


ZZAATTHHUURREECCZZKKYY EEmmíí lliiaa
((11882233––11990055))

(A meg em lé ke zés rõl)
2005. no vem ber 4. özv. CSEREY János-
né ZATHURECZKY Emí lia ha lá lá nak
100 éves év for du ló ja. Meg ala pí tot ta és
ki bon ta ko zás hoz se gí tet te a Szé kely
Nem ze ti Mú ze u mot, az egyik leg ré gibb
és leg na gyobb ilyen ma gyar, de egy ben
egyik ilyen mai ro má ni ai vi dé ki in téz -
ményt, gyûjtõmunkát vég zett, a tu do má -
nyos fel dol go zást szor gal maz ta, szá mos
más mú ze um nak ado má nyo zott mu ze á lis
anya got. Há rom szé ki egész ség ügyi, ne -
ve lé si és ka ri ta tív in téz mé nyek ala pí tó ja.
Em lé ke le gyen ál dott!

*
Száz éve, 1905. no vem ber 4-én tá vo zott az

örök lét be Há rom szék nagy asszo nya, aki CSEREY
Já nos öz ve gye ként 1875 nya rán VASADY
NAGY Gyu lá val lét re hoz za a Szé kely Nem ze ti
Mú ze u mot. Nem csak a mú ze um ala pí tó ja, az
alap  gyûj te mé nyek meg te rem tõ je, de utol só éve i -
ig leg je len tõ sebb gya ra pí tó ja is.

Udvarhelyszék Há rom szék kel szom szé -
dos pe re mén, Olasz te le ken szü le tett, 1823. ok tó -
ber 21-én. Ap ja ZATURCSAI ZATHURECZKY
Ist ván. A fel vi dé ki szár ma zá sú csa lád, mely kö -
zös sé günk nek szá mos je les sze mé lyi sé get adott,
és pél dát tu dott mu tat ni gaz da ság ban, mû ve lõ -
dés ben, em ber ség ben egy aránt, 1817-ben te le pe -
dett meg a köz ség ben. Any ja TASNÁDI NAGY
Juliánna, TASNÁDI NAGY Gyu la nyel vész-tör -
té nész ro ko na. Öccse, ZATHURECZKY Kár oly
már az 1860-as évek kö ze pén ko moly érem gyûj -
te ményt ál lít össze, és ado má nyoz az Er dé lyi
Múzeum-Egyletnek; ugyan csak a ko lozs vá ri mú -
ze um-egye sü let nél szor gal maz za a baróti ró mai
tá bor meg ásá sát, egy ál ta lán ré gé sze ti egye sü let
meg ala kí tá sát, majd test vé re ta nács adó ja lesz
mú ze u mi el já rá sok ban, ala pí tó le vél ben. Emí lia

férj hez megy CSEREY Já nos hoz (1842), 1875
ele jén meg öz ve gyül. Gye re kei részt vesz nek a
há rom szé ki mú ze um ala pí tás ban: Ákos nak az 
er dé lyi tes ta men tum-köz lés el in dí tá sá ban lesz
sze re pe, Gyu la kép vi se li any ját, ami kor a mú ze -
u mot 1879-ben át ad ják a szé kely kö zü le te ket
kép vi se lõ tes tü let nek. Uno ka hú ga és szel le mi
örö kö se, KE LE MEN Lajosné ZATHURECZKY
Ber ta ugyan csak sze re pet ját szik az in téz mé nyért
foly ta tott küz del mek ben. Õ ne ve zi „szé kely
Nióbenek” ké sõbb a sú lyos csa lá di tra gé di á kat
meg élt nagy nén jét (nem csak fér jét ve szí ti el, és
test vé re lesz a kuf stei ni bör tön évek ál do za ta, de
majd nem min den gyer me két, uno ká ját tra gi kus
kö rül mé nyek kö zött te me ti el.)

CSEREYné, ta lán a csa lá di tra gé di á kat
el len sú lyoz ni is, élénk tár sa sá gi és tár sa dal mi
éle tet él, az 1848–1849. évi sza bad ság harc ide jén
pénzt, ék szert ad a hon véd ség fel sze re lé sé re,
zász ló sza la got hí mez, kötszert ké szít, a bu kás
után sza bad ság har co so kat rej te get, me ne kü lé sü -
ket se gí ti. DAM JA NICH Já nos hon véd tá bor nok
öz ve gyé nek ba rát nõ je, szé kely föl di erek lyé ket
gyûjt. Mû velt nõ, la ti nul is meg ta nul, ko ra if jú sá -
gá tól szí ve sen fog lal ko zik köny ve i vel, emel lett
ré gi sé gek, ér mek, kõ kor sza ki, bronz ko ri stb. le -
le tek össze gyûj té sé vel. VASADY NAGY Gyu -
lát, tár sát a mú ze um ala pí tás ban, ere de ti leg ne ve -
lõ nek, fi ai mel lé hív ja Imecsfalvára 1875. jú ni us -
ban, s meg vá sá rol ja ter mé szet raj zi anya gát és ér -
me it. Az így ki egé szí tett csa lá di, imecsfalvi
CSEREY-gyûjteményt (fa- és vas tár gyak, bé csi
por ce lá nok, más fél száz 17–18. szá za di ok irat,
ék sze rek) meg nyit ják a nagy kö zön ség elõtt.
VASADYval együtt lá to ga tá si és lajst rom köny -
vet ál lít fel, szé les kö rû gyûj tést in dít, meg ve tik a
kõ- és bronz ko ri gyûj te mé nyek alap ját. Au gusz -
tus ban meg szer zik az ún. petõfalvi mú mi át, szep -
tem ber 3-án fo gad ják a ma gyar or vo sok és ter -
mé szet vizs gá lók elõpataki ván dor gyû lés ének
több mint 300 rész ve võ jét, köz tük JED LIK
Ányost, NENDT VICH Ká rolyt, OR BÁN Ba -
lázst. Õk, az ak ko ri ma gyar tu do má nyos élet, il -
let ve a tu do mány kér dé se i re ér zé keny, fõ leg ér -
tel mi sé gi kö zön ség rep re zen ta tív kép vi se lõi
mond ják ki, hogy amit Imecsfalván lát nak, az
már nem egy sze rû gyûj te mény, ha nem: mú ze um. 
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A nagy fi gyel met kel tett mú mi át
CSEREYné fel kül di az Er dé lyi Múzeum-Egylet-
nek, de az épp bel sõ vál ság ban ver gõ dõ egye sü -
let tõl ér dem be li vissza jel zést nem kap, ezért az
ere de ti leg Ko lozs vár ra szánt gyûj te ményt elõbb
szét akar ja osz ta ni az elõpataki ván dor gyû lés 
ér dek lõ dõ rész ve või kö zött. VASADYnak a he lyi
köz élet irá nyá ba tett kez de mé nye zõ lé pé sei 
nyo mán azon ban meg gyõ zik ar ról, hogy ér de me -
sebb a fej lesz tés ben gon dol kod ni. 1876-ban az
ár víz ká ro sul tak ja vá ra ál lít ki Bu da pes ten anya -
got, 1876 áp ri li sá tól egy há rom szé ki CSEREY-
múzeumban gon dol ko dik, ok tó ber ben a gyûj te -
ményt fel ajánl ja az alig meg ala kult Há rom szék
vár me gyé nek. Részt vesz nek a nagy je len tõ sé gû
VIII. Nem zet kö zi Ré gé sze ti Kong resszus bu da -
pes ti nem zet kö zi ki ál lí tá sán, ez zel a mú ze um a
ma gyar mú ze um ügy ve ze tõ alak ja i nak fi gyel mé -
be ke rül. KOS SUTH La jos év vé gi ado má nya
(BEM tá bor nok 1848-as ér dem rend je) nyo mán
1877. már ci us ban már a Szé kely Nem ze ti Mú ze -
um név ke rül az ala pí tó le vél be. CSEREYné köz -
ben meg szer ve zi a gyûj tést, s ki jár ja, hogy Sep si -
szent györ gyön a Szé kely MIKÓ-Tanoda épü le té -
be ke rül hes sen a gyûj te mény. VASADYval a
gya ra po dást rend sze re sen köz zé te szik a saj tó ban,
részt vesz nek a ko lozs vá ri jó té kony nõ egy le ti, il -
let ve mû ipa ri és ipar tör té ne ti ki ál lí tá son (1877).
CSEREYné fe de zi a mú ze um Sep si szent györgy -
re köl töz te té sé nek és a ka pott he lyi sé gek rend be -
té tel ének, fel sze re lé sé nek költ sé gét, il let ve ren -
dez vé nye ket szer vez pénz alap ok biz to sí tá sá ra
(Csíksomlyó, Barót, Sep si szent györgy, Kézdi-
vásárhely, Kovászna). Szep tem ber ben a gyûj te -
ményt ide ig le ne sen át ad ják a szé kely kö zü le tek -
nek. Meg vé di VASADYt, s ve le a mú ze u mot az
el len sé ges ha tó ság tól. A hi ú sá gá ban sér tett, az
ala pí tá si fel té te lek nek csak tes sék-lás sék ele get
te võ vagy azo kat meg ke rül ni pró bá ló meg bí zott
vár me gyei fel ügye le tet egy va ló ban az egész
Szé kely föl det kép vi se lõ, fe le lõs tes tü let re pró -
bál ják cse rél ni (ezt 1916-ra si ke rül utó da ik nak
meg va ló sí ta ni). Sa ját költ sé gen le cse ré li még a
fõ is pán ki fo gá sol ta fel ira to kat is, hogy a mú ze um
önál ló sá gát je lez ze. Kéz mû- és ipar cik kek gyûj -
té sét ter ve zik, de vé gül CSEREYné csak VASA-
DY te met te té sé rõl gondoskodhatik. 

Utód já val, a RÓMER-tanítvány NAGY
Gé zá val ro vás írás ról, mû kin csek rõl le ve lez, fal -
fest mé nyek rõl (be se nyõi temp lom). Õ hív ja
NAGY Gé zát s ve le HUSZKA Jó zse fet Gelen -
cére. Újabb vál sá gok kal szem be sül nek (1885,
1887, 1889); a sa ját fej lesz té se ál tal le kö tött 
Szé kely MIKÓ-Kollégiumnak te her a mú ze um,
Sep si szent györgy vá ros pe dig meg ol dás he lyett
újabb fe de zet len ter vet vet fel – egy mû ve lõ dé si
csar no két. NAGY Gé za tá vo zá sa után jobb hí ján
még is hoz zá já rul, hogy a Szé kely MIKÓ-Kol-
légium biz to sít sa, fe le lõs véd nök ként a gyûj te -
mé nyek sor sát, bár jól sej tet te, hosszú in ter reg -
num, a mú ze u mi mun ka vissza esé se kö vet ke zik. 

CSEREYné mú ze u mi te vé keny sé ge vi -
szont tö ret len: TOR MA Zsó fi á tól, aki ba rát nõ je,
ré gé sze ti anya got kap, cse re kap cso lat ügyé ben
test vér mú ze u mok kal le ve lez (Zilah, Dé va stb.),
ado má nyoz a zilahiaknak, dé va i ak nak, te mes vá -
ri ak nak, a szé kely ipar mú ze u mot ala po zan dó stb.
Le vél tá ri for rás anya got ment be, sze mé lye sen
ku tat ja át az el du gott pad lá so kat, si ker rel szor -
gal maz za a gyûj tött ok irat ok köz zé té tel ét. Az
1887. évi sep si szent györ gyi szé kely ipar ki ál lí tá -
son 100 db. pár na vé get, le pe dõ szé let, egyéb
„hím zést” ál lít ki. Ado má nyoz a Kép zõ mû vé sze -
ti Tár su lat nak (szé kely dí szít mé nyek, hím zé sek,
más tár gyak), el sõ gyûj tõ je az Er dé lyi Kárpát-
Egyesület Táj- és Nép raj zi Mú ze u má nak, szé -
kely föl di anya gá nak tör zsét õ ad ja (1901-ben
300 a mú ze um 1600 tár gyá ból). Gyûj ti az úri-
hímzéseket, a há rom szé ki kar colt dí szû, em ber-,
ál lat- és vi rág dí szes bo ká lyo kat, a kü lön bö zõ
szál szá mo lá sos és sza bad raj zú hím zé se ket; a
korabeli vi szo nyu lás nak meg fe le lõ en in kább a
szé pen dí szí tett, rep re zen ta tív da ra bok ra kon -
cent rál. 

Fenn ma radt PULSZKY Fe renc cel, br.
DANIELGá bor ral, OR BÁN Ba lázzsal, JANCSÓ
Be ne dek kel stb. foly ta tott le ve le zé se. Sze mé lyes
kap cso la tot tar tott fenn ve le ROEDIGER La jos,
a zombori mú ze um ból nyug dí jas ként szü lõ föld -
jé re vissza té rõ ki vá ló mú ze u mi szak em ber, aki
utóbb CSEREYné kovásznai vil lá já ba is köl tö -
zött. A mú ze um el sõ nagy köz éle ti pró bá ja a 
ko lozs vá ri 1848-as hon véd-men ház ja vá ra foly -
ta tott gyûj tés volt, s je len tõs sze re pet ját szott a
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ma ros vá sár he lyi BEM-szobor fel ál lí tá sá ban is. A
kézdivásárhelyi és a sep si szent györ gyi Jó té kony
Nõ egy let ala pí tó el nö ke (1878, 1879; a sep si -
szent györ gyi Jó té kony Nõ egy let tar tot ta fenn
1886–1897-ben a Há rom szék me gyei sze gény -
men há zat, hoz ta lét re és tá mo gat ta a sep si szent -
györ gyi nõi ipar is ko lát stb.), a Há rom szék vár -
me gyei Er zsé bet ár va le ány ne ve lõ in té zet, a 
Ste fá nia me ne dék ház és a Ru dolf Kór ház ala pí tó
tag ja volt. 

A kézdivásárhelyi te me tõ ben nyug szik.
SZILÁDY Áron ró la ne vez te el a Csereyné-
kódexet (1879), NAGY Gé za az 1883-ban be ke -
rült Emí lia-kó de xet. A Szé kely Nem ze ti Mú ze -
um szá má ra élet nagy sá gú ké pét GYÁR FÁS Je -
nõ vel fest tet ték meg; em lék táb lá ját egy ko ri
imecsfalvi kú ri á ja, ill. a sep si szent györ gyi Szé -
kely MIKÓ Kol lé gi um fa lán he lyez ték el
(VETRÓ And rás már vány ra il lesz tett fém dom -
bo rí tá sai). A sep si szent györ gyi mú ze um be já ra ti
sé tá nya mel lett 2004-ben avat ták fel VAR GHA
Mi hály al kot ta mell szob rát.
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EEmmíí lliiaa ZZAATTHHUURREECCZZKKYY
((11882233––11990055))
(Rezumat)

La 4 noiembrie 2005 se împlinesc 100 de
ani de la trecerea în nefiinþã a lui Emí lia
ZATHURECZKY, vãduva lui Já nos CSEREY. A
întemeiat Muzeul Naþional Secuiesc, unul din
cele mai vechi ºi mai ma ri muzee din provincie
atât în rândul celor maghiare, cât ºi al celor din
actuala Românie, ºi l-a ajutat sã ajungã o insti-
tuþie de prestigiu internaþional. A efectuat
culegere ºtiinþificã ºi a propovãduit prelucrarea
ºtiinþificã, a contribuit cu materiale muzeale
donate la dezvoltarea a numeroase muzee (cele
din Deva, Tg. Mureº, Timiºoara, respectiv
Muzeul de Etnografie al Transilvaniei din Cluj
etc.) A întemeiat instituþii de sãnãtate, educaþie,
precum ºi caritative în Treiscaune. Fie-i
amintirea binecuvântatã!

EEmmíí lliiaa ZZAATTHHUURREECCZZKKYY
((11882233––11990055))
(Abstract)

We will celebrate the 100th anniversary of
Emí lia ZATHURECKY’s death on 4th No vem ber
2005. She founded the Szé kely National Muse-
um, one of the oldest and biggest provincial
museums among the Hungarian ones as well as
of today’s Romania. She helped it achieve an
international reputation. She performed scientific
elaboration, she contributed with museum pieces
to the development of other museums (Dé va,
Ma ros vá sár hely, Te mes vár, Transylvanian Etno-
graphic Museum of Ko lozs vár). She founded
educational, public health and welfare insitutions
as well as charity ones in Há rom szék. Blessed be
her memory!
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1. áb ra Özv. CSEREY Jánosné sz. ZATHURECZKYEmí lia, a
mú ze um ne mes szí vû ala pí tó já nak és fenn tar tó já nak fény ké pe. 

[Szé kely Nem ze ti Mú ze um] 105/888 Özv. CSEREY Jánosné
aján dé ka [NAGY Gé za írá sa a fény kép há tán] (ADLER Li pót

bras sói mû ter me, 1875–1888 kö zött) 

2. áb ra Özv. CSEREY Jánosné ZATHURECZKY Emí lia
(MOL NÁR Ist ván fény ké pe, va ló szí nû leg kol ló di u mos 

el já rás sal ké szült, kézdivásárhelyi mû ter mé ben,
1875–1896 kö zött. DIMÉNY At ti la tu laj do na.)
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