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(Ki vo nat)
A má so dik vi lág há bo rú ban át me ne ti leg
meg sza kadt a Szé kely Nem ze ti Mú ze um
ter mé szet tu do má nyos te vé keny sé ge. A
ko ráb ban in dí tott geo ló gi ai és õs lény ta ni
prog ra mo kat is fel füg gesz tet ték, majd a
mú ze um gyûj te mé nyei is vesz te sé ge ket
szen ved tek. A je les tu dós TÖ RÖK Zol -
tán és a Mú ze um kö zöt ti 1933–1950-es
le ve le zés a kö zös prog ra mok ra és azok
ké sõb bi sor sá ra vo nat ko zik.

*
TÖ RÖK Zol tán (1893–1963)1 Ma ros vá -

sár he lyen szü le tett és járt kö zép is ko lá ba, a Szé -
kely föld pe re mén, az ek kor még „szé kely fõ vá -
ros nak” be cé zett, de Ko lozs vár kö ze leb bi von -
zás kör éhez tar to zó vá ros ban. 1915-ben, SZÁ -
DECZKY-KARDOSS Gyu lá val te re pe zik elõ -
ször geo ló gus ként a Ke le men-ha va sok ban, év
vé gén a ko lozs vá ri Fe renc Jó zsef Tu do mány -
egye tem Föld ta ni Tan szék ének gya kor no ká vá
ne ve zik ki SZÁDECZKY mel lé. 1916-ban a Ke -
le men-ha va sok és a Har gi ta-hegy ség kõ zet ta ná -
ból dok to rál. Meg jár ja ez olasz fron tot, 1918-ban
le sze rel, de az egye te met, ami kor a ro mán ál lam
át ve szi, 1919-ben el kell hagy nia. Elõbb Dé vá ra
(1919), majd Se ges vár ra, Ma ros vá sár hely kö ze -
lé be ke rül kö zép is ko lai ta nár nak. A tu do má nyos
élet tel va ló kap cso la tai nem sza kad nak meg. Ko -
lozs vár ra az Er dé lyi Múzeum-Egyesületnek jár
be tu do má nyos és nép sze rû sí tõ elõ adá so kat tar ta -
ni, az itt ma radt je len tõs szak em be rek, így
SZÁDECZKY, BA LOGH Er nõ, TULOGDY Já -
nos kö ré hez tar to zik. A Ro mán Föld ta ni In té zet -
nek lesz kül sõ mun ka tár sa, ilyen mi nõ ség ben

foly tat vulkanológiai ku ta tá so kat a Ke le men-ha -
va sok ban. 1940-ben, a má so dik bé csi dön tés után
vissza ke rül Ko lozs vár ra, 1941-tõl a ko lozs vá ri
egye tem hasz ná la tá ban ta lál ha tó Er dé lyi Nem ze -
ti Mú ze um föld ta ni tá rá nak az igaz ga tó-õre, a
ma gyar Föld ta ni In té zet kül sõ mun ka tár sa. 1942-
tõl új ra a ko lozs vá ri egye tem nek, egy elõ re tisz te -
let be li ta nár se gé de. Az újabb im pé ri um vál tás
után, 1944-tõl ta nár a ma gyar tu do mány egye te -
men, 1945-tõl 1959-ig a már BO LYAI Egye tem -
nek ne ve zett in téz mény föld tan pro fesszo ra,
1947–50-ben, 1954–55-ben dé kán. 1946–47-tõl
ad le õs lény ta ni be ve ze tõ vel tar tott ré teg tant is.
1948-tól új ra ál lan dó kap cso lat ban áll a bu ka res -
ti Föld ta ni In té zet tel (je len té se it ma is en nek az
in téz mény nek az irat tá rai õr zik). Nya ran ként
több hó na pig tar tó Ke le men-ex pe dí ci ó kat szer -
vez és ve zet, fi a tal mun ka tár sa it, volt ta nít vá nya -
it, egye te mi hall ga tó kat visz ma gá val (köz tük
GÖTZ End re, IMREH Jó zsef, MA RO SI Pál,
MÉ SZÁ ROS Mik lós, ME ZEI Zol tán, TREIBER
Já nos is me rõs ne vei). Ki tû nõ pe da gó gus, a ko -
lozs vá ri, dé vai, se ges vá ri ma gyar, ro mán, né met
ta nít vá nyai egy aránt jár nak vissza hoz zá hosszú
évek után is, a Ke le men-ha vas ok be li ex pe dí ci ók -
ról pe dig még if jú sá gi re gény is szü le tik 1955-
ben: MÉ HES György tõl a KKáárr ppáá ttookk kkiinn ccssee. 

A Szé kely Nem ze ti Mú ze um mal va ló
kap cso la ta el sõ sor ban a sep si szent györ gyi in téz -
ménnyel fenn ma radt le ve le zé sé ben tük rö zõ dik,
de to váb bi mú ze u mi ira tok is se gí te nek fel tá rá sá -
ban. A for rá sok fel dol go zá sá ról an nak elõ ha lad -
tá val két al ka lom mal tu do má nyos kon fe ren ci án
is be szá molt PA PUCS András.2

*
TÖ RÖK Zol tán 1933. au gusz tus 15-én

ke re si meg elõ ször, le vél ben, a mú ze um igaz ga -
tó ját, CSU TAK Vilmost3, aki azon nal vá la szol is
[[11,, 22]]. Épp az Er dé lyi Múzeum-Egyesület sep si -
szent györ gyi ván dor gyû lés ét szer ve zik. TÖ RÖK
a dél ke let-er dé lyi levantei fa u ná hoz tar to zó kö -
vü let anya got ajánl fel a Mú ze um nak alsórákosi,
hidegkúti, ugrai, árapataki gyûj tött anya gá ból. A
levantei eme let a pliocén fel sõ eme le te, a föld tör -
té ne ti har mad kort zár ja, a ne gyed ko ri el je ge se dé -
sek elõtt, a mai, ér vé nyes fo ga lom hasz ná lat ban
nagy já ból a dá ci ai és ro má ni ai eme le tek nek fe lel -
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tet he tõ meg (utób bit pl. azon ban csak az elõ zõ
év ben ve zet ték be).

A ván dor gyû lé sen TÖ RÖK 1933. au -
gusz tus 28-án dél elõtt tar tott szak elõ adást, az er -
dé lyi és óromániai har mad kort ha son lít va össze.4

CSU TAK Vil mos sal sze mé lye sen is ta lál koz nak
ugyan, a meg szó lí tás te ge zõ re vált, de az el kép ze -
lést nem si ke rül meg be szél ni ük, CSU TAK vál lá -
ra ez al ka lom mal túl sok in téz ni va ló, pro to koll
ne he zül. Is me re tes, hogy ez volt az egyet len
olyan ré gi EME-vándorgyûlés, ahol nem hely ha -
tó ság, ha nem part ner tu do má nyos in téz mény lát ta
ven dé gül a ko lozs vá ri egye sü le tet, a há zi gaz dá -
nak te hát nem csak a fo ga dást kel lett meg szer vez -
nie, ha nem a tu do má nyos szer ve zés je len tõs ré sze
is rá há rult. TÖ RÖK Zol tán 1933. szep tem ber 
3-án tér vissza a kér dés re [[33]]: még ok tó ber ben el -
jut tat ja az alsórákosi ammoniteszeket és a kör -
nyék be li szar ma ta és pontuszi (har mad ko ri: fel sõ
mi o cén, il let ve al só pliocén) kö vü le te ket is. Vál -
lal ja a szom széd te rü le tek be gyûj té sét is, Al só rá -
kos tól egé szen Sep si szent györ gyig. Az el kép ze -
lés te hát már is bõ vült. A terv így tu laj don kép pen
a Er dé lyi-me den ce, a Ke le ti-Kár pá tok flis-öve és
az utób bi ra te le pült kárpátközi pliocén–negyed-
kori me den cék ta lál ko zá sá nak tel jes szarmata–
levantei ko rú (pu ha tes tû) fa u ná ját cé loz za, rá -
adás ként pe dig az Al só rá kos és Ür mös köz ti
Tepe-pataki ju ra fel tá rás HERBICH ál tal le írt
adnethi fácieszû ammoniteszeit is érin ti. A pa le -
on to ló gi ai és kõ zet anya got ter mé sze te sen meg ha -
tá roz va vi szi, ír ja TÖ RÖK Zol tán. To váb bá, 
akár csak a mú ze um több más ter mé szet tu dós
mun ka tár sa, õ sem szo rít ko zik sa ját szakte rü le -
tére,5 ese tünk ben az õs lény tan ra, ha nem az
alsórákosi vár kas tély két ké pét is kül di, és ada to -
kat kér tör té ne té hez (épí tés, bir to ko sok, ese mé -
nyek) – se ges vá ri is ko lai ér te sí tõ jük be kellene.6

Iga zo ló- vagy aján ló le ve let kér más részt a Mú ze -
um tól, hogy te re pen mint a Szé kely Nem ze ti Mú -
ze um nak gyûj tõ ku ta tót tá mo gas sák – mun ka tár -
sat is könnyeb ben ta lál na így.7

A kö vet ke zõ sze mé lyes ta lál ko zás le he -
tõ sé gét is egy EME-vándorgyûlés, a kö vet ke zõ,
1934. évi bras sói biz to sít ja. CSU TAK ek kor ra
már konk rét se gít sé get nyúj tott TÖ RÖK Zol tán -
nak, de rül ki utób bi rész le tes, 1934. szep tem ber

10-i le ve lé bõl [[44]], az erõsdi lel kész hez küld te.
Sem a hely, sem a se gí te ni fel kért sze mé lye nem
vé let len: Erõsd a mú ze um vi lág hí rû, õs ko ri ré gé -
sze ti ku ta tó he lye, CSU TAK Vil mos pe dig nem -
csak a mú ze um és a sep si szent györ gyi Szé kely
MIKÓ Kol lé gi um igaz ga tó ja, de egy ben az er dé -
lyi re for má tus egy ház ta nács meg be csült tag ja.
TÖ RÖK is le tisz táz ta idõ köz ben el kép ze lé sét:
most már nem csu pán egy ki ala kí tan dó min ta -
gyûj te mény rõl, egy ál ta lán gyûj te mé nyek rõl be -
szél nek, ha nem hosszú távú ku ta tó prog ram ról,
amely eu ró pai je len tõ sé gû tár gyi anyag fel hal -
mo zá sát eredményezheti.8 TÖ RÖK Zol tán a 
tér ség egy ko ri pliocén ta va i nak endémikus pu ha -
tes tû faunájára9 gon dol, amely nek ide je vol na
hely ben, a te rü le ti leg il le té kes tu do má nyos in téz -
mény ben is meg te rem te ni a ku ta tá si fel tét ele it,
nem be szél ve a prog ram ál tal vél he tõ leg moz gó -
sí tott tu do má nyos kap cso la tok ról, me lyek az in -
téz mény szá má ra nem kü lön ben je len tõs szak mai
ha szon nal jár ná nak. 

A prog ram egy ben a tér ség fal va i nak ér -
tel mi sé gét moz gó sí ta ná, be kap csol ná a tu do má -
nyos mun ká ba, hoz zá já rul va a mú ze um kö zön -
ség ne ve lõ te vé keny sé gé hez, il let ve a mú ze um
ter mé szet raj zos szak em ber ének ki ne ve lé sét is
nagy ban se gít het né. A ki emel ke dõ ré gész-igaz ga -
tó LÁSZ LÓ Fe renc fia, a ter mé szet raj zos utód nak
szánt LÁSZ LÓ Jó zsef ek kor már két éve ha lott,
és CSU TAK Vil mos szá má ra ki emelt szem pont
az utód lás ne héz kér dé sé nek meg ol dá sa.

A le vél fon tos ré sze ként TÖ RÖK most
ír ja le elõ ször, lé nye gé ben ren de li meg a szük sé -
ges (õs lény ta ni) gyûj te mény szek ré nye ket [[55]],
hogy ké sõbb még job ban rész le tez ze [[66]]. A szek -
ré nyek ügye a ro var ta ni gyûj tõ szek ré nyé vel, egy -
ál ta lán a mú ze um ter mé szet tu do má nyos osz tá -
lyá nak meg szer ve zé sé vel kapcsolódik,10 il let ve a
mú ze um egy ál ta lá nos fej lesz té si kon cep ci ó já -
val: a ter mé szet tu do má nyos osz tály el he lye zé sét
a nép raj zi anyag egy ré szé nek a mú ze um kert ben
épü lõ, el sõ ma gyar skan zen be va ló ki te le pí té se
biztosíthataná (vö. [[1111]]).

A ter ve zett prog ram ne héz sé gek so rá val
szem be sül (vö. [[66]]), de a Mú ze um, TÖ RÖK Zol -
tán, va la mint a töb bi er dé lyi ter mé szet tu dós mú -
ze um ba rát kö zöt ti, meg élén kü lõ ba rá ti és mun ka -

18



kap cso lat (vö. [[55]]) te szi le he tõ vé a kö vet ke zõ
évek ben a szé kely föl di ku ta tó utak sorozatát.11 Az
1935. évi, dél-har gi tai ku ta tó út rá adá sul va ló ban
TÖ RÖK fel vál lalt cél te rü le té nek ha tá rán va ló sult
meg. TÖ RÖK Zol tán már az úti terv ben ott sze re -
pel a geo ló gu sok cso port já ban, akik 1935. júl.
5–15-én vesz nek részt a ku ta tó út mun ká la ta i ban.
TÖ RÖK 1935. jú li us 4-én ér ke zik meg Uzonka -
fürdõre, in nen Bodvaj–Magyarhermány–(az 
Er dõ fü le fe let ti) ESSIGMANN-villa (Kovácsok-
pataka) vo na lon in dul nak az Almási-barlang irá -
nyá ba, de TÖ RÖK né há nyad ma gá val va ló szí nû -
leg az Alsórákosi-szoros és a Rika köz ti te rü let -
re. TÖ RÖK rész vé te le ér dem be li, BÁ NYAI Já -
nos 1935. de cem ber 7-i be szá mo ló ja sze rint is õ
az egyik olyan tag ja a ku ta tó cso port nak, aki tõl
(pl. BA LOGH Er nõ mel lett) eset leg ér de mes kü -
lön je len tést kér ni új észleleteirõl.12 A geo ló gi ai
gyûj tés ered mé nyét át ad ták CSUTAKnak, a pa le -
on to ló gi a it TÖ RÖK Zol tán ren de zi, se ges vá ri
lak he lyén. CSU TAK most ta lál ja al kal mas nak
fel vet ni Sep si szent györ gyön TÖ RÖK ké ré sét is:
a pár évi gyûj tés már annyi ra fel hal mo zó dott,
hogy új szek ré nyek re van szük ség. KÖNTZEI
Gerõ szak vé le mé nyé vel is meg tá maszt va ja va -
sol ja, hogy ezek a TÖ RÖK Zol tán ter vei sze rint
ké szüljenek.13

1935-ben különben a Mú ze um kez de mé -
nyezett. FADGYAS An na, a mú ze um le gen dás
tit kár nõ je igaz ga tói meg bí za tás ból kér de zi: küld -
jék-e a ki sze melt se gí tõ tár sak lis tá ját [[77]]? CSU -
TAK Vil mos sal ma gá val is sze mé lye sen ta lál ko -
zik TÖ RÖK Zol tán 1935 nya rá nak kez de tén, a
tit kár nõ újabb le ve le [[88]] ezt kö ve tõ en bo csát ja a
geo ló gus-ta nár ren del ke zé sé re ti zen hat le het sé -
ges se gí tõ társ, el sõ sor ban re for má tus lel ké szek,
mel let tük fõ leg he lyi ér tel mi sé gi ek, köz tük köz -
éle ti sze mé lyi sé gek, li te rá tus em be rek jegy zé két. 

CSU TAK a mú ze um ban tar tan dó is me ret -
ter jesz tõ elõ adá sok  kapcsán is szá mol a fi a tal tu dós -
sal – meg is mé tel het né akár a bras sói EME-vándor-
gyûlésen elõ a dott fel ol va sást is a Bras só–Há -
romszéki-me den ce új ko ri föld tör té ne té rõl, sõt elég
len ne en nek egy rö vid, nép sze rû kivonata.14

Az 1935. vé gi, 1936. ele ji le vél vál tás
([[99]], [[1100]]) pro to kol lá ris jel le gû nek tû nik, 
CSU TAK az ad di gi kö zös cé lú mun kát kö szö ni,

TÖ RÖK a ne héz sé ge it pa na szol ja (be teg ség a
csa lád ban, anya gi gon dok en nek kö vet kez té ben),
és ered mé nyek rõl ír (Barót kör nyé két tisz tes sé -
ge sen be tud ta még is gyûj te ni, új he lyi se gí tõ ket
is ta lált ott, ta nít vá nya it is si ke rült be von nia), a
feldogozás las san, de szí vó san, fo lya mat ban
van). Ez a le vél vál tás azon ban bú csú zás: 1936
tra gi kus év a Szé kely Nem ze ti Mú ze um ban, bár
CSU TAK Vil mos vá rat lan ha lá lá val sze ren csé re
nem szá mo lód nak fel az el kez det tek. Az ár ván
ma radt in téz ményt nagyívû prog ram ja i nak bel sõ
te he tet len sé ge és a köz vet len mun ka tár sak ügy -
sze re te te, fe le lõs ség ér ze te moz gat ja tovább.15

1936. jú li us 13. és au gusz tus 1. kö zött újabb szé -
kely föl di ku ta tó út juk rész ve võ je TÖ RÖK Zol tán.
Jú li us 11-én jel zi a szer ve zõ Mú ze um nak, hogy
Uzonkafürdõ fe lõl ér ke zik, mert már 15-tõl Al só-
és Fel sõ rá kos, Vargyas, Barót, Erõsd, Hidvég,
Árapatak pa le on to ló gi á ját ku tat ja szá muk ra, és
Kászon után is le jön még Szentgyörgyre, Illye-
falvára. Az új don ság, hogy ez út tal fi át, az ek kor
kö zép is ko lás ta nu ló TÖ RÖK Zsol tot is ma gá val
hoz za. Jú li us 23-án csat la koz nak a többiekhez,16

és jú li us 31-én a jakabfalvi Salutaris-fürdõrõl ér -
ke zõ üd vöz le tet (2. áb ra) õk is alá ír ják. 

Ezt kö ve tõ en TÖ RÖK a ku ta tó uta kat il -
le tõ en ál ta lá nos, lé nye ges meg ál la pí tá so kat fo -
gal maz meg. Az 1936. évi nap tá ri õsz az õ szep -
tem ber 7-i be ad vá nyá val [[1111]] kö szönt be a mú ze -
um ban: a két ex pe dí ció után már lát szik, ír ja,
hogy a ku ta tó utak nak kon cep ci ó ja van. A sa ját
ma ga fel vál lal ta rész fel adat ra vo nat koz tat va
foly tat ja: õ a Háromszéki–Brassói-medence pa -
le on to ló gi ai anya gát gyûj te né be a Mú ze um nak.
Össze ge zi az elõz mé nye ket: az ed dig gyûj tött
anyag, mi vel a szük sé ges szek rény nem ké szült
el, egy elõ re be lá dáz va áll, a Mú ze um ban, il let ve
ná la. Sze ret né, ha az el kez dett mun ka CSU TAK
Vil mos ha lá lá val nem sza kad na meg. Anya gi tá -
mo ga tást kér, 4-5000 lej re vol na szük sé ge a be -
ad vány ban rész le te sen ki fej tett prog ram ja ki vi te -
le zés éhez, rész le tek ben is meg fe lel ne. Ed dig
egye dül az idén ka pott ku ta tá si cél ra, és egye dül
az EMÉ-tõl, 1000 lejt, azt is a Mú ze um ja vá ra
hasz nál ta fel. 

KE RESZ TES Károly17 és FELSZEGHI
Ist ván vá la szol ja meg a le ve let: elõ te rem tik a pár
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ezer lejt, és meg csi nál tat ják a szek rényt, most ké -
szül a KÖNTZEI Gerõ ren del te, már em lí tett ro -
var szek rény is. 1936. nov. 25-i le ve lük bõl is tud -
juk, hogy az õszi mú ze u mi ügy ve ze tõ-ta ná csi
gyû lé sen va ló ban elõ ter jesz tet ték a kér dést, és el
is fo gad tat ták a ve ze tõ tes tü let tel TÖ RÖK tá mo -
ga tá sát [[1122]]. Év vé gén TÖ RÖK Zol tán már er re
vá la szol va men te ge tõ zik: új ra be teg ség aka dá -
lyoz ta meg mun ká ja foly ta tá sá ban, de úgy tud ja,
hogy Al só rá kos ról is si ke rült bejuttania egy na -
gyobb be gyûj tött anya got a mú ze um ba, te hát 
leg alább elõ van ké szít ve ott is fel dol go zás ra ele -
gen dõ anyag. Hét vé ge ken sze ret ne hoz zá kez de -
ni, ami kor Se ges vár ról Sep si szent györgy re utaz -
hat [[1133]]. Egy ben ki ta ní ta ná SZA BÓ Jó zse fet is
az õs lény ta ni te en dõk re, és a ré geb ben fel ve tett
is me ret ter jesz tõ elõ adás ra is sor ke rül het ne. To -
váb bá be szá mol ar ról, hogy ne he zen ha lad a pró -
bál ko zás, amellyel töb bek kö zött õ is meg pró bál
anya gi ala pot gyûj te ni a mú ze um és prog ram jai
mûködtetéséhez,18 és el szá mol egy ki sebb, a mú -
ze um tól ka pott 200 le jes tá mo ga tás sal. Utó irat -
ban jel zi, ér de mes vol na a Baróti- és Szentgyör-
gyi-medence meg fe le lõ tér ké pe it (3-4 tér kép lap)
be sze rez ni, da rab ját 200 le jért le het ne meg vá sá -
rol ni Bu ka rest ben.

Az újabb konk rét együtt mû kö dés hez ez -
út tal sem hi ány zik a mú ze u mi ve ze tõ ség bi zal -
ma: 1937. már ci us 24-én öröm mel fo gad ják az
elképzeléseket,19 ezt áp ri lis ele jén vissza is jel zik,
az elõ adás meg tar tá sá ra pe dig má jus 8-át lát nák
al kal mas nak [[1155]]. TÖ RÖK, bár be teg sé ge és a
se ges vá ri is ko lai (köny ve lõ i vel te té zett) mun ka
na gyon ki me rí tet te, el fo gad ja az idõ pon tot, az
elõ adás és az egyéb kö zös ten ni va lók rész le te it is
le le ve le zik [[1166]]. A Há rom szé ki-me den ce neogén
geo ló gi á ja cí mû elõ adás ra a sep si szent györ gyi
ro mán ha tó sá gok is meg ad ják a sok szor sok utá -
na já rást igény lõ en ge délyt, és a mú ze um a je -
gyek re is ki vált ja a pa pírt. Az elõ adás elõtt egy
nap pal azon ban a geo ló gus új ra le be te ge dik, és
or vo sa ta ná csá ra nem vál lal ko zik az uta zás ra. A
már ki adott je gye ket vissza vált ják, és érvényte-
lenítik.20 Az elõ adás ez zel tu laj don kép pen má -
sod szor ma radt el, hi szen 1935-ben is fel me rült a
meg tar tá sa, igaz, hogy ak kor TÖ RÖK Zol tán
meg hí vá sá ig sem ju tott el az ügy.

Az 1937. év te hát a be teg ség éve.
TÖRÖKék, apa és fiú, a kom man dói ku ta tó úton
sem tud nak részt ven ni, he lyet tük NAGY Fe renc
jön, Bonyháról, és SZATHMÁRY Gyu la, Ko -
lozsvárról.21

Az 1938. évi, Gyil kos-tó kör nyé ki ku ta tó -
út kap csán vi szont új ra ott sze re pel TÖ RÖK Zol -
tán a fel tét le nül meg hí van dók lis tá ján. BÁ NYAI
már má jus 23-án meg kül di a ku ta tó út rész le tes
prog ram ját is a mú ze u mi igaz ga tó ság nak. Egy
1938. jú ni us 17-i le ve le zõ la pon [[1177]] TÖ RÖK csak
annyit je lez vissza, hogy a Gyil kos-tói ku ta tó úton
részt vesz, és jú li us 5-én ér ke zik a gyergyószent-
miklósi ál lo más ra. 1938. júl. 1-én vi szont új ra je -
lent ke zik [[1188]]: már a ku ta tó út elõtt, júl. 3-án
Szentgyörgyre ér ke zik, Barót fe lõl, gyûj te ni és
SZA BÓ Jó zsef fel foly ta tan dó meg be szé lés re.

Nem ad ták fel te hát. 1939-ben a Ke le -
men-ha va sok ke rül nek be já rás ra, TÖ RÖK Zol tán
ked ves ku ta tó te rü le te. BÁ NYAI Já nos jú ni us 2-án
már má sod szor kül di meg a rész ve võk lis tá ját:
ter mé sze te sen TÖ RÖK Zol tán és fia is raj ta ta lál -
ha tók, BA LOGH Er nõ és or vos tan hall ga tó fia,
XANTUS János és ta nár fia, NYÁRÁDY és ta -
nár je lölt fia, SZA BÓ Jó zsef és a töb bi ek mel lett.
TÖRÖKék au gusz tus 2-án je lez nek vissza, hogy
jön nek. HEREPEI Já nos mú ze um igaz ga tói, 1939.
évi je len té sé ben név sze rint is meg je le nik a geo -
ló gus ta nár: meg kell em lé kez ni ük a BÁ NYAI Já -
nos szer vez te geológus-botanikus-csoport lel kes
gyûj tõ- és fel dol go zó mukájáról, amely min den
év ben szép anyag gal gya ra pít ja a mú ze um gyûj te -
mé nye it. Kü lö nö sen BÁ NYAI Já nos, TÖ RÖK
Zol tán geo ló gus és NYÁRÁDY Eraz mus Gyu la
bo ta ni kus iránt érez nek õszin te há lát.

A kö vet ke zõ évek saj nos nem ked vez nek
a foly ta tás nak. A há bo rú el le he tet le ní ti a ha tár vi -
dék re ke rült te rü le tek te rep ku ta tá sát. A Mú ze um
Ma gyar or szág leg job ban tá mo ga tott vi dé ki mú -
ze u ma lesz, de meg úju ló konf lik tu sok ban a Ko -
lozs vá ron is mét új ra ala ku ló ma gyar in téz mé -
nyek  kel, ame lyek nek most már in kább ter hes,
mert ri vá lis a szé kely föl di tu do má nyos in téz -
mény. A leg na gyobb vesz te ség an nak a kö zös sé -
gi-szak mai össze tar to zás nak, bi zal mi lég kör nek
az el vesz té se, amely az új szak mai-ha tal mi am bí -
ci ók ál do za ta lesz.22 HEREPEI Já nos pe dig ki tû -
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nõ szer ve zõ, de Ko lozs vár ról ér ke zett ként mind -
ezt sok szor nem lát ja át, a ter mé szet tu do má nyi
szak te rü le tek re pe dig nem olyan fo gé kony, mint
elõ dei, az ab ban is tu dós LÁSZ LÓ Fe renc, vagy
CSU TAK Vil mos.

TÖ RÖK Zol tán is Ko lozs vár ra ke rül. A
há bo rú után a ko lozs vá ri ér tel mi ség út ke re sé sé -
ben osz to zik, így pl. õ is tag ja an nak a bi zott ság -
nak, amely BÁNFFY Mik lós és TAVASZY Sán-
dor23 le mon da tá sa után, 1948. jún. 19. és 1949.
júl. 28. kö zött át ve szi az Er dé lyi Múzeum-
Egyesület el nök sé gé nek sze re pét. Az új ne vek,
akár csak a ré gi ek, is me rõ sen csen ge nek: CSÕ -
GÖR La jos, GAÁL Gá bor, JAKÓ Zsig mond,
LÁSZ LÓ Gyu la, SZABÉDI Lász ló, BA LOGH
Ed gár mel lett lesz el nök sé gi tag.24 Nem sok idõ -
nek kell azon ban el tel nie, hogy kü lön bö zõ irány -
ba ala kul jon az õ sor suk is: BA LOGH Ed gárt le -
tar tóz tat ják, LÁSZ LÓ Gyu la tá voz ni kény sze rül
Er dély bõl. A több ség a ma gyar BO LYAI Egye -
tem ta ná ra ma rad, és õk is meg jár ják kál vá ri á ju -
kat. SZABÉDI, aki 1945–1947-ben a Szé kely
Nem ze ti Mú ze um nak is ügy ve ze tõ igaz ga tó-õre,
1959-ben, az önál ló ma gyar egye tem fel szá mo lá -
sa kor lesz ön gyil kos.

TÖ RÖK Zol tán és a Mú ze um kap cso la tát
il le tõ en a vég já ték ide je az em lí tett sors vá lasz tó
idõ szak ele jé re, 1949–1950-re, a mú ze um ál la -
mo sí tá sá nak, az Er dé lyi Múzeum-Egyesület fel -
szá mo lá sá nak évé re esik. A má so dik vi lág há bo rú
vé ge Sep si szent györ gyön is hosszú idõ re meg -
sza kí tot ta a nagyívû tu do má nyos prog ra mo kat, a
Szé kely Nem ze ti Mú ze um nak a gyûj te mé nye is
je len tõ sen sé rült. SZÉ KELY Zol tán nak, az in téz -
mény ve ze té sét át ve võ ré gész-mú ze um õr nek 
két fron tos po li ti kai játsz má ban, nö vek võ bi zal -
mat lan ság ban, új ra meg új ra rossz hi sze mû ség tõl
tart va si ke rült csak biz to sí ta nia in téz mé nye önál -
ló sá gát: egy részt a he lyi, köz vet len po li ti kai be -
avat ko zást kel lett ki vé de nie, más részt a ko lozs -
vá ri ro mán – és ma gyar – szak mai kö rök nek az
am bí ci ó it – már „a ma gyar vi lág be li” Ko lozs vár
is in kább csak sa ját pré dá ját sze ret te vol na lát ni a
tá vo li in téz mény ben és ér de kelt sé gi területében.25

A ve szé lyes po li ti kai és szak mai becs vá gya kat
vé gül ki vé te les po li ti kai ér zék kel ját szot ta ki
egy más el len, de ez az a hát tér, amely az utol só,

TÖ RÖK Zol tán nal vál tott le ve lek ben bújkáló fe -
szült sé get ma gya ráz za. 

TÖ RÖK Zol tán 1949 ele jén ír a mú ze um -
nak [[1199]]. Ko ráb bi, SZABÉDIvel kö tött egyez ség -
re és más próbálkozásokra26 hi vat koz va össze ge zi
a sep si szent györ gyi mú ze um ban ta lál ha tó gyûj tött
anya ga tör té ne tét, és hogy fel dol go zás cél já ból
Ko lozs vár ra sze ret né azt szál lít tat ni, az egye tem re.
SZABÉDI ugyan csak Ko lozs vár em be re volt.
Hang sú lyoz zuk ki, hogy a mú ze um nagy sze ren -
csé je, hogy épp õ volt az, nagy fo kú em pá ti á já val,
tisz tes sé gé vel, és nem más. De még is csak a
SZÉKELYével ri vá lis ér de ket kép vi selt ilyen ér te -
lem ben, így TÖ RÖK Zoltánnak ez a hi vat ko zá sa
nem biz tos, hogy a leg sze ren csé sebb. A meg ke re -
sés cél ja pe dig sem mi kép pen: ko lozs vá ri egye te mi
ta nár ként TÖ RÖK Zol tán már nem az ere de ti cél
je gyé ben kí ván ja hasz no sí ta ni az egy ko ri mun kát.
Va ló, hogy a lá dák ek kor épp el ha nya gol tan he ver -
nek, de a ter mé szet tu do mány ok nak a mú ze um be -
li, HEREPEI-korszakbeli hát tér be szo ru lá sá ban
SZÉ KELY ár tat lan volt, te hát TÖ RÖK sem jog el -
ját szó nak ír ja a le ve let. Az elõtt pe dig mind két fél
le he tõ sé gei sze rint pró bál ta meg va ló sí ta ni a kö zös
el kép ze lést, és, mint lát tuk, mind két fél szá mos
aka dállyal szem be sült en nek so rán, egy aránt hoz -
zá já rul va el hú zó dá sá hoz, el aka dá sá hoz.

SZÉ KELY ter mé sze te sen ki ad ja, amit
elöl ta lál, hisz amúgy sincs a fel dol go zás hoz
szak em be re. Az ügy nek szá má ra po li ti kai cse re
ér té ke van: a pár hu za mo san fel me rü lõ ré gé sze ti-
nép raj zi ko lozs vá ri „fel dol go zás-igényt” véd he ti
ki ve le – lám, õ nem zár kó zik el a nagy köz pont
kívánságaitól.27 De ugyan csak ter mé sze te sen,
egy kor rekt el já rá son túl nem ta nú sít kü lö nö sebb
ügy buz gal mat: az ügy nem tel je sen a fa ir play
sza bá lyai alap ján bo nyo lí tó dott a má sik ol dal ról
sem. Köz gyûj te mény bõl nor má lis kö rül mé nyek
kö zött nem szo kás anya go kat vissza ven ni-el vin -
ni. A meg szó lí tá sok, ti tu lu sok, a te ge zés-ma gá -
zás asszimetriája, a vá lasz le vél zá ró mon da tá nak
fi nom iró ni á ja árul ko dó, még csak nem is bur kolt
je lek, fõ leg SZÉ KELY irá nyá ból [[1199––2200]]. Az az
igaz ság, óha tat la nul fel me rül a kí vül ál ló ban is,
hogy ho gyan ne vez he tõ az, ami kor va la ki a
rossz ban tá mo ga tó, há lát ér dem lõ jóbarát volt, a
jó ban pe dig már part ner nek sem te kin tik?
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Per sze az, aki TÖ RÖK Zol tánt sze mé lye -
sen is mer te, azt is tud ja, hogy a tör té net nek ez a
fe le va ló já ban már nem ró la szól, ha nem na -
gyobb, de nem elég nagy, il let ve ki sebb köz pon -
tok új ra meg új ra is mét lõ dõ csap dás konf lik tu sa i -
ról, egy tér ség ön cson kí tó tör té nel mi zsák ut cá i ról.

Min de nek elõtt, TÖ RÖK Zol tán elõbb
volt a ko lozs vá ri egye tem mun ka tár sa, mint bár -
mely más tu do má nyos in téz mé nyé, és az EME
je gyé ben kapcsolatot tartó ko lozs vá ri geo ló gus-
föld raj zos kör rel is ko ráb ban ki ala kult az együtt -
mû kö dé se, mint a tõ lük kü lön ben sem füg get len
BÁ NYAI Já nos és a Szé kely Nem ze ti Mú ze um,
ese ten ként KÖNCZEI Gerõ szer ve zé sé ben meg -
va ló su ló szé kely föl di ku ta tó utak: in téz mé nyek -
hez, tu do má nyos köz pont hoz va ló lo ja li tá sá nak
kér dé se sok kal ár nyal tabb, nem így te võ dik fel. 

Ránk ez út tal el sõ sor ban a meg vá la szo lat -
lan rész let kér dé sek tar toz nak: ho vá lett vé gül a
TÖ RÖK Zol tán ál tal a Mú ze um ba kül dött anyag?
A vég já ték ban em le ge tett 4-5 lá dá ból SZÉ KELY
Zol tán ket tõt ta lált meg. Ezek ja va részt a baróti
me den cé ben gyûj tött anya got tar tal maz ták. Ami
nem ke rült elõ, az az alsórákosi kö vü le te ket és
kõ ze te ket tar tal ma zó lá dák. SZÉ KELY fel té te le -
zé se sze rint ezek meg sem ér kez tek a Mú ze um ba.
[[2211––2222]] Mind ezt ennyi idõ után már csak né mi
sze ren csé vel le het ne tisz táz ni. 

A meg ke rült lá dá kat TÖ RÖK Zol tán nak
a ko lozs vá ri BO LYAI Tu do mány egye tem geo ló -
gi ai la bo ra tó ri u má ba, az ARANY Já nos ut cai
épü let be cí mez ve küld ték el, a kül de ménnyel
kap  cso la tos ki adá so kat is a prog ra mot ta ná ra sze -
mé lye ré vén egy ol da lú an át ve võ egye tem áll ta.
TÖ RÖK Zol tán a gyûj tés ide jén is mé tel ten el kö -
te lez te ma gát, hogy a gyûj tés a Szé kely Nem ze ti
Mú ze um gaz da gí tá sá ra tör té nik. In do kol ta-e, pl.
egy SZABÉDIval foly ta tott, számunkra is me ret -
len le ve le zés ben ere de ti szán dé ká nak meg vál toz -
ta tá sát? A SZABÉDI-hagyatékban le het, hogy
er re is vá lasz ta lál ha tó. Nem is mer jük a SZABÉ-
DInak fel ho zot ta kat, de va ló szí nû leg egy jó zan,
prag ma ti kus érv volt a leg sú lyo sabb: most Ko -
lozs vá ron van sa ját magyar egye tem, la bo ra tó ri -
um mal. Míg a két vi lág há bo rú kö zött va ló ban
Sep si szent györ gyön hasz nál ha tott vol na a gyûj -
te mény a leg töb bet a ma gyar tu do má nyos ság nak

és egy ben kö zös sé gé nek, most az er dé lyi ma gyar
szel le mi fõ vá ros, an nak a kö zös sé gi elit után pót -
lá sát is biz to sí tó BO LYAI Egye te me a leg al kal -
ma sabb ugyan er re.

Egy kö vet ke zõ kér dés, hogy sze re pel-e
még, mi lyen ku ta tá si do ku men tá ci ó val sze re pel a
ko lozs vá ri egye tem õs lény ta ni gyûj te mé nyé ben
az oda ke rült anyag? Va ló ban hasz no sí tás ra ke -
rült-e ott, hi szen a Kár pát-kö zi me den cék pli -
océn–negyedkori fa u ná já ra vo nat ko zó alap ve tõ,
közzétett ta nul má nyok többsége vé gül nem Ko -
lozs vá ron szü letett meg. 

TÖ RÖK Zol tán mind járt in du lás ból, de
még az utol só, 1950-es le vél ben is vál lal ta, hogy a
kör nyé ken gyûj tött õs lény ta ni anyag ból min ta kol -
lek ci ót ál lít össze a sep si szent györ gyi in téz mény -
nek. Meg tör tént-e ez vé gül, il let ve ez tör tént-e
meg? Mi nek a ma rad vá nya a TÖ RÖK Zol tán hoz
köt he tõ, ma is a Szé kely Nem ze ti Mú ze um gyûj -
te mé nyé ben ta lál ha tó anyag? A tör té net szá la i nak
el var rá sa nem nél kü löz he ti en nek és az el kal ló -
dott, tönk re ment da ra bok úgy szin tén meg õr zõ dött
cé du lá i nak az egy be ve té sét. Az anyag is mé telt fel -
dol go zá sa, ka ta ló gus össze ál lí tá sa is csak ezt kö -
vet ke zõn ke rül het sor ra.

TÖ RÖK Zol tán, úgy tud juk, egy érett sé -
gi vizs ga bi zott ság el nö ke ként ju tott el utol já ra
Sep si szent györgy re, egy olyan kor szak ban, ami -
kor a kö zös ség re ne he ze dõ szél sõ sé ges kül sõ, na -
ci o na lis ta nyo más új ra meg tu dott te rem te ni egy
kö zös sé gi-szak mai össze tar to zást. Ro kon szen -
ves, vég te le nül sze rény alak já hoz az óta is sze mé -
lyes em lé kek kö tõd nek. Hogy a Mú ze um ba el lá -
to ga tott-e ekkor, nem is mert.

ÖÖsssszzee ffoogg llaa llááss
TÖ RÖK Zol tán 1933-ban ke rült ki tû nõ

em be ri és mun ka kap cso lat ba a sep si szent györ gyi
Szé kely Nem ze ti Mú ze um mal. Ak tív résztve võ je
volt az 1934–1939 kö zött meg szer ve zés re ke rült
szé kely föl di ku ta tó utak nak is. A Se ges vá ron élõ
ta nár ral a kez de ti le ve le zés ide jén sze mé lye sen
CSU TAK Vil mos tar tot ta a kap cso la tot, egé szen
a mú ze um igaz ga tó 1936-ban be kö vet ke zett ha lá -
lá ig. TÖ RÖK ja va sol ta és fel aján lot ta, hogy a
Háromszéki-Brassói-medence, va la mint az eh -
hez kap cso ló dó Alsórákos–Szászugra-tér ség be li
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pliocén üle dé kek pa le on to ló gi ai anya gát be gyûj -
ti a Mú ze um szá má ra. Ki dol go zott egy ezt cél zó
sa ját ku ta tá si ter vet, és a szak sze rû tá ro lás hoz
szek rényt is ter ve zett. A szek ré nyek el ké szül té re
vár va a gyûj tött anyag egy ré szét ott hon, lá dák -
ban tar tot ta, más ré szét el küld te a Mú ze um nak. A
mú ze um mal va ló együtt mû kö dé se CSU TAK ha -
lá lá val sem szûnt meg, bár min den ku ta tó út ju kon
nem tu dott részt ven ni, így az 1937-ben szer ve -
zett orbaiszé ki ki rán du lá son. A sa ját ku ta tá si ter -
ve ke re té ben vi szont egye dül is dol go zott a mú -
ze um szá má ra, a Kászoni-medencében, Árapa -
takon, Al só rá ko son, Hi deg kú ton stb. A má so dik
vi lág há bo rú után ko lozs vá ri egye te mi ta nár ként
pró bált meg hoz zá jut ni sep si szent györ gyi gyûj -
tött anya gá hoz, hogy fel dol goz has sa. Csak rész -
ben járt si ker rel, és a Ko lozs vár és a Szé kely föld
kö zött ki éle zõ dött rivalitás, a füg get len ma gyar
BO LYAI Tu do mány egye tem ko rá ban (1945–1959)
is egy mást ke resz te zõ sze mé lyi és in téz mé nyi
am bí ci ók egy eset le ges to váb bi együtt mû kö dés -
nek sem ked vez tek. A sep si szent györ gyi, TÖ -
RÖK Zol tán sze mé lyé hez köt he tõ õs lény ta ni
anyag je len leg fel dol go zat lan, nem tisz tá zott,
hogy ah hoz a so ro zat hoz tar to zik-e, ame lyet még
1933-ban a mú ze um nak ado má nyo zott, vagy egy
a Ko lozs vár ra fel jut ta tott anyag ból össze ál lí tott
min ta gyûj te mény 1950 utánról. A hi ány zó lá dák -
ra, azok ból szár ma zó anyag ra uta ló sem mi lyen
nyom nem ta lál ha tó a ter mé szet raj zi osz tály lel -
tár köny ve i ben. Va ló szí nû, hogy va ló ban nem ju -
tot tak el már Sep si szent györgy re sem. A Ko lozs -
vár ra fel ke rült rész kö rül is tisz tá zás ra vár nak
még kér dõ je lek.

FFüügg ggee lléékk

11993333
11..
TÖ RÖK Zol tán CSU TAK Vil mos nak
Se ges vár, 1933. au gusz tus 15.28

Mélyentisztelt Igaz ga tó úr!
Mint az EME tag ja és a ván dor gyû lés egyik

sze rény kis elõ adó ja, 26-án a ko lozs vá ri ak kal fo gok
Szentgyörgyre be fut ni, s a meg hí vó csil lag alat ti fel ha -
tal ma zá sá val él ve egy in gye nes el szál lá so lás igé nyét
sze ret ném ez úton be je len te ni. Hogy sze mé lye sen az

Igaz ga tó úr nak ír tam a sze mély te len el nök ség he lyett,
an nak az az oka, hogy egy mú ze u mi ügy ben is sze ret -
nék el jár ni. Az alsórákosi, hidegkúti és ugrai levantei
kö vü le tek bõl, hen ce gés nél kül mond ha tom, egye dül ál ló
és ver se nyen kí vü li ha tal mas gyûj te mé nyem lé vén, ar ra
gon dol tam, hogy egy kis so ro za tot szé pen össze rak va a
mi egyet len mú ze u munk nak is el vin nék, ter mé sze te sen
pon to san meg ha tá ro zott és cé du lá zott anya got ér tek ez
alatt, amennyi ben a pa le on to ló gi ai rész ben még jut na
hely. De gon dol tam, hogy a szé kely föl di hí res levantei
te rü le tet szé pen ki egé szí ti, és be le il lesz ke dik, sõt még
az árapatakiból is tud nék egy kis so ro za tot vin ni. A töb -
bi mon da ni va ló mat fenn tar tom 26-ra és a kö vet ke zõ na -
pok ra, ami kor majd sze mé lye sen in téz he tem el, és vég -
re sze mé lye sen is meg is mer he tem az Igaz ga tó urat.

El né zé sét ké rem, hogy sze mé lye sen ter hel tem
meg el szál lá so lá si ké rés sel is. Is me ret le nül, de a leg -
õszin tébb tisz te let tel üd vöz li a kö ze li vi szont lá tá sig 

TÖ RÖK Zol tán Zol tán s. k.

22..
CSU TAK Vil mos TÖ RÖK Zol tán nak
Sep si szent györgy, 1933. au gusz tus 16.29

Ked ves Kol le ga úr!
Most ve szem teg nap írt ked ves lap ját, és ér te -

sí te ni kí vá nom, hogy in gye nes el szál lá so lás ról gon dos -
kod ni fo gunk, jel zett pa le on to ló gi ai gyûj te mé nyét pe -
dig öröm mel vár juk, és há lás kö szö net tel fo gad juk.

Sze gé nyek lé vén, csak ilyen jó in du la tú köz mun   -
ká val tud juk mú ze u mun kat fenn tar ta ni és gya ra pí ta ni.

Te hát hoz zon a jó Is ten, ked ves Ba rá tom, te le
iszák kal vagy kof fer rel, jó egész ség ben!

Me leg kol le gi á lis ér zés sel
igaz ga tó

33..
TÖ RÖK Zol tán CSU TAK Vil mos nak, 
Se ges vár, 1933. szep tem ber 3.

Ked ves Vil mos bá tyám!
Bok ros el fog lalt sá god foly tán nem igen ju tott

idõ a be szél ge tés re, amit el mu lasz tot tam ott szó be li leg,
így igyek szem pó tol ni írás ban. Ok tó ber hó fo lya mán az
alsórákosi ammoniteszek és a kör nyé ki szar ma ta meg
pontuszi kö vü le te ket is el jut ta tom hoz zád. Ami a mun -
ka ter ve met il le ti, én vál la lom a szom szé dos te rü le tek be -
gyûj té sét in nen egész Szentgyörgyig, ter mé sze te sen pa -
le on to ló gi ai és kõ zet ta ni anyag meg ha tá roz va ké szen.

Mel lé kel ten kül döm az alsórákosi vár két ké -
pét.30 Ha vol na szük sé ged va la me lyik re még, a le me -
zem meg van, és szál lít ha tom. Vi szont sze ret nék ada to -
kat kap ni a vár tör té ne té re vo nat ko zó lag. Mi kor épült,



ki bir to kol ta, mi lyen fon to sabb ese mé nyek fûzõdnek
hoz zá. Igen szük sé gem vol na rá az ér te sí tõm ré szé re,
amely most van nyom ta tás alatt.

Egy ben kér nék a Mú ze um tól egy iga zo ló-
vagy aján ló le vél-fé lét, ami ben a szé kely test vé rek tá -
mo ga tá sá ra ajánl, mi u tán a Szé kely Nem ze ti Mú ze um
ásvány- és geo ló gi ai mú ze u mát gaz da gí tom gyûj te mé -
nyem mel. Ez min den eset re meg könnyí te né ilyen he -
lye ken a mun ká mat, és könnyeb ben tud nék a ta ní tók és
pa pok kö zött mun ka tár sat ta lál ni, a pro pa gan dát ten ni
ered mé nye seb bé.

Ne ne hez telj rám, ked ves Di rek tor úr, hogy
ter hel lek, de más utam nem volt, és most ta lán köny -
nyeb ben rá érsz, ha a haj sza alább ha gyott.

Sok sze re tet tel és tisz te let tel üd vö zöl
Zol tán s. k.
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44..
TÖ RÖK Zol tán CSU TAK Vil mos nak
Se ges vár, 1934. szep tem ber 10.31

Ked ves Igaz ga tó úr! 
A Bras só ban meg adott cím re NAGY Já nos re -

for má tus pap hoz men tem, Erõsdre. El sõ pró ba út lé vén,
druk kol tam a si ke rért, va jon meg ér tõ, lel kes em ber re
ta lá lok, aki meg ér ti a cé lo mat, és elég ál do za tos lel kû
kultúrnapszámos? Kö szö nöm az el sõ út mu ta tá sod, iga -
zán olyan em ber re ta lál tam, mint akit ke res tem. Ter mé -
sze te sen még az új cél ra irá nyí tás és ered mé nyes mun -
ka közt van még egy kis tá vol ság, de bí zom ben ne,
hogy men ni fog. Az új és nagy cél apos tol ko dó út ján az
el sõ lé pés már ered ménnyel biz tat, ha min den vi dé ken
ta lá lok egy ilyen mun ka társ ra, az ered mény rõl biz tos
va gyok.

Most pe dig en gedd meg, hogy ami már egy
pár éve fõ ben nem, és ta valy a szentgyörgyi lá to ga tá -
som al kal má val már nagy já ból ki for rott, a ter vet és el -
gon do lá sa i mat kö zöl jem Ve led, akit el sõ sor ban ér de -
kel, hisz a Nem ze ti Mú ze um ról van szó ben ne.

A Brassó–Háromszéki-medence fi a tal ta vi
üle dé kei (dá ci ai v. levantei el ne ve zés alatt is me rik a
geo ló gu sok) rop pant gaz dag és egé szen sa ját la gos, uni -
kum fa u nát zár nak ma guk ba. Az ed dig már szé pen ta -
nul má nyo zott csi gák és kagy lók gyûj te mény anya ga
Bécs ben, Bu da pes ten, Ko lozs várt és kü lö nö sen Bu ka -
rest ben a föld ta ni mú ze u mok ban tíz- és százezerszám-
ra van össze hal moz va, rend sze rez ve és rész ben ki is ál -
lít va. Csu pán a Szé kely Nem ze ti Mú ze um nem tud fel -
mu tat ni eb bõl a sa ját alap za tát is ké pe zõ ré te gek nek is -
mer te tõ kö vü le te i bõl még egy mu ta tót sem, egyes-
egye dül az én ta va lyi kül de mé nyem tör te meg a je get,
de az annyi ra sze gé nyes és egy ol da lú, hogy ami kor át -

ad tam, egy kis sé rös tell tem is ma gam. Rös tell tem két -
sze re sen a dol got. Elõ ször azt, hogy én mint szé kely a
sa ját né pem mú ze u mát nem is me rem, és nem tud tam
már ed dig is, hogy mit ké ne csi nál ni. Má sod szor rös tel -
lem ma gam az egész geo ló gu si kar ne vé ben is, hogy
egyik sem gon dolt a szé kely ség re. Ugyan ak kor azon -
ban lát tam, hogy a Mú ze um ma nem ren del ke zik olyan
ala pok fö lött, ami bõl egy nagy és rend sze res gyûj tõ -
mun ka gyors ered ményt biz to sí tó elég te te mes ki adá sa -
it fe dez ni tud ná, hisz ter mé szet tu do má nyi szak osz tá lya
még meg sem ala kult. Így szü le tett meg ben nem a terv,
amit most sze ret nék vá zol ni elõt ted. A ter vem az vol na,
hogy a Szé kely Nem ze ti Mú ze um egy kis ter mé ben,
ahol pl. a je len le gi geo ló gi ai szek ré nyek is van nak, egy
gon do san és a leg mo der nebb tu do má nyos ság kö ve tel -
mé nye i nek min den ben meg fe le lõ óri ás gyûj te mé nyét
hoz zuk össze a Háromszék–Baróti szé kely me den ce
gaz dag geo ló gi ai anya gá ból, fõ képp a dáciai–levantei
kö vü let- és kõ zet anyag ból. Te hát nem azt aka rom,
hogy ép pen kép vi sel ve le gyen, ha nem úgy a ko lozs vá -
ri, mint a bu ka res ti 100 000 pél dá nyos nagy gyûj te mé -
nye ket is le pi pál juk, és ha egy kül föl di ér dek lõ dik, és
ta nul má nyoz ni akar ja a szé kely föl di vi lág hí rû levantei
fa u nát, ne men jen sem Bu ka rest be, sem Ko lozs vár ra,
ha nem jöj jön a for rás hoz hoz zánk. Nem 100 000, ha -
nem mil lió pél dányt gaz da gon on tó és rend sze res gyûj -
te ményt sze ret nék lát ni ab ban a szo bá ban. Ne ijedj meg
a nagy szám tól, hisz a szo bá ba az egész be fog fér ni,
hisz pl. a kis Hydrobia csi gák ból 100 000 el fér egy ska -
tu lyá ban.

A ta valy és az idén csu pán kí sér le ti gyûjtõu-
takat tet tem, és mér le gel tem a le he tõ sé ge ket. Most már
elég jól ki ala kul tak a ter ve im, és lá tom a mun ka tár sak
egész se re gét, aki ket meg fo gok tud ni nyer ni a mun ká -
nak. De eh hez el sõ sor ban ne ked, mint a Mú ze um igaz -
ga tó já nak kell hoz zá já ru lá so dat ad nod, és ha ez meg lesz,
ami rõl biz tos va gyok, ak kor ké rem a se gít sé ge det. A
mun ka nem egy hó nap, sõt nem is egy esz ten dõ, ha nem
esz ten dõk kö vet ke ze tes és jól szer ve zett fá rad sá gá val
fog ja meg hoz hat ni a terv ben vá zolt ered ményt, ahol az
er köl csi és anya gi buz dí tás és alap ve tés mun ká ja lesz a
te ke zed ben, a tu do má nyos ve ze tés és be szer ve zés az
enyém ben, míg a si ker a mun ka tár sak se gí tõ ere jé ben.

A ter vem a kö vet ke zõ. Én mint az egész nek a
szer ve zõ je, fa lu ról fa lu ra já rok, és esz köz löm az anyag
szak sze rû be gyûj té sét. A ta ná ri fi ze té sem ter mé sze te sen
ha tá ro kat szab, és így az úti költ sé get tu dom a zse bem bõl
fe dez ni, de az el lá tást az il le tõ fa lu pap já tól vagy ta ní tó -
já tól kap nám, akit egyút tal mun ka társ nak is sze mel nék
ki, amint az Erõsdön igen sze ren csé sen tör tént. It ten ké -
rem a se gít sé ge det, hogy a kü lön bö zõ fal va kon az el szál -
lá so ló gaz dát és mun ka tár sat je lez zé tek ne kem, és a Mú -
ze um tól is kap jon fel vi lá go sí tást az il le tõ. Úgy mint
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NAGY Já nos Erõsdön, ki vin ném a kö vü let le lõ hely re, és
egy pár na pig együtt dol goz va be ta ní ta nám a szak sze rû
gyûj tés minkéntjére. Az együtt gyûj tött anya got ter mé -
sze te sen én ve szem ma gam hoz, és itt hon ki mo som és fel -
dol go zom tu do má nyos rend sze res ség gel. A be ne velt
mun ka társ azu tán a to váb bi gyûj té se (ál lan dó mun kát ér -
tek alat ta) ered mé nyét itt egye ne sen a mú ze um nak kül di
el, ahol a lá di kó kat és zsá kocs ká kat úgy, ahogy jön nek,
fel bon tat la nul, va la ho vá szá raz hely re be rak tá roz zá tok,
csu pán a kül dõ meg je lö lé sé vel. Amit így az tán a mun ka -
tár sak az egész nyá ri sze zon alatt be küld tek, és ti el rak tá -
roz tá tok, én érin tet le nül meg ta lá lom, ami kor le uta zom
Szentgyörgyre, ahol a mú ze um ven dé ge ként hoz zá kez -
dek a ki pa ko lás, el osz tás és meg ha tá ro zás mun ká já hoz.
En nél a mun ká nál lesz szük sé gem a most Bras só ban ál -
ta lad be mu ta tott fi a tal kollégára32, mint mun ka társ ra.
Mert õt kell be ne vel nem elõ ször is a sep si szent györ gyi
meg az illyefalvi anyag be gyûj té sé re, to váb bá pe dig az
óri á si anyag ki isza po lá sa, pre pa rá lá sa és szét osz tá sa el -
vég zé sé re, és a min ta gyûj te mény meg szer ve zé se után a
meg ha tá ro zá sok egy jó ré szét is könnyen el fog ja sa já tí -
ta ni. Csak is így tu dok be lõ le geo ló gust ne vel ni úgy, mint
Bras só ban már ki fe jez ted ezirányú óha jo dat. Tá jé ko zás -
kép pen köz löm a fa luk ne ve it, aho vá el kell men nem és
mun ka tár sat kap nom: Sep si szent györgy, Illyefalva (v.
[Al-]Doboly), [Sepsi-]Szentkirály, An gya los a fi a tal kol -
lé ga gyûj tõ te rü le te lesz. Ezen kí vül: Erõsd (NAGY Já -
nos), Árapatak, Hidvég, Nyáraspatak, Középajta (Zalán-
patak), Miklósvár, Köpec, Barót, Bodos, Szárazajta, Kis -
ba con, Bardoc, Vargyas, Fel sõ rá kos, Ür mös, Apá ca,
[Szász-]Magyarós és Al só rá kos.

A mun ka jó elõ ké szí té sé re egy év áll ren del ke -
zés re, kb. 10 hó nap. A jö võ nyár jú ni u sá nak vé gén
vagy jú li us kö ze pén in dul nék jól fel sze rel ve az apos to -
lok út ján Al só rá kos ra, on nan Fel sõ rá kos, Vargyas, Ba -
con, Barót, le az Olt mentén,33 amíg az tán a nyár vé gé -
re le ér nék Szentgyörgyre.

A mú ze um ré szé rõl anya gi ak ban ska tu lyák ra,
zsá kocs kák ra és kü lön bö zõ fém- meg üveg tu bu sok nak
egész lé gi ó já ra vol na szük sé gem, amit a mun ka tár sak -
nál hagy hat nék az anyag be gyûj té sé re és ex pe di á lá sá ra.
Szi va ros, do hány-, ka lap-, ci põ- és ha son ló ska tu lyák
össze gyûjt he tõk a vá ros ból is szép szám mal ki adás nél -
kül; a pa ti kák ból szin tén be kell gyûj te ni az üres üveg-
meg fém tu bu so kat, ami száz szám ra gyûl össze a kü lön -
bö zõ pasz til lák da ra bon kén ti el adá sa ré vén, ez sem 
ke rül pénz be, re mé lem. Csu pán egy pár ezer ap ró tu bus
az, ami pénz be fog ke rül ni. No és azu tán a gyûj te mény -
szek ré nyek meg épí té se kí ván még egy kis anya gi ál do -
za tot a mú ze um tól (1. áb ra).

2 db. ilyen for ma szek rény elég lesz az anyag
be fo ga dá sá ra és el ren de zé sé re. Felül üveg alatt a min -
ta gyûj te mény, alul fa luk és le lõ he lyek sze rint cso por to -

sí tott és szét vá lasz tott anyag, el oszt va és meg ha tá roz -
va. A fel sõ pad kán és az ol dal fi ók ban na gyobb ké zi
pél dá nyok, „fel irat ok”, tér ké pek, ma gya rá za tok. Két
ilyen szek rény gon do lom ép pen el fér ne an nak a szo bá -
nak a kö ze pén, ahol a geo ló gi ai és bo ta ni kai gyûj te -
ményt lát tam. Az el osz tat lan nyers anya got má sutt 
tar ta nók, ide csak a meg ha tá ro zott és el osz tott, fel dol -
go zott anyag ke rül ne. Bodoson is me rem a re for má tus
pa pot, szin tén ér dek lõ dõ, nagy sze rû fiú. Ha má sutt is
kap nék ezek hez ha son lót, ak kor biz tos a si ker.

Ezek vol ná nak a ter ve im. Egy re azon ban kér -
lek igen szé pen, a nagy do bot és a nagy han gú be ígé ré -
se ket nem sze re tem, amíg a mun ka ered mé nye it nem
de monst rál ha tom kéz zel fog ha tó an, ad dig nem sze ret -
ném, ha a ne vem akár mi fé le kép pen is nyil vá no san 
sze re pel ne. A moz ga lom ve ze tõ je a Mú ze um rep re zen -
tán sa, az igaz ga tó, mint ahogy tény le ge sen is az zá kell
len ned, és csak a kül sõ és a szak mun kát lát ha tom el.

A ter ve i met elõ ter jesz tem, ami bõl egy részt
már vég re is haj tot tam jó si ker rel, az anya got a tél fo -
lya mán ren de zem és fel dol go zom. Most már raj tad a
sor, hogy át vedd azt, ami át ve he tõ és hasz no sítsd a mú -
ze um  ré szé re. Vá la szo dat vá rom.

Tisz te let tel jes üd vöz let tel és igaz sze re tet tel
TÖ RÖK Zol tán s. k.

55..
CSU TAK Vil mos TÖ RÖK Zol tán nak
Sep si szent györgy, 1934. szept. 14.

Ked ves Zol tán ba rá tom!
Nagy öröm mel vet tem és ol vas tam fo lyó hó

10-én kelt szí ves le ve le det. Egész el gon do lá so dat, min -
de nik ter ve det he lyes lem, el fo ga dom, és ma ga mé vá te -
szem, s raj ta le szek, hogy mind szel le mi, mind anya gi
vo nat ko zás ban min den ren del ke zé sem re ál ló úton alá -
tá masszam.

Ter mé sze te sen a rész le te ket il le tõ en ez után is
Tõ led ké rem és vá rom eset rõl eset re a spiritust. Meg -
nye rem el gon do lá sod nak és biz to sí tom a szá mod ra a
SZA BÓ Jó zsef if jú kol lé gám mun ka ere jét, s ez után
mind azo két az er dé lyi geo ló gus ba rá ta in két is, akik ne -
kem is és mú ze u munk nak is jó ba rá tai, mint pl. az öreg
SZÁDECZKY Gyu la, BA LOGH Er nõ, TULOGDY
János34 és BÁ NYAI Já nos.

El sõ sor ban most ép pen ar ra kér lek, szí ves kedj
ki egé szí te ni e rend kí vül nagy be csû le ve le det az zal, ho -
gyan, mi kép pen gon do lod mind ezek nek a jó ba rá ta ink -
nak a be kap cso lá sát és fog lal koz ta tá sát mi nél ke ve sebb
költ ség gel, de mi nél több ered ménnyel, kö zös szé kely
mú ze u munk ja vá ra.

Ami a kül dött szek rény raj zo dat il le ti, ha a jó
Is ten meg se gít, a té len meg csi nál ta tom, és az tán vá rom



csen des szív vel és tü re lem mel, amíg a ti buz gó sá go tok
és szak tu do má nyo tok azt meg fog ja töl te ni.

Egy elõ re ezt kí vá nom vá la szol ni ked ves és
nagy örö met szer zett le ve led re, és igaz ba rát ság gal,
sze re tet tel ölel lek

66..
TÖ RÖK Zol tán CSU TAK Vilmosnak35

Se ges vár, 1934. ok tó ber 18.

Ked ves Igaz ga tó úr!
Szept. 14-tõl kel te zett vá la szo dat vet tem, sõt

az óta már a KÖNCZEI le ve lét és el sõ kül de mé nyét is
meg kap tam. Igen ör ven dek, hogy a várt meg ér tés sel ta -
lál koz tam. A szek rény terv raj zá ban még annyi hoz zá -
tol da ni va lóm vol na, hogy a KÖNCZEI ál tal pro po nált
aj tók he lyett a fi ók osz lo pok le zá rá sá hoz föl sza la dó és
le húz ha tó re dõny zárt (fa re dõnyt) al kal maz za tok, mert a
ter mé sze te sen két fe lé nyí ló aj tók sok he lyet kér nek,
ami pe dig nem túl sá go san bõ ven van.

A rész le te ket il le tõ ter ve i met no vem ber hó fo -
lya mán fo gom ki fej te ni, ami kor a mun kám nem lesz
min de nes tül a nya ka mon. A tél fo lya mán sze ret ném be -
le ve lez ni a mun ka tár sa kat, hogy mi re meg jön a nyár,
már a pon tos mun ka terv és idõ be osz tás ki ala kul jon. Er -
re fo gok majd kér ni egy név sort a le ve lem ben kö zölt
hely sé gek számbajöhetõ és út mu ta tá so kat ad ni tu dó em -
be re i rõl, akik kel fel ve het ném a le vél be li kap cso la tot, és
ki tud nám ta po gat ni a se gít sé gük kel a mun ka tár sa kat.

Ad dig ra össze fo gom ál lí ta ni az ál ta lad fel so -
rolt ba rá ta ink be kap cso lá si és mun ka le he tõ sé ge it.

A fi a tal SZA BÓ kol lé gát ez év ben jobb, ha
nem ter hel jük túl, ha nem ké szül jön gõz erõ vel a ké pe sí -
tõ re, ami saj nos már is áp ri lis 1-jé re to ló dott ki, amint
hal lom. A meg szer zett ké pe sí tõ után az tán an nál na -
gyobb erõ vel len dül het be le a mi mun kánk ba.

A tél fo lya mán a nyá ri gyûj té sem fel dol go zott
anya gát le fo gom kül de ni a min ta gyûj te mény be ve ze té se
gya nánt, és az alsórákosi ottlevõ anyag ki egé szí té se ként.

Sok sze re tet tel üd vö zöl
TÖ RÖK Zol tán s. k.

11993355
77..
FADGYAS An na TÖ RÖK Zoltánnak36

Sep si szent györgy, 1935. má jus 27.

Mé lyen tisz telt Ta nár úr!
Hi vat ko zás sal a múlt év szep tem ber 10-én, to -

váb bá ok tó ber 18-án kelt nagy be csû le ve lé re és le ve le -
zõ lap já ra, igaz ga tó úr meg bí zá sá ból tisz te let tel ké rem,
szí ves ked jék ér te sí te ni, hogy a nyár ra ter ve zett prog -
ram ja je len leg hogy áll, mik a ter vei, és most már el -

küld jük-e a fen ti le vél ben jel zett fal vak ban ta lál ha tó se -
gí tõ tár sak ról va ló név sort, vagy ta lán már úgy tet szik
gon dol ni, hogy ké sõ?

Er re s ál ta lá ban eset le ges te en dõ ink re néz ve
ké rem a mi elõb bi szí ves vá la szát, hogy an nak alap ján
jár has sunk el mi is.

Szí vé lyes üd vöz let tel 
FADGYAS

88..
FADGYAS An na TÖ RÖK Zol tán nak
Sep si szent györgy, 1935. jú ni us 7.

Mé lyen tisz telt ta nár úr
Hi vat ko zás sal az Igaz ga tó úr ral Bu ka rest ben

tör tént meg be szé lé sük re, tisz te let tel kül döm az aláb bi
név sort:
1. Árapatakon: DÁ VID Gyu la re for má tus lel kész
2. Hidvégen: LÕRINCZI Ár pád re for má tus lel kész és
TÓTH Ist ván in té zõ
3. Nyárospatakon: Ugyan ezek
4. Középajtán: Dr. POLONKAI Ti va dar re for má tus lel -
kész
5. Miklósváron: SEETHAL Fe renc nagy bir to kos, aki
Miklósváron la kik és NA GYOBB Pé ter re for má tus lel -
kész, aki Bölönben la kik.
6. Köpecen: KOLUMBÁN El lák re for má tus lel kész
7. Baróton: Dr. FÁ BI ÁN Lász ló ügy véd
8. Szárazajtán: KOLUMBÁN Gé za re for má tus lel kész
9. Kis ba con ban: TOM PA Zsig mond re for má tus lel kész
10. Bardocon: GÁS PÁR Sa mu re for má tus lel kész
11. Fel sõ rá ko son: BE NE DEK An tal bor víz ke ze lõ
12. Olasz te le ken: SE BES TYÉN Sán dor re for má tus lel -
kész és BIRÓ Ist ván nyu gal ma zott kol lé gi u mi ta nár
13. Magyaróson: TORÓ Ákos re for má tus lel kész
14. Al só rá ko son: SZOTYORI La jos re for má tus es pe res

Ki vá ló tisz te let tel

99..
CSU TAK Vil mos TÖ RÖK Zol tán nak
Sep si szent györgy, 1935. de cem ber 31.

Ked ves Zol tán ba rá tom!
Nem aka rok el bú csúz ni ad dig az 1935. esz ten -

dõ tõl, amíg há lá san meg nem kö szö nöm, hogy részt
vet tél a nyá ri har gi tai ki rán du lá sun kon, s azon kí vül is
dol goz tál, ahogy KÖNTZEI Gerõ ba rá tunk tól tu dom, a
mi kö zös szé kely mú ze u munk ér de ké ben.

Szí vem bõl ké rem a jó Is tent, hogy az új esz ten -
dõ ben is tart sa meg a jó egész sé ge det és mun ka ked ve det,
s ad jon ne künk újabb le he tõ sé ge ket és al kal mat, hogy is -
mét ta lál koz has sunk kö zös cél ja ink szol gá la tá ban.

Bol dog új évet kí vá nok, és igaz ba rát ság gal ölel lek
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11993366
1100.. 
TÖ RÖK Zol tán CSU TAK Vil mos nak
Sep si szent györgy, 1936. ja nu ár 15.

Ked ves Vil mos bá tyám!
Ked ves új évi meg em lé ke zé se det jan. 2-án

kap tam meg, ami kor a fe le sé ge met szál lí tot tam a kór -
ház ba sú lyos be te gen. Ez volt az a kö rül mény, ami
meg gá tolt ab ban is, hogy meg elõz ze lek, hisz már rég
mind akar tam ír ni és rész le te sen re fe rál ni sok min den -
rõl. Most, hogy vég re a szö võd mé nyek ne héz sé ge in
(or bánc) is túl va gyunk, és így a fe le sé gem va ló szí nû -
leg a ja vu lás út ján van, el sõ gon do la tom az én nagy
adós sá gom volt, és most igyek szem pó tol ni mu lasz tá -
so mat. A har gi tai ki rán du lá sért in kább az én ré szem rõl
vol na il len dõ az igen nagy kö szö net, míg a mú ze u mért
még iga zán sem mit se tet tem, ami ilyen me leg és fi -
gyel mes kö szö ne tet ér de mel ne. Rád vall, hogy a jó
szán dé kot is ilyen bõ ke zû en ju tal ma zod. Az új esz ten -
dei jó kí ván sá go kat én csak most tu dom vi szo noz ni, Is -
ten ál dá sát kér ve úgy rád, mint az ál ta lad ve ze tett in téz -
mé nyek re, hogy az új esz ten dõ ben ne csak egész ség ben
és bé ké ben él je nek, ha nem fej lõd je nek is, úgy, ahogy
azt fá rad ha tat lan ener gi á val mun ká lod.

Az õsszel is mind ké szül tem, hogy le sza la dok
négy nap ra Szentgyörgyre, SZA BÓ Jós kát be ve zet ni a
ki zsák má nyo lan dó te rü let be, és be in dí ta ni a pa le on to -
ló gi ai ku ta tó mun ká ba. Saj nos, a kö rül mé nyek ke resz -
tül húz ták min den szá mí tá so mat. Kü lö nö sen a pénz ügyi
elõ irány zá sa im dõl tek du gá ba, amit a be teg sé gek az tán
tel je sen össze ku szál tak.

Barótot és kör nyé két elég szé pen be gyûj töt -
tem, de a mun ka las san ha lad. Baróton Dr. ZATHU -
RECZKY lá tott szí ve sen, és VALICS Já nos se gí tett a
mun ká ban igen ked ve sen, nem szá mít va a ta nít vá nya -
im se gít sé gét.

A szor tí ro zó mun kát las san meg csi ná lom, és
össze ál lí tok egy min ta gyûj te ményt a leg fon to sabb ala -
kok ból és be csü le te sen de ter mi nál va. Az ál lan dó friss
anyag után pót lást és gyûj tést a leg ne he zebb be szer vez -
ni, ez még sok mun ká ba és fej tö rés be ke rül, s ak kor is
ne he zen lesz meg old ha tó. Ta lán a Jós ka ba rá tunk ré vén
és együt tes mun ká val si ke rül ni fog, hoz zá ad va a leg -
fon to sab bat, a te se gít sé ge det.

Nyá rá ra prog ra mot nem csi nál tam, mert itt is a
pénz ügyi té nye zõk fog nak dön te ni, s hogy azok hogy
fog nak ala kul ni most a be teg ség után, egy elõ re még
nem tu dom. Min den eset re egy ré szét a ki je lölt prog -
ram nak el fo gom vé gez ni. Majd meg lát juk. Ha las san is
dol go zom, de afe lõl nyu godt le hetsz, hogy ha Is ten él -
tet, a meg ren delt mun kát be is fo gom fe jez ni. Kor lát lan
anya gi esz kö zök és bõ fel sze re lés mel lett is el tar ta na a

mun ka egy pár évet, így bi zony tíz is le het be lõ le, amíg
az el sõ le ve lem ben vá zolt ke re te ket be is tölt hes sük
anyag gal (fel dol go zott és de ter mi nált anyag gal).

Még egy szer kö szö net a ked ves meg em lé ke -
zé sért.

Igaz sze re tet tel üd vö zöl
TÖ RÖK Zol tán

SZA BÓ Jós kát üd vöz löm

1111..
TÖ RÖK Zol tán a Szé kely Nem ze ti Mú ze um

Igaz ga tó-vá laszt mányá nak 
Se ges vár, 1936. szep tem ber 7-én37

A Szé kely Nem ze ti Mú ze um Te kin te tes Igaz -
ga tó-vá laszt má nyá hoz, Sep si szent györgy

A ve ze té sük alatt ál ló Szé kely Nem ze ti Mú ze -
um to váb bi fej lõ dé sét és an nak fel vi rág zá sát szol gá ló
mun ka kör fel ada ta i nak újabb irá nyát, a Te kin te tes
Igaz  ga tó-vá laszt mány, amint azt a múlt évek ben ren de -
zett ter mé szet tu do má nyi ku ta tó- és gyûj tõ ex pe dí ci ók
szer ve zé se bi zo nyít ja, vi lá go san és böl csen fel is mer te
és meg szab ta. Ez a mo dern idõk nek kö ve tel mé nye ként
je lent ke zõ ter mé szet tu do má nyi irány zat új mun ka kö rö -
ket hoz be a mú ze um éle té be, amellyel kap cso la to san
egy ja vas lat tal és egy azt ki fej tõ elõ ter jesz tés sel já ru lok
a Te kin te tes Igaz ga tó-vá laszt mány elé.

Csak pár éve volt al kal mam meg is mer ni és
kap cso la to kat te rem te ni a Mú ze um mal, az EME ván-
dorgyûlése alkamából. CSU TAK igaz ga tó úr ral a tár -
gya lá so kat a bras sói vádorgyûléskor kezd tem meg. Az
így fel vett és las san ki mé lyü lõ kap cso la tok nak alap ját
egy ja vas la tom ké pez te, ami nek fon tos sá gát és kü lö nö -
sen a Mú ze um te kin té lyé nek nö ve lé sét és to vább fej lõ -
dé sé nek biz to sí tá sát leg hat ha tó sab ban szol gá ló esz kö -
zét föl is mer ve ki je löl tük és mun ká ba vet tük az új fel -
ada tot: a Há rom szé ki- és Baróti-medencék igen gaz dag
és vi lág hí rû pa le on to ló gi ai és geo ló gi ai anya gá nak be -
gyûj té se, fel dol go zá sa és an nak a mú ze um ba va ló és
fon tos sá gát ki eme lõ ki ál lí tá sa. Ezt az igen szép és nagy
mun kát mint szak em ber vál lal tam, és CSU TAK Vil -
mos, KÖNTZEI dr.-ral egye tem ben, akit a ter mé szet tu -
do má nyi kér dé sek meg vi ta tá sá ban mint ta nács adó ját
min dig be vont a sze mé lyes és le vél be li tár gya lá sok fo -
lya mán, meg vi tat tuk, és a mun ka ter vet ki dol goz tuk. A
Te kin te tes Vá laszt mány el né zé sét ké rem, ha ter jen gõ -
sen adom elõ az elõz mé nye ket. Az a kö rül mény, hogy
én ál la mi al kal ma zás ban va gyok, óva tos ság ra in tett, és
így CSU TAK igaz ga tó úr tól tel jes ti tok tar tást kér tem.
Sze re tett el nö künk, dr. TÖ RÖK An dor ál tal az idei ká-
szoni ku ta tó utunk al kal má ból tör tént ke gye le tes meg -



em lé ke zé se so rán em lí tet te, hogy a CSU TAK igaz ga tó
úr ha gya té kát át ta nul má nyoz va a mú ze um ra vo nat ko -
zó an igen gaz dag és sok ol da lú mun kál ko dást, kez de -
mé nye zést si ke rült re konst ru ál nia. Le het, hogy az én ti -
tok tar tást ké rõ tár gya lá si fel tét elem azt ered mé nyez te,
hogy a ha gya ték ból az ál ta lam jel zett kez de mé nye zõ
mun ka és an nak elõ ké szí tõ mun ká la tai nem bon ta koz -
tak ki fon tos sá guk nak meg fe le lõ en és ab ban a mér ték -
ben, ami lyen fon tos sá got CSU TAK Vil mos tu laj do ní -
tott ne ki. Ez az a kö rül mény, ami ar ra kész tet, hogy
rész le te sen fel tár jam fe lejt he tet len ba rá tunk ezirányú
ha gya té kát, amit most mint ke gye le tes kö te les sé get,
meg sok szo ro zott erõ vel kell vég re haj ta ni, hogy ki vá ló
sze mé lyi sé gé nek meg fe le lõ en mo nu men tá lis em lé ket
ál lít sunk a meg kez dett mun ka foly ta tá sá val és be fe je -
zé sé vel.

Már CSU TAK igaz ga tó úr be lát ta, hogy an nak
a geo ló gi ai és pa le on to ló gi ai anyag nak, ame lyik kü lön -
le ge sen há rom szé ki, te hát an nak a föld nek a vi lág hí rû
ter mé ke, amely re épült az egész mú ze um, a gyûj te -
mény bõl hi á nyoz ni nem vol na sza bad, mert az szé gyen
ránk néz ve, te hát presz tízs kér dé se a mú ze um nak. A hí -
res szentgyörgyi, illyefalvi, árapataki meg vargyasi
(hogy csak a leg fon to sab ba kat em lít sem) kö vü let anya -
got ha va la ki ta nul má nyoz ni akar ja, hi á ba megy be a
Szé kely Nem ze ti Mú ze um ba, mert ott majd nem sem mit
sem ta lál, ha nem vagy Bu ka rest be, vagy Ko lozs vár ra,
vagy Pest re, vagy Bécs be kell men nie, ahol min de nütt
klasszi kus anya got gyûj töt tek össze a geo ló gu sok.

Ha még hoz zá vesszük, hogy en nek a pa le on -
to ló gi ai vi lág rit ka ság nak a fel dol go zá sá val pár hu za mo -
san a szén, bor víz, kõ és egyéb kin csek mu ze á lis fel tá -
rá sa szin tén vég re hajt ha tó, s ami bõl je len leg a sem mi -
vel egyen lõ ér té kû anyag fö lött ren del ke zik, ak kor azt
hi szem, bár ki be lát hat ja en nek a mun ká nak a fon tos sá -
gát és hasz nos sá gát.

Ré szem rõl az anyag ba be dol goz tam ma gam,
hisz már évek óta, amennyire sze rény anya gi esz kö ze -
im meg en ged ték, a kü lön bö zõ kö vü let le lõ he lye ket föl -
ke res tem, és már ed dig is ki mo sott és be gyûj tött anyag
áll több ezer pél dány ban a mú ze um ren del ke zé sé re. A
mú ze um tól még ezideig az er köl csi tá mo ga tá son kí vül
egye bet nem kér tem, mi vel csak a mun kák el vég zé sé -
rõl volt szó. CSU TAK igaz ga tó elõ ször a nép raj zi mú -
ze um egy ré szét akar ta el he lyez ni úgy, hogy az így
meg ürült hely re te le pít hes se a geo ló gi ai részt egy ál ta -
lam ja va solt raj zú és mé re tû ki ál lí tá si szek rény be,
amely nek meg csi nál ta tá sát több ször meg ígér te. Saj nos
a be ígért szek rény nem ké szült el, s így az ed dig be -
gyûj tött anyag is csak lá dák ba rak va he ver a mú ze um -
ban vagy ná lam.

Mi u tán a kez det ne héz sé ge in túl ju tot tam, és
már anyag hal mo zás ról pa nasz kod ha tom, az zal a ké rés -

sel for du lok a Te kin te tes Vá laszt mány hoz, hogy a fe -
lejt he tet len em lé kû CSU TAK Vil mos ál tal el ej tett fo na -
lat ke gye le te sen föl ven ni szí ves ked jék és ne kem mó dot
nyújt son ar ra, hogy a gyûj tött mun kát foly tat ni és be fe -
jez ni ké pes le gyek. Eh hez a be ve ze tõ mun ká la tok sze -
rény ke re te in túl már anya gi tá mo ga tást is igény lek,
mert úgy a sa ját sze rény anya gi kö rül mé nye im, csu pán
a kis ta ná ri fi ze tés, va la mint az EME ál tal nyúj tott 1000
le jes ku ta tá si se gély, amit eb ben az év ben kap tam, és
szin tén a szé kely mú ze um cél jai szol gá la tá ra köl töt tem
el, már ele gen dõ ala pot nem szol gál tat nak. Két irá nyú
tá mo ga tá sát ké rem a Te kin te tes Vá laszt mány tól:

1. Meg fe le lõ szek ré nyek vagy lá dák, ska tu -
lyák és tu bu sok be szer zé se, amik le he tõ vé te szik az
anyag fel dol go zá sát és el rak tá ro zá sát mind ad dig, amíg
a meg fe le lõ ki ál lí tá si szek ré nyek meg épí té se le het sé -
ges sé vál nék.

2. A gyûj tés és a fel dol go zás meg könnyí té sé re
éven ként fo lyó sí tan dó pénz be li se gély, ami nek egyik
ré sze a nyá ri gyûj té sek kész ki adá sa i nak a fe de zé sé re,
míg a má sik ré sze a té li idõ szak ban esõ fel dol go zás, úti
és egyéb kész ki adás ok meg té rí té sé re szol gál ná nak.
Ma gá ért a mun ká ért kü lön dí ja zást nem szá mí tok fel,
épp úgy a gyûj tés nél na pi dí jat nem igény lek, csu pán a
kész ki adá sa im meg té rí té sét, ami an nál is könnyebb,
mert fél árú vas úti ked vez mé nyem van.

Mind ezen költ sé gek fe de zé sé re ele gen dõ len -
ne, ha a Te kin te tes Vá laszt mány évi 4-5000 lej nyi ala -
pot ta lál na. Nem egy összeg ben, ha nem rész le tek ben
kel le ne utal vá nyoz ni, szük ség sze rint, csu pán a nyá ri
gyûj tés ki adá sa i nak fe de zé sé re kel le ne egy össze gû na -
gyobb utal vá nyo zás kb. 2000 lej.

Ha már ele gen dõ fel dol go zott anyag fog ren -
del ke zé sünk re áll ni, azok ból szak sze rû en össze ál lí tott
so ro za to kat bel- és kül föl di gyûj te mé nyek nek cse ré be
küld ve gyûj te mé nyün ket olyan mér ték ben gaz da gít hat -
juk, hogy ér té ke meg sok szo ro zó dik, sõt még pénz be li
el len szol gál ta tást is re mél he tünk.

Ami lyen sze re pe volt a Szé kely Nem ze ti Mú -
ze um hír ne vé nek meg ala po zá sá ban az erõsdi ar che o ló -
gi ai anyag fel tá rá sá nak és fel dol go zá sá nak meg ki ál lí -
tá sá nak, en nek a ki küz dött hír név nek újabb, az ed di git
nem csak fenn tar tó, ha nem fö lül mú ló ra gyo gást ad na a
fent ki fej tett geo ló gi ai és pa le on to ló gi ai kin cse ink mu -
ze á lis fel tá rá sa.

Ab ban a re mény ben, hogy a Te kin te tes Igaz -
ga tó-vá laszt mány a fel aján lott mun ka ter vet a mú ze um
fel vi rág zá sa és a CSU TAK igaz ga tó úr em lé ké nek és
ha gya té ká nak ke gye le tes ápo lá sá ra el fo gad ni és tá mo -
gat ni mél tóz ta tik, ma ra dok a Te kin te tes Vá laszt mány
min den kor kész hí ve.

Tisz te let tel jes üd vöz let tel
TÖ RÖK Zol tán ta nár
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1122..
KE RESZ TES Kár oly és FELSZEGHI Ist ván,

a Szé kely Nem ze ti Mú ze um Igaz ga tó-vá laszt mány
nevében38

Sep si szent györgy, 1936. nov. 25-én

Mé lyen tisz telt Ta nár úr!
Hi vat ko zás sal a fo lyó év szep tem ber 7-én kelt

szí ves le ve lé re, tisz te let tel ér te sít jük, hogy az ab ban
fog lal ta kat a leg utób bi ügy ve ze tõ-ta ná csi gyû lé sünk
elé ter jesz tet tük. A gyû lés Ta nár úr nak mú ze u munk to -
váb bi fej lesz té sé re s kü lönösen a há rom szé ki geo ló gi ai
és pa le on to ló gi ai anyag össze gyûj té sé re, fel dol go zá sá -
ra és meg fe le lõ mó don va ló ki ál lí tá sá ra vo nat ko zó
nagy be csû aján la ta it nagy öröm mel és há lás kö szö net -
tel fo gad ta el. Mú ze u munk ve ze tõ sé ge ez után is a leg -
na gyobb kész ség gel áll Ta nár úr tá mo ga tá sá ra nem csak
er köl csi leg, ha nem a le he tõ ség sze rint anya gi lag is. A
mú ze um vál lal ja a anyag gyûj tés sel és fel dol go zás sal
já ró kész ki adá so kat évi pár ezer lej ere jé ig. Fix össze -
get egy elõ re nem mer tünk meg ál la pí ta ni, mert je len leg
pén zünk nincs, de rész le tek ben erõnk höz ké pest a Ta -
nár úr nak meg té rít jük, s a nyá ri na gyobb ki adás fe de zé -
sé rõl is fo gunk gon dos kod ni. Kér jük azon ban, hogy
elõ ze te sen min ket meg ke res ni szí ves ked jék, hogy kö -
zöl hes sük, hogy a szük sé ges összeg ren del ke zé sé re 
áll-e. A kí vánt ki ál lí tá si szek ré nye ket is meg csi nál tat -
juk. Je len leg dr. NAGY Je nõ al el nök úr39 Csík ban pró -
bál ké szít tet ni ilyen for ma szek rényt dr. KÖNTZEI
Gerõ bo ga rai és lep kéi ré szé re, mert õ már na gyon ré -
gen sür ge ti ezt. Ha ez el ké szül, s meg lát juk, hogy
mennyi be ke rül, ak kor Ta nár urat ér te sí te ni fog juk,
hogy mi kor ke rül het sor a geo ló gi ai szek ré nyek re. Mi -
dõn mú ze u munk ér de ké ben tett ed di gi fá ra do zá sát há -
lás szív vel meg kö szön jük, kér jük Ta nár urat, hogy kí -
ván sá ga it ve lünk idõn ként kö zöl ni szí ves ked jék, hogy
ön zet len mun ká já ban tá mo ga tá sá ra le hes sünk.

A Szé kely Nem ze ti Mú ze um ügy ve ze tõ-ta ná -
csa ne vé ben

ki vá ló tisz te let tel
ügy ve ze tõ al el nök, igaz ga tó-õr

*
[Szé kely Nem ze ti Mú ze um ügy ve ze tõ-ta ná csa

1936. no vem be ri vo nat ko zó ha tá ro za tá nak mel lé kelt
elõ ter jesz té se az 1936. évi, no vem be ri igaz ga tó-vá -
laszt má nyi gyûlésen:]40

Tisz te let tel je len tem, hogy TÖ RÖK Zol tán se -
ges vá ri ta nár, a nyá ri ku ta tó tu dós tár sa ság egyik geo -
ló gus tag ja a mú ze um to vább fej lesz té se ér de ké ben, s
kü lö nö sen a há rom szé ki geo ló gi ai és pa le on to ló gi ai
anyag össze gyûj té sé re, fel dol go zá sá ra és meg fe le lõ
mó don va ló ki ál lí tá sá ra aján la tot tett, mert sze rin te en -
nek a hí res kö vü let anyag nak mú ze u má ból hi á nyoz ni

nem le het. A mun kát in gyen vál lal ta, de az anyag gyûj -
tés sel és a fel dol go zás sal já ró kész ki adá sa i nak évi pár
ezer lej össze gig meg té rí té sét, va la mint meg fe le lõ ki ál -
lí tá si szek ré nyek be szer zé sét kér te.

Azt is fel aján lot ta, hogy a már össze gyûj tött
anyag nak el ren de zé sé re és ki pre pa rá lá sá ra fél árú úti -
költ ség ének meg té rí té se el le né ben haj lan dó a ta vasz fo -
lya mán he ten ként szom bat reg gel tõl hét fõ es té ig Szent-
györgyre jön ni, a mun kát be in dí ta ni és el vé gez ni, mert
sze rin te ami lyen sze re pe volt a mú ze um hír ne vé nek
meg ala po zá sá ban az erõsdi anyag fel tá rá sá nak, ép pen
ilyen hírt sze rez ne a  mú ze um nak a geo ló gi ai és pa le -
on to ló gi ai kin csek fel tá rá sa és ki ál lí tá sa.

Ügy ve ze tõ ta ná csunk, fog lal koz ván TÖ RÖK
Zol tán be ad vá nyá val, a fel aján lott mun kát, mely mú ze -
u munk gyûj te mé nye i ben nagy hi ányt pó tol na, kö szö -
net tel el fo gad ta, ki ál lí tá si szek ré nyek ké szí té sét, va la -
mint sze rény össze gû anya gi tá mo ga tást ré szé re ki lá -
tás ba he lye zett.

Tisz te let tel ké rem en nek jó vá ha gyó tu do má sul
vé te lét.

1133..
TÖ RÖK Zol tán FELSZEGHI Ist ván nak
Se ges vár, 1936. de cem ber 28.

Mé lyen tisz telt Igaz ga tó úr!
Fo lyó év no vem ber 25-én kelt 226. szá mú át -

ira tát vet tem, és csak most ju tot tam hoz zá, hogy rész le -
te sen meg vá la szol jam. Az évharmadzárás mun kái,
majd pe dig a be teg sé gem (szem gyul la dás, ami író kép -
te len né tett) gá tol tak meg ab ban, hogy ide jé ben vá la -
szol has sak.

Öröm mel ol vas tam, hogy a Mú ze um igaz ga tó-
vá laszt má nya tá mo ga tá sát biz to sí tot ta mun kám ré szé -
re. Ez zel kap cso la to san egy pár kér dést sze ret nék in téz -
ni Igaz ga tó úr hoz.

Amennyi ben SZOTYORI es pe res úr Al só rá -
kos ról be küld te a lá dá kat a Mú ze um ba, a ná lam le võ
anyag gal együtt már elég szép anyag áll ren del ke zé -
sünk re. En nek az anyag nak az el ren de zé se, ki pre pa rá -
lá sa ügyé ben sze ret ném, ha le het ne a tél vagy a ta vasz
fo lya mán egy le uta zá som Szentgyörgyre, az úti költ ség
és a kész ki adás ok meg té rí té se el le né ben. Én min den
hé ten szom bat reg gel 9 órá tól kedd reg gel 8 órá ig sza -
bad va gyok, sõt szük ség ese tén kedd- és szer dá val meg
is told hat nám. Ha az is ko la vagy a Mú ze um egy elõ -
adás meg tar tá sá ra meg hív na, a mel lé kelt kü lön le nyo -
mat ban meg je lölt tárgy kör rel, ez még meg fe le lõbb ke -
re tet ké pez ne a be kül dött anyag fel dol go zá sá ra.

Itt ka pcso ló dik be az is ko la ter mé szet rajzsza -
kos ta nár já nak a kér dé se. Ez a kér dés vég le ges meg ol -
dást ka pott-e? Amennyi ben igen, meg kér ném meg ér -



dek lõd ni, hogy a pa le on to ló gia iránt vol na-e ben ne ér -
dek lõ dés? Ha ér dek lõ dik, és haj lan dó be dol goz ni ma -
gát eb be a ku ta tá si ág ba, úgy ott lé tem alatt már 
be ve zet ném a gyûj tés és fel dol go zás egy és más fo gá -
sa i ba. Az vol na a leg jobb, ha egy ál lan dó mun ka tár sat
kap nék, ami a Mú ze um nak is te kin té lyes meg ta ka rí tást
je len te ne, mert idõ vel fe les le ges sé ten né az én idõn kén -
ti le uta zá sa im költ sé ge it, s egy ben biz to sí ta ná az ál lan -
dó anyag gyûj tés és fel dol go zás fo lya ma tos sá gát, s az
el he lye zés ne héz prob lé má ját ál lan dó an sür get het né.

A nyá ri ott lé tem alatt saj nos sem mit sem tud -
tam vé gez ni, a va ká ció idõ sze rût len sé ge ha za ker ge tett
Se ges vár ra.

Az át vett tíz pár to ló tag sá gi gyûjtõiv kö zül ed -
dig a mel lé kelt négy ívet tud tam csak vissza szol gál tat -
ni öt alá írás sal. Egyet CSEH Zol tán úr el ve szí tett, míg
a töb bi öt ív úgy lát szik be fa gyott, mert se hogysem tu -
dom azok ból ki váj ni, akik nek át ad tam. Úgy lát szik, az
ilyen gyûj tõ mun ká hoz túl sá go san él he tet len va gyok.
Az öt ív kö zül egyet még biz to san meg ka pok alá írás sal,
de a töb bi négy azt hi szem vég leg be fa gyott, ugyan
még azo kat is meg pró bá lom, de nem sok a re mé nyem.

Nincs túl nagy ön bi zal mam ah hoz, hogy még
kér jek gyûj tõ íve ket, ha nem in kább egy pár cí met adok,
aho va ké rek kül de ni egy-egy kör le ve let.

Gróf BETH LENBá lint, Criº41 (jud. Târnava-Mare)
Dr. TÓTH La jos re for má tus lel kész (Sighiºoara)
RÓNAYJe nõ ró mai ka to li kus es pe res (Sighiºoara)
SÁN DOR Ist ván re for má tus igaz ga tó-ta ní tó
Az ed dig be gyûj tött 500 lej jel mit csi nál jak,

pos tán küld jem be, vagy vár jam meg a még va ló szí nû -
leg be fo lyó 200 lejt, és a 700 lejt, majd ha le uta zom,
sze mé lye sen ad jam át, vagy pe dig pos tán küld jem?

A nyá ri ott lé tem al kal má val An nus ká tól fel -
vet tem 200 lejt. Mos ta nig nem küld tem meg ezt, mert
az Igaz ga tó úr tá vol lé te foly tán nem tud tam jó vá ha gyá -
sát kér ni, hogy a vá sá rolt tu bu sok és a szál lí tá si költ sé -
gek kész ki adá sá ban szá mol jam el. Most ké rem ezt, és
mel lé kel ten csa to lom a nyug tát, ame lyik kel ké rem ki -
cse rél ni az An nus ká nál le võ ket.

A ki ál lí tá si szek ré nye ket, ame lye ket Dr.
NAGY Je nõ al el nök úr ké szít tet Csík ban, is sze ret ném
meg néz ni al kal mi lag, hogy meg fe le lõ-e az én cél ja im -
nak is, vagy eset leg kis mó do sí tást kell raj ta meg ej te ni.
Min den eset re igen örü lök, hogy már szó le het a szek ré -
nyek meg csi ná lá sá ról.

Sok min den vol na, amit így levélbelileg ne héz
el in téz ni, a szó be li meg tár gya lás köz vet le nebb és rész -
re haj lóbb. Ezért meg kér ném, ha a tél vagy a ta vasz fo -
lya mán al kal mam len ne le rán dul ni egy ve tí tett ké pes
elõ adás meg tar tá sa kap csán Szentgyörgyre, olyan idõ -
ben, ami kor min den kit a he lyén ka pok, aki vel tár gyal -
ni vagy be szél ni va lóm van.

Új ra el né zést és bo csá na tot ké rek a ké sõi vá la -
szért, de a kö rül mé nyek és be teg sé gem meg gá tol tak.

Egy ben bol dog új esz ten dõt is kí vá nok, és
még azt, hogy az el múlt évek ben ki épült kap cso la ta ink
az új év ben el mé lyül je nek és ko ro sab bá vál ja nak a Mú -
ze u munk és né pünk bol dog sá gá ra és fel vi rág zá sá ra.

Szí ves vá la szát kér ve ma ra dok kol le gi á lis üd -
vöz let tel

igaz hí ve 
TÖ RÖK Zol tán s. k.

Ui. A bu ka res ti ka to nai tér ké pé sze ti in té zet bõl
a Baróti- és Szentgyörgyi-medence meg fe le lõ tér ké pe -
it a mú ze um nak be sze rez ném, mert ne kem is szük sé -
gem vol na rá, és hasz ná lat után mint ere de ti la po kat
úgy is a mú ze um nak szol gál ta tom be, mint tu laj do nos -
nak. Egy elõ re 3-4 lap ra vol na szük ség (da rab ja 200
lej), ezek be szer zé sé re le het ne ala pot ta lál ni? Rend re
az tán be sze rez nõk az egész tér kép anya got (1:25 000,
1:100 000 és 1:75 000), az egész szé kely föl di tér kép -
anya got, ami fel tét le nül szük sé ges a mú ze um pros pe rá -
lá sá hoz.

11993377
1144..
FELSZEGHI Ist ván TÖ RÖK Zol tán nak
Sep si szent györgy, 1937. ja nu ár 27. 

Mé lyen tisz telt Ta nár úr!
Hi vat ko zás sal múlt év de cem ber hó 28-án kelt

nagy be csû le ve lé re, tisz te let tel ér te sí tem, hogy ügy ve -
ze tõ-ta ná csunk csak feb ru ár hó el sõ fe lé ben fog gyû lést
tar ta ni, s ad dig szí ves tü rel mét ké rem le vél ben fel tett
kér dé se i nek a meg vá la szol ha tá sá ra.

Szí vé lyes üd vöz let tel, igaz hí ve
FELSZEGHI, igaz ga tó-õr

1155..
KE RESZ TES Kár oly és FELSZEGHI Ist ván,

a Szé kely Nem ze ti Mú ze um Ügy ve ze tõ-ta nács ne vé -
ben TÖ RÖK Zoltánnak42

Sep si szent györgy, 1937. áp ri lis 5.

Mé lyen tisz telt Ta nár úr!
Hi vat ko zás sal múlt év de cem ber hó 28-án kül -

dött be cses le vél re, tisz te let tel ér te sít jük, hogy ügy ve -
ze tõ ta ná csunk már ci us hó 24-én tar tott gyû lé sén öröm -
mel hoz zá já rult ah hoz, hogy a jel zett fel té te lek mel lett
a ta vasz fo lya mán a már össze gyûj tött anyag el ren dez -
he té se és ki pre pa rá lá sa, va la mint egy is me ret ter jesz tõ
elõ adás tar tá sa cél já ból le utaz zék hoz zánk.

Ezért tisz te let tel kér jük, szívesekedjék ér te sí -
te ni, hogy mi kor jö het ne le, úgy szin tén szí ves ked jék el -
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kül de ni elõ adá sa szö ve gét is, mert az elõ adást leg alább
14 nap pal elõbb be kell je len te nünk, és ugyan ak kor az
elõ adás szö ve gét is be kell mu tat nunk jó vá ha gyás vé -
gett az il le té kes ha tó ság hoz. Az elõ adás nap já ul má jus
8-át sze mel tük ki. Ha ez nem fe lel ne meg a Ta nár úr -
nak, ak kor az elõ adás meg tar tá sát az õsz fo lya má ra ha -
laszt juk.

Mi is na gyon fo gunk ör ven de ni a sze mé lyes
ta lál ko zás nak, mert ak kor min den rõl bõ veb ben tár gyal -
ha tunk.

Ki vá ló tisz te let tel, a Szé kely Nem ze ti Mú ze -
um ügy ve ze tõ-ta ná csa  ne vé ben

Dr. KE RESZ TES Kár oly, ügy ve ze tõ al el nök
FELSZEGHI, igaz ga tó-õr

1166..
TÖ RÖK Zol tán a Szé kely Nem ze ti Mú ze um

Igaz ga tó sá gá nak
Se ges vár, 1937. áp ri lis 19.

Mélyentisztelt Igaz ga tó úr!
Fo lyó év áp ri lis 5-rõl kel te zett 72/937 szá mú

le ve lü ket öröm mel ol vas tam. Na gyon ké rem szí ves bo -
csá na tu kat a meg ké sett vá la szért, de a költ ség ve té si év
le zá rá sa és az új költ ség ve té si év nyi tá sa olyan haj szo -
ló mun kát kí vánt, hogy inf lu en zá san is min dent vé gig
kel lett csi nál nom. Így az tán be teg ség tõl el nem fo -
gyasz tott erõ i met ezek a mun kák úgy kimerítetették,
hogy sem mi egyéb re nem ma radt idõm (ui. az is ko la
köny ve lõ je is va gyok).

Re mé lem, hogy az elõ adá som kéz ira ta is úgy
ér ke zik meg, hogy el nem ké si a 14 na pos ter mi nust.
Mind ar ra is vár tam, hogy eset leg át ír jam az elõ adá so mat,
de ar ról szó sem le he tett ilyen mun ka hal mo zó dás mel lett.
A mel lé kelt kü lön le nyo mat ban fog lal ta kon kí vül csu pán
a ve tí tett ké pek és azok ma gya rá za tai bõ ví tik ki a meg le -
võ szö ve get. Te hát a kép áb rái he lyett 30 diapozitívet vi -
szek ma gam mal. Az elõ adás ge rin ce azo nos lesz a nyom -
ta tott szö veg gel, és így nyu god tan be ter jeszt he tõ. A kü -
lön le nyo mat ban a szö veg mel lett meg je löl tem kb. a
diapozi tíveket is. Mi u tán az elõ adást nem ol va som, ter -
mé sze te sen nem lesz szórul-szóra úgy, ahogy a szö veg -
ben van, de a gon do lat me net és a sor rend ugyan úgy fog
le foly ni.

Má jus 8-án igen meg fe lel, mert még a va ká ci -
ó ban van. Saj nos, hogy a püs pö künk bérmaútja mi att
nem me he tek ha ma rabb, mint 7-én. Ál do zó csü tör tök ön
lesz itt a püs pök, 6-án, ezt a na pot még Se ges vá ron kell
tölt sem, de már más nap me he tek, és ilyen for mán 8, 9.
és 10. nap ja it ott tölt he tem mun kál kod va. A ter mé szet -
raj zos kol lé gám is sza bad lesz va sár nap és hét fõn, s ak -
kor egy kis gyûjtõutat te he tünk, s az anyag fel dol go zá -
sá hoz szük sé ges elõ ké szí tõ mun ká la tok tit ka i ba is be -

ve zet he tem.
Na gyon vá rom már az al kal mat, hogy a mú ze -

um ve ze tõ sé gét meg is mer hes sem, és az ed dig csak al -
kal mi lag és írás ban fel ve tett ter ve ket és gon do la to kat
köz vet len esz me cse re ele ven kap cso la ta i val élõ vé és
hús ból-vér bõl va ló va ló ság gá ala kít has suk át.

Há lás kö szö ne tem az Ügy ve ze tõ-ta nács nak
szí ves és meg ér tõ meg hí vá sá ért. Meg tisz te lõ bi zal má ra
igye kez ni fo gok rá szol gál ni.

Az in du lá som és ér ke zé sem ide jét egy kü lön
la pon még kö zöl ni fo gom az Igaz ga tó úr ral.

Mély tisz te let tel üd vöz li 
TÖ RÖK Zol tán s. k.

11993388
1188..
TÖ RÖK Zol tán a Szé kely Nem ze ti Mú ze um

Igaz ga tó sá gá nak
Se ges vár, 1938. jú ni us 17.44

Nb. meg hí vó le ve lük re vá la szol va van sze ren -
csém tu dat ni, hogy a ku ta tó úton öröm mel ve szek részt,
és jú li us 5-én ér ke zem a gyûj tõ ál lo más ra, Gyergyó -
szent miklósra.

Ez úton is kö szö ne tet mon dok szí ves meg hí vá -
su kért.

Ki vá ló tisz te let tel
TÖ RÖK Zol tán

1177..
TÖ RÖK Zol tán a Szé kely Nem ze ti Mú ze um

Igaz ga tó sá gá nak
Se ges vár, 1938. jú li us 1.43

Va sár nap, jú li us 3-án ér ke zem Szentgyörgyre
gyûj  tés és meg be szé lé sek cél já ból. Ha SZA BÓ Jó zsef ta -
nár úr ot tan van, ké rem ér te sí te ni és meg kér ni, hogy vár -
jon. Va sár nap éj jelt és hét fõ éj jelt a mú ze um ven dég szo bá -
já ban töl te ném, ha ren del ke zé sem re áll hat na. Meg ér ke zé -
sem ide jét pon to san nem tu dom, mert Barót fe lõl jö vök.

Elõ re is kö szö net szí ves sé gü kért, õszin te hí vük
TÖ RÖK Zol tán

11994499
1199..
TÖ RÖK Zol tán SZÉ KELY Zoltánnak45

Ko lozs vár, 1949. febr. 9. 

Ked ves Kol lé ga!
SZABÉDIval foly ta tott le ve le zé sem és volt

hall ga tóm, DE ÁK Jú lia ré vén pró bál koz tam a mú ze um
pin cé jé ben már 1932 óta46 he ve rõ pa le on to ló gi ai anya -
gom hoz hoz zá jut ni, hogy azt vég re fel dol goz has sam.



Az idehozatal a be vál tás ideje47 elõtt és azu tán is min -
dig meg hi ú sult. Most már, hogy úgy a pénz ügyi, mint a
szál lí tá si vi szo nyok meg ja vul tak, ar ra kér lek szé pen,
hogy a pin cé ben le võ négy vagy öt lá da kö vü let- és kõ -
zet anya got meg fe le lõ en le zár va és ab ron csol va vas út ra
ad ni szí ves kedj, te her áru ként, úgy, hogy a cím zett fi ze -
ti. A cím le gyen:

Laboratorul de Geologie al Universitãþii BO -
LYAI, Cluj, str. ARANY J. nr. 11.

Amennyi ben költ sé ge id szár maz nak eb bõl,
eset leg kü lön em bert kell fo gad nod, etc., azt ter mé sze -
te sen meg té rí tem. Ha meg fe le lõ össze gek nem áll nak
ren del ke zé sed re, úgy egy la pon je lezd a kö rül be lü li
össze get, és azt azon nal kül döm pos tán. Az a lé nyeg,
hogy vég re hoz zá jus sak az anyag hoz, amit az idei pa le -
on to ló gi ai gya kor lat ke re té ben sze ret nék a hall ga tó im -
mal fel dol goz ni. A SZABÉDIval kö tött vá sár szál lí tá si
fel té tel ét ter mé sze te sen vál la lom most is, hogy a meg -
ha tá ro zott és fel dol go zott anyag ból a Szé kely Mú ze um
ré szé re meg fe le lõ min ta kol lek ci ót fo gok össze ál lí ta ni
és el kül de ni.

Szí ves vá la szo dat és a lá dák ex pe di á lá sát igen
tü rel met le nül vá rom. Kol le gi á lis sze re tet tel üd vö zöl

TÖ RÖK Zol tán s. k.,
a BO LYAI egye te men a geo ló gia és pa le on to -

ló gia ta ná ra
P. H.48

2200..
SZÉ KELY Zol tán TÖ RÖK Zoltánnak49

Sep si szent györgy, 1949. feb ru ár 23.

Mé lyen tisz telt Pro fesszor úr!
Hi vat ko zás sal fo lyó évi feb ru ár hó 9-én kelt le -

ve lé re, tisz te let tel ér te sít jük, hogy a kér dé ses lá dák ból
hosszú ke re sés után si ke rült ket tõt elõ ke rí te nünk. Ez két
ki sebb lá da, cir ka 10-15 kg sú lyú ak le het nek. A má sik
há rom da ra bot még nem tud tuk meg kap ni, de hi szem,
hogy majd egy na gyobb ren de zés foly tán eze ket is meg
fog juk kap ni. Õszin tén szól va most na gyon ala po san
utá na néz tünk, s így fel me rül ben nünk a kér dés, hogy
va jon nem mél tóz ta tik-e té ved ni, il let ve em lé kez ni négy
vagy öt da rab ra. Min den eset re ké sõbb még utá na fo -
gunk néz ni, s ha itt van nak, ak kor elõ kell ke rül je nek.

Mint hogy Mú ze u munk sze mély ze te tu laj don -
kép pen más fél em ber bõl áll, ezért egy kis tü rel met ké rek
a lá dák el kül dé sé vel, mert hi szen azt ma gam kell el in téz -
zem a vas út nál. Ter mé sze te sen az el kül dés sel fel me rü lõ
költ sé gek meg té rí té sét majd kér nem kell, mert na gyon
ne héz anya gi kö rül mé nye ink mi att nem ter hel het jük
meg ve le Mú ze u munk üres kasszá ját. A fel adást majd
egy le ve le zõ la pon kö zöl ni fo gom rö vi de sen.

A ki lá tás ba he lye zett min ta kol lek ció ért elõ re

is kö szö ne tet mon dunk, és majd vár ni fog juk, mint hogy
az anyag ép pen mú ze u munk gyûj té si te rü le té rõl szár -
ma zik.

Õszin te tisz te let tel
SZÉ KELY Zol tán s. k. 
igaz ga tó-õr

2211..
TÖ RÖK Zol tán SZÉ KELY Zoltánnak50

Sep si szent györgy, 1949. de cem ber 21. 

Ked ves Elv társ!
Fel hasz ná lom az al kal mat, hogy új ra fel ve -

gyem az el ej tett fo na lat, s a Mú ze um pin cé jé ben õr zött
lá dá im sor sa fe lõl ér dek lõd jem. Azon a két hosszú kás
lá dán kí vül, amik meg ta lál tat tak, és ame lyek ben fõ -
képp a baróti–köpeci és bodoki kö vült anyag van be -
zsú fol va, még két vagy há rom lá dá nak kell len nie ab -
ban, amely ben az alsórákosi anyag van. Az egyik ben
vagy ket tõ ben ez a könnyebb, kö vült anyag, a má sik el -
len ben igen ne héz, mert ab ban ba zalt kõ-anyag van, ás -
vá nyok kal. An nak ide jén (1932) SZOTYORI re for má -
tus es pe res jut tat ta el eze ket a lá dá kat Al só rá kos ról, a
szö vet ke ze ti au tó val Szentgyörgyre, és he lyez ték el a
mú ze um pin cé jé ben. Amennyi re vissza em lék szem,
ezek nem vol tak hosszú kás ala kú ak, ha nem ren des kis
lá da ala kú ak.

Az ide zárt 300 lejt az zal kül döm, hogy a lá -
dák cso ma go lá sá nak és fel adá sá nak mun ka dí ját fe dez -
ze, mert ma gu kat a lá dá kat ké rem úgy fel ad ni, hogy
cím zett fi ze ti a szál lí tá si dí jat. A pénz el szá mo lá si
nyug tá ját vagy bon ját ké rem ne kem meg kül de ni vagy
pos tán, vagy pe dig egy vissza té rõ hall ga tó val.

A lá dák cím zé se le gyen: Laboratorul de geolo-
gie al Universitãþii „BO LYAI” – BO LYAI Tu do mány -
egye tem Geo ló gi ai la bo ra tó ri u ma, Cluj, str. ARANY J.
No. 11. Conþinut: fosile – Tar tal ma: kö vü le tek (v. kõ -
zet min ták) (probe de roci) (ba zalt ºi fosile)

A vas úti ke ze lõ sze mély zet nek meg kell ma -
gya ráz ni, hogy tu do má nyos célt szol gál, köz ér de kû, és
így le he tõ leg ol csób ban kell taxálni, nem pe dig túl-
taxálni.

Ha csak a barót–köpeci két lá da van meg, azo -
kat ké rem fel ad ni, és mi helyt az alsórákosi anyag két
vagy há rom lá dá ja elõ ke rül, azo kat ak kor ké rem ex pe -
di ál ni.

Elõ re is há lá san kö szö nöm szí ves sé gét, úgy a
ma gam, mint a ka runk ne vé ben is.

Kel le mes ka rá cso nyi ün ne pe ket és Bol dog Új -
évet kí vá nok

elv tár si üd vöz let tel
TÖ RÖK Zol tán s. k.
a geo ló gia ta ná ra és a ter mé szet raj zi kar dé -
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kán ja a BO LYAI Tu do mány egye te men
2222..
SZÉ KELY Zol tán TÖ RÖK Zoltánnak51

Szé kely Nem ze ti Mú ze um, Sep si szent györgy,
1950. jan. 14.

Ked ves Pro fesszor úr!
Ké ré se ér tel mé ben jár tam el, de saj nos csak a

már jel zett két lá dát küld het tem el. A pin cé ben le võ
rak tá run kat tel je sen el ren dez tük, a kér dé ses két vagy
há rom lá da nem ke rült elõ. Az a gya núm, hogy SZO-
TYORI es pe res nem küld te le Szentgyörgyre. Ameny -
nyi ben va la hol elõ ke rül, azon nal kül de ni fo gom. A fel -
kül dött anyag ból ké rek az in té ze tünk szá má ra meg ha -
tá ro zott pél dá nyo kat.

A két lá da el kül dé se össze sen 266 lej be ke rült,
amely nek iga zo lá sá ra csa tol tan kül döm a szál lí tó le vél
má so la tát, to váb bá egy 20 lej ér té kû au tó busz je gyet, a
szál lí tó le vél ára 10 lej volt, ami rõl nin csen iga zo ló irat.
A 300 lej bõl fenn ma ra dó44 lejt pos ta bé lyeg ben mel lé ke -
lem.

Bol dog Új esz ten dõt kí vá nok õszin te tisz te let tel
SZÉ KELY Zol tán s. k.
igazgató52

JJeeggyy zzeett

1. SZÉKYné dr. FUX Vil ma: TTÖÖ RRÖÖKK ZZooll ttáánn eemm lléé kkee zzee ttee ((11889933––11996633)),
Föld ta ni Köz löny, 1964/4, 486–488; MÉ SZÁ ROS, Nicolae: IInn mmeemmoorrii--
aamm PPrrooff.. ddrr.. ZZooll ttáánn TTÖÖ RRÖÖKK 11889933––11996633, Studia Univ. BABEª–BOLYAI,
ser. Geol.-Geogr., 1964/2, 111–113; WANEK Fe renc: BBOO LLYYAAII TTuu ddoo --
mmáánnyy eeggyyee tteemm:: aa fföölldd ttaann ookk ttaa ttááss ttöörr ttéé nnee ttee, in: KKoo lloozzss vváárr 11000000 éévvee, EME,
EMKE, Ko lozs vár, 2001, 436–375; KE NYE RES Ág nes: TTÖÖ RRÖÖKK ZZooll ttáánn,
in: MMaa ggyyaarr éélleett rraajj zzii llee xxii kkoonn, II, Bu da pest, 1969, 908; TÖVISSI Jó zsef:
TTöö rröökk ZZooll ttáánn rraa eemm lléé kkee zzüünnkk, Sza bad ság, 1993. áp ri lis 12.; TTÖÖ RRÖÖKK ZZooll --
ttáánn EEmm lléékk kkoonn ffee rreenn cciiaa,, KKoo lloozzss vváárr,, 22000033.. nnoo vveemm bbeerr 2222.. (szerk.: WANEK
Fe renc és TOMAS Robert), BO LYAI Tár sa ság, 2003 (ben ne: WANEK
Fe renc össze ál lí tá sa, KECS KE MÉ TI Ti bor elõ adá sá nak és PA PUCS
And rás – BOÉR Hu nor be szá mo ló já nak ki vo na ta, KO VÁCS Pi ros ka,
MA RO SI Pálné INCZE Má ria és TÖVISSI Jó zsef írá sai); stb. Kü lön kö -
szön jük TÖ RÖK Zsolt ked ves sé gét, ren del ke zé sünk re bo csá tott anya gát,
ada ta it.

2. PA PUCS And rás – BOÉR Hu nor: AA SSzzéé kkeellyy NNeemm zzee ttii MMúú zzee uumm ééss TTÖÖ --
RRÖÖKK ZZooll ttáánn kkaapp ccssoo llaa ttaa 11993333––11993377 kköö zzöötttt,, in: TTÖÖ RRÖÖKK ZZooll ttáánn EEmm lléékk --
kkoonn ffee rreenn cciiaa, BO LYAI Tár sa ság, Ko lozs vár, 2003, 2; PA PUCS And rás –
BOÉR Hu nor: AA SSzzéé kkeellyy NNeemm zzee ttii MMúú zzee uumm ééss TTÖÖ RRÖÖKK ZZooll ttáánn kkaapp ccssoo llaa --
ttaa 11994499––11995500 kköö zzöötttt, in: VVII.. BBáánnyyáásszzaattii--KKoohháásszzaattii--FFööllddttaannii KKoonn ffee rreenn cciiaa,
EMT, Petrozsény, 2004, 68–69.

3. CSU TAK Vil mos (1878–1936), a Szé kely Nem ze ti Mú ze um igaz ga tó -
ja, a két vi lág há bo rú kö zöt ti er dé lyi ma gyar ok ta tás, tu do má nyos ság és
köz gyûj te mé nyi élet ta lán leg na gyobb szer ve zõ egyé ni sé ge. Ada ta it és a
le ve lek ben fel buk ka nó leg több sze mé lyi ség rész le te sebb ada ta it l. MMaa ggyyaarr
mmúú zzee uu mmii aarrcc kkéépp ccssaarr nnookk (szerk. BODÓ Sán dor és VIGA Gyu la), PUL-
SZKY Tár sa ság – Tar soly Ki adó, Bu da pest, 2002, il let ve MMaa ggyyaarr TTuu ddóóss --
llee xxii kkoonn AA--ttóóll ZZss--iigg (fõszerk. NAGY Fe renc), Better–MTESz– OMIKK,
Bu da pest, 1997.

4. Az 1933-as EME-vándorgyûléssel több dol go zat is fog lal ko zott
(EGYED Ákos: CCSSUU TTAAKK VViill mmooss ééllee ttee ééss mmuunn kkááss ssáá ggaa, in: CSU TAK Vil -
mos: KKöö zzööss sséégg ééss mmûû vvee llõõ ddééss, Kriterion Könyv ki adó, Bu ka rest, 1993, 99;

TÓTH Sza bolcs – BOÉR Hu nor: KKöözz mmûû vvee llõõ ddéé ssii rreenn ddeezz vvéé nnyyeekk aa SSzzéé kkeellyy
NNeemm zzee ttii MMúú zzee uumm bbaann aa kkéétt vvii lláágg hháá bboo rrúú kköö zzöötttt, in: EEmm lléékk kköönnyyvv aa SSzzéé kkeellyy
NNeemm zzee ttii MMúú zzee uumm 112255 éévveess jjuu bbii llee uu mmáá rraa 1. (Acta (Siculica), 2001/1), T3
Ki adó, Sep si szent györgy, 2002, 179–180), de egyi kük sem rész le te zi a
ter mé szet tu do má nyi szak osz tály ban be mu ta tott elõ adá so kat. A sep si -
szent györ gyi he lyi saj tó is csak a töb bi ter mé szet tu do má nyos elõ adást
em lí ti be szá mo ló já ban (JJeeggyy zzee tteekk aa vváánn ddoorr ggyyûû llééss rrõõll, Szé kely Nép, 1933.
szep tem ber 3., 36. sz.). Egye dül a ván dor gyû lés em lék könyv ében je le nik
meg az elõ adás cí me, de – el len tét ben a szak ma nagy öreg je,
SZÁDECZKY Gyu la (1860–1935) és a székelyudvarhelyi geo ló gus, a
szé kely föl di ku ta tó utak ban fõ társ szer ve zõ BÁ NYAI Já nos (1886–1971)
ugyan ak kor be mu ta tott dol go za ta i val – kö zöl ni itt sem köz lik (l. Kán tor
La jos: AAzz EEMMEE sseepp ssii sszzeenntt ggyyöörr ggyyii vváánn ddoorr ggyyûû llééss éénneekk ttöörr ttéé nnee ttee, in: AAzz
EEMMEE ttii zzeenn kkeett ttee ddiikk vváánn ddoorr ggyyûû llééss éénneekk eemm lléékk kköönnyy vvee, Cluj-Kolozsvár,
1934, 9).

5. Mint pl. NYÁRÁDY Eraz mus Gyu la (1881–1966) je les bo ta ni kus, akit
1922-tõl a ro mán ve ze tés alá ke rült ko lozs vá ri egye te mi Bo ta ni kai Mú ze -
um ba is vissza hív an nak ro mán ve ze tõ je, mú ze um õr nek, vagy KÖNTZEI
Gerõ (1875–?) entomológus, a szé kely föl di ku ta tó utak bi o ló gu sa i nak
szer ve zõ je, aki ek ko ri ban Küküllõváron gaz dál ko dik. (NYÁRÁDY dom -
bor mû vû Csomád-térképet, templommakettet ké szít a mú ze um nak,
KÖNTZEI ré gé sze ti, mû vé szet tör té ne ti és nép raj zi anya got, ré gi köny vet
gyûjt CSUTAKnak. Vö. pl. KOCS Irén: ZZoo oo llóó gguuss mmuunn kkaa ttáárr ssaakk llee vvee llee zzéé --
ssee aa SSzzéé kkeellyy NNeemm zzee ttii MMúú zzee uumm mmaall, 1928–1932, Acta (Siculica) 2000/2,
2002, 108; WOLF Ta más: AA sszzéé kkeellyy ffööll ddii kkuu ttaa ttóó uuttaakk ((11992288––11994400)), Acta
(Siculica) 2000/2, 2002, 42, 54–55, 62.) 

6. A Szé kely Nem ze ti Mú ze um Fototékáját ka ta lo gi zá ló FÓRIS Pál csak
K. SE BES TYÉN Jó zsef tõl be ke rült alsórákosi fel vé te lek rõl tud (fa lu lát -
kép, re for má tus kegy sze rek), utób bi vi szont LUKINICH mun ka tár sa volt
alsórákosi vo nat ko zá sok ban is, in nen szár ma zó em lé ket is kö zöl a Mú ze -
um ból (LUKINICH IM RE: AA bbeetthh llee nnii ggrróóff BBEETTHHLLEENN--ccssaalláádd ttöörr ttéé nnee ttee,
Bu da pest, 1927). A se ges vá ri ka to li kus gim ná zi um év köny ve i rõl van szó.
Ér de kes ség ként, se ges vá ri is ko lai év köny vek már az 1850-es évek bõl is
van nak a Szé kely Nem ze ti Mú ze um könyv tá rá ban, ti. az ala pí tó
VASADY Gyu la, egy ben a mú ze um el sõ szász tu do má nyos kap cso la ta
épp az itt ta ní tó Carl GOOS (1844–1881). (Vö. BOÉR Hu nor – BIRÓ Ró -
zsa: AA SSzzéé kkeellyy NNeemm zzee ttii MMúú zzee uumm kkeezz ddee tteeii,, 11887755––11888811, Acta (Siculica)
2001/1, 2002, 19.)

7. Ugyan csak be vett el já rás volt, pl. KÖNTZEI Gerõ ku ta tott így, a mú -
ze um er köl csi tá mo ga tá sá val (l. WOLF Ta más: i. m. 54). 

8. Vö. TÖ RÖK Zol tán 1936. õszi be ad vá nya [[1111]], ami kor az erõsdi te lep
ré gé sze ti je len tõ sé gé hez ha son lít ja a tér ség õs lény ta ni je len tõ sé gét. Az öt -
let je len tõ sé ge ab ban áll, hogy ugyan nem a pu ha tes tû fa u na ré vén, de ez
a te rü let va ló ban eu ró pai ran gú õs lény ta ni leletegyüttest tar to ga tott, a
pliocén–negyedkori em lõs fa u nát, mely bõl a Szé kely Nem ze ti Mú ze um
va ló ban egyik leg ér té ke sebb gyûj te mé nyét ál lít hat ta ké sõbb össze a tu dós
mu ze o ló gus KO VÁCS Sán dor, el sõ sor ban a bu ka res ti õs lény ta nos kol lé -
gák, Petre SAMSON és Costin RÃDULESCU se gít sé gé vel. (Az em lí tett
em lõs fa u na le írá sá hoz l. RÃDULESCU, Costin – KO VÁCS, Alexandru:
CCoonnttrriibbuuþþiiii llaa ccuunnooaaººtteerreeaa ffaauunneeii ddee mmaammiiffeerree ffoossiillee ddiinn BBaazziinnuull BBaarraaoolltt
((DDeepprreessiiuunneeaa BBrraaººoovv)), Lucrãrile Institutului de Speologie „Emil
RACOVIÞÃ”, V, Bucureºti, 1966, 233–250, majd több mint húsz, a té má -
ra vo nat ko zó dol go zat.)

9. Az it te ni endémikus pu ha tes tû fa u na ér dem be li tár gya lá sát l.: JEKE-
LIUS, Erich: DDiiee MMoolllluusskkeennffaauunnaa ddeerr ddaazziisscchheenn SSttuuffee ddeess BBeecckkeennss vvoonn
BBrraaººoovv, Mem. Inst. Geol. Rom., II, Bucureºti, 1932, 118; FUCHS Her-
mann: AA TThheeooddooxxuuss sseemmiipplliiccaattuuss ééss aa DDrreeiisssseennaa eexxiigguuaa ffaa jjookk eeggyyéé nnii vviizzss --
ggáá llaa ttaa, Studia Univ. BABEª et BO LYAI, II, ser., III/2, Cluj, 1958,
223–231; FUCHS Hermann: PPlliiooccéénnkkoorrii ppuu hhaa tteess ttûû eekk eeggyyéé nnii –– oonnttooggéénnii--
aaii –– vviizzss ggáá llaa ttaa, Studia Univ. BABEª–BOLYAI, Geol.–Geogr., VII/1,
Cluj, 1962, 53–61; LITEANU, E., MIHÃILÃ, N., BANDRABUR, T.:
CCoonnttrriibbuuþþiiii llaa ssttrraattiiggrraaffiiaa ccuuaatteerrnnaarruulluuii ddiinn bbaazziinnuull mmiijjlloocciiuu aall OOllttuulluuii
((bbaazziinnuull BBaarraaoolltt)),, Stud. cerc. geol., geofiz., geogr., Geol., 7/3–4,
Bucureºti, 1962, 485–511; ANDREESCU, I.: LLiimmnnooccaarrddiiiiddééss qquuaatteerr--
nnaaiirreess ddee llaa zzoonnee ddee ccuurrbbuurree ddeess CCaarrppaatteess OOrriieennttaalleess ((RRoouummaaiinnee)), Rev.
roum. géol., géophys., géogr., Géol., 16/2, Bucureºti, 1972, 107–119;
MARINESCU, Florin: AAssuupprraa uunneeii ffaauunnee ddee mmoolluuººttee tteerreessttrree ººii lliimmnniiccee
ddee llaa eesstt ddee BBaarraaoolltt ((nnoorrdd ddee BBrraaººoovv)), D. S. Inst. Geol., 61 (1973–1974)/3,



Bucureºti, 1975, 25–42; GHENEA, C., ANDREESCU, I., BAN-
DRABUR, T., CEPALÎGA, A., MIHÃILÃ I., TRUBIHIN, V.: BBiioo-- aanndd
mmaaggnneettoossttrraattiiggrraapphhiicc ccoorrrreellaattiioonnss oonn tthhee PPlliioocceennee aanndd LLoowweerr PPlleeiissttoocceennee
ffoorrmmaattiioonnss ooff tthhee DDaacciicc BBaassiinn aanndd BBrraaººoovv DDeepprreessssiioonn ((EEaasstt CCaarrppaatthhiiaannss)),
D. S. Inst. Geol. Geofiz., 66 (1979)/4, Bucureºti, 1981, 139–156. (Külön
köszönjük WANEK Ferenc kedvességét, értékelését, kimerítõ irodalomj-
egyzékét, amelybõl itt idéztünk.)

10. Vö. rovarszekrény. KOCS Irén: Zoológusok levelezése a Székely
Nemzeti Múzeummal 2. (kézirat), stb.

11. Vö. CSUTAK KÖNTZEInek, 1934. szept. 20-án írt levelét: …TÖRÖK
Zoltán felajánlotta geológiai gyûjteményük gyarapítását, fõleg az õslény-
tani részét. Számoljon vele is szervezõ munkájában KÖNTZEI. TÖRÖK-
ben az is tetszik neki, hogy nem önreklámozó típus. KÖNTZEI szerint is
támogatni kell TÖRÖK szép programját, írja CSUTAKnak 1934. október-
ben, és a jövõ évi közös kutatóút helyszíne alkalmas is erre. KÖNTZEI
jelentése az igazgató-választmánynak 1934. dec. 2-án: TÖRÖK Zoltán
rendszeres kutatást kezdett egyénileg kidolgozott terv szerint, s gyûjtésének
anyagát a Székely Nemzeti Múzeumban, tervei szerint készült szekrényben
fogja elhelyezni. (Uo.) Illetve: WOLF Tamás: i. m.

12. WOLF Tamás: i. m., 49.

13. CSUTAK jelentése a kiszállásokról az 1935. december 11-i múzeumi
ügyvezetõ-tanácsi gyûlésen (WOLF Tamás: i. m., 71–72; ((1177))).

14. CSUTAK KÖNTZEInek, 1935. jún. 18. (KOCS Irén: Zoológusok... 2,
kézirat.)

15. A nehézségekrõl FELSZEGHI István (1883–1951) természetrajz-sza-
kos tanár, múzeumi igazgató-õr vall a legszebben, DIÓSZEGHY László-
nak (1877–1942), a jeles lepkekutatónak írt 1936. nov. 3-i levelében:
„anyagilag igen szûkös viszonyok közt vagyunk, s szegény Vilmos már
nem él, hogy örökké biztasson, ha aggódva intettem, hogy ne költekezz,
mert nincs pénz. Ilyenkor csak mosolygott, s tudtam, hogy lesz pénz”.
(WOLF Tamás: i. m., 52.)

16. WOLF Tamás: i. m., 74.

17. KERESZTES Károly (1891–1945), a Múzeum igazgató-választmányá-
nak ügyvezetõ alelnöke, ügyvéd és politikus, hegedûmûvész, kitûnõ szer -
vezõ, BARTÓK Béla sepsiszentgyörgyi vendéglátója 1927-ben.

18. Az elképzelés szerint a Múzeum pártolóegyesület-szerû tagságot
toborozna, a gyûjtõívekre befizetett támogatás fejében a tagok múzeumi
kiadványokat kapnának. A szervezés azonban nehézkes, részben politikai
okból, részben mert a CSUTAK halála utáni interregnumban az ideiglenes
múzeumi vezetés inkább kivár, legyen rendes igazgatója az intézmény -
nek, oldja meg õ. FELSZEGHI írja, ugyancsak a DIÓSZEGHYnek
címzett 1936. nov. 3-i levelében a taggyûjtésrõl: „mi sem erõszakoljuk,
sõt széles körben sem mozgunk, nehogy feltûnést keltsünk.” (KOCS Irén:
Zoológusok... 2, kézirat) A kiadványok anyagát elsõsorban BÁNYAI
János biztosítaná, de a kezdeményezés végül elhal – a Kolozsvárról fel -
kért új igazgató, HEREPEI János kezdetben csak kolozsvári kiadványok-
ban tud gondolkozni (BOÉR Hunor, in: HEREPEI János: AA SSzzéékkeellyy
NNeemmzzeettii MMúúzzeeuumm iiggaazzggaattóóii jjeelleennttéésseeii,, 11993399––11994444, Acta (Siculica)
2003/3, 2004, 43).

19. Kivonatosan: a Székely Nemzeti Múzeum ügyvezetõ-tanácsának
1937. március hó 24-i gyûlésén FELSZEGHI István igazgató-õr jelenti,
hogy TÖRÖK Zoltán segesvári tanár, a nyári kutató tudós társaság egyik
geológus tagja a múzeum továbbfejlesztése érdekében s különösen a
háromszéki geológiai és paleontológiai anyag összegyûjtésére, feldolgo-
zására és megfelelõ módon való kiállítására ajánlatot tett, most szerinte
ennek a híres kövületanyagnak a múzeumból hiányoznia nem lehet. A
munkát ingyen vállalta, de az anyaggûjtéssel és feldogozással járó kész
kiadásainak – évi pár ezer lej összegig – megtérítését, valamint megfelelõ
kiállítási szekrények beszerzését kérte.Azt is felajánlotta, hogy a már
összegyûjtött anyagnak elrendezésére és kipreparálására félárú útikölt-
ségének megtérítése ellenében hajlandó a tavasz folyamán hetenként
szombat reggeltõl hétfõ estig Szentgyörgyre jönni, a munkát beindítani és
elvégezni, mert szerinte amilyen szerepe volt a múzeum hírnevének
megalapozásában az erõsdi anyag feltárásának, éppen ilyen hírt szerezne
a múzeumnak a geológiai és paleontológiai kincsek feltárása és kiállítása.
Ügyvezetõ-tanács foglalkozva a beadvánnyal, a felajánlott munkát, mely

a múzeum gyûjteményében nagy hiányt pótolna, köszönettel elfogadja,
kiállítási szekrények készítését, valamint szerény összegû anyagi támo-
gatást részére kilátásba helyez. Felkéri vezetõséget, hogy ezt a határoza-
tot TÖRÖK Zoltánnal közölje. (BOÉR Hunor: AA SSzzéékkeellyy NNeemmzzeettii
MMúúzzeeuumm üüggyyvveezzeettõõ--ttaannááccssii jjeeggyyzzõõkköönnyyvveeii,, 11993377––11994400, Acta (Siculica)
2000/2, 2002, 219)

20. A Székely Nemzeti Múzeum ügyvezetõ-tanácsának 1937. május 13-i
gyûlésén FELSZEGHI István igazgató-õr jelenti, hogy TÖRÖK Zoltán
segesvári geológus a folyó hó 8-ára beígért ismeretterjesztõ elõadását köz -
bejött betegsége miatt kénytelen volt késõbbi idõpontra halasztani. (TÓTH
Szabolcs – BOÉR Hunor: KKöözzmmûûvveellõõddééssii rreennddeezzvvéénnyyeekk aa SSzzéékkeellyy NNeemmzzeettii
MMúúzzeeuumm bbaann aa kkéétt vviilláágghháábboorrúú kköözzöötttt, Acta (Siculica) 2001/1, 2002, 190)

21. WOLF Tamás: i. m., 55.

22. BOÉR Hunor: AA kköözzllõõ eellõõsszzaavvaa, in: HEREPEI János: AA SSzzéékkeellyy
NNeemmzzeettii MMúúzzeeuumm iiggaazzggaattóóii jjeelleennttéésseeii,, 11993399––11994444, Acta (Siculica)
2003/3, 2004, 37–48.

23. BÁNFFY Miklós (1873–1950), politikus, író, a romániai magyar
kisebbség meghatározó személyisége; TAVASZY Sándor (1888–1951),
filozófus, református püspökhelyettes, korábban az Erdélyi Kárpát-Egye -
sület elnöke is.

24. VINCZE Gábor: AA rroommáánniiaaii mmaaggyyaarr kkiisseebbbbsséégg ttöörrttéénneettii kkrroonnoollóó ggiiáájjaa,,
11994444––11995533 (KKiisseebbbbssééggii aaddaattttáárr, I.), Budapest–Szeged, 1994, 68.

25. Vö. BOÉR Hunor: i. m.; BOÉR Hunor: AA SSzzéékkeellyy NNeemmzzeettii MMúúzzeeuumm
vveezzeettõõssééggii jjeeggyyzzõõkköönnyyvveeii,, 11994455––11995555, Acta (Siculica) 2003/3, 2004,
249, 251, 259; BOÉR Hunor – GAGYI József: IIddeeoollóógguussookk ééss sszzaakkeemm--
bbeerreekk 11995599--bbeenn aa MMaaggyyaarr AAuuttoonnóómm TTaarrttoommáánnyy mmúúzzeeuummaaiibbaann, in:
AAuuttoonnóómm mmaaggyyaarrookk?? SSzzéékkeellyyfföölldd vváállttoozzáássaa aazz ööttvveenneess éévveekkbbeenn, Pro-
Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005, 523, 563; stb.

26. A pénzváltás ideje elõtt és után, tehát 1947 körül.

27. Vö. BOÉR Hunor – GAGYI József, uo.

28. Levelezõlap, TÖRÖK Zoltán segesvári lakcímével: Sighiºoara
(Segesvár) Sánc u. 12.

29. Melléklet: 2 db. meghívó.

30. 1929-ben már bekerült K. SEBESTYÉN József említett öt fotója Al -
sórákosról (egy falulátkép és négy református egyházi terítõ, illetve egy
református úrasztali készlet fényképe), de egyéb jelenleg nem ismert a
múzeum fototékájában. (Vö. 6. jegyzet.)

31. A levelet CSUTAK annyira fontosnak tekintette, hogy le is gépeltette. 

32. SZABÓ József (1914–1995), a Székely MIKÓ Kollégium természet -
rajz tanára és a múzeum természetrajzos õre, aki késõbb a kolozsvári
tudományegyetem tanára, TÖRÖK Zoltán közeli barátja lesz. Vö. CSU-
TAK Vilmos válaszlevele.

33. Tkp. fel az Olt mentén.

34. BALOGH Ernõ (1882–1969), korábban SZÁDECZKY tanársegéde a
kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen, ekkor természetrajz–föld -
rajz-tanár, az EME természettudományi szakosztályának titkára, késõbb
elnöke, 1940-tõl az egyetem földtani, 1945-tõl ásványtani tanszékének
vezetõje; TULOGDY János (1891–1979), ekkor kolozsvári középiskolai
földrajztanár, késõbb a BOLYAI Egyetemen a földrajzi tanszék vezetõje.

35. Levelezõlap.

36. A megõrzött másolaton FADGYAS Anna titkárnõ megjegyése:
Nagyságos Dr. TÖRÖK Zoltán tanár úrnak, Segesvár.

37. Hátoldalon: Érkezett 1936. szeptember 29-én (az eredeti beérkezési
dátum 19. ceruzával 29-re van javítva).

38. A másolaton: Nagyságos TÖRÖK Zoltán tanár úrnak, Segesvár.

39. NAGY Jenõ (1872–1945) ügyvéd, jelentõs csíki magángyûjtõ, a
Múzeum igazgató-választmányának másik alelnöke.

40. FELSZEGHI István igazgató-õr elõterjesztése az 1936. évi, novem-
beri igazgató-választmányi gyûlésen.

41. Keresd (ma Maros megye).

42. A másolaton: Nagyságos TÖRÖK Zoltán gimnáziumi tanár úrnak,
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Segesvár.

43. Levelezõlap.

44. Levelezõlap.

45. FADGYAS Anna Székely Nemzeti Múzeum-beli titkárnõ megje-
gyzése az 1949. eleji levelezés irattartóján: Dr. TÖRÖK Zoltán a pincében
levõ geológiai anyagának elküldése témában. A levél címzése: Dr.
SZÉKELY Zoltán tanár úrnak, Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti
Múzeum.

46. TÖRÖK Zoltán itt rosszul emlékezett, mint a korábbiakból már
tudjuk. 

47. Az 1947. augusztusi pénzstabilizáció.

48. Az egyetemi intézeti pecsét (Universitatea BOLYAI Tudománye-
gyetem. Cluj-Kolozsvár. / Inst. Geologic. Paleontologic. / Föld- és õs -
lénytani Intézet. / RPR [Román Népköztársaság].

49. Dr. TÖRÖK Zoltán egyetemi tanár úrnak, Kolozsvár.

50. FADGYAS Anna megjegyzése az 1949. végi – 1950. eleji levelezés
irattartóján: Érkezett 1950. január 13. Dr. TÖRÖK Zoltán egyetemi tanár
geológiai anyagának elküldése témában. A levél címzése: Dr. SZÉKELY
Zoltán tanár elvtársnak, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatójának, Sep-
siszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum.

51. Hátoldalon: Expediat 1950. január 16. Dr. TÖRÖK Zoltán egyetemi
tanár, dékán elvtársnak, Kolozsvár.

52. Melléklet: 2 db. és 44 lej értékû bélyeg.

(A családnevek majuszkulás kiemelését kötet -
szerkesztési szempontok indokolták. SSzzeerrkk..
mmeeggjj..)

ZZoollttáánn TTÖÖRRÖÖKK ººii 
MMuuzzeeuull NNaaþþiioonnaall SSeeccuuiieesscc
((11993333––11995500))
(Rezumat)

Pe timpul celui de-al doilea rãzboi mon-
dial, în Muzeul Naþional Secuiesc din Sf. Gheor -
ghe activitatea din domeniul ºtiinþelor naturii a
fost întreruptã. Programele geologice ºi paleon-
tologice începute înainte de rãzboi au fost ºi ele
suspendate, iar în curând au suferit pierderi
inclusiv colecþiile muzeului. Scrisorile publicate,
schimbate între valorosul om de ºtiinþã Zoltán
TÖRÖK ºi Muzeu, se referã la programele
amintite ºi la soarta lor de mai târziu.

ZZoollttáánn TTÖÖRRÖÖKK aanndd 
tthhee SSzzéékkeellyy NNaattiioonnaall MMuusseeuumm
((11993333––11995500))
(Abstract)

The Second World War broke temporari-
ly the naturalist work in the Székely National
Museum. Also the geological and paleontologi-
cal projects started before were suspended and
also the collection of the Museum suffered great
loss. The letters changed in 1933–1950 between
the scientist Zoltán TÖRÖK (1893–1963) and
the Museum relate about the joint problems, and
about the fate of the projects started before the
war.
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2. ábra Kászoni képeslap. Székelyföld kutatóinak társasága, Kászonfürdõn 
(dr. BALOGH Ernõ felvétele , 1936), ltsz. 465–R. 8883 (0,087x0,138), rajta TÖRÖK Zoltán és fia is 

(Vö. FÓRIS Pál, SSeeppssiisszzeennttggyyöörrggyyii mmúúzzeeuumm FFéénnyykkééppttáárraa.. KKaattaallóógguuss, 1974, 47).

1. ábra A TÖRÖK Zoltán által tervezett õslénytani gyûjtemény- és kiállításszekrény. Jegyzet a rajt mellett jobbról:
„Keskeny szegélyû, de nagy felületû fiókok, összesen vagy 80 fiók, 8 oszlopban kétfelõl.”

Jegyzet a rajz jobb felsõ sarkában: „Üveges, lépcsõs kiállítási szekrény a mintaanyag részére.”


