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A Székely N. Múzeum ismertetése.
ELSŐ FEJEZET.

A Székely N. Múzeum Imecsfalváról Sepsi-Szentgyörgyre való 
leköltöztetése óta, 1879-től, a Mikó-kollégium udvarán levő ugy- 
nevezett „regi korcsmaház11, vagyis a kollégiumi könyvtár-épület 
emeletén 4 szobában és 1 zárt folyosón van elhelyezve. A szobák 
közül a legbelsőben a régiségek és ipartárgyak vannak kiállítva, 
ugyanitt találtak helyet az okmányok is nehány közszemlére kitett 
nevezetesebb kézirattal és könyvvel együtt; a középső szobában 
vannak a természetrajzi tárgyak s ide szorultak egy szekrénybe 
az őskori gyűjteményt kiegészítő, a történelem előtti idők agyag
iparára nézve nagyon fontos és tanulságos sepsi-szentgyörgy-epres- 
tetői, kézdi-vásárhelyi, imecsfalvi, tordosi, nándorvályi stb. cserép
leletek ; a külső szobát a könyvtár tölti meg a kézirat és kép- (fa-, 
réz-, aczélmetszet, kő- és fénynyomat stb,) gyüjteménynyel együtt; 
a lépcső melletti szoba pedig a múzeumőr dolgozó szobájának 
volt lefoglalva s egyszersmind lakásául is szolgált; a folyosón régi 
bútorok, szekrények, ládák stb. vannak elhelyezve a székely népipar 
különböző tárgyaival együtt, továbbá római feliratos és egyéb 
korbeli téglák, különböző időből való kőemlékek, a falakon régi 
olajfestmények, khinai s egyéb képek, czímerek, míg a szekré
nyekre és ládákba a könyvtári helyiségből kiszorult, a gyűjte
ménynek több, mint felét képező könyvek vannak elpakolva. A 
helyiség, melyet a kollégium az átköltöztetés idejében csak szük
ségből s ideiglenesen ajánlt fel addig, a mig a múzeumi felügyelő 
bizottság alkalmasabb helyiségre tehet szert, különösen az utóbbi 
években már nagyon szűknek bizonyult a folyton gyarapodó gyűj
temények befogadására. Rég beállt a tultömöttségnek az a minden 
szakszerű elrendezést teljesen megakadályozó helyzete, melyet 
Hampel J. ur, a M. N. Múzeum érem- és régiségtárának őre, a 
b.-gyulai múzeumra vonatkozólag ekkép jellemez : Nagy bajnak 
tartjuk, hogy ha a túltömöttség beállott és azon nem lehet rögtön 
vagy legalább is a legközelebbi jövőben segiteni. Általános tapasz
talás a múzeumokban, hogy csak addig felelhetnek meg hivatá
suknak, csak addig van oktató hatásuk, a mig kellő módon vannak 
elhelyezve az emlékek. Mihelyt annyira felgyűlt az anyag, hogy 
raktárszerüen össze kell szorítani a tárgyakat, megszűnik e jó ha-
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tása és beáll az az állapot, hogy sem a néző közönséget nem 
gyönyörködteti, sem az adakozókat nem buzdítja, sem magát a 
múzeum személyzetét nem serkenti további hatásos tevékenységre. 
Több „vidéki múzeumban tapasztalható a hely szűkéből származó 
szomorú pangás. “*

A Székely N. Múzeumnak legalább is még egyszer nagyobb 
helyiségre volna szüksége, hogy a tárgyak összezsufolásából szár
mazott bajok megszűnjenek. Remélhető, hogy az a fordulat, mely 
ezen intézet sorsában kilátásba helyeztetett a Mikó-kollégium keze
lése alá való bocsátása által, már a legközelebbi időkben el fogja 
enyésztetni e bajokat; a mint értesültünk, ama terv megvalósulása 
esetén a kollégium a piaczra néző nagy épület most bérben levő 
földszinti helyiségeiben szándékszik elhelyezni a múzeumot s ha a 
tulajdonos megyékkel létrejön a megegyezés, az átköltöztetés már 
a jövő óv tavaszán megkezdődik. Ez a tűzveszélytől is sokkal 
inkább biztosítani fogja a múzeumot, melytől a mostani fapadláscs 
gerendás épületben csak a gondviselés őrizte meg.

A múzeum egyes gyűjteményeinek, a régiségek- és érmeknek, 
az ipar- és néprajzi tárgyaknak, a természetrajzi gyűjteménynek 
s a könyv- és oklevéltárnak ismertetése alább következik ; köztük 
részletesebben kiterjeszkedünk a régiségekre, különösen pedig 
azokra, melyek Háromszéken s a Székelyföld többi részeiben ke
rültek napvilágra.

I. R égiségeit. É rm ek.

Minden régiség-gyűjteményben, ha csak egy speczialis körre 
nem szorítkozik, kiváló hely illeti meg a történelem előtti idők 
emlékeit. Erdély területén ezek benyúlnak a Ki', u. II. századba, 
abba a korba, a midőn az utolsó dák király, Dekebal, legyőzetóse 
után a római uralommal a római, meg a görög és ázsiai kultúra 
a nagy birodalom ezen tartományában is gyökeret v e rt; mellette 
azonban a határszéli hegyvidék, mint a mai Háromszék terüle
tének barbár lakossága tovább is használta hagyományos ősi 
eszközeit s megszokott diszités formáit. Kezdetük pedig visszamegy 
abba a századokkal meg nem jelölhető homályos őskorba, midőn 
az ember legelőbb feltűnt e vidéken s itt létének nyomait kezdet
leges kő- és csonteszközeiben s durva agyagedényeiben a föld 
népe a mi korunkig megőrizte. Két, három, négy, sőt még több 
ezer évesek is azok a tárgyak, melyeket a következőkben fogunk 
ismertetni.

Az őskori gyűjtemény a vidéki múzeumokhoz mérten 
elég jelentékenynek mondható, bár másfelől az sem tagadható, 
hogy az egyes eszközök különböző typikus alakjaiban nagy hézagok

* Archxoologiai Éi'.esitő. Uj folyam VII, köt. 4. sz 330, s köv, 1,
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vannak.* Nagy baj, hogy a székely nép, ha csak teheti, eltitkolja 
a leleteket s kereskedőknél vagy Brassóban igyekszik elárusítani;** 
a magángyüjtó'k konknrrencziája is igen sok tárgyat elvon méltó 
helyétől, a múzeumtól, köztük vannak olyanok is, kik csak egy
két tárgyat őrizgetnek, de azokhoz úgy ragaszkodnak, hogy semmi
kép sem lehet tőlük megszerezni ; ép ily nehezen válik meg a 
nép a kőékéktől és csákányoktól, melyeket — miként egész 
Magyarország területén — menyköveknek tart s babonás gyógyitó 
erőt tulajdonit nekik ; nagy baj az is, hogy a bronzot aranynak 
nézik s gyakran megcsonkítják, mint tették a Székely N. Múzeum 
egyetlen bonz kardjával, mely egyike volna a legszebb és leg
hosszabb példánynak, ha a találó a markolatát tönkre nem tette 
volna.***

A  kőeszközük gyűjteménye 17 ép fejszét, csákányt, fokost, 
baltát s kalapácsot és 11 töredéket, 24 vésüt. és éket, 1 obszidián- 
magot, 8 szilánkot s pengét, összesen 61 darab eszközt foglal 
magában, ide nem számítva a kova-, jászpisz- s egyéb kőnemből 
való szilánkokat és töredékeket, melyekkel együtt több mint kétszer 
annyira rúg a darabok száma. Az ismert lelhelyü eszközök közül 
24 darab Háromszék területén találtatott, u. m. Árkoson 2 , Bese
nyőn 4, Fotoson 1, Hiliben 1 , Ilyefalván 1 , Imecsfalván 2 , Kőrös
patakon 1, Lisznyón 2 , Nyújtódon 1 , Osdolán 1 , Sepsi-Szentgyör- 
gyön (Orkő) 1, Sepsi-Szentivánban 2 , Szacsván 3, Szent-Katolnán
1 és Zabolán 1. Udvar hely székről valók a bardóczi, felső-rákosi 
és a Vargyas vidékén lelt kőeszközök. Mindezek azonban csak 
szórványosan fordulnak elő ; kőkori telepnek vagy temetőnek ed- 
digelé még nem sikerült nyomára akadnunk, mert a bessenyei 
telep, a kol kőeszközök is jönnek napvilágra, sokkal későbbi.

A Székely N. Múzeum kőeszközei között első helyen említünk 
egy díszesen előállított ismeretlen lelhelyü fokost, mely elébb néh. 
gr. Kálnoky Dénes birtokában s ebből a körülményből következ
tetve, talán Enlővidékén ta lá lta to tt; a múzeumnak a folyó 1889-ik 
év tavaszán Bernáld Janka k. a. ajándékozta. A kőeszközök alakja 
az anyag nehéz idomithatása miatt kevés változatosságot mutat,

* A Székely N. Múzeum őskori gyűjtem énye czim alatt ismer
tettem az országos régészeti és embertani társulat 1882-ik évi márczius havi 
ülésében; megjelent az ismertetés az „Archaeologiai Értesítő" u. a. évi folya
mában. (II. k I. rész. 28—32 1.) — Egy másik ismertetést, mely egy a hall
gatók csekély száma miatt elmaradt felolvasásnak volt szánva, a „Nemere" 
ez. lap ugyanazon évi folyamában tettem közzé. (65., 67., 69., 70,71., 72. sz.)

** Egy jellemző esetet beszélt el boldogult Cserey Gyula, A hetvenes 
években Gelenczén nagyobb tömegben találtak thasosi tetradrachmákat. Cserey 
Gy. az akkor már alakuló félben levő imecsfalvi gyűjtemény számára darabját
2 írtjával akarta megvásárolni, de a találó inkább Brassóba vitte s ott las
sanként 50—60 krajezárjával árusította el, mint hogy „uraknak" adja el; 
„hátha megcsalják".

*** Itt újra megjegyzem, hogy az arany soha sem kap rozsdát, a 
földben is megtartja természetes sárga színét. Az, a minek zöld rozsdája van, 
pont arany, hanem bronz, vagyis ónnal kevert réz.
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ezen fokos idomainak tagozása által nyert a rendesnél kecsesebb 
alako t; egyes részeit a körvonalak gondos kidolgozása emeli k i ; 
a nyéllyuk menetét külső részén is feltünteti az erősen kidombo
rodó felület; a félkörív-alaku élben végződő pengét szélein befelé 

* hajló körvonalak jellemzik ; a másik oldalon levő foka pedig fél
gömbalakban végződik; hossza 13 cm., szélessége a lyuknál 5 
cm., élénél 4 \, cm., fokánál 3-g cm., a lyuk átmérője 2 \  cm. 
A szebb példányok közé tartozik egy Árkos és tíölön között „Vadas11 
nevű helyen az árokban talált csákány is, mely 1883. tavaszán 
árkosi Benkő Ferencz úr ajándékából jutott a múzeum birtokába. 
A csákány teste nyúlánk, a nyéllyuk a közepén van alkalmazva 
s két oldalán egyforma hosszúságban nyúlik el a két lefelé liajló, 
vége felé folyton keskenyedő s kihegyesedő gömbölyded szá r; 
hossza 13‘i cm., legnagyobb szélessége (a lyuknál) 5 cm., a lyuk 
átmérője 1.8 cm. Ugyancsak Benkő Ferencz úr ajándékozott ugyan
azon alkalommal egy kőfejszét is, mely nagyságával tűnik ki. A 
fejsze általános idoma begyeinél megtört háromszög, a nyéllyuk 
mindjárt a foka alatt van; hossza 17\5 cm; szélessége 8 cm., 
vastagsága 7-5 cm., a lyuk átmérője 3 cm. Találták az árkosi 
határban egy kökényesen, hol szántáskor az eke vetette ki. A 
Lisznyón talált dolerit-fokost, melyet 1879. szeptember havában 
lisznyói Jakó László úr ajándékozott a múzeumnak, dús csillám- 
ós magnesit-tartalma teszi feltűnővé; alakjánál fogva is a gondo
sabb kivitelűek közé tartozik ; pengéje nyúlánk háromszöget képez, 
sokkal rövidebb foka négyszögalaku, a nyéllyuknál, hol a penge 
és fok körvonalai összeérnek, egy kiszögellő gerincz választja el 
az egyes tagokat; hossza 17 cm., szélessége a lyuknál 5 cm., 
fokánál 3 cm., vastagsága 4 cm., lyukának átmérője 2.a cm. 
Szacsvai Csórja Jánostól 1886. augusztus havában egy négyszögéi 
fokban végződő kőbaltát kapott a múzeum; lellielye Szacsva, a 
„Lapos" nevű erdőrósz; hossza 12.6 cm., éle 6 cm., szélessége a 
fokánál 5 cm., vastagsága 5.6 cm., a lyuk átmérője 2 cm. Nagyobb 
kőbalták vannak még Osdoláröl (Zsögön József ajándéka), Zabolá
ról (Aczél Zsigmond úr ajándéka) és egy ismeretlen lelllelyü (Ele
kes Mátyásné ajándéka), továbbá egy 9.6 cm. hosszú, 3.g cm. vas
tag, fokánál 4 cm., élénél 4 .2 cm. széles balta a mihályfalvi 
(Nagy-Küküllő m.) leletből, melyhez tartozik még egy baltatöre
dék, egy kővésü, 2 szarvasagancsból készült csákány, 1 agyagko
rong, 2 vörösre égetett agyagtapasz vessző-nyomokkal és cserép
darabok zig-zugos és párhuzamos vonalakkal, bütykökkel, egyenes 
vonalba benyomott pontokkal diszitve, a leletet ajándékozta 1887. 
őszén Gidófalvy Géza nagyszebeni tanár úr. Kissebb kőbalták van
nak Fotósról (hossz. 7.g cm., szól. fokánál 4.6 cm., tompa élénél 
3 cm., vast. 3.8 cm., a lyuk átm. 2 cm., ajándékozta 1885. őszén 
Berde Sándor ref. lelkész úr), Felső-Rákosról feltűnően nagy nyél
lyukkal (hossz. 6.2 cm., szélessége 2.6 cm., vast. 3.6 cm., ajánd. 
Biró Istvánná 1886. nyarán), Vargyas vidékéről (hossz. 6 .g cm.,
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szél. fokánál 2.6 cm., a lyuknál 4 cm., élénél 4 .4 cm., lyukának 
átm. 2—2 .4̂ cm., a vízmosás által megrongálva, ajándékozta 1887. 
elején Dániel Gábor udvarlielymegyei főispán úr), lkxrdoczról 
(Bartha Sándomé úrliölgy ajándéka), s egy ismeretlen lelhelyü 
(Pünkösti Gergelyné úrhölgy ajándéka; talán Torja vidékéről), 
van aztán két egészen kicsiny kalapács oly szűk lyukkal, hogy 
használati módjuk alig képzelhető; egyiket, melynek hossza 4.5 
cm., szél. 3.6 cm., vast. 0 .7 cm., találták a sepsi-szentiványi ha
tárban a Feketeügy mentén, ajándékozta 1884. nyarán Sándor 
István ú r; a másik leihelye az „Őrkő“ Sepsi-Szentgyörgy nyugoti 
részén s 1886. őszén került a múzeumba Nagy Gyula úr ajándé
kából, hossza 4 cm., vastagsága 1.3 cm.,- szélessége 1.6 cm. Egy 
lyukánál eltört, de újra kifúrt szerpentin-baltát, melynek leihelye 
a híres tószegi őstelep, 1881. nyarán Antos János úr küldött más 
egyéb tárgyakkal együtt a múzeumnak. Balta töredékek vannak 
Szent-Katolnáról (Bánffy Farkas úr ajándéka), Bilikről (vásárolta 
özv. Cserey Jánosné úrliölgy), Sepsi-Besenyőről a „Bábolna-árok“ 
menti őstelepről (ajándékozta Forró Béla ur), a mezőfalvi pusztá
ról, (Bihar, ajándékozta 1887. tavaszán Zathureczky Albert úr), a 
mihál-yfalvi leletből, s 6 darab a tószegi őstelepről. Az át nem fúrt 
kőeszközök közt első helyen említünk egy közepén kidomborodó 
nagy fejszét; hossza 21 cm., szélessége élénél 6 .B cm., fokánál 3 
cm., legnagyobb vastagsága 5 cm., találták Kőröspatakon, aján
dékozta 1882. tavaszán Molnár Balázs úr. Egy nagyobb lapos 
kőéket a folyó 1889-ik év elején Bede János úrtól kapott a mú
zeum, a puha anyag, melyből készült, nem igen tette alkalmassá 
arra, hogy rendes házi eszköznek használják, úgy látszik, inkább 
vallásos szertartásoknál alkalmazhatták; hossza 16 cm., szélessége 
felső végén 3 cm., élénél 6.6 cm., vastagsága 2.s cm., lelhelye 
Ilyefalva, az Illyepatak menti erdőrész. Hasonló, de kissebb 
(6 -3— 8 cm. hosszú, 3,s— 4.3 cm. széles, 0.6— 1.2 cm. vastag) kő
eszközök vannak Lisznyóról (találták a Lisznyópatak fejénél, aján
dékozta 1888. őszén lisznyói Jakó László úr), Sepsi-Szent-J vénről 
a Feketeügy ̂ mentéről (ajándékozta 1884. nyarán Sándor István 
úr), Bessenyőről (ajándékozta 1884. nyarán Forró Béla úr) és 
Nyújtódról (még az imecsfalvi gyűjteménynek adta Kozma Ilka 
k. a.) ; másnemű keményebb anyagból valók a mihályfalvi, tordos- 
nándorvályi és tószegi leletekhez tartozó kőekék, van egy Besse- 
nyőröl is tompa éllel, és 4 drb ismeretlen lelhelyü. Szacsváről 
került az imecsfalvi gyűjteménybe Keresztes Gyula úr ajándékából 
egy 32 cm. hosszú, egyik felén lapos, másikon domború, mindkét 
végén éllel ellátott keskeny vésü. Ugyanitt találtak egy 15 cm., 
törött részén 8 .s cm. magas és 8.8 cm. vastag obszidián-magot. 
mely megközelíti a Magyarország területén eddigelé legnagyobb
nak ismert debreczenit; nagyon kár, hogy a Székely N. Múzeum 
példányáról a felső végén egy nagyobb darab le van törve. Egy 
Jmecsfalván talált kis obszidián kés-penge és szilánk, egy obszi-
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dián-nyilcsucs a Uegyalja vidékéről (Jobszty Gyula úr ajándéka 
Beregszászról 1881. tavaszán), egy Bessenyőn, a „Kis-Telek“ nevű 
liatárrészben lelt és négy ismeretlen lelhelyii szintén obszidián- 
szilánk egészíti ki a gyűjteményt. A kova- s jászpisz-szilánkok 
jobbára a tordosi és nándorvályi őstelepről valók, honnan Torma 
Zsófia úrhölgy 1881. tavaszán 70 darabot küldött egyéb tárgyak
kal együtt. Vannak aztán szilánkok tűzkőből s füstös szarukőből 
vagy népiesen „disznó-kovából11 a bessenyei őstelepről is, hol külö
nösen a „Kis-Teleken“ fordulnak elő.

A mi ezen eszközök anyagát illeti, korán elhunyt barátom 
dr. Szász István meghatározása szerint: főleg andesit, azután 
csillámpala, dolerit, trachit- és dacittuffa, homokkő, szerpentin, 
továbbá obszidián, tűzkő, jászpisz, varjukova sat. Az andesit, 
melyből a Háromszéken lelt kőeszközök nagy része készült, úgy 
szintén az obszidián és tűzkő e vidék kőzeteiben tudtommal nem 
fordul elé.

A kő mellett állatcsontokbul is készített az őskori nép 
különböző eszközöket. Háromszék területéről Bessenyőrül, Imecs- 
í'alváról és Sepsi-Szentgyörgyrül van nehány darab. Bessenyőn, a 
„Kis-Telek11 nevű határrészen egy végén kifúrt, 4 '3 cm. hosszú 
és 1 cm. átmérőjű, végén kihegyesedő nyilcsúcsot találtak, fent 
a faluban pedig, Forró Móricz úr telkén egy 20-5 cm. hosszú 
őzagancsból készült tő rt; Forró Béla úr 1884. nyarán mindegyi
ket a múzeumnak ajándékozta. Az imecsfalvi temetőben, hol őskori 
cseréptöredékek nagy számmal fordulnak elé, bekarczolt vonalakkal 
díszített csontlemez töredékek kerültek napvilágra; özv. Cserey 
Jánosné úrhölgy ajándéka. A sepsiszentgyörgyi határon, az „Epres
tetői11 barbár telepen pedig az 1883. őszén rendezett ásatás alkal
mával egy amulettnek használt állatfog találtatott, mindegyik ol
dalán fúrási kísérlettel. Szarvasagancsból készült csákányok vannak 
a tószegi őstelepről (5 egész és 1 töredék), azután a mihályfalvi 
leletben (kettő, az egyik több darabba törve), tőrök Tószegről, 
ugyaninnen árak, tűk, vakarok nagy számmal s azután a tordosi 
és nándorvályi őstelepről, egy 25 cm. hosszú szárcsontbul ké
szült, alján egész egyenesre csiszolt s itt a csiszolt lapon 2 cm. 
széles eszközt, melyet a régészek korcsolyának tartanak, de Her
mán Ottó úr egészen hasonló alakú hálósúlyokat talált, Hosszú 
Ilona k. a. ajándékozott a Székely Nemzeti Múzeumnak 1883. 
tavaszán.

Az őskori nép fejlődésében a fémek megismerése nagy for
dulatot idézett elé. A fémek közt csillogó sárga színével legelébb 
is az arany vonta magára a primitív népek figyelmét, de ritkasága 
miatt nem szerezhetett oly nagy jelentőséget, mint a réz, mely 
ónnal vegyítve, használata által egy egész kort — az u. n. bronz
kort — jellemez az emberiség történelmében. A bronz kultúra, a 
mennyire a tudomány mai álláspontján következtethetjük, nem 
Európában kezdődött; egyes sajátságos eszközök, mint a peremes
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és tokos vésük (palstabok, celtek), másfelől a kőkorban ismeretes 
kifúrt csákány- és balta-typusok hiánya egy nagy területen — 
az egész Nyugot-Európában —• arra mutatnak, hogy a bronz- 
kultura elterjedése nagy népvándorlással volt kapcsolatban. Te
kintve, hogy úgy az európai, mint az ázsiai árjáknál van egy közös 
őrcznév (latin aes, germán ais, e isa rn , eisen, iscrn , iron , eir, 
iarn , je rn , szanszkrit a jasz , irán asz, ehen, kelta ja ran ), föl 
kell tennünk, hogy már szétválásuk előtt bizonyos fokig értettek 
az érczek feldolgozásához s igy akár Közép-Azsiában volt az ősha
zájuk, akár pedig, a mi a közös állat- és növényneveknél fogva 
valószínűbb, a mai Oroszország belsejében: Nyugot-Európában s 
a Kárpát- és Balkán melléki vidékeken való terjeszkedésük alkal
mával magukkal hoztak egy bizonyos fémkulturát, a mi nem lehe
tett más, mint a hronzkultura. Európa kőkori lakosai némely 
vidéken, különösen hazánkban, akkor már ismerték a rezet, de 
csak nyers állapotban kovácsolták, eszközeiket nem öntés által 
készítették s a rezet nem vegyítették ónnal. Ezen réz eszközök, 
jobbára csákányok, szorosan a kőeszközök typusához csatlakoznak, 
mig a bronzkorban az ilyen typusok csak egyes vidékeken talál
hatók, helyettük a nyélbe való alkalmazásra sokkal czélszerütle- 
nebb vésü-typusok voltak elterjedve ugyannyira, hogy nyugoton 
még a vaskorba is átnyúlnak. Ez azt mutatja, hogy a kőkorra 
következett rézkor nincs szerves összeköttetésben a bronzkorral, 
ellenben a kőkorral kapcsolatban van, a mint azt Pulszky Ferencz 
úr összehasonlításai után a külföldi régészek is kezdik elfogadni; 
a kőkori nép kifejlő félben levő fém kultúrája megakadt a további 
fejlődésében, helyébe egy más, a hronzkultura lépett, még pedig 
erőszakos módon, a régi hagyomány szálait összetépve. Nagy való
színűséggel köthetjük tehát össze e kultúra kezdetét az árják beván
dorlásával, a mely nópáramlat a Kr. e. XVI—X \ . század körül 
indulhatott, meg tekintve, hogy nemsokára ezután a Ramesszidák 
alatt Egyptomot is kezdik háborgatni.

V örösréz  eszköz kettő van a Székely N. Múzeumban; 
mindegyik csákány, azon gyakran előforduló typusból, melynek 
a közepén van alkalmazva a nyél számára szolgaló lyuk s a két 
penge éle keresztben áll egymással. Az egyik, mely a csernátoni 
Csonkavárban találtatott s 1881. telén dálnoki Bartha László úr 
ajándékából jutott a múzeum birtokába, 23.8. cm. hosszú, közepén 
5 cm., a két élénél 3.7 és 4.x cm. széles, a nyéllyuk átmérője 
3.2 és 3.7 cm. A másikat* egy vadásztársaság találta a bodoki 
erdőben, a Kincsásvára oldalában levő utón,, hova a vizár sodor
hatta s a múzeumnak 1885. julius havában Kelemen Lajosné 
úrhölgy ajándékozta. Durvább, mint az előbbi s egyik végén 
csonka. Hossza 21 cm .; szélessége élénél 5.6 cm., csonka végén

* Ismertettem a „Székely Nemzet11 1885-ik évi julius 9-ki (104-ik) 
számában.
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2 cm., közepén 7 cm. ; a lyuk átmérője 3.r> cm. ; legnagyobb 
vastagsága 3 cm.

A bl'Oiiz g y ű jtem én y  összesen 155 darab eszközből és 
részeiből s 57 darab apróbb töredékből áll.

Legjelentékenyebb ezek közt a záyoni lelet, mely egymaga 
85 darab tárgyat foglal magában a töredékekkel együtt. Zágon 
község területén két helytt is találtak bronzokat. 1877. folya
mán a „Cseremás" nevű erdőrészben* került napvilágra egy 
nagyobb lelet, melyből 52 darab jutott az imecsfalvi múzeum 
birtokába és pedig 3 darab Bartalis Jánosné úrhölgy, a többi 
Zágon község adományából. A lelet másik részét, mely összesen 
42 darabból állt, a „Mctehegyén". Székely József szántóföldje 
melletti sziklás hely keleti oldalán kőhányás alkalmával találta 
három munkás az 1888-ik év tavaszán; ebből 3 tárgyat u. m. 
egy lándzsacsúcsot, fokosvésüt és sarlót Rápolti Mózes rétyi kör
jegyző úr megvásárolva, a megyének küldött he azon értesí
téssel, hogy ha a múzeumra nézve érdekesek, a többi is megsze
rezhető ; a megyei hatóság közbenjárása folytán 9 darab kivéte
lével a többi is bekerült a múlt év november havában a Székely 
X. Múzeumba. A „C’seremási" lelet főleg vésükből, sarlókból és 
karikákból áll. legérdekesebb darabja azonban egy lószerszámdisz 
és egy edényrészlet. A lószerszámdisz** 10 kissebb-nagyobb kari
kából van összeállítva ; felső részét egy körivalaku tokkal ellátott 
s 3 cm. átmérőjű kis karika képezi, a tokba egy nagyobb, 6 cm. 
átmérőjű karika van foglalva, melyről ismét 2 kisebb s ezek 
közül mindegyikről 3—3 még kissebb (2.7 cm. átmérőjű) karika 
csüng le, alól mindegyik kis ékalaku nyulványnyal ellátva. Az 
edénynek a felső része van meg, mely 15 cm. átmérőjű s mind- 
k t oldalán két-két szegecskével hozzáerősített füllel van ellátva, 
öble felé négy párhuzamos sort képező domboruan kivert pontocs
kákkal díszítve. A vésők közül egy a karimás typushoz tartozik, 
egészen összehajtó karimával, hét pedig tokos véső ötféle vál
tozatban ; egy közülök egyenközényalaku s 3 domború vonallal 
van ékítve, három a tokjánál valamivel keskenyebb, mint az 
élénél s mindegyik vonaldiszitésscl van ellátva, a harmadik válto
zathoz egy darab tartozik, melynek éle sokkal szélesebb (5 cm.), 
mint a tokja (3.5 cm.),, a negyedik változatot egy keskeny s az 
ötödiket egy tompaélü vésii képezi. Sarló van 9 egész és 7 tö
redék ; ezek egynek a kivételével, melynek a pengéje is széles, a 
markolat végén kis pereczekkel vannak ellátva és keskeny pen 
géjüek. A 7— 10 cm. átmérőjű karikák nyíltak, végük felé kes- 
kenyedő gömbölyded pálczácskát képeznek s minden diszítés

* Az Arch. Ért. 1882-ik évi folyamában (II. k. 1. rész, 30. 1.) közölt 
ismertetés hibásan „Cseremiás“-nak nevezi.

** Bajzát közölte Hanipel J. úr a „Trouvailles de l’áge de bronzé en 
Hongrie. Budapest 1886.“ ez. műben (LXII. tábla, 2-ik ábra), leihelyének 
azonban a XIV. lapon hibásan van Sepsi-Szentgyörgy nevezve.



48

nélküliek ; összes számuk : 19 egész és 3 töredék. A leletet kiegészíti 
2 kés, melyek közül egyiknek markolata 3 lyukkal van ellátva s 
pengéje a közepe felé kissé kidomborodik ; azután 2 boglár, egyik 
egyszerű füles korong, a másik a közepe felé kidomborodik és 
liátsó felén szintén füllel van ellátva. — A „Meteliegyi“ lelet áll 10 
lándsacsúcsból, 16 tokos vésüből, 2 sarlóból s 2 sarlótöredékbó'l 
és 3 karikából. A lándsacsúcsok közül 6 ép, 3-nak a hegye, 
egynek pedig a fokja van letörve ; a legnagyobb közülök 20.6 cm. 
hosszú, á legkissebb az épek közt 10 cm., a megrongáltak nagy
sága 6.6—9.6 cm. között váltakozik. A lándsafej nagysága vala
mennyinél közel kétszer akkora, mint a tok hosszúsága (az 
arányt mutatják a következő' méretek:* 13.6—7, 11.5—6, 9.6—5,
6 .6— 3.5 cm .); egynél, mely sokkal zömökebb testéi, mint a többi 
s a szárny tövénél domború gyűrűvel és a szárnyon végig húzódó 
bordán 3 — 3 domború vonallal van díszítve, még ennél is nagyobb : 
a 17.6 cmnyi egész hosszaságból a lándsafejre esik 12.6 cm., a 
tokra pedig csak 5 cm. Ugyanennél a szárnynak szélessége 4.B 
cm., mig a többi nagyobb alakú példányoké 3.6 cm. ; a kisebb 
fajták közül egynél, mely 11 cm. hosszú, a szárnyak szélessége 
3.7 cm.,, a többinél azonban ez is kisebb : 3, 2.7 és 2.6 cm. A tok 
átmérője csak a leghosszabb példánynál 3 cm., a többinél 2 cm. 
Díszítéssel a már említetten kívül még csak egy csonka hegyű 
példány van ellátva, ennek ékitését a szárny tövénél bekarczelt 6 
párhuzamos körvonal képezi. A vésíik kevés változatosságot tün
tetnek fö l; valamennyi a tokos vésük typusához tartozik s mindegyik 
füllel van vagy volt ellátva; idomukat tekintve, két csoportba 
oszthatók : egyikbe tartoznak azok, melyeknek éle csak valamivel 
szélesebb, mint felső részük a (méretek** : 4.6—4, 4.a—3.8, 3.8—3.6, 
3—2.7), a másikba pedig a kiszélesedő élüek (a méretek : 4.3—2, 
4.8—2.8, 4.8—3, 4.7 —3, 4—2.6 cm.); a két csoport azonban szo
rosan el nem választható a közbeeső átmeneti alakok miatt (a mé
retek : 5—4, 4—3, 4.7—3.2 =  2 drb, 4.6—3.a =  2 drb, 4.6—3.2 
cm.) Hosszúságúk 8 és 12.6 cm. közt váltakozik; a nyúlánkabb 
testüeknél a hosszaság és szélesség közti viszonyt a következő mé
retek mutatják*** : 11—2 .8, 10—2 .5, 8 — 2 cm., a zömökebb tes
tüeknél pedig: 10—4, 10—3.8 cm., a közbeeső idomok méretei: 
l l . j —3.2 =  2 drb, 11—3.2, 10—3, 8 .8—2.6, 8 .6 2.6, 9.0 3,
12.6— 4, 11—3 .5, íl—3, 9.2—3., cm. A díszítést csupán egynél 
képezik egyszerű vízszintesen futó párhuzamos domború vonalak, a 
többinél ugyanezek mellett előfordulnak egymásba zárt háromszö
gek többféle változatban, harántosan futó vonalak és párhuzamos 
körszeletek; egy példány minden díszítés nélküli. A sarlók mind
egyike kis négyszögü nyulványnyal van a nyelén ellátva ; a nyél

* Az első szám a lándsafej, a második szám a tok hosszát jelöli.
** Az első szám az él, a második a felső rész szélességét mutatja.
*** Az első szám a hosszúságot, a második a fül alatti szélességet jelöli
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vége egyiknél egyenes, a másiknál ék alakra van bevágva. A 3 
egyforma karika minden díszítés nélkül, átmetszetük élire állított 
négyszög, átmérőjük 3.s cm., vastagságuk 0 .5 cm.

Ugyancsak Háromszék területéről való a bölöni bronz
lelet,* melyet Biró István talált a bölöni elöljáróság „Lüget- 
árnyék“ nevű erdejében egy fazékban az alább említett boglárral 
letakarva s a községi elöljáróság 1885. julius havában küldött be 
a múzeumba s 6 egész tárgyat és 40 kisebb-nagyobb töredéket 
foglal magában. A ll: 3 zablarészletből, melyek közül kettő vége 
felé keskenyedő s meggörbült 12 cm. bosszú s közepén 1.2 cm. 
vastag czizelirozott pálczácskát képez egyik oldalán kis karikával 
ellátott nyulványnyal, alatta nagyobb karikával s alsó vége felé 
négy szögű lyukkal, a harmadik ív alakban van meghajtva, közepén 
s egyik végén lyukkal, a két vége közti távolság 12.6 cm., leg
nagyobb vastagsága a közepén 1 és 1.3 cm.; azután: 4 vésüből, 
ezek közt van egy 12.3 cm. bosszú s élénél 5 cm., felső végénél 
4 cm. széles ép peremes vésíi keskeny peremmel, zömök idommal 
s egynek a felső része széles peremmel, egy 10 l /2 cm. hosszú, 
felső végén 3. ,̂ élénél 4 cm. széles tokos vésti, melynek felső 
része csorba s egy másiknak az alsó része; továbbá egy boglárból, 
mely közepén 5 domború kör által környezett köldökkel s hátsó 
felén füllel ellátott és 10 cm. átmérőjű kissé kidomborodó ko
rongot képez; egy 5.. cm. átmérőjű, 0.0 cm. szélességű és 0 .2 
cm. vastagságú egyszerű lapos karikából; egy csavaros karika 2 
darabkájából és 17 drb másféle vékony s vastagabb, lapos és 
gömbölyű karikatöredókből; egy edény 3 nagyobb s 4 kisebb 
lemezdarabjából; 2 darabka késtöredékből és 4 sarlórészből, egyik 
3, kettő pedig 2—2 darabba törve.

A bessem/ei csákányokból, melyeket ezelőtt mintegy 14— 15 
évvel, bent a faluban, néh. Forró Ferencz volt háromszéki alispán 
úr telkén istállóépités alkalmával találtak, egy csomóban valami 
25 28 darabot, — három került a múzeumba.** Ezek közül egyet
Könczey Miklós ur ajándékozott még az imecsfalvi gyűjtemény
nek s egyet 1884. nyarán Forró Béla ur, a harmadikat 1885. 
folyamán Geréb János úrtól szerezte meg a múzeum. A csáká
nyok alakja nagyon változatos ; a múzeumi példányik is külön

* Ismertettem a „Székely- Nemzet" 1885-ik évi julius 30-ki (116-ilr) 
számában.

** A lelet nagyon elkallódott. Néhányat a cselédek s az építésnél fog
lalkozó munkások dugtak el, a többit pedig az ismerősök és rokonok hordták 
szét. A mennyire össze tudtam állítani, a csákányokból a múzeumi példányo
kon kívül 3 darab van a sepsi-szentgyörgyi Mikó-kollegium (kettő Forró Béla 
ur, egy Kozma Dénes ur ajándékából), 1 Cseh István (Csernáton), 1 Forró 
Béla (S.-Szentgyörgy), 1 töredék Forró Móricz (Bessenyő), 1 Forró Pál (An
gyalos), 1 Gaál Zsigmond (Dálnok), 1 Kozma Dénes, 1 Könczey Géza.(Kézdi- 
Szentlelek), 1 Könczey Lajos (Bessenyő), 1 Kövér Mózes (Bessenyő) s 1 Né

, niethy Ferencz (Bessenyő) urak birtokában.

4
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böznek egymástól. Annak a csákánynak,* melyet Könczey M. ur 
ajándékozott, az éle egyenes, pengéje csak az alsó részén széle
sedik az él felé, a felsó' -— fokos része csupán a végén lesz egy 
kissé szélesebb, köpüjének felső nyílása alább esik a penge szín
vonalánál, s alsó végén egy 1.8 cm. hosszú és 1 .0—2.2 cm. vastag 
hengeralaku nyulványnyal van ellátva ; hossza 13.2 cm., éle 3.6 
cm., a penge szélessége tövénél 2.8 cm., a köpű belső átmérője
I . 8—2.2 cm., magassága 3.2—4.2 cm. A Forró Béla úr által adott 
példánynál a penge oldalai fent s alant a közepén végig futó élbe 
hajlanak össze, foka egy kissé meg van görbülve, köpüjének alsó 
és felső széle a félköriv alakú nyilassal párhuzamosan haladó két- 
két domború vonaldiszszel van ellátva, egyenes éle megcsorbult; 
hossza 13.s cm., éle 3.5 cm., a penge szélessége tövénél 2.3 cm., 
a köpü belső átmérője 2 .s cm., magassága 3..— 4.6 cm. A har
madik csákány éle egyenes, pengéjének oldalai élbe hajlanak ösz- 
sze, a köpü szélei kidomborodnak s alsó része a fokánál benyu- 
l ik ; hossza 13.2 cm., éle 4 .2 cm., a penge szélessége tövénél 2.4 
cm., a köpü belső átmérője 2—2.2 cm., magassága 3.4—4.2 cm. 
A bessenyeiekhez hasonló typusu csákány még kettő van a Székely 
N. Múzeum birtokában ; egyiknek lelhelye Ál-Torja ,** ajándékozta 
Imecs János űr, — a másiké, mely Simon Sámuel úr ajándéka, 
ismeretlen.

A nagyobb leletek közé tartozik még a mező-kapusi,*** (Maros- 
Tordam.), melyet Sándor Jánosnó úrhölgy ajándékozott az imecs- 
falvi gyűjteménynek. All 1 lándsából, 3 tokos vésüből (egy az 
egyenközényhez közeledő változat, egy széles élű, egy pedig kes
keny vésü), 3 sarlóból (egy a nyél végén peczekkel van ellátva, 
kettő markolat nélküli), 2 késből, 8 kés- és fürésztöredékből, 15 
nyílt ős 3 zárt karikából s 12 apró töredékből. Nyilván ezen 
lelethez tartozik még patinájánál fogva egy az egyenközényhez 
közeledő alakú tokos vésü is, mely a tokkal párhuzamosan haladó 
két domború vonallal s ez alatt bárom egymásba zárt félkörívvel 
van díszítve és Sándor János úr ajándékából került az imecs- 
falvi gyűjteménybe.****

A sinfalvi (a régi Aranyosszékben) leletből 1887. nyarán 
Dindár István főhadnagy űr egy díszes bronz fibulát ajándékozott 
4 más tárgygyal együtt. A fibula nyolez kisebb s egy nagyobb 
tekercsből van szerkesztve; áll egy vastagabb sodronyból, mely
I I .  s cm. hosszúságú szárt képez s egyik oldalon 9 cm. átmérőjű

* Rajzát közölte Hampel J. úr : „Trouvailles de l’áge de bronzé en 
Hongrie. Budapest. 1886. Pl. XXXI. fig. 4." (Leihelyéül hibásan „Al-Torja“ 
van nevezve.)

** Leiratát 1. „Archaeologiai Közlemények" XIII. K. 2. fűz. 33—34-ik 
lapján. ,

*** Az Arch. Ért. II. k. 1. részében közölt ismertetés hibásan magyar
kapusinak nevezi.

**** U. e. ismertetés (31. lap) tévesen háromszékinek mondja.
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nyolcz hajlata tekercsben végződik, másik oldalon pedig tizenegy 
kanyarulatban visszafelé hajlik s a 14 cm. hosszúságú tűt alkotja, 
a szárhoz 3 hosszúkás gyűrűvel mindkét oldalon két-két vékonyabb 
sodrony van erősítve, melyek mindegyike a két végén hat vagy 
hét hajlata s 1 .9—22 cm. átmérőjű tekercset képez, van összesen 
8 ilyen kisebb tekercs s ezek közül a két felső le van törve. A 
fibula egész hossza 20 cm., a vastagabb sodrony 0.8 cm., a véko
nyabb 0 .t cm* A többi tárgy: egy 14.8 cm. hosszú s élénél 5.„ 
cm. széles peremes vésü, egy 17.5 cm. hosszú s 1—2.8 cm. széles 
fűrész, egy 12.3 cm. hosszú s 13 cm. magas, 5.g cm. széles pen
géjű sarló és egy 7.3 cm. hosszú, 1 cm. széles lapos karika.

A kösmőpataki lelet,** melyet a mezofalvi (Biharm.) határban 
nem messze a bihari vártól a patak medrében találtak s Zathu- 
reczky Albert úr adott az imecsfalvi gyűjteménynek, úgy látszik 
öntőmühelynek a maradványa. All két nagyobb s egy kisebb 
bronzrögből, tokos vésü felső részéből és két lószerszámdíszből, 
melyek egymáshoz teljesen hasonlók s négy küllővel ellátott 4 
cm. átmérőjű kereket képeznek, mely kis karikában végződő 
nyulványnyal van ellátva. Bronzrögöt a fentebbieken kívül még 
az ispánlaki leletből kapott a múzeum, ajándékozta 1888. tavaszán 
Téglás József úr.

E leleteket nehány magában álló bronztárgy egészíti ki. 
Első helyen említjük ezek közt a Magyaroson (Udvarhelyül.) talált 
kardot, melyet 1883. tavaszán Daraghy Béla sz.-udvarhelyi ügyvéd 
úr ajándékozott a múzeumnak. A kard nádlevél-idomu, közepén 
bordával, markolatát, melyet úgy látszik egy lyukakkal ellátott 
nyúlvány képezett, a találó elkalapálta. A kard igy is díszes 
példány s a leghosszabbak közé tartozik; hossz. 90.5 cm., legna
gyobb szél. 5.2 cm. — 2 darab kardpenge-töredéket Kovásznáról 
kapott a múzeum s egy miniature-tőrt, melynek lelhelye Martonos. 
Nagy Lázár úr ajándékozott. Nyilcsúcs kettő van, egyik Bárót, 
(ajándékozta az imecsfalvi gyűjteménynek Boér Albert úr) a másik 
Nagy-Borosnyó vidékéről (Benedek úr ajándéka.) Egy kis henger
alakú, három soros tüskével ellátott buzogányfej, melynek lelhelye 
ismeretlen, Nagy Antal úr ajándékából került a múzeumba. Tokos 
vésü a már említetteken kívül van 5 egész és 1 töredék Futás
falcáról (nagyon kiszélesedő éllel, ugyanis a tokjánál 6 cm., élénél 
3.5 cm .; Hamar Ignácz úr ajándéka), Sámsonéiról (egyenközény 
alakú minden díszítés nélkül, hossza 13 cm., szél. 5.3 cm., aján
dékozta 1882. telén gr. Bethlen Gyula úr), a szent-erzsébeti híres 
leletből (a toknál kissé szélesebb éllel, díszítése egy a tok felé 
keskenyedő gerincz, ajándékozta néh. Zathureczky Károly ur), 
Beszkidröl (a toknál kissé szélesebb éllel, karima nélküli tokkal

* Hasonló az. aszódi fibulához (Trouvailles de l’áge de bronzé en 
Hongrie. Pl. XLI. fig. 4.), de ennél szebb.

** Az Arch. Ért. 1882. évi 1. füzetében közölt ismertetés hibásan komó 
vagy korrópatakinak nevezi.

4*
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s kicsiny füllel, közepén három gerincz által tagozva, hossza 12 
cm., éle 4 .7 cm., a tok belső átmérője 2.7—3.2 cm., ajándékozta 
1884. őszén özv. Cseh Sándorné úrhölgy) s a pesterei barlangból 
(találtatott 1859-ben, ajándékozta néh. Zathureczky Károly úr), 
a tokos-vésüélből álló töredék lelhelye ismeretlen. Egy lapos bronz 
karpereczet, melyet Gyulafehérvárott találtak, Deső Bertha Antalné 
úrhölgytól kapott a múzeum 1882. nyarán s egy 11 .. cm. hosszú, 
végén kis gombbal, alább négy kis dudorral ellátott hajtűt Gaáí 
Zsigmondné úrhölgytől.

Nemes fémből készült őskori tárgy öt drb van a Székely
N. Múzeum birtokában. Egy egyszerű kis arany lánczszemet, mely
nek súlya 4 .3 gramm, átmérője pedig 1.7— 1.3 cm. s vastagsága
O. 2—0 .4 cm., Kozma I. k. a. ajándékozott; lelhelye Sepsi-Bessenyein 
a „Dékő“ nevű határrész. Ugyancsak Bessenyein, a „Hegyes hegy“ 
nyugoti oldalán találtak egy nagyobb ezüst lánczszemet, mely 
közepe felé hirtelen vastagodó nyilt karikát képez; súlya 8.6 
gramm, átmérője 1.8— 2 cm. legnagyobb vastagsága 0 .8 cm* 
Nagy Barnabás úr ajándékából 1885. nyarán került a múzeum 
tulajdonába. Mind az arany, mind az ezüst lánczszem az u. n. 
karikapénzekhez tartozik, melyeknek súlya a Hampel J. úr által 
eszközölt méretek tanúsága szerint nagyságukhoz mérten bizonyos 
arányban szokott váltakozni s megfelelnek a babyloni súlymér
téknek; amaz e primitív pénznem legkisebb fajához tartozik, 
melynek súlya 4—5 gramm szokott lenni; emez pedig az elébbi 
kétszeresének megfelelő pénzértéket képviselte, ezüstből azonban 
— úgy tudom — a bessenyein kivül eddigelé még nem találtak. 
Egy ónnal kevert kettős hajlatu tekercsgyürüt is találtak ugyan
csak a Bessenyei „Hegyes oldal“ nevű határrészben, melynek átmé
rője 1.4 cm., magassága 1 cm., vastagsága 0 .3 cm. Ezt is 1885. 
nyarán kapta a múzeum, ajándékozta Forró Móricz úr. Szacsváról 
egy arany tű két darabja került az imecsfalvi gyűjteménybe, 
melyet Darabos József ur adományozott.

Agyag-edény a régészre nem kevésbbé fontos cseréptöre
dékeket nem számítva, 102 van az őskorból a múzeum tulajdo
nában, ezekhez járul 56 drb egyéb agyagtárgy, u. m. karika, 
korong, orsófej, tüzpad stb. Leihelyek Háromszéken s a többi szé
kely megyékben: Ákosfalva (2 agyagkarika, cseréptöredékek), 
Altds (agyagkanál), Bessenyei (Bábolna árok és Kis-Telek : csésze
alakú edény, fazék részletek, hengeralaku gyöngy, gyöngyszem 
fekete pasztából, agyagtömb, orsófej, korong), fízofalvci (fazék 
fenekén ébre állított négyszög, a szembeeső szögek átlókkal ösz- 
szekötve, a szögek végén egy-egy gömböcske), Doboly (tálalj), 
Fntásfalva (karika), Gelencze (2 agyagkarika), Imecsfalva (egy 
karika s a temetőben talált csészealaku edények és egy nagyobb

* Ismertettem a „Székely Nemzet1' 1885-ik évi aug. 1. (117-ik) számában 
Bessenyei őskori k arikapénzek  cz'm alatt.
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ngyagkorong), Kézdi-Vásárhely (urna, nagy urna perem, csésze, 
csésze alsó fele, csupor, agyaggömb, orsófej, azután cserépdara
bok), Killyén (2 orsófej), Kovászna (csupor, egy ép és egy össze
törve, orsófej), K&röspatak (Udvarhelyiül, tiizpad), Pei'ófalva (2 
nagy urna durva vöröses agyagból, 1 csupor), Szent-Katolna (csu
por alsórésze, a csuporban, melyet a találók összetörtek, 1881-ben 
thasosi tetra drachmát és római köztársasági érmeket leltek), 
Sepsi-Szent györyy (a polgári fiúiskola telkén : 3 füles csupor, 1 
fazék, 1 11 agy óbb s 1 egy kisebb csésze, azután 1 koponya s 1 
koponya részlet, az Eprestetőn: 1 benyomott oldalú fazék, 1 
csupor, 1 szürőtöredék, 1 római gyöngy, 1 férfi nemi részt ábrá
zoló agyag töredék, orsófej, korong, cserépdarabok, továbbá meg 
nem határozott helyről egy karika és agyagkup), Telek (csésze
részlet és csupor kihasasodó öböllel, harántos körömbenyomásos 
díszítéssel) és Torja (5 orsófej.) Ezekhez jön Dobról egy szürke 
vályogból készült csupor, nagy, széles száddal, szűk nyakkal, kiöb- 
lösödő oldallal, Maros-Portusról és Nagy-Kapusról egy csupor ős 
Pátkáról egy római kori barbár edény ; továbbá a tószegi őste
lepről egy nagy urna, egy kisebb fazék, 45 kis csupor és bögre 
s 6 egyéb agyag készítmény, kanál, tiizpad, orsófej, tölcsér, szűrő, 
korong), melyeket 1881. folyamán Antos János úr küldött a 
múzeumnak, mint a saját, meg b. Weigelsberg Edéné úrhölgy, 
Dolenszky Imre és Márton Ferencz urak ajándékát, s a tordosi és 
nóndorvályi őstelepről Torma Zsófia úrhölgy ajándéka; 200  drh 
cseréptöredék (pontokkal és vonalakkal alkotott változatos díszí
téssel), s egyéb agyag tárgy, u. m. egy 10 cm. átmérőjű közepén 
átfúrt vastag agyagkarika, kifúrt agyagkorong, agyag gömb fele, 
szürőtöredékek, tüzpadok, agyaghasábok, tűzhely tapaszok stb. 
Ezekhez járul a mihályfalvi kő- és csont eszközökkel együtt talált 
s már föntebb említett agyagkorong, tűzhely tapaszok és cserép
darabok.

Ez utóbbi leletek még a kőkorba mennek vissza s innen 
benyúlnak a bronzkorba is, legalább a mi a tószegi, tordosi és 
nóndorvályi telepeket illeti. Háromszéken kétségtelen kőkori telepről 
nincs tudomásom; az a négy telep, melyet megvizsgáltam, t. i. 
az imecsfaloi, bessenyei, kézdi-vásárhelyi és sepsi-szentgyörgy-epres- 
tetei, későbbi korból való.* Az imecsfalvi telep legjellemzőbb darab
jait azon csészeforma edényrészletek képezik, melyek állanak egy 
felső csészéből és a mennyire a töredékekből kivehetni, harang
módra kiszélesedő alsó részből; rendeltetésük eddigelé még nincs 
megállapítva, valószínű, hogy érczolvasztásra használták. Ezekhez 
járulnak zigzugos és körömbenyomással díszített cserépdarabok s 
a már említett obszidián-penge és szilánk s egy csontlemez.

*A kézdi-vásárhelyi tslep leírását közöltem a „Nemere11 ez. lap 1882-ik 
évi 40-ik, a sepsi-szentgyörgyiét u. a. lap 1883-ik évi 88-ik s a bessenyeit a 
„Székely Nemzet11 1885-ik évi 148—150-ik számaiban.
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Hasonló csészerészletet találtak Teleken s aztán a bessenyei ős
telepen, mely a falutól nyugatra eső „Bábolna-árok“ mentén és 
a „Kis-Teleken“ terül el s cserépdarabok, disznó- és tulokcsontok, 
aztán főleg a „Kis-Telek“ keleti részén, az úgynevezett „Telek- 
háton“ vas salakdarabok, füstös szarukő (vagy a bessenyeiek 
elnevezése szerint „disznyókova") szilánkok, ritkábban egy-egy 
tűzkő- és obszidián-szilánk mutatják a telep helyét. E csészerész
leten kivül azonban a bessenyei telep nem tüntet fel egyéb ana
lógiát az imecsfalvival, de annál többet a sepsi-szentgyörgy-epres- 
tetei s a kézdi-vásárhelyi barbár-teleppel. Mindegyiknek legjel
lemzőbb tárgyait azon párhuzamos hullámvonalakkal díszített 
edénytöredékek képezik, melyekhez hasonlók a Közép-Duna és 
Tisza vidékén népvándorláskori tárgyakkal együtt fordulnak elé.* 
A teleprétegek csekély mélysége miatt egész edény ilyen díszítéssel 
csak ritkán található; a Székely N. Múzeum tulajdonában össze
sen kettő v a n ; az egyik egy középnagyságú fazék Sepsi-Szent- 
györgyről, melynek felső része a két fül között sajátságos módon 
össze van lapítva s készítését négy pár három-háromból álló 
bekarczolt hullámvonal képezi, a felső és a második s az alsó és 
a harmadik pár között párhuzamos vízszintes vonalakkal, magas
sága 30 cm., a két fül közötti távolság 28 cm., a benyomott 
oldalak között 7 cm., fenekének átmérője 13.. cm .; a másik a 
martonfálvi amphora, a mely azonban már kétségtelenül római. 
A hullámvonalak, különösen az eprestetei cserepeknél nagy válto
zatosságot tüntetnek fö l; a kettős, hármas, négyes, ötös hullám
vonalak mellett vannak olyan darabok is, melyeken tiz-tizenegy 
vonal is végig fut sűrűn egymás m ellett; némelyiken a hullámvo
nalak félkörivekbe mennek át, némelyiken megtörnek s zig-zug 
idomot képeznek, más darabokon pedig két pár hullámvonalas 
díszítés akkép fonódik össze, hogy egymást metszik s egyik pár
nak a felső görbülete a másik pár alsó görbületének felel meg. E 
cserepek felülete általában véve érdes, anyaguk durva, s bár ko
rongon készültek, barbár eredetük nyilvánvaló. Egy más sorozat
hoz tartozik egy besenyei csészetöredék durva, feketés agyagból, 
füle alatt két vízszintesen futó vonal közt egymást metsző bekar
czolt harántos vonalakkal van díszítve akkép, hogy a vonalak 
élükre állított apró koczkákat képeznek. Ugyanezt a diszitésmódot 
megtaláljuk a kézdi-vásárhelyi cserepek közt is. Egy besenyei s 
egy kézdi-vásárhelyi cseréptöredék durva fekete agyagból, füle alatt 
a kidomborodó öblön balról jobbra futó ujjbenyomás által előál
lított harántos bordákkal van díszítve. Legszámosabb mind a három 
telepen az olyan cserépdarab, melynek anyaga egészen durva vöröses 
vagy sárszinü, tökéletlenül iszapolt s rosszul égetett agyag, vastag 
falazattal s egyszerűen kézzel idomítva, némelyik a fül alatt viz-

* Arch. Ért. Új folyam. I. b. I. rész. 159. s köv. 1. — U. a. II. k. 
II. r. 143. 1.



szintesen futó domború szalagban köröm- vagy ujjbenyomás által 
képezett ’ primitív ékitéssel ellátva. A nagyobb töredékek s épebb 
darabok, mint Besenyőről egy nagyobb s két kisebb fazék alsó 
része és egy csésze, Kézdi-Vásárhelyről egy kisebbszerü tál és egy 
csésze oldalán bütyökkel, Sepsi-Szentgyörgyről egy oldalán szintén 
bütyökkel ellátott nagyon primitív kis bögre egyszerű, minden csin 
nélküli, esetlen idomokat tüntetnek föl. Ezek mellett találhatók 
mindegyik telepen jól és egyenletesen kiégetett, simára csiszolt 
fölületü, vékony falu, kékes szürke cserépdarabok is, melyek már 
fejlettebb technikára vallanak; egy ilyen anyagú Kézdi-Vásárhe- 
lyen lelt összetört korsó a római edények könnyed és Ízléses ido
mait tünteti föl ; a besenyei telep nehány ilyen darabja bekarczolt 
hullámvonalakkal van díszítve, egy grafittal csiszolt peren töre
déken pedig gyengén benyomott s az alapszínnél valamivel söté- 
tebb széles zig-zugos ékités van. Mind a három telepen bőven 
találhatók tulok- és disznócsontok, bordák, állkapcsok és szétha
sogatott szárcsontok, melyek a cseréptöredékekkel együtt azt ' 
mutatják, hogy a hessenyei, sepsi-szentgyörgy-eprestetei és kézdi- 
vásarhelyi őstelepek egykori lakóinak életviszonyai egyformák voltak, 
edényeiket azonos izlós szerint, hasonló technikával készítették s 
egyforma életmódot követtek. Ebből kitetszik, hogy egészben véve 
egy korban éltek s egy nemzetiséghez tartoztak. A mind a három 
telepet jellemző hullámvonalas díszítés a magyarországi leletek ana
lógiájára a népvándorlás korába (IY—IX. század) helyezi e telepeket, 
a „Bábolnán11 és „Kis-Telken“ talált kőeszközök pedig visszavezetik 
a kőkorba. Úgy látszik azonban, hogy amannál régebbiek, emen
nél sokkal későbbiek. A vasat mind három telep lakói ism erték; 
a Bessenyei „Kis-Teleken“, mint említettük, nagy számmal talál
hatók vassalak-darabok, Kézdi-Vásárhelyen előfordult egy vaspánt 
töredék, a sepsi-szentgyörgyi Eprestetőn pedig vaskéspenge. Ezen
kívül a kézdi-vásárhelyi telepen egy több rekeszszel ellátott vörösre 
égetett kemenczeszerü kis építményben egy párkányos római tégla, 
s a föntebb említett római korsó darabjai, továbbá Antoninus Pius 
kopott ezüst érme, Sepsi-Szentgyörgyön pedig egy római gyöngy
és II. Constantius billon érmének töredéke (A ...............S PEAVG.
R. koszorúban YOTIS XXX MYLTIS XXXX) találtattak. Mind
egyik telep tehát közös barbár jelleget tüntet föl a rómaiakkal 
való érintkezés nyomaival, mit nemcsak az érmek s az imént 
említett tárgyak, hanem az egész durva cserépdarabokkal vegye
sen található finom kékes-szürke agyagból készitett s jól kiégetett 
edénytöredókek is tanúsítanak. E telepek kora e szerint a római 
uralom idejébe s az azt közvetlen megelőző korszakba tehető; 
oly nép lakta, mely a rómaiak előtt már huzamos idő óta itt 
tanyázott, erre vall különösen a bessenyei telep kő- és csontszer
számaival, de a mely nép a római uralom alatt is fentartotta 
magát, sőt egy Bessenyőn lelt bronz csatt tanúsága szerint átnyúl
tak e telepek a népvándorlás korába is.
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A népváiidorlásliori gyűjtemény csak néhány darabból 
áll, de ezek között van egy fölötte becses emlék : az Olt medré
ben Al-Doboly község határában talált s a Székely N. Múzeum 
birtokába István József ajándékából került vas kard,* melyhez 
hasonló Magyarország területén eddig még nem fordult elé. A 112 . 
cm. hosszú, kétélű egyenes kard pengéje 3.8 cm. széles; kettős 
lemezből készült s egészben 3 cm. széles és 12 cm. hosszú kéz
védője, mely alapidomát tekintve, lefelé hajló s kissé kihegyesedő 
körívet képez, két egymásnak hátat fordító párduczot vagy leo
párdot ábrázol fekvő helyzetben, tátott szájjal, oldalukra kunko- 
rított farkkal, nyakuknál, első lábuknál s farkuknál apró koczka 
alakú cizelirozott foltocskákkal; markolata 8 cm. hosszú és 2'5 
cm. széles, közepén széles barázdával ellátva s benyomott apró 
csigavonalakkal ékítve ; a markolat vég két körhajlásban szerkesz
tett s fejjel egymás felé álló delfint ábrázol, Hampel J. úr lega
lább ennek tartja a rozsda miatt egészen jól ki nem vehető díszít
ményt, mig Huszka J. úr stylizált levélnek nézte. A Szasszanida- 
kori perzsa Ízlésnek e rendkívül érdekes emléke a honfoglalás 
idejében kerülhetett a Székelyföldre. Kora a VII—Vili. századba 
megy vissza. Tekintve, hogy hasonló kardokat Keleti Oroszország
ban a Közép-Volga mentén, az egykori Nagy-Bolgárország és a 
vele szomszédságban volt Nagy-Magyarország területén találnak : 
nagyon valószínű, hogy nem is egyenesen Perzsiában készült, hol 
a Szasszanidák uralmát már 642-ben megdöntötték a hódító ara
bok, hanem Nagy-Bolgárországban, melynek fővárosát, Bulárt az 
ott megtelepedett iráni elemek, az Árpádok alatt nálunk is isme
retes izmaeliták vagy böszörmények (beszermin, buzurmán =  muzul
mán) ezen időtájban emelték a kelet-európai ipar- és kereskedelem 
központjává. Nagy-Bolgárország egyik népeleme pedig az arab 
irók szerint az „eszegel11 vagy „el-szekek“, illetőleg „el-szekel“ 
nép volt, melyet e sorok írója egyenesen a honfoglalás előtti 
székelységnek tart.** Nagyon érthető tehát, miféle utón jutottak 
a székelyekhöz a nagy-bolgárországi készítmények. S így e kard 
nemcsak mint becses műtárgy hívja fel érdeklődésünket, hanem 
ethnologikus vonatkozásainál fogva is. Egyéb, a hunyadmegyei 

•Letnyek környékén talált népvándorláskori tárgyat Berzenczey 
Istvánná úrhölgy ajándékozott 1885. folyamán a Székely Nemzeti 
Múzeumnak. E tárgyak: egy ezüst boglár, mely szélén kifúrt 
lapos korongot képez, közepén domború rózsával, körűié vésett 
aljú mértani díszítéssel s a szélén gyöngysoros körrel; azután 
egy aranyozott bronz szíjjvég, (négy részre osztott áttört karika 
egyszerű virágindából szerkesztve, hátsó részén két peczekkel);

* Ismertettem az „Archaeologiai Értesítő" 1886-ik évi folyamában, VI 
K. 3. sz. 234—238. 1. Akkor XI—XII. századbeli arab kardnak gondoltam, 
Hampel úr volt szives felvilágosítani eredete felől.

** L. alább a 21ő-ik lapon,
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egy tekercsben végződő nyílt bronz karika aranyozás nyomaival; 
és egy bronz sallangrészlet (fejénél karikával ellátott, vége felé 
szélesedő lemezke, mely a végén a szíjj befoglalásán nyílással 
és szögecskével van ellátva.) Ezen kor emlékei közé tartozik 
még egy táepd-Bessenyön lelt bronzcsatt is, melyet 1884. nya
rán több más részint őskori, részint pedig XVI—XVII. szá
zadbeli tárgygyal együtt Forró Béla úr ajándékozott a múzeum
nak ; a csatt egyszerű idomú, áll a körded alakú alsó részből, 
melyet három szeggel erősítettek a szíjjhoz és a tojásdad 
idomú felső karikából; óhajtandó volna lellielyének pontosabb 
ismerete, hogy vájjon a Bábolna-kistelki barbar telepen talál
ták-e ? de ez irányban tett kérdezősködéseimre nem kaphattam 
felvilágosítást. Egy nagy vasszekercze (lelhelye Zágon), két lánd- 
sacsúcs, négy nyilcsúcs és egy vaskés egészítik még ki a népván
dorláskori gyűjteményt.

A római tárgyak gyűjteménye jelentéktelen ; összesen 
162 darabból áll, ebből is 94 drb a téglafélékre esik. Háromszék 
területén — úgy látszik az eddigi leletekből — a római elem 
nem alapított községeket, annál kevésbbé városokat; a régi lakos
ság a sepsi-szentgyörgyi, kézdi-vásárhelyi és bessenyei barbár tele
pek tanúsága szerint a római uralom alatt is fentartotta m agát; 
a mi római elem volt itt, az mindössze a bereczki és komollói 
castrumok őrségére szorítkozott. Innen kerültek a barbárok közé 
azok a római tárgyak, melyek szórványosan előfordulnak Három
szék területén. Ezek közül első helyen is egy Martonfalván talált 
73 cm. magas amforát említünk meg ; díszítése a nyaka alatt és 
a peremén az a szlávnak tartott hullámvonal, mely — mint emlí
tettük — az ország egyéb részeiben népvándorláskori tárgyakkal 
talált edényeken szokott előfordulni, a háromszéki leletekben pedig 
a római kor emlékeivel együtt találtatik, de úgy Sepsi-Szentgyör- 
gyön, mint Kézdi-Vásárhelyen és Bessenyőn a lelt tárgyak nagyobb- 
része magán viseli a barbárság félreismerhetlen jellegét. A mar- 
tonfalvi edényt azonban aligha barbár készítette ; idoma a nyak 
alatt hirtelen kihasasodó s aztán folyton karcsúbbá váló öböl (kerü
lete 159 cm.), mi a 17.,- cm. átmérőjű kis fenékkel együtt az 
egésznek bizonyos könnyedséget kölcsönöz s aztán a szürke agyag 
kiégetésében nyilvánvaló fejlettebb technika mind arra váll, hogy 
római fazekasnak a műve, a ki azonban a díszítésben felhasználta 
a népies motívumokat, mint ezt a Székely Múzeum néhány alig
hanem Bereczkröl gyűlt párkányos téglája is mutatja.* Az amfo
rát 1883. november elején Horváth Ignácz volt honvéd-huszár 
ezredes úr ajándékozta a múzeumnak. Polyánból Zonda Mihály 
úr ajándéka folytán egy a nyéllyukkal a végén ellátott hosszú 
csákány került az imecsfalvi gyűjteménybe, melyet Téglás Gábor

* Ilyen népies díszítésűnek tartom azon pannóniai római edényt is, 
melyet Hampel úr emlit meg az Arch. Ért. Uj f. I. k. I. r. 160. lapján.
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úr római Lányász csákánynak t a r t ; alakja mindenesetre annak 
mutatja, csak a vele együtt adott és szintén Polyánban talált tár
gyak okoznak kétséget; az a kérdés, hogy ezekkel együtt talál
tatott-e ?* Egy Hatolykán talált s bekarczolt körkörös díszítéssel 
ellátott csontnyelü kést Damokos Sándor úr adott. Római gyön
gyök vannak a Bálványosvárból, (25 darab jól kiégetett sárga 
paszta, fehér-kék körökkel), Imecsfalváról (fekete paszta, két fehér 
vonal közt fehér hullámvonallal), egy nagyobb Szeniorjáról (sárga 
paszta, kettős kék-fehér körökkel, egy másik hasonló gyöngyszem 
lelhelye ismeretlen); rómaiaktól jutott a sepsiszentgyörgyi Epres
tetőn hajdan létezett barbár telep lakosaihoz is azon fekete pasz
tából készült és sárga körökben vörös foltokkal ellátott nagy 
gyöngyszem is, melyet 1883. október végén rendezett ásatáskor 
találtunk. Nehány bélyeges (COHors HISpanica 3 drb és COHors 
IBRACaraugusteorum 5 drb), és egyszerű párkányos tégla Bereczk- 
röl, egy párkányos tégla és két vizvezető cső Kézdi-Vásár- 
helyről, egy egyszerű párkányos tégla Nagy-Borosnyóról s töre
dékek a komollói castrumból és egy vizvezető cső Magyarosról 
egészítik ki a múzeum Háromszéken talált római tárgyait. Udvar
helymegyéből Székely- Udvarhelyről fkapott az imecsfalvi gyűjtemény 
Jakab Gyula úrtól egy csont tűt, egy a fürdőknél használt mele
gítő edényt s tégladaiabokat, egyen a Cohors IV. Brittannorum 
bélyegének kezdőbetűjével, egyen pedig kutyaláb nyomokkal; azután 
Huszka József úr ajándékozott 1883. február havában 3 darab 
bronz kocsi részletet, melyeket Homoród- Szent-Mártonban a szán
tóföldön találtak. Köztük a legépebb és legteljesebb darab áll egy 
8 cm. átmérőjű és l a cm. széles karikából, melybe egy 9 cm. 
hosszú tag van fűzve ; ezen tag pedig két egymással keresztben 
álló gyűrűből van szerkesztve, melyeket egy gomb köt össze, a 
felső gyűrű egy 2.3 cin. átmérőjű csészével van ellátva; az alsó
ról pedig egy 2.7 cm. átmérőjű karika csüng le. A másik darab 
egy ilyen tagból áll, a harmadik pedig hasonló tagnak a töre
déke. A többi tárgy egy háromágú szigony, egy körkörös díszí
tésű csontfésü darabjai, 3 kis fibula bronzból, 1 bronz tű, 2 bronz 
zár (egyik Pompeiből), egy aprószemü bronz láncz darabjai, egy 
karperecz gagatból ketté törve, egy terracotta edény, öt mécs, (egy 
FORTI bélyeggel, egy Kispalákról, egy Pompeiből), 10 mozaik s 
egy gipsz szobor Pompeiből, egy Mogyorón (Marostorda m.) talált 
23 cm. hosszú és 9— 14 cm. széles piskóta alakú padozat tégla 
s 28 kisebb jobbára Apulumból (Gyula-Fehérvár) s részben 
Aquincumból (O-Buda), piskóta alakúak s nyolcz és nágyszögüek, 
egy fürdőmelegitő edényt Kocsárdról, a LEG(io) XIII. G(emina) 
bélyegével ellátott téglák Gyulafehérvárról, s bélyegnélküliek Dicső-

* E tárgyak : egy (a középkor népétől való) bronz gyertyatartó, egy 
kisebb csákány, egy kalapács, egy zárrász, egy kova sárkány , egy modern 
alakú yésü, egy széles és egy hosszú ekevas, — az utóbbiak mind vasból.
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Szent-Mártonból. A téglanemüek összes száma 94 drb, ebből pado
zattégla 29, vizvezető cső' 8 , bélyeges tégla 15, egyszerű tégla 42. 
Ezekhez járul 4 vásárolt egyptomi szobrocska agyagból.

A fegyvertár összesen 257 darab, a hadászat körébe eső 
különböző tárgyat foglal magában, melyek a következők :

Kard, tőr, handsár . . ...........................33
„ „ „ részlet . ...........................5

Tarsoly és részletei . . ...........................12
Buzogány ........................... ...........................13
Csákány, fokos . . . . ...........................16
Lándsa, alabárd, dsida . ...........................4
Lőfegyver........................... ...........................29

„ részlet ..................... . . . . . .  11
Lőszertartó . . . . . . . . . . *16
G o ly ó ................................ . . . . V  . 11
Sisak . . . . . . . ...........................6
Pánczél . . . . . . ...........................3
Huszáring részlet . . . ...........................11
Sarkantyú ........................... ...........................38

„ részlet ..................... ...........................5
K e n g y e l ........................... ...........................5
Z a b l a ..................... , . . . . . . .  13
P a t k ó ................................ ...........................6
N y e r e g ........................... ........................... 3
T ro m b ita ........................... ..........................  1
Tiszti ö ltö n y ..................... ........................... 2
Csákó, egyéb föveg . . ...........................9
Tiszti öv, paszománt . . ...........................5

A  kardfélék közt van 21 kard, 7 tőr, (3 vítőr, 3 kisebb 
tőr, 1 bottór), 4 handsár, 1 vadászkés, 1 kardmarkolat és 4 kard
tok. Ezek sorozatát, nem számítva ide a magyarosi bronzkardot 
s az aldobolyi — YII—VIII. századbeli szasszanida-stylü vaskardot, 
melyeket a bronz- és a népvándorlásköri tárgyaknál méltattunk, 
három középkori XIV—XV. századbeli kard nyitja meg. Minde
gyik egyenes, mint középkori kardjaink általában; (a görbe kar
dok, bár a régebbi időben.sem voltak ismeretlenek, mint a Nagy 
Lajos korabeli Képes Krónika rajzai, Nagy Lajos udvarában egyik 
vitéznek és Lél vezérnek a kardja bizonyítják, csak a XVI. szá
zadban jöttek általános használatba; a penge széles, a két kézre 
készített markolat és az egyszerű keresztvas hosszú; a markolat
gomb egyiknél, melyet Miklósvárt találtak s az imecsfalvi Mú
zeumnak Simon Sámuel úr ajándékozott, hegyes körteidomu, a 
másiknál, melynek leihelye a pávai erdő s 1885. őszén Cserey 
Jánosné úrhölgy szerezte meg, nyolczszögü,. a harmadiknál, melyet 
a folyó 1889-ik óv őszén Sümegh erdész úr ajándékozott s a 
Bodzán, Manicsel nevű hegykupba szúrva találtak, közepén bevésett 
keresztecskével ellátott lapos korong. Görbe magyar kard a régebbi
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időből három van ; egy egész egyszerű a XVII-ik századból, egy 
hosszú huszárkard kézfejvédővel s madárfejben végződő markolattal 
ellátva a XVII. század végéről vagy a múlt század elejéről a 
markolat végéről lelóggó lánczocskával. Ugyancsak a múlt század 
első feléből való egy díszes fringia, mely 1881. telén Szigethy 
Miklós honvédezredes ur ajándékából került a Székely N. Múzeum 
birtokába. A kard 93 cm. hosszú, sárgaréz markolata kézfejvédő
vel is el van látva ; 80 cm. hosszú és 5 cm. széles aczélpengéjén 
harczi jelenetek vannak kiverve törökök s magva]' huszárok, meg 
németek között. Fölirata a penge egyik oldalán a markolat a la t t : 
„Borosnyai László11 : ugyanazon oldalon a la n t: „Az Haza és a Ki
rály “ ; a másik oldalon : „Sebb meghalni, mint gyalázatasan élni. 11 
Megrongált állapotban levő fatokja piros bársonynyal van bevonva 
s felső részén, közepén és alján s a szélein barokk ízlésű sárgaréz 
pántokkal ellátva. Valószínűleg kolozsvári munka. A kardot Bem 
tábornok ajándékozta Szigethy Miklósnak Nagy-Szebenben, ő pedig 
Kolozsvárott kapta. A jelen századból való néh. Szentiványi József 
volt felsőfebérmegyei alispán és országgyűlési regalista diszkardja. 
dúsan aranyozott s domború buzakalászokkal diszitett réztokkal, 
markolatán kivert virágokkal s viráglevelekkel és oroszlánfőben 
végződő markolattal, mely egy stylizált viráglevélből kinövő szirén 
által van összekötve, az egyik végén madárfejben, a másikon ró
zsában végződő kézvédővel. A kardot 1887. tavaszán özv. Cserey 
Jáuosné úrhölgy ajándékozta. Négy Máriá-Terézia korabeli — 
kétfejű sassal ellátott — egyszerű magyar kard s egy XVII. szá
zadbeli széles pengéjű s kézíejvódő kosárral ellátott német kard 
érdemelnek még említést. Egy egyszerű, keresztalaku markolatos 
vítőrnek a pengéje a rajta levő fölirat szerint toledói, egykori 
tulajdonosa : ANTONIO BINCINIO. Szintén toledói pengéje van a 
bottőrnek is. A balkáni fegyverek közt említést érdemel egy filig- 
ránművcs handsár ; a másik három egyszerűbb.

A magyar kardnak kiegészítő része a tarsoly. Ezekből hat 
van a Székely N. Múzeum birtokában és pedig egy Erdély czí- 
merével s arany pillangókkal, bárom V. Ferdinánd nevének kezdő
betűivel (F. I.) s hadi jelvényekkel (Potsa János volt székely 
huszár-őrnagy, Péchy őrnagy s egy ismeretlen tarsolya), egy két
fejű sassal, gyomrában a magyar czímerrel s arany-ezüst pillan
gókkal (1844-ki magyar testőri), egy pedig ezüst paszománttal 
környezve korona alatt PaP monogrammal díszítve. Ezekhez tar
tozik még hat kivarrott szíj, bőrtok stb.

A buzogányok közt van 2 régi (XV — XVI. századbeli) tollas 
buzogány, egyiket Cserey Ákos úr ajándékozta, aztán 4 gerezdes 
(XVII. századbeli), egy egyszerű gömbalaku (ajándékozta Orbay 
Mátyás úr) s egy, melynek gömbje szögletekben törik meg, 2 
lánczos buzogány, melyek közül egyik egyszerű, a másik pedig 
gerezdes gömbben végződik és három csata csillag. Megemlítünk 
közülök egy díszes sárgaréz buzogányt, körteidomu gerezdes fej
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jel, mely családi hagyomány szerint kebelei Nagy Péternek, II. 
Rákóczi György egyik — a lengyel hadjáratban részt vett ezredesé
nek volt egykor a tulajdona ; a múzeumnak kebelei Nagy Sámuel 
kir. táblairó úr ajándékozta. Ugyanezen időszakból való egy szin
tén a szebb alakúak közé tartozó s hasonlókép körteidomu 
gerezdes fejjel ellátott vasbuzogány is, mely özv. Cserey Jánosnő 
úrhölgy ajándékából 1888. év őszén került a múzeum tulajdonába.

A  fokosok és csákányok sorozata, áll 8 fokosból, 2 csákány
ból, 4 baltából s 2 fafokosból. Ezek közt még a középkorba nyú
lik vissza 4 Sámsondon talált balta (ajándékozta gróf Bethlen 
Gyula úr) s a Pólyáidban lelt balta és csákány (Zonda Mihály úr 
ajándéka); XVI—XVII. századbeli egy széles négyszögü fokkal 
és görbe hegyes szárral ellátott nagy fokos, melyet Csanády Béla 
úr ajándékozott az imecsfalvi gyűjteménynek. A két díszes fafo
kosnak a belekarczolt s kifestett magyar stylii virágok, rózsák, 
tulipánok, szegfűk kölcsönöznek érdekességet.

A  lándsqfélék közt van egy alabárd, egy dsida, egy 1848/49-iki 
oláh lándsa és egy zulu-aszagaj, a rajta levő fölirat szerint ahhoz 
hasonló, melylyel Bonaparte Napóleon herczeget a zuluk megölték.

A  lőfegyverek összes száma 29, melyhez járul 37 lőfegyver 
részlet vagy ahhoz tartozó készülék. Nemeik szerint van : 4 puska, 
2 karabin, 18 pisztoly, 1 szélpuska, 1 kis ágyú, 2 puska- és 1 
pisztoly cső, azután 5 kováspuska szerkezet, 4 pisztoly tok, 1 pisz
tolyagy, 1 szurony, 9 lőportartó, 6 patrontáska, 9 vas- és 2 kő
golyó. A puskák közül kettő kovás, (az egyik kirakott bosnyák 
fegyver), kettő pedig szuronyos modern hátul töltő és pedig 
mindegyik az 1877-iki orosz-török háborúból való emlék, neve
zetesen egyik plevnai török puska, a másik pedig azon jobbára 
elkobzott fegyverekhez tartozott, melyeket az oroszok ellen a 
Székelyföldről tervezett támadás alkalmával a székelyek közt akar
tak kiosztani. A puskacsövek közt figyelemre méltó az aranybetüs 
török föliratu, melyből azonban csak az „Allah11 vehető ki. A 
pisztolyok egy pár kivételével kovások s részben még a függet
lenségi harcz idején is használatban voltak; három közülök bal
káni, az egyik gyöngyházzal kirakva. A két karabin közül nagyon 
érdekes szerkezete van egyiknek, melyet Gaál Zsigmondné úrhölgy 
ajándékozott az imecsfalvi gyűjteménynek; a karabin kovás és 
kétcsövű, de csak egy sárkánynyal, a cső egy billentyű megnyo
mása által forgatható, mint a inai revolverek. A 25 cm. hosszú 
gyermekágyut Nagy Miklós úr készítette az abszolutizmus elején. 0  
ugyanis 1849-ben, mint gyermek, a Gábor Áron ágyúinak min
tájára egyet kicsiben után csinált, a melylyel aztán Csányi László 
kormánybiztos tiszteletére lőttek, midőn megnézte a kőzdi-vásár- 
helyi ágyú-öntő műhelyt. Csányi ezt magával vitte, emlékbe. Az 
osztrák uralom alatt hírhedt Kovács kapitány kereste az ágyút, de 
nem kapta meg s ekkor öntette Nagy M. úrral azt, a mely Forró 
Móricz úr ajándékából 1880. folyamán a múzeum birtokába jutott.
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A  lőportartólc egy kivételével szaruból vannak készítve s 
többnyire egymásba zárt köröcskékkel és mértani rózsákkal diszítve. 
Egyikbe, melyet Zathureczky Berta (Kelemen Lajosné) úrhölgy 
ajándékozott, 1709. évszám és SOLI DEO GLÓRIA ET HONO(R) 
fölirat van bekarczolva oroszlánnal s viráglombokkal; egy másikba 
1782 évszám, SMIY betűk s aztán szarvas, kezdetleges rajzu szög
letes emberi alakok, rózsák s mértani díszítmények, ez utóbbit 
1882. telén Szűcs Mihály úrtól kapta a múzeum.

_ A  puska szerkezetek közül egyet magyaros díszítésénél fogva 
említünk m eg; mely bekarczolt tulipánokból á l l ; ajándékozta 
1884. április elején Forró Móricz úr.

A  védő fegyverek sorát két középkori fejtakaró nyitja meg 
vassodronyból készítve s a tetején kerek vaslemezzel ellátva, egyi
ket özv. Cserey Jánosné úrhölgy vásárolta a múzeumnak, másikat 
Imecs Jenőné úrhölgy ajándékozta. Négy XVI—XVII. századbeli orr
védővel és rákfark alakú nyakvédővel ellátott magyar sisak j árul ezek
hez, melyek közül egyet Sándor Kálmán úr ajándékozott, a többit 
özv. Cserey Jánosné úrhölgy szerezte. Ugyancsak az ő ajándékából 
jutott a múzeumba a három pánczél is, melyek közül az egyik 
nyak-, has- és karvérttel is el van látva.

A vasing-részletek Martonoson, Egerpatakon s Beszterczén 
találtattak (Nagy Lázár, Csiszér Gábor és néh. Zathureczky Károly 
urak ajándéka), egy-egy darabot pedig Inrecs Jenőné és Orbay 
Mibályné úrhölgyek adtak ; egész vasing azonban nincs a múzeum
ban. A részletekben aránylag még legteljesebb sorozatot a besz- 
terczei darabok mutatnak, melyek közt megvan a vasing egész 
válla, egy ujja és két más töredék.

A sarkantyúk közt legelőbb is két feltűnő nagyságú közép
kori vonja magára a figyelmet. Egyik, melyet Háromszék területén 
Telek határában találtak s Horváth Ignáczné úrlrölgy adott az 
imecsfalvi gyűjteménynek, a XIV. századból való ; széles vaslemez
ből készült, rövid száraihoz aránytalanul hosszú tarajtartó járul, 
a lemez szélessége mindenütt egyenletes. A másiknál minden egyes 
tagnak fölötte nagy a mérete, de a beosztás meglehetős arányos, 
kivéve a csillagalaku óriási tarajt, mely még igy is kiválik nagy
ságával a többi tag közül; kora a XV. század első vagy második 
harmada ; a múzeumnak özv. Cserey Jánosné úrhölgy vásárolta 
meg. A XVI. századbeli formákhoz egy a tömösi szorosban lelt 
csillagos tar aju, az előbbihez alakjára nézve hasonló, de jóval ki
sebb sarkantyú vezet á t;  ajándékozta 1881. elején Sípos Albert 
úr. Egy díszesebb XVII. századbeli sarkantyút a múlt év nyarán 
Herepey Sándor úrtól kapott a múzeum ; a könnyed hajlású szárak 
kettős, egy felső és egy alsó lemezből vannak készítve, a rövidebb 
alsó lemez át van törve és csipkézett körvonalban végződik ; lei
helye Arapatak. Egy Bessenyőn lelt kettős hajlatu szárral ellátott 
XVI. századbeli sarkantyút több más ugyanezen időből való töre
dékkel együtt Forró Béla úr ajándékozott, egyet pedig nagyon



63

kicsiny taraj tartóval, a melyből azonban a taraj kiesett, 1883. 
őszén Szentiványi Zsigmond úr; ez utóbbinek lelhelye Laborfalva.

A  kengyelek közül 3 drb vas, 2 drb réz ; egyik sem régibb 
a múlt századnál. A zablák a XVII. századtól a jelen századig 
nyúlnak le ; van köztük nehány tatár eredetű s egy díszes barokk- 
stylü a múlt századból. A lópatkók a széles lemezű XV—XVI. 
századbeli formákhoz tartoznak.

A  nyergek közül megemlítjük azon piros bőrrel bevont s 
faragványokkal díszített csontnyerget, mely állítólag Kiss Ernőé 
volt; ajándékozta az imecsfalvi gyűjteménynek Balásy Lajos úr.

A sárgarézből készült trombitát néhai Zatbureczky Károly 
űr hozta a custozzai csatából (1866. jun. 24.) s ő adta az imecs
falvi gyűjteménynek.

A régi székely határőrség egyenruhájához tartozik a nehány 
évvel elébb elhalt Potsa János, volt székely huszárőrnagy rózsával 
gazdagon aranyozott vitézkötéssel éllátott csákója, aranyozott sárga 
zsinórból készült öve s a már említett tarsolya a hozzá való kivar
rott piros bőr szijjakkal és patrontás táskája, melyeket örökösei 
(Potsa Mária, Izabella, Flóra és Gizella úrhölgyek), 1885. tavaszán 
ajándékoztak a múzeumnak. Továbbá két nagy baka csákó a jelen 
század elejéről. A függetlenségi harcz idejéből való néh. Csiky 
Domokos honvédszázadosnak Kovács Ferencz marosvásárhelyi apát- 
plebános úr által adott atillája és csákója, két bojtos huszársapka, 
egyik zöld, másik kék posztóju (amazt ajándékozta dalnoki Gaál 
József, ezt Debreczy Ferencz úr) s egy vörös sapka, (ajándékozta 
Szentiványi Ignácz úr), egy nemzeti szinü s bojttal ellátott nem
zetőri tiszti öv (Nagy Sándor úr ajándéka), egy tiszti bojt (aján
dékozta Gidófalvy Lajos úr) és néh. Cseh Sándor alezredes arany 
paszomántja, ajándékozta Cserey Ákos úr.)

Az ötvösművek gyűjteménye összesen 140 darab tárgyat 
foglal magában, ezek közül 1 arany, 6 aranyozott ezüst s 3 
aranyozott réz, 100 ezüst, 1 ezüstbe foglalt kókuszdió, 13 réz, 
bronz és ón, 16 kő, gyöngykagyló s porczellán. Az egyes tárgyak 
nemét tekintve van : 1 kanna, 1 kehely tányérral, s 2 kehelyrész- 
let, 1 kupa, 1 pohár, 2 csésze, 2 sótartó, 5 menteláncz, 1 öv, 
3 mentekapocs, 17 kisebb kapocs és csatt, 1 násfa, 1 boglár, 4 
karperecz, 12 gyűrű, 1 diadem, 7 hajtű s egyéb fejékszer, 1 
fülbevaló, 28 gomb, 2 sarkantyú, 8 kanál s kés, 3 evó'eszköztartó 
palló, 1 kötőkosártartó, 1 csengetyü, 1 fülvájó, 1 koppantó, 1 
gyertyatartó, 1 szobor, 4 feszület s kereszt, 4 faragvány, 2 festett 
porczellán-ékítmény, 7 ékkő, 3 érem, 1 pipakupak s 2 betüéíktmény.

A műbecsüknél fogva érdekesebb tárgyak a következők:
A  középkori ötvösművészet emlékei közé tartozik egy aranyo

zott ezüst kupa, melyet özv. Cserey Jánosné úrhölgy czigányoktól 
vásárolt meg a múzeum számára. A kupa alakja szája felé bővülő, 
15 cm. magas és 6.5 — 8 cm. átmérőjű hengeridom s féldomboruan 
Adámot és Évát ábrázolja, amazt fekvő ökrön, ezt ugyancsak
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fekvő oroszlánon állva, a mint a köztük levő tiltott fáról, melyre 
Éva felé tekintő koronás kígyó van tekerőzve, a gyümölcsöt lesza
kítják; mindegyiket egy-egy fa választja el a háttérben álló s 
kezében kivont pallost tartó Gábor arkangyaltól. A kupa talpán, 
melyet egy egyszerű domború vonal választ el a felső résztől, 
vadászati jelenet van kiverve, hegyes-erdős vidéken oroszlánt űző 
kutyákkal. A kivitel primitív, az egyes alakok idomai aránytalanok, 
az arczvonásokban semmi tetszetősség sincs. Későbbi bevésésnek 
látszik az Adám jobb vállánál levő NIí. monogramm és alább az 
1—6 —3—2 évszám ; a román motívumok készítésének idejét a 
XIV. századba helyezik.* .

A góth-styl virágzása idejéből való az ú. n. hodgyai ónkanna, 
mely az e század elején belevésett fölirat szerint hodgyai Tamási 
Károly és neje Manchó Jozefa ajándékából 1801-ben került a 
hodgyai ref. egyház birtokába, melytől aztán csere által özv. Cserey 
Jánosné úrliölgy szerezte meg e rendkívül becses műemléket a 
Székely Nemzeti Múzeumnak. A nyúlánk testű kanna** nyolczszögü,

- lapjain hosszúkás hatszögü mezőben góth-stylü rózsával ellátott 
baldachin alatt egy-egy szent, ú. m. Szűz Mária ölében Jézussal, 
Sz. János, portugáli Sz. Erzsébet, Sz. Apollónia, alexandriai Sz. 
Katalin és Sz. Borbála alakja van bevésve mélyített vonalakkal, 
két mező lombokkal és szalaggal van ellátva ; a hatszögü mezők 
fönt s alant kis ötszögü mezőkben végződnek ; a felsők gothikus 
virágokkal és sárkánynyal, az alsók szörnyállatokkal és czimeres 
paizsokkal vannak ellátva, ha ugyan az utóbbiak nem egyszerű 
ornamentalis motívumok. (A czimerfélék: a felső balsaroktól az 
alsó jobb sarokig vonuló pantallér által 3 részre osztott a paizs, 
a pantallérban 3. a másik két mezőben 1 — 1 csillag; egy füg
gélyes vonal által két mezőre osztott paizs, a jobb mező 3 pó
lyával, a bal mező 3X5, vagyis 15 koczkával ellátva, minden 
egyes koczka középén egy pon t; vízszintes vonal által két mezőre 
osztott paizs, az alsó egyszerűen pontozva, a felsőben a vízszintes 
vonal közepén nyugvó kétágú csonka fatörzs ;. a felső bal saroktól 
az alsó jobb sarokig vonuló pantallér, mely egy másik ellenkező 
irányban haladó pantallóid metsz kerésztül.) A födél lombozattal 
van diszitve s 3 guggoló állat képezi a lábakat. Egyik szent 
fejénél szalagba foglalva fölirás látható, melyet Orbán B. év
számnak néz s MCCC-nak olvas. Nekünk úgy tetszik, hogy ez az 
évszám korai; a kanna a góth-styl teljes kifejlése idejéből való 
s ha a fölirat az évszámot jelöli, az M-nek nézett s az Orbán B. 
által közölt rajzon is négy szárból álló betű majuskula M-ből s 
hozzáragasztott minuskula C-ből áll, vagyis a fölirat lessz : MC CCC, 
tehát 1400.

* Orbán B. A Székelyföld leírása. Pest. 1868. I. k. 153. 1.
** Rajzát közölte Orbán Balázs (A Székelyföld leirása. Pest. 1868. I. 

k. 39. 1.), de csak egy oldalról.



. Becses emléke még a középkor végső korszakának az a növény 
idomokból szerkesztett bronz gyertyatartó*, melyet Polyánban talál
tak a hetvenes- évek első felében és Zonda Mihály úr ajándékozott 
az akkor még Imecsfalván levő „Cserey-gyüjteménynek“. A gyer
tyatartó virágkelyliet ábrázol közepén tüskével, melybe a gyertyát 
beleszurták; karcsú és nyúlánk szára közepén kidomborodik, a 
fejtől és talptól 4—4 nádcsomó idomú tagozás választja e l ; talpa 
felforditott & egészben véve háromszög idomú virágkelyliet ábrázol 
szóién csipkézettel, mely állatlábakat utánzó három lábat takar. 
Egész magassága 36.6 cm. (23 -f- 13.6), melyből a 6 - 8 .B cm. 
átmérőjű fejre 7, a szárra 18.B (15.B -|- 3), a 8.6 cm. átmérőjű 
talpra 10.6 cm. esik. ,

Ezen időből való egy sodronyműves ezüst tüfej is, mely Sepsi- 
Szentgyörgyön Yáncsa György úr templomutczai telkén került nap
világra Mátyás király dénáréval együtt s Yáncsa Gy. úr ajándé
kából 1883. telén mindegyik a Székely N. Múzeum birtokába jutott.
A tűfej félgömbalaku, diszitését 4 liáromszirmu virág képezi, melyek 
sodronyműves félkörökbe vannak foglalva; közepén kis ékkőtartó
val van ellátva, melyből azonban az ékkő kiesett. Átmérője 1.2 
cm., hossza a tű megmaradt szárával 2.2 cm. A M. N. Múzeum tulaj
donában hasonló ékszerek szintén ezen időtájból eredő érmekkel 
együtt találtattak régi sírokban.

Középkori gyűrű van három, mindegyik rézből. Egyiket 
Zathureczky Miksa úr ajándékozta 1882. elején; feje belül üres, 
0;B cm. vastag és 2—3 cm. átmérőjű korongot képez, kettős dom
ború gyöngysorral díszítve, közepén tüskével, oldalán áttörve s az 
áttörések filigránnal környezve; a fej a 2 cm., átmérőjű és 0 .c 
cm. széles karikához 2 rózsával van oda erősítve, a karika alja 
hasonló rózsával ellátva. A másikat Sepsi-Szent-Ivánban találták 
s li-85. vége felé Sándor István úrtól kapta a múzeum; a fejet 
bevésett virág forma jelvény (czímer V) ékíti. A harmadiknak a 
díszítése a gyürüfej négy oldalába bekarczolt körívekből áll.

A XVI I .  századbeli erdélyi ötvös-művészet emlékeiből való 
egy ezüst foglalatú kókttszdió-kehely ezüst tányérral. A peremén 
levő ezüst pántba a következő későbbi fölirat van bevésve: B X 
DIOSzEGI ISTVÁN * B * KOMAROMI * KATA * ADGyAK 
IsEN DITSÖSÉGERE. .1747. Talpát roccocco-stylű áttört lombo
zatot képező tag köti össze a dióval. Az egyszerű tányóralakú 
födő fölirata hasonló a föntebbihez azzal a különbséggel, hogy

■ ' • 6 §  *

* L. leírását Uampél József úrtól az „Archaeológiai Értesítő" 1880-ik 
évi folyamában (XIV. k II. f. 79. 1.) Hampel úr, ki a gyertyatartót még 
1376-ban rajzoltatta le, tévesen mondja, hogy az Szikszay László őskori gyűj
teményével volt Budapesten. A rajz teljesen a Székely N. Múzeum gyertya
tartóját ábrázolja ; az azonosságot azonban, ha még lehetne kétség, egészen 
bizonyossá teszi az a körülmény, hogy a gyertyatartó a szár alján, épen a 
cscfmóidomu tagozás fölött ketté van törve s ezt a közölt rajz is ilyen módon 
tünteti föl.

5
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„ANNO 1747“ szavakkal végződik. Az idei őszön szerezte a múzeum. 
Igen jellemző darabja e kornak egy díszes aranyozott ezüst mellékszer 
vagy, mint őseink nevezték : násfa; fiait etető pelikánt ábrázol, 
fölötte csokorral, a pelikán 1 smaragddal, 1 gyöngygyei s 7 grá
náttal (a 8 -ik hiányzik), a csokor 1 opállal s 12 gránáttal van 
ékesítve. A Cserey-család ékszereiből özv. Cserey Jánosné úrhölgy 
ajándéka. Továbbá egy pár tulipán idomú sodronyműves ezüst 
mentekapocs, egyik 5 nagyobb s 6 kissebb tagból álló lánczczal 
és egy rózsát ábrázoló, újabban melltűvé átalakított szintén sodrony
műves mentekapocs. Amaz Gidófalvy Pálné úrhölgy ajándékából 
került az imecsfalvi gyűjteménybe, emez a Cserey-család régi 
ékszereiből való. Egy 126 cm. hosszú, negyven 8-as alakú tagból 
álló s kés- és villatartóval ellátott, roceocco-izlésű vert művü 
ezüst övét, melyet Szent-Katolnán találtak, özv. Cserey Jánosné 
úrhölgy szerzett meg az imecsfalvi gyűjteménynek a vele talált 
többi ezüst tárgygyal, u. m. egy czukor tartóval, két hajtűvel és 
három gyűrűvel együtt. A többi ezen korbeli emlékek közé tar
tozik egy ékkövekkel, gránáttal, ttirkiszszel és dalmatinnal kira
kott filigránműves ezüst gomb (1887. nyarán Zayzon Béla úrtól 
szerezte a múzeum), 3 drb virág indákból szerkesztett áttört 
filigránműves ezüst gomb (a Cserey-család ékszereiből), 12 tojás- 
dad alakú nagyobb és 12 gombaidomú kisebb ezüst gomb 
(Benkő Dénes úr ajándéka), egy ezüst hajtű 1694. évszámmal és 
RHEDAI PANNA fölirattal (ajándékozta 1884. tavaszán Zeyk 
Ilona k. a.), egy bevert lombozatokkal diszített s virágindát utánzó 
füllel ellátott ezüst csésze és egy másik bekarczolt lombozatok 
közé foglalva III. Zsigmond lengyel király hat darab hármas 
garasával (egyik ezek közül a Cserey-család kincseiből, a másik 
a szentkatolnai leletből), egy ezüst gyűrű hat sodronyból fonva, 
feje rózsát képez, közepén ékkőtartóval (a kő kiesett), körűié 
türkiszekkel. A múlt századból való egy Kelemen Elek úr által 
ajándékozott ezüst kanál, melynek fejébe paizsban Sz * 0  * M * 
betűk és 1763. évszám van vésve.

Az egykor virágzó erdélyi zománcznak egyetlen egy kései 
emléke van a Székely N. Múzeumban: egy arany karperecz 10 
félhold alakú talapból kinövő három szirmú virágkelyhet ábrá
zoló tagból, melyek kék és fehér zománczczal vannak kitöltve. 
A, tagok hátlapjára a következő felirat van bekarczolva : „BEM— 
JOSEFtől — Görög — Károlynénak — Maros-Vásárhelyt 1849
— Juli — (üres) — Emlék."

A kétszeresen becses műtárgy története ugyanis az, hogy 
Bem tábornok a segesvári csata előtti napokban Maros-Vásárhe
lyen való átvonulása közben Görög Károlyéknál volt szállva s e 
karpereczet eltávozásakor adta emlékbe a házi asszonynak. Özv. 
Görög Károlyné hagyatékából 1888. közepén a Czigler-örökösök 
ajándékozták a múzeumnak. Ezenkívül még csak egy zománczos 
tárgy van a Székely N. Múzeum birtokában, de ez már nem érdé-
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lyi, hanem balkánfclszigeti: egy torok tintatartónyél sárgarézhői, 
mely domború virágokkal van díszítve s a virágszirmok kék és 
sárga zománczczal kitöltve. •

Megemlítünk még az ötvösművek közt egy Gyulay Irma k. 
a. által 1880. folyamán adott renaissance-ízlésü kehely aljat ara
nyozott ezüstből. A kehelyalj hat mezőre van osztva s mindegyik 
kivert viráglevelekkel díszítve. A Gyulay-család leégett maksai 
kápolnájából maradt meg. Egy ónnal kevert ezüst s vert rnűvii 
levéldiszítéssel ellátott tömjéutartó-részlet a múlt század végéről 
a jelen század elejéről a rétyi nyírben ta lá lta to tt; ajándékozta 
1885. őszén Rápolthy Mózes úr.

MÁSODIK FEJEZET.

A  vegyes újkori és emléktárgyak ismertetését a követ
kezőkben adjuk :

Unkanna van 10 , ón-tál és tányér 2 0 , szentelt víztartó 1, 
sótartó 1 , egyéb óntárgy 2. Legrégibb köztük egy négy szögű büty
kös, a következő koszorúba karczolt fö lirattal:

STEPHAN 
YS HVSZ 
BET : A.

1662.

Egy a csizmadia-czéhjclvényeivel ellátott födeles kanna fölirata : 
GEORGF REHNER s évszáma 1730. Egy másiké koszorúban : CH 
és 1748. évszám. Egy harmadik két oroszlán közt a pékek czime- 
rével van ellátva, fölirata MARTIN CZULTNER, évszáma 1757. 
Egy födeles ónkanna bekarczolt négy szirmú rózsákkal, fülén dom
ború virágokkal és indákkal, s a födél és a fül érintkezési pont
jánál lanttal van díszítve. Egy czirillbetüs nagy tál peremébe 1758 
évszám van bekarczolva, alján Brassó bélyegével. Egy szintén czirill 
betűs és peremén 1770. évszámmal ellátott tányér aljába Brassó 
bélyegén kívül a mester : IOHANN CORESCH neve is be van 
verve. Egy másik tányér fö lirata: MARGARETHA KLUSCHIN, 
alatta 1772. évszám, peremébe I és G betűkből álló monogram
mos bélyeg van beverve. Két Brassó bélyegével ellátott, közepén 
bekarczolt párhuzamos körökkel és a legbelsőben tulipánnal díszí
tett, egymáshoz hasonló tányér fölirata, egyiké : „Tsorik Annis“, 
alatta 1780, a másiké : „László Illena“ s alatta szintén 1780. Egy 
a csizmadiaczéh jelvényeivel s Brassó bélyegével ellátott tányér 
fölirata: „Dániel. Jun : — Z f t: Tel: — 1826. d : 6Í : F eb r:“, 
egy másiké pedig, melybe a lakatos czéh czimere van bekarczolva : 
„Éliás Morres — Zft. T e l: — 1835.“ Egy tányér, melynek pere-
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mébe I. S. betűk vannak bekarczolva s átellenben Brassó bélyege 
beverve, nyargaló szarvassal van diszitve. Megemlítjük még azon 
özv. Cserey Jánosné úrhölgy által ajándékozott múlt századbeli 
óntányérokat, melyek családi hagyomány szerint egykor Palatkay 
Zsuzsámra és Szilágyi Rákhel tulajdonát képezték, aztán azt az 
edényrészletet, melybe 1814. évszám és „Gottlieb Wilcke « Ofner 
Probzin“ mellett | h o n i  b u d a  | bélyeg van beverve ; továbbá egy 
‘szentelt víztartót, melyet 1881. folyamán nyujtódi Csüdör László 
úr ajándékozott; alakja szabálytalan nyolczszög, előlapján IHS van 
bekarczolva, alján domború A és M betűkből álló monogramm s 
alatta 1790. évszám, a hátlapjára egykori tulajdonosa „Hamar 
Rózsa11 karczolta be a nevét és „1824“ évszámot.

Egyéb érczedény van 9 réz, 5 vas és 4 pléh. Ezek közt em
lítésre méltó egy rézmozsár 1643. évszámmal és egy rézfazék, 
oldalán domború fölirattal: „Unghv(ár)“ s alatta: „6 “ ; továbbá 
egy persely és három tojástartó sárga rézből, a barokk-ízlés virág
korából.

Egyéb tárgyak : 5 gyertyatartó és mécs sárgarézből, 1 réz 
csengetyü, 1 aczél olló, 1 vas és 1 réz koppantó. 2 réz tű, 9 kés 
és villa, 2 mérleg, a polyáni leletből 2 ekevas, 1 vas vésü és 1 
zár, a köpeczi leletből 1 sarló, Bessenyőrül tűzütő aczél, fejszefok, 
27 kulcs, lakat és zár sat. Nevezetesebbek ezek közül: egy gyan
tával kitöltött csont nyelű velenczei kés és villa, a gyanta alatt 
„Anno — 1596“ évszámmal; aztán négy régi vaskulcs, egy a 
Bálványos várból (ajándékozta 1886. őszén Miliálcz József torjai 
plébános úr), kettő áttört rózsaidomu fejjel (egyiket, melynek lei
helye Bessenyő, ajándékozta 1885. nyarán Forró Móricz úr, á 
másikat 1888. őszén Szentkatolnai Bánffy Benedek úr) s egy 
Sepsi-Szentgyörgyről kis taraj alakú tollal s körded fejjel (aján
dékozta a folyó év tavaszán Benedek Jánoska). Megemlítjük még 
azt a század elejéről való 3 cm. széles és 0.6 cm. vastag pántok
ból összekovácsolt vasbundát, melyet Háromszékmegye 1880. ta
vaszán helyezett el a Székely N. Múzeumban ; a régi igazságszol
gáltatásnak ezen eszköze 1826-ban készült a „Vasvilla11 név alatt 
ismert rablógyilkos pellengérre való állítására.

Az órák száma 16, köztük 7 zsebóra, 9 pedig álló és fali
óra. Jobbára külföldi készítmények, a nem egészen megbízható 
hagyomány azonban nehányat nagy nevekkel lioz kapcsolatba, 
így egy renaissanceizlésű virágokkal díszített négyszögü álló 
sárgaréz-óra, melyet az alján levő fölirat szerint „Johannes So- 
mer" készített „Aug(sburgban)11, líocskay István tulajdona lett 
volna ; ajándékozta Zathureczky Gyula ur. — Egy másik, roccocco- 
stylű virágokkal díszített s virágkehelyt utánzó áttört talapzaton 
álló hengeralakú sárgaréz órát, melyet Ugrón Lázárné úrhölgy 
adott, Appaffy Mihál yénak mond a hagyomány. Van azonban 
egy székely készítmény is a jelen század elejéről, melyet 1880. 
folyamán Koronka Béla úr ajándékozott. Alakja 7 cm. átmérőjű
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és 3.b cm. vastagságú henger, a felállításra lábakkal ellátva, 
anyaga sárgaréz. .Hátlapja a'következő' három soros fölirattal: 
„Nagy Josef Készítette — M Vásárhellyen első darab — Ora.“ 
Cserey Farkas tulajdona volt. — Ha nem is szókély munka, 
de székely. vonatkozású egy aranyozott fatalapzaton, koszorús 
keretben álló roccocco-stylű nagy óra a fehér zománczos szám
lapon levő fölirat szerint, mely a következő : „K. Wásárhellyi — 
Kováts Danié Bétsben“ ; ajándékozták az imecsfalvi gyűjtemény
nek Zathureczky Ilona és Berta (Jakab Gyrüáné és Kelemen- 
Lajosné) úrhölgyek. — Hazai mű a Cserey-család barokkizlésű 
emberfőkkel és szirénekkel díszített kerek sárgaréz álló órája, 
melynek fölirata: „Matthias — Biblich in — Prespurg". — Egy 
roccocco-stylű fafaragványokkal díszített XVII. századbeli asztali 
órát a múlt év elején Incze Kálmán úr ajándékozott; az órát 
lombozat közt két szatir tartja s az óra fölött szatir és kos áll 
egymással szemben küzdelemre készülve. — Csik-szenttamási 
Sándor Mihály úr hagyatékából ugyancsak a múlt évben őszszel 
egy festett inga óra került a múzeum tulajdonába ; a tetején 
orommal ellátott négyszögű előlap, a felső részében egy ravatalon 
fekvő papi alakot ábrázol, fölötte koszorút és olajágat tartó 
angyallal, — a számlap közepén tájkép szemlélhető, a négy sarok
ban festett rózsák; az inga a számok fölött egy sárgaréz rózsá
hoz van erősítve.

A j lecsétnyomolt összes száma 37. Ezek közt van a székelyek 
három nemének két régi — kivont kard hegyén átszűrt szivet 
tartó kart ábrázoló czímeres vaspecsétnyomója a következő kör
ira tta l: ARMATORUM TRIUM GENERUM SICULORUM; az 
újabbi időkbül: Három- és Miklósvárszék 5 db és Sepsiszék 1 db 

. pecsétnyomója magyar körirattal s amazok HáromszékT emez 
Erdély és Magyarország czimerével (ajándékozta 1886. közepén 
Székely Gergely ú r) ; a hét székely város főispáni pecsétnyomója 
a magyar czímerrel (ajándékozta az imecsfalvi gyűjteménynek 
Lázár Mihály ú r ) ; továbbá Macskási Lajos udvarhelyszéki főkirály- 
biró pecsétnyomó]a 1833-ból családi czimerével ellátva, körirata: 
TINKÖVAI MACSKÁSI LAJOS NS. U. SZÉK FŐKIR. BÍRÁJA 
(ajándékozta 1880. közepén b. Gamerra Gusztáv ú r); a határőr
ség idejéből a II. székely gyalogezred kétfejű sasos és 
SZEKLÉR GRAENZ INFTR. REGMT N5P 15 köriratu pecsétnyo
mója (ajándékozta 1883. tavaszán Zathureczky Károly ú r ) ; a füg
getlenségi liarczból az 5-ik és 19-ik magyar hadosztályé, amaz 
korona nélküli, ez koronás magyar czímerrel, köriratuk: 5|h MA
GYAR HADOSZTÁLY DANDÁR PARANCSNOKSÁGA (ajándé
kozta 1886. tavaszán gr. Rhédey István úr), emezé : 19-dik HAD
OSZTÁLY PARANCSNOKSÁGA (ajándékozta 1883. közepén Kárá- 
czek Ignácz úr), s aztán a medgyesi rendőri bizottmányé magyar 
czímerrel (Kispál Sándor úr ajándéka 1880. nyarán); az olasz
magyar légió parancsnokságának bélyegzője (ajándékozta az imecs-
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falvi gyűjteménynek Fircsa János úr). A magán pecsétnyomók 
közöl megemlítünk egy czímerest M—B kezelő betűkkel és a kö
vetkező körirattal: AN. DÓM. 16—98. GLOBIA TIBI DOMINE 
IN ALTISSIMO. Van aztán egy múlt századbeli török feliratú is, 
mely Bálint Gábor olvasása és fordítóra szerint a következő:

az az :

Bu műin- szah’íbin ja rabb 
ili sad ejle a alem de 
lutfi bi meszelinden 
Keremi baküsad ile

Béni Abd ali 119 (=1119)

E pecsét birtokosát ó úr
örvendeztesd meg a világon
hasonmás nélküli kegyedből
nyílt kegyelmedből (1707/8.)

Vessünk egy pillantást az újkori emléktárgyakra is.
melyek közül néhány rendkívül becses van a Székely N. Múzeum 
birtokában. Egy nagy tettekben gazdag korszaknak egyik dicső 
eseményéhez és nagy alakjához fűződik a függetlenségi harcz első
rendű katonai érdemjele, melylyel a magyar kormány 1849. április 
ö-én Szász-Sebesen Hem tábornokot diszitette fel Nagy-Szeben egy 
hóval elébb (márezius 11 .) történt bevételéért. Hogy jutott a Szé
kely N. Múzeum a nagy száműzött ajándékából e ritka kincs bir
tokába : föntebb eléadtuk megemlítve azt is, hogy hasonló érdem
jelet, melyet a Magyar N. Múzeum őriz, még csak Görgey kapott 
Budavár bevételéért; itt csupán azt említjük még meg, liogy az 
érdemrend áttört gyöngyözött ezüst csillagot képez, a közepén 
arany koszorúban arany kettős kereszttel készítette Laky János 
debreczeni ötvös. A piros szalagggal átfüzött s ezüst koszorút 
képező harmadrendű katonai érdemrendek közül megvan l ’apolczi 
Kiss Sándoré, Lőrinvz Józsefé, Makrai/ Lászlóé, Szász Róberté és 
ZathureaJty Istváné, ezenkívül 80 darab kiosztatlan, melyeket Bem 
tábornok hadsegéde Lőrincz József őrzött meg s ajándékozott 1879. 
végén a Székely N. Múzeumnak. Az érdemrendek sorozatához tar
tozik még 7 bronzkereszt a lipcsei csatában elfoglalt franczia 
ágyukból készítve s 4 osztrák érdemkereszt, kettő közülök néb. 
Zathureczky Károly ezredesé, egy néb. Pótsa János székely lmszár- 
őrnagyó, s egy Wahnn Józsefé volt. Makray Lászlóim úrhölgy egy 
ezüst keretbe foglalt s négy darabka fából összeállított keresztet 
ajándékozott az imecsfalvi gyűjteménynek ; a fadarabkák a bős 
Damjanich János bitófájából valók, melyeket a nevezett úrhölgy, 
kinek férje az aradi gyásznapok alatt szintén fogva volt, mindjárt 
a vértanuk kivégeztetése utánni napokban szerzett meg s egy 
negyedszázadnál tovább őrizte a becses ereklyéket. Neulioffer János 
úr ajándékából 1880. tavaszán Deák Ferencz ezüst kupakos nagy
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tajték pipája került a múzeum birtokába; a kupakba vésett föl
ira t: „Deák Ferencznek gróf Széchenyi István 1840.“ kétszeres 
emléktárgygyá teszi e pipát. Nehány faragvány egészíti ki a Deák
ereklyéket, melyeket 1880. tavaszán b. Gamerra Gusztáv úr aján
dékozott ; ezek: egy palára vésett tőr a következő fölirattal: 
„Kehida Sept. 1846“, egy-egy szintén palából faragott mandola, 
dió s gesztenye és egy fából faragott piskóta.- 1882. telén kapta 
a múzeum Bercsényi László beregszászi törvényszéki biró úr aján
dékából Szemere Miklós, a költő különböző életképekkel s magyar 
és latin jelmondatokkal ellátott csont vadászpoharát. Győrbiró Benő 
úr az imecsfalvi múzeumnak egy vasbilincset adott, melyet Rákóezi- 
Parcsetich Zsigmond 1848/9-ki honvédhuszár ezredes és dandár
parancsnok viselt 6 évig aradi fogságában ; a bilincsbe a követ
kező fölirat van vésve: „Rákotzy Parcsetich Zsiga — ítéltetett 
Aradon 18 évi — fogságra 1849. november 16-án.“ Van aztán 
több honvéd fogoly munka is, m in t: a Zathureczky István száza
dos által Kufsteinban készített dohánytartó kenyérbélből (1852.) 
és 2 skatulya (1851. és 1854.); Sándor László őrnagy josehpstadti 
munkái, 2 aczél óraláncz és 2 karperecz ; árkosi Pap Lerencz szá
zados szintén josephstadti készítményei, egy fapohár, villa és női 
kézi tásk a ; továbbá az Aradon fogva volt honvédektől 3 fahilincs, 
egyik „Arad 1850“, másik „1851. P. F .“, a harmadik „Nefelejts11 
fölirattal. Az ereklyék közt megemlítjük még Köhsey Ferencz 
nehány hajszálát, melyet 1882. folyamán Keresszeghy Ella úrhölgy 
ajándékozott, kinek birtokába a költő nővére után került s a szé
kely vértanú, az 1854. márcz. 10-én Maros-Vásárhelytt kivégzett 
Horváth Károly szakállából nehány szál.

A z érem  gyűjten i én y  összesen 3092 darabból áll, melyhez 
járul 44  drb galvano-plasztikai érem-másolat, 1 drb khinai por- 
czellán-pénz és 156 darab papírpénz, bankjegy, régi sorsjegy stb. 
Anyagát tekintve, van 10 drb arany, 1277 drb ezüst, a többi 
réz, bronz, ón, sárgaréz s egyéb vegyes fém. Ezek közül magyar 
503 drb, antik 694 drb, középkori külföldi 40 drb, újkori kül
földi 1855 drb.

A magyar érmekből összesen 42 darab esik a középkorra. 
Ebből 15 drb Árpádkori, u. m. Péter, Kálmán, II. István, II. 
Béla, IV. Béla s V. István egy-egy dénárja és egy szlavóniai u. n. 
báni dénár, továbbá a IV. Béla idősb és \ . István ifjabb király 
által közösen veretett ismeretes rézérem Szűz Máriával, összesen 
5 darab s az ezekkel együtt találtatni szokott turkesztáni érmek 
magyarországi izmaelita utánveretéből 3 darab. — A vegyesliáz- 
beli uralkodók közül Róbert Károlynak, Zsigmondnak és Mátyás
nak van egy-egy aranya; amazt Benke András úr ajándékozta 
1880. tavaszán, a másodikat dr. Török Albert udvarhelymegyei 
alispán úr 1882. végén, a harmadik az imecsfalvi gyűjteményből 
való. Van aztán 24 dénár, u. m. az interregnun idejéből, továbbá 
Róbert Károly, I. Mária, I. Ulászló, Hunyadi János és II. Ulászló
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1 — 1, Zsigmond király 12 , Mátyás 2 , II. Lajos magyar és cseh 
király 3 darab érme s egy kopott dénár. — A Habsburg- és* 
Habsburg-Lotharingi ház idejéből összesen 302 érem van. Ezek 
közül 2 arany, egyik I. Lipót 1696-iki Nagy-Bányán vert 
aranya, ajándékozta 1886. tavaszán I). Veress Gyuláné úrhölgy 
egy másik teljesen hasonló példánynyal együtt, melyet — mint 
duplumot — egy ékkövekkel kirakott íiligránműves ezüst gombért 
adtunk cserébe; a másik V. Ferdinánd király 1848-iki aranya, 
ajándékozta 1879. végén Botsa József háromszéki főispán úr. Az 
ezüst érmek a következők : 1. Ferdinánd 26 drb dénára, Miksa 
5 drb dénára, Rudolf 7 drb dénára, II. Mátyás 1 nagyobb ezüst 
érme és 7 dénára, II. Ferdinánd 6 drb s III. Ferdinánd 1 drb 
dénára, I. Lipóttul van 22 drb XV-ös, 14 drb VI-os, 14 drb' 
hármas, 29 drb poltura, 10 drb duarius, 5 drb dénár és 1 drb 
egyes, összesen 95 drb, I. Józseftől 7 poltura, III. Károlytól G 
poltura, Mária Teréziától 1 tallér, I drb XV-ös, 1 drb XVII-es,
2 drb hatos, 2 drb hármas és 1 dénár, összesen 8 drb ezüst 
érem, Ferencztől 2 huszas, V. Ferdinándtól 2 huszas és 4 hatos, 
összesen 177 drb. Ezekhez járul 44 drb Rákóczi-kori XX-as, X-es 
és poltura, továbbá Mária Terézia-féle polturák és kis pénzek, 
három és egy krajczárosok a függetlenségi harczból s 2 drb folyó 
pénz. — Az erdélyi érmek gyűjteménye áll 1 aranyból, (II. Rákóczi 
György 1650-iki 1/t aranya, ajándékozta 1880. őszén néh. Cserey. 
Gyula) s 57 drb ezüstből, melyek a következők: 4 drb brassói 
tallér (kettő közülük négyszögü), János Zsigmond dénára, Báthori 
Zsigmond hármas garasa, Báthori Gábor rossz ezüstből készült 
hármas garasa 3 drb, Bethlen Gábor 36 drb érme, u. m. Magyar
ország czímerével ellátott máriások, kisebb pénzek és dénárok s 
Apaffy. Mihály 4 drb hatos garasa a bölöui éremleletből, közte 
egyik egykorú hamisítás, továbbá 8 drb Erdély számára veretett 
poltura I. Lipót, I. József és III. Károly királyoktól; a réz érmek 
Mária Terézia Erdély czímerével ellátott greschlijeiből állanak. 
A magyar emlékérmek gyűjteménye áll 102 darabból. Ezek közül 
1 drb arany (Ferencz József koronázási emlékérme, ajándékozta 
1880. tavaszán Háromszékmegye); 20 drb ezüst, u. m. 7 darab 
koronázási emlékérem (II. Lipót 1790. Mária Terézia királyné 
1792. 2 drb, Mária Lujza királyné 1808., Ferencz József 1867. 
és Erzsébet királyné 1867. 2 drb), I. Lipót és Eleonóra egybe
kelésének emlékérme, Kolozsvár hódolati érme II. Lipót meg- 
koronáztatásakor, Ferencz József és Erzsébet királyné egybekelé
sének s azután házasságuk 25 éves jubileumának' emlékérme 
(mindegyikből 2 — 2 darab), továbbá az ismert Attila — Aquileja- 
féle hamisítás, — gróf Széchenyi István (2 drb), az aradi vértanuk. 
Szeged újjáépítésének és a reformácziő háromszázados ünnepének 
kolozsvári emlékérme (2 drb) ; azután 81 drb bronz, ón, sárgaréz 
és egyéb fémvegyülék, köztük 16 drb részint bronzból, részint 
ezüstözött rézből készült Mária Terézia korabeli erdélyi vonatko-
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zásu emlékérem (Erdély nagyfejedelemséggé emeltetése 1765, A 
határőrség felállítása 1762, Az udvari tisztségek visszaállítása 
1762, Az adó méltányos kivetése 1 765, Á törvények javítása 1765, 
A mezőgazdaság, bányászat, kereskedelem előmozdítása 1769, II. 
József erdélyi utazása 1773), Buda visszafoglalása kétszázados 
ünnepélyének emlékérme, a budapesti országos kiállítás nagy bronz 
érme („Háromszékmegyének — az érdem jeléül“) Délmagyar- 
ország .visszacsatolásának emlékérme (2 példányban), az aradi 
vértanuk, gr. Széchenyi István, gr. Teleki Lv, Petőfi S., Pyrkef 
L., Scitovszky I., Az 1861- és 65-iki országgyűlés, Az 1867-iki 
koronázás stb. emlékérmei.

Az antik érmek gyűjteménye összesen 694 darabot foglal 
magában, közte 358 ezüst és 336 bronz. Ezeknek túlnyomó része 
(666  darab) római, és pedig köztársasági 74 db, császári 592 db 
(261 ezüst, 331 bronz). A köztársasági érmek közül a ritkábbak 
közé tartozik két Aufidia-családbeli dénár, a császáriak közül föl
említjük Galba császár egy Oláhországban lelt s dálnoki Bartha 
László úrtól kapott igen szép fenntartású bronz érmét. Görög érem 
van 19 db, u. m. 5 db thasosi tetradrachma (háromszéki és csíki 
leletek Gelenczéről, Szt.-Katolnáról, Dálnokról, Csik-Sz.-Mártonból), 
1 db athenei drachma, 2 db Nagy Sándor-féle drachma (Kardia 
és Pliilomelium városok) s 8 db dyrrhachiumi, összesen 16 db 
ezüst, továbbá 2 db Lagida s 2 db Seleuldda bronz érem. Bar
bár érem van 1 db ezüst és 2 db bronz ; amaz II. Fülöp make- 
do'ni király drachmájánák utánzata, találták Szász-Dányán s a 
múzeumnak 1884. nyarán Albert Balázs úr ajándékozta. Ide sorol
juk azon 6 parthus (I. Mithridates, III. Mithridates, Gotai’zes, III. 
Artaban) érmet is, melyet Bertalan Lajos úr hozott Teheránból- s 
1882. őszén több más (Szasszanida, görög, georgiai, persa sat.) 
éremmel együtt a múzeumnak ajándékozott.

A középkori külföldi érmek nagyon vegyesek ; a 40 darabnál 
nem több érem közt van egy velenczei (Antonio Venerio dogé 
aranya 1382— 1400.), egy délszláv, egy oláh (IV. Vlad Baszarab 
czepelus dénára), két német bracteata, egy frisaclii, egy cseh 
(II. Ulászló magyar és cseh kir. dénára), két Szasszanida (Ber
talan L. úr ajándéka) s huszonhat byzanti. Anyagidcat tekintve : 
1 drb arany, 13 drb 'ezüst s 26 drb bronz.

A z újkori, külföldi érmek gyűjteménye 1761 darabból áll, 
melyből kettő arany (III. Napóleon 5 frankosa és török piaszter), 
621 ezüst, a többi réz. Fele ezeknek (907 darab) német és 
osztrák, közte 302 darab ezüst (különösen I. Lipót XV-ösei, 
Vl-osai s kisebb érmei, azután II. Rudolf, II. FerdináncI, I. Lipót, 
Mária Terézia s II. József császárok, Keresztély Lajos mecklen- 
burgi herczeg, János Frigyes szász választó,, gr. Stoldberg Wolf- 
gang Gy. és bárom birodalmi város tallérai, összesen 11 drb stb:) 
s közel hatszáz darab Mária Terézia, II. József-, Ferencz- és 
F e r e n c z  Jőzsef-féle osztrák rézérem; vau aztán 163 darab lengyel
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(különösen III. Zsigtnond és II. János Kázmér ezüst, garasai), 63 
darab török, 43 darab olasz (közte Lodovico Maliin velenczei 
dogé talléra), a többi megoszlik oláh, szerb, orosz, uj görög, 
frauczia, angol, belga, holland, svájczi, svéd, uj görög, amerikai, 
keletindiai, uj perzsa, khinai, georgiai, palesztinai stb. érmek 
közt. Ezekhez járul 21 drb (4 ezüst, 17 bronz, réz stb.) külföldi 
emlékérem, köztük megemlitjük Bécs 1683-ki ostromának, II. 
Ferencz német császárrá (1792.) s V. Ferdinánd cseh királylyá 
1836.) való koronáztatásának, azután a Waterlooi ütközetnek Blü- 
clier és Wellington hg. képével ellátott német föliratos ezüst 
emlékérmét, az I. Napóleon jénai győzelmének emlékére vert 
diszcs bronz érmet s Radeczky nagy bronz emlékérmét; azután 
van 4 drb ezüst s 37 drb sárgaréz stb. kegyérem, jetton, bárcza 
stb., köztük a „hóra fugit“ föliratu nagy-szebeni játékpénz.

A papírpénzek és bankjegyek két-harmada Kossuth-bankókbul 
áll, de a melyeknek sorozatából hiányzik az 1000  frtos, — van 
aztán egy 50 dolláros Kossuth-bankjegy, melyet Szász Károly 
orvos úr ajándékozott, továbbá 3 db egyéb papirpénz az 1848/9-ik 
évből, u. m. egy Komáromi és egy Munkácsi utalvány s egy 
Almássy-féle osztrák-magyar egy forintos ; van 3 franczia forra
dalmi assignat, egy u. n. „vöröshasu“ osztrák 5 fitosnak Három
széken készült hamisítása, a többi fekete bankó, újabb osztrák 
papírpénz, formulare s régi sorsjegy, váltó sat.

T I .  I p a r -  és n é p ra jz i g yű jte m é n y .

Az ipar- és néprajzi gyűjtemény legbecsesebb részét a szö- 
vetnemilek képezik, melyeknek összes száma a katonai egyenruhák 
beszámításával 382 darab. Ebből a hímzésekre esik 243, a vise- 
letekre 139 darab. Ezekhez járul 9 szőnyeg. A hímzések, melyek
nek nagyobb részét özv. Cserey Jánosné úrhölgy áldozatkészsége 
szerezte meg a múzeumnak, a múlt százodokbeli általános magyar 
és a régebbi és mai székely népies díszítés módra gazdag és vál
tozatosanyagot nyújtanak ; jellemzésüket a II. r.-ben adja Huszka J. 
úr „Magyar díszítési motívumok a Székelyföldén“ ez. tanulmányá
ban s ezenkívül az egész gyűjteményt feldolgozta a „Magyar 
diszitő styl“, czim alatt Budapesten 1885. folyamán megjelent nagy 
művében.* A viseletek közül megemlítünk 2 menyasszonyi ruhát 
a jelen század elejéről, 1 piros, zöld, sárga virágos hímzett női

* L. 11, 12, 18 s 23-ik lapokon, továbbá XL tábla 5, 7, 8, 12 —
XLI. t. 1, 5, 10, 12 — XL1I. t. 5 és XLIV. t. 2. szám a la tt; egyes motívu
mok : I. t. 1, 4, 6 — III. t. 5 — IV. t. 5 — Vll. t 1, 5 — Vili. t. 2 — 
IX. t. 5, 6 — X. t. 6 — XI t. 2, 3, 4 — XII. t. 5 — XIII. t. 4 — XIV. 
t. 6 — XV. t. 2, 3, 4, 6 — XVII t. 4 — XIX. t. 5 —  XXI. t. 3, 6 — XXII. 
t. 2, 6 — XXIII t. 2, 4 — XXV. t. 2, 5 — XXVII. t. 2, 5, 6 — XXVIII. 
t. 1, 2, 5 — XXIX. t. 1, 2, 4, 5, 6 — XXX. t. 1, 2 — XXXI. t. 1, 2, —
XXXII. t. 4 — XXXIV. t. 3, 4, 5 — XXXV. t. 5, 6 - -  XXXVI. 2 — XXXVII
1 — XXXVIII. tábla 5. szám alatt.
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bundát a hozzátartozó hasonló himzésü fekete selyem köténynyel 
a múlt század végéről, a múlt századtól a hatvanas évekig diva
tos magyar viselethez tartom 22 női derekat s ingvállat, 15 kivar
rott pillangós és virágos női czipőt, 24 régi legyezőt, 2 hímzett 
főkötőt, azután a tihanyi sirleletből 5 drb XYI. századbeli virágos 
ruhadarabot. Továbbá van 6 misemondó ruha, egyik középkori 
hímzéssel (Jézus a keresztfán, kétfelől egy-egy angyallal, alatta 
Máriával s Magdolnával), egy másik, mely átszőtt virágos piros 
bársonyból készült, Báthori András bibornok és fejedelem czime- 
rével, mindegyik a kézdi-szentléleki egyházból és C egyéb egyházi 
czélra készült ruhadarab (stóla, manipulus, buisa.) A szőnyegek 
közül 6 drb a fejedelmek korában behozott perzsa szőnyeg, 1 khi- 
nai gyökérszőnyeg s egy virágos zöld modern szőnyeg, mely első 
készítménye volt a sepsi-szentgyörgyi szövőgyárnak, ajándékozta 
Potsa József főispán úr.

Az ajryag- és porczellárnieniüek összes száma 533 darab.
Ezekből több, mint negyedfélszáz székelyföldi; nevezetesen van 2 
virágos porczellán-tányér Korondrul (Kelemen Lajosné és Bogdán 
Arthurné úrhölgyek ajándéka), azután 99 db virágokkal, mada
rakkal, szarvasokkal s emberi alakokkal díszített bokáj a múlt 
századból s a jelen század első feléből, legnagyobb részük özv. 
Cserey Jánosné úrhölgy ajándékából; továbbá 1 cserép kulacs 
(1833. évszámmal). 26 tányér, 3 fazék, 1 porzótartó és 3 cserép
hordó a régebbi időbül, 37 db sepsi-szentgyörgyi majolika, 2 csik- 
csatószegi modern virágtartó és 136 darab mostam cserépedény 
kézdi-vá s ár hely i, kálnoki, bereczki, bodoki, bölöni, székely-udvar
helyi, csik-madarasi, csik-csatószegi és barcza-ujfalusi fazekasoktul. 
Ezekhez járul 51 darab régi kályhacserép jobbára stylizált virá
gokkal díszítve, köztük egy 1668. évszámmal és . . . .  I ■ KOVI föl
irattal, egy másik két oszlop közt stylizált tulipánt ábrázoló 
csempe évszáma 1776, ugyanezen évből valók a „Bedő István — 
Káin aki fazakas11 felirattal i s ; egyen, mely virágokkal és bokáj- 
jal van díszítve, a fazekas „István Miklósnak1' van nevezve; van 
aztán egy régi kályhacserép lovon ülő magyar vitézzel s egy 
töredék, mely Al-Torján találtatott magyar dolmányos férfi mell
képével, mindegyik a XVII. századból.

Erdély többi részéből van 26 szász majolika, ú. m. 4 nagy 
korsó, 10 ón fedeles és 8 födél nélküli korsó, 1 madár alakú 
edény és 3 földvári tányér; továbbá a görgényi gyárból 1 kék 
mázas bokáj és 7 kék szegélylyel ellátott fehér mázas majolika 
tál s egyéb edény ; a század elején D’André Ferencz által alapított 
batizi (Hunyadm.) gyárból 1 fekete porczellán-csésze, D’Andrénak 
ezen speczialitása, aztán 1 virágos fehér porczellán edény, 6 fehér 
mázas és 7 sárgás szinü majolika edény ; Deésről 2 kis virágtartó.

A magyarországiak közül a múlt század második felében 
virágzott holicsi gyárból van 13, Telkibányáról 7. Jglóról, Mv- 
rányról és Sárospatakról 1 — 1 porczellán és majolika edény.
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. A régi bécsi porézellánőkből 51 drb van a múzeum birto
kában ; van aztán 7 meisseni s 3 delft,- prágai s egyéb vegyes 
külföldi porczellánok és majolikák egészítik ki a gyűjteményt.

Az xivegneinüek 'darabszáma 57. Ha bilietünk a hagyo
mánynak, ezek közt van Apaffy Mihály billikoma, Kemény János 
pohara s Béldy Pál tejüvegből készült éjjeli lámpája és pohara. 
Sokkal érdekesebb ezeknél egy I (J98-ki üvegkép, mely fiait etető 
pelikánt ábrázol a következő felirattal: „Dér Pelican mit seinen 
Blut die Jungen lebendig maciién Tluitt" ; ajándékozta Beteg 
Bálint úr.

A fanemüek, melyeknek száma 161, részint bútorok, részint 
különféle házi eszközök, mint sótartók, poharak, máktörő mozsár, 
kanalak, villák, orsók, fonal csörlő azután régi kulacsok, pogácsa
minták, s egy népies eredetű mesterséges fazár, továbbá a haralyi 
határkimérő régi nagy faeke, egy 1716. évszámmal ellátott diszít- 

-méuy, részint pedig műfaragványok.
A régi bútorok közt első helyen emlitjük azon múlt Század

beli díszes rejtékes szekrényt, melyet özv. Cserey Jánosnö úrhölgy 
1879. folyamán Zathureczky Gyula úrtól szerzett meg a múzeum
nak. A szekrény számos fiókkal ellátott négy szögű ládát képez, két 
szétnyitható szárnynyal és födéllel; födelének külső része stylizált 
lombozatot képező vasalással van ellátva, belső fele pedig ezüst 
berakással díszítve (az itt-ott hiányzó díszítést ólom és sárgaréz 
berakás pótolja) és pedig: a négy sarkán egy-egy tulipánnal; 
bennebb fekete mezejii kis háromszögekben 1—7 — 0—9. évszám
mal ; felső részében :

PROSPICIENTE
DEC

alsó részében pedig :
SPE

FIDE
ET

CHABITATE

felirattal, szintén fekete mezejii háromszögekben ; közepén két élére 
állított fekete mezejü négyszögben jobbról — heraldikailag véve 
— a homoród-szentmártoni Bíró*, balról a Vargyasi Dániel család 
czimere koszorúval környezve. E két czimerből következtetve, a 
szekrény a múlt század első tizedeiben élt homoród-szentmártoni

* E czimert, mely két egymással szembe néző, szájukbun kopját tartó 
kettős farkú oroszlánt ábrázol, alattuk, koronából kiemelkedő' kivont kardot 
tartó pánezélos karral, fönt csillaggal, a paizs fölötti koronás sisakon bárom 
struccztollal, a gr. Haller család czimerónek nézték többen s ebből aztán az 
a „hagyomány" származott, hogy a szekrényt a kolozsváriak gr. Haller János 
erdélyi kormányzónak (1734—56.) készítették, a kinek harmadik felesége 
Vargyasi Dániel Zsófia volt.
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Biró Sámuel és neje Vargyasi Dániel Klára számára készült és 
pedig a hagyomány szerint Kolozsvárott; később a szekrény özv. 
Ragályiné sz. Vargyasi Dániel Borbála tulajdonába került, a ki 
18f6-ban Zatliureczky Istvánnak ajándékozta s tőle aztán Zathu- 
reczky Gyula árra szállt. Egy másik, szintén múlt századbeli fes
tett tájképekkel ellátott rejtékes szekrénykét Czirjék Zsigmondné 
úrhölgy adományából bir a múzeum ; családi hagyomány szerint 
az 1710. körül élt Récsey Annáé volt. — Kint a folyosón egy 
nagyobb s egy kisebb egyszerű barokk-stylü szekrény vonja magára 
a figyelmet; amazt Jakab Gyuláné, emezt Szacsvay Miklósné 
úrhölgy ajándékozta. — Ugyanitt van fölállítva egy valamikor sötét 
vörösre festett s két faragott esavaralaku, fönt három struccztoll 
szerű ékítményben végződő oszloppal ellátott sarokszekrény is, mely 
állítólag valamelyik Wesselényié volt. Egy régi könyvszekrény, 
melynek összes díszítése a rácsos ajtaja mellett levő két faragott 
hal, a XVII. században virágzott zabolai Basa család egykori 
kúriájából került a Székely N. Múzeumba ; hogy Basa Tamás tulaj
dona lett volna, a ki I. és II. Rákóczi György alatt Háromszék
nek volt a fó'királybirája : inkább csak föltevés, mint valódi hagyo
mány. Ugyanezt mondhatni azon préselt virágokkal díszített, fekete 
bőrrel bevont régi rozzant karosszékről is, mely „Basa Tamás 
elnöki széke" név alatt szerepelt; ez a szék is a régi Basa-kuria. 
bútorzatához tartozott ugyan s valósággal XVII. századbeli; de 
arról is értesültem, hogy Basa Tamás nevével egyszerűen felülte
tési szándékból hozták kapcsolatba.

A székely népies bútorzatból megemlítünk egy udvarhely
széki festett ágyvéget, melyet az élénk színezetű virágdiszítés a 
népipar egyik legszebb darabjává tesz.

A müfaragványok közül kiválik egy virágokkal díszített név
jegytartó ; készítette a múlt évtizedben Péter Ferencz s a Székely 
közművelődési egylet ajándékozta a múzeumnak. A csinosabb da
rabok közé tartozik azon dohány tartó asztalka is, mely Kézdi- 
Vásárhelyen készült s 1881-ben került a múzeum tulajdonába.

A fanemüek között megemlítünk még egy primitív régi zon
gorát a múlt század elejéről s a púkéi ref. egyház által 1886. 
Ászén ajándékozott régi urasztalt festett virágokkal díszítve, 1781. 
évszámmal; a rajta levő fölirat szerint: „Isten ditsőségére tsinál- 

-tatta N. B. E. Mihálsz Josef Uram meg hagyatot árva özvegye 
Nagy Klára aszszony."

Ezekhez járul közel kétszáz vegyes bőr-, csont-, kő- s egyéb 
néprajzi és ipartárgy. Köztük jelentékenyebbek egy hétfalusi csángó 
öv bőrbíil préselt díszítéssel és két szász öv nagy rézgombokkal 
ékítve ; azután régi faragott kőoszlopok Al-Dobolybul s Kovászná- 
ról, tulipántokkal s a rétyi nyír jellemző virágjával, a tavi r'ó- 

■ zsával vagy népiesen „kupánvirággal" díszítve, összesen 8 darab, 
7 régi kézi malomkő*(só őrlő), Maros-Vásárhelyről egy díszes 
bolt ‘czímer vasból, virágindákból és rózsákból alkotott díszítmény
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végén oroszlánt ábrázolva, egy rugókon járó vas pecsenyeforgató, 
gépezet. Ide tartozik 9 régi tudományos czélra szolgáló készülék
min t : légsúlymérő, delej tű, Döbereiner-féle gyuj tókészülék, górcső' 
sat. A csontnemüek közül említésre méltó egy tájképet ábrázoló 
taragvány és egy ldiinai tűtartó különböző jeleneteket ábrázoló 
faragványokkal. Itt említünk meg ezüstből és fafaragványokbul 
összeállított díszes japáni karpereczet is, mely özv. Cserey Jánosnö 
úrhölgy ajándékából került a múzeum tulajdonába.

I I I .  T erm észettár.

A természetrajzi gyűjtemény még nagyon kezdetleges és 
csak igen csekély részben felel meg annak a feladatnak, a mit e 
gyűjteménynél első sorban megkívánhatni, hogy lehető hű képét 
mutassa a Székelyföld állat-, növény- és ásvány világának. Itt még 
nagyon sok a tenni való ; emlős állat, madár, hal és hüllő alig 
van egy-lcettő, megemlítjük köztük a Mikó-Ujfaluhan lőtt és 
Herepey Sándor úr által ajándékozott két liiuzt, a néhai Cserey 
Gyula által Imecsfalva környékén lőtt s ide ajándékozott kócsagot, 
a Potsa József főispán úrtól kapott gödényt s aztán egy kanalas 
gémet; a rovarok (160), lepkék (230), csigák s kagylók (700), 
tojások (230), valamint az ásványok és kőzetek (800) gyűjteménye 
is, bár hasonlíthatlanul nagyobb és jelentékenyebb, szintén meg
kívánja a föntebb jelzett czél szem előtt tartásával a rendszeres 
kiegészítést.

Az, ásványok közt a szebb és nevezetesebb példányok közé 
tartozik 9 drb arany stuffa, egy igen szép darab Verespatakról 
(Pálffy Samu úr ajándéka) s 8 kisebb darab Abrndbányáról (Damo- 
kos Miklós úr ajándéka), Bucsum-Pojánról (dr. Cseh Károly úr 
ajándéka) s meg nem nevezett helyekről (Dániel Gábor udvarhely
megyei főispán úr, Szentiványi Ignáczné és Ebergényi Sománé 
úrhólgyek ajándéka); egy ezüst stuffa ólommal és antimónnal 
vegyesen Gyergyó-Ditróról (dr. Cseh Károly úr ajándéka); egy 
ametiszt; szárhegyi márvány (Szotyori József úr ajándéka); ditroit 
(Mikes Gyula úr ajándéka); a Cseh Lajos úr által 1881-ben kül
dött igen szép darab kapnikbányai rózsakvarcz és kalczit, továbbá 
deésaknai sójegeczek ; a Geréb István úr által az imecsfalvi gyűj
teménynek ajándékozott kőzet Osdoláról az „osdolai gyémántnak11 
nevezett hegyi kristályszemcsékkel, melyek a Nagyág ős Kopoló 
patakok völgyében fordulnak elő, ugyancsak tőle és Tankó János 
úrtól kapott a múzeum több ilyen apró szemcsét is ; vannak 
kristály-szemek Máramarosból is ; szép kristály-jegeczek meg nem 
nevezett helyekről stb. Itt említünk meg 5 kisebb meteorkövet, 
melyet az 1882-ik évi február havi meteorhullásból (lyulatelkén 
találtak s azon év nyarán Czakó Károly honvédszázados úr kül
dött a múzeumnak.

A palaeontholog-iai gyűjtemény nem nagy, de van benne
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nehány fölötte érdekes példány; ilyen : a llardoczon lelt Mastodon- 
fog, — Kocli szerint, ki az Erdélyi Múzeum-Egyletben ismertette, 
az Erdély területén meglehetős ritkán található „Mustodon Arver- 
nensis Croizet et Jobert“ válfaj zápfoga ; aztán ugyancsak Kocli 
meghatározása szerint egy „Cervus Capreolus L .“ fogsora lignit
rétegben, melyet a köpeczi szénbányában találtak ; Cervus Mega- 
ceros agancsa Köpeczröl; barlangi medve (Ursus spelaeus) kopo
nyák Aggtelekről s a petterei barlangból, ugyaninnen 2 szárcsont,
2 fog az almán barlangból ; továbbá ^mammuth-csontok, u. m. 
Magyarósrul (Udvarhely) egy fog, Arapatakról agyarrészlet, a 
Küfcüllő-mentéról Haranglábról medencze csont és 2 agyar, Nagy- 
Selykről 2 egész fog, 2 töredék és csigolyadarab, találták a patak 
melletti hegyen 2 méter mélységben 2 ős-orrszarvu foggal együtt, 
azután Koborrul oldalborda, forgócsont, fog és részlete, Nagy
Ludasról fog, Szolnok-Dobokábul fog, Tószegről 2 állkapocs, a z . 
egyik foggal együtt és egy ismeretlen lelhelyü, de talán a 
Székelyföldön talált szárcsont, melyet néhai Bertalan Ida úrhölgy 
ajándékozott az apja hagyatékából 1882. elején; van aztán egy 
bölény koponya-részlet a nagy-baczoni patakból; őstulok szarv' 
Tószegről, ős szarvasagancsok ugyanonnan, a Fel-Doboly és Prázs- 
már közti Kotor patakából, lllyefalváról s több példány isme
retlen lelhelyről. Ezekhez járulnak a csiga-kövületek, nagyobb 
számmal Felső-Lapágyról, s aztán a Bucsesdről és Pulyról;  van
nak a Székelyföldről is, m in t: Arapatakról (Congeria-kövületek), 
Bíbarczfalvóról (vizipara barna vasérczben és anodonta agyagos 
kőben), a sepsiszentgyörgyi lignit-bányából; ide tartozik egy coelen- 
terata-féle kövület Uelenczéről. Egy szép hallenyoinat kőszénben 
külföldi, Dél-Tirolbul való ; ajándékozta 1882. folyamán Dercsónyi 
László úr.

IV . K ö n y v -  és O klevéltáv.

A könyvgyűjtemény 976 darab történelmi, földrajzi és régé
szeti, 1119 drb jog- és államtudományi s nemzetgazdasági, 1226 
drb nyelvészeti és szépirodalmi, 979 dib természet- és mennyiség- 
tani, 764 drb hittani és 187 drb bölcsészeti művet, továbbá 209 
drb hirlapot s folyóiratot, 116 drb régi (1711. előtti) magyar és 
magyarországi nyomtatványt és 296 drb kéziratot foglal magá
ban ; ezekhez járul mintegy 3000 drb vegyes könyv (országgyűlési 
nyomtatványok, iskolai értesítők, naptárak, schematismusok, hir- 
lapok, alapszabályok, jelentések, encyklopaediák, duplumok stb.) 
a folyosón levő szekrényekben és ládákban elrakva, továbbá 3000 
drb apró nyomtatvány (szinlapok, gyászjelentések, meghívók, hir
detések, proklamácziók stb.), igy a könyvtár összes állománya 
megközelíti a 12 ezer darabot. :

A 116 darab 1711. előtti magyar és magyarországi nyom
tatványközt 5 unikum van, u. m. a keresztúri kalendárium 1618-ra,
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Farkas Imre által nyomtatva, Siderius János „Catechizinusának"
1624-ki debreczeni kiadása, mindegyik csonka s könyvtáblából van 
kiáztatva, továbbá Paduai Július Caesar „Számvefcő Táblájának '1 
1692-iki lőcsei kiadása, Catonis „Disticha moralia" Brassó 1608., 
Fröhlich Ephemeris Astr. eccl. liist. anni 1646. B ártfa ; mindezek 
ismeretesek az irodalomban részint Szabó K. Régi Magyar Könyv
tára, részint a Magyar Könyv Szemle közleményei után. Meg van 
továbbá Pesti Gábor biblia fordításának (Bécs 1536.) Székely Ist
ván világkrónikájának (Krakkó 1559.) és Werbőczi Magyarország 
dekrétumai magyar fordításának (ford. Weres Balázs, Debreczen. 
1565.) egy-egy csonka példánya, Szikszai íabricius H. nomenclatu- 

l ’ájának Szabó K. által csak egy példányban említett 1630-ki"bártfai 
és Hetiden Farkas történelmi művének 1683-lti keresdi ritka kia
dása, a Keserűi Dajka János és Geleji Katona István által szei'kesz-

* tett „Öreg Graduál" (Gyulafehérvár 1636.) azon példánya, melyet 
Rákóczi György Basa Tamásnak ajándékozott, a Váradi Jnblia, 
az 1689-ben Belgrádban (az az Gyulafehérvárott) kiadott oláh 
„Molitevnik“ stb. Incunabulum csupán egy 2 levélből álló missale

* töredék van, melyet könyvtáblából áztattam ki. A ritkább és kere
settebb nyomtatványok közé tartoznak még a következő művek : 
Július Caesar 1513-ki Aldius-féle és Aeneas Sylvius német és cseh 
történetének 1524-ki kiadása, az 1663-ki Nürnbergi török és 
magyar krónika képekkel ellátva (a képek hiánytalanul megvan
nak), gr. Nádasdy F. Zrínyi P. és Frangepám Ferencz pőrének 
leírása (Vera descriptio Crrminalium in Fr. de Nadasd etc. Becs. 
1671). 11. Rákóczi F. és Hetiden Miklós emlékiratainak első (1789-ki 
franczia) kiadása, Ráby Mátyás emlékiratai, azután a múlt szá
zadbeli ponyvairodalomból : Tzigányok Végső Romlásáról Való 
Szép História („Nyomtattatott abban az Esztendőben. Midőn Tzi- 
gányok voltak gyötrelemben", vagyis a kezdő verssorok szerint 
1768-ban, kis 8 . r,, 4 számozatlan levél. Nagyon ritka), Argirus histó
riájának egy 1768—75. közti kiadása („Nyomtattatott ebben az 
Esztendőben"), Salamon és Markalf (1769.), Olasztelki Kolumbián 
Jánostól. Vida György históriája (1770.), Comico-Tragoedia (1775.), 
St§frid és Hruntzvik {1774.), stb.; továbbá gróf Forgáeh Simontól 
Rákóczy discursusai (Adatok a magyarok történetéhez. Közölve 
Császár Ferencztől. Budapest. 1848. Példányai nagyon megritkul
tak.) Az 1848/9-ki hírlapok közül megemlítjük a Csik-Szeredán 
nehány számban kiadott és csak két példányban ismeretes Hadi 
Lap előfizetési felhívását, azután az Amicu Poporulu czimü haza
fias oláh lapnak 1848. juh 18 30-ki (vagyis 8-ik) számát (Szinnyei 
J. a Magy. Könyvszemle 1877. évf. 241. 1. csak az okt.—decz. 
számokat említi, ezen szám tehát eddigclé unikumnak tekinthető.)

A kéziratok közt, melyeknek darabs/áma 296, nehány 
fölötte becses található, de valamennyit túlhaladja egy, a *XV. 
század második feléből származó és zsoltárokat, hymnusokat, 
szerzetesi szabályokat és Jézus kínszenvedésének történetét magá-
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bán foglaló kézirat, melyet a magyar irodalom Apor-codex néven 
ismer. A -r- fájdalom — nagyon megcsonkított codex egész ter
jedelemben megjelent a Nyelvemléktár VIII. kötetében s ugyanott 
Volf György részletesen ismertette; Simonyi Zsigmond összehason
lításaiból kitűnt, hogy a Zsoltárok azon bibliafordításhoz tartoz
nak, melynek egyéb részletei a Bécsi vagy Iiévay- és Müncheni 
vagy Jászay-codexekben maradtak fenn. E fordítás a XV. század 
elejéről való, s a keleti magyarság, talán a moldvai hussziták 
közt jött létre; hiszen a négy evangéliumnak a Müncheni codex- 
ben foglalt másolatát is Moldvában, Tatros városban végezte 
Németi György 1466-ban. Az Apor-codex is másolat, és pedig 
három kéznek a munkája ; a még meglevő szöveg körülbelül csak 
1 3-da annak, mint a mennyi lehetett az egész könyv. Hogy e 
b e c s e s  kincs értékéről kellő fogalmat nyújtsunkm egem lítjük, 
hogy az egész középkori magyar irodalmat mintegy 50 codex fog
lalja magában, ezek közül is a *'6 rész 1500—39 közti másolat, 
úgy hogy az Apor-codex időrendi sorozat szerint a 7-ik helyet 
foglalja el.* Erdély területén az Apor-codexen kívül még csak 
egyetlen egy középkori magyar codex v an : a gyula-fehérvári 
Batthiány-könyvtárban levő Döbrentey-codex, melyet 1508-ban, 
másolt Halabori Bertalan.** A Székely N. Múzeum ezen értékes 
kézirat birtokába Pünkösti Gergelyné, b. Apor Zsuzsanna úrhölgy 
ajándékából ju to tt ; a könyv huzamosabb ideig volt az Apor- 
család tulajdonában, mit bizonyít azon körülmény is, hogy a 
táblára már b. Apor Péter följegyezte a nevét; az irodalom a 
legalább is másfél százados megőrzésért azzal fejezte ki háláját, 
hogy az Apor-esalád nevéről nevezte el a codexet. '

A XVI. századból két codex van a múzeum tulajdonában ; 
egyik a C s e r e y n é - , másik a V c ts a d y -c o d e x . Mind a kettő verseket 
foglal magában ; amazt Balázs diák irta össze 1566-ban s többek 
közt egy uj költőnővel és Tinódi Sebestyénnek egy azelőtt isme
retlen versével (Jázonról és Médiáról) gyarapítja a XVI. szá-

* 1. Halotti Beszéd (Pray-codex) 1225. körül. — 2. Königsbergi töre
dék XIV. század eleje. — 3. Ehrenfeld-codex XIV. sz. vége. — 4. Bécsi vagy 
llévay-codex XV. század első fele. — 5. Müncheni Yagy Jászay-codex 1466. 
— 6. Szakács viadala (Csicsery-codex) 1476. körül. ■— 7 Apor-codex 1480—90. 
körül. — 8. Fáncsy Antal naptára 1489. — 9. Festetich-codex (Kinizsiné 
imskönyve) 1494. — 10. Winkler-codex 1506. s igy tovább, A codexeken 
kívül egyéb magyar nyelv emlékek a XV. századból: Pannónia megvétele, 
Siralom ének Botb János veszedelmén 1490., Emlékdal Mátyás király ha
lálára 1490., Orvosi rendelet mellbaj ellen 1416., Belkényi Pál záloglevele 
1452 , Vér András menedéklevele 1473., Albert tihanyi apát levele 1486., 
Nyirkállói Tamás szógyűjteménye 1484., Németujvári glossák 1470., Csíziók 
1462., a budapesti egyetemi könyvtár egy XV. századbeli latin codexének 
glossái.

* Legtöbb középkori magyar codex van a budapesti N. múzeumi 
könyvtárban ( lt6), azután jön a budapesti egyetemi (6) és a M. tud. akadémiai 
könyvtár (6), az esztergomi prímás) könyvtárban van 3 s a keszthelyi Fes- 
tetich kvtban 2, máshol egy-egy.
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zadbeli magyar irodalm at; az utóbbi megjelent Tinódi Sebestyén 
Szilády Áron által szerkesztett összes müveinek 371—381. lapjain. 
A két codexet még néh. Vasady Gyula elküldte a m. tud. aka
démiának lemásolás végett s jelenleg is ott vannak. A nem ma
gyar nyelvű XYI. századbeli kéziratok közt megemlítünk egy 
német imakönyoet 1528-ból s aztán a Sachsenspiegel azon (meg- 
norgált) másolatát, mely Werbőczi dekrétumai magyar forditásának 
1556-ki debreczeni kiadásához van kötve.

A XVII. századbeli magyar kéziratokhoz tartozik egy Sza
kácskönyv (jelenleg a budapesti tud. egyetem könyvtárának van 
kikölcsönözve), melyet özv. Cserey Jánosné úrhölgy ajándékozott 
a múzeumnak, Haller J. 1686/7-ki naplójegyzetei, egy 1677-ki 
Orvosi könyv (Sambler Domokos úr ajándéka), dálnoki Csernátoni 
N. 1673— 1687. közti magyar és fia Gerzson 1695— 1703. közti 
latin nyelvű naplója s egyéb jegyzetei (ajándékozta Czirjék Zsig- 
mond úr), Szentkereszti András 1693—94. közti leveles könyve 
(özv. Cserey Jánosné úrhölgy ajándéka), Gidófalvi Gábor gazda
sági jegyzetei 1685—93. évekből s ugyanehhez kötve Gerardi 
Joannis Vossi „Rhetorices Contractae" ez. latin műve, (ajándé
kozta Dániel Gábor udvarhelymegyei főispán úr), Szathmári András 
1665— 1723. közti emlékkönyve (tartalm a: versek, emlékmonda
tok, latin példabeszédek s aztán „Alphabetum Schyticuin“ czím- 
mel az ős-székely abc a Bél M. által közölt abc-hez hasonló jel
leggel, — ajándékozta Szabó Venczel úr), Gúnyversek Háromszék 
és Miklósvárszék íalvairól (1675-ből), Zsoltárok magyarázatokkal 
(irta Makai István 1656. május 23), törvények (XVII. századbeli 
másolatban, ajándékozta Szinte László úr) stb.

Egyéb nevezetesebb kéziratok : az ayyayfalvi székely nemzeti 
gyűlés 1506-ki végzései s a székely nemzet törvényei (1559) múlt 
századbeli másolatban; községi törvények, mint Szemerjáé (1725), 
Szotyoré és Káinoké (1727), Kis-Borosnyóé (1727), Dedrádé • gr. 
Tholdalaghy naplója (1733—34.) s ifj. gr. Tholdcdaghy László 
genealógiai gyűjteménye, Barabás György országos követ előter
jesztése az 1702-ki országgyűlésen a székelyek sérelmeiről, Geréb 
János halotti búcsúztatója (1707), Szabó Ferencz és Borsos Sebes
tyén, b. Apor Péter (Metamorphosis Transylvaniae. Leírta dálnoki 
Miklós József 1736. és Nonnullarum familiarum Genealogica deduc- 
tio) és Cserey Mihály történeti műveinek másolatai, az utolsó 3 
példányban; Bethlen Farkas műveinek Barabás Sámuel által 
1770-ben készített s kéziratban maradt magyar kivonata „Erdély és 
némely részének valóságos Históriája" czímmel s folytatva 1741-ig 
(leírta léczfalvi Keresztes István 1775. Udvarhelyen; számos múlt 
és jelen századbeli gúnyvers, közte az 1764-ki országgyűlés tag
jaira, „Explicatio Amorisu czimű költemény (1756), egy passió
töredék a jelen század elejéről, Bánffy Dénes pőrének leírása 
„Causa Criminalis Comitis L. Baronis Dionisii Banfi MDCLXXIV" 
czímmel, Bornemisza Lászlónak egy német szakácskönyve (1755),
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a Karainai nemes ref. eoclesia matriculája (1787), Marosszék tör
vényes szokásai (Constitutiones Iuclytae Sedis Siculicalis Marus 
Anno 1718.), egy „Szabadságnak az európai igazgatók által elnyo
mattál ott gondolkodási kívánóim“ (Kolozsvár 1798) czimű kézirat, 
a Székelyek Sérelme ez. kézirat a jelen század első feléből, Zathu- 
reezky István 1849-ki és kufsteini napi ójegyzetei, számos törté
nelmi, jogi, pliilosopliiai compendium s predikáczió a múlt és a 
jelen századból sat.

A könyvek sorozatához még 3 olyan mű tartozik, melyek 
fölemlítését nem mellőzhetjük. Az egyik egy nyomtatott khinai 
munka, másik kettő pedig fakéregre (talipot-fa) karczolt kelet
indiai, talán tamil és telugu nyelvű vallásos tartalmú kézirat. 
Xántus János és Bálinth Gábor urak ajándéka.

Az oklevéltár összesen 3900 darabból áll, melyek azonban 
kevés kivétellel az 1600 utáni időkből valók. Kor szerint igy osz
lik meg az oklevelek száma : a XIII. és XIY. századból van egy- 
egy újabbkori másolat, a XY. századból 3 eredeti és 6 újabbkori 
másolat, a XYI. század első feléből van 18, a második feléből 
177 drb, a XYII. századból van 1544 drb, a múlt századból 
1*289 drb, a jelen századból 521 drb, a többi be nem osztott 
múlt és jelen századbeli oklevél. Az eredetiek közt a legrégibb 
Váraskeszi Lépes Loránd erdélyi alvajda 1427. jul. 2-án (nono 
die festi Kativitatis Sancti Jobannis Baptiste) Benchenchen kelt 
oklevelének töredéke, melyben az Antal kolozsmonostori apát és 
Tamasffahci Gergely fia György között folyt pert, melynek tár
gyalására Keresztelő Sz. János oktávája (julius 1) tűzetett ki, 
mivel a török ellen a havasalföldi részek felé kell mennie a 
sereggel, Szent-Mihály napjáig halasztja el. (Szentiványi Kálmán 
úr ajándéka.) Ezen kívül még csak két eredeti oklevél van a 
múzeumban a XY. századból. Egyik gr. Báthori István (Comes
Steplianus de Bathor) erdélyi vajda és székely ispánnak .............
Miklós kertére Tho . . . y Imréhez, Zenged Jánoshoz, Budai Kele
menhez és . . .  . Ferenczhez 1487-ben (feria secunda proxima
a n te ............. ) Wasarehelró'l intézett rendelete, melyben meghagyja
nekik, hogy mivel Ózdi Thathay István bizonyos esküt, melyet a
kolozsmonostori konventnél helyezett el, nem nemesek és laikusok 
előtt tette le : a gyulafehérvári káptalan előtt ugyanezen ügyben 
tegyenek vallomást, (Gyulay Lajos úr ajándéka.) A másik egy 
hártyán kiállított papi bizonyítvány 1488. április 5-éró'l (in' anno 
dóm. millesimo cecc-tesimo octuagesimo octauo sabbatis quatuor ■ 
temporum, quibus diuinia cantantur: Venite adoremus et proci- 
damus, veni et ostende, et exinde successive sacro sabbatho) 
Gyulafehérvárról keltezve, melyben Pál argisi püspök, (Geréb) 
László erdélyi püspök ős az apostoli szék legátusának helyettese 
bizonyítja, hogy a gyulafehérvári egyházban megtartott papszen
telések alkalmával Thorya- Vassarheli Literatus János fiát Miklóst 
az e végre kiküldött bizottság megvizsgálván, mint tudományánál,
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erkölcseinél és korájiál fogva alkalmast a papi rendbe' felveendő
nek ítélte. . (Kovács Ferencü marosvásárhelyi apát-plébános úr 
ajándéka.) A mohácsi vész előtti időből még a következő eredeti 
oklevelei vannak a Székely Nemzeti Múzeumnak : 1513. január 
30. Héderfaya. Iléderfáji Barlabássy Lénárt erdélyi alvajda és a 
székelyek, alispánjának rendelete Sepsy szék király- és székes 
biráihoz s többi előkelő embereihez a néli. 'Egerpathaky László 
székely öröksége fölött Beívssenywi Babus Lukácmé Kata.asszony, 
és Bythay Bewsseienywy Benedek között folyt pörben (Gyulay 
Lajos úr ajándéka.) 1514. jan. 3. Zenthgergh Bikfalvi Marhaltli 
Péter Sepsy község bírája (judex possessionis Sepsy, a „possessio“ 
alighanem a „communitas11 helyett van magyaros észjárás szerint) 
Sepsy szék nemeseivel és előkelőivel együtt bizonyítja, hogy Beze- 
newi Babos Lnkácsné Katalin asszony előttük mindennemű pőré
ben megbízottjainak Mátyás bezeuewi presbitert, azután Werbeczy' 
István itélőmestert és más megnevezett előkelő egyéneket, továbbá 
Babos Jánost, Barolthi Deák Gergelyt, Babos Lukácsot és Thiley 
Istvánt vallotta. Érdekes a papírba nyomott gyürűpecsét, mely 
Háromszék czímerét, a kissé görbe kivont kardot tartó kart ábi’á- 
zolja, a kard hegyére szúrt szív helyett azonban itt a kar felső 
része és a kard között egy csillag látható, (Gyulay Lajos úr 
ajándéka.) — 1519. jul. 13. Thorya-Wasarhel’ Zapolyai János 
szepesi gróf, vajda és székely ispán rendelete Alt,horgai Thew- 
reu'k — — — és dalnoki Hadnagh Péternek, hogy a néh. Mar-' 
thonffalwi Békés Zsigwond fia Adorján és Osdolai Ktvn Antal 
közt Warhegh, Bytinim és Maxa birtoka fölött folyt perben tanu- 
vallatást eszközöljenek. (Gyulay L. úr aj.) — 1520. aug. 17. 
Héderfája. Barlabássy Lénárd alvajda és székely alispán oklevele 
Arapataki Demeter öröksége fölött a leány negyed miatt Ára- 
,pataki Barnabás és fyadfalvi tíeréb András közt folyt pörben, 
(Botsa József főisp. úr aj.) — 1522. márcz. 12. Zekel wassarlieli. 
Báthori Zanyzlofftj István erdélyi alvajda és székely alispánnak 
némely erdélyi nemesekkel és székelyekkel együtt tartott törvény
székén hozott ítélete azon hatalmaskodás dolgában, melyet a 
közelebb múlt zavaros időkben marthonfalwi Békés Adorján, -Bes- 
senyey András és Illés, Zewrcbei Boldizsár és István követtek el, 
feltörvén a markosfalwi egyházat s onnét néh. Domokos Tamás 
özvegye Erzsébet asszony házának kincseit fegyveres kézzel elra
gadták azon ürügy alatt, hogy azok néh. Becze Imre tulajdonát 
képezték s igy az ő számkivetésben levő fiát illetik ; a törvényszék 
a hatalmaskodókat személyenként 24 írtra ítélte Ts az alvajda a 
végrehajtással nywythodi Janossy Jánost, zabolai Paacz Andrást 
ős Mykes Jánost, zenthmarthoni Balinth Jánost s Locz Andrást . 
és syyedi Czakó Pált bízta meg. (Gyulay L. úr aj.) — 1523. 
'Ymechfahva, Margit asszony, néh. Ynieeh Antal özvegyének Albert 
naythodi plébános és mások előtt tett végrendelete. (Gyulay L. 
úr ajándéka.) .
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A későbbi oklevelek közül megemlítjük az eddig napvilágra 
kerültek közt a legrégibb magyar nyelvű székely oklevelet, mefy 
kelt Bessenico faluban, 1542-ben, Dienes vértanú ünnepe utáni 
legközelebbi csütörtökön* s tartalma Besseniey Gáspár özvegye 
Erzsébet asszony és Szent-Iwanból llliesy Boldisarné Cathalin asz- 
szony egyezsége a lietky Borró Gáspárról törvénynyel meghozott 
s Gidófalvi Keower János szekes byro által nekik Ítélt két hold 
földről. (Gyulay L. úr aj.) Egy kelet nélküli oklevél XVII. század
beli másolatban Radul havaselvi vajda 1. Ferdinándnak tett hűség 
esküjét foglalja magában. Mihály havaselvi oláh vajda és a csá- 

, szár erdélyi helytartója 1599. nov. 2 2 . Gyulafehérvárott kelt 
magyar levelében meghagyja minden rendű és rangú szemé
lyeknek, különösen pedig Zalasdi Dániel udvarhelyi és Tluimasfalvi 
János marosszéki kapitányoknak, hogy mivel Bethlenfalvi János 
t íe r é b  özvegyét Süld Borbálát s fiát Péter G e r é b e t minden javaival 
együtt oltalma és gondviselése alá vette, őket háborgatni és bán
tani no merészeljék. Az 1600. nov. 4-ki léczfalvi országgyűlésen 
megjelent főurak, u. m. Chiaky István, Kornis Gáspár, Bor
nemissza Boldizsár, Alárd Ferencz, Tholdy István, Bodoni István 
és Mindszenti Benedek intézkedése Sennyey Pongrácz javainak a 
kézdi-vásárliclyiek által történt feldulatása ügyében. Bethlen Gábor 
fejedelem 1616-iki oltalom levele a tatrosiak részére. A moldvai 
vajdának 1632, aug. 30. Jassiból maksai Jankó Mihályhoz intézett 
magyar levele, tudatván vele azon intézkedéseket, melyeket a bizo
nyos moldvai boérok által letartóztatott juhai ügyében tett. Több 
oklevél .vonatkozik az 1657-iki lengyel hadjárat alkalmával a krimi 
tatárok által elfogott erdélyi hadsereg egyes tagjainak rabosko- 
dására ; igy egy 1659. jun. 28-án kelt oklevélben altorjai Apor 
Andrásné Sándor Judit a férje váltságdíjának beszerzése végett 
egy hold földet Al-Torján zálogba ad 12 tallérért kézdi-vásárhelyi 
Aszalós Imrének; ugyancsak tőle s anyjától Aszalós Mihálynétól 
vesz kölcsön 1665. aug. 23-án kőröspataki Kálnoky Mihály, tamás
falvi Thury Ferencz és kézdi-vásárhelyi Jancső Péter előtt száz 
öreg tallért vagy kétszáz forintot alesernátoni Domokos János az 
öcscse Péter kiszabadítására ; érdekes magyard élői Jármi György
nek Krímben Kupcsák nevű faluban 1659. május 26-án kelt ős 
öc-scséhez Jármi Ferenczhez, Rákóczi Zsigmond volt udvari kapi
tányához, a későbbi váradi kapitányhoz és a hajdúk főgeneráli
sához intézett levele, melyet — úgy látszik — egy Izsák nevű 
zsidó szolgáltatott kézhez, e levélben kéri az öcscsét, hogy a vált
ságdíjba követelt 1200  tallért szerezze össze, de egyúttal arra is 
figyelmezteti, hogy a váltságdíj elhozataláért küldött tatár előtt 
titokban tartsa vagyoni állásukat, nehogy még többet követeljenek ; 
Hadnagy János a dalnoki birtokrészét köti le Zoltay Istvánnak a

'  * A Székely Oklevéltárban a legrégibb magyarnyelvű okirat 1545-ből van
(II. k. 72 1.)
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váltságdíj lefizetésére kölcsönvett 186 írtért, mely birtokot 1666. 
szept. 2-án dalnoki Veress Imre vesz zálogba Zoltaytól; egy 1666. 
febr. 6 . Jászvásárban keltezett s a csángó nyelvjárás sajátságait 
magán viselő oklevél szerint piskolti Harmati/ György a Beid)' 
Pál Jászvásárban időző emberétől márkosfalri Székely Istvántól 
kérte kölcsön a tatártól „szanczba11 (sarcz) követelt 440 tallért, 
minthogy az ő pénze a kitűzött időre nem érkezett meg Jászvá
sárba, hol arra várakoztak s csak két héttel később vitte el 
Rhédey Ferencz szolgája, de akkor is csak 300 tallért, a föntebbi 
oklevélben tehát arra kötelezte magát Harmaty mezöbándi Híre 
István, dalnoki Veres Imre (Béldy Pál egyik embere) és Jászvásá
ron lakó Borsi vagy Borsai István előtt, hogy Veres Imrével Béldy 
várába Bodolára megy s ott várja be a még hiányzó 140 tallért 
és ha 22 nap alatt meg nem kapná hazulról, két annyit fizet 
helyette s erre minden jószágát lekötötte ; Béldy Pál rabságára 
egy 1662. okt. 12-én Bodolán kelt oklevélben találunk vonatko
zást, a melyben Béldy Orbay Jánosnak a raboskodása idején iránta 
tanúsított szolgálataiért és fáradozásaiért egy Szűcs Andor nevű 
jobbágy^ gyermeket ajándékoz.

Érdekesek Kemény János fejedelemnek Váradi Gyulai István 
fogarasi várnagyhoz 1661-ben irt sajátkezű levelei, melyek több új 
részlettel járulnak ama mozgalmas év történetéhez; a portai kapitihák 
utasításai s egyéb a portai követségre vonatkozó oklevelek, minők: 
váradi Gyulai István utasítása, járandóságai s ApaffyM. törökországi 
követének a szultánhoz intézett beszéde (1668-ból), Székely Mózes 
kineveztetése, esküje, utasítása, a török fogságból Teleki Mihály
hoz és anyjához irt levelei, tudósításai a török mozgalmakról 
(1684—85), Apaffy Mihály levele Vízaknai Nagy Istvánhoz a 
portai követségre való kineveztetéséről s utasításai a fényes kapu
nál és nagyvezirnél való teendők, bizonyos adósság megfizetése 
s a moldvai vajda segélyezésére vonatkozó hírek meghazudt-olása 
felől, továbbá a portai ajándékok listája (1682— 1686); Apaffy 
Mihály levelei Köpríli Ahmed nagyvezirliez (1668), azután a her- 
czeghez (Lotharingi Károly) s egy csász. kormánytanácsoshoz, 
melyekben az erdélyi ügyek támogatását kéri (1687—88); IV. 
Mohammed szultán 1052-ik évi (1655) fermánja II. Rákóczi (Bagó- 
esi) Györgyhöz, melyben az adó pontos befizetéséért elismerését 
fejezi ki s biztosítja kegyelméről a fejedelmet, ha tovább is meg
marad a fényes kapu iránti hűségben ; Szulejmán pasának török 
és magyar levele az eszéki táborból; I. Lipót köröző levele Nóg- 
rádmegye rendéihez intézve, melyben tudatva II. Rákóczi Ferencz- 
nelc a bécsújhelyi börtönből való menekülését, a fejére díjat tűz 
ki s elrendeli üldözését; II. Rákóczi/ Ferencz s gr. Bercsényi Mik
lós rendeletéi (1703—1707); Károlyi Sándor levelei Geréb József 
kapitányhoz (1710— 11); az 1704. jau. 15-ki Némedi melletti csa
tában részt vettek lajstroma ; a II. Rákóczi Ferencz táborában 
levő székely ezred kimutatása (1710); Graven cs. ezredes rende-
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lete Háromszékhez a fegyverek és zászlók kiszolgáltatása felől 
(1705). Az újabb korból megemlítjük az 1848/9-ld függetlenségi 
harczban elesett háromszéki honvédeknek minden egyes község 
részéről hivatalosan kiállított névsorát, melyet a Bikán belőli hon
véd-egylet gyűjtött össze s 1883. november ‘2-án ü n n e p é ly e se n  
helyezett el a Székely N. Múzeumban*

, A föntebb ismertetett oklevelek sorozatát még a nemesi és 
primipilaris levelekkel egészítjük ki, melyek a következők: 1591. 
máj. Gyula-Fehérvár. Báthori Zsigmond bardosi Bodor Lászlót és 
Istvánt a czimeres nemesek közé emeli, a czimer azonban hiányzik 
az oklevélről. 1593. jul. 9. Gyula-Fehérvár. Báthori Zsigmond 
fejedelem Eresztevényi Ereztweny Balázst és Mihályt a pixida- 
riusok rendjéből a primipilusok közé emeli s eresztevényi házukat 
minden adófizetés alól kiveszi. 1606. ápr. 7. Kassa. Bocskai 
István fejedelem Hodor Kelemen kézdi-vásárhelyi papot nemesi 
előjoggal és czimerrel ajándékozza meg. 1607. márcz. 25. Maros
Vásárhely. Rákóczi Zsigmond fejedelem Komollói Gazda Mártont 
primipilusi előjogokkal ajándékozza meg, komollói házát kivevőn 
mindennemű adózás alól. 1610. máj. 30. Torda. Báthori Gábor 
fejedelem primipilaris levele maksai Petlnv György részére. 1621. 
ápr. 15. N.-Szombat. Bethlen Gábor fejedelem a pohárnokát, 
Teöreök Mihály nevű ifjút, ki muzulmán apától és keresztyén 
magyar anyától származott Konstantinápolyban s innen az erdélyi 
udvarba kerülve, a keresztyén hit czikkelyeiben oktatást nyert 
s az úrvacsora felvételével az egyházba befogadtatott, és vele 
együtt mostoha apját Berseni Benedeket, anyját Pethő Maryitot 
s anyjáról testvérét Berseni Györgyöt megnemesiti és czimerrel 
ajándékozza meg. (Az oklevél kezdőbetűi virágokkal diszitvék.) 
1630. máj. 3. Gyula-Fehérvár. Katalin fejedelem asszony Papolczi 
Kis Mihályt s vele fiait Mihályt, Boldizsárt és Miklóst a primi
pilusok közül a czimeres nemesek közé emeli. — 1631. jun. 
24. Gyula-Fehérvár. I. Rákóczi György lmeczy fedni Buda Bálin
tot, ki már elébb is primipilus volt, újólag beveszi a primipi
lusok közé s Imecz ffaluán levő házát miden adózás alól fölmenti. 
1642. febr. 21. Gyula-Fehérvár. I. Rákóczi György igen dísze
sen kiállított, élénk szinezésü renaissánce-izlésü virágfüzérrel 
ékített czimeres levelében Eresztevényi Eresztevényi Istvánt, a 
székely lovasok alhadnagyát (viceductor) a primipilusok közül a 
nemesek közé emeli. 1655. jun. 28. A Plojest melletti táborban. 
(Dátum in Castris nostris Transalpinensibus ad oppidum Ploest 
metatis.) II. Rákóczi György bardoczszéki liermányfalvi Peső 
Jakab, id. Peteö György, Bálint és János, Boda János, Domokos 
Ferencz, Barrábás István és Bálint, id. Albert János, Hajdú 
Gergely és Keöfarayó János lovas pixidariusokat, kik ezen a

* E  névsort közöltem a „Nemere11 és „Székely Nemzet11 1883-ik évi 
november és deczember havi számaiban.
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lázadó havaselviek ellen viselt hadjáratban magukat kitüntették, 
a primipilusok közé emeli. 1655. márcz. 18. Gyula-Fehérvár. 
II. Rakóczi^ Gy. Szabó István gyula-fehérvári primipilust és nejét 
Szászsebmi Busát czimerrel és nemesi előjogokkal ajándékozza 
meg, a czimer azonban hiányzik az oklevélről. 1669. febr. 24. 
Gy.-í ehér vár. Apaffy Mihály Tér novai Páter János görög eredetit 
j öve vem t, feleségét Gazdagít Lombot, fiát Kristófot s leányait 
Máriát és Theodosiát nemesi előjogokkal és czimerrel ajándékozta 
meg. Ugyanezen évben decz. 1-én Bécshen kelt Zabanius Izsák
nak s vele nejének Stirbitz Reginának és fiának Zsigmond és 
Jánosnak, a hirhedt Szász János nagy-szebeni királybírónak is 
I. Lipóttól nyert czímeres nemesi levele. — 1736. decz. 16. 
Bécs. III. Károly Adorján Adalbert és Dávid testvéfeket újólag 
megerősíti^ régi nemességükben, melyet őseik Tamás, Boldizsár 
és Pál 1578-ban Rudolf királytól nyertek s a mely Pozsony. 
Zemplén, Heves és Külső-Szolnok s Borsód megyékben kihirdet- 
tetett, de az eredeti levél elveszett, azonban hiteles másolata 
előkerült a jászói káptalanban. — Igen érdekes egy 1668. márcz.
12-én í  ogaras várában kelt hártyára irt oklevél, melyben Bor
nemissza Anna fejedelem asszony a Fejérvármegyében Fogaras 
tőidén Diidit nevű faluban lakó tíorhun Jánost és fiágon levő
maradékait boéri szabadsággal ajándékozza meg.* A boérok _
mint ezen magyar nyelvű oklevél mondja — örökös birtokukban 
„minden adózás, dézma adas és egyéb szedéstől, vevéstől11 fel 
voltak mentve, de hadviselés alkalmával „jó paripásau, fegyve
resen és tisztességes posztóköntösben“ tartoztak megjelenni s 
„törvényes dolgokban s egyéb közönséges igazságban is a (foga- 
rasi) várnak tiszteitől11 függtek. Az oklevél Szentiványi Kálmán 
úr ajándékából 1886. tavaszán került a múzeumba.

V. K é p e k , m e ts ze te k .

A Székely N. Múzeum gyűjteményei közt legszegényesebb a 
képgyűjtemény, mely áll 37 olajfestményből, 15 múlt századbeli 
pofion-képből, 7 kliinai képből, 9 szoborból (közte egy Réoay Pálné 
urhölgy áltál agyagból készített relief, Luther bronz szobrocskája. 
5 domborkép, u. m. Mária Terézia, II. F cr en cz , I. Napóleon, Stir- 
bey és Euterpe s 2 festett faszobrocska), azután fa-, réz- és aczél- 
metszetekból, kő- és fénynyomatokból, fényképekből s 13 a folyosón 
kiállított vegyes képből. Az olajfestmények nagyobbrésze arczkép : 
közöttük megemlítjük Cseveg Ignáez 1848/49-iki honvéd huszár
ezredes Rupprecht János bécsi festő által 1831-ben készített gár
distakori arczképét, (Cserey Ignáez ur ajándéka) ; néh. Vasady

* Fogarasi boérok czim alatt a boéri szabadalommal együtt ismer
tettem a „Székely Nemzet11 1886-ik évi május havi (68., 72., 76 s 77) szá
maiban.



89

Gyula első múzeumőr arczképét, melyet a múzeumnak özv. Cserey 
Jánosné úrhölgy feste te tt; a múlt század végéről Imecs Mózesné,

’ Sándor Anna két arczképét ifjabb és idősebb korából (ajándékozta 
1880. folyamán özv. ’Cserey Jánosné úrhölgy); a jelen szazad 
elejéről gr. Hallernénak Zatliureczky Gyula úrtól kapott képét; 
továbbá két XVII. századbeli nagyon megrongált olajfestményt 
az erdő-szentgyörgyi kastélyból, egyik Háthori István lengyel ki
rályt és erdélyi fejedelmet, a másik Fekete Lászlót ábrázolja; 
(ajándékozta 1884. folyamán b. Hágel Pál ú r ) ; ezekhez járul 
10 a jelen század elején vagy a múlt század végén festett arczkép 
a br. Szentkereszty család kastélyából, melyek közül hét régi liunn 
és magyar vezéreket (Attila, -Béla, Keme, Cadicsa, Álmos, Ver- 
bulcs és Gyula), ábrázol a Nádasdy-fóle mauzóleum ismert után-, 
zatában, három pedig erdélyi fejedelmeket (a Rákóczyak, ú. m.
I. György, II. Ferencz és „Rákóezy Gyöi'gy11 fölirattal, I. Ferencz), 
ajándékozta 1885. elején Szabó Dávidné úrhölgy; ugyancsak Ná- 
dasdy mauzóleuma képeinek utánzata azon 4 múlt századbeli fest
mény is, melyeket Kelemen Elek úrtól kapott az imecsfalvi 
gyűjtemény s „Geysa“; „ L e h e l „ U r t u s “ és Vérbölcs vezérek 
konvencionális modorú képeit ábrázolják. Megemlitünk még egy 
festményt, mely egy 1848. előtti székely-huszár csoportozatot 
állít e lé ; ajándékozta az imecsfalvi gyűjteménynek Cseh Sán
dor úr.

A metszetek közül 42 a folyosón van kiállítva, két album 
a század második harmadában produkált magyar történelmi ké
pek gyűjteményét foglalja magában (özv. Cserey Jánosné úrhölgy 
ajándéka) s öt tokban különböző kori magyar arczképek vannak 
elhelyezve, melyeknek túlnyomó részét, összesen 420 darabot Potsa
J. főispán úr gyűjtötte össze s ajándékozta 188G. elején a mú
zeumnak. A híres angol festő Bogarth rajzainak Lichtenbérg- . 
Kottenkainp-féle stuttgarti (1840.) aczélnyomatu kiadását özv. 
Cserey Jánosné úrhölgy ajándékából kapta meg a múzeum. A 
pofion-képek közt kiválók egy Nepomuki Sz. János életéből 
vett jelenetet ábrázoló kéj) díszes renaissar.ce-izlésü arany lom
bozat közt piros és kék nefelejcset ábrázoló pillangókkal (aján
dékozta 1879. őszén Potsa J. főispán úr) s ugyancsak Nepomuki 
Sz. János képe piros pillangókkal díszített arany-sodronyos v irá g 
csokrok között.

*  -X-
-X-

Ezzel búcsút veszünk a Székely N. Múzeumtól. Ha végig 
tekintünk a gyűjteményeken, látjuk,, hogy az anyag gazdagsága 
mellett is mindenütt hézagok vannak, melyeket egyes kiválóbb 
darabok nem tölthetnek be. Sok a ritkaság, mindenféléből van 
valam i: de szervesebb gyűjteményt, mely a Sz, N. Múzeum 
nevének és rendeltetésének megfelelne, csak a hímzések és ma- 
jolikaneműek s bizonyos fokig az oklevelek és őskori tárgyak
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képeznek. -A vidéki múzeumok feladata, hogy mindazt feltüntessék, 
mi vidékük múltjára, iparára, szellemi életének nyíl vaníliásaira 
és természeti viszonyaira világot vet. A Székelyföldre nézve a 
Székely N. Múzeum van hivatva erre. Az alapot megteremtette 
egy lelkes hölgy áldozatkészsége 9 az anyaggyűjtést folytatja azóta 
is meg nem szűnő buzgalommal : a további feladat a meglevő 
anyag rendszeres és tervszerű kiegészítése leend, hogy ez az in
tézet valóban azzá fejlődjék, a mi a hivatása: a székely nemzet 
múzeumává.

Nagy Géza.


