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Tisztelettel köszöntöm mindazon olvasóinkat, akik érdeklődve veszik kézbe évkönyvünk, az Acta Siculica 
hetedik kiadását, amely összevontan két év eredményeit kívánja kivonatolva bemutatni.

Örömmel nyugtázzuk, hogy a 2014–2015-ös időszakban is eleget tudtunk tenni alapvető célkitűzése-
inknek.

A Székely Nemzeti Múzeum az elmúlt két évben jelentős előrelépést tett a közgyűjteményi, tudományos 
és közművelődési programjai terén. 

A sepsiszentgyörgyi székhely és a külső egységek gyűjteményei a tárgyalt időszakban tízezres nagyságren-
dű tárgyi gyarapodást értek el, emellett jelentős dokumentumanyag (fényképek, iratok) és számos könyvtári 
kiadvány bővítette állományunkat.

Az elmúlt két évre vonatkozó, számvetési szándékkal összeállított jelentésünk meghaladná kereteinket, így 
a korábbi évek gyakorlatától eltérően csupán a hangsúlyosabb változásokat és megvalósításokat említjük meg, 
melyek jelzései annak a szerteágazó tevékenységcsoportnak, amelyet munkatársaink végeznek.

1. Az intézmény a közgyűjteményi szférában

A Székely Nemzeti Múzeum regionális intéz-
mény, fenntartója Kovászna Megye Tanácsa. Könyv-
tári, természetrajzi, régészeti–történelmi és néprajzi 
osztállyal működik, valamint sepsiszentgyörgyi kép-
zőművészeti (Gyárfás Jenő Képtár, Magma Kiállító-
tér), baróti (Erdővidék Múzeuma), csernátoni (Hasz-
mann Pál Múzeum), kézdivásárhelyi (Incze László 
Céhtörténeti Múzeum) és zabolai (Csángó Néprajzi 
Múzeum) külső egységekkel. Az Erdélyi Művészeti 
Központ működtetését Sepsiszentgyörgy Polgármes-
teri Hivatala vette át.

A Székely Nemzeti Múzeum 2014-es és 2015-
ös költségvetéséből 31� 000, illetve 424 000 lej 
a programokra költött összeg. Kiemelt támogatónk 
Magyarország Közigazgatási és Igazságügyi Minisz-
tériuma. Bevételeink a látogatói belépti díjból, terembérlésből, régészeti felügyeleti díjakból tevődnek össze. 
A Székely Nemzeti Múzeum Alapítvány, illetve a külső egységeink által működtetett egyesületek – Magma 
Kortárs Közeg Egyesület (Sepsiszentgyörgy), Bod Péter Közművelődési Egyesület, Haszmann Pál Közmű-
velődési Egyesület (Csernáton), Gaál Mózes Közművelődési Egyesület (Barót), Kézdivásárhelyi Múzeumba-
rátok Egyesülete (Kézdivásárhely), Pro Museum Egyesület (Zabola) – pályázati és más források bevonásával 
jelentős mértékben hozzájárulnak intézményeink fejlesztéséhez, kutatási és könyvkiadói programjaink, vala-
mint múzeumi rendezvényeink költségeinek fedezéséhez. 

Adminisztratív személyzetünk munkáját Mihály Judit gazdasági igazgató vezeti. A gazdasági háttérmun-
kát Szabó Anna könyvelő, Tamás Tünde titkárnő, Gothárd Tünde munkaügyi referens, valamint Zavicsa 
József gondnok végzi.

A múzeumpedagógiai programokat Vinczeffy Orsolya és Bartha Zonga múzeumpedagógus közösen szer-
vezte. Számítógép-állományunk rendszergazdája és a múzeumi honlap technikusa Bagoly Róbert. Musát 
Arnold az intézmény fényképésze és rendezvénymenedzsere.
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A könyvtár osztályvezetője Boér Hunor. A könyv-
táros-konzervátor Gyenge Gabriella nyugdíjba ment. 

A természettudományi osztályon Kocs Irén 
muzeológus látja el a szakmai teendőket, emellett 
a Székely Nemzeti Múzeum Alapítvány ügyvezető 
alelnöki tisztségét is betölti, és a múzeumban dol-
gozók érdekvédelmi szervezetének képviselője is. 
Gyűjteménnyel kapcsolatos munkáját konzervátor-
ként Nagy Annamária segíti.

A régészeti–történelmi osztályon Sztáncsuj Sán-
dor József osztályvezető régész és Tóth-Bartos András 
történész dolgoztak. 2015-től új munkatársakkal bő-
vült az osztály Lokodi Alpár Imre régész és Kelemen 
Kálmán Lóránt történész személyében.  

Sebestyén Viola a gyermeknevelési szabadságra 
távozott Nistor Évát helyettesíti, szintén  a régészeti–történelmi osztályon fejti ki tevékenységét.

A tárgyállománnyal kapcsolatos elsődleges helyreállítási feladatokat Szeles József restaurátor látta el. Man-
dalian Irén gyűjteménykezelő 2015-ben nyugdíjba vonult. 

A néprajzi osztályon két muzeológus, Szőcsné Gazda Enikő és Kinda István dolgozik, mellettük két gyűj-
teménykezelő, Tankó Zoltán és Zsók Enikő, valamint két restaurátor, Éltes Barna és Lázár Prezsmer Kinga 
működött.

A Gyárfás Jenő Képtár gyűjteményeivel Sántha Imre Géza művészettörténész dolgozik, aki a fototéka 
rendszerezésében is segít. 

A Magma Kortárs Kiállítótér szervezőmunkáját Kispál Attila és Kispál Ágnes végezte.
A baróti Erdővidék Múzeumában történész-muzeológus Demeter László, gyűjteménykezelő Hoffmann Edit. 
A csernátoni Haszmann Pál Múzeumban néprajzos-muzeológus Dimény-Haszmann Orsolya, restaurátor 

Haszmann Lajos, gyűjteménykezelő Haszmann Gabriella, éjjeliőr Haszmann László. 
A kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeumban részlegvezető-muzeológus Dimény Attila, nép-

rajzos-múzeumpedagógus Dimény Erika, művészettörténész-muzeológus Dobolyi Annamária. Ercse Lau-
ra és Orosz Zoltán gyűjteménykezelők 2015 folyamán felmondtak. Dimény Attila 2015-ben a kolozsvári 
BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Hungarológiai Tudományok doktori iskolája keretében dok-
tori fokozatot szerzett. 

A zabolai Csángó Néprajzi Múzeumban szerződéses alapon Gál Judit gyűjteménykezelő dolgozik.
A háromszéki múzeumhálózatunkat a tárgyalt időszakban 94 000 látogató kereste fel, megoszlásuk a kö-

vetkező: a sepsiszentgyörgyi központi épület: 42 550, Magma kiállítótér: 39�6 , a csernátoni Haszmann Pál 
Múzeum: 15 500, a kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum: 22 230, a baróti Erdővidék Múzeuma: 4�1�, 
a zabolai Csángó Néprajzi Múzeum: 492�.

2. gyűjteményi munka

A könyvtár feldolgozottságát mutatja, hogy elektronikus kiadványkatalógusa az elmúlt időszakban meg-
haladta a 46 000 tételt. Demeter Lajos és Sándor Klára, valamint Szőcs Imre (a Bod Péter Megyei Könyvtár 
volt/jelenlegi munkatársai) sajtókollekcióinkon dolgozott (rendezés, összehordás, kötészet). Benedek Éva, 
a Csíki Székely Múzeum nyugalmazott restaurátora 16–1�. századi nemesleveleinket és erdélyi fejedelmi 
egyéb okiratainkat, valamint a Benkő József Transsilvania Specialis-(másolati) példányunkat restaurálta.

A természettudományi osztályon megkezdődött a Botanikai gyűjtemény digitalizálása.
A régészet-történelmi osztályon folytatódott a gyűjtemények revíziója és a helyrajzi számozás aktualizá-

lása. A történelmi gyűjteményben a fegyvereket, a pecsétnyomókat, kerámiákat és a numizmatikai kollekció 
egy részét rendeztük, Szeles József és Lázár-Prezsmer Kinga számos tárgyat restauráltak. 2015 folyamán Med-
nyánszky Zsolt és Simó Anikó restaurátorok elvégezték a sepsibesenyői református templom régészeti ásatásai 
alkalmával előkerült középkori falképtöredékek állagmegóvását és restaurálását. A munkálatokat a budapesti 
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ támogatta.

A néprajzi osztály gyarapodása félezernyi tételt jelent, ennek megtörtént a nyilvántartásba vétele. A Tég-
lás-kézimunkaműhely mintagyűjteményének nyilvántartásából a néprajzi dokumentumtárat bővítettük. 

Interaktív ismeret- és élményszerzés a kiállításon
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A fototéka feldolgozásában közel ötezer az új nyil-
vántartási tétel, a negatívok és papírképek szkennelé-
si munkálatai nyomán 25 000-re emelkedett a digi-
talizált fotóállomány. A legfontosabb állagmegőrzési 
munkálatok között említjük, hogy új szarvazatot és 
zsindelyezést kapott a szabadtéri részlegen lévő csíki 
ház, a múzeum udvarán pedig felépült három kop-
jafatároló. A néprajzi raktárak egy részébe új polcok 
kerültek.

A Gyárfás Jenő Képtár anyagainak a digitalizálása 
befejeződött. 

A Csángó Néprajzi Múzeum félezer tételes gya-
rapodását számítógépes leltárba vezettük. A főépület 
külső szigetelése a BGA pályázati támogatásából va-
lósult meg.

3. kiállítások

Az elmúlt időszakban a Székely Nemzeti Múzeum 
kiállítótereiben megnyitott tárlatok és rendezvények 
száma meghaladja a százat. Az alábbiakban néhány 
olyan rendezvényt emelünk ki, amely saját megvaló-
sításban vagy kiemelten a múzeumhoz kapcsolódva 
jött létre.

A főépület előcsarnokában az Országos Széchényi 
Könyvtár partnerségével került helyére az Aranyból, 
ezüsttel, viaszba alapkiállítás-elem (Erdély részletes tér-
képe, 1871, Székelyföld kiemelésével; a nap és hold 
szimbolika a székelység és a múzeum történetében). 

A természetrajzi osztály a Variációk hat lábra – Ta-
lálkozás a rovarokkal a Székely Nemzeti Múzeumban, 
a Magyar Természettudományi Múzeummal közö-
sen, illetve a Szóra bírt csontjaink – a Magyar Természettudományi Múzeum embertani vándorkiállításának 
rendezésében vette ki részét.

2014 márciusában a régészet–történelem osztály A szabadságharc ereklyéi címmel rendezett kiállítást 
a gyűjteményünkben és a kolozsvári Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum kollekciójában lévő 1�4�-as erek-
lyékből.

2014 decemberében Szőcsné Gazda Enikő koordinálásával megnyílt a Szerzeményeink 2009–2014 című 
kiállítás az újonnan beérkezett tárgyakból.

2015. július 29. és szeptember 6. között intézmé-
nyünk igen rangos, nemzetközi jelentőségű régészeti 
kiállítást látott vendégül. A Románia Nemzeti Tör-
ténelmi Múzeumának kezdeményezésével létrejött, 
a Kulturális Minisztérium által támogatott, Románia 
ókori arany- és ezüstkincsei című tárlaton összesen 
1004, az ország 31 múzeumából összegyűjtött, ős-
kori és ókori nemesfém tárgy szerepelt. A kiállítás, 
amelyhez intézményünk a híres szilágysomlyói és 
petőfalvi ezüstkincseket adta kölcsön, igen sikeres-
nek bizonyult: alig egy hónap alatt több mint 4000 
látogató tekintette meg. 

Az Erdélyi csipkék című kiállítást Szőcsné Gazda 
Enikő és Lázár Prezsmer Kinga három helyszínre 
vándoroltatta, így a vendéglátók anyagával jelentősen 

A Szóra bírt csontjaink kiállítás látogatói

A kiállításmegnyitó közönsége

A szabadságharc ereklyéi című kiállítás megnyitója
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A Szerzeményeink 2009–2014 című kiállítás megnyitója

A Románia ókori arany- és ezüstkincsei című tárlat megnyitója

A kiállítás legértékesebb kincsei a múzeum kápolnájában
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kiegészítve 2014. április–májusban Kézdivásárhe-
lyen, 2015. január–februárban Székelyudvarhelyen, 
2015. május–júliusban Marosvásárhelyen láthatták 
az érdeklődők. 

2015 májusában a Haáz Rezső Múzeumban meg-
nyílt Anna. Asszonysors a XX. században című kiállítás 
öt intézmény – köztük múzeumunk – együttműkö-
dése révén jött létre, társrendezője Kinda István volt. 
Szintén Kinda István Nagyszüleink arca címmel 2014 
októberében Havadtőn, Népi mesterségek Háromszé-
ken címmel 2015 októberében Sepsiszentgyörgyön 
a Népi mesterségek napján rendezett tárlatokat.

A főépület második emeletén lévő néprajzi alap-
kiállítás cseréje elkezdődött, ennek munkálatai nyo-
mán a gyűjteménykezelők, restaurátorok számos 
tárgy kiállításra való előkészítését végezték el.

A múzeum tárgyakkal, fényképekkel számos más intézmény által szervezett kiállításhoz járult hozzá (Ma-
rosvásárhely, Budapest, Brassó). 

A csernátoni Haszmann Pál Múzeumban 2014 őszén, az I. világháború kitörésének centenáriuma alkal-
mából nyílt meg a Tudatom, hogy én még jól vagyok... Írott és tárgyi emlékek az első világháborúból című nagy 
sikerű kiállítás.

2015 októberében az immár hagyományossá vált Csernátoni burrogtató elnevezésű gépésztalálkozón az 
érdeklődők a Faekétől a Hofherr-gépig – Álomból lett valóság című vándorkiállítást is megtekinthették.

A kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum gyűjteményéből megnyílt Az étel tisztessége. A pol-
gári étkezés tárgyi emlékei Háromszéken (1870–1945) című kiállítás.

A baróti Erdővidék Múzeuma elkészíttette és látogathatóvá tette a Miniatűr történelem. Erdély története az 
őskortól a második világháborúig című kiállítás első két terepasztalát.

A zabolai Csángó Néprajzi Múzeum 2015-ben az Emelt fővel. Bukovinai székelyek Magyarországon 1941–
2011, illetve az Élet a havasi esztenán című kiállításokat nyitotta meg. 

4. tudományos élet

4.1. Gyűjtemények feldolgozása, kutatómunka
Munkatársaink könyv- és levéltári, illetve terepkutatásaik által intenzív tevékenységet fejtettek ki. Kiállí-

tásaik és publikációik által tovább folytatták gyűjteményeink feldolgozását és közkinccsé tételét, emellett fo-
lyamatosan rendelkezésére álltak a partnerintézményektől érkező igénylőknek, kutatóknak is. Osztályainkon 
a kutatási céllal érkező igénylések száma a százat is meghaladja. 

A könyvtár középtávú tudományos programjai közül zárult vagy záró szakaszába jutott az Apor-kódex új 
kiadása (Régi Magyar Kódexek 33., az OSzK és az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetével); 
Benkő József: Erdély (1778–1797?), Szabó György fordításában, számos külső szakember bevonásával (bele-
értve részletes része, a Transsilvania specialis új, javított kiadása); Pesty Frigyes helynévgyűjteménye 1864–1865 
– Székelyföld és térsége (II–III. kötet megjelenése, IV. kötet közlésre való előkészítése, az OSzK-val). Megkezd-
tük továbbá a Székely Nemzeti Múzeum levelesládájának közlésre való előkészítését. 

A természetrajzi osztályon az ormányosalkatú bogarak biodiverzitása témában terepkutatások történtek 
(Csíki-havasok, Dobrudzsai-hátság), Kocs Irén a múzeum ormányosalkatú bogárgyűjteményének felállítá-
sával (Curculionidae: Ceutorhynchinae, Conoderinae, Cossoninae) párhuzamosan a katalógust is készíti, és 
Barátosi Bibó József gyűjteményének feldolgozását is végzi.

A Székely Nemzeti Múzeum és a Maros Megyei Múzeum együttműködésének eredményeképpen újra-
kezdődtek a régészeti kutatások a málnásfürdői Füvenyestetőn. A több évre terveztett kutatást László Attila 
professzor mellett Berecki Sándor (Maros Megyei Múzeum) és Sztáncsuj Sándor József vezetik. Az interdisz-
ciplináris jellegű kutatás 2015-től tanásatásként is működik: nyári szakmai gyakorlat keretében a kolozsvári 
BBTE és a budapesti ELTE régészet szakos hallgatói, mesterképzős diákjai és doktoranduszai is részt vesznek. 
Intézményközi együttműködés keretében Sztáncsuj Sándor József és dr. T. Biró Katalin (Magyar Nemzeti 
Múzeum) elvégezték az erősdi rézkori lelőhely kőeszközeinek a módszeres, átfogó vizsgálatát és tudományos 

A Variációk hat lábra – Találkozás a rovarokkal 
a Székely Nemzeti Múzeumban c. kiállítás megnyitója
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feldolgozását. Tóth-Bartos András 2014–2015-ben 
Domus Hungarica ösztöndíjasként Budapesten foly-
tatott kutatásokat.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával 
két csoportos néprajzi program zajlott, a Művészi áb-
rázolásmódok a székelyföldi népies kultúrában, illetve 
a Temetőkutatások Székelyföldön. Néprajzi és társada-
lomtörténeti alapprogram, melynek résztvevői Szőcsné 
Gazda Enikő, Kinda István és Dimény Attila voltak.

Szőcsné Gazda Enikő ezen kívül az Elitek Szé-
kelyföldön (Kovászna Megyei Művelődési Központ 
– KMMK, 2015), A háziipar revitalizációja a Szé-
kelyföldön (SzNM, 2015), Szentkatolnai Bálint Bene-
dek tüllhímzés-tervei (SzNM–BGA, 2014), A Székely-
földre irányuló népművészeti kutatások kutatástörténete 

(MTA Bolyai Ösztöndíj, 2013–2014), A Székelyföld technikatörténete (SzNM–EME, 2014) kutatóprogra-
mokban dolgozott.

A fototéka keretein belül Szőcsné Gazda Enikő 2� szakkiadvány, szaktanulmány fotóanyagának a válo-
gatását végezte el, köztük olyan reprezentatív munkák képanyagáét, mint a háromkötetes Székelyföld mo-
nográfiáét. 

Kinda István programvezetőként a Hagyományos székelyföldi népi mesterségek – revitalizálás digitalizálás 
és népszerűsítés által (KMMK – Norvég Alap, 2015) projektben dolgozott, emellett a Székely sírkőfaragók 
művészete és hagyatéka a Kis-Küküllő mentén (SzNM – MTA Domus, 2014–2015), A telepen élő romák 
munkaerőpiaci helyzete és etnikai mobilizációja Háromszéken (Etnokulturális Kisebbségek Központja, 2014), 
Hagyományos népi mesterségek Háromszéken (KMMK, 2013–2015) programokban tevékenykedett.

4.2. Konferenciák, nagyrendezvények
Az intézmény munkatársaihoz és egységeihez köthető konferenciák, könyvbemutatók, szakmai és irodal-

mi-zenés előadások száma több százra rúg. Néhány nagyobb rendezvényünk azonban kiemelésre érdemes.
2015-ben a Kriza János Néprajzi Társasággal közösen az Érték és közösség. Új utak és kihívások az erdélyi 

értékkutatásban címmel szerveztünk konferenciát, melynek másnapján erdővidéki tanulmányútra került sor. 
Az Incze László Céhtörténeti Múzeumban 2013 végén a XV. Székelyföldi Geológus Találkozót, 2014-ben Gá-
bor Áron Emlékkonferenciát, 2015-ben A polgárosodás hatása a népi táplálkozáskultúrában című konferenciá-
kat tartották. Erdővidék Múzeuma a Magyar Örökség. Erdővidéki Honismereti Szabadegyetem és tábor, illetve 
az Erdővidéki Közművelődési Napok szervezője volt. A Csángó Néprajzi Múzeum a Fiatal Néprajzkutatók 
Szemináriumait és a Zabolai Népzene- és Néptánctalálkozókat szervezte.

4.3. Szakkiadványok
Könyvtárunk példánya alapján jelent meg 2013-ban Kós Károly: A lakóház művészete (1928) – a Ma-

gyar Művészeti Akadémiával közös hasonmás kiadás. Múzeumunk kiadásában megjelenő további kiadvá-
nyok: Szőcsné Gazda Enikő: Erdélyi csipkék. Kiállítási katalógus (SzNM, 2013), Kinda István (szerk.): Székely 
National Museum (SzNM, 2014), Kinda István (szerk.): Muzeul Naţional Secuiesc (SzNM, 2014), Kinda  
István: A Csángó Néprajzi Múzeum és gyűjteményei (CsNM–KJNT, 2014), D. Haszmann Orsolya: A cserná-
toni Haszmann Pál Múzeum (SzNM, 2014), Székely Zsolt: Régészeti kutatások az orbaiszéki Zabolán. KJNT–
CsNM, 2015). 

2015. június 20-án Kolozsváron megtartott ünnepi rendezvényen erdélyi és magyarországi néprajzku-
tatók, kollégák és barátok köszöntötték a hatvanéves Pozsony Ferenc néprajzkutatót, intézményszervezőt és 
egyetemi tanárt. Ebből az alkalomból társkiadóként hozzájárultunk az ünnepi kötete megjelenéséhez, kiadói 
adatai: Jakab Albert Zsolt – Kinda István (szerk.): Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére (Kriza 
János Néprajzi Társaság – Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Székely Nemzeti Múzeum, Kolozsvár, 2015).

Bízunk benne, hogy beszámolónkat olvasva, az évkönyvet lapozgatva, tanulmányozva felkeltjük a ked-
ves Olvasó érdeklődését az intézményünkben folyó tudományos, közművelődési és művészeti alkotómun-
ka iránt. 

Kocs Irén természtrajzos muzeológus dobrudzsai gyűjtőúton


