
CRONICĂ MUZEALĂ, ANIVERSĂRI CULTURA LE COV ĂSNENE,
KRONIKA, EVFORDULOK 

1975 

Reţeaua muzeelor- Muzeumi hal6zat : 

MUZEUL JUDEŢEAN - MEGYEI MUZEUM (Sf. Gheorghe, str. 16 Fe
bruade, 10). 
Director - Igazgat6 : dr. Szekely Zoltan, arheolog - regesz. 
Secţia de istorie - Tortenelmi reszleg : Kozak Albert, Cserey Zol-

tan muzeologi principali- f6muzeologusok; Secţia de etnografie- Nep
rajzi reszleg : Gazda Klara muzeograf pr. - f6muzeologus, Mik16s Jo
lanta muzeograf - muzeologus, Moldovan Nicolae muzeograf pr. - f6-
muzeologus ; Secţia de ştiinţele naturii : Kovacs Sandor muzeog,raf pr. -
f6muzeologus; Secţia de artă - Kepz6muveszeti reszleg: Nagy Ervin 
muzeograf pr. - f6muzeologus; Biblioteca - Kănyvtar: Zagoni Jeno 
bibliotecar pr. - f6kănyvtaros. Restaurator - Restaurator : Eross Janos ; 
Aj. Conservator: Gavrincea Ileana; Fotograf - fenykepesz : F6ris Pal; 
Contabil - Konyvel6 : F6ris Marta ; Secretar-daotilograf - titkar-gep
ir6n6 : Kone Anna ; Mag.azioner - Raktarkezel6 : BeTszan Mikl6s ; Su. 
praveghetori - Dgyletesek: Ferencz Anna, Csang6 Iren; lngrijitori -
Takarit6 szemelyzet : Dacz6 Agnes, Comaniţa Irma; Tîmplar - Asztalos : 
Gyertyanosi Andras : Grădtnar - Kertesz : Kiss Arpad ; Paznk - Ejeli-
6r : Dacz6 Lajos. 

CASA MEMORIALA "Gyarfas Jeno" - EMLEKHAZ (Sf. Gheorghe, str. 
Gyarfas J.). 
Responsabilul secţiei - Reszlegfelel6s : Plugor Sandor muzeogr'af 
pr.- f6muzeog:rafus. 

MUZEUL ORAŞULUI ŞI A BRESLELOR DIN TG. SECUIESC - VA~ 
ROSI ES CEHTORTENETI MDZEUM KEZDIVASARHELY 
(Curtea 10, nr. 1, telefon : 148). 
Responsabilul secţiei - Reszlegfe1e16s : Incze Laszl6 muzeograf pr. 

- f6muzeologus; Supraveghetori - Dgyeletesek : Jan6 Mihaly, Bartos 
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Erzsebet; Ingrijitoare - Takarit6 : Czell Erzsebet ; Tîmplar - Asztalos : 
Balogh Lajos. 

COLECŢ~A MUZEALA ETNQGRAFICĂ DIN CERN AT (Cema:tul de Jos). 
NEPRAJZI GYDJTEMENY- ALSOCSERNATON. 
Responsabilul secţiei - Reszlegfelel6s : Haszmânn Pal. 

CASA MEMORIALA "Benedek Elek" - EMLEKHAZ (Corn. Băţani, Bă
ţanii Mici). 
Responsabila secţiei- Reszlegfelel6s : Bardocz Julia. 

Program de vizitare(:la Muzeul din Sf. Gheorghe- Lâtogatâsi ido 
a sepsiszentgyorgyi muzeumban 

Luni - Hetf6 . 
Marţi - Kedd . . 
Miercuri - Szerda 
Joi - CsiitortOk . 
Vineri - Pentek . 
Sîmbătă - Szombat 
Duminică - Vasarnap 

Muzeul a fost deschis în cursul anului 1975, 307 zile. 
307 napot tartott nyitva a muzeum 1975-ben. 
Numărul vizitatorilor- A latogat6k szama : 18.000. 

Colecţiile muzeului 

închis - zarva 
10-18 
10-18 
10-18 
10-18 
10-13 
10-14 

In cursul anului 1975, au fost achiziţionate obiecte de interes etno
grafic din localităţile judeţului Covasna, precum şi un atelier de fierărie 
rurală cu toate uneltele, din Chichiş. La secţia de şHinţele naturii au intrat 
noi preparate de plante superioare (biofLte, gimnosperme şi angiosperme) 
colectate din munţii Bodoc (cea. 1000 foi), precum şi noi piese la colecţia 
paleontologică mamifere cuaterrnare şi roci locale. Au fost achiziţionate 
pentru secţia de artă : 3 picturi şi 1 sculptură de Mattis Teutsch, 6 picturi 
de Gyarfas Jen6, 5 picturi de Nagy Albert, 1 pictură de Barabas Mikl6s, 
1, de Ivanyi-Grunwald, 1, de Bortsok Samu, 2, de Sziile Pe,ter şi alte lucrări 
de artişti plastici contemporani. Donaţii : 2, de Barabas Mikl6s, 7, de Nagy 
Albert. Biblioteca a achiziţionat şi a primit prin schimbul intern şi extern 
488 volume de cărţi şi reviste. 

Colecţiile la 31 decembrie 1975 : 

- Arheologie 
- Etnografie 
-Artă 
- Fototeca . 
- Istoria . . 
- Ştiinţele naturii 
- Biblioteca 

20.276 
9.598 
1.037 
4.230 
2.950 

29.776 
105.000 

T o t a 1 : 172.867 buc. 
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In laboratorul de restaurare, pentru secţiile de etnog,rafie, arheolo
gie şi evul mediu au fost restaurate şi conservate 504 obiecte de metal, 63 
de ceramică şi 11 de os. 

ACTIVITATE STIINTIFICA ' . 
Secţia de istorie 

Simpozioane : Războiul pentru independenţa de sta't a României ; 
Aniversarea guvernului democratic prezidat de dr. Pentru Groza; Conser
varea şi valorificarea monumentelor istorice din jud. Covasna. 

Lucrări : Etapa revoluţiei populare democratice din ţara noastră 
{Kozak Albert) ; Acţiuni militare desfăşurate în zona oraşului Sf. Gheor
ghe (Kozak Albert) ; Contribuţia populaţiei locale la eliberarea terîitoriului 
judeţului nostru de trupele fasciste (Cserey Zoltan) ; Aspecte ale revolu
ţiei popular-democratice în jud. Covasna (Kozak Albert) ; Istoria breslei 
cojocarilor din Tg. Secuiesc (Cserey Zoltan) ; Inceputurile mişcării munci
toreşti din România (Kozak Albert). 

Secţia de arheologie 

Au fost executate săpături arheologice conduse de arheologul dr. 
Szekely Zoltan, directorul muzeului din Sf. Gheorghe, la: Ariuşd ('aşezare 
neolitică), Sînzieni (aşezare neolitică şi cetate dacică), Cemat (aşezare din 
sec. XIII-XIV), Cristuru Secuiesc (jud. Harghita) - aşezare din sec. 
XIII-XIV. 

Lucrări elaborate de dr. Szekely Zo1tan : Cultura materială a daci
lor în sud-estul Transilvaniei (SCIV A - 1975, III) ; Ceramica dadcă de la 
Filiaşi (Muzeul Braşov) ; Dacii în sec. II-III în sud-estul Transilv,aniei 
(Univ. "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca) ; Judeţul Covasna în epoca stăpînirii 
romane; Aşezarea prefeudală de la Sălaşuri (Marisia- 1975, Anuarul Mu
zeului din Tg. Mureş). 

Simpozion : "Istoria şi cultura dacilor((. 

Secţia de etnografie 

Lucrări : Contribuţii la originea şi evoluţia porţilor secuieşti (Mol
dovan Nicolae); Educarea pentru muncă în satul Estelnic (Gazda Klara); 
Istoricul secţiei de etnografie (Mikl6s Jolanta) ; Jucării şi jocuri copilăreşti 
in satul Estelnic (Gazda Klara) ; Obiceiuri de naştere în satele Ieafalău şi 
Cernat (Mikl6s Jolanta). 

Simpozion etnografic, cu participarea specialiştilor din Bucureşti, 
Cristuru Secuiesc, Miercurea Ciuc. 

secţi{'dearfr·plastică ----

Lucrări : Activitatea artistică a pictorului Mattis Teutsch. (Catalog 
de Nagy Ervin) ; Valorificarea moştenirii lui Gyarfcis Jen6 (Plugar Sandor). 

Masa rotundă: Moştenirea pictorului Gyarfas Jen6. 
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Secţia de ştiinţele naturii 

Cercetare şi colectare : Flor:a şi vegetaţia Munţilor Bodoc. 
Lucrări elaborate de Kovacs Sandor : Istoricul cercetărilor bot·anice 

din nordul depresi·unii Braşovului şi împrejurimi (Referat de doctorat) ; 
Note sur les Bovides pleistocenes d'Araci- Fintina Fagului (bassin de Ba
raolt, depression de Braşov). (In colaborare) Tr. de Inst. Speol. "E. Raco
viţa(' T 13, p. 125-137.; Cuibărirea berzei albe în judeţul Covasna în 
anul 1974. ; Laszl6 Ferenc ca botanist, meteorolog şi muzeograf. (Studii şi 
comunicări - 1973, Sf. Gheorghe) ; Lepidopere cole.ctate de Laszl6 Dobay 
din colecţia Di6szeghy de la Muzeul Sf. Gheorghe. (Nymphaea, III., Ora
dea, 1975, p. 95-97). 

Coordonarea activităţ.ii ocrotirii naturii din judeţul Covasna. 

Laboratorul foto 

Au fost executate reproduceri şi fotografii pentru secţiile muzeului 
precum şi despre monumentele istorice din judeţul Covasna. 

Biblioteca 

Bibliografia : Studii şi comuncări în publicaţiile muzeului judeţean 
(Zagoni Jen6). Verificarea fondului bibliotecii. 

Activitate edHorială 

Studii şi comunicări - TanulmaEyok es ki:izlemenyek - 1973, 
238 p. 

EXPOZIŢII 

Momente de seamă din războiul de independenţă (dooumente 
arhivistice). 

- Monumente istorice din judeţul Covasna. 

Etnografie 

- Ceramica populară în judeţul Covasna (la sediu). 
- Tradiţiile agricole în judeţul Covasna (la Cernat). 
- Produsele populare din cocă (aluat) la Muzeul Sf. Gheorghe). 

Elemente decorative ale artei populare (expoziţie volantă). 
- Meşteri populari în judeţul Covasna (Casa de cultură a Sindi

catelor). 

Ştiinţele naturii 
- Minerale, roci şi fosile. 
- Viaţa în decursul erelor geologice (expoziţi'e volantă). 

Artă plastică 

- Expoziţie permanentă Nagy Albert şi Nagy Imre (11, picturi, 
10, grafică). 
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- Salonul de primăvară "Omagiu femeii". 
- Exp. de grafkă de Botar Edit din Cluj-Napoca; 

- tapiserii, G. Olosz Ella din Covasna ; 
- pictură, afişe, Kisgyorgy Tamas din Sf. Gheorghe ; 
- pictură, grafică, Mattis J anos din Braşov ; 
- acuarelă, grafică, Peter Janos din Sf. Gheorghe; 
- retrosp. pictură, Stavru Tarasov din Braşov. 

- Grupul celor trei din Miercurea Ciruc (Bogari Kispal Lajos- ce-
ramică, Markos Andras- pictură, Merey Andras- grafică). 

- "Grup-3" din Sf. Gheorghe (Deek M. Ria - pictură, Deak Barna 
-pictură, Koppadi J6zsef- sculptură, Koppadi Katalin- grafică). 

- Expoziţie de IKEBANA (Kiss Bela cu elevii Şcolii populare de 
artă). 

Aniversări, comemorări - 1975 

- 380 de ani de la înfiinţarea Şcolii generale din Cernat (1595). 
- 180 de ani de la naşterea lui Boloni Farkas Sandor (Belin, 1795-1842 

Cluj) : Scriitor. Fondatorul mai multor instituţii culturale şi de 
ziare clrujene. Opera principală "Călătorii în America de Nord" 
(1834). 

Boloni Farkas Sandor (Bolăn, 1795-1842 Kolozsvar) : gazdasagi es 
politikai ir6. A kolozsvari Kaszin6 (1833) es a Vasa,mapi Ojsag 
(1836) megalapit6ja. Fobb miivei : Utazas :8szak-Amerikaban (1834 
6ta szamos kiadasban jelent meg), B.F.S. emlekiratai (Kvar, 1870), 
Nyugateur6pai utazas (Kvar, 1943), B.F.S. napl6ja (Bukarest, 1971), 
stb. 

150 de ani de la moartea medicului şi oercetătorului Benko Samuel (Bă
ţanii Mici, 1743-1825 Miskolc). A scris mai mullte lucrări din do
meniul ştiinţelor medicale. 

Benko Samuel (Kisbacon, 17 43-1825 Miskolc) : orvos, Borsod vm. 
foorvosa. Dttăr6 t,evekenyseget fej.tett ki az orvosi helyrajziras, az 
orvosmeteorologiai megfigyelesek meghonositasaban. F6bb miivei : 
A h6jagos h:i:mlorol va!l6 tanacsadas (Kassa, 1781), Topographia op
pidi Miskolcz historico-medica (Cassoviae, 1782), Problema chirur
gicum etc. (Posoni et Cassoviae, 1783), N ovum febris scarlatinae 
genus (Pest, 1784), stb. 

150 de ani de la na!terea lui Bodola Lajos '(Marouşa, 1825-1897) : inginer 
- tovarăşul de luptă al lui Gabor Aron. Unul dintre conducătorii 
şi instructorii aTtileriei secuieşti. 

Bodola Lajos (Keooimakosfalva, 1825-1897 Kezdimakosfalva) : oo
nya-mernok. 1848/49-ben resztvett a Bem hadserege szamara ke
szitett agyuk onteseben, mint Gabor Aron miiszaki munkatarsa, 
majd a szekely tiizerseg egyik vezet6je es 6ktat6ja volt. A szabad-
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sagharc bukasa utan Olaszorszagban, majd itthon kozlekedesi utak 
es vizepitesi munkak iranyitasaban vett reszt. 

120 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii Cazinoului din Sf. Gheorghe. 
Szazhusz eve alakult a sepsiszentgy0rgyi Kaszin6 konyvtara. 

100 de ani de la deschiderea Muzeului Cserey din Imeni. 
Szaz eve jott letre a "Haromszeki Cserey gyiijtemeny" Imeesfalvan 

100 de ani de la naşterea etnografului Kolumban Lajos (Talişoara, 
1875-1958). A studiat şi a editat etnografia ceangăilor din Săcele. 
Kolumbân Lajos (Oasztelek, 1875-1958 Bp.) : etnografus. Az e1s6 
neprajzi osszefoglalast keszitette a hetfalusi csangok eleter61. 
Mtivei :A hetfalusi csang6k a multban es a jelenben (Brass6, 1903), 
A Barcasag es nepe (Bp., 1906). 

100 de ani de La moartea lui Kriza Janos (AHa Mare, 1811-1875 Cluj) : 
episcop unitarian, folclorist. A studiat, a cules şi a editat literatura 
populară a seouilor. 

Kriza Jiinos (Nagyajta, 1811-1875 Kolozsvar) : unit. ptispok, nep
kolteszeti gytijt6, kolt6. Faradhatatlanul gyiijtOitte a szekely nep
kolteszet termekeit. F6bb mtivei: Vadr6zsak (Kva•r, 1863), Magyar 
nepkoltesi gytijtemeny, III., _(Bp. 1882), Szekely nepkoltesi gytij
temeny I-II. (Bp. 1956). 

100 de ani de la naşterea lui Kozma Denes (Dalnic, 1875-1925) : agro
nom, cerce.tMor ştiinţific. A studiat în special metodele de comba
tere a dăunătorilor plantelor. 
Kozma Denes (Dalnok, 1875-1925 Bp.): mez6gazdasz. A magyar6-
vari gazdasagi akademia elvegzese utan, bolcseszdoktoratust szer
zet. 1903-ban a bp.-i Vet6magvizsgal6 AHomason mukodott, 
1912-tol haM.laig vez·et6je. F6bb miivei : Az aranka terjedesi m6dja 
(1908). Vedekezes ·az aranka ellen (1912), Gyommagvak a talajban 
(1922), stb. 

75 de ani de la moaDtea pictorului Gyarfas Jeno (Sf. Gheorghe, 1857 
-1925 Sf . . Gheorghe). A studiat la Budapesta precum şi la Aca
demia din Munchen. In 1880 s-a stabiHt în oraşul său natal. Ope
rele lui se află la Casa memorială "Gyârfas Jen6" din Sf. Gheor· 
ghe precum şi la Galeria Naţională din Budapesta. 

Gyârfas Jeno (Sepsiszentgyorgy, 1857-1925) : fest6. Budapesten 
es a muncheni akademian tanult. 1880-ban szlilovarosaban t·ele
pedett le. Itt festette az Areny-balladatol ihletett Tetemrehfvast 
is, melyel nagydijat nyert. Miivei a Magyar Nemzeti Galeriaban, 
a sepsiszentgyorgyi "Gyaclas Jeno" emlekhazban, Gabor Aran 
halala cimii festmenye a Muzeumban ta1alhat6. 

50 de ani de la moartea lui Laszl6 Ferenc '(Sf. Gheorghe, 1873-1925 
Cluj) : arheolog, profesor. Din anul 1901 est·e în consiliul de con
ducere a Muzeului din Sf. Gheorghe. Cercetările lui arheologice 
precum şi rezultatele acestora au o însemnătate deosebită inter-



naţională. Cele mai cunoscute sînt săpăturile din Ariuşd şi Olteni. 

Laszl6 Ferencz (Sepsiszentgyorgy, 1873-1925): regesz, tanar. 
1901-tol a sepsiszentgyorgyi muzeum v:ezet6 munkatarsa. El6bb 
termeszetrajzi, majd neprajzi anyaggyiijtessel foglakozott, 1907-tol 
regeszeti asatasokat vegzett. Feltarta Haromrszek 6skori telepeit. 
Legismertebbek az Oltszemen es Er6sdon el6kerlilt leletek Fobb 
miivei : Haromszek varmegyei praemykenei jel1legii telepek (Sepsi
sztgyorgy, 1911), Negyezer eves kult'llra emlekei Haromszek me
gyeben (1911), Asatasok az er6sdi 6stelepen (1914). 

- 20 de ani de la moartea lui Romulus Cioflec (Araci, 1882-1955): scrii
tor, redactor, profesor. Colaborator la "Viaţa Românească", "Semă
nătorul", "Gazeta Transilvaniei", etc. In anul 1911 devine redactor 
la ziarul "Românul" din Arad. Opere principale : "Boierul", "Vîrte
jul", "Pe urma destinului" (romane), "Doamne ajută-ne", "Lacrimi 
călătoare", "Românii în Secuime" (volume de nuvele), "Cutreierînd 
Spania", "Impresii de călătorie", "Sub soarele polar" (jurnale de 
călătorii). 

31* 

Cioflec Romulus '(Arapatak, 1882-1955) : tanar, ir6. Az Aradon 
megjelen6 "Românul" cimii ujsag szerkeszt6je (1911), szamos re
geny, elbeszeles kotet es utlekas szerz6je. 

(Zagoni J eno) 
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