
5-ik század Bikfalván
6-ik század Barátoson
7-ik század Dálnokban
8-ik század Zabolán
9-ik század Alcsernátonban
10-ik század Kézdivásárhelyt
11-ik század Bereckben 
12-ik század Polyánban
13-ik század Nagyborosnyón s a
14-ik század Zágonban. 
A 11-ik számú székelyhuszár ezred törzshelye

Sepsiszentgyörgyön volt az ezredparancsnok ezredes,
alezredes és egy õrnagyi lakással.
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E huszárezred századai el voltak helyezve:
Gidófalván, Nagyajtán, Szentkatolnán és Márkos-
falván; a többiek Csíkvármegyében és Torda-Aranyos
vármegyében (akkor: Aranyosszék).

Ezek az ezredek s így a Háromszékvár -
megyében elhelyezett 2-ik számú ezred szerezte be,
nevezetesen tisztjei számára lakásul a háromszékvár -
megyei tanalap jelenlegi vagyonát. Ez a határõrvidéki
mintára szervezett katonai rendszer az 1848. évben
megszüntettetvén, az ezen ezredek vagyonát képezõ
javak a koronára visszaháramlottak, mígnem 1869.
február 16-án kelt legfelsõbb elhatározás értelmében a
koronára háramlott javak az illetõ községek tulajdonába
kegyesen visszabocsáttattakból az állam szükségleteire
fenntartandó belsõségek kijelölése végett kiküldött ve -
gyes bizottság véleménye alapján, az 1871. évi október
31-én 110698. számú miniszteri intézkedés folytán a
szék, illetve a vármegye területén fekvõ egyes épületek
és telkekre nézve a következõ intézkedés történt:

1.) A berecki, nagyborosnyói, polyáni, zágoni,
nagyajtai, bölöni és nagybaconi már eladott épületek,
belsõségek, valamint az uzoni õrnagyi szállás után
befolyt vételárak az ipariskolai alap tulajdonába bo -
csáttattak

2.) A kézdivásárhelyi ingatlanokból a kantai
katonai nevelõintézet, amely jelenleg is  a honvédség
használatában van, a város nyugati szélén lévõ õrház, a
lõportorony és a katonai raktárral együtt a honvédelmi
minisztérium használatában maradt.

Az ezredesi épület és a telek minden mellék -
épületeivel, kerttel együtt, ipariskola helyiségül, az audi-
tori szállás igazságszolgáltatási célra az igazságügyi mi -
nisztérium rendelkezésére, a számvevõi épület pedig
adóhivatal, pénzügyõrségi lakás céljaira bocsáttatott át.

Az alezredesi, õrnagyi és kapitányi szállás
pedig az iskolaalap nevelésére rendeltetett.

A sepsiszentgyörgyi ezredesi, alezredesi,
századosi, számvevõi, fõorvosi és gyógyszertári szállá-
sok melléképületeikkel együtt a méntelep számára az
erdélyi méntelep törzsparancsnokságának elhelyezé -
sére a földmûvelésügyi minisztérium használatá ban
maradtak.

Ezek szerint tehát a tanalap részére engedé-
lyezett, az egykori 2-ik székely ezred által katonai célra
beszerzett javak képezik a mostani háromszékvár me -
gyei tanalapot, melybõl

az 1.) pontban jelzett vételári tõke és a kézdi-
vásárhelyi ezredesi épület és telek minden mellék épü -
leteivel ipariskolai célra fordíttatott, illetõleg fordíttattak.

A 2.) pontban jelzett épületes telkek pedig az
elébb említett telkek kivételével amelyek a különbözõ
minisztériumok részérõl évenkénti bérletfizetéssel biz-
tosított jövedelmet szolgáltatnak, az ezeken kívül fel-

sorolt katonai célokra lakásul használt összes épületes
belsõségek, amelyek a megnevezett községekben létez -
tek, ide nem értve az 1.) pontban jelzetteket, úgy szintén
a sepsiszentgyörgyi méntelep épületeihez tartozó ingat-
lanok, melyek beépítve nem voltak, parcellákra osztva
Háromszékvármegye törvényhatósági bizottságának
határozata és a belügyminisztériumnak 28512/1872
szám alatti engedélye folytán 1872. év április 8-án ela-
datván, az évenkénti bérletekbõl és az eladott ingat-
lanok vételárából befolyt tõkésített összeg képezte a
közmûvelõdési, vagyis a tulajdonképpeni tanalapot.

Ennek az egy történeti forrásból eredett, de két
részre osztott alapnak, és az abból származott rendel -
kezési nehézségeknek megszüntetése céljából Három-
székvármegye köztörvényhatósági képviselõ bizottsága
1897. évi december hó 29-én tartott gyûlé sében, a
nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatás ügyi mi -
niszter úrnak 1896. évi április hó 6-ról 53606. szám alatt
kelt leirata értelmében elhatározta, hogy miután az
„Ipar tanalap és Tanalap” amúgyis hasoncélúak, s együt -
tes kezelésük a könnyebbség mellett sokkal hasz nosabb
is, a két alapot az alábbiakban foglalt alapító levélben
meghatározott célokra egyesíti.

Midõn a vármegye a két alapot egyesíteni kí -
vánja, óhajtja, hogy az alap céljának szem elõtt tartásá-
val úgy a magasabb ipari kiképzés, mint a köznevelés
és közmívelõdés terén az eredmények az alap nemes
céljainak hálás eredményei legyenek.

JJeelleenn AAllaappííttvváánnyy nneevvee::
„Háromszékvármegyei Tanalap” 
CCéélljjaa: amint ez alább szorosabban is körül van

írva: Közmûvelõdés és a háromszékvármegyei ta nu ló
növendékek tudományos és ipari kiképzésének elõ-
mozdítása. A tanalap vagyoni állása:

A régi tanalap tõkéje: 59 147 korona 22 fillér.
Ingatlanokban:
A sepsiszentgyörgyi 118. számú tjkvben:

220. hrsz. alatt felvett kõház 12 lakrésszel 513 �öl
221. hrsz. alatt egy emeletes kõház 132. sz. alatt 
18 lakrész és udvarral l542 �öl
222. hrsz. alatt emeletes kõház 7 lakrésszel 330 �öl
223. hrsz. alatt emeletes kõház 133. sz. alatt 6 lakrész
és udvarral 551 �öl
224. hrsz. alatt emeletes kõház 134. sz. alatt 12 lakrész
és udvarral1 102 �öl
225. hrsz. alatt emeletes kõház 135. sz. alatt 3 lakrész,
udvar és istállóval 435 �öl
226. hrsz. alatt kõház 136. sz. alatt 7 lakrész és udvar-
ral 435 �öl
227. hrsz. alatt kert 1038 �öl
228. hrsz. alatt kõház 137. sz. alatt 4 lakrész és udvar-
ral 580 �öl
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250. hrsz. alatt kõház 142. sz. alatt 6 lakrész és udvar-
ral 800 �öl
251. hrsz. alatt kert 350 �öl
252. hrsz. alatt kert 50 �öl
A kézdivásárhelyi kantai 32. sz. tjkvben:
29. hrsz. alatt a volt katonai nevelõ intézet 390 �öl
36. hrsz. alatt istálló 5 �öl
30. hrsz. alatt emeletes kõház 25 �öl
31./a. hrsz. alatt 21 �öl
31./b. hrsz. alatt melléképületek 81 �öl
31./b./2. hrsz. alatt 49 �öl
A kézdivásárhelyi kantai 370. sz. tjkvben:
716. hrsz. alatt lakás 510 �öl
717. hrsz. alatt kert 900 �öl
718. hrsz. alatt épület 130 �öl
719. hrsz. alatt kert 400 �öl
720. hrsz. alatt épület 720 �öl
725./a. hrsz. alatt kert 780 �öl
721./b. hrsz.alatt épület 16 lakrész és istálló 1230 �öl
722. hrsz. alatt gyakorlótér 1ha 1200 �öl
A régi ipartanalap tõkéje:          55 023 korona 85 fillér

Tehát a „Háromszékvármegyei tanalap”
vagyo ni állása a fenti ingatlanok és 114 171 korona 
07 fillér, azaz Száztizennégyezerszázhetvenegy korona
07 fillér készpénz.

Ezzel szemben tartozás a gyámpénztárhoz   
43 000 korona, azaz Negyvenháromezer korona.

Ezen vagyon évi jövedelme:
1.) Az ingatlanok bérletébõl:

16 504 kor. 24 fill.
2.) A tõkepénzek 4% évi kamatjából

4566 kor.
Az alapítványi vagyon jövedelmébõl elsõsor-

ban fedezendõk:
1.) a fennálló tartozások és kölcsöntõke

kamatai és törlési részletei:
2.) az állami és más adók;
3.) az ingatlanok fenntartási költségei;
4.) a honvéd hadapród iskolánál létesített 2

alapítványra évente 800 korona;
5.) A „Ferenc József” tanítók házának egy

4000 koronás alapítvány létesítésére húsz éven át évi 
200 kor.

6.) A kézdivásárhelyi „Erzsébet” árvaleány
nevelõ intézetnek évi segély 400 kor.

7.) A sepsiszentgyörgyi tanítóképzõ intézet
részére évi segély 2000 kor.

8.) A Székely Nemzeti Múzeumnak évi segély
1400 kor.

Ezen alapot állandóan vagy hosszabb ideig ter-
helõ segélyezések után fennmaradó jövedelem a vár -
megyében lévõ iskolák s az elemi iskolai tanulók kivéte -
lével a vármegyei illetõségû jó magaviseletû polgári vagy

katonai pályán levõ tanulók segélyezésére fordítandók.
Hogy ezen segélyezések minõ mérvben és sorrendben
eszközöltessenek, azt a jövedelemhez képest Három-
székvármegye törvényhatósági bizottsága határozza meg.

A törvényhatóság ezen segélyezési ügy elõ -
készítésére minden évre egy bizottságot küld ki, mely -
nek elnöke a vármegye alispánja, hivatalból tagja a kir.
tanfelügyelõ, és ezenkívül 5 választott bizottsági tag.
Ezeket a közgyûlés a megelõzõ évi õszi közgyûlésében
közfelkiáltással választja meg.

Ezen bizottság a segélyezésre javaslatot ké szít,
azt a vármegye közgyûlése elé terjeszti, mely határoza-
tot hoz, és ezt a m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi -
nisztériumhoz jóváhagyásra bemutatja.

Amennyiben bizonyos összeg tanulók felsegé-
lyezésére ösztöndíjakra fordíttatik, erre a hatos bi zott ság
pályázatot hirdet; a beérkezett kérvényekre vonatkozó -
lag tendõ javaslata alapján a vármegye bizottsága
határoz, mely ellen a kézbesítéstõl számított 15 nap alatt
a magyar királyi vallás-és közoktatásügyi minisztéri-
umhoz intézendõ fellebbezésnek van helye. Érvényes
határozathozatalhoz a hatos bizottságban az elnökön
kívül legalább 4 tag jelenléte szükséges.

Miután jelenleg még az alap segélyre fordít ható
összege sokkal kisebb annál, semhogy abból mindenik
felsorolt intézmény segíthetõ lenne: mindig azok segé-
lyezendõk elsõsorban, amelyeket a kiküldött bizottság
erre szükség szerint ajánl, ha ezt a törvényhatósági
bizottság is elfogadja.

A 6 tagú bizottságban szavazategyenlõség
esetén az a javaslat tekinthetõ határozatilag kimondott -
nak, melyhez az elnök is csatlakozott.

A segélyek, ösztöndíjak, jutalmak stb. kiadása
iránt a 6 tagú bizottság tesz elõterjesztést, s ha ezt a
köztörvényhatósági bizottság elfogadta, az kiadandó.

A vagyon kezelése felett a köztörvényhatósági
bizottság határoz.

Az ingatlanok bérbeadás útján értékesítendõk,
kivéve a sepsiszentgyörgyi és kézdivásárhelyi polgári
iskolák és a kézdivásárhelyi Erzsébet árvaleány nevelõ
intézet használatában álló épületeket és telkeket.

Ezen épületek csak azon esetben adandók bér -
be, ha nem lesznek többé a már említett intézetek
használatában.

Minthogy az ingatlanok ez idõ szerint az igaz -
ságügyi, honvédelmi, pénzügyi és földmûvelés ügyi
kincstárakkal kötött bérlet útján jövedelmeztetnek, ha
idõközben ezen bérletek megszûnnének, csakis a cél-
nak megfelelõleg jövedelmezõ módon hasznosítandók,
esetleg értékesítendõk.

Az alap tulajdonát képezõ ingatlanokat, továb-
bá a készpénzt és értékeket, utóbbiakat a sepsiszentgyör-
gyi kir. állampénztárban a vármegye közönsége kezeli.
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A hat tagú bizottság a vármegyei törvény-
hatósági bizottság közgyûlésének az alap állásáról az
évi számadás elõterjesztése alkalmával, s errõl sürgõ -
sebb tennivalókra nézve elõterjesztéseket, indítványo -
kat is tesz.

Úgy a számadási kivonat, mint a költségvetési
elõirányzat, az ellenõrzési jog gyakorolhatása végett
évenkint a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztéri-
umhoz felterjesztendõ.

Az alapot kifelé a vármegyei alispán képvi seli,
jogi képviselõje az alapnak a vármegye tiszti fõügyésze.

A vármegye törvényhatósági bizottságának
mind azon határozatai, melyek az alap tulajdonát
képezõ ingatlanok bérbeadására vagy esetleg eladás
útján való értékesítésére vonatkoznak, a m. kir. vallás-
és közoktatásügyi minisztériumhoz jóváhagyás végett
bemutatandók.

Jelen alapítólevél 3 eredeti példányban állít-
tatik ki, melyek közül jóváhagyás után egy példány a
magyar királyi vallás-és közoktatásügyi, egy a m. kir.
belügyminiszter úrhoz terjesztendõ fel, egy pedig Há -
romszékvármegye levéltárában õrizendõ meg.

Kelt Háromszékvármegye törvényhatósági
bizottságának Sepsiszentgyörgyön, 1904. évi július hó
6-án tartott rendes közgyûlésében.

SZENTIVÁNYI Miklós s.k. kir. tanácsos, alispán.

A vármegye törvényhatósági bizottsága az ala -
pí tólevelet elfogadja, s jóváhagyás végett három
egyenlõ példányban az iratokkal együtt m. kir vallás-
és közoktatásügyi miniszter úrhoz lendõ felterjesztését
meghatározza.

Megbízza a vármegye alispánját, hogy a fel-
terjesztés alkalmával a 77400/903 számú V. és K. M.
rendelet értelmében az igazságügyi tárca használatában
álló kézdivásárhelyi ingatlanok tekintetében is tegyen
jelentést. 

A kihagyandók kihagyása után:
336. A tárgysorozatba felvett ügyek letárgyal-

tatván, miután indítvány beadva nem lett, Fõispán úr
szívélyes szavakban megköszöni a bizottsági tagoknak
a tanácskozásbani higgadt részvételt, a jegyzõkönyv
hitelesítésére a holnapi nap d.e. 8 óráját a tanácskozás
termében kitûzve, arra az érdeklõdõket meghívja, s a
közgyûlést bezárja.

Éljenzéssel tudomásul vétetett.

1904. évi július hó 7-én a fent írt helyen fõis-
pán úr elnöklete alatt a jegyzõkönyv hitelesítésénél
jelen vannak:

SZENTIVÁNYI Miklós alispán, VAJNA 
Miklós fõjegyzõ, Dr. DEMETER Gyula tb. fõjegyzõ,
Dr. BÉLDI Pál, KELEMEN Lajos tiszti fõügyész.

337. jkv. pont. Olvastattak a tegnap tartott
közgyûlésen hozott határozatok, hitelesíttettek.

Kelt mint fent.
P.H. VAJNA Miklós s.k. vm. fõjegyzõ.

AA ttaannaallaappii aallaappííttóólleevvééll zzáárraaddéékkaa::
64360. szám. Jóváhagyom oly módosítással,

hogy a tanulóknak a kiosztandó ösztöndíjak, segélyek
és jutalmak szabályszerû pályázat alapján adományo -
zandók, s az adományozásra vonatkozó határozatok
jóváhagyás végett a vallás- és közoktatásügyi magyar
kir. minisztériumhoz bemutatandók.

Budapesten, 1904. október hó 1-jén 
BERZEVICZY s.k. P.H.35

22..
DDrr.. MMOOLLNNÁÁRR DDéénneess üüggyyvvéédd vvéélleemméénnyyeezzééssee36

Kézdivásárhely, 1934. márc. 2.

„Háromszéki Tanalap ügyében Õfelségéhez
beadandó memorandumba véleményem szerint a
következõ ténybeli adatok és jogi érvek lennének bele-
foglalandók:

II.. TTéénnyybbeellii aaddaattookk::
A 2-ik számú székely határõr gyalogezred, va -

lamint a székely határõr huszárezred ingatlan javai úgy
keletkeztek, hogy azokat a székelység tulajdonát képezõ
ingatlanokból vette igénybe a határõr ezredek parancs -
noksága mint üres telkeket, s azokra az egyes épületek
a székely határõr huszár és gyalog ezredekhez tartozó
székelység saját pénzébõl, anyagából s nagy részben
munkájával, legfennebb a határõr katonaság mérnökkari
tisztjeinek tervei és utasításai szerint – akik között so -
kan voltak székelyek is – épültek mindazon városokban
és községekben, ahol ily épületek voltak és vannak
máig is. Ez épületek legnagyobb része, sõt, a Kézdi-
vásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön lévõk mindenike a
19. sz. elején, vagyis ezelõtt 100-120 évvel – tehát jóval
a határõrezredek felállítása után – épültek, s így azok-
nak kétségtelen megteremtõi a székelyek voltak.

Az 1848–49-iki, az osztrák császári ház ellen
folytatott küzdelem során a székelység, fõleg annak
határõr katonasága és tiszti kiképzés alatt álló ifjúsága
a magyarok mellett harcolván, a HABSBURG ural -
kodó ház akkori feje, a volt osztrák császár és ma gyar
király az úgynevezett abszolút korszak idején a szé kely
vagyonokat elkobozta. Majd 1868-ban visszaadta, de
nem azzal a jelleggel, mellyel ezek az épületek az
elkobzás elõtti rendeltetésüket szolgálták, hanem
„Háromszékmegyei Tanalap” létesítése mellett, „Ne -
mes Háromszék vármegye közönségének”, tehát se
nem katonai, se nem közigazgatási célra, és nem kizá -
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rólag a megye székely lakosainak, hanem az egész
megye közönségének, tehát minden rendû, rangú, fajú,
vallású polgárának, hogy e vagyon jövedelmét – amely
vagyon sui generis alapítvány jelleggel bír – a nemes
Háromszék vármegye mindenkori törvényes képvise-
lete kezelje, a tulajdonjog azonban mindörökre a
„Háromszékmegyei Tanalapot” illesse.

IIII.. JJooggii kköövveettkkeezztteettéésseekk::
A tényadatokból önmagától folyik, hogy:
1. A „Háromszékmegyei Tanalap” sem eredeté -

re nézve, sem fennállása idején, sem elkobzása alkal má -
val, sem visszaadása után soha nem volt állami vagyon.

2. A telkek, melyekre az épületek emeltettek,
székely vagyont képeztek, melyek 1848-ig még hûtlen-
ség esetén sem voltak úgy elkobozhatóak az uralkodó
által sem, hogy azokkal õ mint sajátjával rendel kez -
hessék, avagy azokat kizárólag székelyeknek is ado -
mányozhassa, mert az elkobzott vagyonokat is – ha
érdemétõl meg nem fosztott örökös volt, úgy õ, de ha
nem volt, úgy szomszédja kellett, hogy megkapja.

3. Az elkobzás ténye után és az osztrák polgári
törvénykönyv magánjogi szabályainak a székely szé -
kekre történt kiterjesztése után, az 1867. évvel kez -
dõdött úgynevezett alkotmányos korszakban történt
visszaadása e vagyonkomplexumoknak, bárha módosí-
totta is a vagyontárgyak rendeltetését, de – mert az
elkobzás jogosságát senki soha el nem ismerte, és sem-
miféle bírói fórum a székelység bûnösségét meg nem
állapította – nem változtatott azon a jogi helyzeten,
hogy a tulajdonjog e vagyontárgyakra, az azokat lé -
tesített háromszékmegyei székelységen kívül nem
székelyeknek is hasznára szolgáló önálló alapítvánnyá
vált, és ez alapítvány kezelésében a megye lakossága,
mindenkori törvényes képviselete útján teljes és min-
den más idegen érdeket kizáró rendelkezése alá került.

4. Mint megyei kezelésben álló, megyei
lakosság céljait szolgáló, a megyei székelység áldoza-
tából származó vagyonra senkinek és semmi okból
utódlási joga nincs és nem is lehet, s ha mégis ez
megtörténhetik, vagy megkíséreltetett, úgy hûtlen
kezelés forog fenn azok részérõl, akik akár tényeikkel,
akár tanácsaikkal ezt elõidézték.

33..
((II.. sszzáámmúú)) PPrroo mmeemmoorriiaa37

II..
A Háromszékvármegyei Tanalap ügye az

impériumváltozás óta egyik legnagyobb sérelme
megyénk székelységének. Ugyanis e szép vagyon jöve -
delmébõl, mely vagyon még a mai viszonyok között is
megér  kb. 6-8 millió lejt, az eredeti célra egy fillér sem

fordíttatott, hanem azt kizárólag a román állami iskolák
építésére és céljaira használták fel, és az épületeket
román állami intézmények elhelyezésére adták át bér-
fizetés nélkül, s így a jövedelem legnagyobb része
elmaradt.

Az alapra vonatkozó alapító okirat utolsó
végleges formájában 1904-ben kelt, éspedig az alapító
okirat száma 8528/904 alispáni szám, melyet 1904. okt.
10-én 64360. sz. alatt BERZEVICZY miniszter hagyott
jóvá (lásd az alapító okiratot), melybõl megállapítható,
az alapítvány eredete végeredményben a háromszéki
székely közbirtokosságok és a székely katona-rend
önkéntes adományaiból létesült, mert a székely ezredek
elhelyezésére szolgáló épületeket a székelység építette,
s az ingatlanokat is ez adományozta.

IIII..
Az impériumváltozás után az elsõ sérelmes

intézkedés 1923. évben történt, midõn egy kizárólag
kinevezés útján alakított megyei vezetõség meghozta a
8494/1923 sz. megyei szabályrendeletet a „vármegyei
iskolaépítési alap” létesítésére, melynek 3. szakaszában
ezen (állami román célokra szolgáló) alap jövedelmei
közé besorozták a vármegyei tanalap jövedelmét is,
amivel ezen tanalap jövedelmét elvonták eredeti ren-
deltetésétõl, és román állami iskola-célok szolgálatára
rendelték.

Ezen szabályrendelet 476 591 lej 73 baniban
jelöli meg a tanalap készpénzvagyonát, értékpapírok ban
– hogy ezek az értékpapírok megvannak-e, és milyen
értékpapírok, nem tudjuk, talán hadikölcsön értékpa-
pírok. Így tehát tulajdonképpen a mai vagyonállag a Sep-
siszentgyörgy és Kézdivásárhely városokban levõ értékes
belsõségekbõl és épületekbõl áll, melyekben kaszárnyák,
állami iskolák, bíróságok stb. vannak elhelyezve.

Mihelyt a kinevezéses megyevezetõséget a
választással betöltött megyei tanács váltotta fel, s így a
székelység a megyei tanácsban szóhoz jutott, 1928.
nov. 1-jén a megyei tanács ülésében 17. jkvi pont alatt
hozott határozatával kimondotta a sérelmes 1923-iki
szabályrendelet hatályon kívül helyezését, és az erede-
ti, 1904-iki alapító okirat újbóli hatályba lépését.

Ez a helyes határozat azonban, mely a restitu-
tio in integrumot jelentette, végrehajtva nem lett, mert
a kormány a megyei választott tanácsot feloszlatta, és
helyébe ismét kinevezett testületet állított. A helyi
közigazgatásról szóló törvény alapján 1930. febr. 5-én
egy 30 tagú új megyei tanács választatott, mely
megszakítással 1934-ig mûködött, majd a jelenlegi kor-
mány által ismét feloszlatott. Az 1930-ban választott
megyetanács tekinthetõ tehát az utolsó olyan megye -
képviseletnek, mely a Tanalap ügyeit teljes jogkörrel
képviselhette és intézhette.
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Az új választott megyetanács 1930. nov. 18-án
megalakulván, 1931. márc. 2-án tartott gyûlésében
megújította az 1928-iki határozatot, kimondván, hogy a
tanalap vagyonának nem lehet más rendeltetést adni,
mint ami az eredeti alapító okiratban foglaltatott.

De mielõtt ezen 1931. márc. 2-i megyetanácsi
határozat érvényesülhetett volna, végzetes és alig
jóvátehetõ csapásképpen megjelent a hivatalos lapban
(Monitorul Oficial, 1931. márc. 26-i 71. szám) 1931.
márc. 16-i kelettel a román közjog szerint törvénypótló
erõvel bíró királyi rendelet (decret regal), mely kor-
mányelõterjesztésre királyi paranccsal a Tanalap egész
vagyonát elkonfiskálta, és elrendelte, hogy ennek
jövedelme kizárólag az állami központi iskolaépítési
bizottság (Casa ªcoalelor) irányítása alatt álló Comite-
tul ºcolar judeþean [Megyei Iskolabizottság] rendel -
kezésére és céljaira fordítandó.38

Azóta újabb lépésként lejegyezzük, hogy a
kinevezéses megyevezetõség (Comisia interimarã)
1932. febr. 26-án 3842/932 sz. határozatával a Tanalap
sepsiszentgyörgyi ingatlanaiból egyet, a csendõrség
által használt emeletes házat circa 2 millió lej értékben
elajándékozta a Sepsiszentgyörgyi görögkeleti román
egyháznak. Ez ellen 4523/1932 ikt.sz. alatt felleb -
beztünk,39 melynek elintézésérõl mai napig tudomá-
sunk nincs, de az ajándékozási határozat mai napig
végre hajt va nincsen.

IIIIII..
A rendezés a következõ módon volna keresz -

tül viendõ:
a.) Restitutio in integrum, vagyis a választott

megyetanács 1928. nov. 1-jén 17. jkvi sz. határozatá-
nak megfelelõ jogi helyzete a Tanalapnak állíttassék
vissza, és az összes e határozat óta a kinevezéses
megyevezetõségek, valamint kormány által sérelmünk -
re elkövetett változtatások, tények helyeztessenek hatá-
lyon kívül, beleértve az 1931-beli decret regal terem -
tette tényeket is, és a Tanalapnak már telek könyvileg is
másra átírt vagyona adassék vissza.

b.) Ezzel egyidejûleg vagy ezzel junktióban,
miután az a.) pont szerinti restitutio in integrum ismét
azt a helyzetet teremtené, hogy a megye intézkedik és
rendelkezik a Tanalappal, de mivel a román törvény a
megyei választott tanácsot (mely a régi törv.hat.
bizottságnak felel meg) bármikor indoklás nélkül szét -
kergetheti és helyettesítheti 5–10 tagú kinevezett inte -
rimar bizottsággal, mely a rendes választott megyeta -
nács jogkörét teljesen betöltheti, ennélfogva a Tanalap
körüli oly szomorú tapasztalatok után nem látjuk a
megye szerveinek kezében a Tanalapot eléggé biztosí-
tottnak, mert hiszen a jövõben is megismétlõdhetnek
azok, amik történtek, ugyanazért jövõre a Tanalapból a

megyétõl különálló s attól független jogi személyt kell
csinálni. Erre módot ad a román jogi személyekrõl
szóló törvény 74. és 75. szakasza, mely szerint ilyen
zavaros helyzetekben a kir. ítélõtábla a kormány vagy
az érdekelt kérésére a Tanalap részére átmeneti
jogkörre ún. adminisztrátorokat nevez ki.

Tehát nevezzen ki adminisztrátorokat a Tábla,
éspedig azt a 30 embert, akibõl állott az 1930. febr. 
5-én választott megyetanács, mely utoljára képviselte a
Tanalapot a régi jogkörrel. (Ez a 30 ember mind ma -
gyar.) Így ez a 30 adminisztrátor, kiket 1930-ban a me -
gye közönsége általános titkos választással és 80%-ot
meghaladó többséggel választott volt meg, a kontinu-
itást jelképezné a Tanalap volt, régi megye általi
képviselete és a lendõ új külön jogi személyiségû
képviselete közt.

c.) Ezen adminisztrátorok tendõje az új jogi
személy alapszabálya szervezetének tervét elkészíteni
és kormányhatóságilag jóváhagyatni. Diplomáciailag
kikötendõ, hogy a román kormány már most kötelezze
magát a Tanalap mint új jogi személy bemutatandó
szervezeti szabályzatát jóváhagyni, mert ha ez most ki
nem köttetik, a kormány a jóváhagyást ad graecas ca -
lendas elhúzhatja, mint azt most pl. az EMKE szabá -
lyai val teszi. De hogy erre a román kormány rábírható
legyen, ahhoz szükséges a Tanalap lendõ szervezéster-
vezetét már most bemutatni (legalább a vezérelveket),
mert hiszen látatlanban nem obligálhatja õ sem magát.
Erre a célra ide mellékeltetik a szervezettervezet.

d.) Az új szervezettervben teljesen elmellõ -
zendõ a Tanalaphoz igényjogosultak, illetve választójo-
gosultak kategóriáinak megállapítása, mert akár a
„székely”, akár a „székely határõrkatona eredete”
minõ ségének jogi meghatározása leküzdhetetlen ne -
hézségekbe ütközik, és éppen így a választás techniká-
ja (összeírások és választások elleni fellebbezések stb.)
gyakorlatilag egyáltalán nem hasznos és célravezetõ.

Éppen ezért a Tanalap jövõ képviselõje,
legyen az választmány vagy igazgatóság, mely nem
választatik senki által, hanem kooptálás útján egészíti
ki önmagát. Az elsõ választmány pedig álljon abból a
30 adminisztrátorból, akiket a b.) pont szerint a kir.
ítélõtábla állított be, s akik azonosak az 1930-beli
választott megyetanáccsal, a Tanalap utolsó teljes jogú
képviseletével, és akik egytõl egyig magyarok. Így a
Tanalap képviselete úgyszólva örökéletû, teljesen
független, külsõ hatósági befolyástól ment, egyedül az
állam supremae inspectionisa alatt áll.

A szervezettervezetben a Tanalap céljául az
1904. évi alapítóirat szövege szó szerint átvendõ: a
háromszéki tanulók – fõiskolai és ipari – kiképzése és
kultú rájának fejlesztése. Így elkerültetik a vita afelõl,
hogy az 1868-ban a király által nem a székely katona -
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ságnak, hanem a Háromszékmegye közönségének visz -
szaadott Tanalaphoz az itteni románoknak van-e és
mennyi igényjogosultsága. A Tanalap képviselete a
jövõben pályázatot hirdet a segélyekre, és ha jónak látja,
adhatja felekezeti és faji különbség nélkül bárkinek.

44..
IIII.. sszzáámmúú PPrroo mmeemmoorriiaa

Az a körülmény, hogy az I. számú Pro memo-
riában javasolt megoldás helyett a román kormány azt
az ellenjavaslatot tette, miszerint a Tanalap egész va -
gyo na adassék át a Székely Nemzeti Múzeumnak,
egészen új helyzetet teremtett. A mi javaslatunk, amely
az I. Pro memoriumban van kifejtve, az volt, hogy a
tanalapnál teljes restitutio in integrum történjék, de
mert a „megye” mint a Tanalap képviselõje és ren-
delkezõje megbízhatatlannak bizonyult, helyette a jö -
võben lépjen a Tanalapnak a megyétõl független újon
alakított jogi személyisége, illetve ennek önálló külön
szervezete. A román kormány ellenjavaslata nem
mondja meg, hogy a tanalapnak a múzeum részére
átadása minõ feltételekkel, kikötésekkel történnék, de
annyira fontos új momentum, hogy megérdemli, hogy
komoly megvizsgálás tárgyává tétessék.

A Tanalapnak a Múzeum kezére átadása két-
féle módon történhetik, feltételekkel vagy anélkül. Lás-
suk e két módozatot külön-külön.

II.. FFeellttéétteelleekkkkeell
A feltételek, kikötések mellett való átadás

másképpen alig képzelhetõ el, mint úgy, hogy a
Tanalap teljes egészében megmarad öncélú (diáksegé-
lyezés) vagyonnak, amely csupán saját céljaira fordít -
ható, és csupán adminisztrálása, kezelése illeti a Mú -
zeumot. Még ha a vagyon tulajdonjoga is átruháztatik a
Múzeumra, de kikötve, hogy az csak külön tanalapi
célokra használható fel a Múzeum által, még az sem
változtatna azon a tényen, hogy a Múzeum nem ren-
delkezõ tulajdonos, gazda lenne az átadott vagyon bir-
tokában, hanem csak felelõs kezelõ sáfára egy tõle
eltérõ célzatú és rendeltetésû idegen vagyonnak.

Tekintve, hogy jelenleg a tanalapi ingatla no -
kat román állami intézmények és iskolák foglalják el,
az új kezelõ Múzeumnak, ha a jó gazda gondosságával
a vagyon jobb jövedelmeztetését akarja, azon kell kez-
denie, hogy a nem fizetõ államintézményeket rendes
bérfizetésre kötelezze, szorítsa, ellenesetben kilakoltas-
sa az épületekbõl. Ez a birtokban levõ román intéz -
mények ellenszenvét hívja ki, és „az állammal vagy
románsággal ellenséges szellemû magatartás” vádját
költenék a Múzeumra, amely eddig ilyen súrlódási és
támadási felületektõl ment maradt a maga tisztán

tudományos és muzeális munkájának oltalma alatt.
Hatóságok és Múzeum ellenfelekként állanának szem-
ben egymással, s az így keletkezõ légkör kedvezõtlenül
befolyásolná a Múzeum saját múzeumi tevékenységét
is. Ily küzdelmek lefolytatására a Múzeumnál sokkal
alkalmasabb testület volna az  I. sz. Pro memoriában
javasolt önálló Tanalap-szervezet, mely igazában ma -
gyar párti politikusok harcos csoportja.

A vagyonkezelõ Múzeumnak a vagyon s be vé -
tel felhasználására vonatkozó részletintézkedései is
folytonos rosszindulatú kritika tárgyai volnának, felje-
lentések várhatók ellene, hogy valamiben nem sértette-e
a tanalapi célokat, s a kormány örömmel keresne ürü-
gyet, hogy tanalapkezelési hiba címen magát a Múzeu-
mot üsse agyon, beavatkozzék, és rátegye kezét a
Múzeumra.

És mindezt a kellemetlen szerepet a Múzeum
anélkül vállalná, hogy abból önmagának, saját mu -
zeális céljainak valami haszna lenne. Méltánytalan
volna a Múzeumtól e terhes szolgálat elvállalását kí -
ván ni, mellyel saját, a Tanalapnál magasabb és
nagyértékûbb hivatását is veszélyeztetheti esetleg, és
feltehetõ, hogy ha majd megkérdeztetik, el is utasítaná
magától az ily kikötések melletti kezelés elvállalását.

IIII.. FFeellttéétteelleekk nnééllkküüll
A vagyonnak a Múzeum kezére átadása tör -

ténhetik az I. pont alatti kikötések nélkül is, úgy, hogy a
tanalapi vagyon teljes tulajdonjoga átruháztatik a Mú -
zeumra, és feljogosíttatik a Múzeum, hogy azt saját alap-
szabályai szerint saját célkitûzései szolgálatára fordítsa.

Ezen esetben persze a Tanalap saját külön cél-
jainak szolgálata teljesen megsemmisülne, vagyis teljesen
eltérne a problémát elintézõ megoldás arról az alapról,
amelyen eddig a megyei tanácsok s a mi I. sz. Pro memo-
riánk állottak, ti. a restitutio in integrum, s a tanalapnak
kizárólag saját céljaira való felhasználása alapjáról.

Ámde a román kormány múzeumos javaslata új
helyzetet teremtett, s ez új nézõpontok szerint való elin-
tézést enged meg, tesz lehetõvé. Ilyen új szempont, hogy
a Tanalap feláldozása ellenében a Székely Nemzeti
Múzeum megerõsítése éretik el. A Székely Nemzeti
Múzeum a romániai magyarságnak egyetlen tudományos
intézménye, mely nem esett áldozatául a románizálásnak,
államosításnak, és gyûjteményei a székelységnek felbe -
csülhetetlen értékû közkincsét képezik, s így a Tanalap
javai jó kézbe kerülnének, s még magasabb székely cél
szolgálatára áldoztatnának, mint maga a Tanalap célja,
amely lényegében nem egyéb, mint diáksegélyezés.

Azonban lehetnek olyan háromszéki székely
kö rök, melyeknél ez a megoldás némi fájdalmas saj -
nálkozó érzést keltene amiatt, mert a régi történeti múltú
közvagyon megszüntettetvén más, bár szintén székely
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magas cél szolgálatára adatnék oda. Emez indokolt
érzelmû resensus enyhítésére szolgálna az, hogy a
Múzeum a kapott nagy ajándék ellenértékéül önként
kötelezné magát, hogy a kapott tanalapi vagyon tiszta
jövedelmének legalább 35-40 százalékát arra használja
fel, hogy háromszéki székely ifjakat tudo mányos, tech-
nikai és mûvészi kiképzésükben segélyezi, hogy ezzel
szakembereket neveljen saját fiaiból a székely föld és nép
múltja és jelene tudományos feldolgozásához. Ez a
kikötés így nem áll ellentétben a Múzeum alapsza -
bályaiban lefektetett múzeumi célki tûzésekkel, azokba
jól beletalál, viszont a tanalapi kü lön céljai is így –
legalább részben – továbbra is érvényesülnének. Hogy
csak részben, azt az magyarázza, hogy a Múzeum saját
céljait kell kövesse, s ezért nem adhat minden irányú
diák- és iskolasegítséget, hanem csak azon irányban,
amely a múzeumi céllal „a Székely föld és nép búvár-
lása” megegyezik, továbbá nem adhatja a Múzeum az
összes tanalap vagyoni tiszta bevételt oda, mert akkor
neki magának semmi sem marad, s akkor nincs értelme a
Tanalap átvételének az õ részérõl.

Ezen egyetlen elvállalandó feltételnek kikö-
tendõ, hogy a kiképzésükben segélyezendõ ifjak
háromszékiek és székelyek legyenek. Háromszékiek,
mert a vagyon háromszéki vagyon, holott a Múzeum
nem csak háromszéki, de az egész székelységé, és szé -
kelyek legyenek, mert a Múzeum kifejezetten Székely
Nemzeti Múzeum, és kifejezetten a székely tudomány
mûvelése a feladata, eltekintve attól, hogy a tanalap-
vagyon is székely eredetû.

A segélyezendõ ifjak közül az alkalmasak és
érdemesek kiválogatása s a segélyezés mértékének és
módjának megállapítása a Múzeum szerveinek (ügy -
vezetõ-tanács, igazgató-választmány) a joga és felada-
ta. Így elkerültetik abba minden külsõ beavatkozás, és
a székely minõség elbírálása sem akadály, mert a
Múzeum állapítja azt meg.

Az állami ius supremae inspectiosus kielégí -
tést talál abban, hogy a Múzeum évenkint bemutatja
jelentését, számadását és költségelõirányzatát a kor-
mánynak, amelybõl a miniszter megállapíthatja és
ellenõ rizheti, hogy a Múzeum eleget tett a vállalt
kikötésnek, hogy ti. a kapott tanalapi vagyon jöve del -
meinek megfelelõ hányadát valóban háromszéki szé -
kely ifjak kiképeztetési segélyére fordította.

Ezt a megoldást a múzeum örömmel vállalná,
és mi is jónak tartanók.

IIIIII..
Ezek után nézetünk az, hogy amennyiben a

Tanalap régi célkitûzéseihez ragaszkodunk, annyiban
legjobb megoldás az I. sz. Pro memoriában javasolt
mód, külön önálló jogi személyiséggel és szervezettel.

Ha ez bármi okból nem lehetséges, úgy a
Múzeumnak teljes tulajdonjoggal való átadást java-
soljuk, úgy amint azt itt  II. alatt kifejtettük.

A csak kezelésre való átadást nem vélemé -
nyezzük.

55..40

Monitorul Oficial Nr. 89 din 16. Apr. 1937.

JJuurrnnaallee
aallee CCoonnssiilliiuulluuii ddee MMiinniiººttrrii 

MMiinniisstteerruull RReeggaall aall AAffaacceerriilloorr SSttrrããiinnee
Consiliul de Miniºtri, în ºedinþa sa dela 24

Noemvrie 1936, 
Luând în considerare referatului d-lui Ministru

al afacerilor strãine, înreg. sub. Nr. 61.402 din 7
Noemvrie 1936, 

Decide: 
Aprobã ca dreptul de proprietate asupra imo-

bilelor cuprinse în cartea funduarã Nr. 893 din Sibiu, sã fie
retranscrise pe numele Orfelinatului Terezian, dat în
administraþia Episcopiei romano-catolice din Alba-Iulia,
cu dreptul de supremã inspecþie al Statului Român.

Aprobã ca partea din imobile, ocupate actual-
mente de secþia Terezianum I.O.V., sã fie pusã la dis-
poziþia zisului orfelinat.

Aprobã ca procesele în curs, în faþa Înaltei Curþi
de Casaþie, pentru stabilirea proprietãþii, sã fie scoase de pe
rol, fãrã drept de cheltuieli pentru nici una din pãrþi.

Aprobã ca în cazul când edificiile Sanatoriului
Elisabeta Maria din Cluj vor fi cumpãrate de Fundaþi-
unea „GOJDU”, Ministerul Sãnãtãþii ºi Ocrotirilor
Sociale sã punã la dispoziþia ºi sã predea liber noului
proprietar, zisele edificii, în starea în care se gãsesc.

Autorizã Ministerul Educaþiunii Naþionale sã
treacã averea mobiliarã ºi imobiliarã a Fondului de
învãþãmânt secuesc din Trei Scaune în administraþia
muzeului sãcuesc din Sf. Gheorghe.

Autorizã pe d-nii miniºtrii al educaþiunii
naþionale ºi al sãnãtãþii ºi ocrotirilor sociale, cu adu -
cerea la îndeplinire a prezentului jurnal.

Gh. TÃTÃRESCU, Dr. C. ANGELESCU, Dr.
I. COSTINESCU, Victor ANTONESCU, D. IUCA,
Mircea DJUVARA, M. NEGURÃ, Mircea CANCI-
COV, V. P. SASSU.

Nr. 2.639

66..
MMiinniisstteerruull EEdduuccaaþþiiuunniiii NNaaþþiioonnaallee..
Consiliul de Miniºtri, în ºedinþa sa dela 18

Februarie 1937, luând în deliberare referatul d-lui mi -
nistru al Educaþiei Naþionale Nr. 42.222 din 1936, ºi
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având în vedere jurnalul Consiliului de Miniºtri Nr.
1.434 dela 15 Iulie 1935, 

Decide:
1. Fondul de Învãþãmânt Trei-Scaune (Ta na -

lap) va rãmâne ºi va funcþiona ca fundaþiune cu per-
sonalitate juridicã ºi patrimoniu distinct în conformitate
cu actul fundaþional din 6 Iulie 1904, ratificat de Minis -
terul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice, prin ordinul Nr.
64.360 din 1904 ºi cu deciziunile Consiliului de
Miniºtri conþinute în prezentul jurnal, sub suprave -
gherea Ministerului Educaþiei Naþionale.

În consecinþã, Fondul de învãþãmânt Trei-
Scaune va fi înscris în registrele persoanelor juridice,
condus la Tribunalul Trei-Scaune, ºi va fi supus ºi dis-
poziþiilor acestei legi.

2. Dupã publicarea prezentului jurnal, Ministerul
Justiþiei va lua mãsurile necesare ca dreptul de proprietate
al imobilelor Fondului de învãþãmânt Trei-Scaune, înscris
în cartea funduarã Nr. 118 din Sf. Gheorghe ºi Nr. 373 din
Tg.-Sãcuesc, sã fie transcris, fãrã cheltuieli ºi taxe, ca re c -
tificãri în inscripþiunile precedente, în favoarea „Fondului
de învãþãmânt Trei-Scaune, administrat de Muzeul Naþio -
nal Sãcuesc, din Sf. Gheorghe.”

3. În acelaºi timp, bunurile Fondului de în -
vãþãmânt Trei-Scaune vor fi transmise în starea în care
se gãsesc, Muzeului Sãcuesc din Sf. Gheorghe, care va
avea administraþia ºi geranþa ziselor bunuri.

4. Veniturile Fondului de învãþãmânt Trei-
Scaune vor fi utilizate conform actului fundaþional din
6 Iulie 1904.

5. În scopurile de mai sus, Guvernul aprobã
modificarea Statutelor Muzeului Naþional Sãcuesc, în
sensul cã Muzeul are dreptul ºi datorinþa de a adminis-
tra ºi gera bunurile Fondului de Învãþãmânt Trei-
Scaune ºi de a utiliza veniturile în scopurile culturale ºi
de educaþie, fixate în numitul act fundaþional.

În consecinþã, statutele Muzeului Naþional Sã -
cuesc din Sf. Gheorghe se vor completa precum
urmeazã:

Art. 3 al statutelor care defineºte scopul
Muzeului, va fi întregit cu punctul d nou: „El admi -
nistreazã ºi gereazã bunurile mobiliare ºi imobiliare ale
Fondului de Învãþãmânt Trei-Scaune, care i-au fost
remise prin deciziunea Guvernului Nr. ... din ...41 El va
utiliza veniturile acestor bunuri, potrivit destinaþiunilor
cuprinse în actul fundaþional din 6 Iulie 1904.”

Art. 10 care defineºte competenþa consiliului
de administraþie, va fi completat cu un punct suplimen-
tar, redactat astfel: „Controlul conturilor de încheieri
ale Fondului de Învãþãmânt Trei-Scaune, stabilirea
bugetului, a sumei, caracterului ºi modului de între-
buinþare a ajutoarelor ce se vor acorda, sunt de compe-
tenþa consiliului de administraþie.”

Art. 11 care defineºte competenþa comitetului
de direcþie, va fi completat cu un punct nou suplimen-
tar h ºi anume: „Comitetul hotãreºte repartizarea ºi
ordonanþarea ajutoarelor a cãror sumã globalã a fost
fixatã de consiliul de administraþie, supravegheazã
întrebuinþarea acestor ajutoare, precum ºi progresul ºi
conduita moralã a celor ajutoraþi.”

6. Toate imobilele aparþinând Fondului de
Învãþãmânt, ocupate în prezent de organe ºcolare ºi alte
organe ale Statului, vor fi luate în chirie de Stat.
Condiþiunile de închiriere vor fi fixate de comun acord.
Termenul de închiriere nu va putea depãºi 10 ani,
socotiþi dela publicarea prezentului jurnal. Chiriile se
vor plãti Muzeului Naþional Sãcuesc din Sf. Gheorghe,
anticipativ, din 3 în 3 luni, fãrã reduceri ºi taxe.

7. Procesele pendinte devenind fãrã obiect,
vor fi stinse ºi pãrþile vor renunþa reciproc la restituirea
cheltuielilor lor.

Procesul intentat în scopul transcrierii dreptu-
lui de proprietate al Parohiei Romano-Catolice din Sf.
Gheorghe, cu privire la imobilele înscrise în cartea fun-
duarã Nr. 1.863 Sf. Gheorghe, cu Nr. top. 250–252, va
fi stins ºi inscripþia dreptului de proprietate al numitei
parohii va fi menþinutã cum a fost introdusã.

D-l Ministru al Educaþiei Naþionale, respectiv,
în ce priveºte alineatele 2 ºi 7, d-l Ministru al Justiþiei,
sunt însãrcinaþi cu aducerea la îndeplinire a dispoziþiu-
nilor prezentului jurnal. Gh. TÃTÃRESCU, Ion
INCULEÞ, Dr. C. ANGELESCU, V. P. SASSU, V.
IAMANDI, D. IUCA, M. NEGURÃ, V. POP, Mircea
CANCICOV, Mircea DJUVARA

Nr. 347.42

77..
CCoonnttrraacctt ddee îînncchhiirriieerree

Potrivit dispoziþiunilor cuprinse în punctul 6 din
Jurnalul Consiliului de Miniºtri No. 347 de la 18 Februa rie
1937 ºi publicat în Monitorul Oficial No. 89 din 16 Aprilie
1937, se încheie prezentul Contract de Închiriere între
Ministerul Educaþiei Naþionale, repre zentat prin Domnul
Dr. C. ANGELESCU, Ministrul Educaþiei Naþi onale ºi
Fondul de Învãþãmânt Trei-Scaune, administrat de Muzeul
Naþional Sãcuesc din Sf. Gheorghe, reprezentat prin Dom-
nul SZENTKE RESZ TY Béla.

I. Ministerul Educaþiei Naþionale ia în chirie
imobilele aparþinând Fondului de Învãþãmânt Trei-
Scaune, ocupate în prezent de organe ºcolare ºi anume:

a.) Cele trei clãdiri principale, fiecare parter ºi
etaj, de sub No. 8, 10 ºi 11 în Bulevardul Regele Ferdi-
nand din Sf.Gheorghe, împreunã cu edificiul secundar
din curtea celor principale, edificii ocupate ºi pânã
acum de Gimnaziul de fete ºi
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b.) Edificiile din Strada Regele Carol în Târgu
Sãcuesc, aºa cum ele sunt ocupate de ªcoala Primarã,
de Grãdina de copii ºi de Gimnaziul Mixt.

II. Preþul chiriilor se stabileºte:
a.) Pentru fiecare din cele trei clãdiri princi-

pale din Sf. Gheorghe câte 72.000 (ºaptezeciºidouãmii)
lei anual ºi 24.000 (douãzeciºipatrumii) lei, deaseme-
nea anual, pentru clãdirea secundarã. La un loc, deci
pentru aceste patru clãdiri din Sf. Gheorghe, suma de
240.000 (douãsutepatruzecimii) lei anual ºi 

b.) Pentru clãdirile din Târgu-Sãcuesc, astfel
cum ele sunt ocupate ºi folosite de prezent, o chirie
anualã de:

Lei 18.000 pentru ªcoala primarã
Lei 24.000 pentru Grãdina de copii
Lei 48.000 pentru Gimnaziul mixt
La un loc pentru clãdirile din Târgu-Sãcuesc,

lei 90.000 (nouãzecimii) lei.
Astfel chiria generalã pentru clãdirile din am -

bele oraºe va fi de 330.000 (treisutetreizecimii) lei
anual.

III. Termenul de închiriere este de cinci ani cu
începere dela 16 Aprilie 1937 ºi cu facultatea pentru
Ministerul Educaþiei Naþionale de a prelungi acest ter-
men încã pe alþi cinci ani. Fãcându-se uz de aceastã fa -
cultate de prelungire, pãrþile convin ca pe anul din urmã
contractul prezent sã rãmânã în vigoare pânã la ter-
minarea anului ºcolar respectiv.

Ministerul Educaþiei Naþionale îºi rezervã însã
dreptul de a putea denunþa prezentul contract oriºicând,
cu un preaviz de trei luni pentru toate sau pentru unele
din clãdirile închiriate.

IV. Chiriile se plãtesc Muzeul(ui) Naþional
Secuesc din Sf.Gheorghe anticipativ, din 3 în 3 luni,
fãrã reduceri ºi taxe.

V. Impozitele directe cãtre Stat, Judeþ, comunã
rãmân în sarcina proprietãþii ºi vor (fi) plãti(te) de
Muzeul Naþional Sãcuesc din Sf. Gheorghe, care are
ad ministraþia ºi geranþa bunurilor Fondului de Învã -
þãmânt Trei-Scaune.

VI. Abstracþie fãcând de la uzura normalã,
Ministerul Educaþiei Naþionale va întreþine edificiile,
pe toatã durata prezentului contract în starea în care le
va prelua prin un inventar în dublu exemplar, inventar,
dupã care va avea loc predarea imobilelor la sfârºitul
locaþiunii.

Fãcut în dublu exemplar.
Bucureºti, ………
L.S. 
ss. Dr. ANGELESCU,
ss. SZENTKERESZTY Béla43

88..
((HHEERREEPPEEII JJáánnooss SSzzNNMM--iiggaazzggaattóó 11993399--eess
jjeelleennttéésséénneekk vvoonnaattkkoozzóó rréésszzlleetteeii::))

TTaannaallaapp ééppüülleetteeiinneekk áállllaappoottaa..
A Háromszéki Székely Tanalap épületeirõl pe -

dig a következõket jelenthetjük:
a) Sepsiszentgyörgyön az állami fiú- és leány-

gimnáziumok által használt épületek jó karban vannak.
Az intézetek igazgatói mind a három épületet rendesen,
tisztán tartják, a rongálódástól kímélik.

b) A Kézdivásárhelyen levõ négy épület kar-
ban létérõl azonban, sajnos, már kevesebb jót lehet
jelent hetnünk. Egyszerûbb javítások is olyan tetemes
össze geket emésztenének fel, amilyeneket a mi sze -
rényebb költségvetésünk már nem bírna meg. A négy
épület közül három föltétlenül nagy javításra, sõt egy
részük átépítésre szorul. Különösen a régi kaszárnya
épülete az, amelyen jóformán csak az újra való átépítés
segít hetne, mígnem az egykori adóhivatal épületét
nagyobb pénzáldozat árán még most meg lehetne men -
teni. Igaz ugyan, hogy az esetleg befektetendõ nagy
összegek (amelyeknek nagyságát az anyagáraknak s a
munkabéreknek állandóan való növekedése miatt elõre
ki sem tudnók számítani), s majdan befolyandó lak-
bérekbõl aligha nyernénk fedezetet. Mindezek ellenére
mégis gondolkoznunk kell azon, hogy miképpen
lehetne a romlásokon segíteni. Sõt, talán már vannak is
bi zonyos kilátásaink esetleges bérlõk által történendõ
renovációk iránt.

AA HHáárroommsszzéékkii SSzzéékkeellyy TTaannaallaapp
zzáárróósszzáámmaaddáássaa..
A múzeumi pénztártételek elszámolása után

bemutatjuk a Tanalap házainak bérösszegeibõl befolyt
jövedelmek, valamint a jövedelmek terhére eszközölt
kiadások elszámolását.

II.. BBeevvéétteell::
Áthozott pénztármaradvány az 1938. évrõl:

191 223 lej
Nemzetnevelésügyi Minisztérium által fizetett lakbér
1939. ápr. 1-jétõl 1940. ápr. 1-jéig

330 000 lej
Igazságügyminisztérium által fizetett lakbér 1939. jan.
16-tól 1939. ápr. 16-ig

10 000 lej
Bankkamatképpen befolyt összeg:

2958 lej
Összesen: 534 181 lej

IIII.. KKiiaaddááss::
Pénztárnok havidíjában kifizetve:12000 lej
Ügykezelési költségképpen: 16 261 lej
Állami adóban kifizetve: 148 902 lej
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Városi illetékekben kifizetve: 5088 lej
Irodai szükségletekre és postabélyegért kifizetve:

5079 lej
Tûzbiztosítási díjban kifizetve: 5101 lej
Kiszállási díjban kifizetve: 300 lej
Székely Nemzeti Múzeum, valamint iskolák és tanulók
segélyezésére térítve: 252 500 lej
Hírlapi hirdetményt kifizetve: 310 lej
Összesen: 445 541 lej

A különbözeti 88 640 lej egyenleget mint
pénz maradványt átvittük a következõ évre.

TTaannaallaappii sseeggééllyyeezzéésseekk..
Ezen az alapon tehát 11 hírlapban megjelen-

tettük hirdetményünket. Ebben felhívattak a Három-
szék megyei illetõségû szegény sorsú és jó elõmenetelû
közép- és fõiskolai tanulók, hogy szabályszerûen fel -
sze relt kérvényeiket 1939. júl. hó 31-ig nyújtsák be
múzeumunk ügyvezetõ-tanácsának címezve.

A segélyek odaítélése felõl aug. hó 18-án ítél -
kezett az ügyvezetõ-tanács, felosztván a folyamodók
között az elõreláthatólag rendelkezésre állandó 200 000
lej összeget. A szabályzat feltételeinek megfelelõ
értelmezéssel már a hirdetmény szövegében is csupán
csak az iskolákra és a fiú tanulókra korlátoztatott a
segélyezés eshetõsége. Egyúttal vezérelvül tûzetett ki,
hogy e lehetõség szerint minél több olyan ifjúnak
adassék több-kevesebb támogatás, akik reményt nyúj-
tanak, hogy majdan mint társadalmunknak értékes tag-
jai méltó utánpótlásul fognak szolgálni.

A pályázatra összesen 6 közép- és szakiskola
nyújtotta be kérését. Közülük segélyben részesült mind
a 6 iskola. 82 közép- és fõiskolai tanuló küldötte be
folyamodását. Közülük segélyben részesíttetett 52 ifjú.
Tehát összesen: 88 folyamodvány érkezett be. Közülük
segélyben részesíttetett: 58 kérvényezõ.44

A folyamodókról és a segélyt nyert intézetek rõl és
tanulókról az alábbi táblázatos kimutatásban számolunk be:
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II.. IIsskkoolláákk sszzeerriinnttii ccssooppoorrttoossííttááss 
Megnevezés IskolákKözépiskolásokFõiskolások       Iskolák KözépiskolásokFõiskolások % szerint
Gimnázium 3 – – 3 – – 100%
Gazdasági iskola 1 – – 1 – – 100%
Szakiskola 1 – – 1 – – 100%
Árvaházi iskola 1 – – 1 – – 100%
Gimn. tanuló – 46 – – 25 – 54%
Keresk. isk. tan. – 4 – – 1 – 25%
Tanítóképezdei tan. – 3 – – 2 – 67%
Teológus – 13 – – 12 92%
Joghallgató – – 3 – – 2 67%
Tanárjelölt – 4 – – 4 100%
Orvostanhallgató – – 3 – – 3 100%
Mûegyet. hallgató – – 4 – – 3 75%
Gazd. akad. hallgató– – 1 – – – –
Zeneakad. hallgató – – 1 – – – –
Együtt 6 53 29 6 28 24

100% 53% 83% 66%
Folyamodványát benyújtotta 88 Közülük segélyben részesült 58

IIII.. VVaallllááss sszzeerriinnttii ccssooppoorrttoossííttááss
Megnevezés: Iskolák Középiskolások Fõiskolások Összesen Iskolák Középiskolások Fõiskolások Összesen % szerint
1.Katolikus 2 16 4 22 2 (100%) 9 (56%) 3 (75%) 14 64%
2.Református 3 33 23 59 3 (100%) 16 (48%) 19 (82%) 38 64%
3.Evangélikus – – 1 1 – – 1 (100%) 1 100%
4 Unitárius – 4 1 5 – 3 (75%) 1 (100%) 4 80%
5.Felekezetközi 1 – – 1 1 (100%) – – 1 100%
Együtt: 6 53 29 88 6 (100%) 28 (53%) 24 (83%) 58 66%
Az iskolák között szétosztott segély legkisebb összege: 8000 lej
Az iskolák között szétosztott segély legnagyobb összege: 14 000 lej
A tanulók között szétosztott segély legkisebb összege: 1000 lej
A tanulók között szétosztott segély legnagyobb összege: 5000 lej volt.



Miután a Nemzetnevelésügyi Minisztérium a
Tanalap tulajdonát képezõ házak bérét rendesen fizeti,
ennélfogva a segélyezettek közül a jelentkezetteknek az
odaítélt összeget kifizethettük. Minthogy azonban az
Igazságügyminisztérium 1939. évi ápr. 16. óta többszöri
sürgetésünkre sem utalta ki az általa fizetendõ házbér-
összeget, ennélfogva a segélyük második részletéért még
nem jelentkezett néhány folyamodónak csak abban az
esetben tudnók a múlt évi költségvetés keretén belül
elszámolni az odaítélt járulékot, ha azt azoknak a meg-
takarításoknak a terhére számolnók el, amelyek külön-
ben egyéb rendeltetésre irányoztattak elõ.

1939. évi júl. hó 23-án és 24-én meglátogatta
múzeumunkat gróf BÁNFFY Miklós õméltósága báró
KEMÉNY János és KÓS Károly urakkal,45 s a tanalapi
ügykezelést, valamint a befolyt összegek felhasználá -
sáról vezetett számadásokat tüzetesen átvizsgálva, azo -
kat minden tekintetben kifogástalanul rendben lévõk -
nek állapította meg.

99..
((HHEERREEPPEEII JJáánnooss SSzzNNMM--iiggaazzggaattóó 11994400––4411--eess
jjeelleennttéésséénneekk vvoonnaattkkoozzóó rréésszzlleetteeii::))

AA TTaannaallaapp 11994400.. éévvii hheellyyzzeettee..
Nehéz helyzetünkre való tekintettel határoz-

tuk el azt is, hogy a Háromszéki Székely Tanalap
jövedelmeibõl az 1940. év folyamán segélyeket nem
osztunk ki, de tettük ezt azért is, mert ezt az összeget
tartalékolni szerettük volna a mind jobban romladozó
kézdivásárhelyi házak tatarozására, sõt az sem utolsó
oka volt elhatározásunknak, hogy az igazságügyi mi -
nisz térium minden ígérgetése és a magyar népközösség
bukaresti kirendeltségének minden sürgetése ellenére is
adós maradt egy teljes évi házbér összegével. 

Az 1940. év folyamán tehát csupán tanulmányi
elõmenetüket késedelmesen igazoló néhány ta nu lónak,
valamint három más tanulónak adtunk meg érdemelt
segélyt. Különben ilyen irányú számadásainkat egyéb
iratainkkal együtt a M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztérium Közalapok Jogügyi Igazgatóságának két
hivatalos kiküldöttje 1941 júliusában felülvizsgálta és
rendben találta. Tekintettel azonban arra, hogy Tanala-
punk helyzetét a Közalapok Jogügyi Igazgatósága telje-
sen még mindég nem tisztázhatta, sõt a szerzõdések
megkötésére is a közoktatásügyi miniszter úr csak a
folyó évben adott utasítást, így az elmúlt évben semmi
jövedelmünk sem lehetett. Ez alatt pedig csupán a
helyzet tisztázásával és a katonai közigazgatás által
betelepített lakókkal való tárgyalások gondja és baja
foglalta le nagyon sok idõnket, és így a Tanalap keretein
belül még az 1941. évben sem folyhatott semminemû
építõmunka. 

AA HHáárroommsszzéékkii SSzzéékkeellyy TTaannaallaapp hheellyyzzeettee..
Múzeumunk elmúlt két esztendejében bekö -

vet kezett örvendetes nagy változásaink felsorolása után
elérkeztünk egy még mindég bizonytalan vagy talán
még az eddigieknél is bizonytalanabb fejezethez, a Tan -
alap helyzetének isnertetéséhez. Ez a nagy bizonytalan-
ság arra vezethetõ vissza, hogy a Székely Nemzeti
Múzeum mint a Háromszéki Székely Tanalap kezelõje
ragaszkodni óhajt a román minisztériumokkal kötött
kedvezõ lakbérleti szerzõdéseknek a magyar királyi
minisztériumok által való átvállalásához. A legfõbb ne -
héz séget azonban az okozza, hogy: 1) A tanalapi háza-
kat a katonai közigazgatás által betelepített intézmé nyek
révén egyetlen épületet kivéve ma nem ugyanazokhoz a
minisztériumokhoz tartozó szervek lakják, mint a
román fõhatalom idején. 2) A magyar adózási rendszer
több mint kétszer annyi adó és illeték viselésére kötelezi
a háztulajdonost, mint a román adókulcs, pedig hát még
ez is nagyon nagy összeget elvont a nemes cél elõl.46

3) A bérelni szándékozó közintézmények nem haj-
landók viselni sem a városi illetékeket, sem a közigaz-
gatási díjakat, sem pedig a telek- és épület-karbantartási
költségeket. 4) A sepsiszentgyörgyi telekcsoportnak egy
te kintélyes része telekkönyvileg már nem tartozván a
tanalaphoz, a város és törvényszék visszaköveteli, mi-
által az egyik fõépület teljesen elvágódik a telekcso-
porttól, melléképületeit elveszti, és udvara is majdnem
teljesen elsorvad. 5) A Tanalapnak semmi néven
nevezendõ forgótõkéje nincsen, amelybõl a románok
kivonulásakor okozott hatalmas károkat, valamint a
földrengés következtében elõállott romlásokat helyre
lehetne hozni.

AA rroommáánnookk áállttaall ookkoozzootttt kkáárrookk..
E súlyos nehézségek legtöbbjét az 1940. évi

nagy változás kezdetén még csak nem is láthattuk,
minthogy nagyobb része mind csak azóta tornyosult
elénk, úgy amiként az az alkalomszerûség folytán kivi -
láglott. A kezdet kezdetén csupán csak a románok
kivonulásakor okozott nagy károk állottak elõttünk
világosan, ugyanis a kivonulást követõ héten ezekrõl
már kimutatásokat és becsléseket készítettünk. Azután
egy-egy példányt felterjesztettünk a Miniszterelnökség -
re, a Közoktatásügyi és a Pénzügyminisztériumba. 

49-1940/T.szám. Kimutatás a Háromszéki
Szé kely Tanalap sepsiszentgyörgyi ingatlanait szenve -
dett károkról, amelyek a román állami intézmények
kivonulása után állapíttattak meg. 

Az ingatlanok a Sepsiszentgyörgy város telek-
jegyzõkönyvében 118 A. helyrajzi szám alá vannak
beiktatva. Ezek közül a 

222/1. számú emeletes kõház
68 öl2 területû
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223/1. sz. emeletes kõház 
99 öl2 területû 

224/1. sz. emeletes kõház 
112 öl2 területû. 

Az egész épülettömböt széltében befejezõ
föld szintes hosszú kõház a telekjegyzõkönyvbe nincsen
be jegyezve. Területnagysága az udvarok mértékében
foglaltatik benne. Továbbá 

222/5. számú udvar 100 öl2 területû 
224/2. számú udvar 117 öl2 területû
224/3. számú udvar 201 öl2 területû 
224/4. számú udvar 372 öl2 területû 
225/1. számú udvar 91 öl2 területû 
225/2. számú udvar 344 öl2 területû47

53-1940/T. szám. Kimutatás a Háromszéki
Szé kely Tanalap kézdivásárhelyi ingatlanain szenve -
dett károkról, amelyek a román állami intézmények
kivonulása után állapíttattak meg. Az ingatlanok a Kéz-
divásárhely város telekjegyzõkönyvében 373. számú
tkvi betétben 716, 717, 718, 719, 720, 721/a,  721/b/1,
721/b/2, 722, 29, 36/a/1, 30, 31/a, 31/b/1, 31/b/2.
helyrajzi szám alatt vannak beiktatva. (...)48

AA TTaannaallaapp ááttvvéétteellee aa MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn llééttee ssüülltt
aallaappííttvváánnyyookk kköözzéé.. 

Visszatérésünk után természetszerûleg a
Háromszéki Székely Tanalap is átvétetett a Magyar
Állam területén létesült és elismert alapok sorába.
Jegyzõkönyv felvétetett Sepsiszentgyörgyön, 1940. évi
szept. hónap 18-án délután 7 órakor a Székely Nemzeti
Múzeum gyûjteményépületében. Jelen van: dr.
GERÉNYI Jenõ, a M. Kir. Vármegyei Parancsnok-
sághoz beosztott tanügyi elõadó és HEREPEI János, a
Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. 1) Tanügyi elõadó
felvilágosítás kérésére igazgató bejelenti, hogy a Három-
széki Székely Tanalap telkeit, házait és a belõlük eredõ
jövedelmeket, melyek eredeti céljuktól közel két
évtizedig teljesen elvonattak, a magyarországi GOZS-
DU-alap ellenében s a M. Kir. Kormány diplomáciai
úton kifejezett kívánságára a román minisztertanács
1936. nov. 24-én kelt 2639. számú határo zatával adta
vissza eredeti rendeltetésének. A Háromszéki Székely
Tanalap teljes hatalmú kezelõje a Székely Nemzeti
Múzeum igazgató-választmánya. Ez az intézmény jelen-
tõségteljes feledatának: háromszéki illetõségû, szegény
sorsú és jó tanuló székely tanulók, továbbá reászoruló
tanintézetek és egyes külön megjelölt intézmények segé-
lyezésének mindenkor a legteljesebb mértékû körülte -
kintéssel és az adott körülmények igazságos mérlege -
lésével igyekezett eleget tenni. A Székely Nemzeti
Múzeum igazgatója által tett elõterjesztés áttanulmányo -
zása után dr. GERÉNYI Jenõ, a M. Kir. Honvéd

Parancs noksághoz beosztott tanügyi elõadó a Háromszé-
ki Székely Tanalapot a Magyar Állam területén létesült
és elismert alapok sorába átveszi. Állapotában és
kezelésében fennálló igazgatást tudomásul veszi, illetõ-
leg a katonai Parancsnokság által reáruházott hatalom
alapján HEREPEI Jánost, a Székely Nemzeti Múzeum
igazgatóját a Háromszéki Székely Tanalap kezelésével
járó teljes hatáskörében megerõsíti. 2) Tanügyi elõadó
felszólítására igazgató bejelenti, hogy a Háromszéki
Székely Tanalap vagyona Sepsiszentgyörgyön és Kézdi-
vásárhelyen fekvõ ingatlanokból áll. A sepsiszentgyör-
gyi telkek épületeiben mutatkozó károkat nagyobb
részben a kivonuló román hatóságok és felelõtlen ele-
mek, kisebb részében pedig a betelepített menekülõk
okozták. Ezek összeírása folyamatban van. A kézdi-
vásárhelyi ingatlanok állapotáról a mai napig még nem
érkezett biztos híradás. Az ott szenvedett károk jegyzék -
be szedése is meg fog történni. Ennek következtében a
M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium károkat
összeíró rendelkezésére a Háromszéki Székely Tanalap
ingatlanaiban bekövetkezett károkról való kimutatás
annak elkészülése után fog felterjesztetni. 3) Igazgató
bejelenti, hogy a Tanalap kézdivásárhelyi egyik házát a
román igazságügyi minisztérium bérelte a járásbíróság
részére. Ennek az épületnek 1939. ápr. 16-tól 1940. ápr.
15-ig terjedõ 40 000 lej összegû lakbére azonban mai
napig sem egyenlíttetett ki. Jólehet kifizetése iránt min-
den lehetõ lépés megtétetett, sõt a Magyar Népközösség
közbenjáró fõtitkárának még augusztus 21-én is azt az
ígéretet tette Bucegi tartomány fõnöksége, hogy e
követelés most már egy héten belül kiegyenlítést fog
nyerni a háromszéki megyefõnökség útján. Tekintettel
arra, hogy a kiutaló rendelkezés egyáltalában nem külde-
tett le Háromszékmegye fõnökségéhez, s így követelé -
sünk ki sem fizettethetett, ennek következtében
szenvedett 40 000 lej összegû veszteségünket tisztelettel
bejelentjük, megjegyezve azt is, hogy e jövedelem után
esedékes 8888 lej összegû állami adót és 1606 lejnyi
városi illetéket a pénzügyigazgatóság még a múlt évben
felhajtotta rajtunk. Ennélfogva az így ért károsodásunk
mind együtt 50 494 lej összeget ér el (1683,14 pengõ).
Jelen jegyzõkönyv két példányban állíttatott ki. Tartalma
felolvasott és szabályszerûen aláírott. Kelt mint fent. Dr.
GERÉNYI Jenõ s.k. a vármegyei M. Kir. Honvéd
Parancsnoksághoz beosztott tanügyi elõadó. HEREPEI
János s.k. a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. 

EEmmlléékkiirraatt aa TTaannaallaapp üüggyyéébbeenn.. 
1940 szeptemberében, amikor lennjártak Sep-

siszentgyörgyön TELEKI Pál miniszterelnök és
PATAKY Tibor államtitkár urak, az államtitkár úrhoz
intézett szavaimban kérdést intéztem az iránt, hogy mit
csinálhatnának a Tanalap ingatlanaival. Most már
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feloldottak-e a bérlet alól? Erre azt az utasítást
nyertem: „Várjunk, erre még vissza fogunk térni.”
Kolozsvárt 1940 októberében ugyancsak ilyen értelmû
szóbeli rendelkezést kaptam az államtitkár úrtól.
Ezenközben a románok által összerongált és felszerelé-
seiktõl teljesen megfosztott tanalapi épületekbe Sep-
siszentgyörgyön a Csendõrség és a MIKÓ-Kollégium
leánygimnáziuma, Kézdivásárhelyen a Járásbíróság és
a Honvédség költözött be. Azóta a leánygimnázium és
a katonaság minden romlást, amit a románok is, meg az
1940. nov. 7-i földrengés is okozott, teljesen rendbeho-
zott, sõt a katonaság a lakatlan nagy laktanyát és régi
adóhivatali épületet is kiépítette. A járásbírósággal, de
különösen a csendõrségnél csak ellenállásunkon mú -
lott, hogy nem fizettettek meg minden javítást és tata -
ro zást. (…) Végezetül nem kis méretû megkárosítást
jelentett a Tanalapra nézve, hogy a kezelõség tudta és
belegyezése nélkül a sepsiszentgyörgyi ingatlantömb
egy részének tulajdonjoga telekkönyvileg átiratott a
görögkeleti egyház nevére. Erre a két évvel ezelõtt
történt üzérkedésre csak késõre jöttünk reá. Minthogy
pedig a vonatkozó összes telekkönyvi iratokat a helyi
volt görögkeleti pap magához vette, úgyhogy erre
vonatkozólag semmi irattári okirat nem maradt vissza,
ezért a valóságos helyzet tisztázása ma már nagy
nehézségekbe ütközik. (…) 

Arra való tekintettel pedig, hogy a vissza -
csatolt területeken a Magyar Állam a Román jogutóda,
ennélfogva azt reméljük, hogy az itt hivatkozott szerzõ -
déseket a Magyar Állam nagyméltóságú illetékes
tényezõi továbbra is érvényben kívánják tartani. Mint -
hogy tehát az elsõ öt éves ciklus idejébõl mindössze
három és fél esztendõ telt el, mély tisztelettel kérjük,
hogy a lakbérösszegek folytatólagos folyósítását ke -
gyeskedjék eszközölni. Tekintettel arra, hogy a tanalapi
ingatlanok bérleti ügyére vonatkozólag csupán szóbeli
utasítást kaptunk, ezért velök kapcsolatosan még
egyetlen szerzõdést sem kötöttünk, ellenben igyekez -
tünk azokat olyan hatóságok és intézmények használa -
tába bocsáttatni, amelyek mint bérlõk leginkább
megfelelhetnek a támasztható feltételeknek. Így enged -
tük meg Sepsiszentgyörgyön, hogy az egyik épületbe a
csendõrség, a másik kettõbe pedig az államsegélyben
részesülõ református polgári leányiskola beköltöz -
hessék. Kézdivásárhelyen a Tanalap egyik házában a
járásbíróság, a másik háromban pedig különbözõ
katonai alakulatok helyezkedtek el. Ugyanott ugyan -
csak a katonaság foglalta le, és költözött be a román
hatóságok által bérbe nem vett másik két épületünkbe
is. (…) Mély tisztelettel kérjük tehát, hogy amennyiben
a Magyar Állam továbbra is bérleményébe venné a
Tanalap ingatlanait: 1) Térítendõ házbérül legalábbis
akkora összeg állapíttassék meg, mint amennyire a

román minnisztériumok kötelezték magukat. 2) A
javításra szoruló két kézdivásárhelyi épület is vétessék
az állam által bérbe. Ezek hozadéka azután külön
állapíttassék meg. 3) A Tanalapot terhelõ mindennemû
adó töröltessék, hiszen még a román állam felelõs
tényezõitõl is kaptunk ilyen irányú biztatást. Minthogy
pedig a befolyó házbérjövedelembõl érdemes szegény
székely tanulók nyernek támogatást, ezzel a nemzeti
értelmiség utánpótlását, s így nem éppen megvetendõ
mértékben hazánk javát szolgáljuk. Éppen ezért minél
kevesebb a jövedelmet csökkentõ teher, a Tanalap an -
nál nagyobb mértékben tud hivatásának megfelelni. 
4) A javításra vagy átépítésre szoruló házak helyreho -
zására anyagi támogatás nyújtása iránt kérelmezünk. 
5) A románok által okozott károk összege, általuk való
megtérítéséig, elõlegeztessék, mivel a Tanalapnak nin -
csen módjában a károkat önerejébõl helyrehozni. 
6) A múlt hónapban bekövetkezett földrengés közepes
nagyságú romlásainak kijavítására is mély tisztelettel
segélyért folyamodunk. 7) A megkötendõ megállapo -
dás szerint az épületben mutatkozó javítások, valamint
a köztisztasági stb. díjak egyedül a bérlõt terheljék,
mint ahogyan a valóságban is a román bérlõk viselték
az általuk végzett mindennemû karbantartási, javítási
és átalakítási költségeket. Továbbá a kéményseprési és
egyéb díjakat. (…) Egyúttal jelentjük, hogy a folyó
iskolai évre még mindég nem írhattuk ki a segély irán-
ti pályázatot, arra való tekintettel, hogy nem rendel -
kezünk elégséges pénzmennyiséggel, amivel az alap
céljait szolgálhatnók.49

IInnttéézzkkeeddéésseekk aa TTaannaallaapp üüggyyéébbeenn.. 
Természetesen mindezeket a kimutatásokat

külön is felterjesztettük. Az illetékes minisztériumok
azonban nem akarták vállalni azokért az ingatlanokért
a bérösszeg fizetését, amely épületeket most más intéz -
mények vettek használatba, pedig a Tanalapra és a
Székely Nemzeti Múzeumra nézve egyetlen kedvezõ
megoldás volna, ha a román kormánnyal kötött szerzõ -
dések érvényességét a magyar minisztériumok maguk -
ra nézve is kötelezõnek ismerték volna el. Ennek elis-
mertetése érdekében mint országgyûlési képviselõ is
nagyon sokat fáradozott és tárgyalt az illetékes minisz -
tériumokkal dr. TÖRÖK Andor elnökünk, anélkül
azonban, hogy valamelyest reánk nézve kedvezõ ered-
ményt sikerült volna elérnie. Idõközben kérésünk a
Miniszterelnökségtõl a Vallás- és Közoktatásügyi Mi -
nisztériumba, a Közalapok Jogügyi Igazgatóságához
tétetett át, hogy a Háromszéki Székely Tanalap helyze -
tét véglegesen tisztázza. Ennek az osztálynak izenete
folytán (…) küldöttünk meg minden kívánt elõiratot:50

(…) Tisztelettel jelentjük, hogy a román impérium
folyamán bekövetkezett változásoknak, valamint a

24



GOZSDU-féle megegyezésnek irataival mi nem ren-
delkezünk. Azokat a román kormányzat minekünk
soha sem adta át. Erre vonatkozólag netalán a M. Kir.
Mi niszterelnökség II. ügyosztályában lehetnek
bizonyos elõiratok. Ezek elõrebocsátása után mély
tisztelettel jelentjük, hogy véleményünk szerint a román
minisztériumokkal megkötött szerzõdések mai napig is
érvényesek, minthogy a bennök megszabott határidõ
még nem járt le. Ennélfogva e házak és telkek bérlõi
ma: Sepsiszentgyörgyön a M. Kir. Vallás- és Közok-
tatásügyi Minisz térium, és nem a csendõrség vagy a ref.
leányiskola, Kézdivásárhelyen pedig a M. Kir. Vallás-
és Közoktatásügyi Minisztérium, továbbá egy épületre
nézve a M. Kir. Igazságügyminisztérium, mígnem
azokra az épületekre nézve, amelyeket a román mi -
nisztériumok nem béreltek, lehetne bérszerzõdést köt-
nünk a M. Kir. Hadügyminisztériummal. Ez a mi
véleményünk és nagyon tiszteletteljes óhajtásunk. Más
kérdés azután, hogy a bérlõ minisztériumok milyen
hatóságok vagy intézmények rendelkezésére bocsá-
tanák át bérlemé nyünk tárgyát. Ugyanis a Múzeum
szempont jából lehe tet len helyzetnek tartanók azt a
körülményt, hogy mi most alantas parancsnokságokkal
vagy intézményekkel kerüljünk bérbeadói viszonyba, s
így azoknak épületjavítási és egyéb költségeit két város-
ban nyilvántartsuk és teljesítsük. Ebben az esetben
Múzeumunknak külön gazdasági hivatalt kellene felál-
lítnia, amely a Tanalap vagyonát kezelje. Erre azonban
se emberünk, se tõkénk nincsen. Azt pedig nem találjuk
célszerûnek, hogy a Múzeum személyzete közül bárki is
elvonassék a tudományos feladatok teljesítésétõl. Azt
hisszük különben, a mi álláspontunk megerõsítését szol-
gálja a nagyméltóságú M. Kir. Miniszterelnök Úr
23.326. Erd./ M.E: II. / B. 1941 számú leirata is. (…)

Az 1941. év júliusában a Tanalap ügyének 
tisz tá zása céljából lejött Sepsiszentgyörgyre és Kézdivá -
sárhelyre MÁRKUS István miniszteri titkár egy mi nisz -
teri számtanácsos kíséretében. Az ügykezelést és szá-
madásokat átvizsgálva, mindent teljes rendben találtak. A
helyszínén összegyûjtött adatokat azonban ma gukkal vit-
ték, hogy azok alapján tisztázhassák az ala pítványi ingat-
lanok telekkönyvi helyzetét, és jogvi szo nyát rendez -
hessék. Ezzel kapcsolatos rendelkezés azonban hozzánk
eleddig még nem érkezett. A katonai közigazgatás által
betelepített lakók az eltelt egy esztendõ alatt folyton sür-
gették a lakbérszerzõdések megkötését, azonban a fela-
jánlott összeg ellenében olyan igényekkel állottak elõ,
hogy emiatt az általuk kínált alapon nem voltunk haj-
landók tárgyalni. Egyes-egyedül a MIKÓ-Kollégium Pol-
gári Leányiskolája volt kész kívánságainkat teljesí teni, sõt
az ingatlanon és épületekben bekövetkezett minden rom-
lást, amelyet a kivonuló románok, valamint a föld rengés is

okozott, minden ellenmondás nélkül, a saját számlája ter-
hére készségesen helyre is hozatott. Éppen ezért velök
még a múlt év tavaszán megköthettük bár a szóbeli szer -
zõdést. Minthogy pedig az eltelt ötnegyed esztendõ alatt
semminemû jövedelmünk nem volt, ezért a Tanalapra
kivetett mindenféle adót megfellebbeztük, illetõleg a
kivetés törlését kértük addig az idõig, amíg alapunk
valóságosan jövedelmezõvé nem válva, adófizetõképessé
nem lesz. Egyúttal azonban a nemes cél érdekében kértük
a Pénzügyminiszter úrtól, hogy a Háromszéki Székely
Tanalapot az adófizetés kötele zettsé ge alól mentesítse.
Erre az igazat megvallva nem sok reményünk lehet, mégis
ezzel is meg kellett kísérelnünk az alap lendõ jöve -
delmeinek tehermentesítését. Egyúttal kértük, hogy a
román világból fennmaradt 2247,90 pengõ összegû
adóhátrálékunk töröltessék, te kintettel az alap jövedelem-
nélküliségére és az adókivetés idejében érvényben volt
jogszabályok méltánytalan alkal mazására. Kérésünk és
indokaink elfogadtattak, a törlés meg is történt, miként azt
a folyó évben kézbesített végzés is tanúsítja. 

AA HHáárroommsszzéékkii SSzzéékkeellyy TTaannaallaapp 11994400//4411.. éévvii
zzáárróósszzáámmaaddáássaa.. 

Ezek elõrebocsátása után tanalapi elszámolá-
sainkat is elõször a román számadási év szerint
készített 1940. ápr. 1-jétõl 1941. márc. 31-ig készített
zárószámadásunk adatait soroljuk fel: 

II.. BBeevvéétteell:: 
Áthozott pénztármaradvány az 1939. évrõl
88 640 lej 2954,67 P. 

Román nemzetnevelésügyi miniszérium által
fizetett lakbér 1940. ápr. 1.–okt. 10-ig.

179 656 lej 5988,53 P. 
Román igazságügyi minisztérium által fizetett

lakbér 1940 ápr. 16.– okt. 16-ig.
20 000 lej 666,67 P.

Kézdivásárhelyi városi tanács által térített
beszállásolási díj a kaszárnyaépület után.

8401 lej 280,03 P. 
44. honv. gy. ezred beszállásolási díja

114,52 P.
Összesen: 10 004,42 P. 
IIII.. KKiiaaddááss:: 
Pénztáros tiszteletdíja és ügykezelési költség

1940-ben 14 000 lej 466,67 P. 
Ugyanaz 1941-ben 266,68 P. 
Állami adóban kifizetve
34 834 lej 1161,13 P. 

Városi illetékben kifizetve
2640 lej 87 P. 

Irodai szükségletek és kiszállási költségek
974 lej 32,47 P. 
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Tûzbiztosítási díj
5175 lej 172,50 P. 

Épületfenntartás és javítás
12 696,10 lej 423,20 P.

Épületfenntartás és javítás
175,70 P. 

Segélyezésekre kifizetve
88 250 lej 2941,67 P. 

Összesen: 5727,02 P. 
A különbözeti 4277 pengõ 40 fillér egyen-

leget mint pénzmaradványt átvittük a következõ 
évre. 

AA HHáárroommsszzéékkii SSzzéékkeellyy TTaannaallaapp 11994411.. éévvii
zzáárróósszzáámmaaddáássaa.. 

A következõ évi elszámolásunk az 1941. ápr. 1.–
dec. 31-i háromnegyedévet tartalmazza. Számadásunk
adatainak csoportosítása a Felügyelõség által meg adott
minta szerint történt (pengõben): 

II.. BBeevvéétteell:: 
1) Pénztári maradvány 4277,40 
2) Katonai beszállásolási díj 1940. dec. hóra

128,96 
Összesen: 4406,36 
IIII.. KKiiaaddááss:: 
a. Személyi kiadások: 
1) Pénztáros tiszteletdíja 299,98 
2) Házgondnok tiszteletdíja 166,67 
b. Dologi kiadások: 
1) Irodai szükséglet és postai kiadás

187,53 
c. Elhelyezési költségek: 
1) Tûzbiztosítási díj 167,70 
d. Segélyek: 
1) Tanulók segélyezése –
2) Székely Nemzeti Múzeum részére

2333,34 
e. Épületfenntartási költség 20,60 
Összesen: 3175,82 
Készpénzmaradvány: 1230,54 pengõ, azaz

Egyezerkettõszázharminc pengõ 54 fillér.51

1100..
KERESZTES Károly Háromszék vármegye
alispánjának
Sepsiszentgyörgy, 1944. febr. 13.

Nemzetes Alispán Úr!52

Alulírott dr. KERESZTES Károly mint a Szé -
kely Nemzeti Múzeum igazgató-választmányának ügy -
vezetõ-alelnöke a 14.095-1943. K. számú átiratra53 a
következõkben adok felvilágosítást, s ezzel egyúttal
válaszolok a Székely Nemzeti Múzeumhoz ugyanezen

szám alatt küldött átiratra is, minthogy a Háromszéki
Székely Tanalap ügyeire vonatkozólag közvetlen érte -
süléseim csak nekem vannak, míg a Székely Nemzeti
Múzeum igazgatója már csak a kész helyzetet vette át.
Mindenekelõtt megjegyzem, hogy téves azon értesülés,
hogy én a vármegye levéltárából valamilyen iratokat
magamhoz vettem volna, mert a megszállás alatt a
román hatóságok nem voltak hajlandók többszöri
közbenjárásunk dacára sem a Tanalapra vonatko zó ira-
tokat átadni. Minthogy azonban a megszállás kezdete
óta úgy is, mint a Magyar Párt fõtitkára igen sokat dol-
goztam ebben az ügyben, s igyekeztünk a megszálló
hatóságok törvénytelen intézkedéseit orvo soltatni, a
Tanalap keletkezésére stb.-re vonatko zó lag teljes
felvilágosítást tudok adni. Megjegyzem még azt is,
hogy a Tanalap ügyében a VKM Közalapítványi Igaz-
gatósága 1942. év folyamán itt a Múzeumban és a
telekkönyvi hatóságoknál részletes vizsgálatot végzett,
s láttam, hogy erre vonatkozólag ezen hatóságnál igen
részletes (kb. 50 oldal) jelentés fekszik.

((II..))
A Tanalapra vonatkozó alapító okirat utolsó,

végleges formája a 8529-1904. alispáni szám alatt szer -
kesztetett, melyet 1904. október 10-én 64.360. szám
alatt BERZEVICZY miniszter hagyott jóvá. Ez az
alapító okirat az alap keletkezését röviden ismerteti is,
melybõl a következõket közölhetem (minthogy a genfi
Népszövetséghez eljuttatott memorandumot is én
szerkesztettem):

A határszéleknek a török betöréstõl való vé -
del mére 1762-1764-ig54 szervezték meg a székely
határõr ezredeket. Ezen ezredekbõl Háromszék vár -
megyében a II. számú gyalogezred és a székely
huszárezrednek parancsnoksága, ennek négy századá-
val együtt helyezetett el. Az ezredek elhelyezése Sep-
siszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen és a megye nagyobb
községeiben történt, olyan módon, hogy a megye
székely lakossága köteleztetett a megfelelõ ingatlanok
és laktanya épületek építésére. 1848-ban a katonai szer -
vezet ilyen módja megszüntettetett, és 1869. február
10-én az ezredek elhelyezésére szolgáló javak, így a
belsõségek és épületek egy része a községeknek adat-
tak tulajdonául, míg a két városban maradt belsõségek
és laktanyák vagyonából a 110698. számú és 1871. okt.
31-én kelt miniszteri határozat szerint alakították meg a
Háromszéki Székely Tanalapot. Természetbeni ingat-
lanok mellett az alaphoz még bizonyos ingatlanok
eladási vételára is csatoltatott, összesen 59 146 Korona
22 fill. értékben, mely összeg az alapító okirat keltekor
(1904) 114 710 K. 07 fill. készpénzzé növekedett.
Tudomásom szerint a készpénzvagyont még az elsõ
világháború alatt hadikölcsönbe fektették, úgyhogy a
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trianoni szerzõdés után csak a két városban említett
ingatlanok képezték a Tanalap vagyonát.

Az alap jövedelmére nézve az alapító okirat rész -
letesen felsorolja azokat az intézményeket, me lyek nek a
jövedelembõl juttatni kell, melyek között szerepelnek az
árvaházak a megyébõl, a Székely Nem zeti Múzeum stb.
Miután ezek a szubvenciók évente kb. csak 5000 K.
összeget tettek ki, a fennmaradó jövedelemre nézve az
alapító okirat úgy intézkedett, hogy a megyébõl származó
jó magaviseletû és jó elõmenetelû polgári vagy katonai
középfokú iskolai tanulók segélyezésére fordítandó. Az
ösztöndíjak iránt pályázati kéréseket kellett beadni, s az
ösztöndíjak odaítélését a törvényhatósági bizottság ki -
küldöttjei az alispánnal eszközölték. Az alapítvány ere-
dete: végeredményben a székely közbirtokosságok és a
székelység önkéntes adományából létesült, mert a székely
ezredek elhelyezésére szolgáló épületeket a székelység
építette, s az ingatlanokat is ez adományozta. Tehát a kirá-
lyi ado mányozás tulajdonképpen visszaadta a székelyek -
nek azt, ami az övék volt.

IIII..
Az impériumváltozás után a Háromszék vár -

megyei székelység, illetve az ezt képviselõ Magyar Párt
óriási küzdelmet kellett vívjon a megszálló hatóságok
sérelmes intézkedései ellen. Az elsõ sérelmes in téz -
kedés 1923-ban történt, midõn a székelység megkérde -
zése nélkül meghozták a 8884-1923. subpref. számú
megyei szabályrendeletet, s ebben az egész tanalapi
vagyont átkeresztelték „Háromszékmegyei Alap Iskolai
Épületek Építésére” (Fondul Judeþean pentru clãdirea
de localuri ºcolare în judeþul Trei-Scaune). Természete-
sen a cél az volt, s erre is használták föl, hogy román
nyelvû állami iskolákat építsenek.

Mihelyt a székelység is szóhoz juthatott a
megyei tanácsban választások útján, 1928. nov. 1-jén a
megyei tanács 17. jegyzõkönyvi pont alatt elhatároztuk
nagy harc árán a sérelmes szabályrendelet hatályon
kívül való helyezését, és az eredeti okirat újbóli hatály-
ba helyezését. Ez a határozat azonban a gyakori kor-
mányváltozás miatt végrehajtva nem lett, s így midõn
1930. nov. 18-án az újonnan választott megyei tanács
hivatalba lépett, újból szõnyegre került ez az ügy, s
többszöri akadály után a megyei tanács 1931. márc. 
2-án alulírott elnöklete alatt elhatározta, hogy a Tanalap
vagyonának nem lehet más rendeltetést adni, mint ami
az eredeti alapító okiratban foglaltatik. Ezen határoza -
tunk ellen azonban nemcsak fellebbezést adott be a
prefektus, hanem végzetes csapást akarván mérni e
székely vagyonra, nemcsak azt eszközölték ki, hogy a
megyei tanácsot feloszlatták, s engem, akit a magyar -
ság akkor a mai alispáni állásnak megfelelõ állandó
választmány elnökévé választott meg, állásomból el -

csaptak, hanem a biztonság kedvéért kieszközöltek egy
ún. decret regalt (királyi dekrétumot), mellyel a Tan -
alap vagyonát a bukaresti Casa ªcoalelornak „ajándé -
kozták”. Ezen sérelmes intézkedés ellen ismét meg kel-
lett indulni, és dr. MOLNÁR Dénes a kézdivásárhelyi
ingatlanokra vonatkozólag, én pedig a sepsiszentgyör-
gyi ingatlanokra vonatkozólag adtam be semmisségi
panaszt, s ezenkívül a Magyar Párt minden tõle telhetõ
lépést megtett, természetesen eredménytelenül.

Így tartott ez az állapot 1937-ig, midõn is a
románok vissza akarván szerezni a Budapesten lévõ
GOJDU-alap vagyonát, a két állam között diplomáciai
tárgyalások indultak meg, s a Magyar Kormány a
GOJDU-alap ellenében kérte a kolozsvári Vöröske -
reszt-kórház, a nagyszebeni római katolikus árvaház és
a háromszékmegyei Tanalapnak az akkori magyar ki -
sebb ség javára való átengedését. Rendkívül hosszadal-
mas és bonyolult tárgyalások után, melyekben mi is
megkérdeztettünk, s a tárgyalások egyes fázisaira vo -
nat kozólag megtettük észrevételeinket, végülis a két
állam között megegyezés jött létre, s ebben megállapít-
tatott a Háromszéki Székely Tanalapra vonatkozólag,
hogy annak kezelését a Székely Nemzeti Múzeum vál-
lalja és veszi át, s eredeti rendeltetési céljának
megfelelõen használja fel. Kiköttetett az ingatlanokra
vonatkozólag a román állam 10 évi bérleti joga, s az évi
bérösszeg szintén rendkívül kínos és hosszadalmas tár-
gyalások után évi 370 000 lejben állapíttatott meg,
mely összeget több-kevesebb utánjárás és pontatlan
fizetés után egészen 1939-ig meg is fizettek, s a Múze -
um teljes önzetlenséggel az adók levonása után fenn-
maradt összeget rendeltetési céljára is használta fel, s
igen sok székely gyermeknek adott tanulmányi segélyt.

Le kell szögeznem azt, hogy a Székely Nem -
zeti Múzeum a részére járó szubvención kívül az egész
összeget minden rezsi vagy fizetés, tiszteletdíj nélkül
használta föl, hûségesen követve õseink példáját, hogy
fajunkért önzetlenül kell dolgozni és áldozni.

A jelenlegi állapot még annyiban nincs teljesen
rendben, hogy a VKM és a Honvédelmi Minisz térium
még mindig nem fizették meg, többszöri tárgyalásaink
dacára sem a bérösszeget, s így szerzõdé sünk jelenleg
csak az igazságügyminisztériummal van a kézdivásárhe-
lyi járásbíróság épületére s a belügyminisztériummal a
helybeli csendõrség által használt épületre vonatkozólag.
A nagy adóteher azonban igen nagy mér tékben nehezíti a
felszabadulás után a tanulók segélyezését, s a befolyt
jövedelembõl a Székely Nemzeti Múzeum igazgató-
választmánya mindössze havi 60 pengõt fizet a Tanalap
pénztárosának, BOGÁTS Dénes úrnak.

Még csak annyi megjegyezni valóm volna,
hogy a megyei levéltárban volt iratok minden való -
színûség szerint még a megszállás ideje alatt beküldet-
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tek a Casa ªcoalelorhoz Bukarestbe, mert ilyen értelmû
választ adtak volt, amikor az iratokat kértük.

A Székely Nemzeti Múzeumban erre vonat -
kozólag semmiféle irat nincsen a megyei levéltárból.

Hazafias tisztelettel: a Székely N. Múzeum
ügyv. alelnöke

1111..
SSzzNNMM üüggyyvv..--ttaannááccssáánnaakk 11994455.. ddeecc.. 2288--ii
ggyyûûllééssee ((jjeeggyyzzõõkköönnyyvv--rréésszzlleett))
(...)
4. Dr. LÕRINCZ Albert ügyész felolvassa

írásbeli jeletését a tanalapi épületek helyzetérõl: 
Jelentem, hogy a Háromszékvármegyei Tan -

alap ingatlan vagyonállagát a kapott megbízás folytán
úgy Kézdivásárhelyen, mint Sepsiszentgyörgyön a
helyszínen megtekintettem, azokat a Múzeum
rendelke zésére álló épületrajzokkal azonosítottam,
melynek eredményeként egy szemléltetõ kimutatását 9
db. általam megbetûzött rajzzal és egy betûzetlennel
jelen soraimhoz csatolva a tanalapi javakat kezelõ
SzNM-nak tisztelettel viszanyújtok. Az általam
készített kimutatás az összes kézdivásárhelyi tanalapi
ingatlanok pontos megjelölését, valamint azok jelenle-
gi bírlalói neveit foglalják magukba, utalva a mûszaki
rajzokra is, melyek a beépített ingatlanokat részletesen
ismertetik. Ami a tanalapi telkek és épületek állapotát,
a bennük foglalt leszerelhetõ javakat stb. illeti, közlöm,
hogy ezen épülettesteket elfoglaló katonaságtól
megkértem a vonatkozó leltárt, melyet még nem
kapván meg, azt egy késõbbi idõpontban tudom csak az
ügyv.-tanácsnak benyújtani. Jelentem egyben, hogy
Sepsiszentgyörgyön, hol a Maresal SZTÁLIN utca 9.
sz. alatti épületet a vár megyei csendõparancsnokság, a
11. és 13. szám alattiakat pedig a Centrul de Exploatare
Treiscaune tartja a Biroul Domenii Militare55 közlése
szerint elfoglalva, sike rült többízbeni adófellebbezési
tárgyalás után az adózás alól mentesítenem, mindaddig,
míg ezek az épületek bérbeadási szerzõdések tárgyává
válnak. Kézdivásárhelyen a tanalapi épületre
adókivetés nem történt ezideig az évben. A kézdi-
vásárhelyi járásbíró sággal kötendõ szerzõdésre,
valamint a kimutatásokban is szereplõ magánszemé-
lyekkel való bánásmódra szíves utasítást várok, és
vagyok kíváló tisztelettel: Dr. LÕRINCZ Albert sk.
ügyész. Sepsiszentgyörgy, 1945. nov. 26-án. 

Írásbeli jelentések felolvasása után dr.
LÕRINCZ Albert ügyész szóbelileg is közli, hogy
jogviszony a Tanalap és a jelenlegi bérlakók között nem
áll fenn. Véleménye szerint azonban a jelenlegi viszo -
nyok között nincs más tennivalója a Múzeumnak, illetõ-
leg az ügyv.-tanácsnak, mint megengedni a jelenlegi
állapotot. Az ügyv.-tanács, hosszasan megvitatva 

dr. LÕRINCZ Albert véleményét, egyrészt utasítja õt,
hogy szóban megtett javaslatát és véleményét terjessze
elõ írásban, másrészt úgy dönt, hogy a Múzeum a
tanalapi épületek jelenlegi helyzetét nem tarthatja fenn.
Jogviszonyt kell teremteni az épületek jelenlegi bérlakói-
val, s az épületeket át kell adni eredeti rendeltetésüknek.
A Székely MIKÓ-Kollégium leánygimnáziumával a bér-
leti szerzõdést meg kell kötni. Az ügyv.-tanács felszólítja
LÕRINCZ Albert ügyészt, tanulmányozza át a leánygim-
náziumtól leküldött szerzõdéstervezetet, s tegyen ebben
az ügyben is írásbeli javaslatot.

1122..
JJooggii vvéélleemméénnyy aa SSzzéékkeellyy NNeemmzzeettii MMúúzzeeuumm
ggoonnddoozzáássáábbaann áállllóó SSzzéékkeellyy TTaannaallaappii 
iinnggaattllaannookk hheellyyzzeettéérrõõll
Sepsiszentgyörgy, 1946. febr. 2.56

MMeeggáállllaappííttáássookk::
1. Az 1937. évi április hó 16-án kelt és 89.

számú Monitorul Oficialban közzétett Minisztertanácsi
határozat 1. pontja értelmében a Háromszékvármegyei
Székely Tanalap jogi személyisége, valamint önálló
vagyoni kezelési joga az 1904. évi júl. hó 6-án kelt
Alapító okirat intézkedései szerint elismertetett.

2. Ugyanezen Minisztertanácsi határozat 3.
pontja szerint a Székely Tanalap javai az akkori állapo-
tukban a Székely Nemzeti Múzeum kezelésébe utaltat-
tak azzal, hogy a Múzeum ezeket vagyongondnoki
minõségben kezeli.

3. A 4. pont értelmében a Múzeum kezelésébe
juttatott ingatlan vagyon jövedelme az alapokmány
rendelkezéseinek megfelelõ célokra fordítandó.

4. A fenti intézkedések keresztülvitele céljából
a kormány a Székely Nemzeti Múzeum alapszabályait
aszerint módosítja, hogy a Múzeumnak jogot ad a Tan -
alap vagyonát kezelni és annak jövedelmét az alapok-
mány szerinti célra fordítani.

5. A 6. pont szerint a Tanalaphoz tartozó mind -
azon épületek, melyeket a minisztertanácsi ha tározat ide-
jében, vagyis 1937. évi ápr. hó 16-án állami iskolák vagy
más állami intézmények foglaltak el, az eddigi törvényte-
len és csupán önkényes foglaláson alapuló állapot
megszüntetése céljából az állam által bérbe vendõk („vor fi
luate chirie de Stat”). A bérleti feltételek szabadon és kölc-
sönös megegyezéssel állapítandók meg, azzal azonban,
hogy a bérleti idõ 10 évet meg nem haladhat.

A minisztertanácsi határozat tehát nem bér-
beadási kötelezettséget állapít meg a Múzeum terhére,
hanem éppen ellenkezõleg az államot kötelezi, hogy
kössön a Múzeummal az épületekre vonatkozólag bér-
leti szerzõdést, elismervén ezáltal, hogy az addigi
törvénytelen foglalási helyzetet törvényes és kölcsönös
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megegyezés alapján álló jogviszony megteremtésével
kell megszüntetni.

6. A fenti intézkedések alapján, tudomásunk
szerint a Székely Nemzeti Múzeum a Tanalap épületeit
birtokba vette, és mint vagyonkezelõ azokat az épü -
leteket, amelyeket abban az idõben a Román Állam isko-
la vagy más intézményeinek a céljára használt, 5 évi
határidõre szerzõdésileg bérbe adta. Az 5 évi határidõ
tudomásunk szerint 1942. évi ápr. hó 16-án járt le.

A bérbevételi jognak legfeljebb 10 évi
határidõre való kikötése azt kívánta biztosítani, hogy a
kérdéses épületek idõvel mégiscsak a Tanalap szabad
kezelésébe kerüljenek, ki akarván kerülni még a látsza-
tát is annak, hogy az Állam ezeket az épületeket ennél
hosszabb idõre örökbérlõként kívánná használni.

KKöövveettkkeezztteettéésseekk::
1. Fentiek szerint kétségtelen tehát, hogy a

Múzeum a Székely Tanalap javait nemcsak jogosult,
hanem köteles is kezelni.

2. A Román Állam ezeket az épületeket intéz -
ményei céljára csak bérelte, tehát a Tanalappal szemben
csak az egyszerû bérlõ jogával és kötelezettségével
jelentkezhetik, sem többel, sem kevesebbel.

3. Az eredeti szerzõdésekrõl készült másola-
tok szerint a Román Állam bérbevételi kötelezettségé -
nek akként tett eleget, hogy a kérdéses épületeket 1937.
ápr. 16-ával kezdõdõ 5 évi idõtartamra (1942. ápr. 
15-ig) vette bérbe. Így tehát maga a Román Állam is a
részére annak idején 10 évi idõtartalomra biztosított
bérleti idõt csak 5 évre kívánta érvényesíteni.

4. A Román Állammal kötött bérleti szerzõdé -
sek 1942. ápr. 15-én lejártak. Nemzetközi jogszabályok
szerint az ugyanazon területen az államhatalmat átadó
és átvevõ államok egyike a másiknak jogutóda, így
tehát a Román Állam és intézményei részére biztosított
bérleti jogot a Bécsi döntés utáni idõkre vonatkozólag
egészen a szerzõdés lejártáig mint jogutód a Magyar
Állam gyakorolta, illetve gyakorolhatta volna. Téves
tehát az a felfogás, mely szerint a Bécsi döntéssel a
Román Állam bérleti joga felfüggesztetett, és azt most
az uralom újbóli átvétele után az öt év teljes kihasz -
nálásig gyakorolhatja. Nem ismerjük a tények hiányá -
ban, hogy 1942. ápr. 15-e után ki és milyen címen
használta vagy bérelte a Tanalap épületeit, akármilyen
formában történt is ez azonban, ha a bérleti szerzõdés
megkötése megegyezés hiányában vagy a Múzeum,
illetve a Magyar Állam hanyagsága folytán nem jött
volna létre, ez a helyzet semmilyen jogszerzésre alapul
nem szolgálhat, mivel csak egyszerû foglaláson, de
semmi esetre szerzõdésileg meghatározott jogviszo -
nyon alapult.

5. Mindezek után kétségtelen tehát, hogy az
eredeti bérleti szerzõdések határidejének leteltével,

illetve az épületek elhagyásával a Székely Nemzeti
Mú zeumnak mint vagyongondnoknak megnyílt a joga,
de ugyanakkor kötelezettsége is, hogy az épületeket
szabadon az általa, illetve vezetõsége által kívánt sze -
mélynek vagy testületnek adja bérbe olyan határidõre
és olyan feltételek mellett, amelyek egyrészt megfelel-
nek az érvényben lévõ jogszabályoknak, másrészt a jó
gazda gondosságának és kezelési kötelezettségének
pontos és jóhiszemû betartásával állapíttatnak meg.

6. Az új bérleti szerzõdések természetesen
csak a jelenleg érvényben levõ (365. sz. 1945. május 
4-i) lakbérleti törvény intézkedéseinek figyelembe
vétele mellett történhet meg. Értendõ elsõsorban ez
alatt az, hogy a lakbér csak a törvényben megállapított
legmagasabb határt érheti el. Nincs kizárva emellett az,
hogy a Múzeum az épületeket jelenleg használó vagy
ezután bérbevevõ intézményekkel vagy magánosokkal
oly értelmû megállapodást köt, hogy azok a bérössze-
gen felül éppen a bérlet tárgyának használhatósága
céljából a bérbevett épületeket saját költségükön és a
bérleti összegbe be nem számíthatóan kijavítják és
lakhatóvá teszik.

1133..
EExxttrraass
CCoonnssiilliiuull ddee MMiinniiººttrrii
HHoottããrrâârreeaa NNoo.. 885577..

Consiliul de Miniºtri în ºedinþa sa din 6
August 1949.

Vãzând raportul tov. Ministru al Justiþiei cu
Nr. 234 din 4. III.,

Având în vedere dispoziþiunile art. 9 alin. 2 ºi
6 din legea pentru controlul persoanelor juridice, fãrã
scop lucrativ.

Hotãreºte:
Art. I. Se dizolvã pe data prezentei deciziuni

urmãtoarele asociaþiuni, persoane juridice:
(...) Fundaþiunea „Fondul Învãþãmântului” din

Sft. Gheorghe, judeþul Trei-Scaune.
Întreg patrimoniul acestor asociaþiuni dizol-

vate se atribuie Sfaturilor Populare sau organelor ce le
înlocuesc, din localitãþile unde sunt situate bunurile.

Art. II. Tov. Miniºtri ai Justiþiei ºi Afacerilor
Interne sunt împuterniciþi cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotãrâri.

(urmezã semnãturile miniºtrilor)57
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JJeeggyyzzeett

1. Vö. DEMETER Lajos vonatkozó dolgozatai és forrásközlése, in:
Határvidék 1762–1918/1 (Acta Siculica 2003/2, T3 Kiadó, Sepsiszent-
györgy). Korábban: VENCZEL József, AA vvoolltt hhaattáárrõõrreezzrreeddeekk vvaaggyyoonnáá--
nnaakk ssoorrssaa,, Erdélyi Tudományos Füzetek 184, Kolozsvár, 1944; PÁL
Gábor, A CCssííkkii MMaaggáánnjjaavvaakkrróóll, 1–3, Székelyföld, 1998/7–9, Csíkszereda;
stb. A Csíki Magánjavak jelentõségét jól érzékelteti, hogy ügye kisebbsé-
gi sérelemként ugyancsak (mégpedig többször is) a Népszövetség elé
került a két világháború között.

2. Vö. Maria BERÉNYI, IIssttoorriiaa FFuunnddaaþþiieeii GGOOJJDDUU ((11887700––11995522)) –
BERÉNYI Mária, AA GGOOZZSSDDUU AAllaappííttvváánnyy ttöörrttéénneettee ((11887700––11995522)),,
Budapest, 1995. A GOZSDU Alapítványra vonatkozó hivatkozás nélküli
adatokat a továbbiakban innen vettük át.

3. Az ingatlanok egy része is más rendeltetést nyert. 1907-ben a 6736/907
alispáni számú, 255/907 jegyzõkönyvi pont alatti ajándékozási szerzõdés-
sel Háromszék vármegye törvényhatóságának 7013. számmal iktatott,
302. jkv.sz. határozat alapján, melyet a belügyminiszter 6086/907.II.
fõszám alatt jóváhagyott, a 118. sz. tjkv. 226, 227, 228. hrsz. ingatlanokat
a rajta levõ épületekkel az államkincstárnak ajándékozták (eddig csak
haszonélvezetül voltak átengedve), „a polgári fiúiskola felvirágzása
érdekében”.

4. Állami központi iskola(építés)i bizottság. Az ingatlanok sorsa nem
mindig követhetõ könnyen nyomon. Pl. a kézdivásárhelyi 373. sz. tjkv. A+
kivonatnál jegyzetben jelenik meg: a volt ezredesi udvar és valamennyi
kert gyakorlótérré alakíttattak. A telkeket és ingatlanokat No. 2742/16
Aug. 1932 bejegyzéssel a Com. ªcolar Judeþean Sft. Gheorghe (sep-
siszentgyörgyi megyei iskolai bizottság) No. 314/932 kérésére és a No.
772/16 Martie 1931 királyi rendelet alapján bekebelezik a Casa ªcoalelor
javára, kivétel a puskaporos torony félterületben a Harmatláb dûlõben és
a puskaporos õrház és raktár ugyanott. A Casa ªcoalelortól 1937. máj. 22-
én írják vissza a SzNM igazgatta Háromszékmegyei Tanalap javára, a
Ministerul Justiþiei Direcþiunea Judiciarã (igazságügyminisztérium
igazsászolgáltatási igazgatósága) No. 43769/17 Maiu 1937 rendelete
(ordin) alapján, figyelembe véve ugyanazon minisztérium No. 48259/14
Maiu 1937 végzését (deciziune). 1938-ból és 1940-bõl ugyancsak maradt
fenn vonatkozó csere- és ajándékozási okmány: a múzeum tudta nélkül a
görögkeleti egyházra írnak ekkor sepsiszentgyörgyi telekrészet – az egy-
ház ezt elcserélve alakítja ki azt a telektömböt, amelyen ma az ortodox
katedrális áll.

5. Külügyminisztérium, Nemzetiségi és Kisebbségi Osztály.

6. Megállapodás Magyarország és Románia között a GOZSDU-
alapítványt érdeklõ ügyek végleges rendezésérõl. Bukarest, 1937. okt. 27.
Aláírják HORTHY Miklós kormányzó nevében EGRY Aurél udvari
tanácsos, felsõházi tag, a román király nevében Ion LÃPEDATU volt
miniszter. Illetve: 1940. évi XXI. törvénycikk. (Maria BERÉNYI, i.m.,
54–56.)

7. HEREPEI János múzeumigazgató 1938-as igazgatói jelentése nem
maradt fenn, a korábbi adatokat a múzeum vezetõségi jegyzõkönyveiben
((EEmmlléékkkköönnyyvv aa SSzzNNMM 112255 éévveess jjuubbiilleeuummáárraa,, 2, Acta Siculica 2000/ 2, T3
Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2002, 215–239). HEREPEI 1939–1943-as
Jelentéseit, ill. 1944-es munkatervét l. jelen kötet ((AA SSzzéékkeellyy NNeemmzzeettii
MMúúzzeeuumm iiggaazzggaattóóii jjeelleennttéésseeii,, 11993399––11994444)).. A Tanalapra vonatkozó
fejezeteket rövidített változatban átemeltük jelen dolgozat mellékletébe,
és csak itt kerülnek közlésre. 

8. 1938. februárban nehéz tárgyalások nyújtanak reményt az adó mérsék-
lésére. KERESZTESt fõleg WILLER József képviselõ segíti Bukarestben.
Az adó elengedését nem kérik, mert nemrég a bukovinai ortodox egyház
hasonló kérelmét is elutasították. Vi szont meg lehet sürgetni a bér fizetését
a közoktatási minisztériumban. (KERESZTES márc. 1-jei levele TÖRÖK
Andorhoz.) Nyáron Kézdivásárhelyen a pénzügyigazgatóság a járás-
bíróság negyedévi lakbérét (10 000 lej) lefoglalja, míg az adómentesítés
végett benyújtott fellebbezés ügye el nem dõl. A sepsiszentgyörgyi városi
tanács ezzel szemben a városi illetékek megfizetése alól mentesíti õket. A
bérek utáni adóra KE RESZ TES 1940. márciusban még reméli, hogy
elérhet 10% csökkentést.

9. BOGÁTS a múzeum autodidakta, tudós levéltárosa. Lelkiismeretes

pénztárosként az evakuálást nála vészelik át a Tanalap pénzügyi iratai
Keszthelyen, hazahozza õket, miközben otthon maradt saját levéltári
gyûjteménye elpusztul. Az 1937–38. évi zárszámadást is õ állítja össze:
bevétel 369 854 lej, kiadás 20 604 lej, készpénzmaradvány 349 250 lej (a
vallás- és mûvészetügyi minisztérium 15809, illetve 15810/1938 sz. alatt
hagyja jóvá). 1938. júl. 27-ig bevételük újabb 92 554 lej.

10. A segélyek felõl aug. 20-án döntenek. 200 000 lejt osztanak ki, 
100 000 lejt rendkívüli kiadásokra tartanak vissza (vannak kisebb kiadá-
saik is: 1939. évi márc. 15-én FODOR Józsefné múzeumi szolgának, mint
a Tanalap ügyében eljárt küldöncnek kijáró díjat, fia kollégiumi tartozását
kiegyenlíteni 2200 lejt ítélnek meg; új írógépet vesznek tanalapi költ-
ségvetésbõl, mivel annak adminisztrációs ügykezelése is azzal történik; a
pénztáros díjazása mintegy 1800 lej, majd 60 pengõ; MOLNÁR Dénes
kézdivásárhelyi ügyvéd a kézdivásárhelyi ingatlanok után 1939-ben 5000
lej kezelési díjat kap).

11. 1938-ban öt tanintézet 10-20 000 lej segélyt kapott (össz. 70 000 lej).
Segélyben részesült továbbá 7 fiú tanuló, 9 felsõoktatásban tanuló fiú
diák, ill. 3 tanárnak a külföldi tanulmányútja (1-6000 lej, össz. 83 000 lej);
6 lánytanuló, 7 lányhallgató, ill. 1 tanárnõnek a külföldi tanulmányútja 
(2-5000 lej, össz. 47 000 lej). 1939-ben 6 közép- és szakiskola (minden
kérvényezõ), valamint 82-bõl 52 közép- és fõiskolai tanuló kérvényezõ
nyer segélyt (ezúttal csak fiúk pályázhatnak; részletezését l. alább).
HEREPEI egy-egy 3000 lejes történelmi, ill. néprajzi pályadíj kitûzését is
javasolja. Ugyanekkor döntik el, hogy a fiatal végzettek tudományos
továbbképzésének elõmozdítása érdekében évenként két arra érdemes ifjú
3-3 ezer lej segélyt kapjon (1939-ben TÕKÉS István ref. teológusnak és
SÓLYOM Ferenc geológusnak ítélik oda).

12. 1945. ápr. 21-én számol be elõször a megyefõnökségnek a tanalapi
ingatlanok állapotáról, júl. 9-én tárgyal ügyükben ismét, a fõispánnal,
majd 10-én a helybeli plébánossal.

13. L. BOÉR Hunor (közlõ), AA SSzzéékkeellyy NNeemmzzeettii MMúúzzeeuumm vveezzeettõõssééggii
jjeeggyyzzõõkköönnyyvveeii,, 11994455––11995555,, jelen kötet. A fontosabb jegyzõkönyvi rész -
letek a datálás alapján kereshetõek vissza.

14. Mivel az ügyvezetõ-tanács másként dönt, LÕRINCZ dec. 31-én le is
mond mint jogtanácsos. 

15. Kézdivásárhelyi építési vállalkozó 1944. évi kézdivásárhelyi javítások
kifizetését kéri (15 035 P.). 

16. DIÉNES Jenõ megküldi a kézdivásárhelyi ingatlanok telekkönyvi
másolatát. Adótartozásuk 9961,67 pengõ, ezért bizonyos ingatlanok meg
vannak terhelve. Ismeretlen tettesek rongálják az ajtókat, ablakokat.
Tisztázza továbbá bizonyos ingatlanok sorsát (a katonaság, a 21. Tüzér -
ezred tudni akarja, nekik kell-e fizetni a bért, kell-e egyáltalán). Febr. 
18-i kimutatása: az oroszfalui tagok (az ún. „kézdivásárhelyi gyakor-
lótér”) már 1921-ben a román állam tulajdonába került, 1941-ben a ma -
gyar államhoz, 1945-ben vissza a román államhoz. DIÉNES sajnos 1946.
május elején már súlyos beteg, halála komoly veszteség a tanalapi ügyin-
tézésben is.

17. 1946. januárban CSEREY Aladár kézdivásárhelyi kádármester jelenik
meg a Múzeumban. 1945. május 1-jétõl a kézdivásárhelyi polgármester
engedélye alapján a Tanalap egyik kézdivásárhelyi épületében lakik, lak -
hatóvá tétele céljából nagyobb összeget fektetett be, s most a katonaság ki
akarja tenni. Kéri, hogy kössenek vele bérleti szerzõdést. Decemberben a
kézdivásárhelyi gondnok 25 lakónak adja bérbe az épületek egy részét,
ezekbõl 1947. júniusra 6 elköltözik, helyükbe egy új jön. A nagy lak-
tanyában elhelyezett lakók viszont semmi bért nem fizetnek. A lak-
bértörvény értelmében az összegeket ráadásul kétszeresre kell ekkor
felemelniük.

18. 1947. márciusban bentlakók a lakatlan helyiségek ajtóit, ablakait és
padlóit lopják, feljelentést kell tenniük ellenük. Szeptemberben ügyvédet
(MÁGORI Jenõ) kell felkérniük a múzeumot képviselni ez ügyben. 1948.
márciusban az összes lakót kilakoltatják, és áprilisban a rongálókat a kéz-
divásárhelyi járásbíróság 3-3 havi elzárásra és 2000 lej (behajthatatlan)
kártérítésre ítéli. 

19. 1946. februárban a sepsiszentgyörgyi róm. kat. Zárda-iskola kér
épületet, szeptemberben ugyaninnen a plébánia a csendõrség használta
épületet kéri a róm. kat. gimnázium internátusának. Decemberben a
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kolozsvári vakok és siketnémák intézete érdeklõdik kézdivásárhelyi
épületek iránt (a Székelyföldön állítanának fel gyógypedagógiai
intézetet). 1949. márciusban a kézdivásárhelyi földmûves iskola és
mintagazdaság beköltözése merül fel ugyanott. Persze akad nem egyházi
megkeresés is: 1948. áprilisban a „Sportind Szövetkezet” a kézdivásárhe-
lyi ADY utcai épülettömböt szeretné bérbe venni egy létesítendõ
sportárugyár céljaira, 1949. júniusban a kaszárnya helyére szeretne a
város közfürdõt építeni.

20. A bérleti szerzõdést a Szabadság tér (fõtér) 11. és 13. sz. épületekre
kötik, az Erdélyi Ref. Egyházkerülettel, a sepsiszentgyörgyi Ref. Székely
MIKÓ-Kollégium leánygimnáziuma számára. Probléma azonban itt is
adódik: 1946. dec. 18-tól 1948. márc. 31-ig való lakbérét úgy akarja
kifizetni a Székely MIKÓ-Kollégium pénztára, hogy levonja belõle a
pénzügyhöz befizetett 27%-os adó összegét. Ezért a lakbért a Mú zeum
nem veszi át, azzal az indoklással, hogy bizonyos részingatlanok után
nem vonhatják le az adót, mert arról a Tanalap semmiféle lakbért sem kap.

21. A kézdivásárhelyi csendõrség 1946. októberben közli, hogy be -
költözött a Tanalap ADY Endre utca 5. szám alatti épületébe, elfoglalván
négy helyiséget, meg is egyeznek 30 000 lej havi lakbérben, de a helyi -
ségek lakhatóvá tétele ellenében ezt kérik egy évig (1947. okt. 15.)
elengedni. A sepsiszentgyörgyi csendõrlégió századosa már 1946. május
7. elõtt felkeresi õket bérleti szerzõdés tárgyában, de júliusban még for-
mai kifogásokkal halogatják a szerzõdés megkötését, azt 1947. március-
ban írhatja csak alá - a Múzeum. Felterjesztik a marosvásárhelyi csendõr-
felügyelõséghez. Novemberben kiderül, hogy a csendõrség a szerzõdés
dátumait meghamisította (a Szabadság tér 13. sz. alatti épület mel-
léképületeit viszont a katonai térparancsnokság engedély nélkül használ-
ja). Végül 1948. februárban állapodnak meg a csendõrséggel havi 4000 lej
bérben, és az 1947. aug. 15-tõl 1947. dec. 31-ig esedékes lakbért (18 000
lej) ekkor meg is kapják. 1948. júl. 1. után viszont a sepsiszentgyörgyi
csendõrség nem fizet többé a Tanalapnak.

22. 1947. júniusi helyzet: a Járásbíróság által használt épületért Kézdi-
vásárhely lakbért fizet (300 000 lejt, és a városi költségvetésbe fel van
véve további 1 millió lej erre a célra). A csendõrség által elfoglalt helyi -
ség bérösszegeképpen is a város költségvetésébe vesznek fel bizonyos
összeget. SZABÉDI javasolja is, hogy a kézdivásárhelyi tanalapi
épületeket – ha bérbevételükre hajlandónak mutatkozik – Kézdivásárhely
városnak kellene hosszabb idõre bérbe adni.

23. A Tanfelügyelõség mint szerv, bár fõtanfelügyelõje múzeumi veze -
tõségi tag, jellemzõ módon még 1949. februárban sem válaszol a tisztá -
zást kérõ Múzeumnak.

24. A Néptanács tanügyi osztályához fizették, állítják, késõbb viszont
kiderül, hogy egészen más bankszámlára.

25. 1948. májusban a város felszólítja õket, hogy az ún. kaszárnya bom-
basérült és életveszélyes részét bontassák le, téglakerítését javíttassák ki,
vakoltassanak.

26. A hivatalos közlöny (Mon. Oficial) 1947. szept. 8–12-i 206. számban
jelenik meg. Eszerint az alapok kezelõi felelõsek a kezelésben lévõ
javakért.

27. Visszatérõ mozzanat: 1948. május 16-án ismét lejár a tûzbiztosítási
kötvény, ekkor a Tanalap sepsiszentgyörgyi és kézdivásárhelyi ingatlanait
együtt 2 000 000 lej értékben kívánnák újra biztosítani.

28. A nemzetnevelésügyi minisztériumhoz tartozó Iskolák és a Nép
Kultúrája Háza, annak Alapok és Alapítványi és Egyesületi Felügyelet
Igazgatósága (Ministerul Educaþiei Naþionale Casa ªcoalelor ºi a Culturii
Poporului, Direcþia Fondurilor ºi Controlului Fundaþiilor ºi Asociaþiilor)
1865, 5880 és 13.752/1948 sz. leiratai az 1937-es lakbérszerzõdés máso-
latát illetõen. Ekkor már csak a kézdivásárhelyi 7–9. pozíciókat vizsgálják
(amelyeket 1937-ben a Tanalap tulajdonába írtak), bekérve a vagyonlistát
és a SzNM Alapszabályait (a Tanalapra vonatkozó kitétekért), ill. az
1937-es szerzõdés másolatát. 1948. ápr. 26-án küldik fel Bukarestbe. 

29. Az ügy intézése során átszervezésen megy át: Ministerul Instrucþiunii
ºi Cultelor, majd Ministerul Educaþiei Naþionale. A mûvészetügyi tárca
levelében viszont Ministerul Învãþãmântului Public.

30. Az 1949. évi költségvetést 1949. februárban a megyei mûvelõdési felü-
gyelõség (Consilieratul Cultural) útján terjesztik fel újra jóváhagyásra a mû vé -

szetügyi minisztériumba, ezúttal viszont a közoktatási tárca reagál rá, l. tovább.

31. I. Fiúiskolai tanulók: KOZMA László, VI/a. oszt. 500 lej, UNGVÁRI
Dezsõ, VII/a. oszt. 500 lej, GÁBOR Áron, VIII/a. oszt. 500 lej, KOVÁCS
Ádám, VIII/a. oszt. 500 lej, ÖRDÖG Zoltán, VIII/a. oszt. 500 lej, BÁCS
Ernõ, VIII/b. oszt. 500 lej, SÁRKÁNY János, VIII/b. oszt. 1000 lej,
BALÁZSI Ignác, IX. oszt. 500 lej, TÖKBANDI Károly, IX. oszt. 500 lej,
DEME Gábor,  IX. oszt. 500 lej, KOVÁCS Lajos, IX. oszt. 500 lej,
VIRÁG Imre, IX. oszt. 500 lej, VÁNTSA Károly, IX. oszt. 500 lej,
GÁSPÁR Zoltán, IX. oszt. 500 lej, AULICH Sándor, X. oszt. 1000 lej,
DÉNES  Csaba, X. oszt. 1000 lej, FINNA István, X. oszt. 1000 lej,
MOJSZESZ Frigyes, X. oszt. 1000 lej, VÁRHELYI Etele, X. oszt. 1000
lej, BÁCS Mihály, I/a. oszt. 1000 lej, KÉSZ Imre, XI/a. oszt. 1000 lej,
KOVÁCS Géza, XI/a. oszt. 1000 lej, KOVÁCS József, XI/a. oszt. 1000
lej, ÖRDÖG Gyula, XI/a. oszt. 1000 lej, FÖLDES László, XI/b. oszt.
1000 lej, KOVÁCS András, XI/b. oszt. 1000 lej, ZSIZSIK Jenõ, XI/b.
oszt. 1000 lej, CSERE Ákos, XI/b. oszt. 500 lej, VARGA Zsigmond,
XI/b. oszt. 500 lej. Összesen: 21 500 lej. II. Leányiskola:  SULYOK PÁL
Magda V/a. oszt. 1000 lej, PAPP Edit V/a. oszt. 500 lej, KÖNTÉS Irén
V/b. oszt. 500 lej, IMREH Magda VI/a. oszt. 500 lej, KÓSA NAGY Anna
VI/b. oszt. 500 lej, ETÉDI Irén VII/a. oszt. 500 lej, RÁPÓ Teréz VII/a.
oszt. 500 lej, GAZDA Margit VII/b. oszt. 500 lej, DÉNES Ilona IX. oszt.
500 lej, GYERKÓ Olga IX. oszt. 500 lej, MEDGYESI Róza IX. oszt. 500
lej, SÁNTA Olga IX. oszt. 500 lej. Összesen: 6500 lej. III. Egyetemi hall-
gatók: DOMOKOS Géza tanárjelölt részére 1000 lej, MOLNÁR Sándor
1000 lej. Összesen: 2000 lej.

32. A Tanalap költségvetése az utolsó években: 1947. márc. 24-én a Tanalap
1946/47. évi zárszámadása: bevétel 1 584 630 lej, kiadás 1 296 000 lej,
pénztári maradvány 288 630 lej. 1948. jún. 18-án az 1947/48. évi zárószá-
madás: 1947. márc. 1-jétõl 1947. aug. 12-ig (pénzbeváltás) bevétel 288 630
lej, kiadás 288 630 lej. 1947. aug. 15-tõl 1948. márc. 31-ig bevétel 49 473
lej, kiadás 27 213 lej, pénztári maradvány 22 260 lej. Késõbbiekbõl csak
a kézdivásárhelyi gondnok zárszámadása ismert.

33. Kézdivásárhely 1950-tõl, a területi közigazgatási reformtól más köz -
igazgatási egységhez (a Háromszék megye keleti felébõl alakított rajon-
hoz) tartozik. 1951. jan. 17-i jegyzõkönyvvel a Sepsiszentgyörgy rajoni
tanügyi osztályon SZÉKELY Zoltán múzeumigazgató Tanalap-kezelõi
minõségben, MAGYARÓSI Márton fõtanfelügyelõ, SCHULLER Sándor
szövetkezeti iskolai igazgató, valamint MÁRKOS Béla, a „ªcoala
Tehnicã de ªtiinte Comunale” igazgatója azt javasolja, hogy a Szabadság
tér 9. és 11. sz. legyen a szövetkezeti iskoláé, a 13. sz. MÁRKOS
intézményéé. Az oktatási minisztérium 121.485/1950 leiratára és az 1948.
aug. 3-i 176. sz. rendelet IV. cikkelyére, illetve az 1944. év eleji, érvény-
ben maradt XI. törvény IX. része 8. cikkelyére hivatkoznak. Febr. 6-án a
Szabadság tér 9. sz. alatt lévõ épületébõl a rendõrség kiköltözik, az
épületet leltárral átveszik, és átadják a szövetkezeti iskolának. A rendõr -
ség még ezután is majdnem lebont valamit, kénytelenek tiltakozni. A
jegyzõkönyv célozta rendezéssel az ingatlanok visszanyerik-megõrzik
tanügyi rendeltetésüket az államosítással is, ám végleges átadásuk csak a
rajon 1951. szeptemberi átiratát követõen fog megtörténni, tehát a kérdés
lényegében mindaddig nyitott marad.

34. A rajoni néptanács jogügyi osztálya küldi meg 16497/1951 sz. áti-
ratával, kivonatát.

35. Szám: 3099/1941. alisp. Hivatalos használatra illetékmenetes. Hogy a
fenti kivonatos másolat a Háromszék vármegye levéltárában õrzött erede-
ti jegyzõkönyvvel kivonatosan szóról szóra megegyezik, igazolom. Sep-
siszentgyörgy, 1941. március hó 31-én. P.H. DEÁK Ferenc s.k. megbízott
h.vm. levéltárnok.
A másolat hiteléül: Sepsiszentgyögy, 1946. évi február hó 12-én. SZABÉ-
DI László s.k. ügyv. igazgató-õr (SzNM).

36. Hátoldalán: CSUTAK Vilmos (SzNM-igazgató) példánya.

37. A két „Pro memoria” CSUTAK Vilmos hagyatékából került elõ.
HEREPEI János bejegyzése rajtuk: 1944. VIII. 16.

38. Vö.: EEllkkoonnffiisskkáállttáákk aa mmeeggyyeeii ttaannaallaapp vvaaggyyoonnáátt.. Székely Nép, 1931.
ápr. 5., 28. sz. Idéz a Hivatalos lap (Monitorul oficial) márc. 26-i számá -
ból: a közoktatásügyi miniszter 9465/1931. jelentése alapján, figyelembe
véve a minisztertanács 208/1931 sz. határozatát, valamint a közoktatás -
ügyi minisztérium szervezésérõl szóló törvény 199. és 215. szakaszait,
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elhatározza, hogy a háromszékmegyei tanalap összes ingó és ingatlan
vagyonával átmegy a megyei iskolai bizottság kezelésébe, a központi
iskolai bizottság ellenõrzése, vezetése és irányítása mellett, az 1930. júl.
1-jei törvény 215. szakasza értelmében. A szóbanforgó vagyon 10–15
millió lej értékû. Továbbá: 1923-ban egy „statut judeþean”-t hoztak, mely
az alapítvány jövedelmét állami iskolák építésére rendelte, de ez a sza -
bály rendelet is meghagyta az alapítvány önálló szervezetét és a megyei
tanács hatáskörét. Ez is érvénytelen, mert az alapítványokra vonatkozólag
csak a jogi személyekre és alapítványokra vonatkozó régi és újabb tör -
vény rendelkezései lehetnek irányadóak, melyek elõírják az alapítványok
megszüntetésének módozatait, s egyszerû szabályrendelettel ezt eszközöl-
ni nem lehet. Ezért már a régi megyei tanács is utasítást adott az
alapítvány jogi helyzetének tisztázására, a jelenlegi pedig márc. 2-i gyûlé -
sén elhatározta, hogy visszaadja eredeti rendeltetésének.

39. Vö.: AA mmeeggyyeeii iinntteerriimmáárr bbiizzoottttssáágg eellaajjáánnddéékkoozzttaa aa ttaannaallaapp vvaaggyyoo nnáánnaakk
eeggyy rréésszzéétt.. 22 mmiilllliióóss aajjáánnddéékk aa sszzeennttggyyöörrggyyii ggöörr.. kkeelleettii eeggyyhháázznnaakk.. Széke-
ly Nép, 1932. márc. 17., 21. sz. A csendõrparancsnokság emeletes
épületérõl van szó és a hozzá tartozó udvarról. Az elajándékozás az 1923.
évi, ekkor már érvényben nem lévõ statútumok 4. és 6. szakasza alapján
történt (e szakaszok sem a vagyon elidegenítésérõl szóltak). Az interimár
bizottság határozata a király megígérte vizsgálatnak vágott elébe, és br.
SZENTKERESZTY Béla fellebbezte meg.

40. KERESZTES Károly, mint a Múzeum igazgató-választmányának
ügyvezetõ alelnöke siet értesíteni az elnök TÖRÖK Andort. A Kézdi-
vásárhelyre küldött kísérõlevélben kéri, írja vagy írassa össze a Tanalap
ottani összes ingatlanját, de ne a telekkönyvek alapján, hanem hogy
kiderüljön, hány épület van, hány helyiséggel, milyen állapotban, jelenleg
kik használják? Felveti, nem volna-e szükség az igazgató-választmány egy
rendkívüli ülésére? (KERESZTES Károly 1937. ápr. 24-i levele.)

41. A kivonatban kitöltve tintával (2639/24.XI.1936), majd áthúzva piros
ceruzával. A hivatkozást az Alapszabályokban (Statute) az összes
módosí tásra összegezve vezették be. 

42. A nagyszebeni róm. kat. árvaház ügyének párhuzamos rendezése: 
MMiinniisstteerruull MMuunncciiii,, SSããnnããttããþþiiii ººii OOccrroottiirriilloorr SSoocciiaallee
Consiliul de Miniºtri, în ºedinþa de la 23 Februarie 1937.
Luând în deliberare referatul d-lui ministru al Muncii, Sãnãtãþii ºi Ocroti -
rilor Sociale cu Nr. 130.800 din 10 Februarie 1937, referitor la chestiunea
Orfelinatului Terezian din Sibiu ºi având în vedere jurnalul Consiliului de
Miniºtri Nr. 1.434 din 15 Iulie 1935, Decide:
Se recunoaºte „Fondului Orfelinatului Terezian din Sibiu”, caracterul de
fundaþiune ºi personalitatea juridicã de drept public, conform art. 12 al
legii pentru regimul general al cultelor din 1928, urmând a funcþiona con-
form acestei legi sub administraþia Ordinariatului Romano-Catolic de rit
latin de Alba-Iulia ºi sub controlul Guvernului Statului, prevãzut în
aceastã lege.
1. Inscripþiunea în cartea funduarã a dreptului de proprietate modificatã în
1921 la intervenþia guvernului, se ratificã prin o dispoziþie a Ministerului
de Justiþie, precum urmeazã:
„Fondul Orfelinatului Terezian”, administrat de Ordinariul Romano-
Catolic de rit latin din Alba Iulia.
2. Partea de edificiu ocupatã actualmente de Ministerul Muncii, Sãnãtãþii
ºi Ocrotirilor Sociale, întru cât nu intervine un contract de închiriere, va fi
pusã la dispoziþia Administraþiei „Fondului Orfelinatului Terezian”,
respectiv Ordinariului Romano-Catolic de rit latin de Alba Iulia.
3. Procesele pe rol în faþa Înaltei Curþi de Casaþie, secþia I. sub dosar Nr.
1518 din 1933 ºi dosar Nr. 1600 din 1936, rãmânând fãrã obiect, vor fi
stinse ºi încheiate în aºa fel ca ambele pãrþi vor anunþa de acord Înaltei
Curþi soluþionarea litigiilor prin aranjamentul cuprins în acest jurnal, fãrã
cheltuieli de judecatã.
4. D-l ministru al Muncii, Sãnãtãþii ºi Ocrotirilor Sociale este însãrcinat
cu aducerea la îndeplinire a dispoziþiunilor din prezentul jurnal, iar d-l
ministru al Justiþiei cu emiterea ordonanþei prevãzute în art. 1 de mai sus.
Gh. TÃTÃRESCU, Ion INCULEÞ, Dr. I. COSTINESCU, V. P. SASSU,
Mircea CANCICOV, M. DJUVARA, Valeriu POPP, I. NISTOR, V.
IAMANDI, D. IUCA. 
Nr. 384.

43. Vãzut: Indescifrabil, avocat. – Nr. 6811. 31. Jul. 1937. Administraþia
Financiarã de Încasãri ºi Plãþi Trei Scaune. Vãzut de noi ºi luat nota: L.S.

ss. Indescifrabil, Administrator Financiar. (Ügyvédi, megyei pénzügyi,
kezelõi láttamozások.) Pentru conformitate copiei:
Sft. Gheorghe, la 16. Februarie 1938. P. Preºedinte. (Másolat hitelesítése.)
Az utolsó (másolat)hitelesítés SZABÉDI mint igazgató-õr kezeírásával,
aláírásával: Pentru copie SZABÉDI László cust. dir. 11. VII. 1947.

44. A segélyezettek 1938. aug. 20-i döntéssel: 5 iskola, 28 fiútanuló és 17
leánytanuló kérése. A kiosztott összeg 200 000 lej.
I. Iskolák: a sepsiszentgyörgyi ref. Székely MIKÓ-kollégium, 20 000 lej,
a kézdivásárhelyi róm. kat. gimnázium, 15 000 lej, a sepsiszentgyörgyi
ref. Iparostanonc Iskola, 15 000 lej, a sepsiszentgyörgyi ref. Székely
MIKÓ-kollégium leánygimnáziuma, 10 000 lej, s végül a Háromszék
megyei Erzsébet Árvaleány Nevelõ Intézet, 10 000 lej, összesen az
iskoláknak 70 000 lej.
II. Fiú tanulók: RÁDULY Géza, a gyulafehérvári róm. kat. fg. VI. oszt.
tanulója, 5000 lej, TORDAI Dezsõ, a helybeli MIKÓ-kollégium V. oszt.
tanulója, 5000 lej, TÚRÓCZI Botond Zalán, a helybeli MIKÓ-kollégium
III. oszt. tanulója, 4000 lej, NAGY Károly, a helybeli MIKÓ-koll. VIII.
oszt. tanulója, 3000 lej, BOKOR Ernõ, a helybeli MIKÓ-koll. VII. oszt.
tanulója, 4000 lej, CSUTAK Árpád, a helybeli MIKÓ-koll. V. oszt. tanu -
lója, 6000 lej, CSUTAK Csaba ref. teol. hallgató, 6000 lej, PÁL Elek
bukaresti szépmûvészeti akadémiai hallgató, 5000 lej, JAKÓ Ferenc
kolozsvári ötödéves orvostanhallgató, 5000 lej, BITAI Lajos ref. teoló-
gus, 4000 lej, GOCZ István kolozsvári III. éves tanárjelölt, 5000 lej,
BARABÁS Mihály ref. teológus, 5000 lej, IKAFALVI DIÉNES Zsom-
bor, a bukaresti Mûegyetem III. éves hallgatója, 5000 lej, K. SZÁSZ
Kálmán tanárjelölt, 5000 lej, BODÓ Jenõ tanárjelölt, 4000 lej, SÓLYOM
Ferenc berlini tanárjelölt, 4000 lej, HARKÓ József MIKÓ-kollégiumi
óraadó tanár, 1000 lej, SZÕCS Huba brassói kereskedelmi iskolai tanuló,
3000 lej, összesen a fiútanulóknak 83 000 lej.
III. leánytanulók. SZ. MOLNÁR Réka brassói áll. keresk. iskolai tanuló,
5000 lej, MOLNÁR Ágnes kézdivásárhelyi áll. gimn. tanuló, 2000 lej,
ANTAL Regina kézdivásárhelyi áll. gimn. tanuló, 2000 lej, CSEKME
Erzsébet ref. tanítóképzõ intézeti növendék, 2000 lej, KEREKES Piroska,
a sepsiszentgyörgyi ref. leánygimnázium tanulója, 3000 lej, HADNAGY
Anna ref. tanítóképzõ intézeti növendék, 3000 lej, GYENGE Erzsébet
VII. gimn. oszt. tanuló, 2000 lej, GYENGE Judith orvostanhallgató, 3000
lej, GOCZ Erzsébet tanárjelölt, 3000 lej, GÖDRI Anna tanárjelölt, 2000
lej, NAGY Mária tanárjelölt, 5000 lej, DUDUCZ Edith egyetemi hall-
gató, 4000 lej, VOLLONCS Anna fõsikolai hallgató, 4000 lej, BÁNYAI
Edith tanítónõ, 4000 lej, OLÁH Ilona ref. tanítóképzõ intézeti növ., 3000
lej, összesen a leánytanulóknak 47 000 lej.
1939. aug. 18-i döntés: 6 iskola, 55 középiskolai és 30 fõiskolai tanuló
kérése. A kiosztott összeg 200 000 lej.
I. Iskolák: a sepsiszentgyörgyi ref. Székely MIKÓ-kollégium fõgimnázi-
uma, 14 000 lej, a ref. Székely MIKÓ-koll. leánygimnáziuma, 8000 lej, a
sepsiszentgyörgyi ref. Tanonciskola, 12 000 lej, a kézdivásárhelyi róm.
kat. gimnázium, 10 000 lej, a kézdivásárhelyi róm. kat. Téli Földmíves
Iskola, 8000 lej, és az Erzsébet Árvaleány Nevelõ Intézet, 8000 lej.
Összesen a 6 iskolának 60 000 lej. 
II. Középiskolai tanulók: VERESS Dániel, a helybeli MIKÓ-kollégium I.
oszt. tanulója, 2000 lej, BALOGH Zoltán, a helybeli MIKÓ-koll. I. oszt.
tanulója, 2000 lej, KERESZTES László, a helybeli MIKÓ-koll. I. oszt.
tanulója, 3000 lej, KELEMEN Frigyes, a kézdivásárhelyi róm. kat. gim-
názium I. oszt. tanulója, 3000 lej, TUZSON András, a kézdivásárhelyi
róm. kat. gimnázium I. oszt. tanulója, 2000 lej, SZÕTS Csaba Ubul, a
kézdivásárhelyi róm. kat. gimnázium I. oszt. tanulója, 2500 lej, KOVÁCS
Mózes, a helybeli MIKÓ-koll. II. oszt. tanulója, 3000 lej, VARGHA Vil-
mos, a kézdivásárhelyi róm. kat. gimnázium III. oszt. tanulója, 2500 lej,
ANTAL Árpád, a helybeli róm. kat. gimnázium II. oszt. tanulója, 2500 lej,
GAZDAG Zoltán, a kolozsvári unit. kollégium II. oszt. tanulója, 1500 lej,
POTSA József, a helybeli MIKÓ-kollégium III. oszt. tanulója, 2000 lej,
FARKAS Pál, a kézdivásárhelyi róm. kat. gimn. IV. oszt. tanulója, 2000
lej, FELSZEGHI József, a kézdivásárhelyi róm. kat. gimn. IV. oszt. ta -
nulója, 3000 lej, NAGY András, a helybeli MIKÓ-koll. V. oszt. tanulója,
3000 lej, IMRE Albert, a helybeli MIKÓ-kollégium VI. oszt. tanulója,
2500 lej, TORDAI Dezsõ, a helybeli MIKÓ-kollégium VI. oszt. tanulója,
3000 lej, VARGHA Jenõ, a helybeli MIKÓ-kollégium V. oszt. tanulója,
3000 lej, ALBERT Zsigmond, a kolozsvári unit. kollégium V. oszt. tan-
ulója, 2000 lej, PÉTER Pál, a helybeli MIKÓ-koll. III. oszt. tanulója,
2000 lej, RÁDULY Géza, a gyulafehérvári róm. kat. gimnázium tanulója,
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3000 lej, MÜLLER József, a helybeli MIKÓ-kollégium VII. oszt. tanuló-
ja, 2000 lej, BOKOR György, a helybeli MIKÓ-kollégium VIII. oszt. tan-
ulója, 2500 lej, KISS István, a kolozsvári Áll. Felsõkereskedelmi Iskola
VIII. oszt. tanulója, 2000 lej, PAÁL Attila, a marosvásárhelyi róm. kat.
tanítóképzõ VII. oszt. tanulója, 1500 lej, BOCZ Ernõ, a nagyenyedi ref.
Tanítóképzõ VIII. oszt. tanulója, 2000 lej, CSUTAK Árpád, a helybeli
MIKÓ-kollégium VI. oszt. tanulója, 5000 lej és VERESS Gyula, a hely-
beli MIKÓ-kollégium I. oszt. tanulója, 2000 lej. Összesen a középiskolai
tanulóknak 80 500 lej.
III. Fõiskolai hallgatók: SALAMON Sándor érettségizett tanuló, 2000 lej,
DOBOLYI László, a kolozsvári ref. teológia I. éves hallgatója, 3000 lej,
CSIA Pál, a kolozsvári ref. teológia I. éves hallgatója, 2000 lej, ROM-
BAUER Tivadar tanárjelölt, 3000 lej, NAGY Károly érettségizett tanuló,
1000 lej, BITAI Lajos, a kolozsvári ref. teol. II. éves hallgatója, 2000 lej,
BÖLÖNI András, a kolozsvári ref. teol. IV. éves hallgatója, 2500 lej,
DÉNES Dezsõ, a kolozsvári ref. teol. II. éves hallgatója, 2500 lej, FE -
RENCZ János, a kolozsvári ref. teol. II. éves hallgatója, 3000 lej,
ELEKES József, a kolozsvári ref. teol. II. éves hallgatója, 2000 lej,
BARABÁS Mihály, a kolozsvári ref. teol. III. éves hallgatója, 3000 lej,
KOCSIS István, a kolozsvári ref. teol. III. éves hallgatója, 3000 lej, CSU-
TAK Csaba, a kolozsvári ref. teol. I. éves hallgatója, 5000 lej, DIÉNES
Zsombor, a bukaresti Mûegyetem hallgatója, 3000 lej, JANCSÓ Tibor, a
temesvári Mûegyetem hallgatója, 1500 lej, BÁNYAI János, a bukaresti
Mûegyetem hallgatója, 2000 lej, JAKÓ Ferenc kolozsvári orvostanhall-
gató, 2000 lej, TANA István kolozsvári orvostanhallgató, 3000 lej,
DARAGUS Ernõ kolozsvári II. éves joghallgató, 1500 lej, CZOMPÓ
István kolozsvári tanárjelölt, 1000 lej, DEZSÕ Tibor, a kolozsvári ref.
teol. II. éves hallgatója, 3000 lej, SÓLYOM Ferenc tanárjelölt, 3000 lej,
TÕKÉS istván ref. teológus, 3000 lej. A fõiskolai hallgatóknak összesen
59 500 lej.

45. A Magyar Népközösség vezetõ személyiségei.

46. HEREPEI itt zárójelben idézi az akkori közbenjárást: „Romániai Ma -
gyar Népközösség, Bukaresti titkárság. 18/939.-M./L. Nagyságos HERE -
PEI János igazgató úrnak, Sepsiszentgyörgy. Igen tisztelt Igazgató Úr, a
múzeum házadója ügyében gr. BÁNFFY Miklós elnök úr f. hó 26-án
beszélt GAFENCU külügyminiszeter úrral, aki megígérte, hogy ebben az
ügyben interveniálni fog a pénzügyminiszternél. Az ügyet írásban is
elõterjesztettük a külügyminiszternek, remélem tehát, hogy tenni fog
valamit. Magyar testvéri köszöntéssel: MIKÓ Imre s.k. fõtitkár”

47. A szenvedett károk részletezése (pengõben): a. 22/1. helyrajzi számú
kõház. Pincéjében: 1 db. villanylámpa 7; 1 db. villanyégõ 1,50; 2 db. vil-
lanykapcsoló 4; 1 db. ajtókapcsoló 4; 1 db. ajtókulcs 1,60; földszintjén: 5
db. függõ villanylámpa 35; 2 db. jobb minõségû villanylámpa 54; 10 db.
villanyégõ 15; 6 db. villanykapcsoló 12; 1 db. villanybiztosítótábla 15; 15
m villanyhuzal 20; 1 db. konyhai kiöntõ 70; 1 db. vízvezetéki kagyló fel-
szereléssel 84; 5 db. kilincs 40; 12 db. kulcs 16; 1 db. ablak fatábla 22;
2,0092 m2 ablaküveg 13,40; emeletjén: 6 db. függõ villanylámpa 42; 4 db.
jobb minõségû villanylámpa 108; 14 db. villanyégõ 21; 9 db. vil-
lanykapcsoló 18; 1 db. villany biztosítótábla 15; 1 db. villanyóra 84; 25 m
villanyhuzal 34; 1 db. vízvezeték kagyló felszereléssel 67;  4 db. ajtózár
kilinccsel 47; 8 db. kulcs 11; 3,8016 m2 ablaküveg 25,40. Padlásán: 1 db.
kulcs 2; 0,3500 m2 ablaküveg 2,40; egész épületen helyrehozási, javítási
és szerelési munkák: 650. Összesen: 1537,30. b. 223/1. helyrajzi számú
ház. Külsõ felén: 1 db. villanylámpa 6,60; 1 db. villanyégõ 1,50; 2 db. vil-
lanykapcsoló 4; pincéjében: 2 db. villanylámpa 13,20; 2 db. villanyégõ 3;
földszintjén:  5 db. függõ villanylámpa 35; 6 db. jobb minõségû lámpa
156; 12 db. villanyégõ 18; 7 db. villanykapcsoló 14; 1 db. villany biz-
tosítótábla 15; 1 db. villanyóra 84; 22 m villanyhuzal 29,30; 1 db.
fürdõkád felszereléssel 500; 1 db. mosdó felszereléssel 120; 2 db. biz-
tosító zár 26; 2 db. ajtózár kilinccsel 23,50; 2 db. kilincs verettel 16,50;
14 db. kulcs 19,60; 2,9344 m2 ablaküveg 19,60; emeletjén: 12 db. függõ
villanylámpa 84; 13 db. villanyégõ 19,50; 5 db. villanykapcsoló 10; 1 db.
villanybiztosítótábla 15; 20 m villanyhuzal 26,60; 1 db. vízvezetékcsap
10; 1 db. vaskályha 85; 1 db. ajtózár kilinccsel 11,40; 2 db. kilincs 16,50;
1 db. biztosító zár 13; 10 db. kulcs 14; 2 db. ablakszárny 20; 6,3360 m2

ablaküveg; padlásán: 1 db. kulcs 2; 4,0480 m2 ablaküveg 27; 1 db.
ablakkeret 6; egész épüléten: helyrehozási, javítási és szerelési munkák
680. Összesen: 2177,20. c. 224/1. helyrajzi számú ház. Külsõ felén: 1 db.
villanylámpa 7; 1 db. villanyégõ 1,50; pincéjében: 3 db. villanylámpa 15;

1 db. kapcsoló 2; 1 db. kulcs 2; földszintjén: 10 db. függõ villanylámpa
66; 6 db. jobb minõségû villanylámpa 156; 17 db. villanyégõ 25,50; 8 db.
villanykapcsoló 16; 1 db. villanyóra 84; 1 db. villanybiztosító tábla 15; 30
m villanyhuzal 39,90; 10 db. érc mosdókagyló csappal 1100; 5 db. kilincs
42; 17 db. kulcs 23,80; 4,3900 m2 ablaküveg 29,30; 2,5344 m2 tejüveg
33,80; emeletjén: 5 db. függõ villanylámpa 33; 13 db. villanyégõ 19,50;
11 db. villanykapcsoló 22; 1 db. villany biztosítótábla 15; 1 db. villanyóra
84; 15 m villanyhuzal 20; 1 db. vaskályha 84; 6 db. kilincs 50,40; 14 db.
kulcs 19,60; 8,8704 m2 ablaküveg 59,20; padlásán: 1 db. kulcs 2; 2,576 m2

ablaküveg 17,20; 6 db. ablakkeret 36; egész épületen: helyrehozási,
javítási, szerelési munkálatok 950.  Összesen: 3070,70. d. Helyrajzi szám-
mal meg nem jelölt kõház: 24 db. függõ villanylámpa 168; 1 db. jobb
minõségû villanylámpa 27; 35 db. villanyégõ 52,20; 13 db. villanykap -
csoló 26; 2 db. villany biztosítótábla 30; 1 db. villanyóra 84; 50 m vil-
lanyhuzal 66,50; 3 db. vaskemence 350; 1 db. mosogatószekrény fémbõl
167; 1 db. melegvíztartó nagy tartály 200; 1 db. teljes fürdõfelszerelés
500; 1 db. teljes klozettfelszerelés 120; 1 db. rézüst 130; 1 db.
vízvezetékkagyló 70; 1 db. vízvezetékcsap 10; 2 db. biztosítózár 26; 30
db. kulcs 39,90; 4 db. kilincs 33; 1 db. csempekályha 270; 1 db. ajtó 60;
3 db. ablakkeret 30; 13,7904 m2 ablaküveg 92; helyrehozási, javítási,
szerelési munkálatok 70. Összesen: 3251,90. e. 222/5, 224/2, 224/3,
225/1, 225/2. helyrajzi számú udvarok: 1 db. kapuszárny 130; 2 db. szi-
vattyús kút 800; 7 db. kapukulcs 18,90; helyrehozási és javítási munkála-
tok, pl. klozett, kerítés stb. 330. Összesen: 1278,90. Szenvedett károk
összesítése: 11 316. Azaz Tizenegyezerháromszáztizenhat pengõ. Sepsi -
szentgyörgy, 1940. szept. hó 24-én. HEREPEI János s.k. a Székely
Nemzeti Múzeum igazgatója. BOGÁTS Dénes s.k. a Székely Nemzeti
Múzeum ig.-vál. tagja.

48. A szevedett károk részletezése: a. A kézdivásárhelyi honvéd laktanya
épületén, melyet az úgynevezett „Román katonai elõkészítõ parancsnok-
ság” használt: 98 db. nagy ablakszárny 980; 320 db. nagy ablak üvegtábla
414,80; 124 db. kis ablakszárny 826,60; 124 db. kis ablak üvegtábla
206,70; 40 db. ajtószárny 2000; 3 db. vasajtó szárny 400; 75 db. ajtózár
kilinccsel 525; 57 db. vas ablaktábla 5133,30; 111 db. ablakzár kilinccsel
555; 8 db. vaskemence 960; 2 db. téglakemence 200; oldalfalak, mennye -
zet, padló és egyéb rongálások rendbehozatali költsége 7660. Összesen:
19 861,40; bb.. A kézdivásárhelyi jelenlegi járásbíróság épületének
toldalékán, legutóbb román áll. elemi iskolai célra használt épületrészen:
11 db. ajtókilincs 88; 4 db. ablak zárókilincs 20; Helyrehozási, javítási,
szerelési munkálatok 680. Összesen: 788. c. A kézdivásárhelyi kis
kaszárnya épületén, melyben a román állami óvoda volt elhelyezve: 24
db. ablak üvegtábla 101,60; 15 db. ajtózár kilinccsel 150; 5 db. függõ vil-
lanylámpa 35; 12 db. villanyégõ 18; 7 db. villanykapcsoló 14; 20 m vil-
lanyhuzal 26,60; 15 db. kulcs 30; oldalfalak, mennyezet, külsõ falak,
valamint egyéb rongálások helyreállítási költségei 950. Összesen:
1.325,20. d. A kézdivásárhelyi Járásbíróság által használt épületet a
román igazságügyminisztérium bérelte. Ennek az épületnek 1939. ápr. 16-
tól 1940. ápr. 15-ig terjedõ idõre 40 000 lej összegû lakbére nem egyen-
líttetett ki. E jövedelem után esedékes 8888 lej összegû állami adó és
1606 lej városi illeték, melyet a pénzügyigazgatóság még a múlt évben
felhajtott rajtunk. Ennélfogva az így ért károsodásunk mind együtt: 50
494 lej, vagyis 1683,14 P. Összesen: 1683,14 P. Összesen. 23 657,74 P.,
azaz Huszonháromezer hatszázötvenhét pengõ 74 fillér. Sepsiszentgyör-
gy, 1940. okt. hó 7-én.

49. HEREPEI az Emlékirat sorsáról: „Elgondolásainkat és kívánságainkat
csoportosan összefoglalva 1940. dec. 7-én terjesztettük fel PATAKY
Tibor államtitkár úrhoz (61-1940/T. szám). (…) Felterjesztésünkre a
következõ év febr. 19-i kelettel az alábbi választ kaptuk: Magyar Királyi
Miniszterelnökség 23326 Erd. M. E. II. / B. 1941. szám. Tárgy: Három-
széki székely tanalap ügyében. A 61/1940 számú kérésére értesítem, hogy
a kérésben elõterjesztett ügyekben megtettem a szükséges intézkedéseket
az iránt, hogy az illetékes szakminisztériumok a reájuk háruló szerzõdési
kötelezettségeket teljesítsék. A földrengés által okozott rongálások kiu-
talására és a javításokra és átépítésekre, valamint a románok által okozott
károk összegére vonatkozó kérés ügyében csak akkor intézkedhetem, ha
ezekre vonatkozó részletes kimutatás és költségelõirányzat fog beter-
jesztetni. A miniszterelnök helyett: dr. PATAKY Tibor s.k. államtitkár." 

50. Szám: 18-1941/T. Dr. MÁRKUS István miniszteri titkárnak (1941.
ápr. 30-án). 17 db. melléklet. Csatolva a már említett iratokon kívül
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Háromszék vármegye köztörvényhatósági képviselõ bizottságának 1940.
évi júl. hó 6-án tartott közgyûlésérõl készített jegyzõkönyv hiteles kivona-
ta. (Ez foglalja magába a Háromszéki Székely Tanalap 1904-es
alapítólevelét is.) 

51. Sepsiszentgyörgy, 1941. dec. hó 31-én. HEREPEI János s.k. múzeum -
igazgató. Megvizsgáltuk, és mindent rendben találtunk. Sepsiszent -
györgy, 1942. jún. hó 19-én az Ellenõrzõ bizottság: dr. BARABÁS Andor
s.k. dr. LÁSZLÓ Ferenc s.k. A Székely Nemzeti Múzeum Ügyvezetõ-
tanácsa Sepsiszentgyörgy, 1942. jún. hó 20-án tartott gyûlése jóváhagyás
végett elõterjeszti. A Székely Nemzeti Múzeum Igazgató-választmánya
Sepsiszentgyörgy, 1942. jún. hó 20-én tartott gyûlésének határozatával
jóváhagyólag tudomásul vette. Sepsiszentgyörgy, 1942. jún. hó 25-én.
HEREPEI János s.k. múzeumigazgató. Ugyanitt: „Elkészítettük a Tanalap
1942. évi költségvetését, ez azonban teljesen bizonytalan számadatok
alapján állíttatott összze. Ugyanis mai napig sem tudjuk, hogy ingat-
lanainkat milyen mértékben tehetjük jövedelmezõvé, emellett azután a
kiadások közül különösen az adók mértékét nem ismerhetjük, így tehát
elõirányzatunkat csak a formaság szempontjából tettük meg. II.. BBeevvéétteell:: 1)
Pénztármaradvány 1230,54. 2) Lakbér: a. M. Kir. Honvédségtõl 22 326. b. M.
Kir. Csendõrségtõl 5500. c. M. Kir járásbíróságtól 5500. d. Ref. Polgári
Leányiskolától 5500. Összesen: 40.056,54. IIII.. KKiiaaddááss:: 1) Adókra és illeté -
kekre 19 000. 2) Tûzbiztosítás 350. 3) Légoltalmi óvóhelyek készítése 5000.
4) Személyi kiadások 800. 5) Székely Nemzeti Múzeum segélye 2334. 
6) Tanulók segélyezése 6000. 7) Irodai, utazási stb. költségek 200. 8) Épület-
fenntartás, tatarozás 6372,54. Összesen: 40 056,54.

52. SzNM Irattár 140-1944.

53. Alispán kéri a múzeumtól a tanalap kezelésére vonatkozó adatokat
1944. jan. 25-én, mert a tanalap ügyiratait a román hatóságok a vármegye
levéltárából elszállították, így annak ott semmi nyoma nincsen.

54. Az eredetiben 1742–1746 - nyilván elírás.

55. Háromszéki Kitermelési Központ; Katonai Ügyek Irodája.

56. Egyik példányt dr. KABAY Gábor és dr. BENEDEK János írta alá,
másikat csak elõbbi.

57. Pecsét: Ministerul Justiþiei. Direcþiunea Juridicã. A Román Népköztár-
saság címere, olvashatatlan aláírás. A kivonatot kísérõ 16.497/1951 sz.
(1951. szept. 12.) átiratot a Sepsiszentgyörgy Rajoni Néptanács Jogi
Hivatala (Sfatul Popular al Raionului Sft. Gheorghe, Oficiul Juridic) intézi
a múzeumhoz (Muzeul Secuiesc). A 12.751/27.VI.1951 sz. saját átiratra
hivatkozva küldik meg a Tanalap feloszlatására vonatkozó 1949. évi mi -
nisztertanácsi határozat kivonatát, és kérik a múzeumot a végrehaj tására 
(a tanalap javainak átengedése a helyi néptanácsoknak). Pecsét: RNK,
SZTÁLIN Tartomány, Sepsiszentgyörgy Rajoni Néptanács (román köri-
rat).

FFoonndduull ddee ÎÎnnvvããþþããmmâânntt 
TTrreeii--SSccaauunnee ººii MMuuzzeeuull 
NNaaþþiioonnaall SSeeccuuiieesscc
(Rezumat)

Fondul de Învãþãmânt Trei-Scaune re -
prezintã singura avere retrocedatã vreunei comu-
nitãþi minoritare maghiare în perioada interbelicã
de cãtre un stat vecin cu Ungaria. În urma unor
tratative româno–maghiare în 1937 Fondul ajun -
ge în administrarea Muzeului Naþional Secuiesc
constituind o compensare a averilor româneºti
ale Fundaþiei GOJDU din Ungaria, solicitate de
partea românã. Muzeul a primit ajutoare dintr-un
fond component al Fondului începând aproape

de la înfiin þare, acum se va bucura câþiva ani de
un sprijin financiar sigur ºi mai considerabil de
pe urma lui. În perioadele când ministerele
plãtesc chiria imobilelor, aceasta este folositã
pentru sprijinirea unor instituþii de învãþãmânt ºi
de educa þie, respectiv pentru burse minoritare
maghiare, ultima datã în 1949. Fondul de
Învãþãmânt este naþionalizat în 1951, Fundaþia
GOJDU în 1952, dar cazul lor constituie pânã azi
o chestiune ro mâ no–maghiarã nerezolvatã. 

TThhee FFoouunnddaattiioonn ffoorr EEdduuccaattiioonn 
ooff HHáárroommsszzéékk aanndd 
tthhee SSzzéékkeellyy NNaattiioonnaall MMuusseeuumm
(Abstract)

The Foundation for Education of Három-
szék is the only estate that the successor state
restored to the Hungarian minority in the inter-
war period. In 1937, following the Romanian-
Hungarian interstate negotiations it comes in the
hand of the Székely National Museum as a com-
pensation of the Romanian estate GOZSDU
Foundation in Budapest. The Museum was sub-
sidized from the beginnings from a component
base of the Foundation, and now it guarantees a
permanent, more considerable income. In the
periods when the ministries, that used the estates,
paid the rents this is spent on supporting some
cultural and educational institutions as well as
some Hungarian scholarships, for the last time in
1949. The Foundation for Education was nation-
alized in 1951, the goods of GOZSDU Founda-
tion in 1952, but their problem is still not closed.
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351. ábra Kézdivásárhelyi tanalapi ingatlanok telekkönyvi, ill. helyrajzi azonosító vázlaton
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1. ábra HEREPEI János Szegeden. 1963 decemberében 
BALASSA Évának és BALASSA Ivánnak dedikált fénykép


