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Méltóságos Főfelügyelőség ! 

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Mu. 
z eum az l 912-ik év folyamán ismét hatalmas 
lépést tett alapszabályaiban kitüzött hazafias és 
kulturális céljainak megvalósítása felé. Mert a 
muzeum összes szellemi és anyagi ügyeit in
téző igazgató-választmány, miként a megelőző 
években, ugy az 1912-ik évben is minden ere
jével és igyekezetével rajta volt, hogy ugy az 
alapitó székely vármegyék és társadalom, mint 
a Méltóságos Főfelügyelőség és a magyar ki
rályi államkormány bizalmát és hathatós támo
gatását kiérdemelje s másrészt ugy a székely 
társadalom, mint a fentartó vármegyék, a Méltó
ságos Főfelügyelőség és államkormány a leg
nagyobb jóindulattal és áldozatkészséggel tá
mogatták a muzeum vezetőségét önzetlen mun
kásságában, miért igazgató-választmányunk ugy 
a Méltóságos Főfelügyelőségnek, mint az állam
kormánynak ezeM. a helyen is hálás köszönetét 
fejezi ki. 

* 
A muzeum szervezete és vezetése a lefolyt 

évben nem változott. 
A Göctri Ferenc polgármester elnöklete alatt 

álló igazgató-választmány a tisztviselőkkel együtt 
15 tagból áll, mert - bár két munkás tagját, 
január 8-án dr. Barha Imrét és szeptember 
22-én Gyárfás Győzöt munkaerejük teljességé
ben váratlanul elveszítette, - minthogy a buda
pesti Székely-Egylet a 10.000 koronás ép i tési 
segély kifizetésekor kiállitott alapitó-Ievél ertel
mében Benedek Sándor elnököt és Sepsiszent
györgy város képviselötestülete az 1000 koronás 
állandó évi fentartási segély megszavazásakor 
Gyárfás Jenő sepsiszentgyörgyi festőmüvészt az 
igazgató-választmányba ldküldötte, az igazgató
választmány tagjai számában változás nem 
történt. 

A felügyelőbizottság és az igazgató-választ
mány sepsiszentgyörgyi tagjaiból álló épitő
bizottság kebelében változás szintén nem történt. 

Az igazgató·választmány az év folyamán 
kétszer, április 13-án és november 23-án, a 
felügyelő-bizottság egyszer, december 8 án és 
az épitő-bizottság 18 szor tartott gyi.ilést s az 
építésügyben 77 jegyzőkönyvi határozatot hozott. 

E gyülések intézkedtek a muzeum összes 
ügyeiben s ezek vették helyeslő tudomásul a 
Gödri Ferenc elnök és Csutak Vilmos s dr. 
László Ferenc muzeumőrök intézkedéseit. 

A megoldásra váró feladatok, miként a 
megelőző évek folyamán, ugy az 1912-ik évben 
is kötelességévé tették választmányunknak, hogy 
a rendes adminisztrátivus uton kivül személyes 
és közvetlen uton is keresse és igénybe vegye 
a Méltóságos Főfelügyelőség és a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterium vezetőinek jóin
dulatát. 

E célból január hó 4-től 6-áig Csutak Vil
mos muzeumőr, február 5-10-ig Gödri Ferenc 
elnök és Csutak Vilmos, október 16-án és kö
vetkező napjain Göctri Ferenc, Csutak Vilmos 
és dr. László Ferenc jártak az igazgató-választ-
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mány és épitö-bizottság megbízásából Buda
pesten. 

Viszont a Méltóságos Főfelügyelőség tagjai 
közül március 4-én dr. Pósta Béla, junius 16-án 
dr. Kammerer Ernő, julius 30-án dr. Krenner 
József és szeptember 10-én Radisits jenő láto
gatták meg a muzeumot s mig egyrészt az épí
tés elöhaladásán őszintén örvendettek, más
részt egyes, szükségesnek látszó pótmunkálatok 
elvégzésére, a gyüjtemények rendezésére s az 
uj muzeum berendezésére értékes gyakorlati 
tanácsokat adtak, az illető gyűjteménycsoportok 
fejlesztésére nézve pedig már a lefolyt évben 
hathatós támogatást nyujtottak, vagy helyeztek 
kilátásba. 

* 
A letünt év a muzeum vezetősége elé k é t 

jelentős feladatot tüzött. 
E g y ik az 1911-ik év nyarán megkezdett 

építkezés befejezése, m á s i k az uj muzeum 
berendezésének, jövő fentartásának és fokoza
tos fejlesztésének tervszerű előkészítése volt. 

Igazgató-választmányunk és épitöbizottsá
~ gunk, az előre nem látható tetemes nehézségek 

szerenesés legyőzése után mindkét feladatot 
szerencsésen megoldotta. 

I. Bár a főépület és a két muzeumöri lakó
ház még a tél folyamán fedél alá került, a fő
épület összes építési munkálatai - az egész 
éven át tartó esőzések, az anyagbeszerzések, 
valamint a vízvezetéki és csatornázási munká
latok körül ismételten előállott nehézségek s 
más, itt alig részletezhető körülmények követ
keztében, melyeknek mérlegelése a felülvizsgá
lat kötelessége és feladata lesz, - a julius 
15-re megállapitott határidő helyett csak az év 
végén értek véget, ugy, hogy az épület felül
vizsgálata és átvétele már csak az 1913-ik év 
folyamán történhetik meg. Csak a két lakóépü
let készült el a nyár folyamán annyira, hogy 
legalább ideiglenesen átvehető és muzeumőrök
nek lakhatásra átadható volt. 

Az épités gyors végrehajtatását mindezen 
körülményeken kivül nagy mértékben nehezítette, 
s bizonyos tekintetben még hátráltatta is az a 
sajnálatos, de a Méltóságos Főfelügyelőség előtt 
jól ismert tény, hogy a vallás- és közoktatás
ügyi miniszterium által jóváhagyott elöméret
költségvetésbe felvett építési összeg nemcsak az 
építés vállalatba adásakor, de teljes összegében 
még az építkezés befejezésekor sem állt az igaz
gató-választmány rendelkezésére. 

Végre gróf Zichy János vallás- és közokta
tásügyi miniszter az igazgató-választmány feb
ruár 7 -én küldöttség utján előterjesztett kérése, 
a Méltóságos Főfelügyelőség pártoló javaslata, 
s dr. Hegedüs Loránt országgyülési képviselő 
buzgó támogatása alapján a muzeum még 
hiányzó építési költségeinek fedezésére az 1913. 
évi állami költségvetésben ujabb 85.000 koro
nás építési segély első részlete fejében 5000 
koronát előirányzott s mivel a törvényhozás az 
1912-ik év végén a segély megadásához hozzá
járult, biztos reményünk van, hogy a folyó 
1913-ik évben az építési összeg az igazgató
választmány rendelkezésére fog állani. 

Mivel azonban az állami költségvetésbe 
felvett építési segélyt a törvényhozás csak az 
év végén szavazta meg, a kérdéses építési ösz
szeg tetemes részének igénybevétele és felhasz · 
nálása azonban már az év derekán elodázha
tatlanul szükségessé vált, az igazgató-választ
mány a kényszerítő szükség nyomása alatt ideig-
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lenesen a Magyar Jelzálog-Hitelbanktól - bár 
sulyos, de az általánosan nehéz pénzügyi hely
zetben aránylag kedvező feltételek mellett -
telekkönyvi biztosíték nyujtásával 40.000 korona 
törlesztéses kölcsönt vett igénybe. 

Igazgató-választmányunk az építkezés be
fejezésével a három épületet a legelőnyösebb 
ajánlatot tevő Adriai biztosítótársaság utján tűz
kár ellen 10 évre biztositotta s ugy a muzeum
telek körülkeritési, mint a muzeum udvarának 
végleges rendezési munkáját részben már végre
hajtotta. 

II. A muzeum építkezésének előrehaladása 
kötelességévé tette igazgató-választmányunknak, 
hogy még a munkálatok befejezése előtt az uj 
épület berendezésére tervszerű intézkedéseket 
tegyen s gondoskodjék azokról az anyagi esz
közökről, melyek a muzeum fentartásához és 
fokozott fejlesztéséhez mulhatatlanul szükségesek. 

Mivel e nagyfontosságu feladatok meg
oldására muzeumunknak megfelelő anyagi 
ereje nem volt, igazgató-választmányunk kény
telen volt ismét a Méltóságos Főfelügyelőségtől 
kérni hathatós támogatást. 

Azért a szükségletek megállapítása, illetve 
egy normális költségvetés összeállitása s min
denekelőtt a berendezés és bebutorozás terv
szern előkészítése céljából felkérte a Főfelügyelő
ség előadó tanácsosát, Mihalik József királyi taná
csost a személyes leutazásra, s mivel Mihalik józsef 
külömböző leküzdhetetlen <~kadályok miatt igé
reteszerint nem jöhetett le, Göctri Ferenc válaszi
mányi elnök, Csutak Vilmos és dr. László Fe
renc muzeumőrök az építőbizottság határozata 
alapján Budapestre utaztak, hogy egyrészt e 
halasztást nem türő kérdéseket elintézzék, más
részt a Muzeumok és Könyvtárak Országos 
Szövetségének október 20-án tartott közgyülé
sén a muzeum képviseletében megjelenve, a 
Muzeumnak 1914. őszére tervezett megnyitására 
a Szövetség közgyülését meghívják. 

A Méltóságos Főfelügyelőség előadó taná
csosával és felügyelőivel a közgyűlés alkalmával 
folytatott személyes tárgyalások rendjén a Fő
felügyelőség egyrészt igéretet tett egy 25000 
koronás ujabb berendezési államsegély biztosí
tására, másrészt kilátásba helyezte az állandó 
gyarapitási államsegély összegének tetemes fel
emelését abban az esetben, ha viszont a fenn
tartó vármegyék és első sorban Sepsiszentgyörgy 
városa is hajlandók lesznek megfelelő áldozatot 
hozni annak a muzeumnak fentartásáért és fej
lesztéséért, melynek kulturális áldásait mindenek 
felett élvezni fogják. 

Igazgató-választmányunk azért november 
23-án tartott gyűléséből indokolt kérést intézett 
SepsiS'Zentgyörgy város képviselő-testületéhez, 
melyben az 1913-ik évtől kezdve 1500 korona 
állandó segélyt, a muzeum fütésére pedig 50 öl 
füzifát kért. 

S most örömmel jelentjük, hogy a város 
képviselő-testülete december 18-án tartott gyű
lésében méltányolva az igazgató-választmány 
kérésében felhozottakat s tekintve azon kultu
rális érdekeket, melyeket a muzeum szolgál, -
fentartási segélyül 1913. január l-től kezdve 
évi 1000 korona állandó segélyt szavazott meg 
annak kikötésével, hogy az igazgató-választmány
ban a város egy taggal képviseltessék, s ugyan
akkor Gyárfás jenő festőmüvészt bizta meg a 
maga képviseletéveL 

Igazgató-választmányunk a muzeum jövő 
fentartásáról és fejlesztéséről való gondoskodás-
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sal egyidőben annak bebutorozását és rendezé
sét is előkészítette. 

Ajánlatokat kért be, s azok alapján terve
ket készitett ugy a 25,000 korona berendezési 
államsegély gazdaságos felhasználására, mint 
általában az összes berendezési és felszerelési 
munkálatok elvégzésére. 

A Méltóságos Főfelügyelőség állandó jó
indulatának és dr. Pósta Béla országos felügyelő 
hathatós támogatásának köszönheti igazgató
választmányunk, hogy numizmatikai gyüjtemé
nyünk végleges rendezési munkáját dr. Kovács 
István kolozsvári osztályarchaeologus szeptetn
ber 15-től október 15-ig már körülbelül felerész
ben a legteljesebb szakértelemmel végrehajtotta, 
s ettől az állandó jóindulattól reméli választmá
nyunk, hogy e szakértő rendezői munka a folyó 
1913. év folyamán teljes befejezést nyer, s hogy 
egyuttal ujabb beszerzések utján e nagyfon
tosságu gyüjteménycsoportunk kétségtelen nagy 
hiányait legalább a muzeum megnyitásáig meg
szüntetheti 

A többi gyüjteménycsoportok rendezése 
és felállitása szintén a folyó 1913-ik és a jövő 
1914-ik év feladata lesz. 

* 
Mindezen munkálatok elvégzése, mikor az 

adminisztrativus ügyek is tetemesen felszaporod
tak, előreláthatólag oly sok időt s oly sok 
munkát igényel, hogy igazgató-választmányunk 
a muzeumőrök me ll é az irod ai munkákban való 
segédkezésre ideiglenesen egy dijnoki, s az uj 
épületben természetszerüen felmerült szolgai 
teendők elvégzésére egy szolgai állást szervezett. 

A gyűjteménycsoportok anyagának e l
h e l y e z é s é b e n változás nem történt. Az 
év folyamán beérkezett uj anyag az építkezés 
elhuzódása miatt még a régi helyiségekben 
nyert raktárszerü elhelyezést, ugy, hogy az 
1912-ik év végéig beérkezett összes muzeális 
anyagnak az uj épületbe való szállitása és fel
állitása az 1913-ik év feladata lesz. Ez a körül
mény annál sajnálatosabb volt, mert kényszeri
tette igazgató-választmányunkat, hogy egyrészt 
az eddigi bérhelyiségeket továbbra is igénybe 
vegye s másrészt megfelelő fedezet hiá
nyában a Méltóságos Főfelügyelőségtől e helyi
ségek haszonbérének fedezésére legalább a 
folyó 1913-ik év első felére ismét rendkivüli 
államsegélyt kérjen. 

Nagyobb letét az 1912-ik évben nem gaz
dagitotta a muzeum anyagát, de Fenyvc~ i 
Vécsey Arthur vezérigazgató előterjesztésére a 
br. Oroedel Ármin vezetése alatt álló Erdé lyi 
Erdőipar Részvénytársaság muzeumunk bebuto
rozásának céljaira egy vasuti kocsi, elsőrendü 
minőségü deszkát adományozott, mely adomá
nyért igazgató-választmányunk már köszönetet 
mondott . De mégis felkérjük a Méltóságos Fö
felügyelőséget, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
miniszteriumhoz a szokásos hivatalos köszönet 
kieszközlése végett a körülbelül 1000 koronás 
adományért előterjesztést tenni sziveskedjék. 

A gyüjtemények gyarapodásáról 
a következőket jelentjük: Az 1912. évben a 
gyarapodás a következő : 1. Könyvtárnál 629 
drb. 2. Régiségtárnál: 1072 drb. 3. Néprajzi 
gyűjteménynél: 189 drb 4. Képzőmüvészeti 
gyüjteménynél : - drb . 5. Természetrajzi gyűj
teménynél: 747 drb, összesen 2637 drb. 

A g y ü j t e m é n y e k t ö r z sa n y a g á
nak állománya az 1912. év végén: 1. 
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Könyvtárnál: 61.606 drb. 2. Régiségtárnál: 
22.938 drb. 3. Néprajzi gyüjteménynél: 5613 
drb. 4. Képzőmüvészeti gyüjteménynél : 489 drb. 
!?: Természetrajzi gyüjteménynél: 9516 drb. 
Osszesen 100.162 drb. 

Az 1912. évre kiutalt gyarapodási 
á ll a m se g é l y s az előző évi maradványok 
felhasználásáról beterjesztett 211 /1911. számu 
elszámolásunkat a főfelügyelőség 472/1912. szám 
alatt jóváhagyó tudomásul vette. 

Az 1912. évre előirányzott gyarapitási ál
lamsegély felhasználására vonatkozó tervezetet 
232/ 1912. szám alatt terjesztettük fel. Megerő
sítést nyert e tervezet 508/1912. szám alatt. 
Ennek megfelelően használtuk fel a rendelke
zésre bocsátott segélyösszegeket 

A vallás - és közoktatásügyi miniszter ur a 
Főfelügyelőség ajánlatára 31970. szám alatti 
rendeletével az 1912. évre 2200 korona rendes 
gyarapodási segélyt utalt ki muzeumunk részére 
a következöképen megjelölt célokra és össze
gekben : a könyvtár gyarapítására 500 koronát, 
régiségtári szükség!P.tekre 1000 koronát, néprajzi 
gyüjtésre 300 koronát, természetrajzi gyüjte
ményre 400 koronát. Erről minket a Főfelügye
lőség 750/1912. szám alatt értesitett; 236/1912. 
számu kérésünkre 507/ 1912. szám alatt a Fő
felügyelőség rendkivüli segély eimén a muzeumi 
helyiségek bérösszegének részben való fedeze
tére 800 koronát, 690/ 1912. számu kérésünkre 
1007. szám alatt ugyancsak rendkivüli segély 
eimén a muzeum gyüjteményeinek az uj épü
letbe való átköltöztetésére 400 koronát utalvá
nyozott. 

Ezek szerint fentartási célokra muzeumunk 
az 1912. évben 3400 korona államsegélyben 
részesült. 

Az 1912. évi rendes és rendkivüli állam
segély felhasználásáról készitett részletes elszá
molást, az államsegélyből szerzett tárgyakról 
készitett részletes ldmutatást és mellékleteit je
lentésünkkel egyídejüleg 273/1913. szám alatt 
terjesztjük fel. 

Az elszámolás főbb adatai a következők : 
l. K ö n y v t á r n á l : rendelkezésre állott 500 
korona, felhasználtatott 500 korona. 2. R é g i
s é g t á r n á l : rendelkezésre állott l OOO korona, 
felhasználtatott 1000 korona. 3. N é p r a j z i 
g y ü j t e m é n y n é l : rendelkezésre állott 406 
korona 75 fillér, felhasználtatott 406 korona 75 
fillér 4. Természetrajzi gyüjtemény
n é l : rendelkezésre állott 400 korona, felhasz
náltatott 400 korona. 5. Muzeumi helyiségek 
bérösszegének fedezésére rendelkezésre állott 
800 korona, felhaswáltatott 800 korona. A köl
tözködésre kiutalt 400 korona összeg felhasz
nálásáról 1913. évi jelentésünkben fogunk el
számolni . 

l . Könyvtár és levéltár. Könyvtárunk és 
levéltárunk gyarapítására az 1912-ik évre mind
össze 500 korona rendkivüli államsegélyt nyer
tünk s ezen az összegen kivül saját alapjaink
ból korábbi jelentéseinkben és gyarapitási ál
lamsegély! kérő felterjesztéseinkben ismételten 
részletesen kifejtett céljainknak szolgálatára csak 
igen csekély összeget tudtunk fordítani. 

A rendelkezésünkre álló 500 korona ösz
szeg nagyobb részét, összesen 375 korona 97 
fillért, könyvkötésre használtuk fel , kisebb részét 
pedig, összesen 130 korona 50 fill ért, már ko· 
rábban megrendelt folyóirataink el őfizetési di
jára s egy sorozatos munka utolsó kötetének 
megvásá rlásá ra s igy az egész összeget a leg-
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első sorban és mulhatatlanul szükséges kiadá
saink fedezésére fordítottuk. 

Könyvtárunk és levéltárunk anyagát az 1912. 
évben nagyobb adomány vagy letét nem gya
rapította, de másrészt a beérkezett kisebb ado. 
mányok és letétek utján e nagyfontosságu gyüj
teménycsoportunk mégis jelentékenynek mond
ható gyarapodást nyert. 

Egyébiránt a könyvtár és levéltár állapotá
ról és számszerü gyarapodásáról a következő 
adatok nyujtanak felvilágosilást: a) Könyv 205 
drb. b) Hirlap 10 drb. c) Apró nyomtatvány 16 
drb. d) Térkép 77 drb. e) Kézirat. f) Oklevél 
és egyég irat 318 drb. g) Egyéb könyvtári anyag 
3 drb. Osszesen 629 drb. Ebből vásárlás utján 
szerezieteti 93 drb. Állami letét 4 drb, ajándék 
532 drb. 

ll. Régiségtár. A régiségtár részére kiutalt 
gyarapitási államsegély egy részét régiségtári 
szakkönyvtárunk kiegészítése céljából az ásatá
sok anyagának feldolgozásánál és régiségtári 
gyüjteményeink rendezésénél szükséges könyvek 
és szakfolyóiratok beszerzésére fordítottuk. 

Ebből az összegből fedeztük a Sepsiszent
györgy és Gidófalva közti vasuti vonal keleti 
oldalán a Bedeházi-malom melletti östelepen 
dr. László Ferenc muzeumőr által vezetett ása
tások költségeit. Ezen a területen a sepsiszent
györgyi vasuti állomás ujból építésével kapcso
latban nagyobb arányu földmunka végzése vált 
szükségessé. Kérésünkre a brassó- háromszéki 
vasutak osztálymérnöksége készséggel adott en
gedélyt arra, hogy a földmunkálatok területén 
az előkerülő ingó és ingatlan emlékek lelet
körülményeinek pontos megállapitása céljából 
ásatásokat és felvételeket végezhessünk. A föld
munkálat előhaladásához képest szeptember, 
október és november hó folyamán 15 napon 
végeztünk ásatásokat. A telepnek eddig feltárt 
körülbelül 3000 O méter területén összesen 17 
csonkakup alaku, földalatti, ugynevezett "putri" 
lakást mértünk fel. Az előkerült emlékek leg. 
nagyobb része ezen üregekből való. Van köz
tük : köeszköz 2 drb, szarvasagancseszköz 2 
drb, állati csont 16 drb, ép vagy összerakható 
agyagedény 13 drb, jellem ző edénytöredék 286 
drb, egyéb agyagtárgy 2 drb, szuvatrög 6 drb, 
vastárgy 2 drb, egyéb tárgy 8 drb, összesen 
337 drb. A cserépedények legnagyobb része 
kézzel van alakítva, azonban vaunak köztük a 
háromszékmegyei római provinciális kort jellemző, 
korongon készült edények töredékei is. Kortör
téneti szempontból kiváló fontosságuak az egyes 
edények fenekén és szádának felsőlapján talá lt 
"bélyegjegyek". Töredékeiből állitottunk össze 
egy 74 cm. magas és 56 cm. átmérőjü hullám
vonalas diszitésü nagy edényt. 

Az erősdi Tyiszk-hegyi östelepen muzeu . 
munk részére dr. László Ferenc muzeumőr 
másirányu elfoglaltsága miatt csupán a 2. és 3. 
sz. lakás közti konyhahulladék rétegek lefejtése 
céljából végeztünk ásatásokat. 

Régiségtaní kutatásokat végeztünk még 
Magyarbodzán, Bölönben, Komollőn és Sepsi
Szentgyörgyön az Olt melletti telepeken. 

Háromszékvármegye alispánjának rendele
téből az elkobzott tárgyakból a sepsi járási, 
nagyborosnyói és miklósvári főszolgabirói hiva
tal összesen 141 drb puskát és pisztolyt helye
zett el muzeumunkban. 

A nagyobb adományok közt kell még meg
emlitenünk a Roediger Lajos nyugalmazott fő
gimnáziumi tanár utján Bálint Benedek és neje 
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által muzeumunkban elhelyezett 1849-ből való 
kegyeleti tárgyakat és egy 1795-ből való 3 fió
kos sublot szekrényt, melynek anyaga a Szent
Anna-tó feletti Kokojszáson nőtt tiszafából való. 

Érem·gyüjteményünket vásárlás utján l drb 
osztrák arany éremmel gyarapitottuk. A régiség
t~r és éremtár összes gyarapodása 1912. évben: 
Asatás vagy vásárlás utján 818 drb, ajándék 
utján 254 drb, összesen 1072 drb. Ebből a) 
őskori régiség 820 drb, b) római régiség l drb, 
c) közép- és ujabbkori régiség 149 drb, d) ke
gyeleti tárgy 8 drb, e) érem és pénzjegy 58 
drb, j) egyéb tárgy 31 drb. 

lll. Néprajzi gyüjtemény. A Székelyföld 
néprajzi anyagának összegyüjtése céljából vég
zett gyüjtő utak közül feJemlitjük dr. László 
Ferenc muzeumőr kiszállását Csikvárdotfalvára 
és Csikszeredába, a mely alkalommal különösen 
a régi székely kuriák háztartásához tartozó ne
hány értékes tárgyal és "csiki festékes" szőnye
geket szerzett meg muzeumunk részére. A fes
tékes szőnyegek közül egyik sodrott gyapju
fonállal van kivarrva. Többszinü mintája a 
keleti szőnyeg mintáját utánozza. 

Felkérésünkre Roediger Lajos nyug. főgimn. 
tanár Kovásznán, Kézdivásárhelyen és Kászon
ban q.z idén is végzett néprajzi gyüjtéseket és 
felvételeket A fényképfelvételek a népies épit
kezés és a népviselet körére terjednek ki. 

A miklósvári, nagyborosnyói és sepsi járási 
főszolgabirói hivatalok által muzeumunkban el
helyezett 71 drb háló az Olt és Feketeügy
menti halászatra vonatkozólag sok irányban 
ujabb tájékozódás! nyujt. 

A néprajzi gyUjtemény összes gyarapodása 
189 drb, melyből vásár 72 drb, a többi aján
dék. Mindannyi magyar néprajzi tárgy. 

IV. Képzőmüvészetl gyüjteményünk sem 
ajándék, sem vétel utján nem gyarapodott. 

V. Természetrajzi gyüjtemény. Az állam
segély terhére számoltuk el azt a legnagyobb 
részt Sepsiszentgyörgy területéről származó és 
házilag végzett gyüjtés utján szerzett rovargyüj
teményt, melyben összesen 336 faj, 634 drb 
megfelelő módon preparált rovar foglaltatik, 
melyről mult évi jelentésünkben már megemlé
keztünk. A rendszerbe foglalás munkája s az 
elszámolás az 1912. év elején történt meg s 
igy gyüjteményünkbe is csak ebben az évben 
kebeleztetett be. A székelyföldi ragadozók közül 
beszereztünk és preparáltattunk egy hatalmas 
termetü vadkant, továbbá egy értékes bundáju 
aranyrókát 

Madárgyüjteményünk gyarapodásából meg
emlitjUk Lukács Ferenc és Bene József adomá
nyát. Az előbbi 7, az utóbbi 13 drb székelyföldi 
madárral gy arapitotta gy ü j temény ünket. 

Kőzetgyüjteményiink házilag végzett gyüjtés 
utján a háromszéki medence altalajának gör
getegjeiből összeválogatott andezit, bazalt és 
más kőzetváltozatokkal gyarapodott. Ajándék 
utján Kovásznáról, Kászonból vasérceket és a 
csikmegyei Gyilkos-patak vidékéről kagyló és 
csigakövületeket szereziünk be. 

A természetrajzi gyüjtemény 1912. évi gya
rapodása : állat és állattani készitmény 66.~ drb, 
növény, ásvány, kőzet és kövület 83 drb. Ossze
sen = 747 drb. Ebből vásár 669 drb, a többi 
ajándék. 

A gyüjteményekben végzett munkák közül 
felemlifjük, hogy az összes beérkezett tárgyakat 
a szükséges konzerválások elvégzése után be
érkezésük sorrendjében a Szaparodási-jegyzékbe, 
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majd pedig szakok szeríni Leltárba vezettük és 
enne.k megfelelöen leltári számmal jelöltük meg. 
A Sza parodási- jegyzék 1912. évi folyószáma : 
154. A könyvtári anyagot3157-3199-igés 
4000- 4170-ig, összesen 213 folyószám alatt; 
a r é gis é g t á r i anyagot I. 4188-4674-ig, 
összesen 486 folyószám alatt; a n é p r a j z i t: 
II. 2027- 2195-ig, összesen 168 folyószám alatt; 
a t e r m é s z e t r a j z i t : Ill. 672-777- ig, ösz
szesen 105 folyószám alatt vezettük be az 
egyes szakok leltárába. 

Felhasználtunk minden kínálkozó alkalmat 
a gyüjtemények gyarapítása érdekében. Ilyen 
célból ásatások, kutatások, gyüjtések, vásárlások 
előkészítése, gyüjtemények átvétele és más mu
zeumi ügyekben ismételten tettünk hivatalos ki
szállásokat. Muzeumunk nagymértékben meg
szaparadott ü g y fo r g a l m á r ó l tanuskodik 
az a körülmény is, hogy mig az 1910-ik évben 
az iktatókönyvbe bevezetett és elintézett ügyek 
száma 139 és az 1911. év folyamán 394, addig 
ez a szám az 1912. évben 742-re emelkedett. 
Postakönyv utján beérkezett az 1912. évben 460 
ügyira t. 

Ezeken kivül muzeumőrök vezették a pénz
tári nyilvántartásokat s általában résztvettek a 
pénzt~ri ügykezelésben is. 

Osszeállitották a muzeum 1912. évi állapo
táról szóló jelentésüket, az államsegélyek fel
használásáról szóló elszámolásokat, a szükséges 
statisztikai és leltári kimutatásokat. A Muzeumok 
és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége 4914-
1913. számu leiratában a muzeum "1911. évi 
fejlődéséről és állapotáról szóló jelentést az el
nökség s a muzeum tisztikara által végzett nagy
arányu, lelkes és lelkiismeretes munkálkodás 
legteljesebb elismerésével tudomásul vette." 

Az 1912. évben közzélették az 1910. és 
1911. évi muzeumi j e l e n t és t 6 és 1/ 2 ív ter
jedelemben s a közönség érdeklődésének ébren
tartása céljából a muzeum jóakaróinak, párt
fogóinak és a társmuzeumoknak 700 példányban 
szétküldötték. 

Tudományos intézetek s egyesek is több
rendben keresték meg a muzeumot könyvek, ok
levelek, néprajzi, régiségtaní és másféle tárgyak 
tanulmányozása végett, valamint különböző 
irányu szakkérdésekben is. Bárha gyüjteménye
ink legnagyobb része ebben az évben is raktár
szerüen volt elhelyezve, azért mindenik esetben 
készséggel állottunk a hozzánk fordulók rendel
kezésére. 

Gyüjteményeinket helyiség viszonyaink miatt 
csupán szakemberek látogathatták. Az adomá
nyok mennyisége is mutatja, hogy azért a kö
zönség érdeklődése muzeumunk iránt nem 
csökkent. 

A muzeum v a g y o n i á ll a p o t á r ó l a 
következő adatok nyujtanak felvilágosítást: Köz
pénztárunk 1912. évi zárszámadása szerint a 
bevételek összege (az államtól nyert bevételeket 
számításba nem véve) az átfutó tételekkel s a 
Háromszékvármegyétől és Csíkvármegyétő l ka
pott segélyösszegekkel együtt 4735 korona 77 
fillér, kiadások összege 3990 korona ll fillér; 
pénztári maradvány 745 korona 66 fillér. 

Az épitési pénztári-napló adatai szeríni az 
építés céljaira 1912. december 31-ig összesen 
= 255,451 korona 18 fillér folyt be. Ebben 
az évben fizettetett be a Háromszékvár
megyei tanalap 12000 koronás építési ala
pitványa. A Háromszékvármegye által kezelt 
muzeumépitési törzsalap, mely kamatokkal 
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együtt 1 0,283 korona 21 fillérre emelkedett 
szintén befizettetett. A Muzeumok és Könyv
tárak Országos Föfelügyelősége az építés cél
jaira való felhasznáiás céljából kiutaita az 
1910. évben muzeumunknak adományozott 

25,000 koronás berendezési államsegélyt. Ennek 
összege a kamatokkal együtt 25,990 korona 71 
fillérre emelkedett. A Pesti 1agyar Kereskedelmi 
Banktól felvett 57,200 koronás bankkölcsön 
után befolyt 50,687 korona 37 fillér készpénz ; 
a muzeumöri laká ok építésére a Magyar Jel
zálog Hitelban ·tól felvett 35.000 koronás bank
kölcsön után 29.991 korona 60 fillér. Befolyt 
végül az ugyanc-ak a Magyar Jelzálog Hitel
banktól fel\·et ,OOO koronás ideiglenes köl
csön után 33.452 korona 38 fillér. Az építési 
pénztár kiadásainak összege 230,925 korona 79 
fillér. Maradt készpénz 24,525 korona 39 fillér. 

A muzurn vagyonállása az 1912. év decem
ber 31-én: l. Alapítványi törzsvagyon: 3200 
korona ; 2. az építkezési alapnál készpénz ma
radvány 24,525 korona 39 fillér ; 3. a közpénz
tárnál pénztári maradvány 1 145 korona 66 fil
lér; ebből állam egély maradvány 400 korona ) 
4. az uj muzeumépületre és muzeumöri laká
sokra eddig kiadatott 230,925 korona 79 fillér 
építési összeg; 5. muzeumtelek érték 60,000 
korona. Az 1-5 tétel alatt kimutatott követelé
sek összege = 319.796 korona 84 fillér.Amu
zeumot terheli az előbb kimutatott építési köl
csönökből 35.000 korona tartozás. Ennek le
számitásával a muzeum tiszta vagyona 1 912. 
év december 31-én (a gyüjtemények értékét 
számításba nem véve) 284.796 korona 84 fillér. 

Kelt Sepsiszentgyörgyön, 1913. március 
ll-én. 

A Székely Nemzeti Múzeum igazgató-választ
mánya nevében : 

GödrifFerencz 
polgármester, elnök 

Csutak Vilmos 
fögimn. tanár, múzeumör 

• 

dr. László Ferencz 
fögimn. tanár, múzeumör 
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