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Sepsiszentgyörgy-Szemerján, 1949. november hó 8-án, 67 éves ko
rában, hosszas betegség után meghalt Cs. Bogáts Dénes, a sepsiszent
györgyi Múzeum tb. levéltárosa, később igazgató-őre,' Csutak Vilmos régi
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1. kép. Cs. Bogáts Dénes.

munkatársa. Bogáts Dénesben a sepsiszentgyörgyi Múzeum igaz barátot,
hűséges és jó munkatársat veszített el. 1882-ben született Nagyszebenben,
székely származású szülőktől. Miután középiskolai tanulmányait szülővá
rosában, Nagyszebenben és Budapesten elvégezte, posta és távírdái szol
gálatba lépett. Három évtizedet meghaladó közszolgálat után Sepsiszentgyörgyön ment nyugdíjba. Az 1920-as évek végén került kapcsolatba a
•sepsiszentgyörgyi Múzeummal s ettől az időtől kezdve minden szabad ide
jét a múzeumi kutatásnak szenteli. Az egyetemi tanűlmányok hiányát pá164

ratlan szorgalommal igyekezett pótolni. Már Csutak Vilmos igazgatósága
alatt, 1932-ben az intézet igazgató-választmányi tagjává, 1945-től kezdve
pedig a sepsiszentgyörgyi Múzeum tb. igazgató-őrévé választotta. A sepsi
szentgyörgyi Múzeum gazdag levéltára lehetőséget adott, hogy a Székely
föld s annak népére vonatkozó helynév és családtörténeti adatok össze
gyűjtésével foglalkozzék. Ilyen irányú m unkássága sok adattal gazdagí
totta ismereteinket a volt Háromszék vármegye, valam int Sepsiszentgyörgy
történetére vonatkozólag. Az első világháború harcterein szerzett beteg
sége az utóbbi időben már ágyhoz szegezte s így képtelen volt múzeumi
munkát végezni. Még betegen is, az otthonában dolgozott, a háromszéki
helyneveket gyűjtögette s utolsó dolgozatát írta reszkető kézzel, amelyre
a pontot már a halál tette. Cs. Bogáts Dénes a népszerető, öntudatos, ko
moly szellemi munkás mintaképe volt, aki nyugalomba vonulása után, a
megérdemelt pihenés helyett a további munkát választotta s így m agatar
tásával és egész életével méltán érdemelte ki m unkatársai, barátai tiszte
letét és szeretetét. A sepsiszentgyörgyi M úzeum iránti ragaszkodásával,
önzetlen munkásságával mindnyájunknak példát mutatott.
A megbecsülés és elismerés koszorúját helyezzük sírjára.
Bogáts Dénes irodalmi m unkássága:
1. Háromszéki helynevek. (Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum 50 éves jubi
leum ára, 1929.)
2. Az első székely huszárezred részvétele a török és francia háborúban 1788—
1815-ig. Sepsiszentgyörgy, 1932.
3. Adatok a régi Háromszék topográfiájához helynévkutatások alapján. (Az E.M.E.
XII. vándorgyűlésének Emlékkönyve, 1934.)
4. Zágon feldulása és következménye. (Erdélyi Múzeum, 1941.)
5. Sepsiszentgyörgy története. (Székelyföld írásb an és képben. Bpest, 1941.)
6. Háromszék vármegye. (Gábor Ernő közreműködésével. Háromszékmegye. Ide
genforgalm i B izottság, 1942.)
7. Szemei ja község és református egyházának története. Sepsiszentgyörgy, 1943.
8. Háromszéki oklevél szó jegyzék. (Kolozsvár, 1943. Erdélyi Tudom ányos Füze
tek 163.)
9. A -ni, -nit, -nul, -nül rag a háromszéki régiségben. (Dolgozatok a Kolozsvári
Bolyai Tudományegyetem M agyar Nyelvtudományi Intézetéből 16. szám. 1947.)
KISEBB KÖZLEMÉNYEK:
10. Följegyzések Szent László váradi szobráról a Székely Nemzeti Múzeumban.
(Székely Nép, 1930.)
11. Váradi József és Bartalis János vértanúsága. (Székely Nép, 1943.)
12. Régi magyar megfigyelések. („Az időjárás" 1943. évi 47. kötet m ájus—jú
niusi száma.)
13. Szárazság és pestis a Székelyföldön az 1717— 1719. években,
(„Az Időjárás"
1943. évi 47. kötet, szept.—októberi száma.)
14. Adatok Bölöni Farkas Sándor életpályájához. (Erdélyi Múzeum, 1944.)
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