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.\ ,rits. Fiifeiirgyeioseg 1906. evi 59. sz. uiasitdsai 6rtelnlubelt szerke.qztett kiiteles jelentdsiinkel a Szekel-V i{emzeti Mirz:un.l 1 906. 6vi 6llapot6rt1l teljcs tisztelette'l a liiivetkez6kben adiuk.
."ii:,t a nrult ivben, ugy ez alkaloniitlalis sziiks'igesnek liitjuk meg-

rr:r;iieri. itr,g)' lta jeietrtesiink a szigrtruail irett hivatalos for:r.:i, i nrniL-iri tiolsoliban elter, vai{li a i.iilts. Frifeliigyelclsdg
.. 'r: isir:ui'etts iigyek t..r1.163eirllL^n vallllak leirva, aunal< oka
:iz. itrrgy jeleitt€seinket e';eken at olyan nl6dotl szol<tuk szerkcszierii, hogy azok a nagy hi)z0lrsigtrek is tdjekoztatiisul
szolgdljanak, nent levitt rt6dunkban M{izeumunl< jelenlegi
illapotllban a k6z(ins6g erdt:kliirldsdnek €brentartds.lt mas esz.i;,2;lkket tlciregiteiti.

l-

gazgatb -Y Alasztm|ny

iikdd6se.
lgazgai(r-VdiasztniAttytttrli az 1900. €v folyaurdn-ket iil6st
tart,rit.- Az egyik liles iipr. i0-dtr, nt6sik okt. 24-6n volt s
:,ssz-eien ,1-t. jegyz6k0nyvi sz|rit alatt tdrgyaltattak a folyo
iigvek. ,\ r'erLdEs aclminiszirdciot, tovdbbd. a gytijtemenyek
g^., iirapitasa es 6rz6se kiiriili munkAt, ttlint eddig; is, a nlilzeuntiioX az Igazgaki-Vdlasztmdnl, elnilkevel egyciertoleg vdgeztdk
s e rnunkeir(,I iddnkent az Igazgato-VAlasztmdnyttak besziiI

m

rnoltak.
Szemdlyi iigyek.

mult evi jelentisiinkben emiitettiik, l'rogy az lgaz'
gat(i-Velasztrndny tagjai a kbzelebbi evekben tOrterit halilazditrk rniatt megfogyatkozial<. Az epitkezes 6s dialakulas munkdj5barr ti)bb nrunkasra levett sziikseg, nrn,el elavult alapszabiil),aiiik nem intdzkednek a kiegdszites m6dozatair(rl, az lgazgatoVSlasztnrdny 0nmagAt egeszitette ki s az aprilis 12-6n tartott
.[Aar
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;\z trldalt levo rcinrai szatnok
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Fofeiiigl'el6seg 50--1906.

Lrtasitrisiiharr nrcgjeltiit hcosztis sz.imairrk fclelnek nteg.

sz.

4

iilesen tagjai koze vdlasztotta Csutal< Vilrucrs f6gimn. tanArt,
dr. Daday Vilrnos vdrosi fdorvost es cir. Nagy Siindor vdrmegyei fciorvost, mint a kik Mfizeumunii ir6nt ecidig is nagy
drdekkiddssel viseltettek s kil<nel< rrunkissdgdra iov6re bizton
sziimithatunk. E vilias'ztdsokat tuclomisveteii egeit anuak iclejdn a mlts. F(ifeliigyeliisegnek bejelentettiik.
Epitesiigy.

Legfontosabb kerddse,\4rizeutitunkniil< az zilland6 helyisdg epitesenek iigve. A rtrir cvekl<el ezcliltt is egetti l<irdes
most mdr a k0zeli nregr-rirlds ei6tt irll. A nilts. Fiifeliigyeliiseg
kegyes cl(iterjesztese 6s ajiirrlata iolytiin a v;rllds- es kozol<tatdsiigyi Nliniszter ur tiircajdnak 19U6. 6r'i ki)ltsdgvetesebe a
megdllapitott 50,000 korotta epitesi segelyliek cisr'i leszieie
gyanitnt 10,000 l<oronzlt felvett s azt 19t)6. szeptettrbei-29-6n
84,406. sz. rcntleletevel a lielvbcli ziclirltivatalnAl 1<rLrtalta. Az

Igazgat6-Viilasztrnany cln(ii<i: il kiutait 0ssze-{e t megl'elelti
nyugtatvdny elleniben felvetie, a r\r'triz-crun pcttztarnokdnak
dtadta, ki azt azonnal takarikpinzt;irba hclyez:tc. E ltelyen is
legmelyebb koszrinetiinket fejezziil< ki ugy a tttits. Fiifeliigyeliis6gnek, miut a nrrrlls. vall6s- is k(izoktaid.siigyi lr'{inisztcr Urnak kegyes tzinrogatdsaclrt, segitsrgeiri, nrellyel biztositva vatt ntdr
a tervezet szerinti epiilet koltsegcinel< fedezete. A korabbi ltelyi
dldozatkeszseg Hdromszekvdrniegye kr)z0usegdtrek 6s a Szekely
Miivelcjdesi cs Koz.gaztlasdgi Egyesiilet -"egitsege meiiett a tttlts.
F6feliigyel6sdg ds a nutlts. Niiuiszter Ur t;iniogatdsdnak koszouhetci, hogy &kizeLrnrunl<n;rk etlciig csaklrnr teljcseit liozzAferhetetlen es haszndllratatlan gyLijtemdnyci jeieni(isdgiiknek meg-

felel6 hajlekbau nenisokdra irtdkes es tanuisdgct-q k0zkinccse
fognak vdlni.
Az epitesiigy ilyen dilapotdban 19C6. noi,. 20-dn kerdst
inteztiink a Szehely A4tiveliicidsi is K0zgazdasiigi Eg),esiliet
Kozponti VdlasztmiinyAltoz, az 1894. jurr. 2-dn tartoit nagygyiilesben a Mfzeunr epitds€re megszavazoi.t 10,C00 korona
kiutal6sa cdljdb6l. Kerdsrinkre edclig v.llasz nenl erkezett,
azonban dgy ezen Osszegnek, uiint a Hdi"ourszdkviirrnegye
kozOnsdge dltal megszavaz.ott s a kormdny dltal j6va1ru*ro,,
12,000 korondnak kell6 id(iben leenciri kiutaldsa biztositva van.
Sajndlattal kell azonban enrlitenrink, hogy dacdra a fen-

nebbi tirvetrcletes k0riilnrenyeknel<, az ipritliezds megkezcldse,
sot az arra vouatkozti elcikdsziiletel< tel<intcteben cgdsz i,.,ben
moncihatni eg,v lep6st sern halac'lturrk. 1905. evriii sztild jelenlesiinkl;en leirtuk, lrogy a mlts. Fcifeliigyeliiseg 628-1905. sz.
leirata 6rtelnieben 1905. okt. 7-en Dvordk Ede nrticgyetenri

t

-

{

5

rrrljLrnkiussal, a mdlt6sdgos Frifeliigyel6sdg 6pitdszeti szaknregbizottj6'ral tortent tdrgyaliis renden iiltaliinossdgban meg-

ft'

!I

illapittatott a gyiijtenrenyek elhelyezesere sztikseges helyisegek
szanra, nrdrete, s az ez alkalonrntal itt a helyszinen szeriett
ati;itol< 6s nregejtett sziinritdsok alapjiin szerkesztendri tervr dzlat elkeszitesdt Dvoriik Ecie szakmegbizott magdra vdtlalta. Igy zillott 6pitkezesiiirk iigye i905. dv vdg6n. Az 1906.
iv fol],amdn csupdn annyi tdrtent, hogy Dvordk Ecle szakrnegbizott dltal a kor:ibbi tdrgyalds is rnegallapoclds alapjiin
lieszitett ter',,vdzlatot a mlts. Fcifeliigyeldseg 20-1906. sz. alatt
janudr 6-An nektirri< nrecktilddtte s egyszersnrincl felsz6litotta
lqazgat6-\riilasztrndn'r,uitkat ari-a, lrogy a megkiildott tervvilzlat
alapjin az ipitkezds terveit reszletesen dolgoztassuk ki s
e rtrurika el',egzcs6re a ntaga reszerdl f)voriik Ede mti6pitdszt
ajinIotta. igazgatri-V1ilaszimdny a tervvdzlatot rniuclenben megielel(jnek talilvdir, kisebb jelentrisegti 6szrevitelci I<iseretdben
i900. dnr. ii-t-en a nrelt. Fiifeliigyciiisdgnek felkiilddtte azzal
a ker.lssc'i, irogy a tervcl( rdszletcs ntegszerkcszi6sdiel, a k6ltscgvctc:i es nriileirds ell<iszit6s6vel Dvordk Ede mii6piteszt
r:er,,iinkiieu uregbizrri kegyeskcdjdk. A tervek sorsli16l, azok
kesziteserrjl az6ta scnrrnit sem tucluul<. Peciig az epitesi :illam-

utdn :lir a'z dpitkezes nregkezdelsdnek jelenleg scinlrri nrds akzrdiilya riincs, csupdn a rdszletes tervek
hidrrya. I{a nrcg ez a k0riilneny tov6bb is akaddlyul szolgdl, fek1, hogy az epitkezds ez ev folyamd:n sem lesz megkezdhetri, s gyiijter:tdnveink nreg egy dvig a jelenlegi szomoru
helyzetbeu rnaratinak, a rnely k0riilmdny a gyiijtemdityek cdlszeni gli;irapitAsat is csrl<ncur teliesen ntegal<aclAlyozza.
A.z epitd:s lidrdcsir,,eI kapcsolatbau toglalkozott Igazgat6Vdlasztnidnyunk a gyi.ijtenrenyeknek az uj heiyisdgben leendcj
segely folydsitdsa

L

drzesei.:eir, allantl6 gontiozdsdnak s l<ezelesdnek kerd6sdvel is. A

Szekeiy A4iko-koll6gium eliiljiirrisiigiival mdr kor;ibban tortent
alapjiin mdjus 28-dn 2B--1906. sz. alatt indokolt kdrdst terjesztettiinli fel a mlts. Fijfeliigyel6s6ghez. E k6rdsiinl<re etidig r.r5115zt tiem ttycrtiittk, pedig az abban ajiinlott
terv nregvalcisitlsa szoros kapcsolatban vall a Mirzeum helyinregziliapoclds
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sdgenek dpii6sevel.

Ez uton is teljes tisztclettel k€rjiik a mlts. Frifeliigyelti-

seget, hogy a rdszletes tervel<nel< lehet(j hamar t6rtenenclii
elkeszittetes6t el6rnozciitani, toviibba 28:- 1 906. sz. felterjesztd-

siinkben meginclokolt keresiinket megfontolds tdrgydvii teve
teljesiteni keg"veskedjek. E kdt egymdssal szoros kapcsolatban
levlj kdrddsnek terviink szerinti rnegoldiisa egyszerre vetne
neg alapjdt M/rzeumunk kdzefi felvirAgzdsdnak.
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Csik- es Udvarhelynrcgyehez valo viszott.r"
Igazgatir-Vdlasztmdny rregbizdsdbtii

a

ruirzeurnrl.0k fog-

lalkoztlk esik- es Udvarhelymegydhez val6 viszon ,v tiszt|zi'
sdval is. Ennek a ker'ddsrlck elintezese term6szetszeriileg n;egel6zi, legnagyobb mdrtekben befr-'lydsolja Mf zcurnunk je le'nlegi
c6lszeriiiien"izervezettineh bdrmi ir,lnyban tortenci nreg,,/elt()ztatdsdt. A kdrdes tiszth'z|sa ceij6b6l sziiksdges a'-iatok beszerzdse
utln az lgazgat6-1',ralaszinrdny meg;bizdsdbiil milzeum6riik az
egesz iigy"torl6netet felOlelii imiekiratot fognak szerkesztctri s
aZ erOel"ett i,6rmegyeknek erre aclatlcl6 felelcie, vagy ltit{zk.cclese irdnyad6ul fog szolgdlrri a Nltizeurn szervezetcttek ceiszerii megdllapitdsdban.
Az Tgazgal6-Vdlasztm6n',' 6lta! intdzett iigyek ki)zi;i sziil<segesnek tartluk m6g a }<Orretkczdket felenrliteni
katthr kiegeszitise
Az egyseges iigykezelesnek akadilyii r,'olt, hogir a Miiz.eutit

a legrijabb dvekiq a ilivatalos
levelek Hdromsz€kvdrmegye f6ispdni leveltdrdban 6rizte',tek,
mivel a vdrmegye nehai-f6isJrinja, nagymelts. Potsa.J6zsef .v.
b. t. t. ur minI"a M/tzeum Feliigyel(i Bizottsdgdnak eittOkc
fciispdni hivatalos mincis€gdben veiette a l/liizeum iigye.il. 4
mlti, Frifelrigye16sdg megalakuiesa s Mtizeutttunknak dllatni
l<eietkezesEirji kezdv6 csaknenr

feliigyelet alE" rende-l6se ,rt6n az osszes iigyeket. az.lgazga.t6VdlidztrnAny inlezi a mlts. F6feliigyelcisig kozvetlen leliigl'e1ete
alatt, sziiksdgesse vdlt teli6t, hogl' a f6ispini levelt6rbatt
Mfzeumunkri vonatkoz6 hivatalos levelek az lgazgat6'Valasztmiiny kezeldsdbe jussanak. Megkeresdsiinkre .a rrdrmegye j.elettmlts. Eiekes BEta tir keszseggel rendeil<ezelegi'friispiinja
-boc-setotta
a jelzett iratokat s czekct a tilfzeuittsiinkrc
jul.
ki6ilitott hivaialos elismerveny elieneben
1906.
3-an
rirOk
dtvettdk s a Mfzeum jelenlegi dolgoztiszohdjdban az irattiti
gyiijtern6nyben kiilon ielzessel eilatva elliel-t,eztek. lgyanezen
Iit<dtommit dtvettek minden a Mftzeunt tulajdondba tattttzl
m6sf6le iratot 6s nyomtatvrinyt, ezel< kdzirtt a A{r-izeunii Frtesit6
I. ds II. rdszenek megmaradt Osszes p6lti6nyait.
Okleveltir 6thelYez6se.
oklei'eleytijtenrdnye az eddigi zdrt
Mivel a Mfzeutr rigi
-r'omld.12[
rrolt kiteive, ntltzetttn6r(ik
helyen a nedvess6g nriatt
az'lgazgat6-Viilasztrndny tudomdsdval az egesz leveltdri attyagot i leientegi dolgozrilzobdnal< is haszndli k;;rrvvtdri szobaha
iielyeztdk el,liol aZonban csak ugy lehetett helyet. szoritani,
hofy egyik kirnyvtartir szekrellyben elhelvezett rdci foly6ira-
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tr.,kat

s hirlapokat lddiiba csomagolva az ujon berelt raktiir-

helyisegbe kellett

)
I

tenniink'

Rakt6rhelyiseg berbevetere:

tnitzettmi anyag elhelyezds6re is teljes.en. alA idgebbi
-helyisdgek sztik volta, de fcikdppen az €vrdl-6,vre
kalrnatlan
sztiksdgessd
gyarapod6
'lrogy anyagnak meg6rz6se elkeriilhetetlentil
alkafinas raktdrhelyiseget vegyiink b€rbe. Ez irdnt
t*dtte,
a k0ltsegvet6ssel kapcsolatosatt a melts. Ftlfeliigyelcisdghez
felterjesztdst intdztiink s engeclelyt nyertiink arra, hogy a-raktiirheiyiseg evi 60 korona bere felereszben a ndpralzi _s fel,ereszb6n i termeszetrajzi gyiiitenleny gyarapitiisdra adott iillamsegelybtil fedeztessck. E raktdrhelyis6gben n6prajzi, ternreszetralzi, regisdgtiiri, konyvtdri, scit okleveltdri anyag ielenleg 26 liidiiban becsotnagolva van elltelyezve.
6zv. Csereynd 6s Potsa J. k6Pe.
Az Igazgat6-Vdlasztmiiny rdgebbi int6zked6sei kdvetkeztcben -\luzeuriunk ndhai alapitdjdnak, Ozv. Cserey Jiinosnenak, iov6bb6 Nlirzeumunk nehai nagy t6mogat6jilnak, Potsa
i rizsef fel tigyel ci-bizottsdgi el nOknek eletnagysiigu k6p6t pferfe.s
megfestette s a teljesen kesz..kdt
Jenci
-kepethelylieli festtinriivdsz
niegfelel6 keretben az lgazgat6-V;ilaS^ztmiiny- 19ye.be.n
miize',rmriiiil< a festcinriiveszt6l atvettdk s a Szekely Mik6-kollegiunr egyik szobdjdban ideiglerlesen elhelyeztek. .E k6t kdp
ndnrcsak-inirrt a vaiOdi 6rtlemeket elismer6 h;il6nak szep emleke foglal helyet majd az uj helyis6gbetr, hanem mint rendIiivii t si-keriilt, val 6d i rir tiv 6szi alkotdsok nt iltdenkor Mftzeum unk
legdrtdkesebb l<iticsei k0ze fogrrak tartozni.
Rdkriczi-ki6llitds.

I
r

A{agyarorsz;ig es Erdely egykori fejedelme, II' Ritk6czi
Ferenc es'tdrsai hamvainak hazahozatala alkallniival illtaliinos
nernzeti iinneppe vdlt napokon mftzeumcitok az lgazgatlVdlasztnrdny tirdomdsiival a Mitzeum helyisdgdben kuruckorheli tiirgyakb6l es oklevelekbrjl a koz6nseg szitn{ra. gYlijterendeztek. Hogy ez az alkalmatlan telyisdgnrdnyes"kidllitiist
-renciezett
kicsiny kidllitris mennyire felkeltette a kozOnsdg
ben
erdeklrideset, azt bizonyitja a ki;illitiist es a Mfzeumot h:irom
rlapon iit ldtogat6k feltiinrS nagy szdma. A ldtogat6k k9z9tt
orOmmel lAttuk a helybeli tanintdzetek tanultiinak vezetrjikkel
megjelent csoportjait'
G6bor Aron-tele rigyucs6.
A/lult ev augugztus 14-en lgazgat6-Viilasztmanyi _elndk
cs mfzeumdrok. Hifuo$szekvdrmegye- alispiilja, nagys. Szeg!-
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I ván yi Mi klós ki r.�ács o s úr 8520 1906. sz. hiv a t a l o s értesi
Iese folytán sürgősen loszállottak Kézdivasárhelyre" hogy a
vár os ulaj(fonát képező ottani Rudol f - kó r h áz udvarán föld
munka közben talált, álli tólag Gábor Áron-féle ágyucsövet meg
�mleJje li_s au.uak. \[alódiságáról meggyőzöaést szerezzenek.
A Teíerrendkivül í é rdekes �é gét és fontosságát emelte az a
körülmény, hogy Gábor Aron h onv é d- ő rn a gy által 1848-49-ben l étesi tett ágyuönt ő mühelye kb en öntött s a szabad
ságharcban itten Székelyföldön s Bem hads e r egének tiiz�
által használt, �z egykoru adatok szerint összesen m integy
70 ágyu közül egyetlen egy sem maradt fenn, vagy leg

alább egy_ sem ismeretes. Az emlitett ágyucső lelöhelyc,
Öi1test"inücfja, 48-as székely füzértisztek (N agy Sándor, Bodola
Lajos, Szabó Sámuel ) régebbi leírása alapján meglelt ismertető
j ele.smin d e n más kö r ü lt)l ény kétségtelenül bizonyította, hogy a
ez az ágyucse Gábor Aron ágyuöntő mühelyében kés z ül t , dc
használat előtt, sőt teljesen fclszereletlenül került hamarosan
föld alá. Fényképfelvételeket s pontos méretek alapján rajzo!
és részletes leírást készitvén róla (L. S z ékel y Nép 1905.
aug. 24. számában) sürgős felterjesztést in té z t ü n k a mlts.
Főfelügyelőséghez, és
áramszékvármegye alispáf!jához, hogy
nagymlts. vallás- és közoktatásügyi Miniszter Ur közben
járásával eszközöltessék ki, hogy a becses ereklye mint leg
méltóbb helyre, a Székely Nemzeti Múzeumb an hely ez t e ss é k
el. En ne k keresztülvitele célj ábó l a mlts. Főfelügyelő�ég köz
vetlenül megkeresést intézett Kézdivásárhely, mint tulajdonos
város t an ác sáho z , nekünk meg felhatalmazást a d ot t arra is,
hogy ha Kézdi vás á r h el y városa a leletet csak megfelelő árért
v oln a hajlandó átengedni, az a Múzeum részére engedélyezett
ré gé szeti államsegélyből fedezhető lenne. Kézdivásárhely város
azonban ugy a mi k éré s ü n kke l , mint a mlts. Főfelü gyelöség
·megkeresésével szemben elzárkozott s az ágyuesőt a városháza
tanacs-lmzó termében helyezte el.
Alapos okaink vannak azonban arra a föltevésre, hogy
annak idején nemcsak azt az egy ágyuesőt ásták el azon a
helyen, hogy tehát a lelőhelyen valószinüleg még hasonló
ágyucső található lesz.
en ezért kérést intéztiink Kézdi
vásárhely város tanácsához, hogy a Rudolf-kórház telkén a
Jl1\!zeum számára kutatási engedélyt adjon. A város képviselő
testületének 1906. okt. 30-án tartott ülésében az engedélyt
megadták oly f ö l t étel lel, "h o g y e r e d m é n y e s e t é n a
t a 1 a 1 t t á r g y a k közösen i l I e s s é k a M ú z e u m o t é s a
v á r o s t ." A kórház igazgatóságával egyetértőleg alkalma�
időben a kutatást m eg fogjuk tenni.

Ép

·
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A Múzeum-kert befásitása.

Az lgazgazgató-Választmány nevében eln ö k és múzeum
őrök 1906. nov. 24-én kérést intéztek a na gyml ts . m. kir.
fü l dm ivel é sügyi Miniszter urhoz 122 drb különböző gy ü 
mölcsfa-csemetének a Mú zeum részére díjtalan adományozása
véget azért, h ogy e csemetékkel a Múzeum telkének hátsó, az
ép1 t ke zés nek körébe nem eső része még az l 907. év tavaszán
beültethető legyen. Az Országos gyümölcsészeli és fa tenyé sztés i
biztos ur értesített, hogy b e ado t t kérés j nk l 907. év január
havában fog elintézést nyerni.
*

*

*

A gy üj tem ény c k gyarapodásáról és a törzsanyag állomán yár ó l szóló kimutatás! A. és B. ravatos lapokon mellékeltük.
lll.
A Múzeum részérc 1 9 05 re kiutalt 2000 kor. á lla msegél y
s az előző évi m a r a d v ányok fel h a szn álásá ról b eterj eszt ett
13-1906. sz. elszámolásunkat a mél t s. Főfelügyelőség 369l 906. sz. alatt, a Múzeum 1905.
évi álla potáról szóló
12 -l 906. sz. jelentésünket pedig 370-1906. sz. alatt jóvá
hagyó tudomásul vette. Az 1906. évre folyósítandó segélyért
14--1906. sz. alatt beadott kérésünkkel együttesen be terjesz
tettük e segély felhasználására vonatkozó tervezetet is, mely
tervezet 368-1906. sz. alatt megerősítést nyert s ennek meg
fel előleg használtuk fel a rendelkezésre bocsátott államsegélyt

JI.

-

1906. évi államsegély.

A vallás- és közoktatásüg yi Miniszter Ur a mélt Főfel
ajánlatára 1906. szept. 29-én kelt 62,324. sz. ren
deletével az 1905. évre is összesen 2000 korona államsegélyt
utalt ki Múzeumunk részére a követke z őké p e n m egj elölt célokra
és összegekben : könyvtári szükségletekre 600 kor., régis égtári
s zü k ség1 etekre 400 kor., né praj zi gyüjtésre 500 kor., természet
rajzi gyüjt e m é n yre 500 kor. Erről minket a mlts. Főfel ü gy e lő
ség 937 -1906. sz. alatt értesitett. Az államsegély felhasználásá
ról készitett részletes elszámolást s az abból szerzett tárgyakról
készitett kimutatás! már e jel e n tést m egelőzőleg felterjesztettük
.

ü g ye lő s ég



Gyarapodás.

IV.

A gyüjtemények gyarapodásáról, a vásárlás utján szerzett tárgyakról s az értékesebb ad o mányokról g y üj te mény
csoportok szerint az alábbi összeállításban számolunk be.
l. I<.önyvtár és levéltár. A kö nyvtá r gy ar a p í tása a
m ü ze u mok és kö n yvtá rak orsz. Főfelügyelöségc által jóvá
h agyo tt felhasználási tervezet alapj á n történt. Az államsegély
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terhdrc t0bb 6rtikes t0rt(nclnri, irunriznratikai es tcnnIszettudoniiirryi szakmurtkdt szcre;:tiink Ite.
Az drtekesebb nrunl<6k a kovetkezok:
*Allanri ki)ltsdgvetis. R6szletezes. hiclokoliis. Bpcst 1906.
(19 drb.)
Balassa J. Kis rlrasyar harrgtan. B;-,est i9i)5. (1'60 I(.)
"Bal16 Istviin. A rniidefalvi veszccleieur. Csikszereda 1906.
*Balki I. Bdthori E. haldla. Csikszereda 1899.
E. Erd6lyrdszi netr-,fajok birtokardni,a. Bpest 1905.

"Barabas
*Ildcsb';clrogvdrmegvei
t0ri. tdrsulat Evk0nyve. XXIL evt.

Zombor 1906.

Bitky Zs. Utnrutatti neprajzi nriizeurrruk szen,ezdsdre.
Bpest 1906. (9 K.) (2 pdlci6ny.)
Betithy A. A nragy. Sllamisiig lejiirlese, kiizdelmei. III.
R (10 r(.)
Berge-s Schmetterlirrgs-tsuch. Stuttgart 1876. (22'50 K.)
"Bir6 S. T;ibori szonoklat. 1849. IIL !5. ds 25. Brass6 I849.
*Bodrogi
J. Kdrolyi Zsuzsinna. Nagyenyed 1899.
*Borsocl-miskolci
k0zmiiv. es mLizeumegyeslilet Evki)nyve. 1905-6. Miskolc 19C6.
xBorszdky S. A sz6kely vasutakr6l. Sepsiszentgy0rgy 1905.

L. Araneae Hungariae. Bpest
892- 1897 . (21 K.)
Csiki E. Magyarci'szdg bog:ir-faunAja. I. K. 2-3. t"
Bpest 1906. (4 I(.)
Chyzer C. et Kulczynski

1

Dadai A magyarorszdgi Myriopoddl<. Rpest 1889. (3 K.)
*DivalclJ. K. Szepesvdrrnegye miiveszeti emlel<ei. IL R.
Bpest 1906.
Domanovszky S. Kezai S. meslerkrrinik;ija. Bpest 1900.
(2'88 I(.)
Escott. A mai Anglia. II. K. Bpest 1906.
Foldtani Kdzlony. I-XXX. evl. (200 K.)
*Godri F. Sepsiszentgyorgy vdros 1905. evi dllapota.
Sepsiszentgy0rgy I 906.

*Oyalui F. Az elsrj erdelyi magy. hirlap. Kolozsv. 1890.
Haraszti Oy. Corneille ds kora. Bpest. 1906.
Herman O. Magyarorszdg pirkfaunilja. I IIL K. Bpest
1876. (40 r(.)
*Hunyadnregyei tort, es regdszeti tArs. RoviO Kalauz.
Deva 1890.
*Hunyadmegyei tOrt. es reg6szeti tirrs. Evk0nyve 1885 86., 1893-96., 1896-98., 1899. 1. sz., 1901. 1. sz. 1906.

r A *-gal jelolt

mttnkdk adorr6nyok.

1l
*Je

leutds a M. N. tVk'izeunr 1905. cvi zillapot;i16l. tlpcst I906.
a tusnhr-li szekcly kongresszus hatiirozatai16l.

,'Jelentes

tlpest

1904.

Kertesz C. Catalogus Dipterorum.

t

-

Vol.

I-ll.

Lipsiae.

re02. (38 r{.)
Kohaut R. A magyarorszdgi szitakotrifdlek terrn. rtriza.
Bpest 1896. (2 K.)
'rKoos M. A szekelyf0ldi gazdasdgi akci6. Bpest 1906.
Kossuth Lajos lratai. XL K. Bpest 19C5. (10 44 K.)
Kossuth l-ajos Iratai. XII. K. Bpest 1906. (10'.{4 I{.)
Kdnyoki J. K6zdpkori vilrak'. Bpest 1906. (14'40 K.)
*Kuzsinszky B. Aquincurn romjai. Bpest lBg4.
't'l-iszl'it Gy. Szekely-'i'drsasdgokr6l. Mvhely. 1901.
'NLazar l. Alsdfeh6rv. megye magyar ndpe. Nagyenyed

I896.
magi,ar birodalom iillatviliiga III. I(. Bpest 1900. (25 K.)
Magyarorsziig vArmegyei es vdrosai : Pozsony vm., Szal.irrlgs vn.r., Nyitra vm., Zempldn vnr. (49 I{.)
I'lagyar tort. emlekek XXXVIIL K. Bpest 1906. (15 K.)
Mahler E. Balrilonia es Assziria. Bpest 1906.
Marcali H. Nagy kepes viliigt6rl. Bpest I XII. K. (110 K.)
*A nrarosv6sdrhriyi Szekely-Tirsasdg d,rkdnyve. Mvhely

A

r

904.

*Mikes K. t6rokorszdgi levelei. Bpest 1906. (100 K.) A
vallds- es kdzoktatiisiigyi miniszter aj;indeka.
"Mi lekker B. Delmagyarorsziig rdgisegleletei. III. R. I
fele. TenresvAr 1906.
,&{ionnet P. E. Descriptions cie medaille antiques Crecrlues et Ronaines 6 vols et atlas. Paris I-VII. 'R. 1806 1 808. Supplenient I-lX. Paris 1BCg-1837., dsszesen 1B K.
(Ara 72A K.)
Mocsiiry S. A magyar fauna feindarazsai. Bpest 1882.
(2'16 K.)

Mocsiiry S. Foldiink fenidarazsai. Bpest 1889. (36 I{.)
1606- 19C6. Nagyszalonta 1906.
Mociern fest6k. 1906. 1-12 f. Bpest. (30 I(.)
Mtiveltseg konyvtiira. III-lV. K. Bpest 1906. (48 K.)
-Orszdggyiil6si nyomtatviinyok : 1. jegyzrik6nyy, 2. Iromdnyok, 3. Napl,i, 4. Alt. Utmutat6.
Pdlffi Gy. A szekelyseg dllattenyesztese. Marosviisdrhely. 1902.
Pungur Gy. A nragyarorszdgi tricsokfeldk tenndszetrajza.
Bpest 1891. (4'50 K.)
*Sebestyen E. A romiiniai magyarok elete. Bpest 1904.
'''Moczdr J. Nagyszalonta

!e
t_

Seidlitz G, Fauna Transsylvanica, Kirnigsberg 1891. (10 K.)

t2

*Sipos S. A szekely gaztlas:ig.. . SeirsiszcntgyOrgy i905.
Szantota-Zohrai. Magyar Oklcvci
- Szr'rtirr. Bpest tOttO.
(21'60 K.)
Szildgyi Dezsci peszeciei. I. I(. Bpest 1906. t9'90 K.)
Szildgyi S. A magyar nentzet tort. Bpest 1895-1BgB.
r -x. K. (100 K.)
* Tagdnyi K. legyzdke az olsz. leveltdrlran taldllratti
okleveleknek. Bpest 1886.
Term6szetrajzi fiizetek. I-XXIIl. evf. (200 I{.)
*Tolnaniegye mfrzeumbizottsdgAnak 1905. 6vi jelentese.
Szekszdrd 1906.
*T6tfalusi K. M. Siralnras panasza. Kolozsv. 1E92.
*Tdrt. 6s.r6g6szeti Ertesit6. XXtrl. evi. Ternesvdr 1906.
Vdrnberi Armin. Nyugat kultur6ja keleten. Bpest 1906.
xVdmtarifa (Az uj autonom.. Bpest 1906.
*Viimtarifdja az oszt.-r'nagy. r,Smteriiletnek. Bpest 1906.
Veress E. Carrillo A. levelezese ds iratai. Bpest 1906.
*Vezeto a sd:rosvdrrnegyei A{[zei:m gyiijterl6nyeiben.
Kassa 1906.
Mfzeumunk konyrrtiira rdszdre az alibbi foly6iratok es
lapok jdrtak :
,
Archaeologiai Ertesitrj.
Annales Hist. Naturales Mus. Nat. FIung. (A A/tagyar
Nemz. Mfrz. termeszetrajzi osztdlyainak folyoirata.)
Akad6miai Emldkbeszddek.
Akaddmiai Ertesitri.
*Beltigyi KozlOny.
*Erddly.
Erddlyi M/rzeum.
Erteliez6sek a bOlcs tud. koreb(il.
u nyelv- 6s szeptucl. kOrebiil.
,,
a tiirs. tud. kiirdb6l.
. ,,
Ertekezesek a tOrt. tud. kOrebcil.
Foldtani Kozlony.
*Genealogiai Fiizetek.
*lparvddelem.
*Magyar Iparmtivdszet,
*Magyar iparoktatds

Hdrornszcl<varrtregyc ajAucleka

*Magyar Konyveszet.
*Magyar K6nyvszemle.
'FSzdzadok. Hdromszekvdnnegye ajdndeka.

Orvos-termdszettud. Ertesit6.

Math. es Term.

-fud. K6zlern6nyek.
Ertesit6,

,13
Numizmatikai I(ozlony.

.
F
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Nyelrrtucl. Kozlemerryek.
..-;
*Pcnziigyi Ki)ziony.
Rovartani Lapok.
'rSzd'kely Irienrzet.

*Szekeiy Nep.
*Sz€kely Vildg.
Termdszet.

*Tortdnelmi cs Regeszeti Ertesitii.
Szentkatolnai clr. Bdlint G6bor kolozsv;iri tud. egyetemi tanar gazclag kcinyvldrab6l 629 drbcil dl16 gyiijtemenyt
bocsiitott rendelkezesiinkre. A konyvadomiiny legeriekesebb
risz6t nyei'',,eszeti, tOrteneti, miivdszeti es telnidszeitudomiinyi
szakk6nyvek teszik s kdpviselve vannak benne ezen tudonidnydgal< legfrjabtr tcnnekei is. A konyr,ek csaknem kivetel
nelkiil be vanuak l,;ritve. Az adonrAnytevd szives gondosko.iasa kezdett6l fogva gy6niolitotta Mu'rzeuniunkal; az alapitiis
,,ta eltelt 28 esztendij csaricrrem mindenikeben felkereste M'zcurnLlnkat adomdnyaii,al. Nagy aclonidnydval M[zeumunk
Igazgato-Valaszlmelnr,at, de az egdsz szekelysdget soha el neni
mulo haldra kotelezte.
A k6nyvador:reinybirl cinr szerint itt kozoijtik a k0vetkez6
nrunkiikat

:

Afrika in Wort u. Bild i904.
Alberti Fr. Nuovo dictionario ital-franc. et franc.-ital.

1TBB.

Anonynri B. r. n. Historia Hung. Cassoviae. 1772.
Bakk E. Kezcliviisiirhely s az ottani Jancs6-csaliidok.
I{ezcjivdsdrhely 1 896.
Ball6 I. Apor Petei. Csikszereda. 1897.
B;ilint G. A honfoglaliis reviziSja. Kolozsviir 1901.
Biilint G. Kabard nyelvtan (litografia).
Bardeleben K. H. I-liickel. Atlas der Anatomie cles Menschen. Jena. 1901.
Bel M. Compendium Hungar.iae geographicunt. 1774.
Benot Fr. Hogarth. Paris.
Berge A. Die Sagen u. Lieder d. Tscherkessen-Volks.
Leipz.1866.
Bertraud A. En Afrique. Geneve.
Boccacio. II clecanreron. Vol. I_-lV. Milano. 1815.
Bopp Fr. Clossariunr sanscritum..Berolini. 1847.
Brewer-Moigno. I-a Clef cle Ia science. Paris. lBgg.
Byron's Denkmaeler. London-Leipz. 1838.
Bvron Works. Francfort. I829.
Byron L. Il don Gioi,rinni. Vol. I II. Ronta. 18g2.

Cassel's Cabinet cyclopaedia. London. I904.
Cholnoky J. Sarkdnyok orszdgdb6l. Veszprem. 1900.
Cluserii Instroiluctio ad omnem geogr. veterern. 169.1.
Connert J. A szekelyek intezrn6nyei. Kolozsvdr. 1901.
Cornisch Ch. j. Les animanx vivantsdu fulonde. Paris. I- Il.
Csengery j. Catullus versei. Bpest 1901.
Darlvin. Az ember szirmazAsa. Bpest 1896.
Darwin e il clarwinismo. Milano. 1885.
Delestre j. B. Physiognonronie. Paris. 1BOti.
D6zsi L. Az irodaionrt6rt6net mirclszerei. I. R. tspest 1904.
Di6szeghi-Fazekas. Magyar fiiveszkrinyv. Debrecen I 807.
Ditlszeghi S. Crvosi fiiveszkonyr'. Debrecen 18i3.
D6zsa D. Zanrlirh|n. Kolozsviir i858.
Dreys Ch. Chronologie universelle. Paris 1864.
Exner A, H. Japan. Leipzig. iBi:)1,
Faulmann K. Etynrolog. Wirrterbuch cl. cieutsclr. Spraclte.
Halle. 1E93.
Finfly H. A beszterczei szbszedet. Bpest 1892.
Fischer I(. A. A hunok ds magyarok. Bpest 1888.
Fischer A. K, Die Hunnen. Ziirich. 1896.
Foe. Rt-rbinson Cr. Paris 1870.
La Fontaine, Contes. Tom l-ll. Paris 1885.
Goethe's Faust. Berlirr. 18B3.
Golii J. Lexicr--rLr alabico-lat. Lugd.-l3atavorurn. 1653.
Haberlant M. Volkerkunde. Leipzig. I898.
Haeckel E. Vildg problem6k. Bpest 1905.
Hanvay 0. Dam"lanics Janos Bpest 1904.
Hatala P. Arab nyelvtan. Bpest 1877.
Heilin Sv. Abenteuer in l'ibet. Leipzig 1904.
Held u. Corvirt. Iliustr. Weltgeschichte. I--lV. Bd. Leipzig.
Heine W. Japan u. seine Bewohner. Leipzig.
Humbert L. Histoire cl'Herodote. I-ll. Palis.
Humbert L. Theatre d' Aristophane. I-li. Paris 1889.
Imecs F. J. Hunn nyonrok. Bpest 1897.
Jahrbuch der Empfindungen. 1901-1905. 5 kiltet.
Kock P. Memoires. Paris 1873.
Kolb F. Kulturgeschichte. I II. Leipzig 1869-70.
Kuun G. Isrnereteink TibetL6l. Bpest 1900.
Kuun G. Relationunr hung, hist. I- ll. vol. Ciaudiop. 1892.
Larive et Fleury Dictiorrnaire francaise. Paris l9t)1.
Latyschev B. Scythica et caucasica. Vol. I. 1893.
Lehntann A. Die. Gesundheit im Haus. Stuttgart 1900.
Lihellus I. Bolyai. Claudiop. 1902.
Loczy L. A klrinai ltirodalom tlpest 1886.

l
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Lombroso Handbuch der Graphologie. Leipzig.
Losch Fr. Krziuterbuch. Esslingen u. &[iinchen.
Lrite J. Megjegyzesek a kozepiskolai oktat6sra. Koiozsv.

Luciani S. Opera. Tom.

i-'ll.

Arnstelodami. 1687.

Nlantegazza's Cesamr.trt. Schriften. 1895.

Meyer Ni. W. Dia Naturkrifte. Leipz.--Wien 1903.
Moldovdn G. Als6felidrviirmegye romdn ndpe. Nagyenyed 1899.
MLinsterberg O Japanische Kunst. Leipzig 1896.
Obrutsclteu, W. Aus China. I-li. Leipzis 1896.
Palma L. Cypern. Jena.
Pannonii J. Poetnata. I IL 17B4.
Ploss H. Dass Weib. Leipzig 1895.
Reich E. Das I.,ehen des Mensclten. Berlin 1881.
Rei,iew of l(eviews. Lontlon. 1901- 1905. 10 kdiet.
Rigault M. ll. Ou..rres cl'Horace. Paris 1858.
Rigler G. Erri{lir ner,,ezetescbb frirrtdi. Bpest 1903.
Schmitit E. Ceylon. Berlin.
Schrnidt R. Das I(anrasutranr tlesVatsyaijana. Leipz. 1897.
Scirmiel C). Lchrbuch rlel Botairik. Siuttgart-Leipz. 1903.
Sclineller .f. Paedag,.rgiai clolgozatok. i. K. Bpest 1900.
Seernanrr O. Die Girtter u. I{eroen. Leipzig 1869.
Seidel A. Prakt. Granrnratik ci. Japanisclren Sprache.

Wien-Pest-Leipziu.

Sokolowsky .A. Meirchenkuncle. 1890.
Sonrogyi E. Otnyelvii szirtir'. Bpest I-ll.
Szabtl I{. A regi szekelyseg. I{olozsv. 1890.
Sziideczky L. Regi erdelyi lakodalom. Kolozsv. 1901.
Szegedi J. Rubricae sive synopses. 'lyrnaviae 1731.
Sz6kelv Okleveltdr. V. K. I(olozsv. 1896.
Szigeti L. Cserey MihAI;,. Kolozsv. 1894.
Ujvdry B. Francia ds magyar zsebszdtdr. Bpest.

t\'
I
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Vallee L. La Sarabande. I-ll. S. Paris 1903.
Vass Atl. Szekely Mirzes. Bpest 1897.
Voltaire. Contes. Paris 1885.
Weber K. J. Denrokrit. I-V.
Websters's Dictionary oi the eirglish. Londotr 1880.
Weltpanoraula, rlas grosse. Berlrn-Stuttgart. I-ll.
Werther C. W. Zurr Victoria-Nyatiza. Berlin 1894.
Zichy Jeno kaukdzusi es hozepdzsiai utazdsai. I-ll.
Bpest 1897.

A mr,'rzeulnok es konyvt|rak orsz. F-r1f eliigyel6sege utjAnaz icldn is tdbb ertekes kdnyvadomdnytkap-
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tunk. A

vallds-

esk

ozoktatdsiigyi Miliszter
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megkiildOtte Mikes Kelemen tOrOkorszdgi leveleinek a Rdk6czitinnepek alkalmdval rnegjelent diszkiadiisdt. N6prajzi t6rgvak
gyiijtesenel 6s feldolgozdsiiniil megbecsLilhetetien szt;lgdlatot
tesz aFclfeliigyelcisdgkiad6sdban a Muzeuiri es I(onyvt6ri K 6ziko n y v e k sorozatiban megjelent,,U t m u t a t 6
N 6 pra jz i M Ltzeu m o k s zerv ez(.se re('cimii munka,
melyet a M. N. Mirzeum Ndprajzi osztiilya gazriag anyagiinak
felhaszndliisiival clr. Betky Zsigmor:d irt.

.A konyvt;irt adomiinyai kkal gyarapitotidk: M.
kir. Allamnyomda (6sszes kiadvdnyai), dr. Ball6 Istvdn (Csiksomly6), m. kir. Beliigyrniniszteriu.m, id. Bene IstvS.n (Brass6),
Bettko M6r, Cserey Akos tanulii (Akosfalva), Erclelyi l(6rpatEgylet, m. kir. Foldmivelesiigyi Miniszterium, Harliragy Istvdn
fcigimn. tanultl, Hiiromszdkvdrrriegye l<ozcnsdge, izr. magy.
irod. tArsulat (Bpest), Jirkai-nyomcla-r.-1., I(eresl<. .\4drzeum
(Bpest), a kepviselohaz kiaclol",ivataia, dr. Litszl(t Ferenc,
Liszer Zsigmond, Magyar N. Mfizeum, /\tagyar Vddii-Egyesiilet, Mirzeumok es konyvtdrak orsz. tandcsa es szdvets6ge,
Nagy Gyurgy (erdclaester), Nagyszalonta eliilj;irosdga, Orosz
Endre (Apahida), P a p Mihdly ny. csend(irezredes, Kolozsvdr
(18 drb k6nyv, 76 drb fLizet), Sdndor Imre, Kolozsrrdr (Genealog. ftizetek), Szentgy6rgyi Ddnes, Marosvdsdrhely (Szekely
Vil6g), Szekely Mik6-Kollegiurn, Sepsiszentgyilrgy v. tandcsa,
Szentivdnyi Gyula tauul6, Zayzon Ferenc, Zayzon LAzAr
(Kviisdrhely). A t6rsm/rzeumok kiadv6nyaikat megktildottik.

A sepsiszentgy0rgyi timdripartestii

le

t

Mfzeumunkban helyezte el 1829-bcn kelt cehleveldt.
Mdr koriibban itt helyezte cl cdltzdszl6 jiit is. Vetesi
Lajos Bem tdbornoknak 1849. Apr. 4-6.n Szdszsebesen kelt
rendeletet ldomiinyozta Mfzeumunknak. Dr. B6lint G;ibor
kabarcl-magyar-latin sz6tiiriinak teljes kdzirat6t ds keleti utazAsai
alatt tett miis kdziratos jegyzeteit szintdn M/rzeumunkban he-

lyezie el.

A k5nyvtdr egdsz gyarapoddsa : 1 I53 drb, melybrjl
konyv 1027 tkb, a tdbbi hirlap, aprir nyomtatvdny, terkep,

kEzirat 6s oklevdl.

II. R6gis6gtdr. Gorog 6s romai drnieink meghatdroz6s6nal rdgirta ndlkiiliiztiik ,Vlionnet 18 l<0tetes numizmatikai
nagy ntunkdj6t. A Filfeliigyeldsigt6l nycrt eirgcdelv alapjdn a
regisdgtdri seg6ly legnagyobb reszdi ezen kivdl(r ntii megszerzesdre forditottuk.

,, Oskorigyiijtem6nyLirrk Dii ln o k. Se p si sze n tgyr)rgy
(Ork6, Eprestetti) is Rdty teriiletcriil gyarapoclott 24 drb
I

i

i
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:;rg\gyal. (Bekiildottdk Benk6 Giibor (Diilnok), dr. L/szll
Ferenc, Godri Ferenc 6s Edelstein J6zsef (R6ty). A n t o s
Jdiros abonyi birtokos a t6szegi cisteleprril az iddn is 4 drb
agvaged6nyt kiildott.

Dr. Bod or Tivada{ urjaq Szege dy-Masz6k Hug6
Mikl6s hiri-reves festcimfir,esz orOkdbll
::chany ertdkes Barabds-relikvi6val gazdagitotta gyiijtemd:l'iirket. Iparmiiv6szeti es tortdnelmi szernpbntb6l legt3rtdke:::arkr-rsialvi Barab;is

t
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sebb kOzOttLik egy donrbornrr-ivii, s;irgitott juharfdb6l -kdsztilt
szivarszipka, nrelyet 1850-berr aradi fogsiigdb6l M6ricz Sii.ndor
iionvedalezredes kiildOtt bardtj6nak, Barab;is Mikl6snak. A
sziv6lsrlp.i rn rajta_ van B. M kepmiisa. K.lszitoie M6ricz
Sdndor-._Az ereklydkhez tartozik m69 egy kacor, egv iv6kiirt
s egv fiibi.il kesziilt mogyorotdr6 ; az el6bbi kettc, B. M. haszndlati tiirgyai volta_k, ut6bbit o maga keszitette. Barabiis f6nykipeszeti rniiternrdbril val6 29 drb f6nykdp. tsarabds festmdnire

;:an kesziilt egyik metszet 6t magiit, a nriisik gyermeki:it
it'rizulja. (Az ereklye-tdrgyak reszletes leireisa rn?gielent a
-Szekel1, Nep" 1906. evi 38-ik sziimiiban).
a g y a r i. Kii_roly tanul6 Maksdrirl 1 clrb nyilhegyet, 2
.^',1
eziistdrrnet, 4 drb Kossuilr-banftf,t, Nagy M6zei 1 pecsdl
gyiiriit,.K e s e_Lajos 2 drb cziisternret, Vii sdrh e lyi- Samu
3 drb ermet, Jaa n.c s ir M6zes 5 drb ermet aiiom?nyoztak.
S z.ac svay_Gyula (Kdzdiviisdrhely) Guyon Richrird ac6l-

I

t:
L
I

sarkantyujii.t,4uy zon Ferenc Koviics Istvdn kapit6ny 2 drb
katonai drdemkeresztjet MLizeumunkban helyezte-el.
N u b e r K. F. irumizmiitikustirl csere utlan t clrb havasalioldi es I drb szerbiai ez.Listgarasdrt I drb hdvasalfOldi, 6 drb
irp:idh;izbeli s 4 cirbvegyesh6zlili magyar eziistermet szeieztink
be. Ugyanii 4.drb amerikai Kossuth-bank6t kiildOtt adomiinykr3pen. \rdtel utjiin szereztiink mdg I drb romaniai eziist6r,het.
Osszes gyarapodds a viisdrolt drmeszeti szakmunka leszlmitlsaval, mely a konyvt6r 6llomiinyiihoz tartozik: 1155 drb.
III. Ndprajzi gyiijtem6ny. A Szekelyf6td teriilet6n n6prajzi.gy.Lijtessel megbizott mizeumrjr az erre a munkiira kijelOlt
nyd.ri idoszakban egyeb hivatalos elfoglaltsiiga miatt csai< kis
kdrben.vdge.zhette..munkiljal
igy gyarapitiisi seg6ly j6
-L evrea-rnaradt.
reszenek felhaszndldsa az 1907.
Vds6rliis u tlitn szerzett tiirgyak: I cirb fads6, I clrb
rsztei<e,
gereblye,. 1. drb jdrom, 4 drb sdtartti keregbril,
.J .Oll,
1.drb b_(jrtariszny-a, 1 drb i6bekir,6 drb csempe, T drb csdr6pedeny, 1 drb szdk, i_ drb ed6nyhord6-kantiii, 2 drb porong,
Cll roy.dsos gu.zsa_ly, 2 drb-varrottas pdrnacsup, la OIti
.9.
icnl'kep. G y h r f ii s L;iszl6 1 drb ernberfejj'el ciisziteit nr{kt6rri-

18.
mozsarat (1822-bdl),

Cazda

Gyorgy talul6

I

drbgyiinrotcs-

tart6 kiisztit, clr. Kiss Ferenc Demeter R6za hagyatdkiib6l 2
drb diszitett nrongorl6 fet (1805-b6l), 3 drb diszes fakanalat, P eterPdl (Miskolc)2drbfdnykdpet,Ozv. Cserey Akosne 1 tlrb
iiveget, gr6f N e rn e s Jiinosnd (Hidvdg) I drb brilcscit 6s 1 cirb

fiirkos..ledet, Gyu

tai

Ferenc

Osszes gyarapocliis

I

I

I

drb fenykepet adorndnyr.tzott.

: 59 cirb tdrgy.

IV. K6pzdmiiv6szeti gyiijtemeny. A ,,Modern Festljk"

1906. evi folyamdn kivtil

dr.

B ii

li n t Gibor

adonrdnydb6l

l

Fcrenc adonrdnyiibtll 5 drb, S z e n tiviinyi Gyula ack-rrnirnydbtil 4 clrb es Szegcdy-Maszitk
H ugir adornainyiib6l 2 drb rnetszettcl gvarapodott.ez a gyiijtemeny. A Jrlkai-nyornda ajiindekiibirl kaptuk Gyiirf iis
Jen6nek egy kisebb olajfestnrenydt ds Gyarf 6s Gviizrinek
267 drb, Zay

zon

egy tollrajzdt. Ezt a gyiijtenr6nyosztdlyt gazilagitja m(zeumunk
nehai alapit6jiinak Ozv. Cserey Jdnosuiuak, to.r:ibb{ m/rzeumunk
n6hai nagy tdmogatrijdnak, Potsa J6zsef ldispdnnak Gyiirf is
Jend festrimiivesz Altal rnegfestett eletnagysiigu k6pe.
Osszes gyarapodiis : 284 drb.

I

V. Term6szetraizi gyiijtemdny. Dr. L c n cl Adolf
tezetebeu prcparAltattun k 2 cl rb rti kaf i Lrt, I d rlt nyaktekercset,
drb kekvarjut, 2 drb pettyes vizicsibet, clrb egeresz olyvet,

m iiin

1

I

drb ltarist, I drbkecskefejrit,

es

I

1 clrb

urali baglyot. A val

kdzr.tktattisiigyi rniniszter

ur a

liis-

Frifeliigyelriseg

ajinlatira M/rzeurnunkban helyczett cl dllarni lctetkeppen 1 clrb
emlcist, 32 drb ht.rni uraclarat es egy nagyobb rovargviijtern€nyt,
rnelyben van 1219 clrb i-rogdr, 129 drb egyenesszanryu rovar es
151 drb kiill0ldi lepke. K e s e l-ajos I tilb ldrmas sast, I drb
parlagi sast,
zott.

A

clr.Barabds

Saudor B drbbogaratatlomdnyo-

JVl{zeum kOltsdgen prepardlt nrarlarakat V e g

Benkri P:il (5 drb), Viisiirhclyi

Samu 6s

h

Endre,

Demeter

Gyula kiildte be. Dr. Ldszl6 Ferenc 34 clrb szdritott virdgos novenyt, HabiinyiJ6zsef (Jolsva) Vajna Mihdly utjiin g0mormegyei lekihelyekrdl 26 drb dsviinyt adolnzinyozott.
A termdszetrajzi gyiijterxeny gyarapitiisdra kiutalt segdlydsszegbril a F6felLigyelcisdg eiiizctes j6viihagydsa alapjiin beszereztuk a Termdsz etrajzi f ii zctek I-XXIII. es a
F 0 I d ta n i KOz I i) ny I-XXX. dvfolyarniit. Nlinciket foly6irat most rnar teljesse r,6lt. Ugyancsak ily nt6don szereztiink
be 15 drb rovartani szaknrunkiit is.
A konyvek lesziirnitiisiival ezen gyiijtemdnycsoport gyarapodilsa : 1612 drb tiirgy.
Az itt kOvelkezd tbblilzat gyiijtemdnycsoportok szerint a
Mrirzeum ez 6vi dsszes gyarapoddsdnak a statisztikiija.

I

1

I
t
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III. Neprajzi

gyiijtemdny.

11 46

Ilagyar rreprajzi tdrgi'ak
Hazai nentzetisegek ndprajzi tdrgyai

5

t3

Osszesen

IV. Kdpzdmiiv6szeti gyiijtemeny.
,,) Festnrirtyek ..1'\ Kezi raiiok, rrrelszetck

t's egycb Itasortrltasol<
(

--

12
269

12

)sszesen

V. Termeszetrajzi gYiijtemdnY

I

t5421

r,) Allatok, dllattani keszitm6nyek
a) ){civint'ek .. . ) Asvd.rtyok, kuzctek ds kiiviiletek

10

34i

26
,l

,1) Egyih tdrgyak

-,1

V6gdsszeg 2956 262 3218
Az

egdsz gyarapodiis 3218 drb t6rgy.
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Kedves k0teless69iinknek tesziink elege.t, nticl(in nrirrriazoknak, kik egy vagy_ rnds adouriinynyal A{Lrzeumunk gyiijtem6nyeit az elmult evben gyarapitoltiik, lgazgatl-Vrilaszim4ly.ull _ne';6ben ezen a helyen is h6liis klszonetiinket
nyilviinitjuk.
Gyrijtemenyekben

V.

v

|gzett munka.

Mhzeumunk gyLijterndnyeiben a helyisdgviszonyok tarthatatlan volta miatt rendszeres munk;it i€geini alig lehet. Az
Osszes munka a foly6 ugyek v€gzdsen kiviil l-egfrik6pen
arra szoritkozik, hogy a lArgyakat bedrkezdstik sorrendjdben
szakok szerint ,,Szaporoddsi jegyz6k,,-be vezetjLik s ennek

rnegfelelcien szdmmal jeliiljiik. Gondoskodiis tOrtdnik, h,:gy
6psegben maraddsuk biztositva legyen. A k6nyveket s dltaiaban a fOnyvtiiri anyagot az 1906. dvben IV. G4t 1291. foly6

a regisegtdri anyagot l. 177-223, foly6 sziinr
alatt, a.ndprajzi tiirgyakat II. 1222-1249. foly6 szlm alatt,
a termdszetrajzi t|rgyakat III. 251-307. s r,tgiil a kdpzdmiivdszeti tiirgyakat V. 6-12. foly6 sziim alatt vezettiik be
a szaporodiisi lelt;irba.
VI.
A gyiijtemenvek haszniilati statisztikdja a D. melldkleten van osszeiillitva. E statisztikai kimutatiison kiviil sziiksdgesnek_ tartjuk megemliteni, hogy tudomiinyos intdzetek s
egyesek is t6bbrendben megkereidssel forduliak Mf zeumunkhoz. A_Malonyai Dezsti szerkesztds€ben megjelenendd,Magyar. n6p .miiv6szete" c. mii sziimeira ndprajzi tdrgyainkb6l
kdszitett 47 drb fdnykepfelvetelt bocsiitotti:nli rend6ikez6sre.
A viddki t6rsint6zetekkel az eddigi viszonyt igyekeztiink fenszdm alatt,

tartani.

Daciira a l<iiillitiisra teljesen alkalmaflan helyisdgeknek

s az ebbcil kifoly6 rendezetlen dllapotnak, a mult 6vbEn senr
csOkkent a k6z6ns6g eddigi 6rdekkjdese. A kuruc-kidllitdson
kiviil milskor is a ldtogat6k-konyvdbe tort6nt bejegyzesek tanulsdga szerint .a helyi kozonsdg d nyiiri idcjben aL iiutazl idege-

nek nagy szama szemldlte meg gyiijtem6nyeinket.
A szemelyzetre vonatkozd idatok E. helldkleten vannak
iisszeiillitva. Az elntlk0n ds kdt mrizeumririin kiviil az lgazgatoVdlasztmiinynak jelenleg B tagja van.
VIII.
egyesiitetLirik m6i nincidn s igy egyestileti miikodesrril
nem sz6molhatunk be. Az egyesi.ilet rireg.dtatitasa ceijiib(rl az
ekjtanulmiinyuk megtetettek, hogy a szervezetben esefle! bedl16
villtoziisokhoz kdpest a megalakitiis lehetrj gyorsan-legyen
eszkozdlhet6. Ez. idri szerinf lgazgat6-Yitlasztmiinyunk G-gez
mfnden iigyet. Annak miikddEs6.i1l az I. reszber.i besziim-ol-

VIL

tunk.

21

ix

Az evi zaroszanta,Jds es vagyunnrdrleg a F jelzetii mel-

lckleten van dsszeiillitva.

I
I

i\

.\

Az_ dv.i jelentdsen kiviil az 1906. evben miis kiadviinyunk
nem volt. Az 6rt6kesebb adomiinyokr6l s mhzeumunt< egy6b
rigyeirril hirlapi tud6sitilsokban szdmoltunk be. Rdgebbi tia-0vrilygink jegyzdke az 19A5.6vi jelentdsben s a Magyar Minerva lll.
evfolyamdban tdtetett kozz6.

A

Szdkely Nemzeti Mrizeum lgazgalo-Ydlasztmiinyiinak
febr.
18-6n tartott gyiil6s6brll :
,1907.

Giidri Ferenc
elnrik.

Dr. Lliszld Ferenc

Zayzon Ferenc

mf zeum<ir.

mfzeumrir.

