
l-r ltLtNTtS rr
* A SZEKELY NEM ZETI MLJZEUM

r 907. t vl Alr-RporAnol. 
'

AZ rcAzGATo - vAlaszrmAuy JELENTESE

A MUZEU,\IoK us x0Nyv-t'ARAK v<o-'

onszAco-c r.r-lpELtiGve16stcnHEz.

se pstszt:xrcl'oncr".

i a,!:.\ l -\\'rl-\rDA-HEszvnnvrARSUI-AT KoNYvNYCi,uD.q lA

I908.



I.l
i:
i

:

\r



t*

ll

*-

M6ltdsrigos F6feliigyel6s6g !

A Szekely Nemzeti Mfzeum 1907. 6vi iillapotiir6l szer-
kesztett koteles jelentdsiinket az alibbiakban teljes tisztelettel
adjuk. Jelentesiink a rnlts. Fclfeli.igyeldsdg utasitiisait6l n6mi
tekintetben eltdr, nemely a mlts. Frifelilgyelcisdg ekitt taliin
ismeretes iigyek r6szletesen vannak leirva. Ennek oka az, hogy
jelentdstinkkel a nagy k6z6ns6gnek is tdjekoztatiist kiviinunk
adni, mivel Mrizeumunk jelenlegi iillapotiiban a kdzbns6g
erd ekl <jd ds6ne k 6bren tartd siira miis eszki)zzel alig ren del kez iin k.

Altalenos mfzeumi szempontbirl az 19Oi/. 6v folyamiin
l-egnevezetesebb esemdny volt az (t cs|sziri ds apostoli kiriilyi
fets6ge iiltal junius l9-en j6vdhagyott uj szabdlyzatnak meg-
feleklen a mlts. Frifeliigyekis6g ujjri szervezkeddse. Az err6l
sz6l6 drtesitest s az ij szabllyzatot 818-19O7. sz. a. kaptuk.
Igazgatir-Vdlasztmiinyunk 6r0mmel ragadja meg ez alkalmat
is, hogy a nrlts. Frifeliigyel6segnek nlinden egyes tagjrit
iidvozdlje. Mivel az ilj Frifeliigyekisdgben a rdgi tagokat, kik
Mdzeunrunk irdnti j6indulatukat, nem egy izben &ezlettlk,
6riinmeI letjuk, Igazgato-YAlasztmiinyunk legjobb remdny-
sdggel ajiinlja Mfzeumunkat a mlts. Frifeliigyekisdgnek toviibbi
hathat6s tiimogatiisiiba.

lgazgatd-YAlasztmAny miikdddse. I.*
lgazgali-Yitlasztmdnyunk az 1907. 6v folyamiln hiirom

iildst tartott. Az elscj iilds februdr 18-dn, a miisodik junius
!-6n, ? harmadik augusztus l4-en volt p Osszesen 34 jegyz6-
konyvi szilm alatt tiirgyaltattak a foly6 Ligyek. A rendes
adnrinisztriici6t, toviibbii a gyiijtemdnyek gyarapitiisa 6s drzdse

* Az oldalt ldvri rirmai szdmok a nrlts. Frifeliigyelcis6g 59.-- 1906.
sz. utasitdsAban megjekilt beosztiis szimainak felelnek meg.
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kdriili munkilt, mint eddig is, a mt'tzeunt6rok az lgazgat6-
Vdlasztmdny eltrokevel egyetertcileg vegeztek s e munkd16l
id<inkdnt az lgazgal6-Vdlasztur6nynak beszdmoltak.

szemdryi Kov iicf Laszl6. Mftzeumunknak12 6ven dt iruzgd penz-
iisvek tiirosa tiszt€tcil tninden marasztds dacAra ez evben negviilt.

Lemondiisiit lgazgato-Y irlasztm6nyunk cjszinte sajndlattal vette
tudomdsul, a 12-dvi buzg6, lelkiismeretes, pontos munkdlko-
diisdrt kOszonetet jegyzrik6nyveben megordkitette s elismeresc
kifejezdseiil volt penltArost tov6bbra is iilland6an az lgazgat6-
Vdlasztmiiny rendes tagj;inak tekinti. Helydbe penztdrosnak az

Igazgat6-Vdlasztmiiny egyhangulag S ip o s Siimuel drvah;izi
igazgat6t vdlasztja, kinek a kOztigyek teren ismeretes buzgi>
sZgi tetles biztosit€k arra, hogy Miizeumunk penztdrAlrak
keiel6se- pontos, lelkiisnreretes es 6nzetlett kezekbe vall
helyezve.' Elavult, de meg 6rvenyben levri alapszabdlyaink az

alapit6, vagy csaliidja megbizotti6nak Igazgat6-Vaiasztmdnyunk-
ban egy htilyet biztositanak. Ez. a hely miir regota iires voll.
tgazgito-Vaiasztmdnyunk azonban ugy az alapit.,, neltai 0zr'.
Cserey Jiinosn6 irdnti h;iliis kegyeletbcil, mint n6s tekintetek-
b6l is sztiksegesnek tal6lta, hogy az alapit6 csaladja Igazgatir-
Viilasztmiinyunkban kepviselve legyen, a kepviscletre az alapit(r
testveret, Zathureczky Gyula fdldbirtokost k6rte fel, kit
enn6lfogva az Igazgat6-Vdlasztm6ny dllandir retrdes tag-
j6nak tekintiink.' 

Ezen kiviil m6g sziiksegesnek mutatkozott a tagok szd-
mdnak .kieg6szitese olyanokkal, kik Mfzeumunk irdnt eddig
is meleg eideklcidesset viseltettek. Igy vdlasztatott neg Vajna
Istviin drvaszeki elnok es dr. Bene IstvAn iigyv6d, orsz. k(p-
viselci s ennek folytiin az lgazgato-Vdlasztmdnynak az eltr(ikkel,
pdnzt:irossal 6s ket mfzeumcirrel egyiitt jelenleg dsszesen 15

tagja van.
F-rrircsiiq\,. A nrtts. Frifeli.igyeltiseg kegyes elclterjesztese es ajdnlata

folytdn a valliis- 6s- kozoktatiisiigyi Miniszter ur ldrcdjdnak
rniir 1906. evi k0ltsdgvetesibe Mirzeumunk rdszere ielv'ctt
50,000 kor. epit6si segdlynek 10,000 koronds 2. rdszlet6t 1907.
julius 26-dn kelt 81,836. sz. rendeletdvel a helybeli ad(rhivatal-
hiit kiutalta. Ez osszeget takarekpenztilrba helyeztiik s az eddig
kiutalt s takarekpdnitdrban elhell'ezett 6pitesi dllamsegely
kamatokkal egyiitt 1907. ev vdgen 20,675 kor. 96 filler volt.

Sajndlattdl kell azonban jelenteniink, hogy az gPites
kdrclese 

- 
dpitkezdsi viszonyok viiltozdsa miatt az 1907. dv

folyanr.ln sertt nyert megolildst, Gytijtenrenyeink jelcnleg i^s :tz'
editigi szontoru [telyzetben vatrnak, s6t az evi gyaraprrcl;isiik
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az eddig filig-mecldig haszniilhatti anyag haszn:ilhat6sdgiit is
maholnap tcljcs lchctctlenlle tcszil<. Ireljegy,zesrc nrcltrinak ta16l-
juk, lroey Mrizeumunk l<0zel 70.000 darabb6l dllir gazclag
anyaga jelenleg milyen elhelyezesben van. A rdgebbi, frikeppen
rcgisegthri anyag rendszerteleniil osszehal mozva egy, a kozon-
scs szhmdra is n:egnyithat6 piaci bolthelyisdgben van ; a
k(iiryvanyag frirdsze, az okleveltiir 6s irattdr a kollegium bel-
scjcbcn l6v6 konyvtiiri szobiiban van, mely egyszersmincl dol-
goz(r szobzr is, de mely az ujabb gyarapodiisokbdl keriilt
s feldolgoz;is alatt dll6 kiilonboz6 tdrgyakkal annyira zsufolva
van, hogy nemcsak a k6nyvekhez jLrtds, de a puszta irodai
nrunka elvegzese is csaknem lehetetlen. A folyton gyarapodri
konvvanyagnak is csak ugy tudunk helyet szerezni, hogy a
l<cvcsbe haszn6latos rdgebbi anyagb6l egy-egy r6szt idrjnkent
liddba csomagolva tesztink el a bdrelt rakt6rhelyisegbe. A
regi konyvanyag egy resze a kollegium folyos6jdn zArt szek-
rcnyben, a paciliison s a J6kai-utcdban berelt raktiirhelyisdg-
bcn l6ciiikban lesz6gezve van. A kollegium padliisdn es uclva-
rirr nagyobb fa- 6s kritiirgyak, egyil< elciszobdban zArt szek-
rdnyben, a koll6gium termdszetrajzi gyiijtemeny6ben kitOnrOtt
nrarlarak, lepkek stb., egyik hivatalos helyisdgeben kdpekkel
cs neprajzi tiirgvakkal egyiitt termdszetrajzi tdrgyak; a bdrelt
raktiirhelyisegben 38 liiddban frikeppen n(.prajzi t;irgyak es
I<0nyvek, a kollegium egyik kamrahelyis6gdben n€prajzi 16r-
gyak vannak.

D v o r ii k Ede mLidpitesz dprilis 13-;in kelt beadvdnydban
ertesitett, hogy a rdgebbi megdllapodiisok alapjdn kdszitett
tcrveket minden felszerelessel es urell6kletekkel egyiitt a mlts.
I"(ifeltigyelciseghez benyujtotta. A mlts. Frifeltigyeltls€.g azon-
Iran dr. Bene Istv6n orsz. kepvisekl utjiin 369-1907. sz.
a. arrirl drtesitett, hogy a beterjesztett tervek koltsdgvetese
oly alacsony egysdgerak alapjrin k6szittetett, melyek sze-
rint a nrostani vdltozott viszonyok mellett az epitkez€s lehe-
tetlen; ennek k6vetkezteben a beadott tervekt6l el kell tekin-
teni s a megoldiisnak irj m6djrir6l kell gondoskodni, a mire
ndzve a mlts. Frifeliigyelcis6g az 6pit(.szeti szakmegbizott
ki)zbenjdtt6vel a kellri l6pdseket legkirzelebb meg fogja tenni.
Iclcikozben megjelent a nmlts. valliis- ds kdzoktatdsiigyi Mi-
niszter urnak 42,429. sz. rendelete a kozmiivel6desi hiizak
fel6llitdsdra vonatkoz6lag. Ennek kove'tkeztdben Igazgat6-
Vdlasztmiinyunk a junius 4-en tartott iil6sebcll 60-1907. sz.
a. frgy a mlts. F6feliigyelrjs6,ghez, nrint a nagymells. vall6s-
6s kozoktatiistigyi Miniszter Lirhoz siirgcis felterjesztdst int6-
zett, melyben rdszletesen kifejtettiik mindazon kbriihnenye-
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ket, melyek egyfelril nemzeti miiveltjdesi szempontbdl kivti-
natossd, srit sziiks6gessd teszik, rniisfelcil Mftzeumunknak
a miir rendelkezesdre iil16 eszk6zok segitsegevel megkonnyitik,
hogy Mtizeumunkkgl kapcsolatosan vdrosunkban ilyen k0z-
miivel6d6si hitz l6tesiilj6n. Felterjeszt6siinkben e celra a
pusztiin tnizeumi dpiiletre mdr megszavazott 50,000 korona
dllarnseg6ly rnelle ujabb 6llamsegelyt, illettileg annak kiesz-
kbzl€s6t kdrtiik.

Nem mulaszthatjuk el, hogy e k6rdes fontossdgdra
minden illetekes t(nyez(i figyelmdt s ezilltal j6akaratu tdmo-
gatiisiit 6s segitsdgdt itten e helyen is fel ne hivjuk. A
szdkelysdg a nemzetis6gek tengerdben tiivol a nagy magyar-
siigt6l kizdr6lag dnerejen nemcsak fentartotta magil, ezer
iven il megriiizvdn tremzetisdgdt s ezzel egyiitt sajiltos
kulturiljiit, hanem dlland6an gyarapitotta a nagy magyarsiig-
nak sokszor fogyatkoz6 ereidt ugy fegyverdvel, mint eszevel.
Az idcjk folydsa a viszonyt nregforditotta. Most a szekelyseg
van r:iutalva a nagy magyarsiig segitsegere s az uj iddk
harc6ban, melyet nent harci fegyverekkel, hanem az ipar,
kereskedelem, kOzgazdas;ig de legftik€pen a kultura fegyve-
reivel kell megkiizdeni, a segits6get joggal kdri es viirja. H a
azipar, kereskedelem s gazdasiigi teren jo-
gosult a kiveteles elbiinds a szdl<e lys6g 6r-
d e k 6 b e n, a zt h i s s z ii k, td b b s z 6 rti se n jogosult
ez a kultura terdn, mert minden liitsz6lagos siker
dacilra is - mely a kiilbnbozri fajta iskoliik nagysziimdban
mutatkozik - el karll ismerniink, hogy e t6ren a magyarsiigot fen-
tart6 elemek kdzdtt ariinylag legszegdnyebb a szdkelys6g. Nepiink-
ben s egdsz tiirsadalmunkban l6vci szellemi 6serci, miivdszi haj-
land6siig, saj6tos eredetis€g rendszertelenii I elforgilcsol6dik, vagy
eredmdnyteleniil megsemmisiil nagy vesztesdgdre a nemzeti kul-
turiinak. Mi, kik ezt napr6l-napra szeml6ljiik, fiijdalommal tapasz'
taljuk, hogy a tudomiiny 6s m[iv6szetek iriinti drdekltides csdkke-
ndie az e c6lra hozand6 iildozatokat is maholnap megsziinteti.
Gyorsan es erdteljes m6don kell itten segiteni ! Viirosunkat
hdlyzete, fekvdse s minden mds kdrilhn6ny a szekelyseg egyik
legiontosabb v€dcib6styrljiiul rendelte. Az eg! sz S zd.ke I y-
f 6ldon a maga nem6ben egyetlett kulturintez-
mdny a mi Mizeumunk. A nemzeti kultura szempont-
jdb6l hkkor felelne meg teljesen a maga hivatdsAnak, ha koz-
bktatristigytink jelenlegi vezetciidnek nerlres €s fontos eszmeje
nillunk i.l"testet" liltene]'azaz : l\a az illtaliinos n6pmiiveltsdgbt
s mfrvdszetet terjesztti kozmiivel6d€si ltinzal kapcsolatosan
kapnii meg azt a hajldkot s abban azokal, az e$zkozlket, mely
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hajlekban s mely eszkozokket szekely nepiink. miiveltsdgdnek
iranyittija s et tel egyiitta nragyarsiig nagy nenlzeti krizrniivcltiddsi
hhzirrah egyik cr6s sarokkove lettttc.

Azt iiissziik, hogy eppcn ezel; a kirriilmeltyek inditottak
a rnlts. Fdfeltigyel6sdget is arra, Ilogy a felSllitanclci kiizmiivel6-
tiesi hiizak cgyikenek helyeiil vdrosunkat ajdnlotta a rtrlts.
Nlinrstcr Urriit. E nevezetes koriilmenyr6l Igazgat6-Vd-
lasztrnanyunk mlts. dr. Fejerpataky Ldszlo udvari tanil-
csos, orsz. feliigyelri fr szentelyes sz6beli elciterjes^ztesebcit

az augusztus 14-6n tartott til€sen dr6mmel erteslilt. Orsziigos
I"cliigyel6 t'rr miutiin Mfzeumunk gyiijtemenyeit, azok elhe-
lycze(et, kezeleset trivatalosan megvizsgiilta, a ntlts. E I e k e s
Iicla fliispdn iir jeienl6tdben tartott iildsen r€szletesen eltiter-
jesztette a Mirzeummal kapcsolatos kdzmiivelciddsi hdz tervet,
.sziirnbavette a rencielkez6sre dll6 anyagi fedezetet es viirhat6
scgitsegeket. Mlts. E I e k e s Bela fciispdn ir az orsz. feliigyeld
rir--cl6terjeszteseert a maga resz6rcjl meleg kosz6netet fejezett
ki s kijelentette. hogy az dpitdstigy mielcibbi megoldiisa cdljdb6l
a kcrclest dllancloan legmelegebb pdrtfogiisban rdszesiti, s

crktrlcsi befolyiisdval azort lesz, hogy a szdkelyfdldi osszes

tcrryez6k z. A4tzeum cdljaira lehetci iildozatot hozzanak s tdmo-
gaisiik Mirzeurnunkat c6ljai eldr6seben. GOdri Ferenc eln0k

]rcdig, mint a viiros polgdrtnestere a v6ros kozonsdge nevdben
kijelenti, hogy a kozmiivekiddsi hdz fentartisithoz a orsz.
fciiigyel(i irr 6kiterjeszt6seben kivilnt es a vdros. anyagi.viszo-
rryai-tioz mdrt hoziiijiiruliist a vdros bizony/ra keszsdggel fogja
nicgadni. Igazqat6-V;ilasztmiinyuttk minclezeket nagy o16mmel
ds ktiszonettel 

'vette 
tudomdsul s elhatdrozta, hogy a tert-vaz-

latokat e tervnek rnegfelelcien Malmos Andor helybeli kir.
nrcrndkkel stirgcisen elkdszitteti s a maga k6reben minclen
lchctdt megtesT e nagyfontoss;igu terv megvai6sit6$r9._ A
siirgcisen el[eszitett tervvdzlatokat szeptember B-dn felkiildiit-
tiik, cle a kozrniivelcjcldsi hdzak elhelyezesenek kerddse mind-
ezidcig nt69 nem nyert elintezest. Igazgat6-Viilasztmiinyunk
azouban teljes rem6nyseggel viirja e k6rdes elitttezes6t, mert
nleg van gycizcidve arr6l, hogy kdrestink nem lesz ered-
rrrinylelert.- 

Az lgazgat6-Vdlasztmdny kordbbi tervdnek megfelelrien
a M[zeuni telkenek felsri reszet, mely a tervezett epitkezese-
l<en h6tul esik, az 1907. ev tavaszdn ds'cisz6n a nm6lt. f6ld-
nrivel6siigyi miniszter urt6l kedvezmdnyes drban kapott kiil6n-
fele gyfimolcsfacsemetdkkel betiltettlik. A betiltetett teriilet k6-
ruilbekil 1000 tlmeter, mely teriileterr 91 drb csemete van
eliiltetve"

A A'lizeuu-
kert beldsi-
tasa.
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y:,t9|: Az Erdelyi Cazciasiigi Egyesiilet kezcietuenvezisire vdrr-r-Krdllllas i ,sunkban szeptember 29., 30., okt6ber 1., 2. es 3. napjain
ki6llitiis rendeztetett. A rendezcisegben a gazclasiigi egyesii-
letek, szdkely kirendeltseg, Szekely-Tiirsasdgok, stb. ntellett
Milzeumunk is helyet foglalt s tal6n ennek koszOnhetci, hogy
a tulnyom6an gazdasiigi kiiillitiisnak V. vagyis a'nipraizi,
hfiziipari 6s termdszeti kincsek osztiiya a tobbi u. m. iillat-,
termdny-, gyiimolcs- 6s gdposztalydval egyenrangu, scit sze-
kely szempontb6l a legjellenrzcibb s leg6rdekesebb s taldn
legtanulsdgosabb osztiilya lett. Ezt a kidllitdst megtekitrtii
nmelts. D ar 6n y i Igniic fdldmiveldsiigyi Ininiszter ur elisnter6
nyilatkozata mellett a helyi, videki es f6vdrosi lapok, meg
a liitogat6k ezreinek vdlentenye bizonyitotta. Hii tlikre
volt ez az osztitly a sajAtos szekely teremtcjertlnek is, cle a

szekelyseg elhagyatottsiigiinak 6s szegenysdgdnek is. Bebizo-
nyitotfa ez osztitly gyUjtemerrye azt, hogy a rn?r .kivesz6 sze-
ti:ty ltiiziiparban milli6kat j6vedelmezti nemzeti tcike hever es

van veszendriben. Itt is csak aztlitttuk, hogy mik6nt forgdcsol6-
dik el egy eredeti, sajdtos, nyers, defejkid€skdpes kultura tcike,
tervszerii kimtivel6s, egysdges iriinyitils s ertekesites hijdval'

A ki:illitdson H ilro m szd k-viirmegyen kiviil C s ik-
6s Udvarhely-v6rrregye is hatalmas csoporttal vett rdszt.
Csik-viirmegye ftlispiinjiinak felhivdsiira Mfzeumunk a nlegye
neprajzi 6s hiiziipari anyagiinak, tet'meszeti kincseinek 6sszc-
gytiltdse ds a kiiillit;ison val6 bemutatdsa celjiib6l r6szletes
munkatervet dolgozott ki.

Mrizeumunk vdlogatott jellemzetes szekely ndprajzi t{r-
gyak csoportjiit iillitotta ki. A kidllitds legnagyobb erecl-
nidnynyel M/Lzeurnunk gyiijternenyeinek gyarapoddsiira volt,
merf rdszint ajdnddkoziis, fdk6ppen viisdrlds utj:in leginkdbb
a ndprajzi gyiijtem€ny nagy szilmu t;irgyakkal gyarapodott-
Rdszletes kimutat:is errril az egyes gyiijtemdnyekrcil sz6l(r
gyarapodiisi kimutatiisba taliilhat(r.

A kiiillitils rendez(i-bizottsiigdban Mitzeuniunkat dr.
Ldsz l6 Ferenc m/tzeumcir k€pviselte. Szorgalnazilsdra l6te-
sittetett ez az osztdly. A kiiillitiis elnoksegenek felhiviisdra,
mint a ndprajzi osztdly vezet6je lelkes mutrkatiirsaival vegezte
a munkaterv'megdllaplt:isiinak, az anyag dsszehoziisiinak, 6t-
vdteldnek, elrendezdsenek, rirzdsdnek, rrajcl pedig a sz6losz-
tiisnak munkiiat.

lll.-.,glil::. lgazgat6l\'aiaszttttdttyutik a februdr lB-dn tartott iiles-
nlaprtvarv' 

uen er-test.rtt arr6l, hogy a ndhai alapit(r dltal az alapit6s alkal-
miival tett 2000 kor. alapitv6ny, rttely tdbb evi karuattal
egyiitt 2900 korondra n6tt, a Mrirzeum pdnztiirdha befizettetett.
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Ilgyirlejiilcg ltatirozatba ment, hogy ez alapitvdn-v to-
vabbi k;rrnatai is adtlig t(ikesittcsscncl<. tttig az alapitviinyi
tdke it000 koronira I<iegctsziil s ez ()sszegbcn l<iil0n, rnirrt
C s e rc y n e-alap kczcltess6k. Az alapitviiny a meghatdrozott
dsszeget 1907. ev vegevel elerte s igy ezutdni kamatai mdr
le lhaszndlhattik.

',r*u,.
A gyLijtenrenvek gyarapoddsdr6l ds a torzsanyag dllonr6-

nyiir6l sz6l6 kimutatdst A) es B) rovatos iveken nrellekeljiik.
Ezck szerint 1907. evben gyarapodds: l Konyvtdrniil: 577
drb. 2. Regisdgtiirndl : 731 drb. 3. Neprajzi gyiijtenrenynel :

6*86 cjrb. 4. Kepzomtiviszeti gyiijtemenynel : semmi. 5. 'l'er-
meszetrajzi gytijtemenyn6l : 666 drb.

A gyiijtem6nyek tOrzsanyagiinak dllom:inya 1907. ev
vigen: 1. Konyvtdrn|l; 41,110 drb. 2. Rdgisdgt;irndl: 11,554
drb. 3. Neprajzi gyrijtemenyndl : 4811 drb. 4. Kepzomiiveszeti
gyrijtem6nyndl : 462 drb. 5. Term6szetrajzi gyiijtemenynerl :

7452. drb. Osszesen : 65,389 drb.
ill[zeuniunk rdszere 1906-ra kiiltalt 2000 kor. gyarapo-

dasi dllarrsegely s az el6zo dvi maradv;inyolr
felhaszndldsartil beterjesztett 16-190V. sz. els z itm o I d.s u n-
kat a nrlts. Frjfeliigyeklseg 288- 1907. sz. alatt j6vdhagy6
tudouidsul vette.

Az 1907. e v r e foly6sitandti gyarapoddsi it lla tn-
scgelyert 21-1907. sz. alatt beadott kerdsiinl<kel
cgyiittesen beterjesztetttik e segdly lel ha sznAldsdra
vonatkoz6 terve zetel is, rnely tervezet 330-1907. sz.
alatt rnegerositdst nyert s ennek megfelelclen haszndltuk fel a
rcuclelkezdsre bocsiitott segelyosszeget.

A nrnlts. val[6s- es kOzoktatiisiigyi A{iniszter rir a ntlts.
Fdfeliigyelcisdg aj:inlatdra 57,270- I907. sz. rendeletevel az
1907. evre 1900 korona gyaropoddsi segelyt utalt ki Mdzeu-
rurunk rdszdre a k6vetkezcikepen megjelolt celokra es 6ssze-
gckben : kOnyvtdri sziiksdgletekre 600 kor., rdgis6gtiiri szi.ik-
segletekre 400 kor., neprajzi gyLijtdsre 400 kor., termdszetrajzi
gyiijternenyre 500 kor. Err6l minket a mlts. Ftlfeltigyelciseg
868- 1907. sz. alatt drtesitett. Ez iillamsegelyfelhaszndliisiirol
keszitett rdszletes elszdmolzist s az abb6l szerzett tdrgyakr6l
keszitett reszletes kinutatdst a mlts. F6feliigyelcisdg 1207_-
1907. sz. intezkedes: folytdn folyir 1908. ev januiir 30-dn,
9-1908. sz. alatt nriir felterjesztettiik. Az elsziimolds ftibb
aclatai kiivetkez6k :

l. KOnyvtiirniil : rendelkezdsre iillott 600 kor. felhaszndl-
tatott o00 kor. 2. Rdgisdgtiirniil: rendelkezdsre iillott el6zd €vi

II.
(iyiijtcnrittl ek
iillotn:iny:r.
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l98 kor. 40 fil. flrararlv{nyn)'al egyiltt 0sszest'n 598 kr,rr. .{0
{i1., felhaszniiltatott 57() kor. 85 I'i1., iitrnegy 19t}E. evle 2'i
lr,-rr. 55 fil. 3. Neprajzi gviijtertrirrytte I : rcnrfulkezcsrc dllott
cliiz6 cvi 5BB l<or. rparatlv{nyuyal cgyiitt (rsszesen 988 kor.,
lelhasznAltatott 988 kor. 4.'l'crnrdszetraiz.i gviijterrtertyrrdl:
rendelkczesr-e dllott eltliz6 dvi 256 i<or. -!2 il. tttaratlvittyttyitl
egyi.itt Osszescn 756 kor. 42 fil., ielltaszndltatott 568 l<or. 15

til., dtnregy 1908. evre 191 kor. 27 ftl.
A gyiijtenrinyek gyarapoclisdr(rl, a viisarlds vagy ajdntlcli

utjdu szerzett iiirgyakr6l az aidncldkozirk Itdvstit'ittak kiizlc!se*
vel a gyi-irjterndnycsoportok sorrendjdben az aliibbiakbatt szii-
rurolunk be.

I. Kiinyvtrir es Iev6ltiir. A rnlts. Fcifeliigycl(isig ,1ltal
jdviihagyott felhaszndliisi tervezet alapjiin a korryvtltr gyarapi-
tiisiira alapvet(i tudonrdnyos szakrnunkdkat, osszefoglal6, isnrc*
rctterjeszt6 nrriveket szerezt[irrk be. Tiijekozirdis celjdbril az
aliibbi konyvek rOvicl cimet, mint a nregelcizci e,,'cklrctt, az irlciu
is felsoroljuk. A "-gal jel6lt nrunlidk aclorniinyok, r,aey cserc-
pdldiinyok.

Acsiidy I A magy. jobbagysdg tdrt. Bpcst. 1906.
(8 K). -- *Adattdr Delmagyarorszdg XVIII. sz. t0rtdnetelrez.
Tenresv6r. 1907. Akadenriar Alrnanach 1907-re. Bpest.
1907. - - 'r'Allanri kOltsegvetes 1907-re (19 clrb). *Ailarni
zdrszdntadds 1905-re. --- *Autorrom Viimtarifa. Bpest. 1907.

xBiicsbodrogvarmegyei t6rt. tdrs, dvkonyve. XXIL, XXlll.
evf. -- *Banra E. 1'anulsdgok a bukaresti kidllit6sr6l. Kolozs-
vdr. 1906. Bartal A. A magyarorsz. latinsag szritira.
L3pest. 1901. (30 K). - Beirthy Zs. MLiv6szetek tOrt. II. l{.
I3pest. 1907. (14'40 K). - Bielz Siebenbiirgcn. Hernratinst.
1903. (4 K). - 

*Bolclizsdr K. Tdj6koztat6 n6pclcti tirgyakat
gyiijt6k szAmAra. Debrecen. 1906. - {'Bolle I. A sel,yenrtc-
I:y€szt6s Japdnban. Bpest. 1899. - Bourcleau J. A jclenkori
gondolkoz6s mesterei. Bpest. 1907.

Connert J. A szekelyek alkotndnvdnak lrist(rridia. Sze-
I elyudv. 1907. (6 K). - *CserhAti S. Alt. es kiilonl. nOvdnytermc-
les. I- II. k. Magyar6vdr. 1900.*1901. - Csiky Ernrj Ma-
gyarorszdg bogdrfaunaja I. k. 4. f, Bpest. 1907. - 

*Csipkis

Gy.lgaz hit. Szeben. 1666. - 
*Csutak V. HAromSzek f0l-

l<el6se a Rdkoczi-szabadsdgharc elejen. Sepsiszentgy6rgy. 1907.
D6chy M. Kaukiizus. Bpest. 1907. (27 K). Darrrai

M. Benvenuto Cellini 6lete 6s miivei. Budapest. 1907. (8 K).
*Eg;in E. Kirpilaink kdzgazcl. hivatdsa Bpest. 1890. -*EMKE 1907. evi jelentese. Kolozsvar 1907. -- xEndr6di S.

Szdzadunk irod. kepekben. Bpest. 1900. *Erdelyi Mirzeunr

-a
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Egyl. II. vdndorgyi.il. emlikkiinyve. I(olozsvair. 1907. - 
*Erd.

A{nz. Egyl. L,vkonyve 1906-ra. Kolozsvdr. 1907. - '+L.rzsebet
kirdlync ernlekfdi. Bpest. 1899. Escott A mai Anglia.
Bpest. 1907. -- *Eszterhdzy S. Tiirsad. kiviilds. Kassa. 1906.

Fabcl B. A magyar nepdal zenei fejl6dese. Bpest. 1908.
(24 K). - 

*Fadlallalr el H. M. Utaziisom Mezopotanridban.
Bpest. 1904. -- *FOldmivelesiigyi miniszter jelentese 1904-
1907. 6vi miikoddsdrril. Bpest.

*Gazdas6gi munkds- es cseledlakiisok Bpest. 1906. ---
*G6nczi L. Szekelyudv. ref. kollegium az ut6bbi mdsfel dvtized
alatt. Szekelyudv. 1907.

*Hanusz I. A fek birodahniib6l. Bpest. 1903. - 
*Hattusz

L A novenyek vil6gdb6l. Bpest. 1901. - 
*Hanusz I. Egen

cs fold0n. Budapest. 1904. Heinrich G. Egyet. Irod.
t0rt. III. k. Bpest. 1907. (20 K). - *Herman Ott6 Madiir-
vedelmi egyezmdny. Bpest. 1907. - Hoernes M. Urgeschicltte
d. bildend. Kunst in Europa. Wien. 1898. (18 K). - Huszka

J. Teremtsiink igazi magyar mfiipart ! Sepsiszentgyorgy. 1890.
(3 K),

*lkafalvi. Szciliimivel6srtil. Kolozsvdr. 1901.
*Jablonowszky J. A gyiinrblcsfdk s a szriltj kiirtevfi

rovarai. Bpest. 1906. *J6kai M. Egy magyar ndbob.
Bpest. 1894.

*Keller Gy. Meztigazd. h|ziipar. Bpest.' 1903. - Kem-
pelen B. A nemesseg. Bpest. 1907. (5'75 K). - Kertesz. A.
Udvarhvm. fdldrajza. Szekelyudvh. 1904. - *Kossuth F. Aki-
egyezdsrril. Bpest. 1907. *Kovi{cs J. Szeged es n6pe.
Sieged. 1901. - *Krolopp A. Bosznia Herczegovinamez6-
gazd. viszonyai. Bpest. 1904. - Kulinyi Zs. Szeged ijkora.
Szeged. 1901. - 

*Kuzsinszky B. Budapest regisdgei. IX.
Bpeit. 1906. - 

*Kvassay J. A Duna- es Tiszavdlgyi 6rmen-
tesitri hivatalokra ronatk. statist. adatok. Bpest. 1900.

*Magyar Nemz. Mrizeum jelentese 1906-161. Bpest. 1907.

- Magyai Tort. Eml. I. oszt. 33. k. Bpest. 1907. (10 K)..-
"Magyai farm-rendszer. Bpest. 1893. - Magyar kirdlysdg.
vilroii cimerei. Becs. 1887. (12 K). - 

*Magyarorsz.f6ldmiv.

tigye l90l-905. evben. Bpest. - Malonyay D.A magyar ndp
m[iveszete. I. k. Bpest. 1907. (24 I(.) - Malonyay D. Mun-
kiicsy M. I--ll. k. Bpest. 1907. (16 K). - Marczali _4. Al
1790-91. orsziiggyiilds. Bpest. 1907. I -11. k. - *Miirki S.Arpiid
vez6r. I(olozsvdr. 1907. - *Melanchton Cronicon. Wittebergae.
1560. - *Mezdgazd. kisdrl. iigyi intdzmdnyek Magyarorszdgon.
Bpest. 1900. - Modern festrik. 1907. 6vi folyanr. (30 K).
"- *Molniir I. A nemes ffrz termel€se. Bpest. 1903, -- *Moln6r

b
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I. Magyar pt,rmologia. I lll. Iiizet. Bpcst. - '!'A'1ttz. is I((rnyvtd-
lak Orsz. I'riifeliigycl(iscgcrtcl< 1906. cvi jelentcsc. ilpcst. 1907.
':'A{uz. es i(onyvtiirak orsz. tattAcstittak 1906. cvi jclent6se.
Bpcst. 1907. -- Miiveltseg Konyvtira V. k. I3pest. 1907.
(21 b,0 K.)

*Orosz E. Tort. el6tti cOkrpipitm. 'rOrszdggyiilcsi
nyomtatvdnyok: 1. Jegyzcik0nyv, 2. Ironrdnyok, 3. Naplt'r, 4.
Alt. Utrnutat6.

Paiil S. A Szekely nep. .Bpest. 1901. (2 K). - Pattlcr
Gy. A ilagy. nemz. tort. az Arpiicihhzi kir6lyok alatt. I ll. k.

Iipest 1890: (12 K). -- PekAr G),. Ferrara. Ravenna' Firettzc.
Bpcst. 1907. (8 K). - Pekdr K. A magyar nentzeti szipriil.
Bpest. 1906. (9 K). *Podrnaniczky Gy. MagyarorszAg
Iotenyesztesenek k6zikonyve. Bpest. 1903. - ]Pozst21t-yi orvos
tcrm. tud. egyesiilet k6zlemetryei VIII-XIII., XV-XVII. k. -{'Pozsony €s kdmyeke. Pozsony. 1865.

Quellen zur-Geschichte. u. Staclt Brass6. I-lV. Ild.
llrassir 1886-1903. (24'66 K).

'rR6cz Gy. Gazd. Onallosdg. Bpest' 1905' - 
*fiAcz

S. llornoki szol6miivelds. Bpest. 1901. - 
*ll. Rakticzi F. I{assit

rnultjiiban. Kassa. 1906. Rdk6czi-tdr I-ll. k. Pcst.
1866-1868. (10'72 K). - 

*lleizner J. Szegecl tort. l- iV.k.
Szeged. 1899-1900. - Rdthy L. Corpu-s Numnroruur Hung-.
II. k. Bpest. 1907. (10 K). - 

*Rhe Gy. Os es 6kori nyotnok
Veszprern korlil. Bpest. 1905.-*Siindor 

J. Emlekezes gr6f Korniss V. 6s grtlf Telcki
D.-re. Kolozsvdr. 1907. - Schack B. Magyar l<cresked6k
k0nyve. I-ll. k. Bpest. 1907. (40 I0.- *Sebes D. Enrlekirat
az drti€lyreszi telepitesrtil. Marosviisdrltely. 1905. - 

*Sebcs-

tyen E. A romdniai magyarok elete. Bpest. 1904. - 
*Solymossy

E. Hdziiparunk erdekd6en. Szekelyudvarhely. 1907. - "Slatin P.

Tiizzel-vassal a Szudiinban. I-ll. k. Bpest. 1896. - Sza-
cleczky L. Csiki szekely kriinika. Bpest. 1Q06. ( -32 5) :
Szalay L. Magyar Tori. Emldkek IV-V. k. Pest. 1^865. (19 8-0

K). - 
*Sz6kely akci6 5 6ve. Bpest. 1907. - 

*Szontdgh 
J.

Az tij munkilsbizt. t6rv. jav. Bpest. i906.-*Thury 
E. Isk. tdrt. adattrir I. k. Pdpa. 1906. - 

*Tragor

I. Viicz vdri es kepei. 1906. - 
xTOr6k I. Kolozsvdri ref.

Kollegium tort. I-lll. K. Kolozsviir. 1905. - Turul. XX
XXIV. evf. (47'50 K).

Vajna'K. Hazai r6gi biintetesel< I-ll. k. tspest. 1906.
(24 K).- Varjir J. A rnagyar szellemi nt[ivel6des tOrt. Deb-
ieczen. 1907. (ai K). * *Verhandl. d. Verein f. Naturkunde
zu Pressburg. I'- IX. 1856"-1866. Neue Folge l--VII' H.

{
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1871--1891. -- *Viczian E. Magyarorsziig vizi errii. Bpest.
1905. - - Vitos M. Csikmegyei fiizeiek. Csikszereda. 1894.
(12'58..K).

Urmiissy L. Erddly ir:inyacl6 lapja. Kolozsvdr. 1907.
(7'88 K).

Zolnay Gy. Nyelvemlekeink a konyvnyomtatds kordig.
[]pest: 1907. (20 K). Zsilinszky M.A magyarhoni prot. egyh.
tort. Bpest. 1907. (17 K).

Foly6iratok es lapok: Arcltaeologiai Ertesit6. - Anna-
les Hist. Naturales Mus. Nat. Hung. (A Magyar Nemz. Mriz.
ternreszetrajzi oszlAlyainak folyciirata. - Akaddnriai Ernlek-
beszeclek. *- Akaddmiai Ertesitci. -- "Beliigyi Kilzlony.
':'Delrnagyarorszagi tort. es regeszeti miizeum-tdrsulat kOzl6nye.
T0rteneti es regeszeti Ertesitd. --- xErddly.- Erddlyi }lirzeum.
. - ''Erddszeti kiserletek. - Ertekez6sek a bolcs tud. kt)rebdl.
- Ertekezesek a nyelv- es sz6ptud. korebtil. -- Ertekezdsek

a tdrs. tud. k0rebril. - Ertekez6sek a t6rt. tud. kOrdbril.
Ir0lcltani K0z.l0ny. - 

xGenealogiai Fiizetek. -- 'rlparv6delem.

- 
*Kisdrletiigyi krizlenrdnyek. - 

*Magyar IparntLivdszet. ---
*Magyar iparoktatds. - Magyar Krinyv6szet. - 

*Magyar K0nyv-
szernie. - *SzAzadok. Orvos-terntdszetti:d. Ertesitti. - Math.
es Term. Tud. Kozlem6nyek. - Math. 6s Term. Tuci. Erte-
sitri. - M/rzeumi es l(6nyvt:iri Ertesitri. Numizmatikai
K0zl6ny. Nyelvtud. Kozlemdnyek. xPenziigyi l(liz-
l0ny. Pozsonyi orvos-termeszettud.-egyesiilet kozlemdnyei. -Rovartani Lapok. -- *Szekely Nep. sSzekely Vilag.
*Ttirtenelmi es Regdszeti Erte"sit6. - - Turul.-- *Verhandlungen

Lrnc'l Nlitteiiungen des Siebenbiirg. Vereinsfiir Naiurwissen-
schaften zu Hermanst:tclt.

AMirzeumok es KirnyvtArak Orszirgos F6-
f elLigyelcis6ge az iden is rdszesitettahozz.it beerkezett
cs kiosztdsra szAnt konyvtiiri anyagban. A m. kir. f 0 I d-
nr ivel 6siigyi Min i szter irr k6rdsiinkre k6szsdggel
kiildOtte meg kiadviinyaib6l azokat a f6ldmiveles kor6be
tartoztt szakmunkdkat, melyek konyvtiirunkb6l hidnyoztak. Ez
az aclomany 1 l1 kotetet ds flizetet foglal magiiban. H 6 r o m-
szekv6rnregye ajiinddkiib6l az Erdely, /\lagyar lpar-
nriivdszet, Magyar Iparoktatiis es Sziizadok 1907. evi folyamiit
s azon kiviil meg g kdtet kdnyvet es f iizetet kaptunk.
A rn. kir. irllamnyomrla es a k6pviselol'ritz kiad6-
hivatala hivatalos kiadvdnyait az iden is megkiildotte. Az
el(ibbi 67, utobbi 33 kotettel gyarapitotta konyvtiirunkat.
I(clresiinkre a pozsonyi orvos termdszettudo-
nrdnyie gylet, a nagyszebeni termdszettud.

Adoltrinyo-
ztik ierlyztlke

f
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tdrsasiig 6s a szegedi Somogyi-k0nyvtiir 16-
gebbi kiadviinyainak megktildds6vel kiegdszitette ezen ktlz-
miivel<idesi intdzmdnyek dvk6nyveinek ds miis kiadviinyainak
sorozatdt. Ezeken kiyiil a kOnyvtdrt adomiinyaikkal mdg a
k6vetkezcik gyarapitottiik :

Biicsbodrogviirmegyei tort. tiirs ulat,
Zombor ( drb);Baloghlstviin(6 drb); M. kir. Bel-
iigyministerium (l drb);dr. Bene Istviin (10 drb);
tsenkri M6r (l drb); Budapest szekesf 6vdros
tandcsa(l drb); CsutakVilmos (1 drb); Debre-
czen vdrosi nritzeunt (l drb); Delmagyaror-
szitgi tdrt. es rdgdszeti n"tuzeum-tiirsulat (2
drb); EKE, Kolozsviir(1 drb); EMKE, Kolozsviir(4drb);
Erddlyi Mrizeum-Egylet (5 drb); Eszterhizy
Siindor, Kassa (1 drb) ; Felviddki Magya r Kozm iiv.
Egyesiilet (l drb); Gom(irntegyei Mf zeum-
Egyesiilet, Rimaszornbat (l drb); H unyaclmegyei
tdrt. es regeszeti tdrsulat, Dcva (3 clrb); lzr.
magyar irocl. tdrsulat, Bpest (2 drb); j6kai-
nyomda r.-t. (3 drb): Kazinczy-kdr, Kassa (l drb);
Kozma Dimeny, Enlaka (l drb);dr. Lhszl6 Ferenc (56
drb); Menyhiirt Atrdrds, Kecset (l drb); Magy'ar Nem-
zetiMizeurn (l drb);Magyar Ved6-Egylet (l drb);
Mrizeumok cs K0nyvtdrak Orsz. Tandcsa,
Bpest (1 drb); Orosz Endre, Apahida (1 drb); Prilf f y
Aladiir, Szdkelyudvarhely (3 drb); Sdndor Imre, Kolozs-
var (1 drb) ; S ii n d o r Kiilmiin, Marosvdsdrhely (l drb) ;
S6rospataki ifjusdgi egylet (1 drb); Solymossy
Endre, Szekelyudvarhely (l drb); Soromp6-liga, Kolozs-
v6r (1 drb); Szekelyudarhelyi ref. kollegiunr (1

drb); T.iszaf iiredi m il zeum. (t 9tn);--Tolnavdr-megyei mrizeum-bizottsdg (l drb); Udvarhely-
megye alispiin ja (1 drb);ViSczi m:Jzeum (l drb);
Ve szpre m i nuzeum-e gyesiilet(l drb); Vdg h Endrc
(l drb); Zay zon Ferenc (3 drb);ozv.Zayzo n Ferencnd,
Szdkelyudvarhely (16 drb).

['..lJi,:il;.|, Oklevel- es keziratgyiijtem6nyiink gyarapo-
ddsa a kOvetkezcj: Viisiirliis utjiin szereztlik meg Zsigmond
kirrily privilegium-levelet ,406-b61, Bethlen Giibor egyik ne-
mesi okleveldt 1616-b6l s egy imiidsdgos kdnyv k€ziratdl a
XVIII. sziizad elejdrdl. B e n k ri Sdndor |tlalvazoltAni birtokos
l9 drb, legnagyobbreszt XVI. sziizadbeli szdkelyldrgyu ok-
levelet, Koznt a Dimdny 6nlakai unit. lelkesz egy kirriilbelril
XIIL szAzadbeli oklevel-tilred6ket s egy XVll. szirzadbeli vegyes

-
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tartalmu k6ziratos kbnyvecskdt, M e n yhir t Andriis kecseti
ref. lelkdsz egy keziratos logikdt (1836) ds Bod Pdter Kri-
szikldn dpr"'rlt hiiz ostroma cimii munkdjiinak k6ziratos pel-
diiny;it, B ii I i n t Jakatr csehdtfalvi birtokosT drb XVII-XVIII.
szlizadbeli keziratos nri.ivet, tovdbbii Pdlffy Ddnes f0ld-
birtokos Tarcsafalr,,iirtii B0 clrb a mult szAzad elsri feleb6l
val6 okleveletes keziratotadomdnyozott. A Sz6kely Mik6-
Ko I leg i u nr elriljdrirsdga megcirzds c€ljdbol milzeumunkban
helyezte el a kegyes alapitri, nehai AntaIZsigrnond 4 drb
csaliidi oklevel6t.

Itt kell rregernliteniink, lrogy ndhai S z tj c s Ferenc k6zdi-
v;isiirhelyi lakos vegrendeletileg f gy int6zkedett, hogy a
Tur6czy M6zes agyu6ntri iromdnyai, melyek tulajdoniiban
voltak, Mrizeumunkban helyeztessenek el. Az iratok dtvdtele
rneg nem tiirtent rneg. A ncnres cselekedetdr.t a hagyomiinyozri
crnlekct {isztelet illeti.

A kOnyvtiir gyarapcitlAsa 517 tlrb; ebbcil vasdrliis utjAn
szereztetett 75 clrb, adonrirtr, 50-: drb.

II. Regis6gt|r. a) Osi<r,ri i;yii jtcmdnyii nk idei rrrpo- IJ,',il.ll'
rulatdn;rklegertekesebb rdsze a lraromszekmegyei E rrj sd k6z-
sclghatirAban, a Ty i sz k-hegyen v6gzettrendszeres iisatiisok
utjan gyiijtetett irssze. Err6l a telepriil legnagyobb rdszt Teutsc h
Gyula brass(ii archeologus kutatdsai nyomdn mdr kordbban tdbb
crtdkes tiirgy jutott krilOnbiiz(i gytijtemenyekbe. Azonban rencl-
szeres dsatds, a ntinek segitsdgdvel a leletk6riilm6nyeket, a
retegek feki,esdt ds a telepre vorratkoz6 egy€b lenyeges acia-
tokat pontosan rneg lehetett volna dllapitani, mostanig nem
tilrt6nt.{'

Az er6sdi clstelepnek renciszeres dsatils utjdn val6 fel-
kutatiisdt mdr 1904. ivi 42. szAnru felhaszndliisi tervezetiink-
berr prograrnmunkba vettiik. Nehez viszonyaink k6zdtt ezen
tcrviirrk kivitelehez csak az iden foghattunk. Az 1908. aug.
20-in vegzett pr6baiisatds alkalm:ival szerzett helyszini ada-
tok felhaszndl6szival, a tulajtionos ket egyhiizkdzsegtril nyert
cngedely alapjdn, 93. sz. a. kerdst intdztiink Hdromszekviir-
nregye kOzigaigatAsi bizottsiig6hoz, hogy a kijelolt befdsitott
teriileten :isatdst vdgezhessiirrk. A kert engedelyt 2425. sz. a.

* Teutsch Gyula kutatdsainak eredmdnl,6rol kiilfrildi foly(r-
iratokban s az Archeologiai Ertesitti XXIV. 6vf. 221-227. €s. a XXVI.
3i5-:177. lapjain szdmol be. Utobbi helyen a ll75-rk lapon, k6t helyen
is, leliilreiviil E Ic s tl vall llrcgr)cvL.zve, a rni csak toll-, \'agy qajt6hil)a.
Ilel1,gsc11 : Ii r ir s d. i\ XXIV. 6vt. 221. lapjin ,,Elrliscl nevii nragaslal"
helt,ett Il r ii s d l<iizsr1J1 er'1cnclii. A nragaslat neve, A hol az iistelep van :
T_viszk.
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okt6ber 8-dn meg is kaptuk. Az dsatdsokat okt. 9-12-dn
kdzsegbelimunkiisokkal, H ibb j6n Guszt6v VII. g. o. tanulti
kdzremiikdddsdvel dr. LAszlo Ferenc m/rzeumrir vezette. Okt.
1l-€n GOdri Ferenc ig. vdl. elnok es Zayzon Fererrc
mdzeumcir a murrkdlitokban sziutdn resztvettek. I(dsz0nettel
tartozunk Csulak Zsigmond ercisdi ref. lelkesz urnak, ki
az dsatds eredmdny6t tobbirdnyu, eleggd meg nem hdldlhat(r
tdrmogat6sAval elrlsegitette. Az ;isaiitsok alkalnr;ival felrneriilt
kiaddsok osszege 142 K.

A tyiszk-hegyi ristelep az Olt folyiisiihoz ki)zel,
egy 40 m. magasdomb telejen Er6sd k6zsegt6lEI(-i
iriinyban alig egy knr. tdvolsdgra f ekszik. I(ii-
zeleben m6ga Cs6 kdstet rin, Barabdste td n, Estrazsa-
tetcin, aVeczerlet(in s azOltmedrentul a Priester-
Itiigelen van. cistelep. A feltdriist elcire rrregdllapitott terv
szerint a dornb ENy-i reszen kezcltrik meg elribb 19, rnajd peclig
28 m. hosszusiigban. A nrartvonalt6l befeld 1 ',/, rn6ter szeles
szalagokban 4-5 m-re halacltunk. Az elert legnagyobb mely-
seg a felszintol 4'2 m. volt. Az emberi nyomok meg ebberr
a mdlysdgben senl sziinnel< meg. A tovdbbi iisatdsok fogjrik
tnegdllapitani a kulturreteg legals6 szintajdt. Az dsatds szin-
tererril a tal6lt tdrgyak lelrihelydnek megjelOl6s6vel I :100
ntdretben potttos alaprajzot s az elsrj 6p szelvdnyriil a retegek
pontos feltiintetes€vel r"rgyanilyen nr6retii homlokrajzot vet-
tiink fel. Altaldban az egisz rnunk;ilatot a lehetd legnagyobb
kOrtiltekintdssel 6s gondossdggal vegeztiik, hogy minden lelet-
korrilmenyrril tdjdkozircldst nyc{tink. Ezek az aprrili.kos aclatok
adjiik meg a leletek igazi tudonrdnyos ertek6t. Eppen azert
nem arra fektettilk a sulyt, hogy nrinel ti)bb t;irrgyat gyiijt-
stink, hanem, hogy lepdsriil-lep6sre eldhaladva nrinden tdnyt
gondosan megfigyeljLink. A felvett rajzok, napl6jegyzetek a
kesribbi feldolgozds nelki.il6zhetetlen segideszKijzei.

A retegek fekvdset r6viden Osszefoglalva a kiivetkez6k-
ben ismertetjiik: A fold szinet sdrgds, al6bb fekete szinii gaz-
dag televeny fOId boritja. Mindkett<'i igett agyag-, szdn- ds
festetlen eddnytbreclekkel van telilve. l'3 nr. iitlagos nr6lys6gben
kezdcidik az Allag 40 cm. vastag, teglav0rtrs szinii, felso egett
agyagreteg. A festett cs festetlen agyagedenyek legrtagyobh
reszet ebben a rdtegbcn talaltuk. Egy zdldes-s6rgds szinii,
hamut 6s szenet bijven tartalnrazti reteg alatt, 2'5 m. mdlyen
kovetkezik a nidsodik, szint6n vdrosszinii, 6gett agyagreteg.
Vastagsdga 30 cm-re telretij. A nrig a felsrj teljesen ossze-
fiigu6, ez a kdzepen 13 mcter hosszusiigban nleg van szakaciva.
Az itt taldlhatri gdsrrli;reclekek festese nragasabb technik:ira
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mutat. Alaita es felette egy osszetiigg6 2 crn' vastag szdnr€teg
vonul el, mdg azon a helyen is, hol a kdzbeesci, als6 vbr6-s

agyagr6teg megszakaci. Ailibb megint- _zOldesszinii, Itantuval,
clont"tal, 6gett agyag- es edenydarabokkal, kagyl6hdjjal, gligq-
liizzal tark'itott ttliOrEteg kovetkezik lefele eg€szen 4 m. mdlys6-
gig, rnedciig a feltdrds tort6nt. Ebben a legals6 retegben hdrom
iieTyen, kiss6 ferde irdnyban haiad6 hengere-s iiregekre. akad-
tunk, mik a fOldbe vert es elkorhadt colOp6k iiregei lehetnek.
Foldbe mdlyitett s vaioszinilleg oldalt iigfoniissal behuzott €s

ki,,,iil-belril izalmds siirral vastagon nregh6nyt 6s lesikilrolt lakds
nyoinai a felsti r6tegben hArom helyen, az -alstiban egy.helyen
v6ttak ldthatok. Tiizhellr maradrrdnyai mindeniitt mutatkoztak.
A felt6rt retegek legjeilemzilbb resze a fels6 rdtegben talitt 2
rn. ;itmdr6jii koralap'on nyugv6, osszeomlott, katlanszerii. eget6
kemence, mely telestele volt egynrds nrelld 6s egymds-fol6
rakott, rndr kidgett festett es festetlerl agyageddnirekkel. A
kemence olcialfaldnak als6 reszet egy helyen 40 cm. hosszu-
sauban erecleti helyzeteben taldltuk. Ebbtrl a katlanb6l 15 eddnyt
sz6clttink ki, ki)ztiik n6gyet teljesen epen. De az osszeomlotta-
kat is gonclos munkiiviil 6ssze leltetett iillitani' Az eddnyek
nem cstipdn a fest6s, hanem az anyag rlinosdge, a dis'j-
t6s mdcija s alak tekinteteben is nagy vdltozatossdg.ot. mytatna\,
KOz€peri volt egy 63 crr. lllagas, hord6alaku, drdesfeliiletii.
karcsu fazdk, melyen setnuti diszitds sem vehetcl ki' Kiiriil6tte
egynrds felett 6s lgvmis mellett hengeres edenytalpak, sziik-
ei" tiigas sziiu faiakak, csuprok, lapos t6lak,^ egy talpcsove.s

tdl s &y mdsii<nak az also hengeres r6sze. A festett es m6lyi-
tett clii-zitesti fazakak kiiztil a legnagyobbnak meretei a kovet-
kez(\l<: magassiiga 39 cu., peremitnr6rlie 25 cm., legnagyob.b
ilbli)siid6senel 6tmer6je 48 cin., ferrekdtnr6roje 14 cm. Fiile
vagy rnds fog6 kesziileke nincs. Az itt taldlt ed.dtty:!.f0lddel,
isEiett agyagit,nnelekkel csak feligmeddig voltak kitOltve s

s-euyn.rdi-k6zt is iilegek voltak. Kiil6n0sen a ket 6gett.agyag-
retJsber ttagvszduban taliilhat6k a lakiisok 6s a m6g meg
ncnr" taldlt c[6t,i kernencdk oldalfaliib6l eredii s a vesszcifonds
nrelyecleseit hivert felttintetci ki6gett s6rtapaszdarabok. Mond-
hatrii, hogy az eg6sz telepet anrlyira jellemzci, mindk6t 6geti
agyagr6teg ilyen agyagtapaszclarabokb6l alakult ki.'" -'Az *edenyekiit 

lias2niilt agyagtiirgyakon kiviil nehqny
gyerniekjzitek ecl€nyket, agyagb6f mintiizbtt, alig,ki6getett kdt
Sitatocskiit (egyik Jut, masik diszn6), ors6nehezekeket s mds
agyagtiirgyakaf gyiijtottiink trssze. A csontbol k'isztilt eszko-
zSir iitiztiit ';an neh',iny riarab dr, simit6, vdg6 6s fur6 eszkdz,
egy gondosan kisimiiott lapos csontkandl, melynek nyelet
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egydb c6lokra is haszniiltAk, egy kihegyezett vdgi"i liindzsa
forrniiju szur6 eszkoz, melyet fanyelre lehetett erSsiteni, to-
v6bb6 egy szigonyformiiju hallszo szerszAtl1, melynek fiiggo-
legesen ;ill6 hegyes ydge - sajnos -- le volt tdrve, tle igy
is sok jellemzci voniis tlinik lel rajta. A krjeszk6zirk koziil
apr6 krisziliinl<ok, fenri 6s csiszolo kovek, krjekek errlitendiilr.
A melegitdsndl, siitdsndl haszndlt lapos kdvek a t[izpaclok
kdriil mindenlitt nagy szlmmal feki.idtek. Fenrtdrgyat a leg-
gondosabb figyelem rnellett is csak kett6t taliiltunk. Egyik egv
7 cm. hosszu, 3 mm. vastag vdr0srez Ar, a miisik egy kes-
pengenek 6'5 cm. hosszu es l'5 crn szdles, hegyes vege.

A leirt leletkdri,ilmenyek, a taliilt haszndlati tdrgyak s az
ideviig6 irodalmi adatok rn6rlegeldse alapjAn a tyiszkhegyi
ristelep eddig feltiirt retegeinek kiaiakuliisiit az ujabb krjkor-
szak v6gsci idej6btil valonak kell tekintentink. A telephez fiiz(icl6
tudomanyos 6r'dekekre val6 tekintettel, kiil6nOsen pedig a
hazdnkban s egyebiitt is oly ritkhn ekjkeriilrj, t(ibbsziniire
festett edenyel< s iiltalaban az itt ltosszu idrjn iit folytatott
rnagasfoku agyagrniivessdg alaposabb megismer6se c6ljdbrll
a rendszeres l<utatiisokat, mihelvt csak idot szakitliatunl<, to*
v;ibb folytatjuk. Remeljtlk, hogy mdr a tavasz folyamiin alkalonr
fog nyilni ujabb dsatiisok vdgzesdre. Lehet, hogy ezei< az ujabl-r
kutatiisok a most neg megoldatlan k6rddsekel tisztdzni fogjAk.
I(dztiik azt is, a mi kortortdneti szempontb6l annyira fontos,
hogy a miir felderitett retegek s az esetleg nteg alantabb
ktivetkezcik kialakuliisa ugyanazon korban folyt-e le.

Az iisatdsok folyamiin a tyiszkhegyi Sstelcprlil
iisszegyiijtiitt tiirgyak kOzi.il eddig Osszesen 176 drb t:irgyat
konzerviiltunk ds vezettiink leltiirba. Sok idcit vett igenybe az
dsszetort eddnyek ciarabjainak dsszeragasztiisa. Miis segedcrii
hidnyiiban ezt az aprol€kos munkiit az iisatiist vezet1 rnl'rzeunr(ii'
vdgezte. Az osszegvtijtott 6s mdg nem konzervdlt eclenyekct
az 1908. ev folyanrdnfogjuk leltdrozni. T e u ts c h Cyula szives
adomiinyiib6l ugyanerrril a telepr(il mdg 56 drb festett eclerry,
tdredekekbtil, krisziliinkokb6l s apr6 tArgyakb6l iil lti kol I ekciova I

gyarapodott regisdgtiirrrnk. Ezekkel egyiitt a tdrgyak szama'
232 drb es pedig van koztiik : koeszki.\z 14 drb, csonttirgy
25 drb, agyagtiirgy 191 drb es r,drosrizt;irgy 2 drb. Az
agyagtargyak kdzt van : 3 gyermekjat6k, 2 dilatalak, 9 tdlacska,
4 csuprocska, I drb festett csupor, 31 drb festett kanal nycl*
clarabja, 1 csaknenr ep festett kaniil, I karcoit diszitesii cddny-
nve[, 3 ors6nchezek. 2 drb iitfurt hiLl6-nchezdk, 1 festctt
talpcsi)vcs t;il, I talpcsiirzcs erl6nynel< festett alja, 5 drb fc.sterlt,
I cjrb festetlcn cdd'ny1art6 hc,nger, 8 drb fcstett lapos tal nagyobb
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t0rerleke, 6 rlrb fcstctt ds mclyitctt cliszitdsii, 4 drb csupiin
fesictt tlisz.itisii,2 clrh lcstctlcn fazck- vagy [e1.ri1oruta ecleny
s vegiil 98 drb jellcgzetes festesil ecl6nytdreddk.

A ty i sz k h egyi 6stelepen v6gzett dsatiisokr6l dr.
l- isz I ir Ferenc ml'rzeumrir 1907. dec. |-En az ciskori 6letr6l
tartott isrneretterjeszt6 felolvas;isa kereteben az 6sszegyiijtOtt
t;irgyak bemutatiisiival kapcsolatban a nagykozonsdg ekjtt
eldadast tartott.

J o 6 s Imre polg. isk. taniir adom:inydb6i a festett ke-
ramikiinak neg nehziny jellemzo darabjiival gyarapodott regi-
sigtdrunl<. Ez az adomziny osszesen 12 drb festett eddny-
tr)redekbcjl, egy talpcsoves ed6ny iitll'ukasztott talpas reszebril,
cgy drb ujjbenyomiisos eddnyrdszletbril es egy kcibalta fok-
b6t ell. Lelclhelyi.ik a kisborosny6i Borzvara nevli
hatirresz. A festes technikiija az ercisdi leletekkel sokban
megegyezik.

G y ii r f ;i s Gyrizci igazgat6-viiiasztmilnyi tag kozben-
jiirdsdra a Feiks, Ramer ds Hersch dpitesi vdllalat
vezetlisege a bereczki vasut dpitdse alkalmiival Kdzdi-
v d s a r h e ly teriiletdn lalalt 12 clrb cserdpeddnyt mf zeumunk-
rrak ac'lomdnyozta" Ugyancsak G y Arl d s Gycizcl adorniinyiib6l
B o c'l zav6m r6 I, S z aszf a I u bi,l, Ba16thr6l, a sepsi-
s.z e n tgy Orgyi O I th id l<ornye ke rril, Kilyenbril,
Agostonfalviir6l, Sepsiszentgyorgy bel si)
terti letdrcil27 drb cjskori t:irgygyal, tovdbb;i hdromszdk-
nrcgyei kiil0nb6zri telepekr6l 84 drb jellenrz6 edenytoredekkel
gyarapodott gyrijtemenyiink. Ezen adom:iny legdrtekesebb
darabja egy hatalmas meretii gabonatart6 eddny, melyet
Sepsiszentgydrgy belsri teriiletin a Gerndd-utcai
Itonrokbdny6ban osszetorve taliiltak, de a melyet cernenttel j6l
ossze lehetedt dllitani. Az edeny nagassdga 91 cm., perem;it-
nrdr(ije 60 cm. A perem alatt B ds 16 cm. tiivolsiigban ujj-
beny66{s6s ketttcis szalag fut koriii" Eeyeb diszitese nincs. -A sepsiszentgydrgyi Kulakert melletti ho m o kbiinyiib6l
G o d r i Ferenc ig. vdl. elnok adomiinyiib6l 6 drb agyag-
trirgyat ds 1 manrmuthcsontot kaptunk. Koviics Ddnes
utj6n Riip6 J6zsel 1 drb 4 fiilti csuprot, MAtis Bdlint
Zajzonb|l i krjbaltiit, Siikdsd Pdl Sepsiszentkiriily
teri.iletdrcil az Ol t medrehcjl 2 drb kupds edenykdt, Tdgliis
G:ibor akad. tag Lisznv6r6l I tirlcikdvet, dr. Ldizl6
Ferenc a sepsiszentgyorgyi Eprestetcirrjl I drb iitfurt
agyagkupot, E I e k e s Gl,crgy tanul6 a szemerjai erdrircil egy
drb dtfurt homokkciszerszdmot, Niem andz Vilrnos Brass6-
birl a Gespren gi ds S alatnonsziklai telepekrdl 36

Egyib lcletck,
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drb tdrgyat, dr. IJoririr l"ivadar i-dczluiviilol eg!,
cscrcpedenyt adorliinyozott.

b)R6mai kori rdgisegeink csoporija tsnla-
kii16l viisiirlds utj;in f, drb hengeralaku t6glaval, Glziirf ds Cy6zo
adonrdnydb6l I drb Tord 5r6l val6 parkiinytegldval s neltdny
drb eddnyt6reddkkel gyarapodott.

c) Krrz€p- 6s u jabbkorirdgisdgek. Neprajzi
gyiijt6 utunk alkalm6val Udvarhelynregyeir6l r,6sdrl6s utjdn 7
drb koviis pisztolyt, karab6lyt, 2 tlrb rezveretes pLrsk6t, K e-
csetrol 1 drb ki)zdpkori vascsdkdnvt, 1 drb agyugolytit
szereztink. Kozm a Albert utjAn D hn e r Ferenc llarotrol I
drb torOk handzsdrt adomirnyozott. D a t1 a y Elek 48-as ironvdci-
szdzados (Senlesnye) nr/rzeumunkban helyezte el nenizetiszinii
hadi ovbojtjiit, melyet a szemerjai iitkdzetben is viseit. J o 6 s Imre
2 drb tulipiinos diszitesii faragott kcioszlopot, I. S z 6 s z Bela
2 drb Agyugoly6t, Jakab lhnos es Zathure czky G.vula
1-1 kulcsot, dr. L iiszl6 Ferenc 1 r,ashengert..adomdnyozott.

d) Modern kegyeleti tdrgyak. Ozv. Za-vzon
Ferencn6 Sz6kelyuclvarhelyr(rl 3 cirb karravaltit adorndnyozott,
melyek kozril egy a Batthyiini-gy|sz, 2 pedig a 13-vertanu
gyirsz kifejez.rjje volt. Egy masik ilyen rendeltetesti, fAb(rl
k€sziiit karraval6t 1851-bi'l Czintos Sdndor volt szives
mfzeumu_nkban elhelyezni.

e) E re m- 6 s" p en z jegy..gy i.l jtenr 6nyii nk csLt-
piin adorniinyok utjiin gyarapodott. Osszcs gyarapcdds 6rmek-
ben: 275 drb, p6nzjegyekben: 18 clrb. Az 6rmek k6zt okori
34, erddlyi 10, hazai 57, kiilfOldi 174 (e'zt\st 57, rtz, bronz,
s|rgar€z 218). A penzjegyek k0ziil l0 drb Kossuilt-battko,
8 drb kiilfilldi papirpdnz. Cyiijtem6nyeink drenicsoportjAt ado-
nrdnyaikkal gyarapitottdk: aln. kir. r:r i n i szterel n0k-
sdg gr6f Andriissy Gyula eml6k6rnret.(i906) kiildirtte
Lneg; AndriisiCyula tanult'r (2 rlrb); Benko SAntlor
Etfalvazoltiin (1 drb); Berkovics Lajos (6 drb); I)onro-
kos Ernd (3 drb);Edelstein J6zsef (5 drb); Ilocli-
man Jakab (2 drb);Kertay Viktor, Brasso (13drb6krtri,
I erdelyi, 1 ki,ilf0ldi erem);Kondor Sdrtclor (2 drb); dr.
Lhsz l6 Ferenc (18 drb); Los ot'tcz i Fcrertc (11 drlt);
Magyari Karoly (72 clrb);Megyas2:ay Mitialy, Felstj-
cserndton (l drb); fJagy n'ltizes (l drb);Sorl;6n Lajos,
Krirdspatak(3 drb irkori); T e I e k i Lajosn6 (6 clrb);'l' e u t s c h
Gyula, Brass6 (95 clrl;) ;\,/a j n aDezsri (3 drt, ; \r a j n a C6bor
(3 drb) ; Vii sii r h e l f i Sanru (3drb); \/etesi l-dszl(r (13drb);
Zayzon Ferenc (2 drb); Zathure czky Ferenc({rdrb).
Pdnzjegyeket adom;invoztak: Botos Jdnos (l drb); Kiss
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f';il (5 drb) ; A,1ag'-vari l(iiroly (13 drb) ; 1'c u tsch Gvula,
Ilrassri (t] drb);T0r0k Albert (1 drb).

A regisegtdr dsszes gyarapocidsa 731 clrb tdrgy ; ebb(il
vasdr 176 clrb, aj6ndek 555 drb.

III. Neprajzi gyiijtemeny. A Szekelyfold neprajzi anya-
gdnak Osszegyr,ijteset tovdbb folytattuk. 1f103-ban kezdtiik raeg
ezt a nrunkdt. Ot ev alatt anriyira halacltunk, hogy Hiironrszdk-
es Udvarhelyrnegye legnagyobb r6szet bejdrhattuk s Csikmegye
nehdny l<6zs6g€ben is vegezhettiink gyiijt6seket es ndprajzi fel-
vcteleket. Az 1907. ev lolyamdn jul. 1B-21-ig dr. LaszlLi
F'erenc, jul.22-26-igdr. L dszl6 Ferenc esZayzon Ferenc,
aug.22-23-ig es aug. 26--27-ig dr. L d s z I 6 Ferenc vegilzte a
gyi,ijtest. Azonkiviil okt. 9 l2-4n az ercjscli Ssatiisok idej6n szin-
tett tobb n6prajzi targyat szereztiink. GyL'rjtriutunkban megliito-
gattuk S z e k e lym Lr zs n a, M d t isf alva, Agya gf alva,
Hodgya, Farczad, F.arkaslaka, I(ecset, Kis-
falud, Csehetf alva, Enl aka, Firtosmartonos,
Ta r c sa f a lv a udvarhelymegyei, C s ik m ad a ras, Cs ik-
k a r c zI alv a, C s i k s z e n t d o m o k o s, Cyi m esbii kI<,
Gyi nresk6 zi.pl.ok, Gyi m esf e IsciI o k csikmegyei,
vegrit E rri s d es Ara pat a k hdromsz6kmegyeikOzsdgeket.
Az 1907. 6v foliramdn 17 nap alatt bejdrt szekely k6zsegek
szAna tehdt: 20. Toviibb kell folytatnunk a gyiijtest Hdrom-
szek- ds Udvarhelymegye nehdny kozsdgeben. Csikmegyc,
tr(iskiikiil16- 6s .\,larostordarrcgye legnagyobb rdszdben.

A gyiijtil utakon szereztfink dsszesen 534 drb tdrgyat,
tutiis alkalommal, kLilonosen a Sz6kely Kidllit:ison viisdroltunk
rnig 117 darabot. Adomiinyok dsszege 35 darab. Az egesz
gyarapodds : 686 drb. A neprajzi gyiljtc; utakon m/rzeumunk
rnisnemii erdekeit is szolgdltuk. M6dunkban volt t6bbi gylij-
temenyeinket is 6rtekes tiirgyakkal gyarapitani.

Konnyebb dttekintds cdljdb6l a gyLiit6s eredmenyer6l,
egyeb vetelekrcil es adomdnyokrdl az alabbi Osszedllitiisban
szdmolunk be. A tArgyak egyenkenti felsoroliisdt jelentesiink
sziikkerete nem engerii meg. I. Gazddtkodds korebril: 80 drb ;
II. pdsztorkodiis, iillattenyesztes kordbrjl : 43 drb; III. haliiszat,
vad6szat kordbcil : 10 drb; IV. hdzberenclezesi tiirgyak (butorok
stb.) 17 drb; V. konyhaszerszdn: 62 drb; VI. fon6s, szbvis
szerszdmai: 120 drb; VII. nepviselet k.rlrebcil: 25 drb; VIll.
n(ii kezimunka (varrottasok, szcittesek stb) : 143 drb ; IX. min-
tlennapi hasznalati tiirgyak (utenziliumok): 23 drb ; X. kis-
n-iestersegel< kdrebcil : 64 clrb ; XI. nep6leti tdrgyak : 6 drb ;
Xil. gyermekidtdk: 16 drb: XIII. egy6b n6prajzi trirgy (leg-
fcik€pen fenykepek) : 77 drb.

Ncpraizi uf iij-
tcsck, c{yeh
v:isirl:isr'rk.
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A neprajzi gyr"ijtcrne ny anyagdt a (l o rl ii n y 11 k utj;in
gyarapitottiitk: C siszc r illihaly (1 clrb), Gd bosi Ddnes,
Cyirnesfels(;lok (l drb), Horvdth Istviin (3 drb), Ilrdig
Aron, Keresztvdr (3. drh), K a s ii s Barnabds, Csil<ttt;td;tras
(a drb), Kelemen Agnes, Nagybot'osnvti (1 clrb). dr. I(o-
v d c s Jirzsef, Csikszereda (2 drb), tlr. LAs zl o Feretrc 12
rlrb), Mihdly Emma, Sepsidrkos (1 clrb), Szakdcs
Cy(irgy, Oltszem (2drb), Ta n k6 Sdndor(1 drb), Te u t s c lt
Gyula, Brass6 (6 drb), Vilik6 Jenri, SzekelytanAsfalva (5
clrtr), dzv. Zayzon Ferencne, Szdkclyudvarltely (3 drb).

lV. K6pz6miiv6szeti gyiijtemeny.Ez a csoport fedezet
hiiiny:iban mindOssze a Modertt Festcik 1907. evi fiizeteivel
gyarapodott. Itt kell megemliteniink, hogy B d lin t Benedek
kdzclivdsiirhelyi dll. polg. isk. tan;ir lekotelezci kdszseggel kild-
tiisba helyezte, hogy killOnbdzri miiveszeti tiirg,vai kdziil, ntiket
rnaga alkotott, nehdnyat MLrzeumunk rendelkezdselre fc,g
bocsdtani.

V. Termeszetrajzi gyiijtem6ny. A Mri zeutrtok
es Ktinyvtiirak Orsz. Ftifelrigyel6sege a Fdfel-
tigyel6seg dltal eszkoz0lt gyiijtesek es a Magyar Netnzeti
Mfrzeum kett6s pelddnyainak anyag;ib6l iillarni tetetk6nt
510 drbb6l ell6 Hemiptera-gytijtern6nyt ktildOtt, mely
0sszesen 246 tait foglal magiiban. Dr. L e n d I ,\clolf intc-
zeteben prepardltattunk I drb kdkes rdti h6jAt, egy drb
cjii gdmet (mindkettci G ii b o r Pdter adomiinya), cgy
drb vizityukot (B e n k ci Piil adomiinya), egy drb bibicet
(O t v e s Piil adomiinya) es egy 6-labu bdrdnyt (P d I G6za
adomdnya B6l6nbril). Ifj. bdrri Szentkereszty Bila,
(Arkos) 2 agancsot, Forr6 K6roly (Ddlnok) egy prepardlt
tnedvekoponyiit adorndnyozott. A sz6kelyudvarhelyi nr.
kir. erdrihivatal kdr6srinkre kdszseggel engedte 6t a
Szekely Kidllitason bemutatott. 23 fajbol dll(r szekelyfi)lcli
fagviijtem6nyt. Gr6f Mikes Armin zabolai liiresztelepe 3
clrb fenyritOnkdt 6s 5 drb rdszben feldolgozott famintdt. dr.
Litsz 16 Ferenc 18 faj szdritott virigos n0v6nyt adomdnyo-
zoll- - Asviinygyrijtenrenyrink legfrikEppen a Szekely l(idlli-
t6.son bemutatott szekelyf6ldi iisv6nirokkal gyarapodott, rne-
lyeknek egyrdsze technologiai gytijtem6nytink kieqesziteserc
fog szolgdlni. Asvdnyokat, kcizeteket, kdviileteket adomdnyoz-
tak: Ifj. dr. Da n i el Gdbor, Olasztelek (az Ercirlvid6ken v6g-
zett kutatdsokb6l 25 drb barnaszdu, vas- ris rnangdndrc);
Ditr6 kdzsdg elclliAr6siga (19 drb): E,rddviddki bA-
nyaegylet r.-t. K6pec(1 drb);GAspar Gyula, Korond
(2 drb) ; Kti- 6s agyag ipari szakiskola igazgat6sdga
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Szdkelyudvarhely (4 drb) ; LAnszky J6zsef, Szentkereszt-
bdnya (8 drb); Latzina Vilmcs, Gyal6r (16 drb), Mdl-
neisf tirdri birtokossiiga (5 drb); M6tis B:ilint, Zajzon
(1 drb), Riemer Gusztdv, Szekelyuclvarhely(a drb); Si cu-
I ia r. t., Mdindsfiirdri (1 drb) ; Zuli6ni Peter, Miilniisfiird6
(2 drir). - TAjrajzi tiirgyu fdnykdpgyiijtemenyiinket Nagy
Sdndor Csikszentmiirton161 1 drb-bal, dr. Ldszl6 Ferenc
Bodza vic'lekerol 2 drb-bal ds a Siculia r.-t.Miilndsfiird6-
rijl 7 drb-bal gyarapitotta.

A term6szetrajzi gyiijtemeny osszes gyarapod:isa 666 cirb,
nrib(il iillanri letet 510, vdtel 5, adomiiny l5l drb.

Jelentdsiink vdg6n ldvci tdblAzat gy iijtemdnycsoportok szerint
Nlfrzeumunk 1907. evi osszes gyarapoddsdnak a statisztlkaia.

K e ci v e s k il tele s s d gri n knek tesz iink eleget,
d6n mindazoknak, kik egy vagy mAs acl o-
nynyal Mtizeum unk gyiijtemenyeit az el-
It 6vben gyarapitottdk, I g azgat6-Velaszt-
nyunk nev6ben ezen a helyen is hdl6s

s z o r-r e t ii n ke t n yilvd n it ju k.
Helyisegviszonyaink miatt gyiijtemdnyeinkben rendszeres V.

tuunkdt vdgezni alig lehet. Az osszes munkiilkodds a foly6 rifiiircurcrrycti-

ad nr inisztr6'ciondlis "ri gyek vdgzdsen kivii l jelen leg t0bbre ndnl j],:li,i.'-" i'
terjeszkecihetik ki, csupdrr arra, hogy az Osszes tdrgyakat
a szliksdges konzervdlAsok elv6gzdse utiin beerkezdsiik sor-
rcndjeben szal<ok szerint a,,Szaporoddsi jegyz6k"-be vezetjtik
s ennek megfelelrien szdnrmal jeldljiik. Gondoskodds t0rt6nik,
hogy dpsdgben maradiisuk l.ii:tositva legyen. A k0nyvtdri
anyagot lV. 1292-1523. f,'lyo :zAn alatt; a regisegtiirit I.
224 674. foly6 szdm alatt; t ndprajzit II. l25O--1677.
folyri szAm alatt; a termesz:tr;-jzit III. 308-392. folyti sz6m
alatt rrezettiik be a szaporocliisi jegyzekekbe.

.A gytijtemenyek haszndlati statisztikiija a C) mellekleten VL
van dsszedllitva. Tudonr:inyos int6zetek s egyesek is tObb- A uliiitenr('-

rendben kerest6k meg r\ltz"eumunkat konyvefi, oklevelek es 'J,*,1';i]iilil:"'
nrdsfdie tiirgyak hasznAlata vegett.

Helyisegeinknek a kiiillitiisra teljesen alkalmatlarr volta I kiizii,sdg

ciacara s6m dsokkent i totiirinseg erctdt rood.; ;-gdjt.*dn;/;f, r''r"krii'rt""

liitogatdsiban. Tavaszt6l oszig rinnep- ds vasdrnapokon deleldtt,
kivdnatra hlirmil<or nlritva levri piaci bolthelyis6gben a liitogat6k
konyve szerint a helyi k0z6ns6g, nydri idciben f6k6ppen az il-
ritaz6 idegenel< nagy szarna szeml6lte meg gyiijtemenyiinket.

A szemclyzetre vonatkozo adatok D) melldkleten vannal< VIL
iisszedllitva. Eln0k, penztdros is ket nrrizeurniirrel egyiitt az
lgazgatir-Vdlasztmdnr,nak iisszesen l5 tagja van.
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Egyesiiletiink nincsen s igy egyesi.ileti 6letr61 nem szemol-
Itatunk be. Egyesiilet alakitasAt ruegekizoleg Csik- ds Udvar-
helyvdrmegydvel val6 viszonyunkat kell tisztiizni s a szer\,'e-
zetben ennek folytdn.beall6 valtozzis szerint lehet majd meg-
alakitani az egyestiletet. E kdrddssel lgazgai6-Vdlasztnrdnyunk
rnzir regebben is foglalkozott s ennel( alapjiin remeliiik, hcgy
a Mr'rzeum epiilet epit6sdnek nregkezcldse a legaikalmasablr
idripont lesz az egyesiilet megalakitdsdhoz megkivzintat6 irc'lek-
lr'ides felkelt€sere is.

Az 1907. €vi zAr6szinnadds es vagyonm6rleg E) jelzetii
mellekleten van. E, szerint nem vdve szf,mitdsba a 9. laporr
mdr kirnutatott szdnraddsi leieleket, rnelyel< a kiil0nbi)zii
iillamseg6lyekre vonatkoznak, bevdtelek bsszege az dttuttl tdtc-
lekkel s a Hdromszdkvdrntegy6t6l kapott evi 1400 kor. segt!ly-
lyel egyiitt:3877 kor. 61 fiiler; kiarliisol< r)sszege: 3513kor.
09 filler1' pdnzlari maradvdny : 364 kor. 52 fill6r.

Vagyonitill6s 1907. dec. 31-en: 1. Alapitvinyi
torsvagyon : 32f,7 kor. 05 till{r; 2. alapilvdnyi jelleggel nenr
bir6 ttike: 1000 l,or.; 3. epitkezdsi alap: (12000 --r-. 1000t)
+ 8254'58 :) 30254 kor. 58 fildr; 4. penztiri maradvany
1907. evrull : 364 kor. 52 tilltr; 5. gyarapitisi dilanrsegelr -
bril penztdri maradr,dny: 218 kor. 82 filler; 6. dpitdsi irllam-
segely kamatokkal egyiltt : 2Q675 kor. 96 filler; 7. Muztum-
telek ertdke:30000 kor. Cselekvfl {ilas a gyii jte-
m6nyek drtdkdt szdmiiisba nem veve: 85780
kor.93 fill6r.

Az 6vi jelentdsen kiviil az 1907. 6vben nrzis kiadv6nyLrnk
nem volt. Regebbi kiadr,inyaink jeryzeke az 1!105. 6r'i jelcn-
tesfien s a ftlagyar Minerva Iil. evfolydmdbau tetetett kiitz.e.

A Szikely Nemzeti t\[uzerm Igazgatir-\':ilaszturhlrl,:irr;rl.
1t)08. fcbruir 22-en tartott gyiilclsdbdl:

G;idri Ferenc
clniik.

X,

Dr. I.dszl6 Ferenc
rr r ri zc rr rrt ii r.

Zayz.on Fcrerrc
,,,tra',,1tti'it-.
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Az 1907. 6vi gyarapodrls statisztik|ja.

Gyiijtemdnycsoportok

I. Kiinyvt6r.

Ajrin

] 
dek 6tel O::',ne

a) Ktinyvek ---
/,) Hirlapok -_.
c) Apr6 nyomtatvanyok ---
ri) Terkdpek ---
c) Keziratok --.
/) Oklevelek es egy6b iratok
9) Egyeb kcinyvtdri anyag

312
2

72
2

20
94

384
2

72
,2

2t

T
0sszesen 502 75 577

l

II. Rdgis6gtir.

III. Ndprajzi gyiijtem6ny. I

o) Magyar ndprajzi tiirgyak ] 29
b) Haiii nemZetisdgek il.prajzi t6.rgyai - - _0

osszesen I sr

V. Term6szetrajzi gyiijterndny.

"; Allatok, iillattani k€szitrn6nyek ---
Z,) Ndvdnyek . -

,') Asvdnyok, k<lzetek
d) Egyeb t6rgyak

rV. Klpzhnfrw6szeti gyiijtem6ny. i l]

a) Festm6rryek ---
b) Kd.zi raizok, metszetek ds egy6b ha.sonmdsok --_1 -

0sszesen

,?R
t0
t0
4

293

396
l3
25
4

293

680
6

ii 
,uu

rl

i

l

lr

i 
*513

49
il 87
)l 12

j 518
49
87
t2

Osszesen 661 5 666

v6g<lsszeg -- lltzss L] 
ooz 

l]zooo

Az eg€sz gyarapodds 2660 drb trirgy.
* EbbSl 510 drb dllami letdt.
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