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Muzeu, bresle şi steaguri-date generale

Preocupările pentru înfi inţarea unui muzeu local la Târ-
gu Secuiesc se leagă de numele avocatului Ödön Ikafalvi 
Diénes, încă din perioada interbelică1. Dezideratul privind 
necesitatea unui edifi ciu  muzeal a fost să fi e realizate mult 
mai târziu, în 1969, cu ocazia vernisării, în două încăpe-
ri ale casei Turóczi, a expoziţiei comemorative dedicate 
personalităţii legendare Áron Gábor, la 120 de ani de la 
trecerea în nefi inţă.

Casa construită în 1857, în centrul istoric al oraşu-
lui, sediul Consiliului Orăşenesc în 1863, se afl ă pe locul 
fostului atelier de turnătorie de tunuri a lui Áron Gábor, 
aşadar, putea fi  considerat un loc predestinat pentru o 
expoziţie retrospectivă a evenimentelor revoluţionare 
din 1848–49, precum şi prezentării aspectelor din viaţa 
breslelor locale. Printre dovezile materiale provenite din 
donaţiile urmaşilor familiilor participante la viaţa şi acti-
vitatea breslelor, ale asociaţiilor micilor meseriaşi, au fost 
multe steaguri şi drapele.

Aceste dovezi patrimoniale semnifi cative, documen-
te inedite de importanţă majoră, referitoare la istoria şi  
la viaţa socio-economico-culturală a acestui oraş, au stat 
la baza colecţiilor „Muzeului de Istorie a Breslelor” din 
Târgu Secuiesc2, deschis publicului la 3 martie 19723. 
Întocmirea unor suite de colecţii valoroase referitoare la 
bresle şi cu precădere la patrimoniul local, prin donaţii, 
colectări, depozitare, prelucrare parţială au fost iniţiate de 
către László Incze, profesor de istorie, cercetător pasionat 
al istoriei locale, personalitate defi nitorie şi susţinător al 
acestui muzeu, începând din 1970 şi până la trecerea sa în 
nefi inţă în 2007.

După mărturia acestor colecţii, în perioada de glorie a 
Principatului Transilvaniei, începând din a doua jumăta-
te a secolului al XVI-lea şi prima jumătate a secolului al 
XVII-lea, dezvoltarea breslelor a fost favorizată, asociaţii 
de acest tip au reuşit să se consolideze atât în oraşe mari, 
ca Braşov, Sibiu, Cluj, Alba Iulia, Deva, cât şi în cele 
provinciale, ca Târgu Secuiesc, Zalău, Bistriţa, Reghin, 
 Odorheiu Secuiesc, Mediaş, Sighişoara, Haţeg ş.a.

La Târgu Secuiesc, prima breaslă a fost cea a tăbă-
carilor, înregistrată în 1572, în timpul domniei lui Ist-

1 1932–1941
2 OPRIŞ, I., 1994, Istoria muzeelor din România, p.95–96, Ed.Museion, 

Bucureşti
3 Unitatea muzeală, face parte administrativă din cadrul Muzeului Naţio-

nal Secuiesc, cu sediul la Sfântu Gheorghe.

ván  Báthory4. Tăbăcarii s-au stabilit pe malul pârâului 
 „Rácok”, meseria lor necesitând un consum sporit de apă. 
În  1807, în breasla lor erau înregistraţi 56 membri. Până în 
perioada interbelică numărul lor s-a redus la 7 tăbăcari. 

Actul de privilegii, privind libera practică a meseriei 
cizmarilor şi statutul asociaţiei acestora a fost parafat la 
Alba Iulia, „manu propria”, de către György Rákóczi I5. 
Meseria de cizmar a devenit una dintre cele mai răspândite 
la Târgu Secuiesc. La sfârşitul secolului al XIX-lea 
această breaslă înregistra peste 100 de membri. Împreună 
cu pantofarii a devenit gruparea cea mai determinantă 
a vieţii economice, deoarece atât pantofi i cât şi cizmele 
realizate din pieile tăbăcite fi n, erau foarte căutate, fi ind 
de mare preţ. Tradiţiile lor meşteşugăreşti au fost păstrate 
până în 1947.

Tot la Alba Iulia a fost oferit şi parafat, la data de 
29.I.1649, actul de privilegii şi statutul practicării meseriei 
de cojocar, de către Ferenc Rákóczi II6. Deşi materiile pri-
me folosite de cojocari au fost pieile anumalelor domesti-
ce, miel şi de oaie, ei au dovedit priceperea cuvenită şi în 
cazul prelucrării pieilor şi blănurilor animalelor sălbatice, 
fi ind blănari recunoscuţi. Cu timpul, datorită meseriei lor, 
au devenit cetăţenii cei mai înstăriţi ai oraşului.

În această perioadă a fost înregistrată şi breasla olar-
ilor (1649) din Târgu Secuiesc. Această meserie a fost 
considerată, ca şi în numeroase alte locuri, ca fi ind cele 
mai ancestrală. Atelierele acestei bresle erau cu precădere 
în sectorul urban denumit „Kovácsszer”. Obiectele lor 
specifi ce, reprezentate prin farfurii, oale, căni, ceşti, cahle 
ş.a. au fost concurate ulterior de o gamă largă de obiecte 
de uz casnic, realizate pe sacră industrială. Datorită aces-
tui fenomen, în primul rând, meseria de olar şi-a pierdut 
importanţa, odată cu trecerea timpului. La începutul seco-
lului al XX-lea, în oraş au activat 14 olari, iar din 1966 
încoace, odată cu moartea ultimului meşter olar, acest 
meşteşug, caracteristic zonei, a dispărut defi nitiv. Din 
păcate, nu deţinem informaţii, documente scrise privind 
existenţa steagului lor  de breaslă.

Breslele erau factori activi în viaţa economică, cul-
turală şi spirituală a urbei lor. Erau consideraţi bastionii 
neclintiţi ai tradiţiilor locale, ai meseriilor, fi ind partenerii 

4 27.IX.1533 – 12.XII.1586. În perioada 1571–1576 a fost principele 
Transilvaniei.

5 8.VI.1593 – 11.X.1648. X. 11. În perioada 1630–1648 a fost principele 
Transilvaniei.

6 30.I.1621– 7.VI.1660. În perioada 1648–1660 a fost principele Transil-
vaniei.
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cei mai fi deli ai localnicilor. Erau susţinătorii construirii 
bisericilor, al edifi ciilor administrative (clădirea Consiliu-
lui Orăşenesc, locul actual al muzeului), şi a altor realizări 
urbanistice. Au luat parte, în 1833, la construirea împrej-
muirii cu gard de piatră al cimitirului reformat, în special 
reprezentanţii breslelor curelarilor, cizmarilor şi olarilor.

Începând din 1691, în timpul instaurării administraţiei 
austriece, activitatea breslelor din Târgu Secuiesc a decă-
zut substanţial, datorită recrutării în armată a maeştrilor, 
calfelor şi ucenicilor. Prin aceste recrutări masive a popu-
laţiei locale a devenit posibilă înfi inţarea, Regimentului 
II. de Grănicieri Infanterie, în 1763, cu scopul de a apăra 
graniţa de sud-est a Imperiului, respectiv a Transilvaniei. 
Ordinele centrale privind reforma breslelor, deasemenea, 
au avut menirea, tacită, de anihilare a acestor activităţi. 
În 1729 a fost înfi inţat Comisariatul naţional al bresle-
lor, cu sopul de control al tuturor activităţilor. Începând 
din această dată, breslele erau obligate să se supună, pe 
lângă regulamentele conducerii lor asociative, prevederi-
lor forului central, precum şi prevederilor comisariatelor 
locale. Conform unui decret din 1761, parafat de Maria 
Tereza7, această stare stânjenitoare a controlului statului 
asupra activităţii breslelor, a fost reconfi rmată, asigurând 
obligativitatea acestei prevederi prin documente ulterioa-
re datate din 1803, 1813, 1824.

În ciuda acestor restricţii, la Târgu Secuiesc s-a con-
statat o revigorare oarecare a activităţii breslelor, după 
modele clasice, în special în primele decenii ale secolului 
al XIX-lea. În această perioadă s-au organizat în bresle se-
parate măcelarii (13.VII.1809), curelării (1813), croitorii 
(7.XI.1841), tâmplării (1844), pălărierii (1845), căldăra-
rii, fi erarii, lăcătuşii ş.a. S-a considerat o activitate speci-
fi că cea a cofetarilor de turtă dulce, produsul local specifi c 
denumit „pogace dulce”, la prepararea căruia s-a folosit 
miere de albine. La sfârşitul secolului al XIX-lea, încă ac-
tivau 6 pogăceri, fără însă să se constituie într-o breaslă.

Formarea şi evoluţia breslelor la Târgului Secuiesc se 
poate corela atât cu dezvoltarea urbanistică a oraşului, cât 
şi cu dorinţa unei vieţi calitative a cetăţenilor săi.

În ciuda faptului, că breasla măcelarilor s-a constitu-
it relativ târziu, din punct de vedere economic a devenit 
una dintre cele mai însemnate, membrii săi erau cetăţeni 
înstăriţi. Din aceste considerente erau în competiţie per-
manentă cu cojocarii, care, la rândul lor, vindeau carne de 
miel prin pieţe.

Curelarii, în schimb, erau în relaţie competitorie cu tă-
băcarii, deoarece şi ei prelucrau pieile prin tăbăcire, doar că 
se foloseau de alte deprinderi şi metode. Numărul membri-
lor practicanţi ai acestei meserii era însă mai mic decât cel 
al tăbăcarilor, fapt ce a favorizat negativ, întârziind cu mult, 
formarea breslei lor. Nici în acest caz nu se cunoaşte nimic 
depre o eventuală existenţă a steagului de breaslă.

Breasla croitorilor, în momentul constituirii, a numărat 
20 de membri. Pe baza modelului asocierii lor, şi pălărie-

7 1717–1780, împăratul Austriei în perioada 1740–1780, regele Ungariei 
(1741–1780) şi Boemiei (1743–1780). 

rii s-au organizat în breaslă. Ambele asociaţii meşteşugă-
reşti şi-au păstrat importanţa lor socială până la sfârşitul 
secolului al XIX-lea. Începând din aceea perioadă pălări-
erii au dispărut defi nitiv din viaţa economică a oraşului, în 
schimb, tradiţia croitorilor a rezistat în timp, până în 1947. 
Astăzi la Târgu Secuiesc funcţionează un singur croitor, 
ultimul reprezentant al unei meserii solicitate, renumite şi 
apreciate altădată.

Pe lângă meseriile prezentate, în dezvoltarea vieţii cit-
adine, tâmplarilor le-a revenit un rol însemnat. Asociaţia 
lor profesională a fost constituită la începutul secolului al 
XIX-lea. Alături de dulgheri s-au asociat într-o breaslă în 
1844, având 24 membri. Actul lor de privilegiu, de liberă 
practică a meseriei lor, precum şi statutul asociaţiei au fost 
primite de la Ferdinand V.8

După instaurarea statului dualist, printr-o lege din 
1872, structura organizatorică a breslelor a fost desfi inţată 
pe teritoriul Ungariei. În locul lor au apărut asociaţiile 
industriale, reprezentând diferite meşteşuguri, oferind 
pieţei, în locul produselor manufacturiale, numeroase şi 
diverse obiective industriale.

La Târgu Secuiesc, s-a păstrat o situaţie inedită, deoa-
rece în lipsa unor unităţi industriale a devenit posibilă re-
structurarea breslelor în asociaţii meşteşugăreşti, prin aces-
ta asigurând exercitarea diferitelor meserii domestice, până 
la data de 11.VI.1948, momentul naţionalizării mijloacelor 
de producţie în România. Punerea în practică a prevederilor 
legate de acest eveniment, de restructurare majoră şi radi-
cală a mijloacelor de producţie, şi implicit a categoriilor 
sociale aparţinătoare unor meserii, a anihilat la Târgu Secu-
iesc o suită de preocupări meşteşugăreşti, bazate pe tradiţii 
ancestrale, cu numeroase trăsături medievale.

Datorită noilor modele impuse şi-au pierdut semnifi ca-
ţiile tradiţionale obiectele simbolice ale breslelor, puterea 
mistică şi ezoterică ale acestora s-a devalorizat. Obiectele, 
ustensilele, instrumentarul şi sculele cu rol cultic în viaţa 
internă a breslelor au fost desconsiderate, batjocorite şi 
dispersate. Funcţiile din cadrul asociaţiilor meşteşugăreşti 
au fost private de onoruri, pierzând astfel şi ultima şansă 
de reabilităre a respectului moral. S-a instituit rapid o sta-
re de concurenţă, blamare şi defăimare între generaţii, ce 
a favorizat destrămarea legăturilor interne, organice, în-
tre membrii breslei, între acei oameni care au trăit, secole 
de-a rândul, într-o comunitate liber consimţită, acceptată, 
interrelaţiile lor bazându-se pe respect reciproc, întrajuto-
rare, compasiune, conlucrare şi ajutor frăţesc.

Lipsa acută de bani, precum şi a comenzilor sociale, a 
făcut ca urmaşii unor meşteri renumiţi să nu mai dorească 
practicarea meseriei taţilor lor, abandonând astfel tradiţia, 
care, în lumina timpurilor noi, a  devenit generatoare de 
sărăcie. Lumea ezoterică a breslelor, care funcţiona pe baza 
acceptării doar a celor iniţiaţi, era pe sfârşite. Din meseri-
ile seculare au rămas doar scule, ustensile, obiecte reali-
zate, precum şi numeroase documente scrise privitoare la 
înfi inţarea şi funcţionarea breslelor, şi, nu în ultimul rând, 

8 Ferdinand V. de Habsburg, fi ul lui Francisc I. (1792–1835).
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steaguri de breaslă, toate unicate în felul lor. Ele pot fi  con-
siderate, tot atâtea dovezi inedite privind istoria, în general, 
istoria locală, economia, cultura şi spiritualitatea, în speci-
al, promovate de burghezia nobilului oraş Târgu Secuiesc. 

Steagurile şi-au păstrat semnifi caţia lor istorică, în mare 
parte şi astăzi, în mod particular acolo unde o ţară, o orân-
duire, o naţiune, o idee, o mişcare, o cultură, o asociaţie 
ş.a. îşi doreşte să-şi exprime, cu ajutorul acestor obiecte, 
crezul, unitatea, caracteristica despre apartenenţa, dreptul 
la existenţă, la libertate, cultura. Simbolurile specifi ce ale 
steagurilor şi drapelelor, conform tradiţiei, pot fi  folosite  
în numeroase cazuri şi situaţii. Ele pot reprezenta naţiuni, 
regate, imperii, religii, familii înstărite, zone administra-
tiv teritoriale, structuri militare şi paramilitare, diferite ac-
tivităţi, preocupări diverse din sfera statală şi civilă.

Desigur, datorită dinamicii evoluţiei politice-socia-
le-economice-culturale a rezultat dispariţia unor simbo-
luri exprimate prin steaguri, cum a fost cazul breslelor, 
în schimb, în alte domenii au fost create steaguri noi, cu 
semnifi caţii dorite.

Utilizarea steagurilor şi drapelelor, se pare că,  îşi are 
originile în timpurile istorice îndepărtate, chiar în perioa-
dele de început ale evului mediu. Pe parcursul timpului au 
fost create numeroase tipuri de steaguri, printre care se nu-
mără şi cele ornamentate. Astăzi constatăm, că majoritatea 
steagurilor, în secial cele cu semnifi caţii locale, au dispărut 
în mare parte, iar cele care au rezistat în timp nu sunt cunos-
cute. Ele fac parte din categoria de tezaur al patrimoniului 
cultural, fi ind unicate şi extrem de sensibile, aşadar, ar me-
rita o atenţie mult mai mare decât li se acordă. 

Împrejurările creerii modelelor, confecţionării steagu-
rilor şi simbolistica acestora pot fi  defi nitorii privind is-
toria, istoria comunităţii locale, ca semne de autodefi nire 
incontestabile. Este de dorit o abordare interdisciplinară 
în timpul studierii acestora.

Steagurile, în esenţă, nu sunt altceva decât o bucată de 
material textil fi xat pe o prăjină de lemn, ulterior lance, 
hampă. Datorită materialelor de provenienţă organică, dar 
şi uzului funcţional specifi c, ele sunt extrem de expuse 
ditrugerii.

Majoritatea steagurilor şi drapelelor erau de formă pă-
trată sau dreptunghiulară. Începând din secolul al XVI-
lea se cunosc forme în „coadă de rândunică”. Atelierele 
de confecţionare a steagurilor, susţinute de mici meseriaşi 
şi maufacturieri, datează din secolul al XVII-lea, deve-
nind mai răspândite în Transilvania, în perioada secolului 
al XVIII-lea. Despre breslele care au devenit renumite în 
confecţionare, realizarea picturii şi ornamentării steagu-
rilor avem puţine date, cel mai adesea ele sunt cunoscute 
din Sibiu şi din alte oraşe mari.

Steagurile au fost confecţionate, de preferinţă, din ma-
teriale nobile, mătase naturală, dar şi din pânză de in, mai 
rar din cânepă, prin utilizarea diferitelor tehnici specifi ce, 
simple sau combinate. Broderia era tehnica cea mai des uti-
lizată, cu diferite tipuri de fi re, aţe, colorate, aurite, argin-
tate. Pentru consolidarea semnifi caţiei steagurilor, au mai 
fost utilizate, semne, inscripţii, simboluri, steme, blazoane, 

personaje mitologice, iar în scopuri ornamentale, bucăţi de 
metale, sticle colorate, pietre semipreţioase, paiete, ş.a. 

Alături de cele textile, părţile organice ale unui steag 
sunt considerate a fi  hampa, vârful hampei, vergeaua şi 
panglica de inaugurare, de sfi nţire. Desigur, nu în toate ca-
zurile, steagurile au fost confecţionate după aceste cerinţe 
şi nu în toate cazurile s-au păstrat în întregime. Cele care 
s-au păstrat sunt considerate piese rare, fi ind păstrate în 
colecţii publice, în muzee, biserici, mănăstiri, castele, în 
colecţii particulare bine îngrijite, de asociaţii profesionale 
(pompieri, fi larmonici, parohii) precum şi în alte locaţii.

În lumina acestor informaţii steagurile şi drapelele, păs-
trate în colecţiile Muzeului de Istorie a Breslelor din Târgu 
Secuiesc, sunt semnifi cative şi importante, fi ind dovezi in-
contestabile ale existenţei breslelor, asociaţiilor meşteşugă-
reşti şi industriale,  pompierilor voluntari, precum şi a altor 
asociaţii civile, specifi ce vremii. Ele stau mărturie evoluţiei 
îndelungate, bogăţiei caracteristice, diversităţii societăţii, 
calităţii vieţii burgheze din acest oraş.

Lansarea, sfi nţirea şi dobândirea steagurilor au con-
stituit tot atâtea prilejuri de sărbătoare pentru întreaga 
comunitate. Alaiul festiv pornea, de regulă, de la un cort 
de rugăciune, instalat în piaţa centrală, în alte ocazii din 
faţa sau din incinta bisericii, unde s-a procedat la sfi nţi-
rea propriuzisă de către reprezentanţii bisericii şi ai ur-
bei. Cu această ocazie steagul a fost desfăşurat de prima 
dată în faţa publicului, totodată a fost prevăzut cu panglici 
tricolore sau inscripţionate. A urmat momentul instalării 
plăcuţelor metalice din alamă, rareori din argint, pe ham-
pa de lemn a steagului. Plăcuţele conţineau numele gravat 
al conducătorilor urbei şi comunităţii, al tuturor acelora 
care au făcut parte din grupul de sprijin, adepţii ideii sem-
nalat prin steag, al cetăţenilor proeminenţi, care prin acest 
mod şi-au imortalizat numele, soarta lor fi ind defi nitiv le-
gată de existenţa steagului.

Prima plăcuţă era mai mare şi de formă deosebită. 
Ea era rezervată numelui patronului sau patroanei stea-
gului, de regulă „naşei steagului“, care provenea dintr-o 
familie înstărită şi recunoascută de comunitate. Această 
persoană era cea care a iniţiat, a comandat şi a susţinut 
fi nanciar confecţionarea steagului precum şi organizarea 
serbăriilor şi protocoalelor legate de sfi nţirea acestuia. 
 Numele patronilor au fost imortalizete şi în formă brodată, 
în cele mai multe cazuri, pe panglica de inaugurare datată. 
Cu ocazia unor evenimente, cum era revoluţia de la 1848–
49, confecţionarea şi prezentarea steagurilor nu au mai 
ţinut cont de acest ritual consacrat, ele fi ind confecţionate 
în grabă, nu în ateliere consacrate, fi ind doar sfi nţite. 

Deşi majoritatea steagurilor au fost confecţionate să 
dureze în timp, păstrarea acestora s-a dovedit anevoioasă, 
mai cu seamă în condiţiile socio-politice din această parte 
a Europei. Steagurile breslelor deveneu din ce în ce mai 
uzate, datorită schimbărilor şi reorganizărilor repetate ale 
maufacturilor, iar în cazul steagurilor de pompieri, sarci-
na păstrării revenea comandantului, la remiză sau chiar la 
domiciliul său, dar care, de cele mai multe ori, nu dispu-
nea de condiţii de conservare favorabilă. 
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În perioada când majoritatea steagurilor şi drapelelor 
au ajuns în colecţii publice de stat, conservarea lor a fost 
încontinuare o problemă permanentă, necesitatea rezolvării 
ei doar în foarte puţine cazuri fi ind conştientizată. Pe de o 
parte, mărimea era un impediment atât în manipularea cât 
şi în depozitarea lor corespunzătoare, pe de altă parte, lip-
sa personalului adecvat, a informaţiilor pertinente privind 
conservarea, păstrarea şi expunerea corespunzătoare, nu în 
ultimul rând, lipsa acută a resurselor fi nanciare ş.a., au fost 
tot atâţia factori şi impedimente ce au infl uenţat direct sau 
indirect degradarea acestui tip de patrimoniu textil.

Restaurarea, conservarea activă, păstrarea lor în vitri-
ne tipizate cu aer condiţionat, au fost deziderate majore 
pentru specialiştii din muzee, dar care, pe meleagurile 
noastre, exceptând cele câteva ocazii fericite, lipsesc şi 
astăzi cu desăvârşire.

În ciuda condiţiilor de conservare, de multe ori precare, 
concepţia colectivă privind rolul de coeziune a steagurilor 
s-a păstrat, ele fi ind prezentate publicului cu diferite ocazii, 
fi e prin expoziţii în formă suspendată, fi e cu ocazia diferi-
telor comemorări şi serbări populare, purtat de stegar. În 
timpul acestor demonstraţii materialul textil învechit poa-
te suferi degradări ample şi complexe, greu remediabile, 
în primul rând prin ruptura fi relor textile, a aţelor de cusut 
şi a broderiei. Prin contact cu umiditatea aerului şi datori-
tă intemperiilor, prin murdărire, uzură mecanică, în urma 
contactului materialului textil cu plăcuţele metalice de pe 
hampă, a manipulărilor bruşte, necontrolate, steagurile se 
uzează în ritm rapid. Ele devin sfâşiate, rupte, mototolite, 
murdare, prăfuite, infectate cu ciuperci de mucegaiuri, etc.

În asemenea condiţii, nedemne de aceste obiecte înno-
bilate, păstrarea corespunzătoare a steagurilor ar depinde 
în exclusivitate de preocuparea umană, dar din cauza ne-
glijenţei şi nepăsării, ele pot fi  degradate chiar de insecte 
şi rozătoare, iar praful omniprezent, le încarcă cu nume-
roase şi diverse microorganisme distrugătoare.

În momentul sistării ofi ciale a funcţionării breslelor, 
în Târgu Secuiesc au funcţionat 11 bresle şi 3 asociaţii 
meşteşugăreşti. Din păcate s-a reuşit păstrarea doar a 7 
steaguri de breaslă, precum şi a 5 steaguri legate de acti-
vitatea formaţiunilor de pompieri voluntari. Pentru studi-
erea şi expertizarea steagurilor, precum şi revizuirea stării 
lor de conservare, de depozitare, din partea unui specialist 
în restaurare textilă, doar acum s-a ivit prima ocazie, ală-
turi de dorinţa conservării active şi restaurării acestora. 
Cu acest prilej, piesele textile au fost analizate amănunţit, 
din punctul de vedere al statutului lor actual de conserva-
re, totodată au fost inventariate individual.

Rezultatele cercetării noastre poate determina declan-
şarea campaniei de restaurare a stegurilor, în special a pie-
selor valoroase degradate, totodată prin conservare activă, 
curativă, se poate reinstala o depozitare corespunzătoare 
şi, nu în ultimul rând, prin publicarea rezultatelor consta-
tate, popularizarea în lumea ştiinţifi că, în rândul specialiş-
tilor, ale acestori comori9. 

9 KISS,HEDY, 2007, A Székely Nemzeti Múzeumban őrzött zászlók ál-
lapotfelmérése, Isis, Erdélyi Magyar Restaurátori Füzetek, 6. szám, 
63–71 oldal, Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely

Operaţiunile strict necesare de conservare şi restaura-
re, propuse ca cele mai adecvate în situaţia dată, vor fi  
defi nite după o analiză tehnică multidisciplinară pertinen-
tă, după elucidarea majorităţii aspectelor etice, artistice, 
istorice şi muzeologice. Numai pe baza unui studiu com-
plex se pot concepe programele de cercetare ulterioară, 
precum şi intervenţiile concrete de restaurare-conservare, 
care să tindă spre păstrarea caracterelor originale a obiec-
telor de patrimoniu muzeal textil.

Cercetarea materialului textil de către noi a fost o pri-
mă iniţiere, un prilej inedit pentru a vizita sălile de expo-
ziţie, spaţiile de depozitare, şi condiţiile oferite, în vede-
rea conservării patrimoniului, în primul rând al materialul 
textil, dar şi pentru a atrage atenţia şi interesul personalu-
lui muzeului asupra acestor obiecte textile inedite, pentru 
promovarea ideii păstrării lor în timp. Ne putem aştepta, 
de acum înainte, la conştientizarea necesităţii şi monito-
rizării  microclimatului obiectelor muzeale, în general, a 
obiectelor textile, în mod special, paralel cu acceptarea, 
promovarea celor mai moderne şi adecvate tehnici şi mă-
suri de păstrare şi conservare.

Evoluţia şi modelarea gândirii muzeografi lor, în gene-
ral al tuturor lucrătorilor din muzee, prin sporirea grijei 
şi ataşamentului faţă de patrimoniu, secondat de o muze-
otehnică modernă, europeană, va putea fi  garanţia pe vi-
itor a păstrării şi valorifi cării corespunzătoare, în special, 
a stegurilor şi drapelelor din cadrul Muzeului de Istorie 
a Breslelor din Târgu Secuiesc.

Prezentarea steagurilor şi drapelelor

1. Steag de pompier. Număr de inventar: B/XX/1

Descrierea obiectului: Steag de formă dreptunghiu-
lară. Se compune din două foi textile asamblate, având 
o singură faţă. Materialul ambelor părţi este atlas roşu, 
având dimensiunile de 138 × 95 cm. Este fi xat de ham-
pă prin intermediul a 20 bucăţi de cuie bombate, alămite. 
Marginile steagului sunt ornamentate cu franjuri auriţi, de 
4 cm lungime, răsuciţi în forma literei Z. În colţul liber, 
superior, este ataşat un ciucure de 12 cm lungime, con-
fecţionat din fi re metalice aurite. Ciucurele lipseşte din  
colţul inferior.

Compoziţia centrală a fost realizată prin broderie cu 
acul, reprezentând instrumentele specifi ce utilizate de că-
tre pompieri: coif sau cască, poziţionată în partea superi-
oară, fi ind susţinut de două căngi încrucişate. Obiectele 
sunt înconjurate de câte o ramură de măslin. În partea dis-
tală a compoziţiei, se afl ă înscripţia realizată prin brodare, 
într-un spaţiu delimitat în formă de panglică: „Árkosi ön-
kéntes tűzoltó egylet”, în traducere, Asociaţia pompierilor 
voluntari din Arcuş. Culoarea aţei de în brodat folosită la 
inscripţie este: albă, galbenă, maro, verde şi gri.

Accesorii: Hampă, din lemn de brad, vopsit în roşu cu 
187,5 cm lungime şi 5 cm diametru, prevăzută cu plăcuţe 
metalice, distribuite în trei rânduri, de 25–25–19 bucăţi. 
Din ultimul rând lipsesc 6 plăcuţe, urmele cuielor acesto-
ra rămase în lemn, este vizibilă. Ornamentica hampei con-
stă dintr-o sferă de lemn strunjită, poziţionată la  mijloc, 
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precum şi din cele 5 adâncituri longitudinale aurite, a por-
ţiunii inferioare.

Vârful hampei este confecţionat din tablă albă, zinca-
tă, având 35 cm lungime.

Starea de conservare: Partea textilă este murdară, des-
hidratată, prezintă pete de mucegai, rupturi, sfâşieri. Fran-
jurii sunt puternic oxidaţi, în numeroase locuri deşiraţi 
sau lipsesc, un ciucure lipseşte. Hampa vopsită prezintă 
urme de uzură.

Propuneri de conservare: Necesită conservare şi re-
staurare. La locul de depozitare se impune a fi  curăţată, 
desprăfuită, aerisită, dezinfectată şi, cu cât posibil, micro-
clima potrivită permanentizată. Se recomandă păstrarea 
piesei în poziţie orizontală şi nicidecum înfăşurată pe 
hampă, cum se păstrează actualmente. Partea textilă, în 
special, dar şi steagul în întregime ar trebui acoperit cu o 
husă textilă protectoare, cu pH neutru.

2. Steag de pompier. Număr de inventar: B/XX/2

Descrierea obiectului: Steag de formă dreptunghiula-
ră, 97 × 70 cm, confecţionat din atlas roşu, care s-a de-
colorat în bordo. Se compune din două foi textile, având 
două feţe. Este fi xat de hampă cu 3 pioneze simple, iar în 
apropierea vârfului hampei au fost folosite 2 plăcuţe me-
talice personalizate. Pe o plăcuţă este gravat numele lui 
„Csiszár Dénes”, iar pe cealaltă a lui „Sólyom Miklós”. 
După formă şi mărime, plăcuţele alămite aparţin steagului 
înregistrat cu număr de inventar B/XX/5.

Steagul, de jur împrejur, este ornamentat cu o lezar-
dă galbenă, cu franjuri de 8 cm lungime, confecţie tex-
tilă industrială. Colţurile libere sunt prevăzute cu câte 
un ciucure, din acelaşi material şi culoare, având 14 cm 
lungime.

Faţa „A” are o compoziţie centrală, reprezentând in-
signa pompierilor. Este realizată prin folosirea aţei gal-
bene de brodat, iar formele instrumentarului specifi c sunt 
delimitate de un şnur roşu răsucit, Câmpul compoziţional 
este reprezentat din furtun de refulare înfăşurat, deasupra 
acestuia o stea de cinci braţe, iar dedesubt două ţevi de 
refulare interpuse. În partea dreaptă a medalionului un 
spic de grâu, iar în partea stângă un model zimţat. Sub 
compoziţie se afl ă înscripţia „F.P.C.I.” (prescurtat: Forma-
tia de Paza Contra Incendiilor). Deasupra acestei insigne 
se afl ă înscripţia, fără diacritice, cu litere de 7 cm, brodate 
cu aţă galbenă de mătase artifi cială, „PENTRU PAZA 
CONTRA INCENDIILOR”.

Faţa „B” prezintă următoarea înscripţie, brodată cu aţă 
galbenă de mătase artifi cială: „FORMATIA VOLUNTA-
RA DE PAZA / CONTRA INCENDIILOR / A ORASU-
LUI / TG. SECUIESC / 1873” .

Steagul este relativ recent, presupunem că a fost con-
fecţionat în 1973, putea fi  realizat cu ocazia comemorării 
datei înfi inţării primei formaţii de pompieri voluntari din 
Târgu Secuiesc, din 1873. 

Accesorii: Hampa, din lemn de brad, este vopsită în 
negru, este ascuţită la vârf, are 135 cm lungime şi 3 cm în 

diametru. Pe partea inferioară a fost trecut cu vopsea albă. 
„inv.1637”, actualmente cifră fără semnifi caţie.

Starea de conservare: Este bine conservat, având în 
vedere vârsta de 35 de ani. Materialul textil, iniţial de cu-
loare roşie, este decolorat, se prezintă în culoare bordo cu 
nuanţe maro. Nu prezintă rupturi, doar depuneri de praf. 
Datorită uzurii,vopseaua hampei lipseşte pe alocuri.

Propuneri de conservare: Nu necesită restaurare doar 
desprăfuire. Este indicat, ca locul de păstrare să fi e curăţat 
pe cât posibil, desprăfuit, aerisită, dezinfectată şi micro-
clima potrivită permanentizată. Se recomandă păstrarea 
piesei în poziţie orizontală şi nicidecum înfăşurată pe 
hampă, cum se păstrează actualmente. Şi în acest caz, este 
binevenită confecţionarea unei huse textile protectoare, 
cu pH neutru.

3. Steag de pompier. Număr de inventar: B/XX/3

Descrierea obiectului: Steag de formă dreptunghiula-
ră, confecţionat din atlas roşu. Culoarea actuală este bor-
do. Este compus din două foi textile cu două feţe, având 
dimensiunea de 100 × 66 cm. Steagul este fi xat de hampă 
prin cuie mici, şi este ornamentat cu franjuri de 8 cm lun-
gime, realizaţi mecanic. Ciucurii, fi ecare de 10 cm lungi-
me, sunt confecţionaţi din acelaşi material cu franjurii.

Faţa „A”, compoziţia centrală, reprezentând emblema 
pompierilor, este realizată prin folosirea aţei de brodat gal-
bene. Diametrul compoziţiei este 40 cm. Emblema este 
asemănătoare cu cea descrisă în cazul precedent, număr in-
ventar B/XX/2, doar că realizarea artistică este mai modestă. 
Câmpul compoziţional este reprezentat din furtun de refu-
lare înfăşurat, deasupra acestuia o stea cu cinci braţe, iar 
dedesubt două ţevi de refulare interpuse. În partea dreaptă a 
medalionului un spic de grâu, iar în partea stângă un model 
zimţat. Deasupra acestei embleme se afl ă inscripţia, fără 
diacritice, cu litere de 4,5 cm, brodate cu aţă galbenă de 
mătase artifi cială, „PENTRU PAZA CONTRA INCENDI-
ILOR”. Sub compoziţie se afl ă înscripţia „F.P.C.I.” (pre-
scurtat: Formatia de Paza Conta Incendiilor). 

Faţa „B” prezintă următoarea inscripţie, brodată cu aţă 
galbenă de mătase artifi cială: „FORMATIA VOLUNTA-
RA DE PAZA / CONTRA INCENDIILOR / FRUNTASA 
PE JUDET” .

Accesorii: Hampa este confecţionată din lemn de brad, 
băiţuit în roşu. Are 250 cm lungime şi 4 cm diametru. 
Vârful hampei în formă de migdală are 19 cm lungime, 
este din metal alămit.

Starea de conservare: Este bine conservat, având în 
vedere vârsta de 25–30 de ani. Materialul textil, iniţial de 
culoare roşie, este decolorat, se prezintă în culoare bordo-
violet. Nu prezintă rupturi. Este prafuit. Vopseaua hampei 
este uzată pe alocuri.

Propuneri de conservare: Nu necesită restaurare. A se 
curăţa de praf. Este indicat, ca locul de păstrare să fi e cu-
răţt, desprăfuită, aerisit, dezinfectată şi, cu cât posibil, 
microclima potrivită permanentizată. Se recomandă ca 
depozitul fi e amenajat la etaj şi nu la parter, datorită dife-
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renţei de umiditate relativă. Păstrarea corectă, îndelungată 
a steagului, este în poziţie orizontală, pe un suport solid, 
nicidecum înfăşurat pe hampă, cum se păstrează actual-
mente. În toate cazurile însă, se recomandă o husă textilă 
protectoare, confecţionată pe măsură. 

4. Steag de pompier. Număr de inventar: B/XX/4

Descrierea obiectului: Steag de formă dreptunghiulară 
având dimensiunile de 148 × 116 cm. Este confecţionat din 
mătase artifi cială roşie, de fabricaţie recentă, fi ind compu-
să din două foi textile, având două feţe. Pe ambele feţe a 
fost montat câte un medalion brodat cu aţe de diferite cu-
lori, decupat de pe un steag vechi. Dimensiunea acestora 
este de 74 × 63 cm. Presupunem, că această combinaţie 
a fost realizată cândva în anii ’80, de către restauratorii 
unui muzeu din Bucureşti. Din păcate, nu dispunem de 
documentaţie de restaurare şi nici de alte date ce ar pu-
tea elucida această situaţie, decât cele relatate de angajaţii 
muzeului.

De pe steagul original au fost păstrate lezarda, confec-
ţie industrială de culoare galbenă, 2,5 cm lată, precum şi 
franjurii, de 4 cm lungime, confecţionaţi mecanic din aţă 
galbenă, cu care au fost ornamentate marginile steagului. 

Faţa „A”, medalionul, delimitat de lezardă, reprezin-
tă insrtumentele cele mai reprezentative, folosite de către 
pompieri: coiful sau cască, cange, topor, ambele suprapuse, 
scară de pompieri, în poziţie orizontală centrală şi frânghia 
de siguranţă, desfăşurată pe scară. Obiectele au fost rea-
lizate prin tehnica broderiei cu acul, pe o mătase naturală 
albă, căptuşită. Culorile aţelor de brodat: argintiu, auriu, 
galben, negru, maro deschis, alb-murdar. Imaginea repre-
zentată pe medalion este monocromă, fi ind înconjurată de 
inscripţia: „Önkéntes tűzoltó egylet”, proximal, în traduce-
re: Formaţia voluntară de pompieri, respectiv „Sepsi Szent 
György”, distal, în traducere: Sfântu Gheorghe.

Faţa „B”, medalionul este policrom, viu colorat. Posi-
bil, cu ocazia expunerilor această imagine „neconformă” 
a fost aşezată spre perete. Materialul medalionului este, 
deasemenea, mătase naturală, şi reprezintă, prin brode-
rie cu aţă un portret efi gie (probabil Ludovic al II-lea10). 
Imaginea este delimitată de o panglică, chenar circular, 
de culoare aurie, care conţine înscripţia în limba latină: 
„KRISTUS SPES MEA” (Hristos speranţa mea) precum 
şi cifra anului „1509”. Deasupra acestui chenar se afl ă 
reprezentată coroana regală, cu ornamente de metal şi 
pietre preţioase, iar jur-împrejur, parcă ar fi  acoperite 
de medalionul regelui, părţi ale instrumentelor de luptă, 
cum ar fi , pe partea stângă, capătul terminal al ţevii de 
tun, capătul ţevii de puşcă prevăzută cu baionetă, vâr-
ful unei săbii, pe partea dreaptă, tobă, trompetă şi steag 
tricolor de luptă, roşu-alb-verde.  După urmele de cusă-
tură, forma acestui steag era dreptunghiulară fi ind puţin 
mai mare. În faza sa actuală, prin folosirea culorii albe a 

10 1506.VII.1–1526.VIII.29; Regele Ungariei (1508.VI.4) şi Cehiei 
(1509.V.11).

materialului suport, ea a fost reconstituită prin coaserea 
a două fâşii de stofe, una roşie, decolorată în violet, şi 
una verde. Medalionul este fl ancat de două forme orna-
mentale, de culoare maro, de care sunt ataşate câte două 
mănunchiuri de frunze verzi de stejar, delimitând toto-
dată cifra anului.

Accesorii: Panglica este din mătase naturală albă, are 
două braţe şi este inscripţionată. Dosul este mătase arti-
fi cială de culoare roşie. Căptuşeala este din pânză de in, 
ţesută rar, de culoare alb-gri. Panglica este paspolată cu 
un şnur aurit. Capătele libere au fost prevăzute cu fran-
juri aurii, de 12,5 cm lungime, care s-au păstrat doar pe 
o parte. Funda este simplă având 60 cm lăţime. Inscripţia 
panglicii: „A S.Sz.Györgyi önkéntes tűzoltók. 1891.”, în 
traducere: Pompierii voluntari din Sfântu Gheorge. 1895, 
şi „Háry Gyuláné Kain Mária”, în traducere: Maria Kain, 
soţia lui Gyula Háry.

Hampa este confecţionată din lemn de brad, lungimea 
fi ind de 275 cm, iar diametrul de 4 cm. Posibil să fi  fost de 
culoare roşie, actualmente vopseaua oxidată este de culoa-
re maron-roşietică. Hampa se compune din două părţi, ele 
fi ind împreunate la nivelul unui glob ornamental strunjit. 
Partea superioară a hampei este prevăzută de 6 adânci-
turi longitudinale aurite, iar cea inferioară cu 6 adâncituri 
longitudinale, vopsite în maro. Hampa se termină într-un 
manşon de alamă, pe o porţiune de 7,5 cm.

Plăcuţele metalice ale hampei sunt aşezate în patru 
rânduri, 21+22+21 (o bucată lipseşte)+21.

Din lipsa actuală a vergelei, steagul a fost fi xat de 
hampă prin folosirea unui şnur gros de culoare maro, care 
a fost trecut prin cele 7 inele metalice ale hampei.

Vârful hampei este o formă globulară care susţine o 
formă de vârf de lance, reliefată prin două linii mediane 
aşezate în formă de cruce. Este din alamă, fi ind confecţi-
onată prin cositorire şi are lungimea de 39 cm. Se pare că 
vârful propriuzis al acestei construcţii lipseşte.

Starea de conservare: Ne referim doar la părţile ori-
ginale ale steagului, respectiv la medalioane, panglică şi 
hampă. Părţile textile sunt prăfuite, decolorate, cu câteva 
interferenţe a culorii roşii, posibil din vechiul suport textil. 
Se mai observă câteva pete de mucegai, numeroase rup-
turi fi ne, lipsă de material, datorită structurii învechite a 
materialului suport, deşirarea aţei de brodat, ş.a. Panglica 
este mototolită, prezintă şi rupturi fi ne, urmele intervenţi-
ilor de reparaţii, de pe un braţ lipsesc franjurii. Vopseaua 
hampei prezintă uzură, vârful este cositorit grosolan, iar 
plăcuţele sunt foarte oxidate. Vergeaua lipseşte.

Propuneri de conservare: Este necesară restaurarea 
părţilor originale şi este indicat, ca locul de păstrare să fi e 
curăţt, desprăfuit, aerisit, dezinfectată şi, pe cât posibil, 
microclima potrivită permanentizată. Se recomandă ca 
depozitul fi e amenajat la etaj şi nu la parter, datorită dife-
renţei de umiditate relativă. Păstrarea corectă, îndelungată 
a steagului este în poziţie orizontală, pe un suport solid, 
nicidecum înfăşurat pe hampă, cum se păstrează actual-
mente. În toate cazurile însă, se recomandă o husă textilă 
protectoare, de pH neutru, confecţionată pe măsură. 
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5. Steag de pompier. Număr de inventar: B/XX/5

Descrierea obiectului: Steag recent recondiţionat, de 
formă dreptunghiulară, 145 × 116 cm, este din mătase ar-
tifi cială fi ind compus din două foi textile, având două feţe 
de culoare roşie şi albastră. Dimensiunile foii originale de 
steag se pot deduce din poţiunea cuielor de fi xare de pe 
hampă precum şi din lezarda marginală, recuperată de pe 
steagul original.

Faţa „A”, este de culoare roşie şi conţine un medalion 
rotund, cu diametru de 60 cm, decupat, posibil, dintr-un 
steag vechi deteriorat. Medalionul reprezintă instrumen-
tarul specifi c pompierilor, compus din: coif, două căngi, 
făclie, scară de pompier şi furtun de refulare. Ele sunt re-
prezentate în broderie înaltă, prin folosirea a două tipuri 
de fi re aurite. Medalionul este fl ancat cu o creangă de ste-
jar cu frunze şi ghinde, fi ind acoperit cu un carton subţire, 
prins de partea textilă prin cusătură manuală. Marginile 
steagului sunt marcate printr-un şnur aurit dintr-o bucată, 
care a fost răsucit de câteva ori, în colţuri, în locul ciucu-
rilor, formând un ornament de 4 cm.

Faţa „B”, este de culoare albastră şi conţine, în poziţie 
centrală, un medalion cu diametru de 55 cm. Materialul 
original al medalionului era mătase naturală, care actu-
almente lipseşte, se vede doar căptuşeala, original albă, 
acum de culoare verzuie, datorită migraţei de culoare a 
oxidului de cupru. Tot aici se observă şi pete albăstrui, 
care provin din pigmenţii textilei originale. Şi acest me-
dalion este cu o creangă de stejar înfrunzit şi cu ghinde. 
În centrul medalionului se afl ă inscripţia, realizată prin 
brodare cu fi r aurit: „KÉZDIVÁSÁRHELYI / (litere de 
5 cm), önkéntes / (litere de 3 cm), TŰZOLTÓ EGYESÜ-
LET / (litere de 5 cm), 1876” (litere de 4 cm), în traduce-
re: Formaţia de Pompieri din Târgu Secuiesc, 1876.

Accesorii: Hampa este din lemn de brad, având 300 
cm lungime şi 5 cm diametru. Vopseaua hampei este de 
culoare închisă, cu nuanţe de maro, iniţial putea fi  roşu. 
La o distanţă de 170 cm, de partea proximală, se afl ă pe 
ea un globul ornamental, lemn strunjit de 12 cm, iar sub 
această porţiune hampa este ornamentată prin 5 adâncituri 
longitudinale aurite, care continuă până la 50 cm de par-
tea distală. La capătul inferior al hampei se afl ă un man-
şon de alamă, de 5 cm. Steagul a fost fi xat de hampă prin 
intermediul a 10+1 dispozitive metalice, înşurubate în 
lemnul hampei, precum şi printr-un şnur galben, altădată 
folosit la tivul marginal. Pe porţiunea superioară a hampei 
se afl ă plăcuţe metalice personalizate, poziţionate în trei 
rânduri: 58 bucăţi (2 lipsesc)+58 bucăţi (1 lipseşte)+59 
bucăţi (1 lipseşte). Două plăcuţe au fost folosite în loc de 
pioneze, pentru fi xarea steagului de hampă cu număr de 
inventar B/XX/2, şi pe care au fost gravate numele „Csis-
zár Dénes”, respectiv „Sólyom Miklós”.

Vârful hampei este deosebit: pe o formă de glob turtit 
a fost fi xată, cu o piuliţă fl uturaş, un coif de pompier cu 
coamă de dimensiune mică! Vârful hampei este confec-
ţionat din tablă de alamă şi are următoarele dimensiuni: 
manşonul 8,5 cm lungime, globul 7 cm, coiful  12 cm. 

Locurile de înserare a curelei coifului au fost marcate prin 
două capete de leu, realizate în basorelief, iar în porţiunea 
frunţii a fost gravat un soare cu razele de lumină. Coama 
este simplă, netedă, rotunjită în faţă.

Starea de conservare: Steagul este prăfuit, mototolit, 
decolorat, pătat, cu lacune de material textil. Panglica şi 
vergeaua lipsesc. Hampa prezintă uzură, plăcuţele de pe 
hampă sunt puternic oxidate. Vârful hampei este în stare 
excelentă.

Propuneri de conservare: Se impune, de urgenţă resta-
urarea părţilor textile originale. Locul de păstrare se reco-
mandă a fi  curăţat, desprăfuit, aerisit, dezinfectat şi, pe cât 
posibil, microclima potrivită permanentizată. Păstrarea 
corectă, îndelungată, a piesei este în poziţie orizontală, pe 
un suport solid, nicidecum înfăşurată pe hampă, cum se 
păstrează actualmente. Se recomandă o husă textilă pro-
tectoare, de pH neutru, confecţionată pe măsură, pentru ca 
piesa să fi e ferită de praf şi lumină. 

6.  Steag de breaslă al tâmplarilor.
Număr de inventar: A/I./32

Descrierea obiectului: Steagul original este confec-
ţionat din mătase naturală de culoare roz-violet şi are o 
singură foaie textilă. Este de formă dreptunghulară, având 
dimensiunea de 90 × 86 cm. Compoziţia centrală, realizată 
prin tehnica broderiei, posibil identică cu cel original, re-
prezintă sculele specifi ce meseriei de tâmplar: compasul, 
echerul şi rindeaua. Ele sunt înconjurate de două ramuri 
verzi înfl orite, cu fl ori viu colorate, ca trei fraţi pătaţi, 
bujor şi crin regal. Sub rindeaua în poziţie orizontală, se 
afl ă brodată cifra „9”, iar sub salba de fl ori se poate citi 
inscripţia: „18 58  Ns.Asztalos Céh.”, în traducere: 1858, 
Nobila Breaslă de Tâmplari.

Menţionăm, că din broderia originală nu s-a mai păs-
trat nimic, doar bucăţi din suportul de mătase naturală, în 
stare foarte degradată, care a fost consolidată prin dublare 
cu o mătase artifi cială. 

Colţurile libere sunt prevăzute cu câte un ciucure, de 
8 cm lungime. În ceea ce priveşte structura lor, sunt strun-
jite din lemn de fag pe forma unor sepale de fl ori şi sunt 
vopsite în auriu cu dungi maro. În cavitatea lor interioară 
au fost fi xaţite franjuri pluşaţi mov-violet, 15 cm lungi-
me, de fabricaţie industrială. Din franjurii de pe marginea 
steagului original a rămas doar miezul lor textil, iar ur-
mele motivelor din cadrul compoziţiei centrale, vizibile 
după pete de culoare mai intensă, au fost conturate prin 
cusătură manuală, folosind fi re artfi ciale groase de diferite 
culori. Tot atunci, pe la sfârşitul anilor ’80, într-un atelier 
de restaurare textilă din Bucureşti, a fost realizată o copie 
a originalului, prin folosirea unui material atlas de culoa-
re violet, căutând fi re şi trehnică de realizare identică cu 
originalul. Această copie se afl ă expusă în muzeu, într-o 
vitrină de sticlă, fi xată pe perete. Originalul este păstrat, 
sub formă împăturată, într-o cutie. 

Accesorii: Nu are nici hampă, nici panglică. Pe foaia 
textilă a steagului nu se mai regăseşte nici o urmă de 
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fi xare a acesteia de hampă şi nici un indiciu privind mo-
delul hampei.

Starea de conservare: Părţile textile originale sunt în 
stare deplorabilă. Ele au fost consolidate prin dublarea ma-
terialului, iar formele evidenţiate prin folosirea fi relor ne-
corespunzătoare. Din păcate, prin această tehnică cele două 
foi, cea nouă şi cea veche, au fost îmbinate în mod organic, 
fără să fi  permis păstrarea unor mostre semnifi cative din 
broderia originală. Evitarea acestei soluţii de restaurare, ar 
fi  făcut inutilă confecţionarea unei dubluri. Astăzi, pentru 
cei care ar dori să cerceteze forma primară a steagului, ma-
terialele utilizate, modalităţile de realizare a părţilor com-
ponente nu le mai are la îndemână, doar părţi din mătase 
naturală nebrodată. Nu există nici o documentaţie privind 
aspectul original al steagului, şi nici menţionarea interven-
ţiei, cine, unde, de ce, şi ce anume a făcut pentru „salvarea” 
acestei piese textile. Steagul reconstituit, dublat pe suportul 
original nebrodat, cusut cu fi re nepotrivite, în forma dată, în 
lipsa acestei documentaţii va trebui să fi e acceptat aşa cum 
este! Actualmente, este păstrat, sub formă împăturită, într-o 
cutie de carton, alături de steagul de breaslă a tăbăcarilor, 
cele două fi ind  suprapuse.

Propuneri de conservare: Este de dorit ca steagul, 
considerat original, să fi e păstrat sub formă desfăşurată, 
în poziţie orizontală, acoperit cu o husă textilă protectoa-
re într-un depozit dezinfectat, desprăfuit, cu parametrii 
stabili de temperatură şi umiditate. Cutia de expunere a 
piesei „copii” va trebui izolată de praf şi aşezată în poziţie 
orizontală sau uşor înclinată, într-un spaţiu cât se poate de 
mult ferit de lumină artifi cială, respectiv de razele UV. Se 
impune cercetarea istoriei steagurilor vechi, în mod deo-
sebit ale celor de breaslă, pentru afl area datelor tehnice, 
culturale sau a imagii de epocă, după care s-ar putea rea-
liza o copie fi delă.

7.  Steag de breaslă al cojocarilor. 
Număr de inventar: A/I./31

Descrierea obiectului: Steagul are o singură foaie tex-
tilă, ţesătură jaquard de tip damasc, de culoare bleu ma-
rin, ce este fi xat pe un material de bumbac albastru. Foaia 
steagului este compusă din trei părţi, având două mode-
le. Steagul este în formă de „coadă de rândunică”, având 
dimensiunile: lăţime 176 cm, lungimea laterală 175 cm, 
lungimea la mijloc 107 cm. Foaia steagului este prevă-
zută cu lezardă galbenă de 5,5 cm lăţime, care în partea 
adânciturii „cozii de rândunică” este de 3,5 cm. În partea 
superioară a câmpului central se afl ă un medalion de for-
mă pătrată de 62 × 62 cm, marcată la margine de o lezardă 
asemănătoare, gălbuie, decolorată, de 4 cm lăţime.

În centrul medalionului se afl ă reprezentat un miel 
alb, poziţionat pe un câmp înverzit, profi l întreg stânga, 
cu blană creaţă, ochiul o mărgea neagră, fi ind înconjurat 
de o cunună de fl ori viu colorate, compusă din ramuri de 
trandafi r sălbatic, bănuţi şi alte fl ori de fantezie. Cele două 
ramuri ale cununei sunt împreunate la bază printr-o pan-
glică, respectiv fundă roşie.

În porţiunea medalionului deasupra mielului se afl ă 
brodat, cu aţă gălbuie, decolorată, inscripţia: „1649 / A 
nms’ Szőcs Czéhe”, în traducere: 1649, Nobila Breaslă a 
Cojocarilor. Pe colţurile libere ale steagului au fost broda-
te câte un grupaj de trei fl ori albe, bănuţi, cu frunze verzi. 
Culorile aţei de brodat sunt: alb, roşu, verde, neagru, maro 
şi galben.

Accesorii: În acest caz s-a păstrat panglica originală, 
lungă de 157 cm, lată de 18 cm. Materialul gros al pangli-
cii este un material textil în legătură rips de culoare albă 
cu model în valuri. Este realizată dublu, fi ind paspolată 
cu fi r metalic răsucit. Marginile sunt prevăzute cu franjuri 
metalici, compuşi din două fi re de alamă aurite, răsucite 
în formă Z în jurul unei aţe duble galbene de bumbac. 
Funda panglicii este simplă.  Ambele braţe ale panglicii 
sunt prevăzute cu inscripţii brodate.

Pe partea „A1”, se poate citi: „Dr.Vargha Béláné szül. 
Welnreiter Vilma.”, în traducere: Soţia lui  Dr.Vargha Béla 
născ. Vilma Welnreiter. 

Pe partea „A2”: „Lobogónk az egyetértés és szeretet 
jelvénye!”, în traducere: Drapelul nostru este semnul în-
ţelegerii reciproce şi al iubirii.

Pe partea „B1”, este brodată cu aţă galbenă: „Elnök: 
Molnár Mózes. Tagok: Nagy Mihály. Kovács Pál. Bodó 
Ádám. Kovács Dániel. id.Molnár Károly. Kovács Tamás. 
Szőcs Imre. Kovács István. Kovács Gergely. Magori Lajos. 
Gál Lázár. Jancsó Károly. Kovács János. Molnár Dániel. 
Kovács János. Jancsó Géza. Molnár Dávid. Rusz Pál. Bodó 
József. Molnár Géza. Jancsó Gyula. Lakatos György. Jan-
csó Ferencz. Szőcs Lajos. Jancsó Károly.”, adică, Preşedin-
te: Mózes Molnár. Membrii: Mihály Nagy. ş.a.m.d.

Pe partea „B2”, în aceeaşi manieră: „Alelnök: Szo-
tyori Sándor. Tagok: Nagy Károly. Kovács József. Szőcs 
Albert. Jancsó Mózes. Jancsó Sámuel. Kovács Lajos. 
Molnár Károly. Bodó János. Nagy János. Tóth József. 
Fejér Mihály. Jancsó József. Molnár József. Rusz Lajos. 
Molnár Zoltán. Nagy Michály. Kovács P.János. Magori 
János. Magori Sándor. Molnár Gyula. Nagy Lázár. Szőcs 
Bálint. ifj.Lakatos György. Molnár Ferenc. Rusz József.”, 
adică, Vicepreşedinte: Sándor Szotyori. Membrii: Károly 
Nagy. ş.a.m.d.

Hampa stegului, deasemenea, este originală. Lungimea 
ei este 204 cm, iar diametrul 4 cm. Este confecţionată din 
lemn de brad, lăcuit în nuanţe roşu-maro. Capătul distal 
este protejat cu un manşon de alamă de 11 cm. Partea supe-
rioară a hampei, pe o porţiune de 167 cm, a fost prevăzută 
cu plăcuţe metalice nominalizate, aşezate în 4 rânduri: 58 
bucăţi (3 bucăţi lipsesc), respectiv 61–62–62 bucăţi. Prima 
plăcuţă este mai mare, 3 × 2 cm, fl ancată de două ramuri de 
laur, lat de 1 cm, împreunate distal prin fundă. Este dedicată 
„mamei steagului”, pe ea fi ind gravată: „Dr.Vargha Béláné 
/ zászlóanya”. În jurul plăcuţelor, datorită migrării alamei, 
hampa este colorată în nuanţe verzuie.

Vârful hampei, confecţionat din alamă, are lungimea de 
46 cm, şi se compune dintr-un manşon de 21 cm, care susţi-
ne un vârf de lance, de 25 cm, care poartă inscripţia „1912”, 
o posibilă dată de comemorare a steagului original. Vârful 
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hampei este fi xat de hampă cu ajutorul unui şurub, care tra-
versează lemnul, fi ind prevăzut cu o piuliţă fl uture. 

Starea de conservare: Steagul original, într-un mod ase-
mănător cu steagul de breaslă al tâmplarilor, a fost „prelu-
crat” de către restauratorii textili din Bucureşti, cândva în 
anii ’80, care au realizat şi o copie a piesei. Materialul origi-
nal a fost întărit, formele fi ind evidenţiate prin cusătură ma-
nuală, cu aţă groasă şi colorată. Probabil, folosind aceeaşi 
tehnică, dintr-o foaie a steagului original a fost executată 
copia, având în vedere că şi steagul original avea o foaie 
textilă şi o faţă. „Originalul” se păstrează sub formă împă-
turată, într-o cutie de carton, alături de steagul de breaslă al 
tâmplarilor, iar copia este expusă, într-un mod similar cu 
steagul precedent, în expoziţia de bază a muzeului, alături 
de panglica şi hampa steagului original. 

Propuneri de conservare: Este de dorit ca cea conside-
rată originală să fi e păstrată sub formă desfăşurată, în po-
ziţie orizontală, acoperită cu o husă textilă protectoare într-
un depozit dezinfectat, desprăfuit, cu parametrii stabili de 
temperatură şi umiditate. Cutia de expunere a piesei „copii” 
va trebui izolată de praf, de umiditate excesivă, de intempe-
rii şi aşezată în poziţie verticală sau uşor înclinată, într-un 
spaţiu cât se poate de mult ferit de lumină artifi cială. Pentru 
iluminat se recoamndă folosirea luminii „reci”, respectiv 
de fi ltre ale razelor UV. Se impune cercetarea istoriei stea-
gurilor vechi, în mod deosebit ale celor de breaslă, pentru 
afl area datelor tehnice, culturale sau o eventuală imagine de 
epocă, după care s-ar putea realiza o copie fi delă.

8.  Steagul asociaţiei industriale a tăbăcarilor.
Număr de inventar: A/I./33

Descrierea obiectului: Steag realizat dintr-o foaie tex-
tilă cu o singură faţă, din mătase naturală bordo, de for-
mă dreptunghiulară şi terminată în „coadă de rândunică”. 
Lungimea, laterală, este de 223 cm, iar la mijloc 212 cm. 
Câmpul central este dominat de un scut heraldic cu coroa-
nă, susţinut pe fl ancuri de doi lei, gardanţi cu coamă. În 
câmpul blazonului sunt reprezentate ustensilele specifi ce 
meseriei de tăbăcar, două tipuri de cuţite precum şi un 
butoi pentru soluţia de tăbăcit. Compoziţia este delimitată 
de două crengi de stejar, esenţă lemnoasă a cărui tanin a 
fost utilizat în procesul tăbăcăritului. 

Deasupra medalionului este reprezentat, prin brodare, 
anul înfi inţării breslei tăbăcarilor: „1572”, iar dedesubt: 
„A nś. „Timár ipartársulat”.”1887”, în traducere: Nobila 
Asociaţie Industrială de Tăbăcari, 1887. Anul se referă la 
anul înfi inţării asociaţiei industriale, iar diferenţa de 315 
ani, între cele două date menţionate, este o referire clară la 
perioada multiseculară a  existenţei neîntrerupte şi practi-
cării acestei meserii la Târgu Secuiesc. Culoarea înscrip-
ţiei este, actualmente, alb-murdar. Culorile aţelor de bro-
dat: verde, în diferite nuanţe pe frunze, alb, maro, auriu, 
pe coroană. Marginile steagului sunt prevăzute cu franjuri 
de 8 cm lungime, confecţionaţi din aţă bordo. Colţurile li-
bere sunt ornamentate cu câte un ciucure, din aţă colorată 
în roşu, alb, verde, albastru şi auriu.

Accesorii: Panglica steagului este mătase naturală bor-
do, ţesătură cu model. Lungimea unui braţ este de 150 cm, 
iar lăţimea lui 16 cm. Partea terminală a fost ornamenta-
tă cu franjuri aurii, de 9 cm lungime, răsiciţi în formă S. 
Funda este simplă, având 30 cm lăţime. Inscripţia unui 
braţ, realizată prin brodare cu fi re aurii: „Jancsó Dénes 
elnöksége alatt”, în traducere: Sub preşedenţia lui Dénes 
Jancsó.

Hampa steagului, din lemn de brad, are lungimea totală 
de 330 cm. Este o construcţie uşor conică, capătul superior 
având diamentru 4 cm, iar cel inferior, 5 cm. Această parte 
este protejată de un manşon de alamă, pe o porţiune de 40 
cm.  Culoarea hampei este maro. Hampa este prevăzută 
cu 29 bucăţi de plăcuţe metalice nepersonalizate, aşezate 
pe un singur rând. Două plăcuţe s-au pierdut, pe parcursul 
timpului, cuiele lor însă au rămas vizibile în lemnul ham-
pei. Pentru fi xarea părţii textile hampa a fost prevăzută cu 
27 bucăţi de inele metalice, înşurubate în lemn.

Starea de conservare: Materialul textil este decolorat, 
prăfuit, în unele locuri pătat, prezintă sfâşieri, rupturi, nu-
meroase microcrăpături datorită atârnării necorespunză-
toare. Prin coasere manuală cineva a încercat remedierea 
rupturilor mai mari. Panglica este completată cu un ma-
terial asemănător, este prăfuită şi decolorată, iar literele 
brodate sunt puternic oxidate.

Propuneri de conservare: Necesită restaurare şi con-
servare. Actualmente se afl ă, sub formă suspendată, în 
expoziţie de bază. Este recomandabil prezentarea obiec-
tului  într-o vitrină cu sticlă, izolată de praf, de umiditate 
excesivă şi intemperii, într-o poziţie orizontală, sau uşor 
înclinată. Locul de expunere este de dorit să fi e ferit de 
lumină naturală, iar pentru iluminat să fi e folosite becuri 
reci fără emisii de UV. 

9.  Steagul asociaţiei industriale a cizmarilor. 
Număr de inventar: A/I./36

Descrierea obiectului: Steagul este compus din două foi 
textile, având două feţe, este de formă dreptungiulară, par-
tea liberă fi ind terminată în formă de „coadă de rândunică”. 
Lungimea laterală, este de 143 cm, iar la mijloc 120 cm. 
Lăţimea este de 166 cm. Marginile steagului sunt marcate 
printr-o lezardă galbenă, cu motive romboidale, 3 cm lăţi-
me, precum şi de franjuri textili, de culoare bordo, decolo-
rat, 6 cm lungime. Colţurile libere sunt ornamentate cu câte 
un ciucure, corp de lemn strunjit acoperit cu fi re aurii.

Faţa „A”: Steagul este realizat din material, ţesătură 
jaquard, tip damasc dublu, cu modele de bujori. În câm-
pul central se afl ă un medalion de 40 × 40 cm, pe mijlocul 
căruia a fost brodat cu aţă galbenă o cizmă cu vârful spre 
stânga, fi ind înconjurată de o cunună de ramuri de măslin. 
Părţile distale ale crengilor sunt împreunate printr-o pan-
glică, respectiv o fundă. Deasupra acestei broderii  se afl ă 
anul „1879.”, cifre ce sugerează anul înfi inţării asociaţiei 
industriale.

Faţa „B”: Este tot din acelaşi material textil, ca şi faţa 
„A”, dar este nebrodată. În acest caz marginile steagului 
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sunt marcate printr-o lezardă galbenă, cu motive romboi-
dale, de 3 cm lăţime.

Accesorii: Panglica este originală. Un braţ al pangli-
cii este confecţionată din damasc dublu, de culoare roşu, 
138 × 16 cm. Inscripţia de pe această parte este: „Nagy 
József és Tuzson Mihály”. Celălalt braţ, de culoare albas-
tră, poartă inscripţia: „elnöksége alatt”, în traducere: sub 
preşedenţia lui. Părţile terminale ale pangliciilor sunt pre-
văzute cu franjuri metalici aurii, de 4 cm lungime.

Hampa este din lemn de arţar, fi ind de 230 cm lungime 
şi 3,5 cm în diametru. Este uşor curbat. Pe hampă sunt 
32 bucăţi de pioneze ornamentale galbene, aşezate într-un 
singur rând. Judecând după urme a mai fost un rând de 
pioneze. 

Vârful hampei este din alamă, de formă plată orna-
mentată pe o parte cu stema Ungariei, în relief. În vederea 
fi xării părţii textile au fost utilizate 14 inele metalice în-
şurubate în hampă.

Starea de conservare: Steagul este relativ bine conser-
vat. Materialul textil a mai pierdut din intensitatea culorii 
originale, este uşor decolorat, prăfuit, lezardele şi franju-
rile sunt oxidaţi, hampa este defi brilată în urma smulgerii 
pionezelor ornamentale.

Propuneri de conservare: Necesită curăţare amplă şi 
conservare. Pe locul actual de păstrare, în expoziţia per-
manentă, de bază, a muzeului, se recomandă protejarea 
steagului de praf, lumină, intemperii şi umiditate. Este de 
dorit expunerea într-o vitrină din lemn cu sticlă, în pozi-
ţie orizontală, sau uşor înclinată. Cercetarea amănunţită a 
locului, timpului şi persoanei  confecţionere ar aduce date 
noi despre steagul original, precum şi despre rolul acestu-
ia în viaţa comunităţii.

10.  Steagul asociaţiei industriale a pantofarilor. 
Număr de inventar: A/I./37

Descrierea obiectului: Steag, de formă dreptunghiu-
lară, dintr-o singură faţă, confecţionat din atlas albastru, 
căptuşit cu un material de in de culoare deschisă. Mar-
ginile sale au fost tivite cu un şnur ornamental galben, 
lat de 8,5 cm, de fabricaţie industrială. Tot aici au fost 
montaţi franjuri textili, de culoare bleu marin, cu fi re de 
8 cm lungime. 

Compoziţia centrală se întinde pe o suprafaţă de 
58 × 47 cm, pe o pânză atlas gri-colorat, marginile sale 
fi ind marcate de un snur galben, reprezentând doi lei 
heraldici rampanţi, cu limbi de foc, iar cu labele din 
faţă susţinând o formă circulară precum şi o coroană 
regală, marcate prin broderie cu aţă galbenă. În interio-
rul cercului se afl ă brodată o cizmă de culoare maro, cu 
pinten galben, cu vârful orientat spre stânga. Sub cerc 
sunt aşezate simetric două ramuri cu fl ori de fantezie, 
viu colorate. Deasupra şi dedesubtul spaţiului compo-
ziţional, sunt brodate cu aţă galben-aurie, două cifre, 
„1857”, respectiv „1923”, reprezentând anul înfi inţării 
asociaţiei industriale precum şi data sfi nţirii steagului 
nou.

Accesorii: Panglica este confecţionată din atlas de cu-
loare albastru-deschis, cu şnur marginal şi franjuri textili 
de culoare galben-auriu. Nu are nicio inscripţie. Lungimea 
unui braţ este de 175 cm, iar lăţimea 9 cm. Funda este sim-
plă, în poziţie întinsă, are 38 cm. Pe lângă braţele principale 
ale panglicii mai există şi o panglică mică  de 40 × 9 cm.

Hampa este din lemn de brad, lungimea 313 cm, iar 
diametru 4 cm. Plăcuţele metalice sunt aşezate în patru 
rânduri. Fiecare rând începe cu o plăcuţă mai mare, orna-
mentată cu coroană regală. În primul rând sunt 38 plăcuţe, 
pe cea de început a fost gravat: „Nagy István fővédnök”, în 
traducere: Protectorul principal István Nagy. Din rândul al 
doilea sunt 31 de plăcuţe, lipseşte cea de început. În rândul 
al treilea, 38 de plăcuţe, pe cea de început este gravat nume-
le lui „Szarka István”, pe cînd din rândul al patrulea, de 38 
de plăcuţe, deasemenea lipseşte cea de început.

Vârful hampei, 40 cm lungime, este confecţionat din 
alamă, fi ind compus dintr-o formă în vârf de lance, un 
glob şi un manşon, cu care se înserează de partea din 
lemn. Pe o porţiune de 185 cm se observă 11 bucăţi de 
inele metalice, înşurubate în lemn, care au servit la fi xa-
rea steagului de hampă. Menţionăm, că steagul actual are 
dimensiunile de 165 × 130 cm. Pentru fi xarea părţii textile 
de hampă s-a folost aţă galbenă.

Starea de conservare: Cu siguranţă, avem de a face cu 
un steag refăcut, poate, în parte, copie fi delă a unui steag 
de altădată, care se ataşează astăzi de hampa originală. 
Starea foarte bună a materialului textil vine în sprijunul 
acestei afi rmaţii. 

Propuneri de conservare: Necesită curăţare, desprăfu-
ire. Ar fi  de dorit cercetarea datelor cu privire la steagul 
original, precum şi la cele referitoare la locul, timpul şi 
prilejul executării celui actual. Se recoamndă, ca locul 
actual, în expoziţia de bază, să fi e ferit de praf, de lumi-
nă exagerată, în special de razele UV, de intemperii şi de 
umiditate. Prezentarea, respectiv păstrarea steagului, este 
de dorit să fi e în vitrină de lemn cu sticlă, întinsă pe un 
suport solid, în poziţie orizontală sau uşor înclinată.

11.  Steagul asociaţiei industriale a măcelarilor.       
Număr de inventar: A/I./34

Descrierea obiectului: Steag de formă dreptungiula-
ră, în partea liberă în linie uşor arcuită. Lungimea late-
rală 187 cm, iar la mijloc 163 cm. Lăţimea este de 140 
cm. Materialulul textil este realizat în legătură jaquaer, tip 
damasc roşu, cu modelul de trifoi cu patru foi, în repeti-
ţie. Părţile libere sunt ornamentate cu franjuri textili de 
culoare bordo, de 8 cm lungime, actualmente decoloraţi. 
Colţurile sunt prevăzute cu câte un ciucure textil, de 17 
cm, confecţionat din aţă auriu, roşu, şnur roşu, bordo şi 
lezardă galbenă, ce acoperă o formă de lemn strunjit.

În câmpul central al steagului se afl ă un medalion de 
64 × 53 cm, un material mătase de culoare maro deschis, 
delimitat printr-un tiv galben. În mijlocul acestui spaţiu se 
afl ă un alt spaţiu delimitat similar, de această dată mătase 
albă, care conţine conturul unui scut heraldic. Deasupra 
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scutului este aşezată coroana regală, ornamentată cu pie-
trele preţioase colorate, iar dedesubt două ramuri cu frun-
ze verzi nuanţate şi fructe roşii, stejar în stânga şi măslin 
în dreapta, care au fost împreunate la baza lor cu o fundă 
roşie. În interiorul scutului sunt reprezentate, prin brode-
rie cu acul, forme specifi ce meseriei de măcelar, cum ar fi , 
un cap de taur, privire din faţă, cuţit, piatră de ascuţit ş.a. 

Medalionul mai conţine două salbe de fl ori colorate, 
motive populare maghiare, aşezate simetric în stânga şi 
dreapta spaţiului cu mătase albă. Se pot observa aici fl ori 
de nu-mă uita, fl ori de câmp, ş.a., precum şi frunze stili-
zate. Culorile aţelor de brodat: diferite nuanţe  de verde, 
maro, roz, albastru, violet, galben, negru, alb. În poziţie 
proximală a medalionului este inscripţia: „ALAKULT / 
1809”, în traducere: Fondat în anul 1809, iar sub meda-
lion, pe fondul damascului roşu, se poate citi: „A kéz-
di-vásárhelyi / MÉSZÁROS / IPARTÁRSULAT.”, în 
traducere: Asociaţie Industrială a Măcelarilor din Târgu 
Secuiesc. Dimensiunea literelor de început 11 cm, cele de 
denumirea localităţii 5 cm, iar cele referitoare la Asociaţie 
Industrială 8 cm.

Accesorii: Panglica de inaugurare este din atlas de cu-
loare verde. Lungimea unui braţ este de 150 cm, iar lăţi-
mea 25 cm. Inscripţia unui braţ: „Molnár Józsiásné sz.Gál 
Emilia 1894.”, în traducere: Soţia lui Józsiás Molnár, 
 n(-ăsc.) Emilia Gál 1894., iar al celuilalt: „Az egyesülés 
erő a haladáshoz”, în traducere: Unitatea este putere pen-
tru împlinire. Literele au fost realizate prin broderie în re-
lief, jumătatea lor superioară fi ind realizată cu fi re argintii 
iar cea inferioară cu fi re aurii. Franjurii panglicii, de 9 cm, 
sunt confecţionaţi din fi re metalice răsucite în formă de 
Z, de două dimensiuni, fi ind intercalate între ele. Funda 
este simplă, întinsă măsoară 40 cm. Deasupra legăturii 
propriuzise, pe o panglică suplimentară de dimensiuni re-
duse, posibil nod ornamental al fundei, sunt 5 stele aurii, 
după urme mai erau 3, care actualmente lipsesc, care în-
conjoară o fl oare albastră de nu-mă uita. Franjurii acestei 
părţi sunt identici cu cea de pe panglică.

Hampa steagului este din lemn de brad, având lungi-
mea de 330 cm, diametrul vârfului 4 cm, iar la capătul 
distal 5 cm. Plăcuţele ornamentale sunt aşezate pe trei 
rânduri. Prima plăcuţă a primului rând este mai mare, or-
namentată cu o coroană, poartă numele mamei steagului: 
„Molnár Józsiásné / G.E. (született Gál Emilia) / zászló-
anya”. În acest rând se afl ă 39 de plăcuţe (o plăcuţă lipseş-
te), în rândul următor se afl ă 43, iar în rândul al treilea se 
afl ă 41 de plăcuţe ornamentale. Tot pe hampă se afl ă, înşu-
rubate, şi cele 13 inele metalice, marcând locul vergelei.

Vergeaua steagului este din alamă, fi ind de 154 cm 
lungime. Ambele capete sunt fi letate.

Vârful hampei, deasemenea din alamă, are 45 cm 
lungime, este înserat de hampă printr-un surub cu piuliţă 
fl uture, precum şi printr-un manşon. Pe partea terminală, 
25 cm, se poate vedea o bardă de măcelar precum şi un 
cuţit.

Starea de conservare: Medalionul central este foarte 
degradat, posibil datorită vechimii, dar şi de contactul fi -

zic cu plăcuţele hampei. Se pare că steagul a avut şi o 
altă faţă, sau o căptuşeală (?). Ambele feţe au fost cusute 
pe un material roşu închis, cu ocazia restaurării steagului. 
 Mătasea naturală din centrul medalionului prezintă sfâşi-
eri şi rupturi. În aceste crăpături se poate observa culoarea 
materialului textil original. Intervenţia de restaurare este 
relativ acceptabilă, dar, din păcate, între timp s-au format 
alte locuri care necesită o nouă intervenţie. Panglica este 
originală, foarte decolorată, fi ind prăfuită şi cu părţile me-
talice puternic oxidate. Reversul, altădată verde închis, 
astăzi este verde decolorat.

Propuneri de conservare: Având în vedere că interven-
ţia asupra acestui steag nu este reversibilă, va trebui să  
fi e conservat şi restaurat în această formă, pentru stopa-
rea dezvoltării microcrăpăturilor şi a sfâşielilor, în primul 
rând. Totodată, necesită o curăţare amplă, desprăfuire, de-
rigidizare şi depozitare cu condiţiile specifi ce prevăzute 
pentru piesele textile. Conform acestor prevederi locul de 
depozitare, sau de expunere, recomandată maximum 2–3 
săptămâni, va avea o temperatură constantă, între 16–18 
Cº, chiar dacă deranjează temporar vizitatorii, umiditatea 
relativă de 45–52 %, luminozitatea redusă la obscur sau 
deloc, prin folosirea becurilor reci, fără emanaţii UV. Mo-
dalitatea de expunere, se recoamndă a fi  în vitrină etanşă, 
pe un suport solid, în poziţie uşor înclinată.

Ar fi  interesant de afl at scopul, timpul şi locul inter-
venţiei de remediere a acestui steag!

12.  Steagul asociaţiei industriale a tâmplarilor.
Număr de inventar: A/I./35

Descrierea obiectului: Steag de formă dreptunghiula-
ră, 157 × 105 cm, confecţionat din două foi textile, cu două 
feţe, ambele din damasc roşu. Marginile sale, cu excepţia 
unei lăţimi, sunt ornamentate cu lezardă galbenă, de care 
sunt fi xaţi franjurii metalici de 5 cm lungime.

Faţa „A”, pe o porţiune centrală de 50 × 50 cm, au fost 
reprezentate, prin brodare, scule caracteristice meseriei de 
tâmplar: rindea, compas şi echer. Grupajul de scule este 
înconjurat de două ramuri de stejar. Culorile aţei de bro-
dat sunt: maro, galben, alb şi verde, în mai multe nuanţe. 
Medalionul este înconjurat de inscripţii: în partea superi-
oară,  „KÉZDIVÁSÁRHELYI” (înălţimea literelor 5 cm), 
în traducere: din Târgu Secuiesc, din stânga „19-”, din 
dreapta „04.”, adică 1904, data sfi nţirii steagului (înălţi-
mea cifrelor 6 cm), pe partea inferioară, deasemenea în 
rând uşor curbat,  „ASZTALOS IPARTÁRSULAT” (li-
tere de 5 cm), în traducere: Asociaţie Industrială. Literele 
au fost executate prin brodare folosind fi re metalice aurii. 
Cele patru colţuri ale feţei „A”, au fost ornamentate cu 
motive fi tomorfe populare, stilizate, motive ce se repetă 
şi în cazul feţei „B”.

Faţa „B”, este dominată central de coroana regală un-
gară, frumos ornamentată, înconjurată de două ramuri de 
măslin, în care fructele sunt brodate cu fi re metalice ar-
gintii. În acest caz, medalionul central este înconjurat de 
inscripţii, pe partea superioară: „Összetartás, akarat”, în 
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traducere: Unitate, voinţă (rînd uşor curbat, litera de în-
ceput 8 cm, restul 5 cm), iar pe partea inferioară: „Sikert 
biztosat arat”, în traducere: Succes asigurat. Tehnica scri-
erii este asemănătoare. Conturul coroanei a fost marcat 
prin folosirea şnurului metalic, auriu şi argintiu, iar părţile 
interioare au fost evidenţiate prin brodare cu acul. Culo-
rile aţei de brodat sunt: verde, albastru, roşu, maro, alb, 
violet, galben, toate în mai multe nuanţe. Coroana, simbol 
nedorit în timpul comunismului, a fost acoperită cu o pân-
ză roşie, faţa steagului fi ind astfel plasată spre perete. Din 
această cauză, starea de conservare este excelentă. Partea 
acoperită din materialul textil al steagului este de culoare 
roşu aprins, iar culorile coroanei parcă strălucesc. 

Accesorii: Panglica este din material textil rips dungat, 
fâşia roşie şi verde fi ind ţesute laolaltă. Partea de dedesubt 
este roşie în întregime. Sub litere a fost căptuşită. Lungi-
mea unui braţ este de 147 cm, lăţimea 20 cm. Inscripţia 
unui braţ: „Nagy Ferencné / született / Csiszár Sára 1904.” 
(înălţimea litereor mari este 7 cm, ale celor mici 5 cm), 
în traducere: Soţia lui Ferenc Nagy, născută Sára Csiszár 
1904. Pe celălalt braţ al panglicii se poate citi: „Zászlóan-
ya”, mama steagului. În acest caz înălţimea literelor mari 
este 10 cm, iar ale celor mici 7 cm. Inscripţia panglicii 
de inaugurare a fost realizată în relief, prin folosirea fi re-
lor metalice. În jurul literelor este o ghirlandă din motive 
vegetale fi ind, deasemenea, realizate prin brodare cu fi re 
metalice argintii. Datorită stării avansate de oxidare, ele 
apar astăzi în nuanţe negricioase. Franjurii de pe capătul 
braţelor panglicii sunt din fi re metalice aurii de 10 cm lun-
gime. Funda este simplă, 43 cm, în poziţie întinsă.

Hampa steagului este compusă din două părţi, împre-
unate printr-un manşon de alamă. Lungimea părţii supe-
rioare 135 cm, a manşunului 20 cm, iar a părţii inferioa-
re 126 cm. Materialul hampei este lemn de brad, strunjit 
uşor conic, având diametrul la vârf 3 cm, iar la mijloc 4 
cm, dimensiune identică şi cu cea de la bază. Hampa este 
prevăzută cu plăcuţe metalice, aşezate în cinci rânduri: 33 
bucăţi (lipsesc 7 plăcuţe), 34 bucăţi (lipsesc 6 plăcuţe), 34 
bucăţi (lipsesc 6 plăcuţe), 35 bucăţi (lipsesc 5 plăcuţe), 
35 bucăţi (lipsesc 5 plăcuţe). Toate sunt identice, fi ind de 
dimensiuni mici, ornamentate cu formă de coroană. 

Vergeaua este din alamă, partea dinspre vârf prevăzută 
cu un ornament ce se ataşează prin înşurubare. Partea dis-
tală este fi letată. Pentru fi xarea ei servesc inele metalice 
înşurubate în hampă.

Vârful hampei, deasemenea este din alamă, 30 cm 
lungime, din care vârful propriuzis 20 cm. Acesta este de 
formă de lance, fi ligranat cu spaţii pline şi goale, este or-
namentat cu o cunună de laur.

Starea de conservare: Steagul este într-o stare relativ 
bună, în special în zona coroanei. Faţă de această porţi-
une, materialul textil este decolorat, prăfuit şi fragilizat, 
urmele suspendării îndelungate se observă deja, chiar 
dacă nu s-a ajuns la rupturi majore. Franjurii lipsesc în 
unele locuri, cei existenţi sunt puternic oxidaţi. Ciucurii, 
deasemenea lipsesc. Firele aţei de brodat, în special cele 
metalice în cazul panglicii, sunt deşirate în unele locuri, 
fi ind totodată puternic oxidate.

Propuneri de conservare: Având în vedere, că aceas-
tă piesă este aproape completă, din colecţia Muzeului de 
 Istorie a Breslelor din Târgu Secuiesc, merită toată aten-
ţia, în vederea unei conservări active. Se recoamndă cer-
cetarea cauzalităţii lipsei plăcuţelor, a momentului şi mo-
tivării acoperirii coroanei, precum şi alte aspecte istorice 
şi tehnice interesante, care ar putea face legătura între di-
ferite steaguri de tâmplari, din această zonă. Depozitarea 
şi expunerea acestei piese este recomandată cu garantarea 
condiţiilor menţionate la alte piese textile din patrimoniul 
muzeului.

Hédy M-Kiss
Restaurator specialist în materiale textile
országos textilrestaurátor szakértő
Muzeul Banatului
300561 Timişoara, România
Str. Ofcea nr. 5
Tel.: 256-202-394
Mobil: 720-311-758

Traducere de Dr. Andrei M-KISS
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