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ZAGONI JENO 

Reţeaua muzeelor : 

MUZEUL JUDEŢEAN (Sf. Gheorghe, str. 16 Februarie nr. 10, tel.: 1 24 42) 
Director : dr. Szekely Zoltan, arheolog. 

Secţia de istorie : Kozak Albert, Cserey Zoltan - muZJeografi principali ; 
Secţia de etnografie: Gazda Klara, Miklos Jolanta muzeografi, Moldovan 
Nicolae muzeograf principal; Secţia de ştiinţele naturii : Kovacs Sandor 
muzeograf principal; Secţia de artă: Nagy Ervin muzeograf principal; 
Biblioteca : Zagoni Jeno bibliotecar principal; Resturator : Eross Janos, 
Aj. conservator : Gavrincea Ileana ; Fotograf : Foris Pal ; Contabil şef : 
F6ris Marta; Dactilograf principal: Nagy Klara; Magazioner: Reznek Er
zsebet; Supraveghetori : Ferencz Anna, Ceangău Iren, Szekely Zsolt; In
grijitori : Dacz6 Âgnes, Comaniţa Irma; Tîmplar : Gyertyanosi Andras; 
Grădinar : Kiss Ârpad ; Pa:zmic : Dacz6 Lajos ; Conducă·tor auto : Szabo 
Karoly. 

CASA MEMORIALĂ "GYARFAS JENO" (Sf. Gheorghe, str. Gyarfas Jen6). 
Responsabilul secţiei : Plugor Sandor, muzeograf principal. 

MUZEUL ORAŞULUI ŞI A BRESLELOR DIN T·1RGU SECUIESC -
{Curtea 10, nr. 1. Telefon : 148). 

Responsabilul secţiei : Incze Laszl6, muzeognaf principal ; Suprave
ghetori : Jan6 Mihaly, Bartos Erzsebet; Îngrijitoare : Czell Erzsebet: Tîm
plar : Balogh Lajos. 

COLECŢIA MUZEALĂ ETNOGRAFICĂ DIN CERNAT (Cernatul de Jos). 
Responsabilul secţiei : Haszman Pcil, gestionar. 

CASA MEMORIALA "BENEDEK ELEK" (Băţanii Mici, comuna Băţani) . 
Responsabila secţiei : Bard6cz Julia, supraveghetoare. 
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Progr,am de vizitare la Muzeul din$f. Gheorghe 

Luni . 
Marţi 
Miercuri 
Joi 
Vineri 
Sîmbătă 

închis 
10-18 
10-18 
10-18 
10-18 
10-1~ 

Muzeul a fost deschis în cursul anului 1974, 301 zile. 
Numărul vizitatorilor : 28.193. 

Colecţiile muzeului 

Fondul muzeistic, in cursul anului 1974 s-a îmbogăţit prin :săpături, 
achiziţii, donaţii. Oo~ecţia secţiei de arheologie a fost completată cu piesele 
descoperite cu ocazi,a săpăturilor. Pentru secţia de etnografie, au fost achi
ziţionate un interior de cameră cu casete pictate (1857) din Satulung (ora
şul Săcele, jud. Braşov), precum şi materiale de interes etnografic din lo
calităţile : Albiş, Araci, Ariuşd, Brateş, Estelnic, Herculian" Intorsura . Bu
zăului, Lemnia, Mereni, Ojdula, Ormeniş, Purcăreni, Racoşul de Sus, Să
cele, Turi.a, Valea Scu!"ltă, Vîlcele, Zizin. ·Au intrat noi piese la colecţia 
paleontologică, mamifere cuaternare şi roci locale la secţia de ştiinţele 
naturii, precum şi prepa,rate de plante superioare (bio:fii:te, gimnoasperme 
şi angiosperme, cea. 800 de foi, colectate din munţii Bodoc. Pentru secţia 
de arta plastică, au fost · achiziţionate printre aHele 9 picturi de Ma1ttis 
Teutsch, 11 lucrări de Gyarfas Jen6 şi 4 picturi de Nagy Albert. In donaţie 
au fost primite 2 pictUJri de Mattis Teutsch, 9 picturi şi sculpttuifi de Nagy 
Albert. Biblioteca a achiziţionat şi a primi·t prin schimb interinstituţional 
intern şi extern, un număr de 540 volume de cărţi. 

In laboratorul de restaurare, pentru secţiile de etnografie, arheolo
gie şi evul mediu au fost restaur,ate şi conservate 637 piese de metal şi 13 
de ceramică. 

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ 

Secţia de istorie. 

La simpozonul şti'inţiHc : 30 de ani de la e!liber,area patriei, s-au pre
zentat lucrările : Participarea României la războiul antihitler,ist (Kozak 
Albert), Luptele sodale în perioada 1944-45 .în judeţul Treiscaune (Cserrey 
Zolt'an). Alte lucrări : Mari bătălii de clasă între cele două războaie mon
diale, organiz,ate şi conduse de P.C.R. (Kozak Albert), Lupta comună a lo
cuitorilor judeţului nostru pentru libertate soda1lă şi naţioilială de-a lungul 
secolelor (Cserey ZoHan). 

Secţia de arheologie 

Au fost executate săpături, conduse de arheologul dr. Szekely Zol
tan, directorul muzeului din Sf. Gheorghe, la Ariuşd (aşezare neolitică), 
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Boroşneul Mare (Castrul roman), Cernat (aşezare din sec. XIII-XIV), Sin
zieni (aşezare neolitică). 

Lucrările elaborate de dr. Szekely Zoltc'm :Noi deseopeTiri din epoca 
romană din sud-estul Transilvaniei ; Slaves anciens dans le sud-est de la 
T;ransilvanie (Balcano-Slavica I., Belgmd) ; Mormilllte din epoca migra
ţiunii popoarelor de la Rugăne.şti (jud. Harghita) în : AlmanahuJ Muz·eului 
din Cristuru Secuiesc, 1974; Contribuţii la problema stabiHrii secuilor în 
sud-estul TransHvaniei (Crisi1a, 1974, Oradea). 

Secţia de etnografie 

Lucrări ştiinţifice : Ţesăturile cu alesături din Intorsu['a Buzăului 
(Moldovan Nicolae) ; Relaţiile psihologice dintre public şi muzeu (Gazda 
Klara). 

Secţia de artă plastică 
Redeschiderea s·ecţiei. 

Secţia de ştiinţele naturii 

Munca de cercetare : Cercetarea florei şi vegetaţiei munţilor Bodo
cului. Recensămîntul berzelor din judeţul Covasna. Coo.rdonarea activităţii 
ocrotirii naturii (florei şi faunei) din judeţul Covasna. 

Masa rotundă : Prottecţi'a mediului înconjurător. 
Lucrări ştiinţifice : Mamiferele pleistocene de la Bodoc III. Studiu 

de corelare faunishcă şi stratografică în Bazinul Sf. Gheorghe. ('In cola
borare). Lucr. Inst. Speol. Buc. t. XII, p. 243-268 ; Oc['otirea naturii şi 
perspectivele ei în jud. Covasna. (La Casa Agronomului - Arcuş) ; Note 
sur les Mammiferes du Villafnanchien infe.rieur du Bassin de Tg. Secuiesc 
(In colaborare). Aluta 1972, p. 13-22 ; Reprezentanţii suprafamHiei Pyr·a
loidea din Di6szeghy de la Muzeul din Sfîntu Gheorghe. (In colaborare). 
Aluta 1972, p. 105-116 ; Secţia de ştiinţele naturale a Muzeului din Sf. 
Gheorghe. Aluta 1972, p. 117-126 ; .100 de ani de la naşterea muzeologu
lui Laszl6 Ferenc. Revista şcolară "Rădăcini" - 2/1973. Sf. GheOTghe. 

Laboratorul foto 

Au fost colecţionate fotogr:afii vechi referindu-se la monumentele 
istorice din judeţ şi au fost executate 509 bucăţi de fo•tografii pentru sec
ţiile muzeului. 

Biblioteca 

Revizuirea fişelor catalogului tematic. 

Activitate editorială 

186 p. 

Anuarul muzeului din Sf. Gheorghe, Aluta IV (1972), 336 p. 
Nemes Z.-ne, Galffy M., Marton Gy. : Torjai Sz6jegyzek. 1974, 
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- F6ris Pal : Fototeca muzeului din Sf. Gheorghe. Catalog. 1974, 
98 p. 

EXPOZIŢII 

Istorie 

30 de ani de la eliberarea patriei (Sfîntu Gheorghe, Intorsura 
Buzăului). 

- Momente din istoria mişcării muncitoreşti (Covasna, Sfîntu 
Gheorghe, Tîrgu Seouiesc). 

- Din realizările judeţului Covasna (expoziţie volantă). 

Etnog.rafie 

- Reorganizarea expoziţiei de mobilier ţărănesc. 

Arta plastică 

- Expoziţie judeţeană în cinstea celei de-a 30-a aniversare a elibe
rării patriei de sub dominaţi'a fascistă. 

- Expoziţie tematică în cinstea Congresului al XI-lea al P.C.R. 
- Expoziţie de grafică de Arkossy Istvan din Cluj-Napoca; 

pictură de Forr6 Antal din Cluj-Napoca; 
acuarelă de Gametzi Zoltan din Tg. Mureş; 
acuarelă de Janossy B. Laszl6 din Cluj-Napoca; 
sculptură de K6sa-Huba Ferenc din Cluj-Napoca; 

- pictură de Kosztandi J en6 din Tg. Secuiesc ; 
- pictură, grafică de Mihail Petrescu din B~aşov ; 
- tapiţerie de Zsigmond Aranka din Odorheiul Secuiesc. 

- Expoziţia artiştilor tineri din Sf. Gheorghe. 
- Expoziţie din cele mai reuşite lucrări aLe copiilor pentru con-

cursul de ilustraţii ale basmelor lui Benedek Elek. 

Aniversări, comemorări - 197 4 

- 750 de ani de existenţă a oraşului Baraolt, în menţiune documentară 
(Sz. Okl. Tar I/5). 
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650 de ani de existenţă a localităţilor Turia de Sus şi Valea Seacă în 
menţiune documentară (Sz. Okl. Tar VIII/6). 

200 de ani de la moartea scriitorului Daniel Istvân (Vîrghiş, 1684-
177 4). Participă la războiul de independenţă al lui F. Rak6czi II. A 
fost reprezentantul acestuia la curţile domneşti din Muntenia şi 
Moldova. Are merite deosebite şi în dezvoltarea învăţămîntului din 
Transilvania. 
Daniel Istvân (Vargyas, 1968-177 4 Szaszvessz6s) : ir6. A Rak6czi 
szabadsagharc alatt Moldvai es Havasalfoldi kovet. A bekeszerz6-
des letrehozasa utan klilonosen a nevelesligy teren fejte:tt ki ered-



menyes tevekenyseget. Fobb muvc:i : Istvan fiahoz intezet,t intel
mei : Monita paterna ... (Szeben, 1752) ; Descriptio vitae .. . (ăn
eletrajza, Szeben, 1764). 

160 de ani de la naşterea lui Gabor Aron ·(Breţcu, 1814-1849 Chichiş) : 
eroul revoluţiei de la 1848. Fondatorul şi comandantul artileriei 
secuieşti. 

Gabor Aron (Bereck, 1814-1849 Kăkăs): tlizer 6rnagy, az ănall6 
szekely ti.i.zerseg megteremt6je es f6parancsnoka. 

150 de ani de la naştere a fondatoarei colecţiei muzeului din Sf. Gheor
ghe, Cserey Janosne, născ. Zathureczky Emi:lia (Baraolt, 1824-
1905 Imeni). Una dintre cele mai active şi reprezentative persona
lităţi privind colecţionarea şi valorificarea obiectelor muzeale. 
Csereyne, Zathureczky Emilia (Bar6t, 1824-1905 Imecs:Ealva) : a 
sepsiszentgyărgyi Muzeum es a megye szEunos szocialista intezme
nyenek alapit6ja. 

150 de ani de la naşterea lui Nagy Sandor _(Ghidfalău, 1824-1900 Hă
ghig) : tovarăşul de luptă al lui Gabor Aron, unul din fondatorii li
ceului "Mik6" din Sf. Gheorghe. Opera principală : Lupta de auto
apărare al judeţului Trei Scaune în anii 1848-49. 
Nagy Sandor (Gid6f:alv.a, 1824- 1900 Hidveg) : Gabor Aron harcos
tarsa, a volt Szekely Mik6 Kollegium egyik alapit6ja. Muve : Ha
romszek ănvedelmi harca 1848-49-ben (Kolozsvar, 1896). 

140 de ani de la naşterea lui Mircse Janos (Brateş, 1834-1883 Vene
ţia, Italia) : luptător pentru libert,ate în revoluţia din 1848, căpita
nul artileriei lui Garibaldi. 
Mircse Janos (Baratos, 1834- 1883 V elen ce, Olaszorszag): szabad~ 
sagharcos, tărtenesz. Az 1848/49-es szabadsagharc katonaja, majd 
Garibaldi tuzerkapitanya, Palermo bevetelenek es a volturnoi 
csatanak egyik h6se. F6bb muvei ; Tărtenelmi adatok Capistranoi 
Sz. Janos eletehez (Esztergom, 1869); Venedig und Ungarn (Wien, 
18 7 8); Okleveltar Bethlen Ga bor di plomaciai ăsszekăttetesei tăr
tenetehez (Bp. 1886). 

130 de ani de la naşterea lui B<ilint Gabor (Cat alina, 1844- 1913 Timi
şoam): lingvist, explorator al Asiei. Oper e principale : Gramatica 
şi dicţionar turco-maghiar ; Studii filologice tatare ; Jurnale .:le 
călătorii, etc. 
var): 
Szentkatolnai Balint Gabor (Szentkatolna, 1844-1913 Tem esvar) : 
nyelvesz, utaz6, egyetemi tanar, a sepsiszen tgyorgyi muzeum egyik 
tamog.at6ja. F6bb muvei : Tărăk nyelvtan ; Kazani tatar nyelvta
nulmanyok; Tamul (dravida) ta:nulmanyok (magyar es nemet 
nyelven ; Kabard nyelvtan ; Lexicon cabardico-hungarico-lat inum, 
stb. 

120 de ani de la moartea lui Varadi Jozsef şi Bartalis Ferenc. Varadi J . 
(Banpotoc-Hunedoara, 1828), Bartalis F. (Biborţeni, 1813): Organi-
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zato,rii unei conspiraţii care urma să înfăptuiască idehle revoluţiei 
de la 1848-49 şi răstur:narea regimului reacţionar ·in'staur.at după 
revoluţie. Au fost executaţi la 18 aprilie 1854 în oraşul Sf. Gheor
ghe., 

Varadi Jozsef (Banpatak, 1828) Bartalis Ferenc (Bibarcfalva, 1813): 
Szazhusz evel ezelott, 1854. aprilis 29-en vegeztek ki Sepsiszent
gyorgyon Varadi J6zsefet es Bartalis Ferencet, akik az 1848-as pol
gari demokratikus forradalom leveretese utan Haromszeken fegy
veres }elkelest szerveztek az osztrak onkenyuralom megdontesere. 

100 de ani de la înfiinţarea corului de cameră din Baraolt. 
Szaz eves a bar6ti kamarak6rus. 

100 de ani de la înfiinţarea Liceului nr. 2 din Sf. Gheorghe. 
Szaz ev:es a sepsiszentgyorgyi 2-es szamu Liceum. 


