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A mlts. F6felLigyekis6g f. 6vi 59. sz. ftasitilsa 6rtelm6ben szerkesztett kOteles jelent6siinket az 1905. evrcil teljes
tisztelettel a k0vetkezrikben adjuk. Sziiksegesnek taliljuk
megjegyezni, hogy ha jelentdsiink n6hol elter a hivatalos
form;itirl, annak oka az, hogy jelent6seinl<et olyan m6don
szoktuk szerkeszteni, hogy azok a nagy kozonseg tilj6koztatdsdra is rzolgdljanakt nem leven miidunkban Mfzeumunk
jelenlegi iiliapot6ban a kdz6nseg 6rdeklcid6s6rrek dbrentartiis;it mds eszkoz6kkel ekisegiteni.
Szemdlyi iigyek.
J.

*:

Legelcisz6r, mint Mfzeumunkat erdekki legnevezetesebb,

de legszomorubb esem6nyrdl ozv. nagyajtai Cserey.]ii-

e sz. als6zathurcsai Zathureczky Ernilia, Mf zeumunk alapit6j:inak 1905. nov. 4-dn t0rtdnt halil|r6l kellmegeml6kezntink.
A regi magyar ncii erenyekkelgazdagon megdldott nagyasszony
nosn

l-

sulyos csapdsokkal shjtott lelke fdjdalmiit igazi honle;inyi
lelkes munkdval igyekezett enyhiteni s a ncjnevel6s ds j6t6konysiig gyakorldsArq c€lozo tdrsadalmi erriegyesites nagy
munkiija rnellett szeretetenek legkedvesebb s legonzeilenebb
viilasztottja a szekely kultura egyik legsajiitosabb ds legbecsesebb intdzmenye a Szdkely Nemzeti Mfzeum vala. A kezdetben csupiin csaliidj6ra, szeretteire vonatkoz6 emldkek gyiijt6se
kiizben kelt fel lelkdben a nagy eszme: megmenteni a mirlt
veszend6 emldkeit tanulsiigul a j6vendci szLmAra. Az imecsfalvi ,,Cserey-Mfzeum"-b6l a Szekely Nemzeti Mfzeum lett.
A lelkes alapit6 nem erhette meg, hogy nagy lelkdnek szdp
eszmeje megfelel6 szdp kiils6t nyerjen, de a sajdt otthoniiban
leendci elhelyezds elcik6szitese iiltal a biztos fejklddsnek szdp
mezej6re megis bepillantha.tott.
lgazgato-Ydlasztmiinyunk a gydszhir v6te1e utdn 1905.
november 5-6n iil6st tartott, melynek egyetlen t|rgya a gyAsz
kifejezesenek s a reszv6tel m6dozatainak megdllapitdsa volt.
Ez ril6s hat|rozalai drtelmdben eml6k6t az lgazgaloVdlasztmiiny jegyzdkonvvdben meg6rdkitettiik, gyiiszjelentdst
adtunk ki, november 7-6n tort€nt temetdsdn az lgazgatl+ Az oldalt l6vo r6mai sz6mok a Frifeliigyel6sdg 59-i906. .sz.
irtasitisAban megjeltilt beosztas szdmainak felelnek meg.
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Viilasztmdny rEszdrdl i.fj. Godri Ferenc einok, Kovdcs Ldszl6
penztdrcrs, dr. Liiszlo F-erenc 6-s Zal,ysr' Frerenc mfzeumcir
jelen volt, kik kopors6jdra i,.'lirzeumunk nev6ben koszorut heiyeztek s a sirnal a i'r'lfzeum nevdben ifj. Codri Ferenc elnok
bucsrizott el a halhatatlan alapit,itoi. Emieket alkainias idcjben
hozzd ,melto nr6don fel fogjuk rijitani s Gyiirfiis Jenri festcimrivesz altai elkeszitett arckdpevel diszitett emlekkOnyvben
fogjuk elete t6rtenetet s a lvlfzeum megalapitiisa es tovdbbfejlesztese k0riili niunkiilkodirsdnak leiriisdt meg0rokitve a

nagy kdzonsig ele bocsdtani.
Miizeumunk gydsziiban osztc:zotl a m6its. Ftifeliigyel6sdg
mellett szdmos testvdrintezmdny ds k0zeleti ekjkel6s6g.
Itten emlekeziink meg egy rniisik vesztesdgrdl is. Horviith istviin heiybeli polg. fiuisirolai tandr, Igazgato-Y6lasztmiinyuirknak 13 6ven 6t buzg6, lelkes tagja 1905. julius 25-6n
meghalt. Emlek6t jegyzdkonyvben orokitettiik rneg. Ez 6s az
eltjzri evekben tortent haldlozdsok dltal Igazgati-Vdlasztmiinyunk tagjai nagyon irregfogyatkoztak, pedig a kiisztibon
dll6 epitkez€s 6s Stalakulds nrunkdjdban tobb munkdsra lenne
sziikseg, elavult alapszabdiyaink pedig nem int6z.keclnek az
Igazgat6-Vdlasztm;iny kieg6szitese m6dozatai16l. Epen ez6,rt
legkozelebb az trgazgato-Yttlasztmdny maga fogja vdrosunk
tiirsadalmiibbl kivAlaszlani azokat a tagokat, kiknek munkdjdra
sziimithat. Errcil annak idejdn jelent6st fogunk tenni a m6lts.

F6feliigyeltisegnek'

I

ryazgato'-vahsztminy iil€sei.

I

lgazgato-Vdlasztmiinyunk az 1905. 6vben csupdn kdt
iildst tartott, mivel a mar emlitett szemdiyi viiltoziisokon kiviil
Mirzeumunk eleteben nem sok ol),an nevezetes esemdny tortent, a mi sziiksdgesse tette volna a gyakoribb iildsezest, a
rendes adminisztrativ, tovdbbii a gyiijtemenyek gyarapitiisa ds
cirzdse kOriili munkdt a mfrzeum6r1k az Igazgato-Viilasztmiiny
elnokdvel egyetert6ieg

vdgeztdk.

Epit6s_iigy.

Legfontosabb tigl, volt az 6lland6 helyiseg 6pit6sdnek
iigye. Legfoirtosabb az|.rt, mert Mdzeumunk jdvendtlje s
jovendcl fejloclesenek biztosit{sa legfrikepen e k6rdds kedvezd
megolci6sdt6l fiigg. Sajn.{lattal kell megemlekezniink arr6l,
ltogy az iiltalunk felterjesztett nagyszabasti epiilettervezet s
ezzel egyull a Szekely A,"tik<i-Koildgiutnt;-iai tervezett kapcsolatnak mirli ivi jelentdstinkben kifejtett terve legfcikdpen k61ts6gfedezet llidnya miatt

nem val6sitliat(; meg.

A

melis. Fci-

felrigyeloseg minket el<iszdr 1905. 6v okt6ber 2-an 628-1905,

!
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sz. leiratdban

*-

nlelyb'ett az. lgt)3. aug. 15 dn50. sz. a. fel-

kaiidOtt terveket es kdlis6gvet€st eli,ogadhatatlannai< jelentette ki,

a,,Sz ekely Ne mzeti
zeu m
- ertesitett arr6l, hogy
cpitkezesere
az iillamsegelyt legjohb^{fakarat
niellett is csak 50,000 lrorondban hatltatta elcir r i n z atb a." Az Igazgat6-Viilaszttndnynak teh{t akkor,
_y

niikor 1903. cv folyanl6u

a

tervcl<et keszittette, nem iillott

:.rril, hogy az :iltala kdszitend6 tervekhez r iszcnvih,a arilnyl;g oly .=.Un,, osszeg
foe' rendclkezesdie Allani. Az 1904. dvrtil szdl6 s 1905. ev
rur6rijiiban tiijckoz6Cdst szerezni

eit'j6n felkillcl0tt jelentesilnknek 329-1-qCs. s,:. leirat 6ltal
iorient j6v6hagyfs folytiin ir:dg inkdbb remdlhettitk, llogy az
enlitett jelentesiinkben reszlete...en kifejtett telvcink ugX az
6pitkez6s terjedelmdre, mint a Szekely Mik6-Kolldgiummal
kirtendrj cs sziil<sdges kapcsolatra ndzve teljeseclesbe fognak
ntennl.
A rnlts. FdfeliigvelSseg emiitett

628-1905.

sz. leirata drtel-

m6ben 1905. okttiber 7-6n Dvoriik Ede iniiegyetemi adjunktus,
a rirlts, Flfcl iigl,clr;stig dpitdszetl szalirnegbi zottia az dpiikezdsi
tcrvel< kdszitese rlriicl<eben

I

a

sziiks€gcs tdrgyal;isol< megejtese

vegett megdrkezett s a tdrgyaldsok rendin a nits. Frifeliigyelcis6g megbizitsdb6l indokolta az iiltalunk k6szitetett terveli kivihetosdgenek akaddlyait, kiielentette toviibbii, hogy az el6iriinyzott epitkczesi scgiiy s a &,lfizeumnak meglev6 epitkezesi
alapja csupiin a Mfrzeunr gyiijtemdnyeinek elhelvczisdre szolgdlo helyisegeli ipitesdre lesz fordithat6 s igv a tervezett
m/rzeum6ri lakdsokra nem hogy k6ltsegfcdezet lenne, de azok

a M/izeum dpiilettel kapcsolatba nern is hozhat6k s tervezett mddon meg nem './ali-)sithat6k. Kijelentdse szerint a
rutrjrzeumcri lakdsok csakis mint a M,izeumttil kiilon dll6 6piiletel< a teiek hdts6 reszdben 6pithetck. A tiirg1,3l;i5 tovdbbi
f o lyamiirr 5l tal dn o ss:igb an m egii lapi tiatott a kiz-dr alag m f zeum i
czelra sziikscges helyisdg'ek szdnra, mdrete s a beszerzett adatok es nregejtett sziimitasok alapj;in szerkesztendri terv-vizlal
elkdszitdset Dvordk Ede epit€szeti szakmegbizott magiira viillalta.
Igy iillott az dpites-iigir 1905. dec. vdg6n. Legmdlyebb kosziinetiinket fejezziik ki e l:elyen is a ri;lts. Fofeiiigyel6seg j6akaratu tAmogatiisiiert s goncloskociiisdfrt. Legmdlyebb tisztelettel
emlitjiik nieg azcrnban, hogy ii puszt6n niuzeumi celra szoigiil6 dpiiletben elhelyezenciil eyiij'tenrerivek tirz6sdnei<, kezel6sinek k6ri1c1se nreg rnegohii.sra vdr. F{a gyitjtemdnyeink a
Szekely Mlkri-l{ollefiunr heiyisegeibrll kikolioziek, s" Ila az
irj Mdzeumhelyisegben a te::irezet szerint iilland6 lakiisa csupdn
csak egy szolgiinak lesz, a m/rzeumririlk a berendezkeddssel
I

",{

renciszeres kezel6ssel jdrd munkdkat aligha eredmdnyesen elvdgezhetik s a gyLijterirenyel< tirz6sevel-jiiro fele-

s iilland6

lriss6gre nehezen viillalkozhatnak. E kirddsekkel a viltozott
tervek folytdn, de az epites-iigygyel kapcsolatban foglalkoznia
kell az lgazgato-Yitlasztmdnynak, nrert a Mfzeum fehrirdgzdsa
ezek helyes megoldisdt6l ftigg. Epen azert teljes tisztelettei
kerjiik e k€rddsek rnegold;isdban is a mlts. Frifehigyekiseg
jirakaratu s hathat6s tamogatdsdt 6s segitseg6t.
Hivatalos kitogatasok.

Mrizeun:unkat 1905. ivben a mlts. Fcifeliigyel6sdg reszdrrll
hivatalosan junius h6 11-12-6n Fej6rpataky l-dszl6 orsz. fel-

iigyel6, Magyar Nemzeti Mrizeum Sz6chenyi-konyvtdrdnal<
igazgat6ia es szeptentber 18*20-iin dr. Hondth G6za orsz.
felUg.velci, Magyar Nenizeti .Mrizeum term.-rajzi osztiilyiinak
igazgat6ja ldtogatta

rneg'

Kiiztinseg 6rdekr6d6se.

Dacdra a kiiillitiisra tel,iesen all<almatlan helyjsdp:eknek s
az ebb6l kifoly6 rendezetlen dllapolnak, a mult dvben sem
csOkkent a k6zcins6g eddigi 6rdek16r-1ese. K6nyvt:irunkat sz6mosan vettek igenybe, tudomdnyos cdlb6l is t0bb idtogat6nl<
volt s tobbrendbeli nregkeresdssel fordultak Mrizeurnunkhoz.
A liitogat6k konyvdbe t0rt6nt bejegyz6sek szerint gyiijtemenyeinket l1bb szdz drdeklridrj szeml6lte meg.
Sz6kely

ki6llitis.

R6szt vett Mfzeumunk a Szdkely-Tiirsasiigok Sz0vetsdgdnek helyben tartott orszdgos kongresszusa alkalmiival
augusztus 21-23-An a helybeli Szdkely-Tarsasdg dltal rendezett Sz6kely kiiillitAson egy jellemzetes n6prajzi csoportban
426 drb tiirgygyai, 13 drb fdnykepfelvdtellel. E sikeres reszrrdtel elismerese gyandnt a Szekely-TArsasiig Elismerci Oklevele
szolgdl emldkiil.
A gyiijtem6nyek gyarapoddsdr6l 6s a torzsanyag iilloII.
mdnydr6l sz6l6 kimutatiist A es B jelzetii rovatos lapokon
mell6kelttik.
Allamseg6ly.
II

I.

.A valliis- es kozoktat6siigyi A{iniszter Ur a mlts. Fcifeliigyelclseg aj|nlatdra 1905. 6vi julius 7-dn kelt 48491. sz. rendeletdvel az 1905. 6vre is dsszcsen 2000 korona 6liamsegelyt
utalt ki N{rizeumunknak a k0vetkezrikdpen megjelOlt cz6lokra
ds osszegekben: Konyvtiiri szriksegletekre 600 korona, regi-

.t

1
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sdgtiiri sziil<s€gletekre 400 korona, ndprajzi sy,i1t.rr.

500

korona, ternr. rajzi gytijtemenyre 500 korona, osszesen 2000
l<orona. Errol mirrket a mlts. Fcifelrigyel6seg 329-1905. sz.
le iratiiban ertesitett azzal az utasitdssal, hogy az iillamseg6lybdl a ket mfzeunrcirnek, dr. Liiszl6 Ferencnek 6s Zayzon
Fcrencnek a vdrrnegye rdszerol jiir6 tiszteletdija szerndlyenkint 400 korondra kiegeszithet6 akkdppen, hogy 100 korona
a kdnyvt;iri javadalm:.t, 150 korona egyenl6 rdszben a r6gisdgtiiri is neprajzi javadalmat terhelje.
A segely tdbbi r6szdnek a megjel6lt celokra val6 felhaszndliis6r6l a rdszletes kimutatiist I.,ll. sz. mellekleten tetttik meg.
Az 1905. 6vi kolts6gvet6st a mlts. F6felilgyel6sdg
felhiviisiira l5-1905. sz. alatt felterjcsztettiik, ennek alapjiin
t6rtent a fenti iillamsegely kiutaliisa.
Cyarapod6s.

IV.

A gyiijtemenyek gyarapoddsiir6l, a nevezetesebb szerzernd'nyekrril gyiijtemdnycsoportok szerint az alabbi 0sszeiillit;is

nyujt tiijekoztattst.

I. Kdnyvtrir 6s lev6ltiir. A kdnyvtiir

gyarapitiisa a mdr

C,,'ekkel ezelatt megallapitott iriinyeivelr szerint tortent. A gyrij-

tcnr6nyek felclolgozdsdndl n6lkiil0zhetetlen szakkonyveken kinagyr6szben dltalAnos drdekli, a kdzmiirreltseg terjeszt6sere szcrlgil6 turlorniinyos munkdkat szereztiink be. Az aj|nddk utjdn val6 gyarapodiis legnagyobb rdszdt k6t szdkely papi

viil
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konyvtdr szolgdltatta.
Az drtekesebb kdnyvek a kdvetkezdk:
Andrdssy Gy. Az 1867. Kiegyez6sr6l. Bpest 1896. (4 K.)
Andr6ssy Gy. A magyar :illam fonrnaradiisiinak 6s alkotm. szabadsiigdnak okai. Bpest I-ll. K. 1901-1905. (12. K.)
*Bdcsboclros vdrmegyei T0rt. Tiirs. Evkonyve. XXI. evf.
*Bellag F. Temesv6r k6zmiivelcjd6si intdzmdnyei. 1904.
*Berecz. S. I(epzrimriveszetek tdrt. S-zentes. 1904.
Be0thy Akos. A magyar dllamisiig fe]tr;Oese ki.izdelmei.
Bpest I'-ll. rdsz (28 K.)
xBodor A. Az erddlyr€szi pdnzinl{zetek. Bpest 1904.
*Borsz€ki S. Szdkely vasutat a sz6kelys6gnek. Sz6kelyudvarhely, l905.
*Borszdki S. Elcjadds a sz6kely vasutakr6l. Sepsiszentgyorgy 1905.
*Canones ecclesiastici. YArad. 1642.
*Cserni B. A tanit6 6s a rdgdszet. Cyulalelterviir 1904.
$) A *-gal jel<ilt mrivek adom6nyok,

8

*Cserni B. A szArazsdg a rdgdszet szolgdlatdban. Gyulafeh6rvdr 1904.
*Csiky Ernti. Magyarorszdg bogiirfauniija. I. K. Bpest
1e05. (2 K.)
*Csongrildvdrmegyei TOrt. 6s Rdgdszeti Tiirs. Jelentdse.
1897-1904. Szentes 1905.
xDdlmagyarorsz. t6rt. 6s r6geszeti Muzeum Ertesitcije.
XXI. 6vf. Temesvilr 1905.
Diner Denes F. Lionardo da Vinci. Bpest 1905.
xDivald K. Szepesviirmegyei 6pitdszeti eml6kei.Bpe.t
199q.
*Divald K. Sdrosvdrmegye szov0tt eml6kei. Bpest 1905.
*Emldklapok a Pdcs viiiosi muzeum rnegnyitiisi iinnepsdsdr6l. Pdcs 1905.
" *Eotvds J. Reform. Lipcse 1846.
Escott. A mai Anglia. I. K. Bpest 1905.
*Fej6rpataki L. Pannonhalmi ap6tsdg alapit6 oklevele.
1878.
Bpest
- xFenyvesi
S. Az erd6lyr6szi magyarsiig hiteliigye. Bpest.
*Fralin6i V. Rdk6ci F. valliisos elete 6s rnunkiii. Bpest 1904.
*Frakn6i V. Pecchinoli a p6pai legiitus. Bpest 1898.
*Frakn6i V. Miityiis kiriily mint lev6lir6. Bpest.
*Garibaldi S. Memoiren. I-lV. K. Berlin.
Hampel J. Alterthumer d. friih. Mittelaltersin Ungarn.
Braunschweig. I-_lll. Bd. 1905. (72 K.)
Heinric[ G. Egyetemes irod. tdrt. II._K. Bpeq!_19q5:-.
Illdsy J. Vdsdriiabarlaimak jegyzdke. Bpest 1900 (]^I^(.)
Illdsy j. K6zsdgi kiviiltsiiglevelek jegyzdke. Bpest 1898.
(1
K.)
' Illdsy Az 1754-55. 6vi nemesi 0sszeir6s.-Bpest 19.02.
J.
*Jel6ntiis a Magyar Nemzeti Mfzeum 1904. evi dllapotilr6l. Bpest. 1905.
' *Jelentds a M. E. K. O. F. 1904. 6vi miikoddsdr6l.
1905.
Bpest.
' Kardos
S. Wesseldnyi M. €lete 6s munkili. Bpest. 1905'
(30
K.)
' {Kassai Mdzeum kdnyvtdrdnak cirnjegyzdke. Kassa. 190'1.
Kidd B. Tiirsadalmi e.;oluci6. Bpest. 1905.
xKomiiromi Cs. Gv. Is.az hit. . . Szeben. 1666.
+Ko6s M. Szdkely"actio ismertetese. Bpest 1905'
KrZiemer Weltall-u. Menschheit. IV-V' K. Leipzig (38
K 40 f.)
xMagyar Minerva III. 6vf. 1903-1904. Bpest'
Mag!-arorszdg vdrmegyei 6s viirosai Biharv6rmegye 6s
Nagyviirad. Budapest (10 K.)

I
I

I

i
,I

I
&lalonyai D. A fiatalok. Bpest, 1905.
'rMdrmaros viirmegyei MLizeum-Egyesiilet Evkonyve. Mdr-

marossziget. 1905.

!

I
I
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*Marossi A. Vezetcl a Pecsi viirosi Mdrzeumban.
*Mihalik
A kassai Szt. Mihiily Kdpolna. Kassa 1904.
*Mik6 I. J.
Irdnyeszmdk. Pest. 1861.
*Mik6 I. Erd. tort. adatot<. Kolozsr,;ir 1856.
MLiveltsdg k0nyvt;ira. L II. K. Bpest 1905. (48 K.)
nNogy I. Kis Gergely agenddja. Gyr1r. 1788.
*Nagybiinyai Muzeunr-Egyesiilet Ertesitcije. 1904.
*Niiniisi S. I. Szii titka. Kolozsv6r. 1670.
N6methy G. R6mai elegia. Bpest. 1905.
Payot Gy. Az akarat neveldse. Bpest, 1905.
*Siigi F. Ndprajzi kincsek gyiijtdse. Keszthely. 1905.
Sebestyen Gy. A magyar honfoglaliis Mondiii. II. K. Bpest.
re05. (6 r(.)
Simonyi Zs. A magyar nyelv. Bpest. 1905. (10 K.)
*Stirnegi Darnay-Mrizeum naptiira. 1906.
*Szatmdrn6meti M. Halotti centuria. Kolozsviir. 1683.
*Szathm;iri P. I{riroly Bethlen fritanoda tOrt. Nagyenyed. l868.
Szdchenyi I. Munkiii. II. sorozatt II. k0tet. Bpest. 1905.
(10 K.)
Szendrey J. A magyar viselet t6rtdneti fejkiddse. Bpest.
1e05. (10 K.)
*Sziviik L Orsziiggyiildsi k6pviselciviilasztiis 6s Kuriai
biriiskodiis kodexe. Budapest. 1901.
*Tofeus M. Szent soltdrok resolutioja. Kolozsviir. 1683.
Wollanka J. Rafael. Budapest. 1905.
*'Zichy
III. dzsiai utazilsa. III-VI. K. Bpest. 1905.
*Zollai J.
L. Debreczen a t6r6k uralom vdg€n. A viiros
hintart|sa 1662-1692-ig. Bpest. 1905.
Mrizeumunk k0nyvtdra rdsz{le az alibbi foly6iratok 6s
lapok jiirtak :
,
Archaelogiai Ertesitcj.
Annales Hist.. Naturales Mus. Nat. Hung. (A Magyar
Nemz. Mt z. termdszetr alzi osztiilyainak f oly6irata).
Al<atlemiai Emldkbeszddek.
*Beliigyi Kbzlony.
*Erdely.
Erddlyi Mfzeum.
Ertekez6sek a bdlcs tud. kordbril.
& nyelv- 6s szdptud. ktirdbcil.
,,
& tiirs. tud. kordbdl.
,,

t0

Ertekezdsek a tOrt. tud. kOreb6l.
r\kacldnriai Ertesitri.
FOldtani l(0zlony.
*A4agyar Iparrnliv6szet,

*Magyar iparoktatds,
xMagyar l((nyveszet.
".tJtagVai .l(Onyvsze

nr

Haromszckvdrmegye ajandtka.

le.

':'Szdzadok. Hdromszekv;irmegye ajiindeka.
Orvos-termdszettucl. Ertesito.
Math. es Term. Tuc1. Kozlemenyek,

NurnizmatikJi xorrbrylrtesitci'
N),elvtud. Kozlemenyek.

*Pinziigyi I(ozl6ny.
Rovartani Lapok.
*Szekely Nenrzet.
Termeszet.

A Mf zeulllok ds konyvtzirak orsz. F6f eliigyelrisdge utjdn reszint a valliis- es kt)zoktat;isiigyi
miniszteriunrt6l, r€szint egyesektcil az iden is ertekes konyvadom6nyokkal gyarapodott gyiijtemenyiink. A konyvtart es
lev€ltdrt ado miinyaikkal gyarapitottitk : Johai-nyo m tl a r.-t., Cso ngrddvdrrnegyei t0rt. es regeszeti tiirsulat, dr. Rodor Antal (f3pest),

Nagybanyai M[zeum egyesiilet, Debreczen vdros tan6csa,

Kassa sz. k. vdros, Vdsdrhelyi Sanru, EKE. (Kolozsvzir), Pecs
sz. kir. vdros, M. N.Mtzeum,Mrgyar orvosok estermeszetvizsg6l 6 k 6lland6 k6zponti vdlasztmrinya, dr.
Cserni 86la (Cyulafehervdr), dr. Fej6rpataki Liszl6 (Bpest),
dr. Horv6th Gdza (Bpest), Frakn6i Vihnos (Bpest), K c p v ise lrj h ii z, Erddlyi Mfzeum Egylet, dr. Ldszl6 Fercnc, lzr.
Magyar lrod. Tdrs." (Bpest), 44. kir. 5llarnryomda, M. k i r.
Beli.igyuriniszterium (80 drb kdnyv), P6l Kdroly
(265 drb kOrlrv). dr. Nagy Sdndor, nehai Nagy SAndor hidv6gi ev. ref. lelk€sz hagyomdnydb6l (131 drb ki)nyv, 36 fiizet, 103 apr6 nyomtatvdny, 17 kezirat, 1 1 csomag level),

6zv. Cserey JAnosne, Szentiv6nyi Gyula, Sepsiszentgyiirgy
vdros tan6csa, Srimegi Darnay-Mrizeum, Veres Gdbor, M5rmaros vdrnegyei Mr1z. egyesiilet, Ddhnagyarorszdgi t6rt. es
reg6szeti Mirzeum, Bdcsbodrog vdrmegyei tbrt. tiirsulat, IJ aro m s z6.kv 6 r rr e g y e k o z 6n s 6 ge, Veszpremvdrmegyei
MIzeum.
II. R6gis6gt6r. Oskori gytijtem€nylinl< Maksa, SepsiszentgyOrgy (Ork6, Eprestetci, szepmezei f6vdnybdnya), Rety,
Kopecz teriileteriil gyarapodott nehiiny tirgygyal. Rety hatiird-

1l

I

b
t

ban a T6riik rdtie nevti teriileten pr6badsatiis utjdn 75 .drb
dskori tdrgyat gyii3totttint< ossze. Ugyiine.kkor falusi .gazddkt6l nehiinf"XVII szhzadbeli magyai eztist6rniet is vrisiiroltunk.
Hochmann j. 6r6st6l vdsiroltunk 34 dLb eziist6rmet, Resch
Adolftirl pedlg S piir csattot, 1 melltrlit, 1 pdr bogldrt.2 pir
ftilbevaltit, 15 gombot, 1 g0rog es 1 macedon drmet.
Az illyefalvi rcf. Iemplom vdrliast€lya dtalakitiisi munkdlatainak nregkezdrlse etCtt 0 drb fdnykepfelvetelben orokitetttik
rneg a v-drkastely erdekesebb reszeit' A regisegtdrt ai6ndekaikkal"gazdagitottdk : Sipos Sarnu, Baldsy Gyula, I-lorvdth Sdndor,"Ertlcjvideki bdrryaegylei (KOpecz), 6zv. Janosi Sandornc
(Nagyszeben), J6zsa Ger6, _ I3enedek Mihdly, Nagy Zoltdn,
Csdni<i Gyula cs dr. Nagy Siindor.
III. i{6prajzi gyiiji-emeny. Az orszdgos Fcifeliigyelcisig
tdmogatiisdval az utolso hiirom 6vben vegzett .szekelvfiildi
n6pra-izi gyiiiiist a rnegelcizci evihez hasonl6 ar6nyban nem
folvtaihattul<. Az 1906. 6v feladata lesz Udvarhely vdrmegy6nek mdg be nem j6rt terLiletein, valamint Csik viirmegy6-qel
6s felvdtelek folytatiisa.
is a nddraizi gvi.ijtes
-utjdn Minclazondltal
'reszben
ez evben is nepajdndekozds
r6szben' va'-tArfi'.s,
raizi osztalyunli 243 drb tdrgygyal gyarapodott. A sepsiszentgyrirgyi .rdk.ty kiallit6son i'Eyiilt6inenycsoport r6|ebbi 6s
iiau6' anyagebi,l 439 drb tdr[i,ai dtlitottunk ki lefifcikepen
abbOl a celbol, hogy k0zonsegiink (nrinthogy az ui anyag
legnagyobb r6sze liiddkban beciomagoh'a vdrja a kidllitdsra
alkahilhs Lij milzeurni helyisegeket) megismerhesse az osszegyujtott ga2dag anyagot s enlrek alapjdn 6rdekltid6s6t ezekre
a tdrgyal<ra is felhivjuk.
-A szekely lii6llit6s alkalndval vdsdrliis utjiin szerezttink
nehlrny hdrom-szdkvdrrnegyei jellemz6 hgliipa.ti.t|rgyat. Ozv.
Cserey Jdnosnd
-(1764. utjAn egy 6nkanndt (17,75. evi) es ggy 9n6vi;; Ilesch r\dolft6l 150. drb . rdgi .kdlyhatriny6ir
cseinpdt es k6t 6ntiinyurt (1753., 1801. 6viek); alkalmilaq egy
vdsdroitunk. SzekelyfOldi varrottasaink feldiszes tajtekpipdt
-osszehasonlit6
anyagul Kalotaszentkirily. kbzdolgozdsdhoi
sdgbOt 6 drb kalotaszegi nepies varrottast szint6n viis;irliis
utjdn szereztiink. Udvarhelyrnegye tenilet6rcil Ferenczy -Luk_iics
sz6kelyudvarhelyi fenykdp6sztol 17 darab n€pralzi f6!yt.p
briviti ndpraizi felv6teleinket. Ndprajzi t6rgyakat aj;indekoztak Zayzon Ferenc, iiolca Gdbori Krizsik Alajos, 6zv.
Cserey Jdnosne, Fazakas Istviin.

IV. K6pztimiiv6szeti gyiijtem6nyiink csak annyiban

gyarapodott, ltogy-Festdk,
a dr. Tdrey G6bor szerkesztes6ben rnegje-

i-rinri,,tUodern

Magyar es idegen rniivd-

t2

szek

alkotdsai" citnii viillalatnak i,j

ftizeteit

is

lneg-

szerezttik.

V. Termdszetraizi gyiijtem6ny. Az erd6viddki bdnyaegylet szinbdnyavdlla'lata K0pec, Bibarcfalva, Bcdvaj, Als6rdkos, Bar6tlt, Honro16clalmiis teriiletdrrji 6rtekes vasdrceket,
barnasz6n-vdltozatokat, k6vii leteket, bdny.lszszerszdntokat, f enykepfelvdteleket es statisztikai grafikonokat ajdndekozott. Lendl

Adoif mtiint6zet6ben 4. madarat praepardltattunk;

tdjrajzi
gyiijtemdnyiink i5 fenykdppel brjviilt. Termdszetrajzi tdrgvakat
ajiind6koztak m6g ifj. Nagy Elek, Ilaliisy Gyula es dr. Ldszl6
Ferenc. A gyiijtemdnv gyarapodAsa 229 drb tArgy. Az 19C6.
6vi 6llamsegdly j6rdsze felhaszniilatlanul ntaradt.
Gyiijtemdnyekben vdgzett munka.

V.

MLizeumunk gyiijtemdnyeiben a mlts. Frlfelllgyclos6g elott

is ismeretes dllapotok s k6riilm6nyek miatt rendszeres munk:it vdgezni lehetetlen. Az osszes munli.llatok, foiyS i,igyek
v6gzdsen kiviil legfokepen arra szoritkoztak, lrogy a tdrgyak be6rliezesOk sorrendjdben szakok szerint mind ugynevezett ,,S z a-

orodrisi j egyz6k"-be vezettettek, ennek megfclelden
szdmmal jeloltettek s gottdoskodiis lortent, hogy elkall6ddst6l
p

vagy rongiiliist6l meg legyenek 6t'a.
A gyiijtemd'nyek hasznAlati statisztikiija 6s a szemelyzetre
vonatkoz6 adatok a D ds E jelzetii melidkleterien vannak ilssze6llitva.
Egyes ii iettink jelenleg nincsen sigy egyestileti miiVIII.
kod6srril nem sziimolhatunk be. Igazgat6-V6lasztmdnyunk
intdz ez idci szerint minden tigyet s annak mtikbddsdr6l az
r6szben miir tresz:imoltunk.
Az dvi zivszhmadits 6s vagyonm6rleg F jelzetti mell6kIX.
leten van 6sszeiillitva.
K iadvdny unkaz 1905. dvben a rendes 6viielentdsen
X.
kiviil miis nem volt.
0niill6an megjelent rdgebbi kiadviinyaink k0vetkeziik:
1. A Szdkely Nemzeti Mfzeum Ertesit6je. Szerk. Nagy
Gdza. l. r6sz. 1890.
2. A Szdkely Nemzeti Mrizeum Ertesitiije. Szerk. Nagy
G€za ll. r6sz. 1891.
3. A Szdkely Nemzeti Mfizeum Ertesitcije. Szerk. ifj.
Gbdri Ferenc 6s dr. Liszla Ferenc. III. rdsz. 1902.
4. Jelentds a Szdkely Nemzeti Mirzeum 1902, 6vi iillapotiir6l,

VI. es

VII.

L

l3

5. Jelentds a Szdkely Nemzeti Mfzeum 1903. 6vi iilla-

pot616i.

A Szdkely Nemzeti Mfzeum lgazgatct-Vitlasztmdnyiinak
1906. 6vi ;iprilis 10-6n tartott iil6s6bcil:

Ifj. Ciidri

Ferenc

elntik.

Dr. Ldszl6 Ferenc
mhzeumrir.

Zayzon Ferenc
mrizeumcir.
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I. Kdnyvt6r.
i

a) Konyvtdr

l,

Hirlapok
Apr6 nyonrtatvdnl'ok

", Tcrkepek
dr
p,,

Kdziratok

88

667t:

----.

75a

5

126,

-

--.--

-l

1

"D Oklevelek ds egyib iratok
y) Egydb LonyvtAri anyag

12(,
1

1i

18
r11

.

ll

C)sszesen

88

916

75;,

105

It. R6gisdg16r.
a) 6skori rdgisigek

30

--.

/,r R6mai rdgisdgek
c) Koz|p- 6s ujabbkori rigisdgel<
r0 Modern kegyeleti tdrgyak .--

r-i
39

r) Ermek 6s p6nzjegyek ---

Osszesen

39
50

163

Ill. N6prajzi gyiijtem6ny.
a)
b)

Magyar nd,prajzi tdrgyak
Hazai nemzetis€gek neprajzi tdrgyai

14

i

gf iijtemeny.

Hasonmasok

-.- -:

_

- t,,

Osszesgn

229

14,

l4 229

Osszesen

a)

215

-ll 12
12

t4

243

12

12

V. Term6szetrajzi gyiijtemeny
a) AIlatok, 6llattani kdszitnr6nyek - Ilovenyek
c) Asv6nvok, k6zetek 6s kOviiletek
,17 Egyeb tdrgyak
1,,,

85489
35 -r
101 ,1
++

Osszesen

Vdgdsszeg

22t 8

35
101
1

225

I 133 501 I

Az eg6sz gyarapodas 29$6 drb tdrgy.
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