
C s .  B o g á t s  Dionis ie

La 8 noiembrie 1949 în vîrstă de 67 de ani, după o boală lungă, a 
urit la Sf. Gheorghe-Simirea, prietenul vechi al lui Csutak Vilhelm, ar

hivarul, ai tîrziu custode diriginte al Muzeului Regional din Sf. Gheor- 
ghe, Cs. Bogáts Dionisie. Cu moartea lui muzeul din Sf. Gheorghe a pier-

Fig. 1. — Bogáts Dionisie

dut un bun colaborator şi noi, care am fost colaboratorii lui, un bun 
prieten.

S-a născut în anul 1889 la Sibiul, din părinţi săcui, din regiunea Ciu- 
cului. După ce a terminat studiile liceale la Sibiu şi la Budapesta, a intrat 
în serviciu public, a devenit f u ncţ ion a r ul serviciului de poştă din Sf. 
Gheorghe. După 30 de ani de serviciu s-a retras în pensie. Prima sa legă-
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tură cu Muzeul Naţional Secuiesc a avut-o în anul 1924 şi începînd de la 
această dată, a lucrat în continuu în tot timpul său liber în arhiva m u
zeului. A Încercat să-şi complecteze studiile sale cu o mare sîrguinţă. 
Chiar în timpul cînd a fost director Csutak Vilhelm a fost ales în comitetul 
de conducere al Muzeului, iar de la anul 1945, a fost ales ca director cus
tode în mod onorific. Bogăţia arhivei muzeului i-a dat prilej să se ocupe 
cu trecutul pămîntului secuiesc şi să culeagă datele topografice referitoare 
asupra acestei regiuni. Activitatea lui arhivistică a îmbogăţit cu multe 
date preţioase istoria' fostului judeţ Trescaune şi a oraşului Sf. Gheorghe. 
Boala, de care suferise încă de la primul război mondial, 1-a legat de pat 
şi din această cauză în ultimul timp nici n-a putut să activeze la muzeu. 
Cu toate că a fost grav bolnav, totuşi a continuat să lucreze' acasă, adu- 
nind numiri vechi topografice din regiunea secuiască, pînă cînd moartea 
i-a luat condeiul din mîna lui slabă.

Cs. Bogáts Dionisie a fost un exemplu a 1 muncitorului intelectual, 
care chiar atunci cînd ar fi putut să se bucure de odihnă,(a preferat să 
continue lucrarea sa. Prin viat a lui întreagă a meritat să fie cinstit s i iubit 
de toţi, cari l-au cunoscut.

Ca semn d-e recunoştinţă aşezăm la mormîntul lui, aceste rînduri.

Activitatea lui ştiinţifică:

SZÉKELY ZOLTÁN

1. Ilároms. éki helynevek. (Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum 50 eves jubi
leumára, 1929).

2. Adatok a régi Háromszék topográfiájához helynévkutatások alapján. (Az EME XII. 
vándorgyűlésének Emlékkönyve, 1934).

3. Az első’ székely huszárezred részvetele a törökj és francia háborúban 1788- 1815-ig.
4. Zâgon feldlúlása és következménye. (Erdélyi Múzeum, 1941).
5. Se psiszentgyörgy. torténe+e. ( Székelyföld írásban és kép ben. Bpest, 1941).
6. Háromszék vármegye. (Gábor Erno közreműködésével. Háromszekmegyei Ide

genforgalmi Bizottság). ‘
7. Szemerja község és református egyházának története. Sepsiszentgyörgy, 1943.
8. Háromszéki oklevél szójegyzék. (Kolozsvár, 1943. Erd. Tud. Füzetek 163).
9. A -ni, -nit, -nul, nül rag a háromszéiki régiségben. (Dolgozat. ’. kolozsvári 

Bolyai Tud'ományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetéből. Nr. 16. 1947).

Publicatiuni mai m i d :

10. Följegyzések Szent László váradi szobráról a Székely Nemzeti Múzeumban. 
(Székely Nép, 1930).

11. Váradi József és Bartalis János vértanusága. (Székely Nép', 1943).
12. Régi magyar megfigyelések. (,,Az Idoj árás” 1943. vol. 47).
13. Szárazság es pestis a Székelyföldön az 1717—1719. években. („Az Időjárás”, 

1942. vol. 4 7).
14. Adatok Bolöni Farkas Sándor életpályájához. (Erdélyi Múzeum, 1944).
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