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în anii construcţiei socialiste, cu deosebire în perioada de după Con
gresul al IX-lea al P.C.R., istoriografia românească a cunoscut o dezvoltare 
fără precedent. Fructificînd deschiderile înnoitoare produse de acest istoric 
congres, cercetătorii au abordat, în lumina materialismului dialectic şi isto
ric, în spiritul adevărului, o seamă de probleme majore ale istoriei patriei, 
care îşi găsesc reflectar·ea în muzeele de istorie ale patriei, inclusiv în cel 
de la Sfîntu Gheorghe. 

Muzeul din Sfîntu Gheorghe, constitu it la 15 septembrie 1879 1 cu un 
fond de 8.779 obiecte 2 a fost înfiinţat cu scopul de cercetare, colecţiona re, 
păstrare şi valorificare a bunurilor materiale şi spirituale al·e comunităţii 
umane din zonă. Muzeul, la început este o instituţie cu profil mixt, cuprin
zînd colecţii din domeniul istoriei, arhe•ologiei, geografiei, etnografiei, avînd 
în acelaşi timp o bibliotecă şi arhivă. Tncă de la înfiinţarea sa, instituţia se 
confruntă cu unele probleme privind organizarea expoziţiilor, dar în primul 
rind, cu obţinerea unei clădiri adecvate, pentru desfăşurarea unei activităţi 
muzeale susţinute. 

Primele cinci decenii se caracterizează prin creşterea vertiginoasă a 
colecţiilor, organizarea cercetării ştiinţifice şi construirea clădirii actuale, 
care va servi ca lăcaş pentru activitatea viitoare. Se remarcă în această 
perioadă publicarea unor rapoarte de lucrări ştiinţifice in Bul,etinul Muzeu
lui Naţional Secuiesc,3 iar din anul 1907, incepereG săpăturilor arheologice 
la Ariuşd. 

Bazele imbogăţirii sistemati-ce ale patrimoniului au fost puse de către 
Dr. L6szl6 Ferenc, care fiind custode al muzeului, în perioada anilor 1901-
1925, conducea trei secţii. Potrivit pregătirii sale profesionale s-a preocupat 
in special de ştiinţele naturii, iar ca urmare a succes.elor ştiinţifice obţinute 
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cu ocazia săpăturil.or de la Ariuşd, era legat mai al·es de secţia de arheo
logie. 

L6szl6 Ferenc s-a născut la 28 iulie 1873, efectuîndu-şi studiile la 
Sfîntu Gheorghe şi Cluj . Absolvind faculta·tea şi dîndu-şi doctoratul, în 1896, 
e l este numit asistent la Catedra de Botanică a Universităţii din Cluj. post 
ce i s-a incredintat încă în ultimul an de studentie. La invitatia directiunii 
Colegiului Mik6 'din Sfîntu Gheorghe, renunţă ·,,a promiţăt~area ca'rieră 
universitară şi din toamna anului 1897, devine profesor la şooala sa de odi
nioară, unde va funcţiona pînă la moarte. Ales custode al Muzeului Naţional 
Secuiesc în 1901, timp de un sfert de veac el va servi cu credinţă această 
instituţie, atît ca naturalist şi etnograf, cît mai ales ca arheolog. A avut un 
ro l hotărîtor în realizarea clădirii actuale a muzeului. În acelaşi timp, pe 
tărîmul vieţii publice, L6szl6 va fi un militant neobosit pentru propăşi rea eco
nomică ş i culturală a locuitorilor pămîntului natal. După 1918, el participă 
împreună cu muzeul la circuitul vieţii culturale şi ştiinţifice a României post
belice, întreţinînd bune relaţii cu savanţi de renume mondial, ca Vasile 
Pârvan, Ion Andrieşescu şi colaborînd la publicaţiile "Convorbiri literare" 
ş i "Dacia". Moare la 16 septembrie 1925, la Cluj. unde sosise în vederea 
unui examen. " L6szl6 a fost un cercetător de prim ordin - scria Vasile Pâr
van ca re !-a sprijinit în munca sa - a căru i metodă a fost mereu la l nălţimea 
admira bilu lu i său zel. Moartea sa este o mare pierdere pentru arheologic 
prei storică a Daciei .4 

Ca arheolog, L6szl6 a reuşit să cerceteze hotarul a 47 de sa te din 
Valea O ltului superior, identificînd nenumăra te monumente arheologice, 
datînd d in neolitic şi pînă în epoca medievală . Fără îndoia lă ce le mai în 
semnate sînt săpătu rile sale metodice de l.a Ariuşd (judeţul Covasna), în
cepute în 1907. Prin aceste săpături, L6szl6 a deschis o no·uă etapă în cer
cetarea splendidei culturi neolitice cu ceramică pictată Ariuşd-Cucuteni-Tri
pol ie. Depăşind concepţia multor contemporani, L6szl6 a conside.rat că 
principala menire a cercetărilor arheologice este reconstituirea modului de 
viaţă a creatorilor civilizaţiilor străvechi, formîndu-şi, în acest scop, şi o me
todă îna i ntată de ce·rcetare. Combinînd metoda stratigrafică cu dezvelirea 
unor suprafeţe mai mari, cercetînd şi înregistrînd chiar şi cele mai modeste 
urme arheologice, el a precizat nu numai nivelurile de locuire succesive 
ale aşezării, dar a reuşit să descopere în întregime primele locuinţe neoli
t ice din ţara noastră cu anexele lor (vetre, cuptoare, gropi de proviz;ii etc.), 
să stabilească sistemul de fortificaţii al aş-ezării, scoţînd la iveală, în ace
laşi timp, şi un bogat şi variat material arheologk (unelte de piatră şi d~ 
aramă, vase şi statuete de lut, obiecte de podoabă). Graţie acestor cerce
tări , publkate în mod exemplar, L6szl6 a devenit un arheolog de renume 
european, iar Muzeul din Sfîntu Gh~orghe a ajuns în pos§sia uneia din cele 
ma i bogate colecţii neolitice continentale ale vremii. 

Ca naturalist, este pasionat de botanică, aduce noi contribuţii la his
to logic sălciilor. Ca profesor la Sfîntu Gheorghe, el va acorda o deosebită 



3 375 

atenţie organizării ştiinţifice a procesufui instructiv şi îmbogăţirii - cu aju
torul elevilor - a colecţiilor cabinetului de ştiinţe naturale. Devenind custode 
a l muzeului, L6szl6 va pune bazele unei · colecţii moderne de ştiinţe naturale. 
În anul 1898, el organizează staţiunea meteorologică -de IG Sfîntu Gheorghe, 
pe care o va conduce pînă la sfîrşitul vieţii sale. Observaţiile şi buletinele 
sale meteorol·ogice îşi păstrează pînă astăzi valoarea lor documentară . Sînt 
interesante, de asemenea, şi prognozele populare meteorologice, adunate 
ş i publicate de e1.5 

Prin activitatea s·a desfăşurată ca muzeolog - etnograf, mai ales în 
perioada antebelică, L6szl6 s-a străduit, înainte de toate, să umple golurile 
co l ecţiei etnografice, moştenite de la precursorii săi. În acest scop, el a 
cercetat 68 de sate ale fostului comitat Trei Scaune, a acordat o deosebită 
atenţie cunoaşterii zonei Odorheiului Secuiesc şi deplasîndu-se în cîteva co
mune din Ciuc şi din regiunea Gheorghenilor, s-a interesat deopotrivă de 
toate aspectele culturii populare, fapt ce a dus la îmbogăţirea tematică 
a colecţiilor, în acelaşi timp, împiedicînd piei11ea, dispariţia unor valori 
deosebite. Ex.ecutînd fotografii şi desene, inregistr.înd informaţii orale, el a 

, pus bazele unei documentări etnografice. A introdus mai multe inovpţii în 
munca de evidenţă (inventare speciale, cataloage şi fişe), descrierea obiec
telor fiind însă, adesea, prea sumară. Depozitarea şi expunerea materia
lului I-au pus în faţa unor probleme grele : înainte de ridicprea clădirii ac
tuale a muzeului, întîmpină greutăţi provocate de lipsa de spaţiu, iar după 
aceea, în condiţiile grele cauzate de război, a avut de suferit în urma lipsei 
unui mobili·er modern. Cu toate acestea, L6szl6 a activat şi. ca etnograf la 
nivelul cerinţelor muzeologi-ei epocii. El a făcut tot ce se putea pentru popu
larizarea colecţiei, şi pentru G deveni o sursă de documentare pentru cerce
tători.6 

Profesor cu vederi progresiste Ş·i democratice, L6szl6 a predat biologia 
ş i geografia de pe poziţii strict ştiinţifice . La predarea noilor cunoştinţe, e l 
a pornit, de la examinarea concretă a faptelor şi fenomenelor, folosind o 
gamă variată de materiale şi organizînd nenumărate excursii de studii. A 
acordat cea mai mare atenţie dezvoltări·i gîndirii şi a·ctivităţii independente 
a elevilor. In procesul fixării cunoştinţetor el a atras mereu atenţia asupra 
importanţei fenomenelor studiate. El s-a distins şi în domeniul muncii edu
cative, dezvoltind la elevi dragostea de patrie, preţuirea faţă de muncă, 
cinstea şi modestia? 

Custode al muzeului, L6szl6 Ferenc, mobilizează toate forţele pentru 
îmbogăţirea colecţiilor. Meritul său constă şi în faptul că ·a inceput oolec
ţionarea diferitelor obiecte manifestînd un interes deosebit faţă de portu l 
popular, obiceiuri şi folclor. O inovaţie a lui L6szl6 Ferenc în domeniul evi
denţei constă in introducerea unor registre de inventar pe categorii de obiec
te, precum şi alcătuirea unui fişi·er cu referiri geografice. Fără o consecven
ţă pronunţată, a reuşit să . înregistreze date foarte bogate despre obiectele 
colectate. Notează de exemplu: numele donatorului - vînzătorului, sau a 
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aceluia core a colectat piesa respectivă; denumirea populară a obiectului, 
sou, in cazul în care acesta nu era pe înţelesul tuturor, a trecut şi denumirea 
sa cunoscută, materialul din care era confecţionat, a semnalat eventualele 
ornamentaţii şi tehnica acestora; date·le şi semnele particulare, dacă existau; 
in cazul un·or obiecte a descris şi modul lor de utilizare; cu citeva excepţii, 
i ndică şi locul unde s-a găsit obiectul, dar din păcate, nu acordă atenţia 
cuvenită condiţiil<or in oore ·acesta a fost confecţionat.8 

Desenele, fotografiile şi obiectele sînt trecute în acelaşi registru de 
inventar, numerotate continuu, devenind greoaie la o privire de ansamblu 
asupra tipurilor de documente, in special din punct de vedere cantitativ. 
In munca de alcătuire a fişierului a iniţiat şi pe elevii săi. Avea intenţia să 
realizeze un fişier complet, dar războiul 1-a impiedicat în atingerea acestui 
plan. 

ln primul deceniu al secolului, datorită condiţiilor vit~ege ale vremii, 
nu se putea angaja decît la colectarea, inregistrarea-inventarierea şi păstra
rea intactă a obiectel·or. In acele vremuri însă, aceasta nu era o sarcină 
uşoară. "Aşezarea specială a obiectelor, în general o aşezare oarecare a 
lor, este, de multe ori imposibilă in condiţiile spaţiului existent ... ne-am 
străduit - în limitele posibilităţil·or asigurate de spaţiul ce ne stă la dispo
ziţie - să facem o aşezare metodică organizată a obiectelor, dor de multe 
ori, aceasta nu ne-a reuşit".9 - raporta în 1901. 

Izbucnirea primului război mondial va opri pentru o perioadă activita
tea instituţiei. In 1916, ca urmare a conflictelor militare provocate de război, 
clădirea impunătoare va fi transformată în spital militar şi numai in 1920 i 
se va reda destinaţia iniţială. Conducerea va trece imediat la degajarea 
terenului, curăţirea ruinelor, reparariea stricăciunilor şi punerea la dispo
ziţia publicului pentru vizionare a unei părţi a col·ecţiei . 

Custozii muzeului au căutat să pregătească prezentarea exponatelor 
pe baza celor mai înaintate principii de etalare muzeală, asemănător vesti
tutui British Museum. fn subsolul clădirii principale a fost amenajat un ate
lier de timplărie, unde s-au confecţionat vitrinele şi dulapurile destinate 
expoziţiilor şi depozitării materalului. Vechiul mobilier a fost reînnoit şi s-a 
trecut la reorganizarea activităţii de îmbogăţire a colecţiilor, prezentarea 
a cestora prin diferite expoziţii, precum şi la o susţinută muncă ştiinţifică, ce 
se va materializa sub multiple ~orme în perioada interbelică . 

Custozii muzeului, L6sz6 Ferenc şi Csutak Vilmos, se adresează Inspec
toratului General al Muzeelor, pentru un ajutor din partea statului, anga
jîndu-se să se îngrijească in viitor într-o măsură mai mare, de cercetări le 
etnografice în rindurile populaţiei nesecuieşti, cu scopul de a expune cît 
mai curind materialul şi de a stabili, în mod ştiinţific, interferenţele etnoqra
fice. Problema este sprijinită de către Al. T zigara-Samurcaş, directorul M u
zeului de Antichităţi din Bucureşti, care a asigurat fondurile financiare pen
tru introducerea, cît mai larg posibil o elementului românesc in sporirea co
lecţiilor şi pentru executarea unor texte şi în limba română. De asemenea, 
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se acordă atenţie deosebită îmbogăţirii fondului bibliotecii cu cărţi de spe
cialitate redactate în limba română. 

ln 1922, Csutak Vilmos, îşi exprimă satisfacţia privind ,.lucrările de 
amenajare, care în mare parte au fost terminate." 10 

ln 1923, a insistenţele ~lui Al. T zigara-Samurcaş, sînt alocate zece mi i 
lei pentru definitivarea lucrărilor, precum şi pentru introducerea elementu
lui românesc, cit mai larg posibil şi în sporirea col·ecţiilor. 1 1 In primăva ra 
anului 1923, după soluţionarea problemei bibliotecii, s-au terminat şi lucră
rile de amenajare ale expoziţiilor de arheologi·e şi de artă plastică. Nu s-a 
reuşit acelaşi lucru în cadrul secţiilor de etnografie şi ştiinţele naturii. În 
curtea interioară au fost expuse pietre şi stîlpi funerari, precum şi alte ma
teriale cu inscripţii din peri~oada romană. 

Un eveniment de seamă 1-a constituit momentul în care a fost readus 
la Sfîntu Gheorghe materialul transportat în timpul războiului în Ungaria, 
eveniment în care un rol însemnat a jucat din nou sprijinul deosebit acordat 
de Alexandru Tzigara-Samurcaş. Astfel au fost redate Muzeului din Sfîntu 
Gheorghe toate cele 16 lăzi, care conţineau obiecte de valoare muzeală, ele 
fiind verificate şi inventariate de către o comisie special formată în acest 
scop. 

în condiţiile noi se punea problema obţinerii statutului juridic al insti
tuţiei, rolul principal în această privinţă avîndu-1 Csutak Vilmos. Astfel, în 
1924, la judecătoria locală a fost înregistrată per~onalitatea juridică a mu
zeului, iar peste trei ani, în 1927, ea a fost ratificată şi de către Ministerul 
Culturii şi Artelor. 

Muzeul era condus de către un Comitet Directorial •Compus din 25 de 
persoane, în care intrau şi reprezentanţi din judeţele Ciuc şi Odorhei. Statul 
exercita controlul asupra instituţiei, îngrijindu-se de respectarea legalităţii, 
dîndu-i însă şi o autonomie destul de largă, sarcinile specifice reven ind 
custozilor, îngrijitorilor şi Comitetului Directorial. 

Posibilităţile financiare erau destul de modeste, custozii efectuînd sar
cinile pe bază obştească, necesităţile financiare de întreţinere fiind aco
perite anual de circa 24-25.000 lei, din care erau plătite impozitele, între
ţinerea clădirilor, conservarea obiectelor şi altele. Problemele administrativ
gospodăreşti erau rezolvate de către un comitet administrativ, compus din 
14 persoane şi o comisie de revizie, compusă din 3 persoane. In muzeu îşi 
desfăşura activitatea în 1927 un director (Csutak Vilmos). 4 custozi (profesori 
la colegiul Mik6), 3 artişti desenatori, 1 preparator-conservator şi un portar, 
care a primit şi locuinţă în incinta clădirii. 

Din Comitetul Directorial făceau parte personalităţi proeminente ale 
vremii, printre care şi publicistul şi scriitorul Benedek Elek, care într-o scri
soare adresată conducerii muzeului arăta: ,.Consider că muzeul şi activitatea 
sa are o foarte mare importanţă şi mă simt onorat să iau parte la munca 
desfăşurată." 12 
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După rezolvarea problemelor administrative, principala sarcină era re
în ceperea activităţii de cercetare, reintroduceroo i nstituţiei în circuitul vieţi i 
şti i nţifice a ţării şi stabilirea unor contacte de colaborare cu diferite perso
na l ităţi ştiinţifice ale vremii. Oamenii de ştiinţă s-au arătat interesaţi faţă 
de activitatea instituţiei. Astfel, în raportu l prezentat la şedinţa Academiei 
Române de Ştiinţe, la 16 februarie 1923, Grigore Antipa vorbea despre im
presi ile deosebit de favorabile create cu ocazia vizitei la Sfîntu Gheorghe, 
în august 1920. Subliniază că aici a găsit un material bogat în domeniul 
etnografiei secuieşti, care flemonstrooză asemănarea şi .comunitatea cu viaţa 
românilor din Ardeal. Toate acestea au trezit în el un mare respect fată de 
munca ' oamenilor de ştiinţă de aici, izolaţi de centrele ştiinţifice. · 

Fa ima muzeului depăşeşte graniţele ţării. La vestea rezultatelor remar
ca bile obţinute cu ocazia săpăturilor de 1-a Ariuşd , începute de L6szl6 Fe
renc, foarte mulţi savanţi vin să vizi teze colecţiile, să asiste la săpături, ofe
rindu-se să publice diferite materiale în revistele de ·specialitate din Ger
mania, Anglia, Cehia, Poloni·a etc. In perioada interbelică sosec în aseme
nea vizite din Germania, Walter Brehmer, Hubert Smith şi Gustav Kossina, 
din Cehia Jaroslav Poliardi. 13 În 1924 Hans Reinert, de ·la institutul de Arheo
log ie ·al Universităţii din Thi.ibingen se oferă să publice în Germania rezul
tatele săpăturilor de la Ariuşd.14 

Renumitul arheolog englez Gordon Childe, manifestă un interes deo
sebit faţă de săpăturile de la Ariuşd, oferind ch iar prin intermediul Muzeulu i 
de Arheologie şi Etnografie al Universităţi i din Cambridge, 60 de lire ster
line pentru continuarea săpăturilor, în schimbul predării unei părţ i a ma
teria lului descoperit. 15 De altfel, în 1926, după moartea lui L6szl6, Gordon 
Chi lde, însoţit de arheologul Forde Darryl vizitează personal rezervaţia ar
heologică de la Ariuşd , studiind materialu l descoperit şi adunat la Muzeul 
din Sfîntu Gheorghe.16 

Interesul manifestat faţă de colecţiile muzeului va creşte şi în anii ur
mători. In 1926, Vitold Stefansky de la Universitatea din Varşovia , în 1933, 
arheologul Dr. Werner Buttler de la Koln, în 1934, arheologul englez Clarke, 
iar în 1935, Dr. Friederich Hollsta din Munchen studiază colecţiile muze-ului. 17 

Interesul special i ştilor este trezit şi de colecţiile altor secţii. Etnograful 
Viski K6roly studiază colecţiile de etnografie, efectuînd, în 1930, vizite la 
llieni, Dobolii de Jos, Sîncrai, Zălon şi Calnic. În 1942, dr. Lu·iza Netolitzka, 
custodele Muzeului Etnografic din Transilvania, acordă ajutor în amenajarea 
colecţiilor etnografice. Peste un an, în 1933, dr. Walter Hirschberg, cola
boratorul Muzeului Etnografic din Viena, se deplasează la Sfîntu Gheorghe, 
pentru a studia materialele locale. 

Dr. Balogh Jol6n, istoric de artă, efectuează o călătorie de studiu în 
zonă, apreciind în mod deosebit cele mai reprezentative obiective de arhi
tectură de la Sfintu Gheorghe, Sînzieni, Ghelinţa, Zăbala, Covasna, Tăli
şoara, Vîrghiş, Racoşul de Jos, Valea Crişu'lui, Calnic, Ozun, Cemat şi 
Turia.18 · -
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La baza rezultatel.or remarcabile obţinute in domeniul arheologiei, et
nografiei; ştiinţel,or naturii şi artelor plastice a stat însă în primul rînd le
găturile statornicite cu instituţiile similare şi personalităţile ştiinţifice din 
ţară. Astfel în 1923, Coriolan Petran solicită fotografii şi din partea Muzeu
lui din Sfîntu Gheorghe, în vederea întocmirii unei lucrări de prezentare a 
muzeelor: 19 

L6szl6 Ferenc, încă în perioada dinaintea primului război mondial, 
manifestă interes fată de lucrările stiintifice ale savantilor români. Astfel 
procură lucrările lui 'o. Comşa: Din. ornamentica româ~ă, Sibiu, 1904 şi ~ 
lui Ion Andrieşescu: Contribuţii la Dacia înainte de romani, laşi, 1912.20 

În anii postbelici se adînceşte legătura lui L6szl6 cu personalităţile 
vieţii ştiinţifice româneşti. În urma vizitelor efectuate de Vasile Pârvan, direc
torul Muzeului Naţional de Antichităţi şi profesorul universitar D.N. Teodore, 
la Muzeul din Sfîntu Gheorghe,21 se leagă o prietenie trainică şi de lungă 
durată între ei. Cînd i se oferă lui L6szl6 spre publicare coloanele din "Con
vorbiri Literare" şi "Dacia", el intră în rîndul colaboratorilor, lărgind şi in
tegrind cercetările ştiinţifice locale cu cele desfăşurate pe plan naţional. 
" ... Conducătorii muzeului au ştiut de la început să se adapteze vremurilor 
noi. Sfaturile ce li s-au dat cu prilejul inspecţiilor au fost totdeauna urmate, 
iar subvenţiile acordate - minime adevărat, din cauza numeroaselor insti
tuţii similare ce trebuiau deopotrivă ajutate _, au fost bine întrebuinţate, 
punîndu-se colecţiile cît mai larg în serviciul vizitatorilor prin etichete tri
lingue",22 sublinia Alexandru T zigara-Samurcaş în 1929. 

Vasile Pârvan, organizatorul şi conducătorul cercetărilor arheologice 
din România anilor postbelici , a căutat să stabilească legături de colabo
rare cu ceroetătorii din întreaga ţară. Apropierea lui L6szl6 Ferenc de viaţa 
ştiinţifică românească a fost înlesnită de faptul că, în persoana lui Vasile 
Pârvan, a cunoscut un om adevărat, o personalitate ştiinţifică eminentă , 
care, fără nici o prejudecată a sprijinit activitatea ştiinţifică a lui L6szl6. 
lntr-o scrisoare, din 1925, Vasile Pârvan scria: ..fntre timp l-am cunoscut pe 
- pe atunci răposatul - L6szl6 Ferenc şi i-am oferit sprijinul şi prietenia 
mea. L6szl6 a rămas fidel minoritătii sale nationale, dar a devenit colabo-
ratorul nostru eminent şi devotat."23' ' 

La fel, Alexandru Tzigara-Samurcaş, cu ocazia vizitei sale din 1936, 
efectuată în oraşul Sfîntu Gheorghe, într-o şedinţă festivă organizată la 
muzeu, se adresează numerosului auditoriu cu următoarele cuvinte: "Nu 
sint străin în acest oroş. Mă leagă vechi şi p'lăcute amintiri de acest loc, în 
1916, din ordinul Majestăţii Sale Regale Ferdinand, eu am fost primul care 
m-am îngrijit de colecţiile Muzeului Naţional Secuiesc, atenţie deosebită 
îi acord şi în prezent. Cînd conducerea muzeului mi-a pus la dispoziţie, 
pentru păstrare la instituţia pe care o conduc, o parte din vestitele materiale 
descoperite cu ocazia săpăturilor de la Ariuşd, · mi-am manifestat profunda 
mea recunoştinţă şi prietenie faţă de această instituţie, sentimente care vor 
fi in permanenţă cele mai sincere."24 Cu această ocazie atrage atenţia 
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învăţătorilor de la ţară, ca la sate să facă colecţii şi să înfiinţeze muzee, în
trucît "nu locul defineşte valoarea unui muzeu, deoarece nici Muzeul Na
ţional Secuiesc nu se află în capitală sau în vreun oraş mai mare, totuşi, 
dintre muzeel·e provinciale ale României, este indiscutabil cel mai valoros 
şi prezintă cele mai multe surprize."25 

Incepind cu anul 1930, Ion N·estor, asistent la Muzeul Naţional din 
Bucureşti, se interesează îndeaproape de vestigiile arheologice aparţinînd 
epocii bronzului şi a fierului, e·l devenind apoi un colaborator permanent al 
instituţiei, timp de aproape patru decenii. 

Cercetătorii locali manifestă la rîndul lor interes deosebit fată de să
păturile efectuate la Cucuteni. ln 1935, •O delegaţie a Comitetului Directorial 
formată din trei persoane face o călătorie de studiu la locul săpăturilor şi 
primeşte un bogat material ce va servi ca bază de confruntare cu cel des
coperit la Ariuşd.26 

În perioada interbelică muzeul este vizitat şi de către numeroase per
sonalităţi politice proeminente ale vremii: Chirculescu - ministrul muncii 
publice, Lepădatu - ministrul culturii, D. Gusti - ministrul cultelor şi învă"' 
ţămîntului, Angelescu - ministrul învăţămîntului, publicistul Costa Foru, 
poetul Radu Cosmin şi mulţi alţii.27 Ministrul Angelescu a rămas profund 
impresionat de modul de amenajare a bibliotecii şi propune acest sistem de 
rezolvare şi pentru Universitatea din laşi. 

Se stabilesc legături şi contacte fructuoase, se fac schimburi de in
formaţii cu alte instituţii similare din Bucureşti, laşi, Cluj, Braşov, Sibiu, Cra
iova. Personalul Muzeului din Sibiu, în 1934, vizitează în corpore Muzeul din 
Sfîntu Gheorghe. Impresiile acestei vizite sînt exprimate printr-o scrisoare 
adresată directorului muzeului de către omologul său de la Sibiu: "Tmi ex
prim cele mai sincere mulţumiri pentru primirea călduroasă ce ne-aţi făcut-o 
în oraşul Dumneavoastră, vizită care a pus bazele colaborării fructoase din
tre Muzeul Naţional Secuiesc şi Muzeul Brukenthal din Sibiu. 

Intotdeauna vă stăm cu amabilitate la dispoziţia Dvs. şi sîntem gata 
să vă satisfacem orice dorinţă ce ne-o adresaţi."28 

Sint organizate numeroase acţiuni complexe de cercetare, la care par
ticipă arheologi, istorici, etnografi, lingvişti, folclorişti, geologi, naturalişti, 
astfel încît regiunile şi zonele cercetate să fie studiate cit mai profund şi 
multilateral. Astfel de cercetări sînt initiate de către directorul muzeului, in 
1928, în cîteva sate din judeţu·l Ciuc, ~PO'i în perioada 1931-1934 în alte 
zone. in 1936 se organizează o expediţie ştiinţifică în zona Caşinului, rezul
tatele acestor acţiuni contribuind la îmbogăţirea vertiginoasă a colecţiilor. 

Dintre participanţi se remarcă în domeniul geologiei, B6nyai Jcmos şi 
Balogh Ern6, arheologul Ferenczi Sandor, etnografii Ha6z Ferenc şi Levai 
Lajos. precum şi geograful Xantus Janos. Membrii expediţiei alături de con
fecţionarea materialului efectuează şi studierea sociologică a satelor vi
zitate. 
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In continuarea expediţiei or9anizate în zona Casinului, în 1937 se va 
desfăşura o altă expediţie ştiinţifică în vederea studierii complexe a struc
turii geologice, a florei şi faunei munţilor din ZJona Covasnei. Teritoriul cer
cetat a cuprins Zona Covasna - Oituz şi ·a urmărit marcarea pe hartă a 
izvoarelor mineral·e, a celor sărate şi sulfuroase, probleme de stratigrafie, 
extinderea zăcămintelor de petrol şi explicarea ştiinţifică a fenomenelor în
tîlnite în zonă. Centrul expediţiei s-a stabilit la Comandău şi Muşa, de unde 
porneau grupuri mici în deplasări de 3-4 zile, în vederea cuprinderii unei 
zone dinainte stabilite. În 1939, o altă expediţie ştiinţifică va fi or9anizată 
în Munţii Călimani, materialele adunate intrînd în patrimoniul muzeului_29 

Anul 1929 marchează un eveniment deosebit în viata si activitatea 
muzeului: sărbătorirea semicentenarului, trecerea în revist6 ~ rezultatelor 
obţinute în cei 50 de ani de la înfiinţare şi organizarea unor manifestări 
complexe cu ocest prilej . Festivităţile s-au desfăşurat în perioada 15-22 
septembrie 1929, constînd dintr-o adunare festivă ţinută în curtea muzeu
lui, un concert de muzică populară şi clasică, o expoziţie de ·artă plastică 
şi expoziţie de produse agricole şi meşteşugăreşti din zonă. De asemenea, 
s-a editat un volum omagia!. 

Expoziţia economică şi cursul de dezvoltare economică a satelor, or
ganizate sub egida Uniunii Economice din T r:ansilvania şi-au fixat ca scop 
dezvoltarea agriculturii şi a industriei în secuime şi răspîndirea cunoştinţe
lor economioe. Expoziţia cupr:indea domeniile : producţia agricolă, pomicul
tură, zootehnic, maşini şi unelte agricole, ~xpoziţia industrială, produse et
nografice şi a1le industri·ei casnice, zăcăminte naturale şi literatură de spe
cialitate pentru domeniile amintite. La expoziţie au participat peste 500 de 
gospodari din zonă. 

Paralel cu aceste expoziţii, au fost ţinute expuneri în cadrul cursului 
de dezvoltare economică a satelor, expuneri care printre altele au abordat 
teme ca: dezvoltarea generală a satelor, cooperativele de credit; pomicul
tura, îngrijirea anima·lelor domestice, cultivarea hameiului etc.30 

Cea mai importantă şi oea mai va+oroasă realizare a fost însă edi
tarea Volumului Omagial,31 cu aproape 800 de pagini, care a cuprins lu
crări din domeniul istoriei, geografie~i, ştiinţelor naturii, artei plastice, etno
grafiei, ingvisticii, istoriei artelor ş.a. Cel mai important oapitol este cel care 
cuprinde bibliografia, aproape completă, a lucrărilor scrise despre melea
gurile locuite de secui. Redactorul volumului - Csutak Vilmos - a solicitat 
lucrări şi de la savanţi ca Al. Tzigara-Samurcaş, Coriolan Petran, Ion An
drieşescu şi alţii. 

fn anul 1933, va avea loc o altă manifestare culturală de seamă in 
Sfintu Gheorghe: în luna august, dînd curs invitaţiei conducerii MuZ:eului 
din Sfintu Gheorghe, aici se vor desfăşura lucrările sesiunii Uniunii Muzeale 
din Transi~lvania,32 in core au fost cuprinşi cadre didactice, intelectuali şi 

· alte categorii sociale din oraş şi din localităţile înveCinate. Sesiunea s-a 
desfăşurat în două faze, prima prezentînd un ciclu de expuneri privind popu-
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larizareo cunoştinţelor cultural-ştiinţifice·. iar a două expuneri ştiinţifice din 
diferite domenii. Secţiile stabilite au fost împărţite pe următoarele domenii: 
istorie, lingvistică, filozofie, ştiinţele naturii, medicină, drept şi ştiinţe so
ciale. Printre invitaţi şi conferenţiari se află numeroşi reprezentanţi de sea
mă ai ştiinţei şi culturii din ţară, precum şi cei din oraşul Sfîntu Gheorghe. 
ManifestărHe vor prilejui organizarea unei noi expoziţii economice, care, 
la fel ca cea din 1929, va avea ca scop popularizarea în rîndul gospodarilor 
a metodelor şi procedeelor avansate din domeniul agriculturii şi industriei 
meşteşugăreşti.33 

AcNvitatea diversificată a muzeului s-a manifestat şi prin răspîndirea 
cunoştinţelor cultural-ştiinţifice în care s-au <antrenat cu entuziasm nu nu
mai cercetătorii instituţiei, ci şi foarte mulţi colaboratori externi, oameni 
de ştiinţă, cadre didactice şi al~i specialişti, care, organizînd manifestări 
complexe, cicluri de conferinţe şi expuneri, şezători literar-artistice, concerte 
de muzică olasică şi populară, căutau să ridice nivelul cultural al tuturor 
locuitorilor din zonă. Activităţile de răspîndire ale cunoştinţelor cultural
ştiinţifice s-au desfăşurat pe următoarele domenii: istorie generală, lite·ra
tură şi istoria literaturii, etnografie şi folclor, arhitectură, arte plastice şi 
muzică. Dintre acestea se remarcau serile muzeale, care atrăgeau un foarte 
numeros auditoriu la comemorar·ea unor personalităţi ştiinţifice, aniversări 
istorice, evenimente deosebite. Se urmărea cu consecvenţă formarea unei 
concepţii ştiinţifice despre lume şi viaţă, mai ales cu ocazia manifestări·lor 
organizate in domeniul ştiinţelor naturii, geografiei şi geologiei. 

Erau invitaţi la serile muzicale compozitori consacraţi, printre care 
Bal't6k Bela, Kodâly Zo.ltân şi alţii. "S-a cre:at o atmosferă sărbătorească, 
în sala festivă a Muzeului Naţi·onal Secuiesc, cînd vestitul compo·zitor s-a 
aşezat la pian pentru a prezenta creaţii muzicale clasice şi evoluţia muzicii 
contemporane."34 - scria ziarul local despre concertul prezentat de Bart6k 
Bela, la 2 martie 1927, la Muzeul din Sf.întu Gheorghe. 

Asociaţi.a ,,Astra" joacă un rol foarte important în această perioadă 
în culturalizarea maselor populare. După primul război mondial, după cum 
s-a arătat mai sus, s-au făcut încercări de a complecta colecţiile cu ma
teriole din zonele locuite de populaţia românească , dar limitele care s-au 
manifestat încă de •la început in activitatea muzeolă, au persistat încă vre
me îndelungată. ,,Astra" şi conducătorii Asociaţi.ei au incercat să supli
nească acest gol şi să organizeze o activitate ştiinţifică, culturală in care 
să fie cuprinşi toţi locuitorii judeţului. In acest sc·op este trimis in fiecare 
localitate Regulamentul pentru despărţămintele şi cercuri·le culturale ale 
"Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român."35 

Adresa Prefecturii Judeţului Trei Scaune către vicepreşedintele "Astrei" 
din Tirgu Secuiesc comunica în 10 septembrie 1934: " . . . în comunele Breţ
cu, Ojdula, Poiana-Sărata, Poian, Mărtănuş, Cernatul de Jos să se înfiinţeze 
,.Cercurile culturale," în vederea unei acţiuni culturale unita re in judeţ. "36 
Despărţămîntul Central Judeţean al ,.Astrei" din Sfintu Gheorghe, in do-
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rinţo de a stimula cît mai mult manifestările culturale la sate ,.a înscris i n 
programul său o colaborare cit mai strînsă cu cărturarii satelor din judeţ."37 
In acest context se va desfăşura şi şezătoarea - artistică - literară orga
nizată în 4 noiembrie 1934 la Tîrgu Secuiesc, unde ou fost prezentate pe 
l îngă unele creaţii literare şi programe de folclor, cuprinzînd cîntece şi 
poezii populare.38 . 

O altă iniţiativă a ,.Astrei" a vizat înfiinţarea şcolilor ţărăne·şti, pentru 
ca ~ocuitorii satelor să primească o serie de in~ormoţii şi cunoştinţe privind 
problemele noi din domeniul agriculturii, dar in acelaşi timp fiind prezen
tate şi aspecte a,le originii şi dezvoltării poporului român, momentele de 
referinţă din istoria patriei, viaţa unor personalităţi proemin·ente, creaţi ile 
li terare clasice şi populare, foldorul românesc, portul popular şi obiceiu
rile populaţiei din zonă. La 9 martie 1939 Asociaţia ,.Astra"; Despărţămîntu l 
Tîrgu Secuiesc comunică Notariatului comunei Mărtănuş începerea cursu
rilor şcolii ţărăneşti organizate de Asociaţie.39 

Condiţiile de participare la aceste şcoli erau de a fi gospodar in 
vîrstă de 24-30 de ani, cu armata satisfăcută. Cursurile gratuite aveau o 
durată de trei săptămîni, cursanţii primind şi cazare şi masă. Moteriitle care 
erou predate: religia, istoria şi geografia patriei, dreptul, OO·operaţia, igiena 
socială, educaţia fizică, agricultura, creşterea vitelor, creşterea păsărilor, 
pomicultura şi albinăritul. Sala de lectură şi biblioteca ,.Astrei" stăteau la 
dispoziţia cursanţilor.40 

Sînt demne de menţionat evocările istorice şi manifestăril·e organizate 
cu ocazia marilor aniv·ersări din istoria patriei. In acest ciclu se încadrează 
festivităţile de la 1 decembrie 1932, privind ,.Comemorarea Unirii Ardea
lului cu România" şi 24 ianuarie 1935, cînd ,.Comitetul Uniunii Foştilor Vo
luntari Români", ,.Despărţămîntul Trei Scaune, a luat iniţiativa organizării 
unei manifestaţii a tuturor foştilor voluntari din judeţ, manif,estaţie ce va 
avea loc la Sfîntu Gheorghe la 24 ianuarie 1935, cu prilejul aniversării 
Unirii Principatelor."41 

Activitatea desfăşurată a fost supusă unor ample analize anuale, fi ind 
luate măsuri concrete pentru valorificarea pe scară cît mai largă a crea ţi ei 
materiale şi spirituale româneşti şi din această zonă a patriei.42 

Desigur, activitatea ,.Astrei", precum şi iniţiativa unor personalităţi 
de seamă a vieţii ştiinţifice din ţară şi din judeţ a făcut ca interesul să se 
îndrepte şi spre acele zone ca: Bre·ţcu, Ojdula, Covasna, Zago·n, Valea 
Mare, Vîlcele şi altele, care în perioada anterioară nu au fost cuprinse in 
aria cercetărilor şi, ca atare, nu au fost reprezentate in măsură cuven ită 
nici în colecţiile muzeale şi nici in manifestările organizate de instituţie . 
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