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A 2011. esztendőben ötéves időszakot zárunk. Öt év, amelyet erőnk és adottságaink mértékében az in-
tézmény belső-külső megerősítésére, szakmai és látogatói közönségünk jobb, igényesebb szolgálatára fordí-
tottunk. Mi, belső munkatársak egységes szakmai csapattá próbáltunk válni, azért, hogy hitelesen és eredmé-
nyesen kovácsoljunk magunk köré értő és érző, törekvéseinkre érzékeny, munkánkra odafigyelő közösséget. 
Jóleső érzéssel olvastuk annak a felmérésnek az eredményeit, mely szerint múzeumunk, a színházat követve, 
a megye második legismertebb kulturális intézménye. Fenntartónknak, Kovászna Megye Tanácsának, vala-
mint Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának támogatása és odafigyelése létfontosságú számunkra, ame-
lyet közösségünk nevében ez alkalommal is köszönünk.

1. Általános kérdések

A 2010. november – 2011. október közötti időszak országos gazdasági-pénzügyi válságának negatív ha-
tásait csak magánemberekként éreztük, múzeumi szakemberekként kevésbé. Intézménytörténeti mérföld-
kőnek számít, hogy sikerült megvásárolnunk a szomszédunkban lévő 40 áras telket, amelytől városunk ide-
genfogalmának felpezsdítését és a múzeum funkcionális gondjainak megoldását egyaránt reméljük. Itt, a ma 
136 éves intézmény oltalmában szeretnénk létrehozni az Erdélyi Modern Művészeti Múzeumot, korszerű 
kiállítóterekkel, múzeumvendéglővel, ajándékbolttal, műtermekkel. 

Kiemeltebb szakmai terveinket is megvalósíthattuk: az Apor-kódex mellé restauráltattuk a zabolai szár-
nyasoltárt, műemlék székelykapuinkat konzerváltuk, és – ha a szükség úgy hozta – szakembereink az intéz-
mény falain kívül is fontos szolgálatot teljesítettek, elöljáróban csak egy-két példa: a Székelykapu-program 
keretében kaput mentettünk be Futásfalváról, Zágonban pedig kiállítások rendezésénél segédkeztünk. Szer-
teágazó éves tevékenységünket az alábbiak során részletesen taglaljuk.

1.1. Az intézmény a közgyűjteményi szférában
A Székely Nemzeti Múzeum regionális intézmény, fenntartója Kovászna Megye Tanácsa. Könyvtári, ter-

mészetrajzi, régészeti–történelmi és néprajzi osztállyal működik, valamint sepsiszentgyörgyi képzőművészeti 
(Gyárfás Jenő Képtár, Magma Kiállítótér), baróti (Erdővidék Múzeuma), csernátoni (Haszmann Pál Mú-
zeum), kézdivásárhelyi (Céhtörténeti Múzeum) és zabolai (Csángó Néprajzi Múzeum) külső egységekkel. 
A Székely Nemzeti Múzeum 2011. évi költségvetéséből 381 800 lej a programokra költött összeg, mely 
magába foglalja a mintegy 35 180 lejnyi, a Nemzeti Kulturális Alaptól, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisz-
tériumától pályázott támogatást. Bevételeink a látogatói belépti díjból, terembérlésből, régészeti felügyeleti 
díjakból tevődnek össze, és a programokra költött összegnek valamivel több, mint egynegyedét jelentik. For-
rásbiztosító munkánkat a Székely Nemzeti Múzeum Alapítvány továbbra is hatékonyan segíti. 

Háromszéki múzeumhálózatunkat a tárgyalt időszakban 52 �25 látogató kereste fel, tízezerrel többen, 
mint tavaly. Bevezettünk egy egységes jegyrendszert, amely egyszeri vásárlással mindhárom megyeszékhelyi 
egység (főépület, Gyárfás Jenő Képtár, Magma Kiállítótér) látogatását lehetővé teszi a vásárlás napján.

2011. szept. �-én Vargha Mihály igazgató ünnepélyes keretek között a Csíkszeredai Főkonzulátuson ve-
hette át a magyarországi Nemzeti Erőforrás Minisztériumának Pro Cultura Hungarica emlékplakettjét.

1.2. Munkaerő- és szervezeti kérdések
A tavalyi leépítési hullám után idén elsősorban az intézményen kívüli okokból gyenge fizetések miatt több 

munkatársunk is felmondott: Méder Lóránt László és Bordi Zsigmond Lóránd régész, Barabás Hajnalka 
művészettörténész muzeológusok, Rátz Judit személyzeti előadó és Mihály Csaba munkás. A kiállításokon 
történő tárlatvezetést múzeumi szakembereink látják el, a csökkenő létszám miatt az évi 4-5 hét ebben a fel-
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adatkörben évi 5-6 hétre növekedett, de az idén is sikerült megoldanunk, hogy legalább a nyári csúcsidényre 
szakképzett idegenvezetőt alkalmazzunk Rácz Beáta személyében. 

– Adminisztratív személyzetünk Szabó Anna könyvelőt, Tamás Tünde titkárnőt, Bernád Edit szerződéses 
munkaügyi referenst, valamint Zavicsa József gondnokot foglalja magába.

– A múzeumpedagógiai programokat a tárgyalt időszakban Demeter Éva látta el. Számítógép-állomá-
nyunk rendszergazdája és a múzeumi honlap (www.sznm.ro) technikusa továbbra is Bagoly Róbert.

– A Könyvtár munkatársai Gyenge Gabriella könyvtáros-konzervátor, valamint Boér Hunor és Tiboldi 
Zoltán könyvtáros-muzeológusok. (Utóbbi nyugállományban, de rendszeresen bejár, részt vesz az osztály mun-
kájában.) 

– A Természettudományi osztályon Kocs Irén muzeológus látja el a szakmai teendőket. Nagy Annamária 
gyűjteménykezelő májusban szülési szabadságra, majd kétéves gyereknevelésre távozott. Az osztály muze-
ológusa az Acta Siculica évkönyvek szerkesztése mellett a Székely Nemzeti Múzeum Alapítvány ügyvezető 
alelnöki tisztségét is betölti, és a múzeumban dolgozók érdekvédelmi szervezetének képviselője is egyben.

– A Régészeti–történelmi osztályon az év elején még négy muzeológus tevékenykedett, közülük hárman 
időközben felmondtak (Méder Lóránt László 2011. februárig, Barabás Hajnalka művészettörténész 2011. 
szeptemberig, Bordi Zsigmond Lóránd 2011. novemberig volt belső munkatársunk), jelenleg Sztáncsuj Sán-
dor József régész, Szeles József restaurátor, valamint Mandalian Irén gyűjteménykezelő látja el a feladatokat. 
Szeles József restaurátor az elmúlt év folyamán Bukarestben és Budapesten vett részt szakmai továbbképző 
programokon.

– A Néprajzi osztály két muzeológussal (Kinda István és Szőcsné Gazda Enikő), valamint két konzer-
vátorral (Lázár-Prezsmer Kinga Katalin és Tankó Zoltán) működött. Szőcsné Gazda Enikő 2011 januárjá-
ban a Debreceni Egyetemen néprajzból doktori fokozatot szerzett. Kinda István, aki egyben az intézmény 
Tudományos Tanácsának elnöke is, az év folyamán főmuzeológussá lépett elő. Lázár-Prezsmer Kinga Katalin 
a szebeni Restaurátorképző Főiskolán folytatja tanulmányait. 

– A Gyárfás Jenő Képtárban Sántha Imre Géza művészettörténész dolgozik muzeológusként. Vinczeffy 
Orsolya gyűjteménykezelő visszajött gyermeknevelési szabadságáról. A Magma Kortárs Kiállítótér szerve-
zőmunkáját Kispál Attila, Kispál Ágnes és Vetró Barnabás végezte, akik egyben a megcsappant létszámú 
Gyárfás Jenő Képtár kurátorai is.

– A baróti Erdővidék Múzeumában történész-muzeológus Demeter László, gyűjteménykezelő Hoffmann 
Edit. Július folyamán munkakörükön belül mindketten fokozati előléptetésben részesültek.

– A csernátoni Haszmann Pál Múzeumban muzeológus Haszmann Pál-Péter, restaurátor Haszmann 
Lajos, gyűjteménykezelő Haszmann Gabriella, éjjeliőr Haszmann László. 2011 júliusában Haszmann Lajos 
restaurátor munkakörén belül fokozati előléptetésben részesült. A múzeum honlapját (www.haszmannpal-
muzeum.ro) továbbra is D. Haszmann Orsolya szerkeszti.

– A kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeumban néprajzos-muzeológus Dimény Attila és Dimény Eri-
ka, művészettörténész-muzeológus Dobolyi Annamária. Gyűjteménykezelő Ercse Laura és Orosz Zoltán. 
Dimény Erika és Dobolyi Annamária muzeológusok a tavaly megkezdett bukaresti muzeológusi szakmai to-
vábbképzőt 2010 decemberében sikeres vizsgával zárták. 2011 júliusában Dimény Erika és Dobolyi Annamá-
ria muzeológusok, valamint Ercse Laura és Orosz Zoltán gyűjteménykezelők munkakörükön belül fokozati 
előléptetésben részesültek.

– A zabolai Csángó Néprajzi Múzeum munkaközössége a nyár folyamán Vass Attila helyettesítő muzeo-
lógussal bővült. Dóczé Levente továbbra is szerződéses alapon végezte a legsürgetőbb állagmegóvási munká-
latokat. Az alapító Pozsony Ferenc akadémikus, Kinda István és Dimény Attila múzeumi munkatársaink az 
intézmény működési feltételeinek pályázati úton történő előteremtése mellett rangos szakmai programokat 
is szerveztek, és üzemeltették a múzeum honlapját (www.csangomuzeum.ro) is. 

1.3. Infrastruktúra fejlesztése
– A múzeumunk fejlesztését szolgáló, egyedülálló, sőt történelminek is nevezhető esélyt sikeresen hasz-

náltuk ki, és fenntartónk támogatásával megvásároltuk a szomszédságunkban lévő 40 áras telket. Ez a te-
rület nemcsak intézményünk, hanem városunk és régiónk idegenforgalmának fejlesztését is elősegítheti, 
hiszen felépülhet az Erdélyi Modern Művészeti Múzeum, a hozzá tartozó korszerű szabadidő-komplexum-
mal együtt. A területen lévő romos épületek eltakarítása elkezdődött, mi több, a 2011. évi Szent György 
Napok keretében a terület már kirakodóvásárnak is helyet adott. Az építendő létesítmény tervein szakértői 
csoport dolgozik. 
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– A Székelykapu-program keretében új ráklábakra helyeztük a területünkön álló öt székelykaput. A mun-
kálatok szakfelügyelője Domokos Levente székelykeresztúri restaurátor, a munkálatokat koordináló vállalko-
zó Zsók József volt.

– A Kós Károly utca felőli múzeumkerítést saját költségvetésből újítottuk fel, a munkálatokat a Conmixt 
vállalat végezte. Kicseréltettük és eredeti formájában visszaállítottuk a faelemeket, újrafödettük és vakoltattuk 
a tartóoszlopokat.

– Főépületünkben, a kritikus állapotban lévő déli szárny födémének és tetőszerkezetének teljes felújítását 
is elkezdtük, emiatt a régészeti és középkori történeti alapkiállításainkat szeptembertől bezártuk. A munká-
latokat fenntartónk finanszírozza. 

– A baróti Erdővidék Múzeuma gyűjteményei kinőtték a múzeumépületet. A bővítési tervek elkészítésé-
vel Anthony Gall budapesti és Esztány Győző csíkszeredai műépítészeket bíztuk meg. A tervek elkészítését 
Kovászna Megye Tanácsa 50 000 lejjel támogatta. Az épületbővítést még sürgetőbbé teszi a kivételes értékű 
Anancus Arvernensis őselefánt-csontváz méltó körülmények között való kiállításának szükségessége. Bízunk 
benne, hogy meg fogjuk találni a szükséges anyagi forrásokat az épület felépítésére, majd fenntartására is. 

– A zabolai Csángó Néprajzi Múzeum látogatottságát idén nagyban befolyásolta a Kovászna–Kézdivá-
sárhely útszakasz javítási munkálatainak megkezdése, melynek következtében a település autóbuszokkal gya-
korlatilag megközelíthetetlenné vált. Ennek ellenére egyéni és kiscsoportos látogatóink száma nőtt az előző 
évekhez viszonyítva.

1.4. Támogató egyesületek
– Székely Nemzeti Múzeum Alapítvány: 2011. jún. �-én elveszítettük Szász-Fejér János biológus alapít-

ványi tagot. Emlékét kegyelettel őrizzük. 
Az alapítvány � pályázatot nyújtott be, ebből 4 volt sikeres: A Székely Nemzeti Múzeum néprajztudományi 

kutatóprogramját, az Egy kemencében sütnek – múzeumpedagógiai programot a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. támogatta; A sepsiszentgyörgyi római-katolikus egyházközség a 19–20. században és A sepsiszentgyörgyi 
református egyházközség a 17–19. században című kézirat elkészítését Sepsiszentgyörgy Város Polgármesteri 
Hivatala támogatta; a Természettudományos Muzeológusok XXIX. Találkozójára muzeológusunk utazási költ-
ségeit a Communitas Alapítvány biztosította. Az alapítvány anyagilag támogatta a múzeum több sikeres 
rendezvényét is, ezek közül kiemeljük a Diószeghy László (1877–1942) emlékkiállítás – 80 éve adományozott 
lepkegyűjtemény a Székely Nemzeti Múzeumban című nagy sikerű tárlatot, Vinczeffy László Ludium (Játé-
kosság) című kiállításmegnyitóját, A fekete leves – A kávé története, valamint A sár mesterei. Téglavető cigányok  
című kiállítások rendezését, továbbá az év folyamán különböző múzeumpedagógiai foglalkozásokat. Szintén 
az alapítvány egészítette ki a múzeum székelykapuinak állagmegóvási munkálataira szánt pénzügyi keretet.

– Gaál Mózes Közművelődési Egyesület, Barót: Pályázati és más források bevonásával hozzájárul Erdővi-
dék Múzeumának fejlesztéséhez, valamint a múzeumi rendezvények költségeinek fedezéséhez.

– Csernátonban a Haszmann Pál Múzeum, a Bod Péter Közművelődési Egyesület és a Csernátoni Népfőis-
kola mellett bejegyzett jogi személyként működik a Haszmann Pál Közművelődési Egyesület, melynek legfőbb 
célkitűzése a múzeum gyűjteményének gyarapítása, értékeinek bemutatása, népszerűsítése kiállítások rende-
zésével, kiadványok segítségével. Az egyesület ugyanakkor pályázatokkal segíti a különféle múzeumpedagógiai 
rendezvények és a tavasztól őszig tartó alkotótáborok megszervezését. A tárgyévben 5 sikeres pályázatuk volt, 
a Csernátoni Füzetek 56. lapszámának nyomdai költségeit, a Népművészeti kiállítás nemzeti ünnepünk március 
15. tiszteletére című kiállítást, a Tojásíró tanfolyam kicsiknek és nagyoknak, a Gyermeknap a múzeumkertben mú-
zeumpedagógiai rendezvényeket a Szülőföld Alap és jogutódja, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta, 
a Csernátoni Füzetek 53, 54, 5�-es lapszámainak nyomdai költségeit, a Népművészeti kiállítás nemzeti ünne-
pünk március 15. tiszteletére című kiállítást, a Tojásíró tanfolyam kicsiknek és nagyoknak, a Gyermeknap a mú-
zeumkertben múzeumpedagógiai rendezvényeket, a Csutkabuba, a Gyermekábrázolás régi idők fotográfiáin, az 
Óriásfotó-tárlat, a Vakációbúcsúztató elnevezésű programokat és a márciustól októberig tartó alkotótáborokat 
Kovászna Megye Tanácsa, míg a Csernátoni Füzetek 55. lapszámának nyomdai költségeit, a Vakációbúcsúztatót 
és a márciustól októberig tartó kézműves és néptánctáborokat a Communitas Alapítvány támogatták.

– Kézdivásárhelyi Múzeumbarátok Egyesülete: A múzeumot segítő egyesület személyi és szervezeti adatai 
ebben az évben nem változtak. Az egyesület a múzeumban szervezett időszakos kiállításokhoz és múzeumpe-
dagógiai foglakozásokhoz nyújtott fizikai segítséget. 2010. dec. 16-án meghatározatlan időre együttműködé-
si megállapodást kötött a Székely Nemzeti Múzeummal a megnyitás előtt álló kézdivásárhelyi fotótörténeti 
múzeum szakmai és anyagi támogatása érdekében.
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– Pro Museum Egyesület – Zabola: Az intézmény a Csángó Néprajzi Múzeum működéséhez, infrastruk-
túrájának fejlesztéséhez és szakmai programjainak (tíznapos néprajzi szeminárium, konferenciák, kiállítások 
itthon és külföldön) megvalósításához szükséges anyagi forrásokat pályázati úton biztosította. Támogatóink: 
Zabola Község Helyi Tanácsa, Szülőföld Alap, Communitas Alapítvány, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Kriza János Néprajzi Társaság.

2. gyűjtemények

2.1. Raktározás, nyilvántartás
– A Könyvtárban a könyvtármúzeumi anyagok terén Gyenge Gabriella folytatta a régi könyv- és folyóirat-

gyűjtemények Alice 5.50 alatti katalogizálását (3200 tétel), és számos hiányzó/bizonytalan adatot pótolt/tisz-
tázott. Az Alice 5.50 alatt épített új katalógus ezzel elérte a 31 800 tételt. A szakkönyvtári anyagok terén a 
törvényes előírásoknak és a belső rendelkezéseknek megfelelő kezelési-katalogizálási munkák folytak, elsősor-
ban 1950 utáni anyagon (Tiboldi Zoltán, Boér Hunor). Nyilvántartásba került a Kónya Ádám-hagyatékból 
származó újabb gyarapodás (Gyenge Gabriella).

– A Természettudományi osztályon sikerült befejezni a Botanikai gyűjtemény (��66 leltári szám) és az 
Etnobotanikai gyűjtemény (53�5 leltári szám) konzerválását, rendezését abc sorrendbe, valamint a nyilván-
tartás ellenőrzését. 186 új DocPat leíró karton készült el, és 308 darabot sikerült osztályozni és Bukarestbe 
küldeni, melyből 63 darab műkincs és 245 darab alap kategória, remélhetőleg az év végéig megtörténik 
a jóváhagyásuk is. 

– A Régészeti–történelmi osztályon folytatódott a gyűjtemények revíziója, folyamatban van a helyrajzi 
számozás aktualizálása. 300 tárgynak elkészült a DocPat leíró cédulája. Bordi Zsigmond Lóránd rendezte 
a történelmi gyűjteményben őrzött fegyverek egy részét, Szeles Józseffel közösen pedig felújították a múzeu-
mi kőtár kiállítását. Folyó év nyarán Sztáncsuj Sándor József az erősdi ásatások anyagának egy részét rendezte, 
a Babeş–Bolyai Tudományegyetem történelem és művészettörténész szakos, múzeumunkban nyári gyakor-
latot folytató hallgatói segítségével.

– A Néprajzi osztály raktáraiban továbbra is folyik a helyrajzi számozás aktualizálása. Megtörtént a kályha-
csempék, festékes szőnyegek rendszerezése és revíziója (Lázár-Prezsmer Kinga Katalin), zajlik a szövés-fonás 
eszközeinek (Tankó Zoltán), valamint a bútorállománynak a revíziója (Szőcsné Gazda Enikő). 15� tárgynak 
elkészült a DocPat leíró cédulája. A részleg tovább folytatta a fotó-, üvegnegatív tár, valamint a filmcsíkok 
digitalizálását, ennek egy részét a Szülőföld Alaptól elnyert pályázat segítségével valósítottuk meg. A feldol-
gozás intenzitását mutatja, hogy közel 10 000 fényképkocka, papírkép és üvegnegatív digitális képe tanul-
mányozható már számítógépeinken, ezek aktualizált nyilvántartásba vezetése folyamatban van. A Kulturális 
Minisztérium az említett időszakban az osztály 25 tárgyának osztályozását hagyta jóvá, közülük 11 műkincs, 
14 alap kategóriába került.

– A Gyárfás Jenő Képtárban elkészült 12�0 DocPat rendszerű leíró karton. Több tárggyal sikerült bővíte-
nünk idén is gyűjteményünket. A raktározás továbbra is gondot jelent intézményünknek, ugyanis elégtelen 
a rendelkezésre álló raktározási felület és nincs korszerű bútorzatunk sem erre a célra. 

– A csernátoni Haszmann Pál Múzeumban 6422 tárgyat leltároztak be, �000-nél több tárgy esetében 
ellenőrizték a leltári számokat. Utóbbi tevékenység a fő raktárhelyiség, a kúria padlásterének kiürítési mun-
kálatai során történt, már korábban megkezdődött, és egészen 2011. május végéig folytatódott. Az elmúlt év 
során számottevő tárggyal gyarapodott a gyűjtemény, melyek leltárba vétele, fotózása, a leírócédulák elkészí-
tése folyamatban van. A részlegen továbbra is megoldatlan probléma a raktározási felületek hiánya.

– A kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum gyűjteménye jelenleg 3008 darab nyilvántartott tárgyból áll. 
A B néprajzi leltár 2184, az A történelmi leltár 311, a C képzőművészeti leltár 513 tételt számlál. A 2011 
folyamán történt gyarapodás szakmai és pénzügyi nyilvántartása folyamatban van. A DocPat számítógépes 
leltári program alatt eddig összesen 2226 tárgy került nyilvántartásba. Ebből 1�3 tétel a történelmi (A) 
leltárba, 1520 tétel a néprajzi és kézműves (B) leltárba és 513 tétel a képzőművészeti (C) leltárba tartozik. 
Ezenkívül leíró karton készült az elmúlt év során a múzeumba bekerült tárgyakról, és folyamatban van a lel-
tárba vételük. A bevételezéssel, a fotózással és a leíró kartonok elkészítésével Dimény Attila, Dimény Erika és 
Dobolyi Annamária muzeológusok foglalkoztak, a számítógépes feldolgozást Ercse Laura gyűjteménykezelő 
és Dobolyi Annamária muzeológus végezte.

– A zabolai Csángó Néprajzi Múzeum gyűjteménye naprakész leltári rendszerrel rendelkezik. A frissen 
beérkezett műtárgyak a fertőtlenítés és állagmegóvás után azonnal elektronikus, fényképes leltári nyilvántar-
tásba kerülnek.
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2.2. Állagmegőrzés, restaurálás
– A Könyvtár számára a legnagyobb eredmény Ignaz Müller ritka térképének (Mappa geographica novissi-

ma regni Hungariae, Vienna, 1�6�) a restaurálása, melyet a Csíki Székely Múzeumban Benedek Éva restau-
rátor valósított meg. Ugyancsak ő restaurálta az 1�00-as párizsi világkiállításon való részvételünk oklevelét.

– A Régészeti–történelmi osztályon Szeles József restaurátor �0 darab, a régészeti, történelmi és néprajzi 
gyűjteményekhez tartozó tárgyat restaurált. Ugyanő segédkezett a raktár rendezésében, a SzNM belső részle-
gein rendezett/megvalósított más kiállítások (mindenekelőtt a Haza a mélyben c. kiállítás) szervezésében, lebo-
nyolításában. Lázár-Prezsmer Kinga Katalin a Kálnoky család ládáját és Basa Tamás karosszékét restaurálta.

– A Néprajzi osztályon folytatódott a múzeumi film- és üvegnegatívok savmentes papírba csomagolása, 
újabb 3000 negatív sorsát sikerült ezáltal biztonságossá tenni. Fontos lépések történtek a raktárak korszerű-
sítése (bútorraktárból a veszélyeztető vízmedence kiiktatása), a csíki ház konzerválása (padlástér rendbetétele, 
berendezési tárgyak, vegyszeres faanyagvédelem az ereszdeszkákon), valamint a székelykapuk helyreállítása, 
restaurálása ügyében. Az 1�33-as dálnoki, valamint 18�5-ös zetelaki kapu ráklábcseréjét Zsók József irányí-
tásával a Conmixt építővállalat végezte, a restaurálási feladatokat Lázár-Prezsmer Kinga Katalin és Domokos 
Levente látták el. Folyamatban van a dálnoki 1�51-es székelykapu vegyszeres gombátlanítási munkálata is. 
Lázár-Prezsmer Kinga Katalin � kerámia, 2 csempe, 4 textiltárgy, 4 fémtárgy restaurálását végezte el. 

– A baróti Erdővidék Múzeumában az Anancus Arvernensis csontváz koponyájának a konzerválásán dol-
goztunk, Katona Lajos Tamás (zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum) paleontológus irányításával.

– A csernátoni Haszmann Pál Múzeumban az elmúlt időszakban az állagvédelem is számottevő volt, 
a fertőtlenítés és a tárgyak tartósítása, restaurálása jó ütemben haladt, 4133 fa- és fémtárgyon dolgoz-
tak. A tavasz és nyár folyamán a különféle textíliák, szőttes anyagok portalanítására, fertőtlenítésére is 
sor került, és a fatárgyak, mestergerendák jelentős részét sikerült lenmagolajjal lekezelni. A munkálatokat 
Haszmann Lajos restaurátor, Haszmann László éjjeliőr, Haszmann Gabriella gyűjteménykezelő és D. Haszmann 
Orsolya külső munkatárs végezték, Haszmann Pál muzeológus irányításával. Haszmann László az udvart 
gondozta, Haszmann Lajos egyéb karbantartói feladatokat látott el. Az előpataki ház fertőtlenítése 2011 
júniusában történt, jó eredménnyel. Mivel a részleg kis létszámú személyzettel működik, mindenféle mun-
kálatot közös erővel végeznek. 

– A kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeumban a képzőművészeti raktárt átköltöztettük a főépületbe 
(2010. nov.–dec.), ahol megfelelő biztonsági és raktározási körülményeket lehetett biztosítani az alkotá-
soknak; a korábbi képzőművészeti raktárat gazdasági raktárrá alakítottuk át; a Zsuzsi és Andris népviseleti 
gyűjtemény, valamint a múzeumban lévő textíliák fertőtlenítésére és portalanítására került sor; a molyfer-
tőzés elkerülése végett molycsapdákkal láttuk el a helyiségeket; az udvaron lévő mestergerendákat lenolajjal 
kezeltük le; az 1833-ból származó feliratos kőlapok feliratait felújítottuk; a tűzoltókocsik portalanítására és 
állagvédelmére is sor került; az év elején elkezdődött a raktárak újrarendezése a hely gazdaságos kihasználása 
érdekében. A munkálatokat Ercse Laura és Orosz Zoltán gyűjteménykezelő, valamint Szőke Éva takarító-
teremőr végezte a muzeológusok felügyelete mellett. Orosz Zoltán gyűjteménykezelő az épület és az udvar 
karbantartását, valamint az egyéb karbantartói munkálatokat látta el.

– A zabolai Csángó Néprajzi Múzeumba frissen bekerült műtárgyak fertőtlenítése és kezelése az erre a cél-
ra elkülönített helyen zajlik. Idén mintegy 300 darab állagmegőrzési munkálatait sikerült elvégezni. Dóczé 
Levente fontos tisztítási, konzerválási és restaurálási munkálatokat végzett az év folyamán megvásárolt polgári 
bútoregyüttes darabjain, ezáltal lehetővé vált azok kiállítása a Kézdivásárhelyen megrendezett Békebeli ottho-
nok című polgárilakáskultúra-kiállításon. Lázár-Prezsmer Kinga Katalin egy zekét restaurált a múzeumnak.

2.3. Gyűjteménygyarapítás
– A Könyvtár gyarapodása a saját kiadványok gyűjtése, vásárlás, adományok és intézményközi csere révén 

történt. A legnagyobb támogató hagyományosan a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, a fő partne-
rek pedig idén a múzeumi testvérintézmények, a Kriza János Néprajzi Társaság és az Erdélyi Múzeum-Egye-
sület, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, a Partiumi és 
Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, az Erdélyi Kárpát-Egyesület, a Debreceni Egyetemi Könyvtár, 
a Veszprém Megyei Levéltár voltak; a szerzeményezés elsődlegesen változatlanul a Székelyföldre vonatkozó 
(siculica) és egyéb romániai magyar honismereti, valamint a kisebbségpolitikai szakirodalomra összpontosí-
tott. A Fotótéka a Kónya Ádám-hagyatékából megvásárolt újabb, említett fotónegatívokkal gyarapodott.

– A Természettudományi osztály 2011-ben 421 ormányosbogárral gyarapodott. Számítógépes nyilván-
tartásba vételük folyamatban van.
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– A Régészeti–történelmi osztály az elmúlt egy év alatt folytatott régészeti kutatások (ásatások, terepbejá-
rások, helyszíni szemlék) eredményeképpen mintegy 500 tárggyal gazdagodott. A régészeti gyűjteményt ado-
mányok is bővítették, ezek közül kiemelt jelentőségűek Demeter Lajos Sepsiszentgyörgy környékén, Puskás 
József felsőháromszéki régészeti lelőhelyeken végzett gyűjtéseinek, terepbejárásainak a leletei. Konzerválásuk, 
restaurálásuk, leltári nyílvántartásba vételük jelenleg is folyamatban van. A történelmi gyűjtemény is több, 
vásárlás vagy adományozás útján beérkezett tárggyal gyarapodott.

– A Néprajzi osztály az esztendő folyamán 32� tétellel gyarapodott, jórészt adományok révén. Új szerze-
ményeink többsége textília és használati tárgy, a fontosabbak közül kiemelnénk – mint különleges tárgyakat 
– az alsórákosi unitárius egyházközség 1�. század eleji szószékkoronáját és úrasztalát, egy nagyenyedi üvegne-
gatív hagyatékot, Duka János híres árkosi hangszerkészítő egyik korai hegedűjét.

– A Gyárfás Jenő Képtár gyűjteménye az elmúlt év folyamán 13 műalkotással gyarapodott, többek között 
Sántha Ginette szobrász, Balla József és Sipos Sándor festő, Deák Barna grafikus egy-egy, valamint Varga 
Nándor Lajos grafikus két művével.

– Erdővidék Múzeumának gyűjteményét idén mintegy 30 tárggyal sikerült gyarapítanunk. A múzeum 
könyvtárát Hoffmann Edit gyűjteménykezelő katalogizálta. 

– A csernátoni Haszmann Pál Múzeum 2803 tárggyal gyarapodott, ezek: írott, szellemi anyag (okmányok, 
gyászjelentők, birtokviszonyokat igazoló okmányok, könyvek) 523, népi bútorok (festett és hozományos 
ládák, ülőalkalmatosságok, kanapé, szék stb.) 51, öntöttvasművesség darabjai (öntöttvas kályhák, vasalók, 
kályhaelemek) 1�6, népi kerámia 284, használati tárgyak (fonás-szövés, háztartási eszközök stb.) 3�4, textília 
(népviseleti ruhadarabok, kabátok, rokolyák, ingek, mellények, szőttesek, törlők stb.) 265, mezőgazdasággal 
kapcsolatos fa- és fémeszközök, szerszámok, gépek 226, és a rádiózással kapcsolatos anyag (rádiók, lemez-
játszók, hanglemezek, rádiócsövek, diavetítők stb.) 524 darabbal, míg más jellegű tárgycsoportok (numiz-
matikai, régészeti anyag stb.) 360 darabbal gazdagodtak. Tárgyvásárlásra a 2010–2011. évben elkülönített 
alapból nem igényelt a részleg anyagi támogatást, ellenben a múzeumi anyag gyarapítása céljából, önerőből, 
az alábbi tárgyakat vásárolták meg: egy cséplőszekrényt Zágonból, öntöttvas kályhákat, varrógépeket, szőt-
teseket, varrottasokat, egy tűzoltófecskendőt Albisból, motorikus erőgépet Kézdivásárhelyről, stabil motort 
Felsőlemhényből, összesen 13 150 lej értékben. 

– A kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum gyűjteménye egy év alatt 246 darab adományozott tárggyal 
gyarapodott, többnyire a viseleti- és étkezési szokások tárgykörébe tartozó néprajzi jellegű tárgyak kerültek 
a múzeumba.

– A zabolai Csángó Néprajzi Múzeum gyűjteménye az utóbbi évben �18 tétellel gyarapodott. Ezt a jelen-
tős bővülést részben a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Iskolaközpont egyre romlóbb állagú gyűjteményének 
az átvétele jelenti, másrészt folytatódtak az adományozások és a tárgyvásárlások is. Kiemelt idei szerzemé-
nyünknek számít a pávai Bartha tanítódinasztia szecessziós bútoregyüttese, melyet az NKA támogatásával 
sikerült megvásárolnunk. Folyamatosan bővülő szakkönyvtárunk interneten is elérhető katalógusa immár 
2882 tételt számlál.

3. kiállítások, rendezvények

A tárgyalt időszakban (2010. nov. 1. – 2011. okt. 31.) látogatottságunk a külső részlegekkel együtt: 
52 �25 fő.

A látogatók megoszlása múzeumi egységeink és látogató kategóriák szerint: 
– sepsiszentgyörgyi központi épület: 1� �10
– sepsiszentgyörgyi Gyárfás Jenő Képtár: 233�
– Magma kiállítótér: 43�8
– baróti Erdővidék Múzeuma: 88�
– csernátoni Haszmann Pál Múzeum: 12 364
– kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum: 11 �28
– zabolai Csángó Néprajzi Múzeum: 131�

Műsorpolitikánk lényege az előző évekhez képest változatlan: minél szélesebb körben népszerűsíteni a sa-
ját gyűjteményünkben lévő tárgyakat, forrásokat, anyagokat.

A központi épületben tartott rendezvények közül elsősorban az alábbi, saját rendezésű kiállításokat emel-
jük ki: a Diószeghy László emlékkiállítást, a Székely Nemzeti Múzeum természetrajzi anyagából (kurátor Kocs 
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Irén); a Haza a mélyben címűt – a budapesti Országos Széchényi Könyvtár partnerségével, a Nemzeti Kul-
turális Alap támogatásával (kurátor: Boér Hunor); A sár mesterei. Téglavető cigányok című kiállítást (rendezte 
Kinda István) és a hozzá kapcsolódó tudományos konferenciát.

Nagy sikernek örvendett A fekete leves című kávétörténeti kiállítás, amely a budapesti Vendéglátóipari 
Múzeummal és a székelyföldi múzeumokkal közös partnerségben valósult meg (kurátor: Saly Noémi). A ki-
állításhoz a múzeumkertben a nyári hónapokban szabadtéri büfét és kávézót működtettünk, ahol hetente 
egyszer filmvetítéssel és élőzene-koncerttel kedveskedtünk a közönségnek. Az esti programokhoz tárlatveze-
tést is szerveztünk, amely igen népszerűnek bizonyult. 

Rövidebb időtartamú időszakos kiállításaink tovább színesítették a kínálatot, ilyen volt A tatai porcelán 
manufaktúra – a tatai Kuny Domokos Megyei Múzeum vendégkiállítása (kurátor: Fehér Csaba), az Árapa-
taki szőttesek (kurátor Seres Bálint), a Mohos Fotóklub kiállítása (kurátor: Henning János) és a Camera Club 
Siculorum kiállítása (kurátor ifj. Kovács László).

Oszmán-török textíliák a fejedelemkori Erdélyben konferenciacímmel előadások zajlottak a budapesti Ipar-
történeti Múzeummal partnerségben, sor került az Erdélyi Múzeum Egyesület és Egyed Ákos könyveinek 
bemutatójára, In memoriam Demény Lajos – Kastélyok, udvarházak és lakóik a régi Székelyföldön címmel 
kiállítást és konferenciát szervezett Tüdős S. Kinga, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége megszervezte 
hagyományos balladamondó versenyét. 

2010 decemberében adventi vásárra került sor a múzeumban Várallyai Réka szervezésében, a Szent György 
Napok keretében a múzeumkertben felállított színpadon zene- és táncműsorok zajlottak, amelyekhez kira-
kodóvásár társult.

Az egyes osztályok és külső részlegek részletes szervezői munkája: 
a. A sepsiszentgyörgyi központ saját rendezvényei és hozzájárulásai
– A Könyvtárból Tiboldi Zoltán idén már legidősebbként volt jelen 2011. aug. 2�-én a Helikoni közösség 

leszármazottainak szokásos évi marosvécsi találkozóján. A Könyvtár meghívásában került sor máj. 4-én Bartha 
Katalin Ágnes könyvének a bemutatására (Shakespeare Erdélyben – XIX. századi magyar recepció, Argumentum 
Kiadó, Budapest, 2010; Egyed Emese, Kolozsvár; Shakespeare több mint két évszázados háromszéki jelenlété-
hez a Könyvtár mutatott be szemléltető anyagot). A Régészeti–történelmi osztállyal és további kollégákkal, va-
lamint külső partnerekkel, mindenekelőtt az Országos Széchényi Könyvtárral, az osztály társszervezte és kivite-
lezte a múzeum 2011. évi pünkösdváró programjait: jún. 10-én, a II. Székelyföld Napok keretében Az eltemetett 
délkeleti forrás (Dél-moldvai–székelyföldi 15. századi magyar magaskultúra előzményei és öröksége) hungarológiai 
kiskonferenciát a Haza a mélyben kiállítás megnyitása követte, a Székely Mikó Kollégium kórusának közremű-
ködésével (vezényelt Szántó Dombora Anna). A kiállítás a Székely Nemzeti Múzeum és az Országos Széché-
nyi Könyvtár közös rendezvénye, adaptálásával aug. 23-án Kolozsváron, a Mariannum kápolnájában, a VII. 
Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus keretében is kiállítottuk az Apor-kódexet és a 1�. századi zabolai oltárt 
(a látványterv mindkét változatban Damokos Csaba munkája). Júl. 30-án az első Székely Vágta rendezvényen 
a múzeum a Könyvtár és Bordi Zsigmond Loránd előkészítette installációval volt jelen (formaterve ugyancsak 
Damokos Csaba munkája), amelyen a sepsiszentgyörgyi székhelyű egykori Székely (11.) Huszárezred európai 
hadszíntereken, Bukarestig és Párizsig való jelenlétét dolgozta fel. Szept. 1�-én, a Kulturális Örökség Napjai 
alkalmából múzeumpedagógiai programunk keretében Boér Hunor vezette a városismertető séta részvevőit.

– A Természettudományi osztály nagy sikernek örvendő időszakos kiállítást rendezett, Diószeghy László 
1877–1942 Emlékkiállítás (80 éve adományozott lepkegyűjtemény a Székely Nemzeti Múzeumban) címmel, 
2011. márc. 10 – máj. 23. között, ugyanakkor a Háromszéki Diáknapok (Diószeghy László és a Székely 
Nemzeti Múzeum – előadás máj. 13-án), a Múzeumok Világnapja (Bogárpreparálás – tárlatvezetéssel össze-
kötött előadás, máj. 18.), a Kulturális Örökség Napjai (szept. 1�.) és a Gombanap (okt. 1.) rendezvényekhez 
járult hozzá.

– A Régészeti–történelmi osztály idei jelentős megvalósítása volt a múzeumkertben található kőtár-kiál-
lítás rehabilitációja, megújítása. Szakembereink közreműködtek a Haza a mélyben c. kiállítás rendezésében. 
Az osztály tárgyakkal járult hozzá, együtt a Néprajzi osztállyal, a Tulceai Múzeum Fumatul – un viciu istoric 
c. dohányzástörténeti kiállításának a sikeréhez, amely idén, Szatmárnémetiben utolsó állomásához érkezett. 
Munkatársaink ezenkívül részt vettek, segédkeztek a múzeum belső részlegein megvalósult különböző múze-
umpedagógiai programok rendezésében, lebonyolításában is. 

– A Néprajzi osztály Kinda István szervezésében 2011. okt. 1�-én megnyitotta A sár mesterei. Téglavető 
cigányok című időszakos kiállítását. A tárlatnyitót megelőzően ugyanott sor került A cigányok Székelyföldön. 

A Székely Nemzeti Múzeum igazgatói jelentése
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Történelem, hagyomány, életmód című tudományos konferenciára is, melynek előadói a székelyföldi cigányság 
ismert kutatói voltak Kolozsvárról, Sepsiszentgyörgyről, Csíkszeredából.

A Néprajzi osztályról Szőcsné Gazda Enikő és Kinda István 2011. febr. 1�-én Kézdivásárhelyen és Za-
bolán bemutatták a Székelyföldi sgrafitto kerámia, az Erdélyi kályhák és kályhacsempék, valamint az Ellenőrzött 
közösségek című köteteiket, júl. 14-én pedig Zabolán Kinda István bemutatta a Hagyományok béklyójában, 
A Csángó Néprajzi Múzeum kandallócsempe gyűjteménye, valamint A Székely Nemzeti Múzeum c. könyveket. 

Szőcsné Gazda Enikő szakirányításával segítette a Míves Ház által szervezett Háromszéki motívumok prog-
ram megvalósulását és 2011. máj. 4-én megnyitotta a kézművesek munkáiból létrejött kiállítást. Ugyancsak 
az ő szakmai irányításával történt meg a Kászoni Néprajzi Gyűjtemény tárgyainak beazonosítása és ente-
riőrjeinek berendezése (a tájház szept. 1�-én nyílt meg), de részt vett a marosvásárhelyi Néprajzi Múzeum 
kerámia kiállításának megvalósításában is (megnyílt máj. 24-én). 

Kinda István a múzeum Tudományos Tanácsának elnökeként jelentős szerepet vállal az intézmény könyv-
kiadói munkájában, beleértve a kiadványokkal kapcsolatos közbeszerzési eljárásokat. Híreink és reklámanya-
gaink állandó szakmai-nyelvi gondozása mellett intézményünk eseményeinek összefoglalóját több elekt-
ronikus hírlevél számára is eljuttatja magyar és román nyelven. Ugyanő az intézmény megbízásából több 
vendégkiállítás megnyitóján házigazdai feladatkört töltött be.

– A sepsiszentgyörgyi múzeumi központ múzeumpedagógiai eseményeit Demeter Éva közművelődésért 
felelős muzeológus szervezte meg és irányította. Ezek a következők voltak: Az árapataki nők arany kezei című 
kiállításhoz kapcsolódó kézimunkaoktatás (hímzés, rojtkötés) és interaktív tárlatvezetések (2010. nov. 11. 
– dec. 3.); Diószeghy László-emlékkiállítás interaktív tárlatvezetése és múzeumpedagógiai foglalkozások – 
gyöngypillangó és krepp-pillangó készítése (2011. márc. 10 – május 30.); Műemlékvédelmi Világnap – vasúti 
modellek kiállítása, egy Krauss-mozdony történetére építő gyerekkönyv bemutatása (ápr. 18.); Szent György 
Napok (május 3–6.) – Hímző szerda (kiselőadás, látogató által behozott kézimunkák osztályozása, képeslap 
készítése árapataki hímzésminta felhasználásával), Nemezelő csütörtök (gyerekeknek: nemezlabda-készítés, 
haladóknak: textilkép a barátosi festett kazettás mennyezet mintáinak felhasználásával), Bútorfestő péntek 
(bútorfestés, meghívott: Haszmann Gabriella, Csernáton); Múzeumok Világnapja (május 18.) – Diószeghy 
László emlékkiállítás zárórendezvénye (kézműves foglalkozások, meseelemzés, bogárpreparálás-bemutató); 
Váradi Napok – múzeumpedagógiai foglalkozás vezetése a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskolában 
(május 2�.); Haza a mélyben c. kiállításhoz múzeumpedagógiai tevékenység – „szent korona” készítése, Szent 
Erzsébet rózsája (jún. 10.); Múzeumok Éjszakája – denevérekről kamarakiállítás, előadás, denevérhangok 
hallgatása ultrahangdetektorral (jún. 24.); Kulturális Örökség Napjai – Családfa-készítés (szept. 1�.); 
Gombanap: Szarvasgomba – előadások, vetélkedő, gombasavanyúság-verseny, gombakiállítás (okt. 1.); A sár 
mesterei: Téglavető cigányok – meseolvasás és -elemzés a megnyitó alatt (okt. 1�.). 

b. A sepsiszentgyörgyi Gyárfás Jenő Képtár rendezvényei
2010. nov. 1�-én a Gyárfás Jenő Képtárban a Jelek című szobrászati alkotótábor művészei állítottak ki, 

dec. 15-én a Képzőművészet Éve Háromszéken zárórendezvényére került sor, melynek keretében megnyílt 
a háromszéki hivatásos képzőművészek téli tárlata. 

2011. febr. 15-én a budapesti Forrás Galéria által rendezett, Boldogasszony című, szakrális tematikájú 
tárlatot, márc. 23-én Vinczeffy László Ludium (Játékosság) című egyéni festészeti és installációs tárlatát nyi-
tottuk meg. Ápr. 22-én az erdélyi származású, Kanadában élő Sipos Sándor festőművész egyéni tárlatára, 
júl. 12-én pedig a Spirál című nemzetközi alkotótábor és szimpózium zárókiállítására került sor. Szept. 6-án 
Deák Barna és Deák M. Ria művészházaspár grafikai és textil tematikájú, okt. �-én Márton Árpád csíkszere-
dai festőművész könyvbemutatóval egybekötött tárlatát láttuk vendégül.

Vargha Mihály igazgató-művész Bálványok című szobrászati és grafikai tárlata, valamint a művész kataló-
gusának bemutatójára a következő helyszíneken került sor: Gyárfás Jenő Képtár (2010. nov.), Kriterion Ga-
léria, Csíkszereda (2011. febr.), Magyar Köztársaság Főkonzulátusa, Kolozsvár (máj.), Haáz Rezső Múzeum, 
Székelyudvarhely (jún.). 

2011 nyara folyamán Vargha Mihály három jelentős csoportos kiállításon vett részt: Kortárs Magyar 
Szobrászat a budapesti KOGART gyűjteményben, Spirál című nemzetközi kortárs szimpózium és kiállítás 
Sepsiszentgyörgyön, II. Art Camp Bálványos alkotótábor Bálványoson.

Az alkotónak az elmúlt időszakban két köztéri munkáját is felavatták: a Fogolyán Kristóf Megyei Kórház 
épülete oldalán a Fogolyán Kristóf-emlékplakettet, valamint Kovászna Megye Tanácsa épületének előcsarno-
kában Potsa József főispán mellszobrát. 
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c. A Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér eseményei
A tárgyévben a legfiatalabb egységünk 24 kulturális eseményt szervezett. A 2010. végi események között 

számon tartjuk Kozma Levente és Rareş Moldovan MEME c. kiállítását, budapesti alkotók FFF c. csoportos 
kiállítását, az Artist Talk című beszélgetéseket (a MEME kurátorával, az FFF kiállítóival, Kusztos Attila és Sza-
bó Lala képzőművészekkel), a 2010 karácsonyán Kézdivásárhelyen sorra került Magma-közönségtalálkozót 
és katalógusbemutatót, valamint Veres Szabolcs és Csiki Csaba Cicalley c. elektroakusztikus koncertjét.

2011. jan. 15-én csoportos kiállítást nyitottunk 34 alkotó részvételével : a gyűjtemény címen, márc. 5-én 
szintén csoportos kiállítást Baby on Board / Gyerek a fedélzeten címmel. Három alkalommal a Whokiqui csa-
patával közösen Miénk itt a tér címen gyerekfoglalkozásokra került sor. Ápr. 1-jén a Magma egyéves fennál-
lását ünnepeltük, ennek keretében bemutatásra került a 2010. év katalógusainak díszkiadása, plakátkiállítást 
avattunk, és az első egy évet elevenítettük fel vetített képek révén.

A kiállítások sorát Irsai Zsolt és Kali Szabolcs Mester és tanítványa 3. című emlékkiállítása, Jovánovics 
György Képzetek című első romániai egyéni kiállítása, Baász Imre Rácstörő című évfordulós emlékkiállítása, 
Albert Levente Rozsdasereg című egyéni, Anca Benera és Estefán Arnold Ideiglenes történelem tanszék című 
közös, Călin Dan Érzelmes építészet stb. című egyéni, a kézdivásárhelyi Vigadóban pedig a Baby on Board / 
Gyerek a fedélzeten című csoportos kiállítás gyarapította. A Képzetek és a Rácstörő kiállításokhoz interaktív 
tárlatvezetést szerveztünk. 

Magma Video Night elnevezésű eseményeinken a Magma gyűjteményéből vetítettünk videót a Múzeum-
kertben, Kézdivásárhelyen és a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház keretében zajló IX. Nemzetiségi 
Színházi Kollokviumon. 

d. Erdővidék Múzeumának rendezvényei
A baróti múzeumi egység szervezésében az év folyamán öt, előadással egybekötött kiállításmegnyitóra ke-

rült sor: 2011. jan. 25-én Zakariás Attila Kós Károly-díjas sepsiszentgyörgyi építésznek, márc. 2�-én Szekeres 
Attila István heraldikusnak, ápr. 5-én a Járjuk be Erdővidéket! című túramozgalom szervezőinek a kiállítását, 
ápr. 26-án A rovarok világa című tárlatot, jún. �-én a sepsiszentgyörgyi székhelyű Camera Club Siculorum 
fotóklub kiállítását nyitották meg. 

A kiállítások mellett hetente – összesen 25 alkalommal – tudományos és ismeretterjesztő előadásokra 
került sor, valamint bemutatásra kerültek Kádár Gyula történész, Kisgyörgy Zoltán geológus, újságíró, vala-
mint Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla legújabb könyvei.

Erdővidék Múzeumához és a Gaál Mózes Egyesülethez fűződik a regionális jelentőségű éves rendezvény, 
idén a IV. Erdővidéki Középkori és Reneszánsz Napok megszervezése is, melynek eseményein több mint 300-an 
vettek részt.

e. Csernátoni Haszmann Pál Múzeum
A múzeumban zajló turistaforgalom, a látogatók fogadása, a hagyományos mesterségek elsajátítására szer-

vezett alkotótáborok, valamint a múzeumpedagógiai foglalkozások zavartalanul működtek, a megszokott 
rendszerességgel és szakmaisággal.

Időszakos kiállítások: 2011. márc. 15-én ünnepi kiállítást nyitottak Haszmann Gabriella munkáiból, Nép-
művészeti kiállítás nemzeti ünnepünk, március 15. tiszteletére címmel. Jún. 1-jén nyílt a Csutkabuba – Népi 
gyermekjátékok időszakos kiállítása, ahol a múzeum gyűjteményében található gyermekjátékok mellett kiállí-
tásra kerültek a Végh Antal-vetélkedőre benevező csapatok által készített „kis találmányok”, gyermekjátékok 
is. Szintén jún. 1-jén nyílt a Gyermekábrázolás régi idők fotográfiáin című fotókiállítás, 46 nagyméretű fotóval 
a múzeum fotóarchívumából, mely az 1868-as évtől 1�68-ig 100 évet ölel fel a fotográfia történetéből. A kiál-
lításokat D. Haszmann Orsolya rendezte. Júl. 30-án az Óriáspince-tetőn megrendezett Székely Vágtán a székek 
bemutatóján Csernátont a múzeum gyűjteményéből összeállított anyag (lószerszámok, ráfos szekér), illetve 
a múzeum munkatársai által összeállított fotókiállítás képviselte, amely a Ló a magyar történelemben, Lóábrá-
zolás a háromszéki nemesi családok címerein, és A ló a székely ember mindennapjaiban témák köré szerveződött. 
Aug. 1�–21-én részt vettek a múzeum képviselői a Székölykök gyermekfesztiválon, a Katrosában, ahol az al-
kotóműhelyek tevékenységébe is bekapcsolódtak, emellett egy rögtönzött kiállítással berendezték a Múzeumi 
sétányt a csernátoni múzeum anyagából, ahol régi mesterségeket mutattak be, mint a méhészkedés, fonás-szö-
vés stb., de fotók segítségével megelevenedett az egész gyűjtemény. Szept. 22-én Haszmann Gabriella egyéni 
népművészeti kiállítása nyílt Pécsen a Pannon Magyar Házban, ahol szept. 24-én kézműves tevékenységre is sor 
került, a Míves Szombat meghívottja ugyanis Haszmann Gabriella bútorfestő, gyűjteménykezelő volt.

A Székely Nemzeti Múzeum igazgatói jelentése
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Saját vándorkiállítások: Jún. 18-án Székely életképek, tárgyakban őrzött hagyomány címmel nyílt időszakos 
kiállítás a Múzeumok Éjszakája rendezvény keretén belül a Haszmann Pál Múzeum anyagából, a Mezőgaz-
dasági Gépmúzeumban, Mezőkövesden. A csernátoni múzeumot Haszmann László, Haszmann Lajos, D. 
Haszmann Orsolya és Dimény H. Árpád képviselték. Továbbá jún. 26-án nyílt a KÉPEKFK 2010 Szabadtéri 
Óriásfotó-tárlat a pécsi Határokon Túli Magyarságért Alapítvány és a Haszmann Pál Múzeum közös szer-
vezésében. A vándorkiállítás a Pécs, Európa Kulturális Fővárosa rendezvényre készült, 3 év fotóterméséből, 
melyet pécsi fotóművészek csernátoni terepmunkájuk során készítettek. Pécs, Bóly, Nagyszeben után 2011 
nyarán Csernátonban voltak láthatóak az óriásfotók.

Emlékünnepségek: Márc. 21-én a 200 éve született Végh Antal megemlékezésen az ágyúöntő főhadnagyra, 
székely ezermesterre emlékeztek a múzeumban, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Haszmann Pál 
Múzeum közös szervezésében. Máj. 14-én a 2011. évi Bod Péter-napok zárórendezvényeként a tanítóképző 
igazgatója, tanárai és diákjai rövid műsorral tisztelegtek Bod Péter emléke, szellemisége előtt a skanzenben. 
Máj. 28-án tartották a Végh Antal-vetélkedőt a Jeles Napok Háromszéken rendezvénysorozat részeként, a Ko-
vászna Megyei Művelődési Központ és a Haszmann Pál Múzeum közös szervezésében, a csernátoni múzeum-
részlegen. A rendezvényen háromszéki általános iskolás csapatok vettek részt.

Konferenciák, szakmai rendezvények: A csernátoni múzeum adott helyet az Óvónők kreativitási versenyének, 
jún. 2-án, a megyei tanfelügyelőség szervezésében, mely egy verseny jellegű szakmai műhely volt óvónők ré-
szére. A rendezvény nem csak az idei tematikával – Identitástudat, a nemzeti hovatartozás érzésének az ápolása 
az óvodában – kapcsolódott szorosan a helyszínhez, hiszen köztudott, hogy az óvónők nyári táborának tíz 
évre visszamenően a múzeum adott otthont. Jún. 20–26-án a brassói Hans Mattis Teutsch Művészeti Líceum 
a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum segítségével Művészeti Nyári Praktika tábort szervezett. 
A 30 tehetséges fiatal a táborozás két napját a csernátoni múzeumban töltötte. Szept. 18. és okt. 3. között 
a pécsi Bálicsi Integrációs Nevelési és Oktatási Központ diákjai kísérő tanáraikkal a múzeum szőttes és festett 
bútor anyagát tanulmányozták, gyakorolva a múzeum alkotóműhelyében a szövést és a bútorfestést.

A bútorfestő-, fafaragó-, és néptánctáborok egy-két hetes turnusokban zajlottak, a hagyományokhoz híven. 
A szervezett csoportok mellett 2011-ben is számos egyéni alkotó tért vissza, de voltak olyanok is, akik idén ér-
keztek először, fafaragást, bútorfestést, nemezelést, vagy más kézműves mesterséget tanulni Haszmann László, 
Haszmann Lajos, Haszmann Gabriella, Haszmann József, Haszmann Pál és D. Haszmann Orsolya irányításá-
val. A táborok mindig egy-egy rögtönzött kiállítással zárultak, ahol a résztvevők bemutatták az elkészült mun-
káikat. A tavasztól őszig tartó idényben mintegy 450-500 alkotó fiatal fordult meg a skanzenben. Júl. 25–30. 
között volt a VII. Kerületi Ifjúsági Tábor. Júl. 30-tól aug. 5-ig kisújszállási diákok voltak a Csernátoni Nép-
főiskola és a múzeum vendégei. Aug. 5–14. között csíkzsögödi kisiskolás tánccsoport néptánc- és kézműves 
tábora zajlott. Aug. 15–21-én budapesti alkotócsoport tevékenykedett az alkotóműhelyekben. Szept. 8–10-én 
Vakációbúcsúztató a múzeumban címmel rendeztek évadzárót az iskolás korosztálynak, melyen mintegy 200 
fiatal vett részt. Szept. 1�-én bekapcsolódott a múzeum a Kulturális Örökség Napok háromszéki rendezvényei-
nek sorába, melynek A fa öröksége címet adták 2011-ben a szervezők. A csernátoni Haszmann Pál Tájmúzeum 
udvarán családi program várta a látogatókat, ahol megismerkedhettek a fa megmunkálásának lépéseivel, és 
olyan kézműves foglalkozásokon, bemutatókon vehettek részt, amelyek a fához kötődnek.

Múzeumpedagógiai rendezvények, események: Ápr. 18–22-én Haszmann Gabriella irányításával került meg-
rendezésre a Tojásíró tanfolyam kicsiknek és nagyoknak múzeumpedagógiai tevékenység, óvodások, iskolások, 
pedagógusok, szülők részvételével. Jún. 1-jén Gyermeknap a múzeumkertben címmel tartottak egész napos 
rendezvényt a helyi iskola, óvoda diákjainak, pedagógusainak közreműködésével. A rendezvényen a bútorfes-
tés, nemezelés, gyöngyfűzés, fafaragás, mézeskalács-díszítés, bőrözés, gipszöntés mellett népzene és néptánc, 
élményszínház, ügyességi vetélkedők, sportjátékok és Zorkóczy Zenóbia színművésznő Túl az Óperencián 
című gyermekelőadása színesítette a programot. Jún. 2�–28-án Kézműves játszóházat tartottak a pécsi Míves 
Mag Műhely kézműveseivel, néprajzosaival. Jún. 24–30-án zajlott a Gyermek néptánccsoportok kézműves és 
néptánc tábora, júl. 8–14. között sepsiszentgyörgyi diákok táboroztak a múzeumban. Júl. 15–1�. között 
tartották a Végh Antal-vetélkedő nyertes csapatainak jutalomtáborát. Csernáton, Martonfalva, Nagyborosnyó 
és Ozsdola általános iskolás diákjai a tábor ideje alatt belekóstoltak a bútorfestés, fafaragás rejtelmeibe, de 
gyöngyfűzés és nemezelés is színesítette a programot. A tábort a Kovászna Megyei Művelődési Központ és 
a Haszmann Pál Múzeum szervezte.

Könyvbemutató: Jún. �-én mutatták be Dr. Szőcs Géza A család hangja című könyvét a csernátoni mú-
zeumban. Haszmann Pál muzeológus üdvözlő szavai után Sylvester Lajos közíró méltatta röviden Dr. Szőcs 
Géza munkásságát.
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f. Kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum
Időszakos múzeumi kiállítás: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok igazgatóságának vándorkiállí-

tása Körmönfontak, fonatok, csomók, bogok címmel volt a Kézművesség határok nélkül elnevezésű nemzetközi 
program harmadik rendezvénye.

Időszakos képzőművészeti kiállítások: Vargha Mihály szobrászművész Bálványok című egyéni kiállítása 
(2011. jan. 15. – febr. 6.); Kovács Géza szobrász kisplasztikai kiállítása (febr. 10. – márc. 5.), Ünnepi tárlat 
Március 15. tiszteletére, a kézdivásárhelyi, sepsiszentgyörgyi és brassói képzőművészek közös tárlata (márc. 
13. – ápr. 10.), Sárosi Csaba grafikus évfordulós kiállítása (ápr. 1�. – máj. 8.), Incitato – Ló a vadászatban, 
a 1�. nemzetközi művésztábor zárókiállítása (júl. 1�. – aug. 2�.), Incze István festőművész Udvarterek című 
kiállítása (aug. 31. – okt. 31.)

Saját képzőművészeti vándorkiállítás: jún. 11. – júl. �. között Borosz Irma születésének 100. évfordulójára 
a kovásznai művelődési ház zsebtermében megrendezett emlékkiállítás a Céhtörténeti Múzeum 1� darabból 
álló képzőművészeti gyűjteményéből. A kiállítást a Kovászna Megyei Művelődési Központ felkérésére Dobolyi 
Annamária művészettörténész-muzeológus rendezte és nyitotta meg.

Könyvbemutatók, író-olvasó találkozók az Incze László Teremben: jan. 21-én a Moldvai Csángó Magyarok 
Szövetsége és a Zelegor kiadó 10 év Moldvában – Csángó oktatási program 2000–2010 című könyvének be-
mutatója; jan. 25-én Koszta István Nem csak Erdély volt a tét – Kései tudósítás a párizsi konferenciáról című 
könyv bemutatója; febr. 1�-én a kolozsvári Kriza János Néprajzi Társaság és a Székely Nemzeti Múzeum 
kiadványainak bemutatója a zabolai Pro Museum Egyesület szervezésében; márc. 13-án Egyed Ákos Erdély 
1848–1849 című könyvének bemutatója; ápr. 20-án dr. Szőcs Géza: A család hangja kötetének bemutatója 
és író-olvasó találkozó.

Dimény Erika részt vett továbbá a Székölykök gyermekfesztivál múzeumpedagógiai foglalkozásainak ki-
dolgozásában (aug. 1�–21.).

g. A zabolai Csángó Néprajzi Múzeum rendezvényei és hozzájárulásai
Időszakos kiállítások: a zabolai egység a kolozsvári BBTE – Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékével, 

valamint a Kriza János Néprajzi Társasággal együttműködve Kolozsváron 2011. márc. 2-án megnyitotta 
a Juhászélet a háromszéki Zabolán című időszakos tárlatát, ugyanott márc. 24-én Az erdélyi szászok kulturális 
öröksége témájú kiállítást. A Csángó Néprajzi Múzeum zabolai székházában további három kiállítás bemuta-
tására került sor: jún. 28-án a Gróf Mikes Kelemen háromszéki huszárezredes (1820–1849), júl. 1�-én A zabo-
lai románok hagyományos népi kultúrája, aug. 13-án pedig az Iskolai élet az orbaiszéki Páván és Zabolán című 
időszakos tárlatokat nyitották meg.

Az év folyamán az intézmény számos más jellegű rendezvénynek is otthona volt, febr. 1�-én Szőcsné 
Gazda Enikő, Kinda István és Pozsony Ferenc új néprajzi kiadványokat mutatott be, márc. 3-án Kisgyörgy 
Zoltán Harangoskönyvét, a Sógor Csaba EP-képviselő támogatásával Brüsszelben megjelent, Mük szeretünk 
itt élni című csángókról szóló kiadványt, júl. 14-én Kinda István: Hagyományok béklyójában, Pozsony Ferenc 
– Kinda István: A Csángó Néprajzi Múzeum kandallócsempe gyűjteménye, valamint a A Székely Nemzeti Múze-
um (szerk. Kinda István) köteteket mutatták be.

A zabolai múzeum közreműködésével ápr. 2-án a XXX. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár 
idején szervezett Etno-moziban bemutatták a Kék és kék. Tánchagyomány-őrzés a zabola-pávai (Háromszék) 
cigány közösségekben című filmet, ápr. �-én a pusztinai Magyar Házban a Kinda István: Ellenőrzött közösségek, 
valamint a Moldvai csángók 1990–2010 (szerk. Ilyés Sándor, Peti Lehel és Pozsony Ferenc, Kolozsvár, 2010) 
kiadványokat. Szept. 3-án a zabolai Gyöngyharmat táncegyüttes alakulásának 15. évfordulója alkalmából az 
intézmény házigazdai teendőket is ellátott, s ugyanígy megszervezte az immár hagyományos, Fiatal Néprajz-
kutatók (VIII.) Szemináriumát, melyet idén Árkoson tartottak meg.

4. tudományos élet

4.1. Gyűjtemények feldolgozása, belső és külső kutatómunka
– A Könyvtár szakkönyvvel és egyéb dokumentációs anyaggal, bedolgozással (pl. német szövegek for-

dításával Gyenge Gabriella) támogatta a múzeumbeli szakmai tevékenységet, beleértve a múzeum program-
jaiba bekapcsolódott külső munkatársakat, rendelkezésére állt az érdeklődő közönségnek (kutatók, olvasók, 
érdeklődők), és ebben az évben is belső és külső munkatársak bevonásával ellensúlyozta munkaerőhiányát 
(pl. Derzsi Tímea egyetemi hallgató a kisnyomtatványok gyűjteményéből a színlapokon dolgozott, Nagy 
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Szabolcs veszprémi levéltáros a Kratochvill-hagyatékon és az 1�16–1�20-as időszakra vonatkozó dokumen-
tumanyagon). Boér Hunor a zágoni Mikes Kelemen háromszéki kultuszára, a székely „rabonbánok” mű-
velődéstörténeti kérdésére, valamint a délkelet-erdélyi magyar földtani érdeklődésre, Keöpeczi Sebestyén 
Józsefre stb. vonatkozó dokumentumanyagon dolgozott.

– A Természettudományi osztályon Kocs Irén kutatási területe az ormányosalkatú bogarak biodiverzitása. 
Az idén sikerült néhányszor terepen gyűjtenie (Háromszéki-, Baróti-, Hargita-hegység), a mintegy �00 bogár-
ból preparálás és meghatározás után kerülnek a kiválasztott példányok a gyűjteménybe. Megkezdte a Székely 
Nemzeti Múzeum ormányosalkatú bogárgyűjteményének felállítását (Anthribidae, Nemonychidae, Rhinchi-
tidae, Attelabidae, Apionidae, Nanophyidae családok), párhuzamosan a katalógust is készíti. Tudománytör-
téneti kutatásként ugyanő a Diószeghy László Retyezát-hegységben végzett kutatásaihoz kapcsolódó levéltári 
anyagot dolgozta fel, és megkezdte a Barátosi Bibó József etnobotanikai gyűjteményének feldolgozását. 

– A Régészeti–történelmi osztály több régészeti ásatást valósított meg, illetve dolgozott a bementett leletanya-
gon (Csernáton-Ika-vár, Dálnok-Református templom – Bordi Zsigmond Lóránd ásatásai). Terepbejárásra és 
további terepmunkára került sor közel 20 lelőhelyen, mindenekelőtt Sepsiszentgyörgy és a környező telepü-
lések (Árkos, Gidófalva, Szotyor, Kilyén, Kökös) térségében.

– A Néprajzi osztály muzeológusai Szentkatolna, Barót, Imecsfalva, Nagyajta, Zágon, Csernáton, Kovász-
na, Erdőfüle, Középajta, Alsórákos, Kászonaltíz és Feltíz, Gyergyószárhegy, Nagyborosnyó, Cófalva, Zabola, 
Orbaitelek, Kelementelke, Gyulakuta, Havadtő, Erdőszentgyörgy, Hármasfalu, Vargyas területén, valamint 
a sepsiszentgyörgyi levéltárban végeztek néprajzi gyűjtőmunkát. A fotótéka intenzív feldolgozása mellett 
a Roediger-hagyaték, valamint a László Ferenc-hagyaték rendszerezése történt meg. A néprajzi gyűjtemé-
nyeket számos külső szakember tanulmányozta: egy német, angol, olasz és román kutatókból álló csoport a 
festékes szőnyegeket, az Iparművészeti Múzeum munkatársai az úrihímzéseket tekintették át. A digitalizálási 
munkálatoknak köszönhetően különösen megugrott a fotótéka fényképanyagát felhasználók száma: több 
mint �0 igénylést iktattunk az osztályon. 

– A csernátoni Haszmann Pál Múzeumban folytatódott a tárgyévben is a múzeum levéltári anyagának 
rendszerezése, melyet Haszmann Pál muzeológus végez. Folyamatos a múzeum fotóanyagának, illetve írott 
anyagainak a digitalizálása. Haszmann Gabriella a múzeum feliratos falvédőinek a feldolgozását végezte el a 
2010. évben, az anyag rendszerezése, fertőtlenítése 2011 nyarán történt, folyamatban van egy jövő évben ren-
dezendő nagyszabású kiállítás tervének kidolgozása, mely e tárgycsoportot fogja bemutatni az érdeklődőknek. 
D. Haszmann Orsolya a múzeum első világháborús írott és fotóanyagának kutatását végzi. Fenti munkák, ku-
tatások eredményéről közlések jelentek meg a múzeum kiadványának, a Csernátoni Füzeteknek a hasábjain. 

– Dimény Attila muzeológus Kézdivásárhely polgárosodását kutatja; Dimény Erika muzeológus a Céh-
történeti Múzeum állandó és időszakos kiállításainak, rendezvényeinek múzeumpedagógiai szempontú be-
mutatásán dolgozott, ill. a múzeumban őrzött céhes privilégiumok kutatását végzi; Dobolyi Annamária 
Kézdivásárhely 1�–20. századi épített örökségét vizsgálja.

– A zabolai Csángó Néprajzi Múzeum külső munkatársai (Pozsony Ferenc, Dimény Attila, Kinda István) 
a polgári lakáskultúra elemeit és a gorzafalvi kerámia kutatását kezdték el egyetemisták bevonásával, valamint 
folytatták a helyi népi kultúra feltárását. 

4.2. Tudományos konferenciák és ismeretterjesztő előadások, egyéb tudományos teljesítmények 
– A Könyvtárból dolgozatokkal Boér Hunor vett részt megemlékezésen, ismeretterjesztő és tudományos 

ülésszakon: A Magyar Autonóm Tartomány Múzeumainak Kollektív Tanácsa, 1956–1957 (az Erdélyi Múze-
um-Egyesület Marosvásárhelyi Fiókegyesülete tudományos ülésszaka A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 
keretében, Szováta, 2010. nov. 13.); A földtani tudományok magyar fogadtatása a Kárpát-kanyarban, a Székely 
Nemzeti Múzeum tudománytörténeti anyagának tükrében (a Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörté-
neti szakosztályának 40 éves ünnepi megemlékezése, Budapest, nov. 22.); Rabonbán útikalauz az Olt mentére 
(Ugron Gábor és kora, emlékülés az ábránfalvi Ugron család és a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum szer-
vezésében, Székelyudvarhely, 2011. márc. 12.); előbbi változataként Rabonbán útikalauz (Anyanyelvápolók 
Erdélyi Szövetsége, Setétpataki tábor, júl. 8.); A háromszéki Mikes-kultusz történetéhez (Literaturtransfer und 
Interkulturalität im Exil: Das Werk von Kelemen Mikes im Kontext der europäischen Aufklärung, MTA Iroda-
lomtudományi Intézet, Budapest, okt. 12–15.). Ugyanő további átfogóbb munkát a 2002-es népszámlálás 
erdélyi/székelyföldi etnikai-felekezeti adatainak térinformatikai feldolgozása terén végzett, a D. G. Scheint 
1833-as Székelyföld-leírásának magyar fordítását gondozta, a Pesty Frigyes 1864–1865-ös székelyföldi és dél-
erdélyi magyar helynévgyűjtésének kiadását szervezte (az Országos Széchényi Könyvtárral közös program; 
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társkoordinátor Boka László, szakmai koordinátor Pál-Antal Sándor, főmunkatársak Csáki Árpád és Deme-
ter Lajos), valamint a Sepsiszentgyörgy első városi említésének 550. évfordulója tiszteletére kiadni készített 
két kötetet lektorált (Csáki Árpád: A sepsiszentgyörgyi református egyház a 17–19. században; Cserey Zoltán 
– József Álmos: Sepsiszentgyörgy képes története, javított és bővített kiadás), és idén is szerkeszti-gondozza 
a múzeumi évkönyvet, lektorálja annak történettudományi fejezeteit. 

– A Természettudományi osztályról Kocs Irén a Magyar Rovartani Társaság éves ülésszakán vett részt 
(Budapest, 2011. febr. 18–1�.; előadásának címe: A Magyar Természettudományi Múzeumban található, Szé-
kelyföldön gyűjtött ormányosok), a Romániai Lepkészek Társaságának meghívására pedig országos ülésszakon 
képviselte intézményünket Kolozsváron (Al XXI-lea Simpozion Naţional al Societăţii Române de Lepidoptero-
logie, ápr. 16–1�.; előadásának címe: Colecţia de lepidoptere László Diószeghy, donată acum 80 de ani Muze-
ului Naţional Secuiesc), részt vett továbbá A Magyar Természettudományos Muzeológusok XXIX. Találkozóján 
(Esztergom, aug. 2�–30.).

– A Régészeti–történelmi osztály szakemberei az alábbi tudományos rendezvényeken, konferenciákon 
vettek részt. Sztáncsuj Sándor József a 2010. novemberi, Piatra-Neamţ-on megrendezett, Cucuteni – Religie şi 
artă konferencián tartott előadást, valamint a VIII. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencián, Marosvásárhelyen. 
Bordi Zsigmond Lóránd 2011. szeptemberben a III. Énlaka Konferencián adott elő. Tudományos ismeretter-
jesztő előadásokat Kovásznán (Sztáncsuj Sándor József, 2010. dec.) és Kökösben (Bordi Zsigmond Lóránd, 
2011. márc.) tartottak.

– A Néprajzi osztály muzeológusai közül Kinda István fiatal néprajzkutatót figyelemre méltó eredménye-
iért az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya 2010-ben 
Debüt-díjjal tüntette ki. Szőcsné Gazda Enikőt pedig az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület tüntette 
ki Bányai János-díjjal a Székelyföld néprajzának szakszerű feltárásáért (2011. ápr.). Ugyanő januárban sikere-
sen megvédte A háromszéki hozomány a 19. században című doktori disszertációját a Debreceni Egyetemen, 
júniusban pedig Székelyföld népművészeti kutatásának története című egyéni pályázatával elnyerte a Magyar 
Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíját a 2011–2014 közötti időszakra. A posztdoktori 
ösztöndíjjal megvalósuló kutatás bázisintézményei a Székely Nemzeti Múzeum és a budapesti Néprajzi 
Múzeum.

A Néprajzi osztály muzeológusai az elmúlt évben is több konferencián képviselték intézményünket, tar-
tottak különböző rendezvényeken tudományos előadásokat. Kinda István júl. �-én a Kriza János Néprajzi 
Társaság által Árkoson szervezett, Néprajztudomány és néprajzi muzeológia interdiszciplináris megközelítésben 
című konferencián Természetkiélő mesterségek. Erdővidéki és háromszéki példa címmel. Aug. 23-án a Kolozs-
váron megrendezett VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Nyelv és kultúra a változó régióban) Székely-
föld-paneljének társszervezője volt Pozsony Ferenc akadémikussal, több előadás moderátoraként szerepelt. 
Ezen a rangos konferencián Gazdálkodói habitusok és váltások Háromszéken a 20–21. században címmel 
tartott előadást. A Székely Nemzeti Múzeumban okt. 1�-én megrendezett A cigányok Székelyföldön – Törté-
nelem, hagyomány, életmód konferencián Életutak és életterek a nagyborosnyói cigányoknál címmel adott elő.

Szőcsné Gazda Enikő osztályvezető is több előadást tartott: jan. 21-én a Míves Ház kézművesképzésén 
A háromszéki fazekasság forma- és motívumkincse címmel; 2011. márciusban Árkoson A Szentkereszty család 
címmel; ápr. 2�-én a Műemlékvédelmi Világnap rendezvényein Történelmi kapuk Háromszéken címmel; júl. 
�-én a Kriza János Néprajzi Társaság által Árkoson szervezett, Néprajztudomány és néprajzi muzeológia inter-
diszciplináris megközelítésben című konferencián, Értelmiségi életmód Háromszéken a 19. század végén – 20. 
század elején címmel; júl. 13-án a textilművészeti előadássorozaton Háromszék textilművészete címmel; aug. 
26-án a Kolozsváron megrendezett VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Nyelv és kultúra a változó 
régióban) Inventáriumok felhasználása a régi lakásberendezések rekonstruálásában címmel; aug. 2�-én Bölön-
ben az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Konferencia meghívottjaként, Régi és új szokásaink címmel.

– A csernátoni Haszmann Pál Múzeumban a 2011. márc. 21-én Végh Antal születésének 200. évfordulója 
alkalmából szervezett emlékünnepségen D. Haszmann Orsolya Végh Antal élete és munkássága címmel tar-
tott előadást. Ugyancsak ő máj. 5–6-án A Duna-régió közösségeinek kulturális öröksége, Európa jövője – a jövő 
kultúrája elnevezésű nemzetközi konferencián vett részt Pécsen, ahol Az örökségelemek közvetítésének színterei 
és formái Csernátonban címmel tartott vetített képes előadást. Jún. 18-án, Mezőkövesden, Székely életképek, 
tárgyakban őrzött hagyomány címmel szintén D. Haszmann Orsolya tartott előadást, a hasonló címet viselő 
és a csernátoni múzeumrészleget bemutató kiállítás megnyitóján. 

Szept. 3-án részt vett a múzeum küldöttsége a mezőkövesdi XIII. Országos Mezőgazdasági Gépésztalál-
kozón, ahol az érdeklődők megtekinthették a jún. 28-án, a Múzeumok Éjszakája rendezvény alkalmából 
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berendezett kiállítást, mely a csernátoni Haszmann Pál Múzeumot mutatta be 52 nagyméretű fotó, illetve 
Haszmann Gabriella festett és Haszmann József faragott tárgyain keresztül. A rendezvényen Haszmann Pál 
tartott előadást a múzeum mezőgazdasági szerszám- és gépgyűjteményéről. Szept. 1�-én a Kulturális Örökség 
Napok 2011-es rendezvénye alkalmából Haszmann Pál A fafaragás ősi szimbólumrendszere címmel tartott 
előadást. Szept. 22-én, Pécsen Haszmann Gabriella a háromszéki bútorfestés rejtelmeibe avatta be az érdek-
lődőket, Bútorfestés Háromszéken című előadásával.

– A kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum 2011. júl. 2�-én házigazdája és támogatója volt a helyi építé-
szek által szervezett Építész műhely konferenciának, amelyen Dobolyi Annamária művészettörténész-muzeo-
lógus Kézdivásárhely története. A kézdivásárhelyi múzeum és az épített örökség címmel előadást is tartott.

Dimény Attila néprajzos-muzeológus részt vett Pécsen a Kolozsvár – Pécs, néprajzi – kulturális antropoló-
giai doktori konferencián (2011. ápr. 8.), előadásának címe Polgári egyesületek Kézdivásárhelyen (1842–1948); 
a Néprajztudomány és a néprajzi muzeológia interdiszciplináris megközelítésben címmel a Kriza János Néprajzi 
Társaság által Árkoson megszervezett konferencián (júl. �–10.), előadásának címe Egyesületi élet Kézdivásár-
helyen (1842–1948); a Kolozsváron megrendezett VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, előadásának 
címe Polgári egyesületek Kézdivásárhelyen a 19. században (aug. 23.).

Dimény Erika néprajzos-muzeológus a Bukarestben megszervezett múzeumpedagógiai szemináriumon 
(2010. nov. 15–16.) tartott előadást, Patrimoniul muzeal, obiect de contemplaţie sau subiect de dialog? címmel.

4.3. Szak- és ismeretterjesztő közlés
– A Könyvtárból Boér Hunor megjelent dolgozatai: A történeti Erdély magyar népességének területi 

tagolódása 2002-ben, Acta Siculica 2010, �15–�28 (valamint a múzeum honlapján ennek javított változa-
ta); „Székelyföldek” és etnikai-felekezeti viszonyaik 2002-ben, in: A mezővárostól a rendezett tanácsú városig 
(szerk. Garda Dezső, Státus Kiadó, Csíkszereda, 2011, 280–30�; a 2010. jún. 2–3-i gyergyószentmiklósi 
történészkonferencia dolgozatai); A Székely Nemzeti Múzeum, in: A Székely Nemzeti Múzeum (szerk. Kinda 
István; �–10), valamint A könyvtár gyűjteményei (Uo.; 13–20). Ugyanő gondozta és fordította a 2010-es 
Panteon katalógusunk szövegét, valamint írta A Székely Nemzeti Múzeum DVD videójának szövegét (2010).

– A Természetrajzi osztályról Kocs Irén A Magyar Természettudományi Múzeum Bogárgyűjteményében 
található, Székelyföldön gyűjtött ormányosalkatú bogarak fajlistája (Coleoptera: Curculionoidea) (Acta Sicu-
lica 2010, 105–121), valamint A természettudományi gyűjtemények, in: A Székely Nemzeti Múzeum (szerk. 
Kinda István; 21–26) dolgozatokat tette közzé.

– A Régészeti–történelmi osztályról Bordi Zsigmond Lóránd közölt évkönyvünkben (A második kökösi 
csata, Acta Siculica 2010, 355–3�4, valamint Radu Zăgreanuval közösen, Auxilia de la Olteni – Controverse 
şi interpretări, uo., 261–282). Sztáncsuj Sándor Józsefnek jelentek meg tudományos dolgozatai több szakmai 
kiadványban (László Attilával közösen: Vase cu torţi pastilate, descoperite în aria Ariuşd-Cucuteni – Unele 
probleme privind evoluţia şi cronologia culturii Ariuşd în sud-estul Transilvaniei, Acta Siculica 2010, 1�1–
1�4; Berecki Sándorral közösen: The Copper Age Settlement from Târgu Mureş. Aspects of Chronology 
and Contacts of the Ariuşd Culture, Marisia 31, 2011). Munkatársaink közreműködtek a Székely Nemzeti 
Múzeum történelmét, gyűjteményeit bemutató új kötet létrejöttében, melyhez Bordi Zsigmond Lóránd 
a történelmi gyűjtemény, Sztáncsuj Sándor József a régészeti gyűjtemény bemutató fejezeteit írták (A Székely 
Nemzeti Múzeum, szerk. Kinda István; 2�–34, illetve 35–42). 

– A Néprajzi osztályról Kinda István önálló kötetet publikált Hagyományok béklyójában. Tanulmányok 
a falusi életmódok és kényszerstratégiák témaköréből címmel (Székely Nemzeti Múzeum – Kriza János Néprajzi 
Társaság, Sepsiszentgyörgy–Kolozsvár, 2011, 328 oldal), és Pozsony Ferenccel együtt katalógust adott ki 
A Csángó Néprajzi Múzeum kandallócsempe gyűjteménye címmel (Csángó Néprajzi Múzeum – Kriza János 
Néprajzi Társaság, Zabola–Kolozsvár, 2011, 88 oldal), emellett három tanulmányt (Meszesek. Népi iparűzés 
Vargyason a 21. században, Ház és Ember 23, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 2011, 16�–1�8; 
Mobilitate socială şi linii de forţă ale economiei în viaţa romilor cărămidari, in: Spectrum. Cercetări sociale 
despre romi (ed. Toma Stefánia, Fosztó László), Editura Institutului Pentru Studierea Problemelor Minori-
tăţilor Naţionale – Kriterion, Cluj-Napoca, 2011, 36�–383; valamint Az élettér és lakáskultúra főbb sajá-
tosságai a háromszéki cigányoknál, Acta Siculica 2010, 58�–608); két ismertetőt (A zabolai Csángó Néprajzi 
Múzeum, in: A Székely Nemzeti Múzeum, 81–�0, Pozsony Ferenccel), valamint A Székely Nemzeti Múzeum 
Acta Siculica évkönyvsorozata (Örökségünk, V, 1, Székelyudvarhely, 2011, 18); egy interjút (Értékmentés 
katedrán és terepen. Beszélgetés Pozsony Ferenc akadémikussal, néprajzkutatóval, Helikon, XXII, 2011, 16 
(582), aug., 2–3) közölt.
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Szőcsné Gazda Enikő magyar és román nyelven egyaránt megjelenő műtárgykatalógussal jelentkezett 
az év folyamán: a Székelyföldi sgrafitto kerámia (Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2010, 134 ol-
dal), és Ceramica zgrafitată din Ţinutul Secuiesc (Muzeul Naţional Secuiesc, Sf. Gheorghe, 2010, 130 oldal). 
Emellett tanulmányai (Polgárosodás és modernizáció Orbaiszéken. A kovásznai fürdők példája, Acta Siculica 
2010, 565–5�8; Az udvarház árnyékában. A futásfalvi Hamar család, Ház és Ember 23, Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum, Szentendre, 2011, 21–46), közleményei jelentek meg (Udvarhelyszéki székelykapuk a Székely 
Nemzeti Múzeum fotótárában, Örökségünk, IV, 4, 4–5; valamint A néprajzi gyűjtemény, in: A Székely Nem-
zeti Múzeum (szerk. Kinda István), 43–52. Ezenkívül a Háromszék című napilapban a tárgyév alatt � cikkben 
ismertette a néprajzi osztály és a múzeum egyéb műkincseit.

– A baróti Erdővidék Múzeumából Demeter László évkönyvünkben közölt dolgozatot Demeter Lajossal 
közösen, Háromszéki honvédek, nemzetőrök, honleányok és honfiak az 1848–4�. évi szabadságharcban III. 
Angyalos címmel (Acta Siculica 2010, 311–322).

– A csernátoni Haszmann Pál Múzeum kiadványa, a Csernátoni Füzetek esetében, mivel a Haszmann csa-
lád minden tagja tevőlegesen hozzájárult a múzeum munkájához, nem csak az alkalmazott szakemberek szak-
közlését tüntetjük fel. Az utolsó 12 hónapban D. Haszmann Orsolya szerkesztésében megjelent öt számból 
Haszmann Pál (A feliratos falvédők továbbélése Háromszéken, CsF, 53, 12–14; Szellemi testamentumunk, 
CsF, 55, 5–6, Coroi Arturra emlékezve, CsF, 55, 10), D. Haszmann Orsolya (Írásba mentett múlt – Egy első 
világháborús napló elemzése, 1. rész, CsF, 53, 4–�; 2. rész, CsF, 54, 10–13; Emlékállítás a közösség által, CsF, 
55, 12–15; A néptánc bűvöletében, CsF, 56, 3–5), és Dimény H. Árpád (Az egész falut kiviszik Pécsre, CsF, 
53, 10–11; Borbándi kovács számadást készít, CsF, 53, 8–�) írásait emeljük ki.

– A kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeumból Dimény Attila Kézdivásárhely polgári fejlődésének belső 
tényezői a 20. század közepéig címmel közölt dolgozatot (Acta Siculica 2010, 445–458); Dimény Erika 
publikációi: A kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum 200�–2010-es múzeumpedagógiai foglalkozásai, Acta 
Siculica 2010, �3–82; Társadalmi kapcsolatok a magyarszováti temetkezési szokásokban, in: Mezőség. Törté-
nelem, örökség, társadalom, Kriterion, 2010, 118–140; Dobolyi Annamária közleménye pedig: A kézdivásár-
helyi Céhtörténeti Múzeum, Marosvidék, 12, 2, 31–33.

5.4. Szak- és ismeretterjesztő kiadványok
Szépen alakult múzeumi kiadványaink sora is. A tárgyévben a �34 oldal terjedelemben megjelent Acta 

Siculica 2010 múzeumi évkönyvön kívül az Eszmény és hasonlatosság tanulmánykötetet (Tanulmányok és adat-
közlések Barabás Miklós születésének 200. évfordulójára; szerk. Jánó Mihály, társkiadó a Pallas-Akadémia Kiadó, 
Csíkszereda–Sepsiszentgyörgy, 2010) és négy katalógust sikerült megjelentetnünk (Panteon – A sepsiszentgyör-
gyi Gyárfás Jenő Képtár állandó kiállítása – Expoziţia de bază a Galeriilor de Artă „Gyárfás Jenő” din Sfântu Ghe-
orghe, második, bővített kiadás, 2010; Szőcsné Gazda Enikő: Székelyföldi sgrafitto kerámia, 2010; Uő: Cerami-
ca zgrafitată din Ţinutul Secuiesc, 2010; A Székely Nemzeti Múzeum, szerk. Kinda István, 2011), valamint egy 
további kötetet a Kriza János Néprajzi Társasággal (Kinda István: Hagyományok béklyójában – Tanulmányok 
a falusi életmódok és kényszerstratégiák témaköréből, Kriza János Néprajzi Társaság, Sepsiszentgyörgy–Kolozsvár, 
2011). 2010 végén mutathattuk be a Képzőművészet Éve Háromszéken 2010 programok keretében készült, 
A Székely Nemzeti Múzeum című, magyar és román nyelvű kisfilmet tartalmazó, DVD-n forgalmazott ismer-
tető videót (Boér Hunor, Damokos Csaba, Musát Arnold, Török József; narrátor Kovács Kázmér). 

Anyagilag hozzájárult továbbá a múzeum a Signa praehistorica (Studia in honorem magistri Attila László 
septuagesimo anno; ed. Bolohan, Neculai et alii, Univ. Al. I. Cuza – Academia Română, Iaşi, 2010) tanul-
mánykötet megjelenéséhez, és kiadta 2011-ben Kovászna Megye Tanácsával Az erdélyi fejedelmek székelyeknek 
adott címereslevelei (válogatás a Magyar Országos Levéltár okleveleiből) katalógust (a szept. 22–24-i, Tüdős S. 
Kinga szervezte In Memoriam Demény Lajos  konferencia stúdiókiállításának anyaga). 

– Változatlanul negyedévi rendszerességgel jelenik meg a csernátoni Haszmann Pál Múzeum munkájának 
köszönhetően a Csernátoni Füzetek honismereti folyóirat (2008-tól kiadója a Csernátoni Haszmann Pál Köz-
művelődési Egyesület, a tárgyévben az 53–5�. számok, szerk. D. Haszmann Orsolya), amely méltó a felsőhá-
romszéki nagyközségnek a településen messze túlmutató eleven és színvonalas művelődési életéhez. 

– A zabolai Csángó Néprajzi Múzeum idén megjelentette saját kályhacsempe-gyűjteményének már emlí-
tett szakmai katalógusát (Pozsony Ferenc – Kinda István: A Csángó Néprajzi Múzeum kandallócsempe gyűjte-
ménye, Csángó Néprajzi Múzeum – Kriza János Néprajzi Társaság, Zabola–Kolozsvár, 2011, 88 oldal).

A Székely Nemzeti Múzeum igazgatói jelentése
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VARGHA Mihály

Raportul de activităţi al Muzeului Naţional Secuiesc
(noiembrie 2010 – octombrie 2011)

Acest raport doreşte să devină consola unui ciclu de conducere de cinci ani. Cinci ani pe care le-am in-
vestit, după puterile şi capacităţile noastre, în consolidarea internă şi externă a instituţiei, în servirea cât mai 
bună şi mai exigentă a publicului larg şi celui de specialitate. Noi, colaboratorii interni, am încercat să deve-
nim o echipă profesională unită pentru ca să putem construi în jurul nostru un public înţelegător şi senzitiv, 
care să acorde o atenţie sensibilă la străduinţele şi la munca noastră. Am citit cu plăcere rezultatele sondajului 
care au arătat că, după teatru, muzeul nostru este a doua cea mai cunoscută instituţie culturală din judeţ. 
Sprijinul şi grija susţinătorilor noştri, Consiliul Judeţean Covasna, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe 
sunt esenţiale pentru noi şi le mulţumim şi cu acest prilej în numele publicului nostru.

1. Probleme generale

Efectele negative ale crizei economico-financiare din perioada noiembrie 2010 – octombrie 2011 ne-au 
afectat numai pe plan personal, mai puţin pe plan profesional, ca specialişti ai muzeului. Este un eveniment 
marcant în istoria instituţiei faptul că am reuşit să cumpărăm terenul de 4000 m2 din vecinătatea muzeului, 
care sperăm să contribuie atât la înviorarea turismului local cât şi la rezolvarea unor probleme funcţionale ale 
muzeului. Aici, sub egida instituţiei de 136 ani, dorim să înfiinţăm Muzeul Artei Moderne din Transilvania 
cu săli de expoziţii moderne, cu un restaurant al muzeului, magazin de suveniruri, ateliere artistice.

Am realizat şi planurile noastre profesionale cele mai importante: lângă Codicele Apor am restaurat alta-
rul pictat din Zăbala, am conservat monumentalele noastre porţi secuieşti, iar specialiştii noştri la nevoie şi-
au oferit ajutorul şi în afara instituţiei, aducem aici doar câteva exemple: în cadrul programului de restaurare 
a porţilor secuieşti am adus pentru conservare o poartă secuiască din Alungeni şi am dat o mână de ajutor 
la înnoirea expoziţiilor memoriale din Zagon. Activitatea noastră anuală mult diversificată o vom prezenta 
mai jos în mod detaliat.

1.1 Statutul muzeului în sfera colecţiilor publice 
Muzeul Naţional Secuiesc este o instituţie regională subvenţionată de Consiliul Judeţean Covasna. Sub-

unităţile sale cuprind o bibliotecă, secţii interne de ştiinţele naturii, de arheologie-istorie şi de etnografie, 
galeriile de arte plastice din Sfântu Gheorghe (Galeriile de Artă „Gyárfás Jenő”, Spaţiul Expoziţional de Artă 
Contemporană Magma), respectiv unităţi externe ca cele din Baraolt (Muzeul Depresiunii Baraolt), din Cer-
nat (Muzeul „Haszmann Pál”), din Târgu Secuiesc (Muzeul Breslelor) şi cel din Zăbala (Muzeul Etnografic 
Ceangăiesc). Din bugetul aferent anului 2011 Muzeul Naţional Secuiesc a cheltuit 381.800 lei pe programe; 
această sumă cuprinde şi cele 35.180 lei obţinute din proiecte lansate de Fondul Cultural Naţional şi Minis-
terul Resurselor Naţionale (Ungaria). Veniturile noastre sunt realizate din bilete de intrare, închiriere săli, taxe 
de monitorizare arheologică, şi reprezintă puţin mai mult de un sfert din sumele cheltuite pe programe. Acti-
vitatea de colectare de fonduri a fost facilitată eficient în continuare de Fundaţia Muzeul Naţional Secuiesc.

În perioada discutată reţeaua muzeelor noastre a fost vizitată de 52.�25 oaspeţi, cu zece mii de persoane 
mai mult faţă de anul trecut. Am introdus o taxă unică de intrare, care permite în ziua achiziţionării biletului 
vizitarea tuturor celor trei unităţi din municipiu (clădirea principală, Galeriile de Artă „Gyárfás Jenő”, Spa-
ţiul Expoziţional de Artă Contemporană „Magma”).

Directorului Mihály Vargha i-a fost decernat într-un cadru festiv, la Consulatul Ungariei din Miercurea-
Ciuc, premiul Pro Cultura Hungarica al Ministerului Resurselor Naţionale din Ungaria.

1.2. Probleme organizatorice şi resursele umane
După valul de reducere al personalului din anul trecut, în acest an mai mulţi colegi şi-au dat demisia, în 

primul rând datorită salariilor mici, care nu depind de noi: muzeografii Hajnalka Barabás, Zsigmond Lóránd 
Bordi, Lóránt László Méder, referentul de resurse umane Judit Rátz şi muncitorul Csaba Mihály. Ghidarea 
expoziţiilor intră în sarcinile specialiştilor muzeului, iar datorită numărului scăzut de angajaţi frecvenţa aces-
teia s-a ridicat de la 4-5 săptămâni la 5-6 săptămâni pe an; am reuşit însă şi în acest an să angajăm un ghid 
calificat cel puţin pentru perioada de vârf: pe Beáta Rácz. 

– Personalul nostru administrativ este compus din: Anna Szabó – contabil, Tünde Tamás – secretară, Edit 
Bernád – referent resurse umane, respectiv József Zavicsa – administrator. 
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– În perioada discutată, programele de pedagogie muzeală au fost asigurate de muzeografa Éva Demeter. 
Administratorul parcului de calculatoare şi tehnicianul paginii web a muzeului (www.sznm.ro) este în con-
tinuare Róbert Bagoly.

– Colegii de la Bibliotecă: Gabriella Gyenge – bibliotecar-conservator, respectiv bibliotecarii-muzeografi 
Hunor Boér şi Zoltán Tiboldi (cel din urmă, deşi este pensionar, participă în continuare la munca secţiei).

– La Secţia de Ştiinţele Naturii sarcinile sunt îndeplinite de muzeograful Irén Kocs. Conservatorul An-
namária Nagy a intrat în luna mai în concediu de naştere, după care în concediu de doi ani de creşterea 
copilului. Pe lângă faptul că participă şi la redactarea anuarului muzeului, Acta Siculica muzeografa secţiei 
îndeplineşte şi funcţia de vicepreşedinte al Fundaţiei Muzeului Naţional Secuiesc, fiind totodată şi reprezen-
tantul organizaţiei sindicale a angajaţilor muzeului. 

– La începutul anului, la Secţia Arheologie-Istorie lucrau patru muzeografi, din care între timp trei şi-au 
dat demisia (arheologii Lóránt László Méder şi Zsigmond Lóránd Bordi în februarie, respectiv noiembrie 
2011, istoricul de artă Hajnalka Barabás în septembrie); în prezent sarcinile secţiei sunt îndeplinite de arheo-
logul Sándor József Sztáncsuj, restauratorul József Szeles, respectiv conservatorul Irén Mandalian. Restaurato-
rul József Szeles a luat parte anul trecut la cursuri de perfecţionare profesională la Bucureşti şi la Budapesta.

– Secţia de Etnografie a funcţionat cu doi muzeografi (István Kinda şi Enikő Szőcsné Gazda), respectiv 
doi conservatori (Kinga Katalin Lázár-Prezsmer şi Zoltán Tankó). În luna ianuarie 2011 Enikő Szőcsné 
Gazda a obţinut titlul de doctor în etnografie la Universitatea din Debrecen (Ungaria). István Kinda, preşe-
dintele Consiliului Ştiinţific al instituţiei, a fost promovat în funcţia de muzeograf principal. Kinga Katalin 
Lázár-Prezsmer îşi continuă studiile la Facultatea de Arhitectură din Sibiu (Conservare şi Restaurare).

– La Galeriile de Artă „Gyárfás Jenő” lucrează muzeograful Imre Géza Sántha; conservatorul Orsolya 
Vinczeffy s-a întors şi ea din concediul de creşterea copilului. Munca organizatorică de la Spaţiul Expoziţio-
nal de Artă Contemporană Magma a fost asigurată de Attila Kispál, Ágnes Kispál şi Barnabás Vetró, care sunt 
în acelaşi timp şi curatorii Galeriilor de Artă „Gyárfás Jenő” ce funcţionează cu personal scăzut.

– În Muzeul Depresiunii Baraolt lucrează: muzeograful László Demeter şi conservatorul Edit Hoffmann. 
Pe parcursul lunii iulie ambii colegi au fost promovaţi în funcţie în cadrul domeniilor lor de activitate.

– În Muzeul „Haszmann Pál” din Cernat lucrează: muzeograful Pál-Péter Haszmann, restauratorul Lajos 
Haszmann, conservatorul Gabriella Haszmann şi paznicul de noapte László Haszmann. În iunie 2011 Lajos 
Haszmann a fost promovat în funcţie. Pagina de internet a muzeului este îngrijită de Orsolya D. Haszmann 
(www.haszmannpalmuzeum.ro).

– În Muzeul Breslelor din Târgu Secuiesc muzeografi de etnografie sunt Attila Dimény şi Erika Dimény, 
muzeograf de istoric Annamária Dobolyi. Conservatori sunt Laura Ercse şi Zoltán Orosz. În dec. 2010 
Erika Dimény şi Annamária Dobolyi au finalizat cu succes cursul de perfecţionare în profesia de muzeograf, 
început anul trecut la Bucureşti. În iunie 2011 Erika Dimény şi Annamária Dobolyi, respectiv Laura Ercse 
şi Zoltán Orosz au fost promovaţi în funcţie.

– Colectivul de muncă al Muzeului Etnografic Ceangăiesc din Zăbala s-a completat pe parcursul verii 
cu Attila Vass, muzeograf suplinitor. Levente Dóczé s-a ocupat în continuare de urgenţele de conservare pe 
baza unui contract de colaborare. Pe lângă obţinerea unor finanţări pentru susţinerea funcţionării instituţiei, 
academicianul Ferenc Pozsony, fondatorul muzeului, István Kinda şi Attila Dimény, au organizat programe 
profesionale de marcă şi au administrat şi pagina de internet a instituţiei (www.csangomuzeum.ro). 

1.3. Dezvoltarea infrastructurii 
– Am reuşit să ne folosim de o ocazie unică pentru dezvoltarea muzeului şi să cumpărăm cu sprijinul fi-

nanţatorului instituţiei un teren de 4000 m2 din vecinătatea noastră. Acest teren poate contribui nu numai la 
dezvoltarea instituţiei ci şi a turismului local şi regional, deoarece vom putea construi Muzeul Artei Moderne 
din Transilvania cu un complex de agrement modern. Înlăturarea ruinelor clădirilor existente a început deja, 
mai mult, pe acest teren s-a organizat un târg general în cadrul Zilelor Sfântu Gheorghe din 2011. La planurile 
viitorului complex lucrează o echipă de specialişti.

– În cadrul Programului de Restaurare a Porţilor Secuieşti am aşezat pe socluri noi cele 5 porţi secuieşti 
aflate în incinta muzeului. Inspectorul de specialitate al lucrărilor a fost restauratorul din Cristuru-Secuiesc 
Levente Domokos, iar coordonatorul lucrărilor antreprenorul József Zsók. 

– Gardul muzeului, dinspre strada Kós Károly, a fost renovat din fonduri proprii, lucrările au fost execu-
tate de firma Conmixt. Am schimbat şi reinstalat în forma lor originală elementele din lemn, am reacoperit 
şi tencuit pilonii.
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– Am început şi renovarea totală a acoperişului aripei sudice a clădirii principale aflată în stare critică, de 
aceea am închis începând cu luna septembrie 2011 expoziţiile permanente de arheologie şi istorie medievală. 
Lucrările sunt finanţate de Consiliul Judeţean Covasna.

– Realizarea planurilor de extindere a clădirii Muzeului Depresiunii Baraolt, ce nu mai poate găzdui 
colecţiile înmulţite, au fost încredinţate arhitecţilor Anthony Gall din Budapesta şi Győző Esztány din 
Miercurea-Ciuc. Consiliul Judeţean Covasna a contribuit la realizarea planurilor cu 50.000 lei. Extinderea 
clădirii a devenit şi mai presantă datorită necesităţii expunerii în condiţii corespunzătoare a scheletului de 
mastodon Anancus Arvernensis. Sperăm că vom găsi sursele financiare necesare construirii clădirii şi, mai 
târziu, întreţinerii acesteia. 

– Numărul vizitatorilor Muzeului Etnografic Ceangăiesc din Zăbala a fost semnificativ influenţat de în-
ceperea lucrărilor de întreţinere a tronsonului Covasna – Târgu Secuiesc, datorită căreia localitatea a devenit 
practic inaccesibilă cu autobuzul. Cu toate acestea, conform înregistrărilor, numărul vizitatorilor individuali 
şi al celor în grupuri mici a crescut faţă de anii trecuţi. 

1.4. Fundaţii şi asociaţii de sprijin
– Fundaţia Muzeul Naţional Secuiesc: Fundaţia a elaborat � proiecte din care 4 au avut succes: Programul 

de cercetare etnografică a Muzeului Naţional Secuiesc, programul de pedagogie muzeală „Coc pâinea la un 
cuptor” au fost finanţate de Administrarea Fondurilor „Bethlen Gábor” (Budapesta); realizarea manuscriselor 
Biserica Romano-catolică din Sfântu Gheorghe în secolele XVIII–XIX şi Biserica Reformată din Sfântu Gheorghe 
în secolele XVII–XIX a fost sprijinită de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe. Fundaţia Communitas a 
suportat cheltuielile de transport ale muzeografului nostru la Sesiunea a XXIX-a a Muzeografilor Maghiari de 
Ştiinţele Naturii.

Fundaţia a sprijinit financiar mai multe evenimente de succes ale muzeului, dintre care menţionăm: Ex-
poziţia Memorială László Diószeghy (1877–1942) – colecţia de lepidoptere donată Muzeului Naţional Secuiesc 
acum 80 de ani, vernisajul expoziţiei Ludium (Ludice) a lui László Vinczeffy, organizarea expoziţiilor Supa 
neagră – Istoria cafelei şi Meşterii noroiului. Ţiganii cărămidari, respectiv diferite programe de pedagogie 
muzeală pe parcursul anului. Fundaţia a completat, de asemenea, sumele alocate lucrărilor de restaurare 
a porţilor secuieşti ale muzeului.

– Asociaţia Culturală „Gaál Mózes” (Baraolt): a contribuit la dezvoltarea Muzeului Depresiunii Baraolt şi 
la acoperirea cheltuielilor manifestărilor culturale prin proiecte de finanţare şi alte surse.

– Pe lângă Muzeul „Haszmann Pál” din Cernat, alături de Asociaţia Culturală „Bod Péter” şi Şcoala 
Populară din Cernat, activează ca persoană juridică Asociaţia Culturală „Haszmann Pál”, cu scopul de a îm-
bogăţi colecţiile muzeului, de a prezenta şi a mediatiza aceste valori prin expoziţii şi publicaţii. De asemenea, 
asociaţia sprijină prin proiecte de finanţare organizarea programelor de pedagogie muzeală şi a taberelor de 
creaţie din primăvară până în toamnă.

În perioada discutată Asociaţia a avut 5 proiecte de succes, cheltuielile de editare a numărului 56 al Cser-
nátoni Füzetek [Caietelor din Cernat], Expoziţia de artă populară pentru comemorarea Revoluţiei din 1848, 
programele de pedagogie muzeală Curs de condeierea ouălor pentru cei mici şi mari, Ziua Copiilor în Grădina 
Muzeului au fost sprijinite de Fundaţia „Szülőföld” şi de succesorul de drept al acesteia Administrarea Fon-
durilor „Bethlen Gábor” (Budapesta), cheltuielile de editare a numerelor 53, 54, 5� ale Caietelor din Cernat 
(Csernátoni Füzetek), Expoziţia de artă populară pentru comemorarea Revoluţiei din 1848, programele de 
pedagogie muzeală Curs de condeierea ouălor pentru cei mici şi mari, Ziua Copiilor în Grădina Muzeului, pro-
gramele Păpuşi din ştiulete – Copiii pe fotografiile de altă dată, Expoziţia de fotografii Gigantice, Adio vacanţă! 
şi taberele de creaţie din martie până octombrie au fost sprijinite de Consiliul Judeţean Covasna, iar editarea 
numărului 55 al Caietelor din Cernat (Csernátoni Füzetek), programul Adio Vacanţă! şi taberele de meşteşu-
guri populare şi de dansuri populare, din martie până octombrie de către Fundaţia Communitas.

– Asociaţia Prietenilor Muzeului din Târgu Secuiesc: datele personale şi instituţionale ale asociaţiei de 
sprijin nu s-au schimbat. Asociaţia a acordat sprijin fizic organizării expoziţiilor periodice şi activităţilor de 
pedagogie muzeală. La data de 16 dec. 2010 Asociaţia a semnat un acord de colaborare cu Muzeul Naţional 
Secuiesc, pe perioadă nedeterminată, în vederea susţinerii din punct de vedere profesional şi financiar Muze-
ul de Istoria Fotografiei din Târgu Secuiesc, ce urmează a fi deschis.

– Asociaţia Pro Museum (Zăbala): Instituţia a asigurat, prin proiecte de finanţare, sursele financiare 
necesare funcţionării instituţiei, dezvoltării infrastructurii şi realizării programelor profesionale ale Muze-
ului Etnografic Ceangăiesc (seminarul etnografic de zece zile, conferinţe, expoziţii în ţară şi în străinătate). 
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Sponsori: Consiliul Local al Comunei Zăbala, Fundaţia „Szülőföld” din Ungaria, Fundaţia Communitas, 
Administrarea Fondurilor „Bethlen Gábor”, Ministerul Resurselor Naţionale din Ungaria, Asociaţia Etno-
grafică „Kriza János”. 

2. Colecţii

2.1. Depozitare, evidenţă
– În Bibliotecă, în domeniul colecţiilor muzeale, Gabriella Gyenge a continuat catalogarea colecţiilor 

vechi de carte şi revistă cu programul Alice 5.50 (3200 de titluri) şi a completat/clarificat numeroase date 
incomplete/nesigure. Noul catalog electronic a ajuns la 31.800 de titluri. În ceea ce priveşte colecţiile de carte 
şi revistă de specialitate, s-au efectuat lucrările de gestionare-catalogare prevăzute de reglementările în vigoare, 
în primul rând pe materialul de după 1950 (Zoltán Tiboldi, Hunor Boér). S-a luat în evidenţă noua colecţie 
provenită din moştenirea lui Ádám Kónya (Gabriella Gyenge).

– La Secţia de Ştiinţele Naturii am reuşit şi finalizăm conservarea colecţiilor botanice (��66 de numere de 
inventar) şi etnobotanice (53�5 de numere de inventar), ordonarea alfabetică a acestora, respectiv verificarea 
inventarului. S-au realizat 186 fişiere descriptive DocPat noi; am clasificat şi trimis la Bucureşti 308 bucăţi, 
din care 63 au fost clasate în categoria de tezaur şi 245 de bucăţi în categoria de fond, sperăm să primim 
aprobarea acestora până la sfârşitul anului. 

– La Secţia de Arheologie-Istorie s-a continuat revizia colecţiilor şi este în curs de realizare actualizarea 
numerelor topografice. S-au realizat fişierele descriptive DocPat pentru 300 de obiecte. Zsigmond Lóránd 
Bordi s-a ocupat de o parte a armelor păstrate în colecţia de istorie a muzeului, iar împreună cu József Szeles 
au restaurat exponatele din lapidariul muzeului. În vara anului în curs Sándor József Sztáncsuj s-a ocupat de 
o parte a materialului săpat la Ariuşd cu ajutorul studenţilor de la Facultatea de Istorie şi Istoria Artei a Uni-
versităţii Babeş-Bolyai, care şi-au efectuat practica de vară la muzeu. 

– La Secţia de Etnografie continuă actualizarea numerelor topografice. S-a realizat clasificarea şi revi-
zia cahlelor şi a covoarelor secuieşti (Kinga Katalin Lázár-Prezsmer), continuă revizia uneltelor de ţesut şi 
cusut (Zoltán Tankó), respectiv revizia colecţiei de mobilă (Enikő Szőcsné Gazda). S-au procesat 15� fişe 
descriptive DocPat. De asemenea, la această secţie continuă digitalizarea fototecii, a fotonegativelor pe sticlă 
şi benzilor de filme. O parte a acestor lucrări s-a realizat printr-un proiect finanţat de Fundaţia „Szülőföld”. 
Intensitatea acestor lucrări de digitalizare se reflectă în faptul că aproximativ 10.000 de diafilme, imagini pe 
hârtie şi fotonegative pe sticlă pot fi deja studiate pe calculatoarele noastre; actualizarea evidenţei acestora 
este în curs. În perioada discutată Ministerului Culturii a aprobat clasarea a 25 de obiecte muzeale ale Secţiei, 
dintre care 11 în categoria de tezaur şi 14 în categoria de fond.

– În Galeriile de Artă „Gyárfás Jenő” s-au realizat 12�0 fişe descriptive DocPat. Am reuşit şi în acest an să 
îmbogăţim colecţia galeriei cu mai multe obiecte. Depozitarea obiectelor rămâne însă o problemă, deoarece 
nu dispunem de spaţiul de depozitare suficient şi nici de mobilier corespunzător depozitării acestora.

- În Muzeul „Haszmann Pál” din Cernat au fost inventariate 6422 de obiecte, iar pentru mai mult de 
�000 s-a verificat şi s-a completat evidenţa. Verificarea şi completarea numerelor de inventar a obiectelor s-a 
realizat pe parcursul evacuării podului conacului, spaţiul principal de depozitare a muzeului. Aceste lucrări 
au început cu mult înainte, dar au continuat şi în lunile oct. 2010 – mai 2011. Colecţia muzeului s-a îm-
bogăţit cu numeroase obiecte ale căror inventariere, fotografiere şi realizarea fişelor descriptive este în curs. 
O problemă nerezolvată rămâne în continuare lipsa spaţiilor de depozitare.

– Colecţia Muzeului Breslelor din Tg. Secuiesc are în prezent 3008 de obiecte inventariate. Inventarul 
etnografic (B) conţine 2184 de obiecte, inventarul de istorie (A) 311, iar cel de arte plastice (C) 513. Este 
în curs luarea în evidenţă muzeală şi financiară a obiectelor noi recepţionate pe parcursul anului 2011. Până 
acum s-au întocmit fişe DocPat pentru 2226 de obiecte dintre care 1�3 aparţin inventarului de istorie (A), 
1520 inventarului etnografic şi meşteşugăresc (B), iar 513 inventarului de arte plastice (C). De asemenea, 
s-au întocmit fişe descriptive pentru obiectele nou-recepţionate şi este în curs inventarierea acestora. Re-
cepţionarea materialului nou, fotografiile şi fişele descriptive au fost realizate de muzeografii Attila Dimény, 
Erika Dimény şi Annamária Dobolyi, iar procesarea electronică de conservatorul Laura Ercse şi muzeograful 
Annamária Dobolyi.

– Colecţia Muzeului Ceangăiesc din Zăbala are inventarul actualizat la zi. Obiectele muzeale noi sunt 
luate în evidenţa electronică şi foto imediat după dezinfectare şi conservare. 
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2.2. Conservare, restaurare
– Cea mai mare realizare a Bibliotecii Muzeului este restaurarea hărţii lui Ignaz Müller (Mappa geogra-

phica novissima regni Hungariae, Viena, 1�6�), o adevărată raritate, realizată de restauratorul Éva Benedek 
în Muzeul Secuiesc al Ciucului (Miercurea-Ciuc). Tot ea a restaurat şi certificatul de participare a muzeului 
nostru la Expoziţia Mondială de la Paris din 1�00.

– La Secţia de Arheologie-Istorie restauratorul József Szeles a restaurat �0 de obiecte aparţinând secţiilor 
de arheologie, istorie şi de etnografie. De asemenea a colaborat la amenajarea magaziei, la organizarea/realiza-
rea altor expoziţii ale secţiilor Muzeului Naţional Secuiesc (în special expoziţia Comoară în adâncuri). Kinga 
Katalin Lázár-Prezsmer a efectuat restaurarea lăzii familiei Kálnoky şi a jilţului lui Tamás Basa.

– La Secţia de Etnografie a continuat împachetarea în hârtie pH-neutră a colecţiei de fotonegative şi ne-
gative pe sticlă, asigurând păstrarea corespunzătoare a încă peste 3000 de negative. S-au făcut paşi importanţi 
în modernizarea magaziilor (eliminarea bazinului de apă ce punea în pericol magazia de mobilă), restaurarea 
casei din zona Ciucului (reamenajarea podului, a obiectelor de uz casnic, tratarea chimică a scândurilor de 
streaşină), reinstalarea, restaurarea porţilor secuieşti. Schimbarea soclurilor la porţile datând din 1�33 din 
Dalnic, respectiv din 18�5 din Zetea au fost efectuate de firma Conmixt, sub coordonarea lui József Zsók, 
iar lucrările de restaurare de către Kinga Katalin Lázár-Prezsmer şi Levente Domokos. Este în curs şi tratarea 
chimică antimicotică a porţii secuieşti din 1�51 din Dalnic. Kinga Katalin Lázár-Prezsmer a restaurat şi 
� obiecte ceramice, 2 cahle, 4 obiecte textile, 4 obiecte de metal. 

– La Muzeul Depresiunii Baraolt planificăm conservarea craniului scheletului Anancus Arvernensis, sub 
coordonarea paleontologului Lajos Tamás Katona (Muzeul de Ştiinţele Naturii al Regiunii Bakony, din Zirc, 
Ungaria).

– În muzeul „Haszmann Pál” din Cernat s-a efectuat în ultima perioadă o activitate intensă de conservare 
a fondului muzeal, lucrările de dezinfectare, conservare şi restaurare a colecţiilor s-au desfăşurat într-un ritm 
bun (4133 de obiecte de lemn şi de metal). Pe parcursul primăverii şi verii acestui an au fost dezinfectate şi 
curăţate de praf colecţia de textile şi broderii, s-a realizat tratarea cu ulei de in a unui număr semnificativ de 
obiecte din lemn, cât şi a grinzilor principale. Lucrările au fost efectuate de restauratorul Lajos Haszmann, 
paznicul de noapte László Haszmann, conservatorul Gabriella Haszmann şi colaboratorul extern Orsolya D. 
Haszmann, sub coordonarea muzeografului Pál Haszmann. László Haszmann s-a ocupat de îngrijirea curţii, 
iar Lajos Haszmann de întreţinerea muzeului. În iunie 2011 s-a efectuat dezinfectarea Casei de la Vâlcele cu 
rezultate bune. Fiind o secţie cu puţini angajaţi, toate lucrările s-au efectuat prin efort comun.

– În perioada noi.-dec. 2010, în Muzeul Breslelor din Tg. Secuiesc am mutat depozitul de arte plastice 
în clădirea principală unde putem asigura condiţii de depozitare sigure acestor opere; fostul depozit de arte 
plastice a devenit magazie gospodărească. S-a efectuat dezinfectarea şi curăţarea de praf a colecţiei de păpuşi 
îmbrăcate în port popular Zsuzsi şi Andris, cât şi a colecţiei de textile. Pentru a preveni infecţia de molii am 
instalat capcane de molii în încăperi; am tratat cu ulei de in grinzile principale din curtea muzeului; am 
reînnoit inscripţiile plăcilor de piatră, datate din 1833. S-a efectuat şi curăţarea de praf şi conservarea maşi-
nilor de pompieri; la începutul anului ne-am apucat de reamenajarea magaziilor, pentru utilizarea eficientă 
a spaţiului. Lucrările au fost efectuate de muzeograful Laura Ercse şi conservatorul Zoltán Orosz, respectiv 
Éva Szőke, personal de serviciu şi paznic de sală, sub coordonarea muzeografilor instituţiei. Conservatorul 
Zoltán Orosz s-a ocupat de întreţinerea clădirii şi a curţii şi de alte lucrări generale de întreţinere. 

– În Muzeul Etnografic Ceangăiesc din Zăbala dezinfectarea şi conservarea obiectelor muzeale se desfă-
şoară într-un loc special amenajat acestui scop. În acest an am efectuat conservarea a 300 de obiecte. Levente 
Dóczé s-a ocupat de curăţarea, conservarea şi restaurarea ansamblului de mobilă burgheză achiziţionat în 
cursul anului, făcând astfel posibilă expunerea acestor mobile în cadrul expoziţiei de amenajări interioare 
burgheze (Interioare burgheze de altădată), organizată la Tg. Secuiesc. Kinga Katalin Lázár-Prezsmer a resta-
urat din colecţia muzeului un mintean.

2.3. Îmbogăţirea colecţiilor
– Biblioteca s-a îmbogăţit prin colectarea publicaţiilor proprii, prin donaţii, achiziţionări şi schimb inter-

instituţional. Cel mai important susţinător este în mod tradiţional Biblioteca Academiei de Ştiinţe a Ungari-
ei, iar principalii parteneri în acest an sunt instituţiile noastre partenere: Societatea Etnografică „Kriza János”, 
Societatea Muzeului Ardelean din Cluj-Napoca, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţi-
onale, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, Asociaţia pentru 
Protejarea Monumentelor şi a Locurilor Comemorative din Partium şi Banat, Societatea Carpatină Ardelea-
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nă, Biblioteca Universitară din Debrecen (Ungaria), Arhiva Judeţului Veszprém (Ungaria). Achiziţionările 
s-au concentrat în continuare asupra literaturii de specialitate referitoare la Ţara Secuiască (siculica) şi la cea 
de politici minoritare, de cunoaşterea zonelor cu populaţie maghiară din România. Fototeca s-a îmbogăţit 
cu noile fotonegative menţionate, cumpărate din moştenirea Ádám Kónya. 

– Secţia de Ştiinţele Naturii s-a îmbogăţit în 2011 cu 421 curculionide a căror catalogare electronică este 
în curs.

– Secţia de Arheologie-Istorie s-a îmbogăţit cu 500 de obiecte în urma cercetărilor arheologice (săpături, 
periegheză, inspecţie la faţa locului) efectuate în cursul anului. Colecţia arheologică s-a completat şi cu do-
naţii dintre care cele mai semnificative sunt descoperirile recepţionate în urma colectării în zona siturilor 
arheologice din perimetrul Sf. Gheorghe, de către Lajos Demeter, respectiv cele din regiunea Felsőháromszék 
(Scaunul Kézdi), de către József Puskás. Conservarea, restaurarea şi catalogarea acestora este în curs. Colecţia 
de istorie s-a îmbogăţit, de asemenea, cu multe obiecte cumpărate sau donate instituţiei. 

– În catalogul Secţiei de Etnografie s-au înregistrat pe parcursul anului 32� de obiecte noi, intrate în spe-
cial prin donaţii. Majoritatea noilor achiziţii sunt obiecte textile şi de uz general, cele mai semnificative fiind 
coroana amvonului şi masa împărtăşaniei din secolul al XIX-lea aparţinând bisericii unitariene din Racoşul 
de Jos, o colecţie de negative pe sticlă, din Aiud, o vioară dintre primele manufacturate de faimosul lutier 
din Arcuş János Duka.

– Colecţia Galeriei de Artă „Gyárfás Jenő” s-a îmbogăţit în ultimul an cu 13 obiecte de artă, printre care 
câte o operă a sculptorului Ginette Sántha, a pictorilor József Balla şi Sándor Sipos, a graficianului Barna 
Deák, respectiv două opere aparţinând graficianului Nándor Lajos Varga.

– Colecţiile Muzeului depresiunii Baraolt s-au îmbogăţit cu 30 de obiecte. Biblioteca muzeului a fost 
catalogată de conservatorul Edit Hoffmann. 

– Muzeul „Haszmann Pál” din Cernat a recepţionat 2803 de obiecte noi: 523 materiale scrise (acte, docu-
mente, necrologuri, documente de proprietate, cărţi), 51 de mobile populare (lăzi pictate şi de zestre, mobilier 
de şezut, canapele, scaune), 1�6 obiecte din fontă (sobe de fontă, fiere de călcat, elemente de sobă), 284 obiecte 
de ceramică populară, 3�4 obiecte de uz general (unelte de ţesut-cusut, obiect de uz casnic), 265 obiecte textile 
(piese de port popular, paltoane, fuste, cămăşi, veste, ţesături, prosoape), 226 de unelte, scule şi utilaje de lemn 
şi metal, folosite în agricultură, 524 de obiecte legate de radiofonie (radiouri, pick-upuri/gramofoane, discuri, 
lămpi de radio, proiectoare de diafilme), cât şi alte 360 de obiecte (numismatice, arheologice). Secţia nu a so-
licitat sprijin financiar pentru achiziţionare de obiecte, prevăzută pentru 2010-2011, dimpotrivă, cu scopul 
de a îmbogăţii colecţiile existente, au cumpărat din fonduri proprii următoarele obiecte: o maşină de treierat 
din Zagon, sobe din fontă turnată, maşini de cusut, ţesături de casă, broderii, o pompă de incendiu din Albiş, 
generatoare motorice din Tg. Secuiesc, un motor fix din Lemnia de Sus, în valoare totală de 13.150 lei.

– Colecţia Muzeului Breslelor din Tg. Secuiesc s-a îmbogăţit într-un an cu 246 obiecte donate, majorita-
tea acestora fiind obiecte etnografice legate de domeniul vestimentaţiei şi alimentaţiei. 

– Colecţia Muzeului Etnografic Ceangăiesc din Zăbala a înregistrat în ultimul an �18 titluri noi. Această 
creştere semnificativă s-a datorat pe de o parte preluării colecţiei în stare precară a Centrului Şcolar „Kőrösi 
Csoma Sándor” din Covasna, pe de altă parte donaţiilor şi achiziţionărilor de obiecte. Cea mai importantă 
achiziţie este ansamblul de mobilă Art-Nouveau, aparţinând dinastiei de dascăli Bartha din Pava, cumpărat 
cu sprijinul Fondului Cultural Naţional (Budapesta). Catalogul electronic de specialitate din ce în ce mai 
bogat, accesibil prin internet, numără deja 2882 titluri. 

3. expoziţii şi alte manifestări culturale

În perioada discutată (1 noi. 2010 - 31 oct. 2011) muzeul şi secţiile externe ale acestuia au fost vizitate 
de 52.�25 de persoane.

Vizitatorii prezintă următoarele raporturi pentru unităţile noastre muzeale: 
– sediul principal din Sf. Gheorghe: 1�.�10
– Galeriile de Artă „Gyárfás Jenő” din Sf. Gheorghe: 233�
– Spaţiul Expoziţional de Artă Contemporană Magma: 43�8
– Muzeul „Haszmann Pál” din Cernat: 12.364
– Muzeul Breslelor din Tg. Secuiesc: 11.�28
– Muzeul Depresiunii Baraolt: 88�
– Muzeul Etnografic Ceangăiesc din Zăbala: 131�
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Politica noastră culturală a rămas neschimbată faţă de anii precedenţi: popularizarea pe o scală cât mai 
largă a obiectelor, izvoarelor şi materialelor documentare aflate în patrimoniul nostru. 

Dintre evenimentele organizate în sediul principal al muzeului menţionăm în primul rând următoarele 
expoziţii proprii: Expoziţia comemorativă László Diószeghy, din colecţia de ştiinţele naturii ale Muzeului Na-
ţional Secuiesc (curator: Irén Kocs); Comoară în adâncuri, în parteneriat cu Biblioteca Naţională „Széchényi” 
din Budapesta şi cu sprijinul Fondului Cultural Naţional din Ungaria (curator: Hunor Boér); Meşterii noro-
iului – Ţiganii cărămidari) şi conferinţa ştiinţifică aferentă (organizate de István Kinda).

S-a bucurat de un mare succes expoziţia prezentând istoria cafelei (Supa neagră), realizată în colaborare 
cu Muzeul Industriei Hoteliere şi Alimentaţiei Publice din Budapesta şi muzeele din Ţara Secuiască (curator: 
Noémi Saly). Pe durata expoziţiei, în perioada de vară a funcţionat în grădina muzeului şi un bufet şi o cafe-
nea în aer liber, unde, odată pe săptămână, am invitat publicul la un film sau un concert live. Aceste progra-
me de seară au fost combinate cu vizitarea ghidată a expoziţiilor, ceea ce s-a dovedit a fi foarte populară. 

Expoziţiile temporare de durată mai scurtă au diversificat oferta noastră: Manufacturiere de porţelan din 
Tata (expoziţia Muzeului Judeţean „Kuny Domokos” din Tata, Ungaria); Broderiile din Araciâ (curator: 
Bálint Seres); Expoziţia Clubului Fotografic Mohos (curator: László Kovács jr.).

Au avut loc prelegeri în cadrul conferinţei Textile otomane din perioada Principatului Transilvaniei, organi-
zată în parteneriat cu Muzeul Artelor Aplicate din Budapesta; a avut loc lansarea cărţilor Societăţii Muzeului 
Ardelean şi ale lui Ákos Egyed; Kinga Tüdős S. a organizat expoziţia şi conferinţa In memoriam Lajos Demény 
– Castele, conace şi locuitorii acestora în Ţara Secuiască de odinioară); Asociaţia pentru Cultivarea Limbii Ma-
terne din Transilvania a organizat tradiţionalul concurs naţional de basme şi balade.

În dec. 2010 am găzduit Târgul de Advent, organizat de Réka Várallyai. În cadrul Zilelor Sf. Gheorghe, pe 
scena din grădina muzeului s-au desfăşurat programe de muzică şi dans, combinate cu un târg de artizanat.

Activitatea organizatorică detaliată a secţiilor şi unităţilor externe:

a. Evenimentele avute loc la sau organizate de sediul din Sf. Gheorghe
– Din partea Bibliotecii Zoltán Tiboldi a participat în acest an, în calitate de cel mai în vârstă participant, 

la întâlnirea anuală a descendenţilor membrilor grupului literar Helikon, organizat la Brâncoveneşti pe 2� 
aug. 2011. La invitaţia Bibliotecii a avut loc pe data de 4 mai lansarea cărţii lui Katalin Ágnes Bartha (Sha-
kespeare Erdélyben – XIX. századi magyar recepció [Shakespeare în Transilvania – recepţia maghiară din secolul 
al XIX-lea], Editura Argumentum, Budapesta, 2010); prezentată de Emese Egyed din Cluj-Napoca – Biblio-
teca a prezentat materiale ilustrative la prezenţa de peste două secole a lui Shakespeare în zona Treiscaune). 

Împreună cu Secţia de Arheologie-Istorie şi alţi colaboratori, respectiv cu parteneri externi, în special cu 
Biblioteca Naţională „Széchényi” (Ungaria), Biblioteca a organizat şi a coordonat programele în aşteptarea 
sărbătorii Rusaliilor din 2011: la 12 iunie, în cadrul Zilelor Ţării Secuieşti, ediţia a II-a, a avut loc microcon-
ferinţa de hungarologie Izvorul uitat din Zona de Sud-Est – premisele şi moştenirea culturii înalte din secolul al 
XV-lea din Moldova de Sud şi Ţara Secuiască), urmată de vernisajul expoziţiei de bază Comoară în adâncuri, în 
colaborare cu corul Liceului Teoretic „Székely Mikó” (dirijor Anna Szántó Dombora). Expoziţia a fost o ma-
nifestare organizată în comun de Muzeul Naţional Secuiesc şi Biblioteca Naţională „Széchényi”, cu adaptarea 
căreia pe 23 aug. am expus Codicele Apor şi altarul din Zăbala datat din secolul al XVII-lea inclusiv în cadrul 
Congresului Internaţional de Hungarologie, ediţia a VII-a, în Sala Popovici a Facultăţii de Litere a Universităţii 
Babeş–Bolyai din Cluj-Napoca (ambele variante ale designului grafic au fost realizate de Csaba Damokos).

Pe 30 iunie Muzeul a fost prezent la Galopul Secuiesc cu o instalaţie realizată de Bibliotecă şi Zsigmond 
Lóránd Bordi (designul fiind realizat tot de Csaba Damokos), în care a prelucrat prezenţa fostului Regi-
ment 11 de Husari Secui în războaiele din Europa, până la Bucureşti şi Paris. La data de 1� sept., în cadrul 
programelor de pedagogie muzeală organizate cu ocazia Zilelor Moştenirii Culturale, Hunor Boér a condus 
participanţii prezenţi într-o tură de cunoaştere a oraşului.

– Secţia de Ştiinţele Naturii a organizat în perioada 10 martie - 23 mai 2011 expoziţia temporară de mare 
succes Expoziţia comemorativă László Diószeghy 1877-1942 – Colecţia de lepidoptere donată acum 80 de ani 
Muzeului Naţional Secuiesc şi a cooperat la organizarea următoarelor manifestări: Zilele Şcolarilor din zona 
Treiscaune (László Diószeghy şi Muzeul Naţional Secuiesc – lectură, 13 mai), Ziua Internaţională a Muzeelor 
(Prepararea insectelor – lectură combinată cu vizitarea ghidată a expoziţiei, 18 mai), Zilele Moştenirii Culturale 
(1� sept.) şi Ziua Ciupercilor (1 oct.).

– O realizare majoră din acest an a Secţiei de Arheologie-Istorie este reabilitarea-reînnoirea expoziţiei la-
pidariului din ţintirimul muzeului. Specialiştii noştri au colaborat la organizarea expoziţiei de bază Comoară 
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în adâncuri. Secţia a contribuit, împreună cu Secţia de Etnografie, cu obiecte la succesul expoziţiei de istoria 
tutunului, organizată de Muzeul din Tulcea (Fumatul – un viciu istoric), care a ajuns în acest an la ultima sa 
staţie în Satu Mare. De asemenea, colaboratorii noştri au participat şi au ajutat la organizarea şi desfăşurarea 
diferitelor programe de pedagogie muzeală ale secţiilor interne.

– Secţia de Etnografie a deschis pe data de 1� oct. 2011 expoziţia temporară „A sár mesterei. Téglavető 
cigányok” (Meşterii noroiului. Ţiganii cărămidari), organizată de István Kinda. Vernisajul a fost precedat de o 
conferinţa ştiinţifică (Ţiganii în Ţara Secuiască – Istorie, tradiţie şi mod de viaţă) la care au participat lectori 
din Cluj-Napoca, Sf. Gheorghe şi Miercurea-Ciuc, specialişti recunoscuţi ai culturii ţiganilor din Ţara Se-
cuiască.

Specialiştii Secţiei de Etnografie, Enikő Szőcsné Gazda şi István Kinda au prezentat la Tg. Secuiesc şi la 
Zăbala, pe data de 1� febr. 2011, cărţile Székelyföldi sgrafitto kerámia şi Ceramica sgrafitată din Ţinutul Secu-
iesc, Erdélyi kályhák és kályhacsempék [Sobe şi cahle din Transilvania], respectiv Ellenőrzött közösségek [Comuni-
tăţi controlate], iar pe data de 14 iulie István Kinda a prezentat la Zăbala cărţile Hagyományok béklyójában [În 
cătuşele tradiţiilor], A Csángó Néprajzi Múzeum kandallócsempe gyűjteménye [Catalogul cahlelor din Muzeul 
Etnografic Ceangăiesc] şi catalogul A Székely Nemzeti Múzeum [Muzeul Naţional Secuiesc].

Enikő Szőcsné Gazda a contribuit ca specialist colaborator la realizarea programului Motive din Zona 
Treiscaune, organizat de Casa „Míves” din Sf. Gheorghe, iar pe data de 4 mai a deschis expoziţia realizată 
din lucrările participanţilor la atelierele meşteşugăreşti. Tot prin contribuţia ei de expert etnograf s-a realizat 
identificarea obiectelor aparţinând Colecţiei de Etnografie din Caşin, cât şi amenajarea interiorului acesteia 
(casa ţărănească tipică s-a deschis publicului la data de 1� sept. 2011), respectiv a colaborat la realizarea ex-
poziţiei de ceramică a Muzeului Etnografic din Tg. Mureş (deschisă la data de 24 mai).

În calitate de preşedintele al Consiliului Ştiinţific al Muzeului, István Kinda şi-a asumat un rol important în 
politica de editare a instituţiei, în administrarea licitaţiilor publice complicate legate de editarea publicaţiilor. 
Pe lângă îngrijirea profesională şi ortografică constantă a ştirilor şi materialelor de publicitate ale instituţiei 
s-a ocupat şi de transmiterea sumarelor evenimentelor organizate de instituţia noastră, la diferite portaluri 
electronice atât în limba maghiară şi cât şi în română. Tot el a îndeplinit, la cererea instituţiei, rolul de gazdă 
a unor vernisaje ale expoziţiilor temporare.

– Activităţile de pedagogie muzeală de la sediu, organizate éi conduse de muzeografa Éva Demeter, au fost 
următoarele: între 11 noi. şi 3 dec. instruire în cusătură etc. şi ghidaj interactiv, legate de expoziţia Mâini de 
aur la Araci; între 10martie şi 30 mai ghidaj interactiv şi alte activităţi (confecţionare fluturi de mărgele şi 
din hârtie crep) legate de expoziţia memorială László Diószeghy; pe 18 apr. (Ziua Mondială a Monumentelor) 
expoziţie de machete feroviare şi prezentarea unei cărţi dedicate celor mici (povestea unei locomotive Krauss); 
între 3 şi 6 mai, cu ocazia Zilelor Sf. Gheorghe, Miercurea cusăturior (prelegere, categorizarea unor cusături 
aduse de participanţi, confecţionare de vederi folosind ornamente de pe cusăturile de Araci), Joia pâslarilor 
(confecţionare de minge de pâslă pentru copii şi a unor textile, cu ornamentele tavanelor pictate de lemn, 
pentru cei mari), Vinerea pictării de mobile (cu Gabriella Haszmann); pe 18 mai (Ziua Mondială a Muzeelor) 
manifestările culturale de închidere a expoziţiei memoriale László (activităţi de artă populară, analiză de basm, 
prezentarea preparării insectelor); pe 2� mai Zilele Váradi (activităţi în Şcoala Generală „Váradi József” din 
Sf. Gheorghe); pe 10 iunie activităţi cu copii (confecţionare de coroane, Trandafirele Sfintei Elisabeta de 
Thuringia), legate de expoziţia Comoară în adâncuri; pe 24 iunie, de Noaptea Muzeelor programele Liliecii 
(expoziţie studio, prelegere, ascultarea liliecilor cu detectoare de ultrasunete); pe 1� sept. întocmire de arbore 
genalogic, cu ocazia Zilelor Moştenirii Culturale; pe 1 oct., de Ziua Ciupercilor (prelegeri, concurs, concurs 
de murături din ciuperci, expoziţie micologică); pe 1� oct. basme şi analiză de basme, paralel cu deschidera 
expoziţiei Meşterii Noroiului.

b. Evenimentele organizate de Galeriile de Arte „Gyárfás Jenő” din Sf. Gheorghe
Pe 1� noi. 2010 Galeriile de Arte „Gyárfás Jenő” au găzduit creaţiile artiştilor din tabăra de creaţie Semne, 

iar pe 15 dec. a avut loc evenimentul de încheiere al Anului Artelor Plastice în Treiscaune, în cadrul căruia 
a avut loc şi vernisajul expoziţiei de iarnă a artiştilor plastici profesionişti. 

Pe 15 febr. 2011 am inaugurat expoziţia Maica Domnului, cu tematică sacrală, organizată de Galeria 
„Forrás” din Budapesta, iar pe 23 martie expoziţia de pictură şi instalaţie Ludium (Ludice) a artistului László 
Vinczeffy. A urmat, pe 22 apr., expoziţia individuală a pictorului Sándor Sipos, artist de provenienţă arde-
leană, care trăieşte în prezent în Canada, iar pe 12 iulie expoziţia de închidere a simpozionului şi a taberei 
internaţionale de creaţie Spirala. Pe 6 sept. am găzduit expoziţia de grafică şi textile a cuplului de artişti Barna 
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Deák şi M. Ria Deák, iar pe � oct. expoziţia combinată cu o lansare de carte a pictorului Árpád Márton din 
Miercurea-Ciuc.

Expoziţia de sculptură şi grafică Idoli, a directorului artist plastic Mihály Vargha, precum şi prezentarea 
catalogului artistului au fost găzduite în următoarele locaţii: Galeriile de Arte „Gyárfás Jenő” (noi. 2010), 
Galeria „Kriterion”, Miercurea-Ciuc (febr. 2011), Consulatul General al Republicii Ungare, Cluj (mai 2011), 
Muzeul „Haáz Rezső”, Odorheiu Secuiesc (iunie 2011).

În vara anului 2011, Mihály Vargha a participat la trei expoziţii de grup importante: Sculptura Maghiară 
Contemporană în colecţia KOGART din Budapesta, simpozionul şi tabăra internaţională de creaţie Spirala, 
la Sf. Gheorghe, tabăra de creaţie Art Camp II, de la Bálványos. 

În perioada discutată, artistului i-au fost inaugurate şi două lucrări în spaţii publice: placa memorială 
Kristóf Fogolyán, pe peretele Spitalului Judeţean din Sf. gheorghe, „Fogolyán Kristóf”, respectiv bustul co-
mitelui de Treiscaune, József Potsa, în holul clădirii Consiliului Judeţean Covasna. 

c. Evenimentele organizate de Spaţiul Expoziţional de Artă Contemporană Magma
În anul discutat cea mai tânără dintre filialele noastre a organizat 24 de evenimente culturale. Printre 

evenimentele de la sfârşitul anului 2010 enumerăm discuţiile Artist Talk (cu curatorul MEME şi expozanţii 
de la FFF, artiştii plastici Attila Kusztos şi Lala Szabó), expoziţia MEME a artiştilor Levente Kozma şi Rareş 
Moldovan, expoziţia colectivă FFF a artiştilor din Budapesta, întâlnirea cu publicul şi prezentarea catalogu-
lui Magma, ce a avut loc în ziua Crăciunului din 2010, la Tg. Secuiesc, precum şi concertul electro-acustic 
Cicalley al artiştilor Szabolcs Veres şi Csaba Csiki.

Pe 15 ian. 2011 am inaugurat o expoziţie colectivă cu participarea a 34 de artişti, :colecţia, iar pe 5 martie 
o altă expoziţie, de asemenea colectivă, Baby On Board. Au avut loc şi trei evenimente pentru copii, Acest 
loc este al nostru, în colaborare cu echipa Whokiqui. Pe 1 apr. am sărbătorit aniversarea de un an a Spaţiului 
Expoziţional de Artă Contemporană Magma, prilej cu care a avut loc lansarea ediţiei de lux a cataloagelor 
anului 2010 şi vernisajul expoziţiei de afişe, iar perioada de un an, inaugural, a fost rememorat inclusiv prin 
intermediul unor fotografii proiectate. 

Numărul expoziţiilor include şi expoziţia memorială a artiştilor Zsolt Irsai şi Szabolcs Kali, (Maestrul şi 
Discipolul 3), prima expoziţie individuală din România a artistului György Jovánovics (Noţiuni), expoziţia 
memorială aniversară Spărgătorul de gratii, a lui Imre Baász, expoziţia individuală a lui Levente Albert (Oas-
tea de Rugină), expoziţia colectivă Catedra Provizorie de Istorie, a artiştilor Anca Benera şi Arnold Estefán, 
expoziţia individuală a lui Călin Dan (Arhitectură Sentimentală Etc.), precum şi expoziţia colectivă Baby On 
Board, din incinta clădirii „Vigadó” (teatrul din Tg. Secuiesc. Pentru expoziţiile Noţiuni şi Spărgătorul de 
gratii am organizat şi ghid interactiv.

În cadrul evenimentelor Magma Video Night am proiectat filme din colecţia Magma în Grădina Mu-
zeului, precum şi la Al IX-lea Colocviu de Teatru al Naţionalităţilor, organizat de Teatrul Figura Studio din 
Gheorgheni. 

d. Evenimentele organizate de Muzeul Depresiunii Baraolt
În organizarea filialei din Baraolt, pe parcursul anului au avut loc 5 vernisaje combinate cu prezentări, 

astfel au fost inaugurate: pe 25 ian. 2011, expoziţia arhitectului Attila Zakariás din Sf. Gheorghe, laureat 
al Premiului „Kós Károly”, pe 2� martie expoziţia heraldistului Attila István Szekeres, pe 5 apr. expoziţia 
organizatorilor mişcării turistice Să colindăm zona Baraoltului, pe 26 apr. expoziţia Lumea insectelor, iar pe 
� iunie expoziţia clubului de fotografie Camera Club Siculorum din Sf. Gheorghe. 

Pe lângă expoziţii, au fost organizate săptămânal – cu 25 de ocazii în total – lecturi ştiinţifice şi informa-
tive, respectiv au fost prezentate cele mai noi cărţi ale istoricului Gyula Kádár, ale ziaristului-geolog Zoltán 
Kisgyörgy, respectiv ale cuplului de autori Péter Pál Váradi şi Lilla Lőwey. 

Este de asemenea legată de Muzeul Depresiunii Baraolt şi de Asociaţia Culturală „Gaál Mózes” evenimen-
tul anual de importanţă regională Zilele Medievale şi Renascentiste din Bazinul Baraolt, ajunsă la ediţia a patra, 
la manifestările căruia au luat parte peste 300 de participanţi. 

e. Muzeul „Haszmann Pál” din Cernat
În acest muzeu s-au desfăşurat cu periodicitatea şi profesionalismul cu care ne-am obişnuit, primirea 

turiştilor, recepţia oaspeţilor, taberele de creaţie destinate învăţării meşteşugurilor tradiţionale, precum şi 
activităţile educative muzeale. 
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Expoziţii temporare: pe 15 martie 2011 a fost inaugurată o expoziţie festivă din creaţiile artistei Gabri-
ella Haszmann (Expoziţie de Artă Populară pentru sărbătorirea zilei noastre naţionale 15 martie). Pe 1 iunie 
a fost inaugurată expoziţia temporară Păpuşi din ştiulete, unde, pe lângă jucăriile din colecţia muzeului, au 
fost expuse şi „micile invenţii”, jucăriile realizate de echipele de copii în cadrul Concursului „Végh Antal”. 
Tot pe 1 iunie a avut loc vernisajul expoziţiei fotografice Copii în fotografiile de altădată, conţinând 46 de 
fotografii de mari dimensiuni, din arhiva de fotografii a muzeului, acoperind 100 de ani, de la 1868 la 1�68, 
din istoria fotografiei. Expoziţiile au fost realizate de Orsolya D. Haszmann. Pe 30 iulie, în cadrul Expoziţiei 
Scaunelor Secuieşti din cadrul evenimentului Galopul Secuiesc, pe dealul Óriáspince de lângă Moacşa, comuna 
Cernat a fost prezentată cu ajutorul materialului selectat din colecţia muzeului (accesorii de călărie, căruţă 
rustică), respectiv prin expoziţia foto selectată de angajaţii muzeului, organizată în jurul tematicii Calul în 
istoria maghiară, Reprezentări cabaline pe blazoanele familiilor nobiliare din Treiscaune şi Calul în cotidianul 
secuilor. Între 1� şi 21 aug. angajaţii muzeului au participat la festivalul de copii „Székölykök” [Copii secuilor], 
de la Cătruşa unde, pe lângă faptul că s-au angrenat în munca atelierelor de creaţie, au organizat şi expozi-
ţia ad-hoc Aleea Muzeului, din colecţia muzeului din Cernat – aici au fost prezentate meşteşuguri vechi ca 
stupăritul, torsul şi ţesutul, animate cu ajutorul fotografiilor. De asemenea, pe 22 sept. a avut loc la Pécs, 
în Casa „Pannon”, vernisajul individual de artă populară al artistei Gabriella Haszmann, unde, pe 24 sept., 
a funcţionat şi un atelier de artă plastică, invitată fiind pictorul de mobilă şi curatorul Gabriella Haszmann.

Expoziţii itinerante proprii: Pe 18 iunie, a fost inaugurată expoziţia itinerantă Momente din viaţa secui-
mii, tradiţie păstrată prin obiecte, din colecţia Muzeului „Haszmann Pál”, la Muzeul Maşinilor Agricole din 
Mezőkövesd, Ungaria, în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor. Muzeul din Cernat a fost reprezentat de 
către László Haszmann, Lajos Haszmann, Orsolya D. Haszmann şi Árpád Dimény H. Pe 26 iunie s-a deschis 
expoziţia Expoziţia în Aer Liber de Fotografii Marie 2010, organizată în colaborare cu Fundaţia pentru Ma-
ghiarii de Peste Hotare (Pécs, Ungaria). Expoziţia itinerantă a fost realizată pentru evenimentul Pécs – Capi-
tală Culturală a Europei, din fotografiile realizate la Cernat, pe parcursul a 3 ani de muncă de teren, de către 
artiştii fotografi din Pécs. După expoziţiile de la Pécs, Bóly şi Sibiu, în vara anului 2011 aceste fotografii de 
mari dimensiuni au fost expuse la Cernat. 

Serbări comemorative: pe 14 mai, în cadrul evenimentului de încheiere a Zilelor „Bod Péter”, directorul, 
profesorii şi elevii Insitutului Pedagogic din Tg. Secuiesc au prezentat, în skansen, un scurt program artistic 
dedicat memoriei şi spiritualităţii lui savantului din sec. al XVIII-lea, Péter Bod. Pe 21 martie a avut loc 
o serbare memorială dedicată meşterului turnător de tunuri Antal Végh, născut acum 200 de ani, organizată 
în colaborare cu Centrul Cultural Judeţean Covasna. Pe 28 martie a avut loc la muzeul din Cernat Concursul 
„Végh Antal”, în cadrul seriei de evenimente Zile de Seamă în Treiscaune, organizate de asemenea de Centrul 
Cultural Judeţean Covasna şi Muzeul „Haszmann Pál”. La eveniment au luat parte echipe din şcolile gene-
rale ale zonei Treiscaune. 

Conferinţe, evenimente profesionale: Muzeul din Cernat a găzduit pe 2 iunie Concursul de creativitate 
al educatoarelor, organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna, sub forma unui atelier de creaţie cu 
caracter de concurs pentru educatoare. Evenimentul Îngrijirea sentimentului de identitate şi de apartenenţă 
naţională la grădiniţă a fost strâns legat de locul în care a fost organizat, nu doar prin tematica sa, ci şi prin 
faptul că muzeul găzduieşte deja de 10 ani tabăra de vară a educatoarelor. Între 20 şi 26 iunie, Liceul de Artă 
„Hans Mattis-Teutsch” din Braşov a organizat, cu ajutorul Liceului de Artă „Plugor Sándor”, tabăra Practică 
Artistică de Vară. Cei 30 de tineri talentaţi au petrecut cele 2 zile ale taberei în muzeul din Cernat. Între 18 
sept. şi 3 oct. elevii Centrului de Educaţie şi Instruire Integrativă din Bálics (Pécs, Ungaria), împreună cu 
profesorii care i-au acompaniat, au studiat colecţiile de textilă şi mobilele pictate din muzeu, exersând toto-
dată pictatul mobilelor şi ţesutul în atelierul de artă al muzeului. 

Taberele de pictare a mobilei, sculptură şi dansuri populare au avut loc în schimburi de una-două săptă-
mâni, conform tradiţiei. Pe lângă grupurile organizate, anul acesta au revenit şi o serie de artişti individuali, 
dar nu puţini au fost şi cei care au sosit pentru prima oară anul acesta, să înveţe sculptura în lemn, pictarea 
mobilei, fabricarea pâslei sau alte meşteşuguri populare, cu ajutorul lui László Haszmann, Lajos Haszmann, 
Gabriella Haszmann, József Haszmann, Pál Haszmann és Orsolya D. Haszmann. Taberele s-au încheiat de 
fiecare dată cu câte o expoziţie ad-hoc, unde participanţii au prezentat lucrările realizate. În sezonul din pri-
măvară până în toamnă, skansenul a avut cca. 450-500 oaspeţi tineri artişti. 

În 25-30 iulie a avut loc tabăra de tineret a sectorului VII din Budapesta, iar de la 30 iulie la 5 aug. mu-
zeul şi Şcoala Populară au găzduit elevii din Kisújszállás, Ungaria. Între 5 şi 14 aug. a fost organizată tabăra 
de dansuri şi arte populare ale elevilor din şcoala elementară din Jigodin. Între 15 şi 21 aug. atelierele de 
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creaţie au fost populate de către un grup de creaţie din Budapesta. Între 8-10 sept. a avut loc evenimentul de 
încheiere a sezonului, întitulat Adio Vacanţă! – la acesta au participat peste 200 de tineri de vârstă şcolară. Pe 
1� sept. muzeul şi-a adus aportul la seria de evenimente organizate în regiune, Zilele Patrimoniului Cultural 
2011, cu evenimentul Moştenirea Lemnului. În grădina Muzeului „Haszmann Pál” din Cernat au fost orga-
nizate programe de familie, în cadrul cărora vizitatorii au putut face cunoştinţă cu paşii prelucrării lemnului 
şi au luat parte la ateliere şi prezentări legate de prelucrarea lemnului. 

Evenimente de pedagogie muzeală: În 18-22 apr. a fost organizată activitatea de educaţie muzeală Încon-
deierea ouălor pentru cei mici şi mai mari, condusă de Haszmann Gabriella, la care au participat copii de 
grădiniţă şi elevi, împreună cu învăţătorii şi părinţii lor. Pe 1 iunie a fost organizată o activitate ce a durat o zi 
întreagă, Ziua Copiilor în grădina muzeului, cu concursul preşcolarilor, şcolarilor şi învăţătorilor şcolii din 
localitate. Evenimentul a inclus pe lângă atelierele de pictat mobilă, înşirat mărgele, fabricat pâslă, sculptură 
din lemn, turnare a ghipsului concursuri de muzică şi dansuri populare, teatru, concursuri de îndemânare, 
jocuri sportive, precum şi spectacolul pentru copii Dincolo de marea cea mare, al actriţei Zenóbia Zorkóczy. 
Pe 2�-28 iunie a fost organizat un atelier de Joacă cu arta plastică, cu participarea artiştilor plastici şi etno-
grafilor de la Atelierul „Míves Mag” din Pécs. Între 24 şi 30 iunie a avut loc Tabăra de artă plastică şi dansuri 
populare pentru copii, iar între 8 şi 14 iulie, muzeul a găzduit tabăra elevilor din Sf. Gheorghe. Între 15-1� 
iulie a avut loc tabăra-premiu a echipelor câştigătoare ale Concursului „Végh Antal”. Copii din Cernat, Metiş, 
Boroşneul Mare şi Ojdula au făcut pe durata taberei cunoştinţă cu tainele pictării mobilei şi sculpturii în 
lemn, programul incluzând şi înşirarea mărgelelor şi fabricarea pâslei. Tabăra a fost organizată de către Cen-
trul Cultural al Judeţului Covasna şi Muzeul „Haszmann Pál”.

Lansare de carte: Pe � iunie a fost lansată la muzeul din Cernat cartea A család hangja [Vocea familiei], scri-
să de Dr. Géza Szőcs. După ce muzeograful Pál Haszmann a salutat participanţii, scriitorul Lajos Sylvester 
a prezentat pe scurt opera lui Géza Szőcs din Tg. Secuiesc.

f. Muzeul Breslelor din Târgu Secuiesc
Expoziţii temporare de artă: Expoziţia itinerantă Încâlcituri – împletituri, legături, noduri a Muzeului Jude-

ţean Jász-Nagykun-Szolnok este al treilea eveniment al programului internaţional Arte plastice fără graniţe. 
Expoziţii temporare de artă plastică: expoziţia individuală a lui József Sebestyén (Dialog – fotografii de 

dincoace şi de dincolo de Leitha; 2-22 oct. 2010); expoziţia individuală a sculptorului Mihály Vargha (Idoli; 
15 ian. - 6 febr. 2011); expoziţia de artă plastică a artistului Géza Kovács (10 febr. - 5 martie); Expoziţie 
festivă în onoarea zilei de 15 Martie, expoziţie colectivă a artiştilor plastici din Tg. Secuiesc, Sf. Gheorghe şi 
Braşov (13 martie - 10 apr.); expoziţia aniversară a graficianului Csaba Sárosi (1� apr. - 8 mai); Incitato – Ca-
lul în arta vânătorii, expoziţia de încheiere a Celei de-a XIX-a tabere artistice internaţionale [Incitato] (1� iulie 
- 2� aug.); expoziţia pictorului István Incze (Curţi interioare; 31 aug. - 31. oct.).

Expoziţie itinerantă de artă plastică proprie: În 11 iunie - � iulie, cu ocazia a 100 de ani de la naşterea 
artistei Irma Borosz, în sala mica a casei de cultură din Covasna a fost organizată o expoziţie conţinând 1� 
piese din colecţia de arte plastice a Muzeului Breslelor. Dând curs solicitării Centrului Cultural al Judeţului 
Covasna, expoziţia a fost realizată şi inaugurată de către istoricul de artă muzeograf Annamária Dobolyi. 

Conferinţe: În 2� iulie muzeul a fost gazda şi patronul conferinţei Atelier arhitectural, organizată de arhi-
tecţi locali. 

Lansări de carte, întâlniri cu cititorii în Sala „Incze László”: În 21 ian. Asociaţia Maghiarilor Ceangăi din 
Moldova şi editura Zelegor a lansat cartea 10 év Moldvában – Csángó oktatási program 2000–2010 [10 ani în 
Moldova – Programul de educaţie al ceangăilor 2000-2010]; în 25 ian. lansarea cărţii lui István Koszta, Nem 
csak Erdély volt a tét – Kései tudósítás a párizsi konferenciáról [Nu doar Ardealul a fost miza – corespondenţă în-
târziată de la conferinţa de la Paris]; în 1� febr. prezentarea publicaţiilor Asociaţiei Etnografice „Kriza János” 
din Cluj şi a Muzeului Naţional Secuiesc, organizată de Asociaţia Pro Museum din Zăbala; în 13 martie 
lansarea cărţii lui Ákos Egyed, Erdély 1848–1849 [Transilvania 1848-1849]; în 20 apr. lansarea cărţii lui dr. 
Géza Szőcs, A család hangja [Vocea Familiei] şi întâlnire cu cititorii. 

Muzeograful Erika Dimény a participat şi la realizarea evenimentelor de educaţie muzeală din cadrul 
festivalului de copii „Székölykök” (Copii secuilor), organizat între 1�-21 aug. 2011.

g. Evenimentele organizate şi aportul Muzeului Etnografic Ceangăiesc din Zăbala
Expoziţii temporare: Filiala din Zăbala, în colaborare cu Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară 

a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj şi cu Asociaţia Etnografică „Kriza János”, a inaugurat la Cluj, în 2 mar-
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tie 2011, expoziţia temporară Viaţa ciobanilor din Zăbala, iar în 24 martie expoziţia cu tematica Moştenirea 
culturală a saşilor ardeleni. La sediul din Zăbala al Muzeului Etnografic Ceangăiesc au fost organizate alte 
trei expoziţii temporare: în 28 iunie a fost inaugurată expoziţia Colonelul de husari Contele Kelemen Mikes 
(1820-1849), în data de 1� iulie expoziţia Cultura populară tradiţională a românilor din Zăbala, iar în 13 aug. 
expoziţia Viaţa şcolară în Pava şi Zăbala.

În timpul anului muzeul a găzduit şi numeroase alte evenimente: în 1� febr. Enikő Szőcsné Gazda, Ist-
ván Kinda şi Ferenc Pozsony au prezentat noile cărţi de etnografie şi au fost prezentate şi cărţile: în 3 martie 
Harangoskönyv [Cartea Clopotelor], de Zoltán Kisgyörgy, publicaţia despre ceangăi Mük szeretünk itt élni 
[Nouă ne place să trăim aici], publicată la Bruxelles cu susţinerea deputatului PE Csaba Sógor, în 14 iulie au 
fost prezentate cărţile lui István Kinda (Hagyományok béklyójában [În cătuşele tradiţiilor]); Ferenc Pozsony 
- István Kinda: A Csángó Néprajzi Múzeum kandallócsempe gyűjteménye [Catalogul cahlelor din Muzeul Etno-
grafic Ceangăiesc], respectiv cartea redactată de István Kinda, A Székely Nemzeti Múzeum [Muzeul Naţional 
Secuiesc].

La Etno-Cinematograful organizat pe perioada a Celei de-a XXX-a Întâlniri Naţionale a Caselor de Dan-
suri Populare şi Târg, a fost prezentat, cu colaborarea muzeului din Zăbala, filmul Kék és kék. Tánchagyomány-
őrzés a zabola-pávai (Háromszék) cigány közösségekben [Albastru şi albastru. Păstrarea tradiţiei dansului în 
comunităţile ţigăneşti din Pava şi Zăbala]; pe � apr., în Casa Maghiară din Pustiana au fost prezentate de 
István Kinda cartea Ellenőrzött közösségek [Comunităţi Controlate], respectiv cartea redactată de Sándor Ilyés, 
Lehel Peti şi Ferenc Pozsony, Moldvai csángók 1990–2010 [Ceangăii din Moldova 1990–2010]. În 3 sept., 
cu ocazia aniversării de 15 ani a grupului de dans Gyöngyharmat din Zăbala, muzeula a jucat rolul de gazdă 
a evenimentului, de asemenea a organizat Seminarul Tinerilor Etnografi, devenit deja tradiţional, care în acest 
an (ediţia a VIII-a) a avut loc la Arcuş.

4. viaţa ştiinţifică

4.1. Prelucrarea colecţiilor, muncă de cercetare internă şi externă
Biblioteca a contribuit la activitatea profesională a muzeului prin asigurarea cărţilor şi altor materiale do-

cumentare, prin lucrări (de ex. traducerea textelor germane – Gabriella Gyenge), incluzând aici şi aportul an-
gajaţilor care au participat la programele muzeului, a stat la dispoziţia publicului interesat (cercetători, cititori, 
persoane doritoare de informaţii) şi, şi în acest an, a contrabalansat lipsa forţei de muncă prin angrenarea cola-
boratorilor interni şi externi (de ex., studenta Timea Derzsi a lucrat la afişele de teatru şi colecţia de tipărituri 
mici, arhivistul Szabolcs Nagy din Veszprém la documentaţia Kratochvill şi la documentele referitoare la peri-
oada 1�16–1�20, Hunor Boér la materialele documentare referitoare la cultul din Treiscaune al lui Kelemen 
Mikes din Zagon, la problemele legate de istoria culturală a „rabonbanilor” secui, la contribuţiile geologice 
maghiare în partea de sud-est a Transilvaniei, la documentele legate de József Keöpeczi Sebestyén, etc. 

– În Secţia de Ştiinţele Naturii, domeniul de cercetare al lui Irén Kocs este biodiversitatea insectelor din 
superfamilia Curculionoidea. Anul acesta a reuşit să efectueze câteva cercetări de teren (în munţii Vrancei, 
Baraoltului, Harghitei), iar din cele peste �00 de insecte adunate exemplarele selectate vor fi adăugate co-
lecţiei după ce au fost preparate şi determinate. A început constituirea colecţiei de insecte din superfamilia 
Curculionoidea (familiile Anthribidae, Nemonychidae, Rhinchitidae, Attelabidae, Apionidae, Nanophyidae) 
şi în paralel lucrează şi la întocmirea catalogului. Tot ea, în domeniul istoriei ştiinţei, a prelucrat materialul de 
arhivă referitor la cercetarea efectuată de László Diószeghy în munţii Retezat şi a început prelucrarea colecţiei 
etnobotanice a lui József Barátosi Bibó. 

– Secţia de Arheologie-Istorie a realizat mai multe săpături arheologice, respectiv a lucrat la artefactele 
salvate (Cetatea Ika din Cernat, Biserica reformată din Dalnic – săpăturile lui Zsigmond Lóránd Bordi). 
Periegheze şi alte lucrări de teren au avut loc la aproape 20 de situri, în primul rând la Sf. Gheorghe şi loca-
lităţile din împrejurimi (Arcuş, Ghidfalău, Coşeni, Chilieni, Chichiş).

– Muzeografii Secţiei de Etnografie au efectuat lucrări de colectare etnografică la Cătălina, Baraolt, Imeni, 
Aita Mare, Zagon, Cernat, Covasna, Filia, Aita Medie, Racoşul de Jos, Plăieşii de Jos şi Plăieşii de Sus, Lază-
rea, Boroşneul Mare, Ţufalău, Telechia, Călimăneşti, Fântânele, Viforoasa, Sângeorgiu de Pădure, Trei Sate, 
Vârghis, respectiv în arhivele de stat din Sf. Gheorghe. Pe lângă prelucrarea intensivă a arhivei fotografice 
a avut loc organizarea colecţiilor Roediger şi Ferenc László. Colecţiile etnografice au fost studiate de către 
o serie de experţi externi: o echipă compusă din specialişti din Germania, Anglia, Italia şi România au studiat 
covoarele din fibră vopsită, iar colaboratorii Muzeului de Artă Aplicată din Budapesta au studiat colecţia de 
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broderii. Datorită lucrărilor de digitalizare a crescut exponenţial numărul celor care au utilizat materialul 
arhivei foto: la această secţie am înregistrat peste �0 de cereri.

– La Muzeul „Haszmann Pál” din Cernat a continuat şi în acest an organizarea arhivei muzeului, lucrare 
efectuată de muzeograful Pál Haszmann. De asemenea, se desfăşoară şi procesul de digitalizare a materialelor 
scrise şi fotografiate ale muzeului. 

Muzeograful Gabriella Haszmann a realizat în 2010 prelucrarea broderiilor de perete inscripţionate, orga-
nizarea şi dezinfectarea pieselor a avut loc în vara anului 2011, fiind în curs şi realizarea planurilor unei expozi-
ţii de scară largă, care va prezenta aceste piese. Orsolya D. Haszmann se ocupă de cercetarea materialelor scrise 
şi fotografice din primul război mondial, aflate în colecţia muzeului. Referitor la lucrările de mai sus şi rezul-
tatele acestora au apărut diverse comunicări în publicaţia muzeului, Csernátoni Füzetek [Caiete din Cernat]. 

– Muzeograful Attila Dimény studiază procesul de modernizare din sec. XIX-XX al oraşului Tg. Secuiesc; 
muzeograful Erika Dimény a lucrat la prezentarea colecţiilor permanente şi temporare ale Muzeului Breslelor 
cu aspectul pedagogiei muzeale, Annamária Dobolyi studiază patrimoniul construit în sec. XIX–XX al ora-
şului Tg. Secuiesc. 

– Colaboratorii externi ai Muzeului Etnografic Ceangăiesc din Zăbala (Ferenc Pozsony, Attila Dimény, 
István Kinda) au început cu ajutorul studenţilor, cercetarea elementelor de locuinţă a burgheziei, precum şi 
cercetarea ceramicii din Oituz, respectiv au continuat explorarea culturii populare locale. 

4.2. Prelegeri ştiinţifice şi de popularizare, respectiv alte realizări ştiinţifice
– Din cadrul Bibliotecii, Hunor Boér a ţinut următoarele prelegeri ştiinţifice şi de popularizare: Consiliul 

Colectiv al Muzeelor Regiunii Autonome Maghiare 1956-1957 (sesiunea ştiinţifică a Sucursalei Tg. Mureş 
a Societăţii Muzeului Ardelean, în cadrul Zilei Ştiinţei Maghiare din Transilvania), la Sovata, în 13 noi.; 
Recepţia maghiară a ştiinţelor geologice în Curbura Carpaţilor, în oglinda materialului de istoria ştiinţei deţinut 
de Muzeul Naţional Secuiesc (Comemorarea festivă de 40 de ani a Secţiunii de Istoria Ştiinţei a Societăţii 
Geologice din Ungaria), la Budapesta, în 22 noi. 2010; Ghidul rabonbanilor pentru valea Oltului (Ugron Gábor 
şi epoca sa; sesiune comemorativă organizată de familia Ugron şi Muzeul din Odorheiu Secuiesc), Odorheiu 
Secuiesc, în 12 martie 2011; ca variantă pe tema precedentă Ghid Rabonban (Asociaţia pentru Cultivarea 
Limbii Materne din Transilvania), în tabăra de la Valea Întunecoasă, în 8 iulie; la conferinţa Literaturtransfer 
und Interkulturalität im Exil: Das Werk von Kelemen Mikes im Kontext der europäischen Aufklärung (Institutul de 
Literatură al Academiei Maghiare de Ştiinţe, Budapesta) cu prelegerea Cultul lui Kelemen Mikes în Treiscaune, 
la Budapesta, în 14 oct. Tot el a prelucrat datele recensământului din 2002 legate de etnicitate/religie din 
Transilvania/Ţara Secuiască, a îngrijit traducerea în limba maghiară a descrierii Ţării Secuieşti de D. G. Scheint, 
din 1833, a organizat publicarea toponimiei din Ţara Secuiască şi Sudul Transilvaniei, colectate de Frigyes 
Pesty în 1864-1865 (program în colaborare cu Biblioteca Naţională „Széchényi”, coordonat în colaborare cu 
László Boka, coordonator ştiinţific academicianul Sándor Pál-Antal, colaboratori principali în acest an: Árpád 
Csáki şi Lajos Demeter), respectiv a lectorat două volume pregătite a fi publicate în onoarea aniversării de 550 
ani a menţionării localităţii Sf. Gheorghe ca oraş (Árpád Csáki: Biserica reformată din Sf. Gheorghe în secolele 
XVII-XIX, Zoltán Cserey - Álmos József: Istoria în imagini a oraşului Sf. Gheorghe. Ediţie extinsă şi corectată) şi 
participă la redactarea şi îngrijirea anuarului muzeului, fiind totodată lectorul capitolelor de istorie. 

– Din cadrul Secţiei de Ştiinţele Naturii, Irén Kocs a luat parte la sesiunea anuală a Societăţii Entomologice 
din Ungaria, în 18-1� febr. 2011, cu lucrarea Insecte din familia Curculionoidea aflate în colecţia Muzeului 
Naţional Secuiesc, colectate în Ţara Secuiască; dând curs invitaţiei Societăţii Române de Lepideptorologie a 
reprezentat instituţia noastră la Cluj, la Al XXI-lea Simpozion Naţional al Societăţii Române de Lepidopterologie, 
în 16-1� apr. 2011, cu lucrarea Colecţia de lepidoptere „Diószeghy László”, donată acum 80 de ani Muzeului 
Naţional Secuiesc; a participat de asemenea la Întâlnirea a XXIX-a a Muzeografilor Maghiari de Ştiinţele 
Naturii, la Esztergom, în 2�-30 aug. 

– Specialiştii Secţiei de Arheologie-Istorie au luat parte la următoarele manifestări şi conferinţe ştiinţifice: 
Sándor József Sztáncsuj a ţinut prelegere la Simpozionul Cucuteni – Religie şi artă, organizat în noi. 2010 la 
Piatra-Neamţ, respectiv în aceeaşi lună, la A VIII-a Conferinţă a Arheologilor Maghiari din Transilvania, la 
Tg. Mureş, iar Zsigmond Lóránd Bordi, în luna sept. 2011, la A III-a Conferinţă de la Inlăceni. Prelegeri de 
popularizare au avut loc la Covasna (Sándor József Sztáncsuj, dec. 2010) şi la Chichiş (Zsigmond Lóránd 
Bordi, martie 2011). 

– Ambii muzeografi ai Secţiei de Etnografie au fost laureaţi în anul 2011. Tânărul etnograf István Kinda 
a primit pentru realizările sale Premiul de Debut al Secţiei de Filosofie, Limbă şi Istorie a Ştiinţelor, a So-
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cietăţii Muzeului Ardelean (EME) în anul 2010. Enikő Szőcsné Gazda a primit Premiul „Bányai János” al 
Societăţii de Cultură Maghiară din Transilvania pentru explorarea profesională a patrimoniului etnografic 
din Ţara Secuiască. Tot ea şi-a susţinut cu succes disertaţia doctorală A háromszéki hozomány a 19. században 
[Zestrea în zona Treiscaune în sec. al XIX-lea] la Universitatea din Debreţin, iar în iunie 2011, cu proiectul 
individual Istoria cercetării etnografice din Ţara Secuiască a câştigat Bursa de Cercetare „Bolyai János” a Acade-
miei Maghiare de Ştiinţe, pentru perioada 2011-2014. Instituţiile de bază ale acestei cercetări post-doctorale 
sunt Muzeul Naţional Secuiesc şi Muzeul Etnografic din Budapesta. 

Muzeografii din Secţia de Etnografie au reprezentat instituţia la mai multe conferinţe, respectiv au ţinut 
prelegeri la diferite evenimente. István Kinda a participat în � iulie 2011 la conferinţa organizată la Arcuş de 
Asociaţia Etnografică „Kriza János” (Ştiinţa etnografiei şi muzeografia etnografică în abordare interdisciplinară) 
cu lucrarea Meşteşuguri care exploatează natura – Exemplu din zonele Baraolt şi Treiscaune. Pe 23 aug. a fost 
coorganizator al panelului Secuimii, împreună cu academicianul Ferenc Pozsony, la Al VII-lea Congres Inter-
naţional de Hungarologie, de la Cluj, unde a moderat mai multe secţiuni. Tot la această conferinţă a prezentat 
lucrarea Obiceiuri gospodăreşti şi evoluţia acestora în secolele XIX-XX, în zona Treiscaune. La conferinţa Ţigani 
în Secuime – Istorie, tradiţii, mod de viaţă, organizată pe 1� oct. la Muzeul Naţional Secuiesc, a prezentat lu-
crarea Viaţa şi habitate ale ţiganilor din Boroşneul Mare. Enikő Szőcsné Gazda a ţinut de asemenea mai multe 
prelegeri. În 21 ian., a prezentat la atelierul de artă plastică al Casei „Míves” din Sf. Gheorghe a prezentat 
lucrarea Tezaurul de forme şi motive ale olăritului din Treiscaune; în martie, la Arcuş, lucrarea Familia Szentke-
reszty; în 2� apr., în cadrul evenimentelor organizate cu ocazia Zilei Internaţionale a Monumentelor Istorice, 
lucrarea Porţi istorice în Treiscaune; în � iulie, la conferinţa organizată la Arcuş de Asociaţia Etnografică „Kriza 
János”, lucrarea Traiul intelectualilor în Treiscaune, la sfârşitul sec. al XIX-lea, începutul sec. al XX-lea; în 13 
iulie, la seria de prelegeri legate de arta textilă, lucrarea Arta textilelor în zona Treiscaune, la Al VII-lea Congres 
Internaţional de Hungarologie de la Cluj; în 26 aug. lucrarea Folosirea inventarelor în reconstituirea interioară 
a locuinţelor vechi; în 2� aug., la Belin, în calitate de invitat al Conferinţei Naţionale de Tineret „Dávid Ferenc”, 
lucrarea Obiceiurile noastre vechi şi noi. 

– La muzeul „Haszmann Pál” din Cernat, în 21 martie 2011, în cadrul serbării comemorative organizate 
cu ocazia aniversării a 200 de ani de la naşterea lui Antal Végh, Orsolya D. Haszmann a prezentat prelegerea 
Viaţa şi opera lui Antal Végh. Orsolya D. Haszmann a fost de asemenea prezentă, în 5-6 mai, la conferinţa 
Patrimoniul cultural al comunităţilor din regiunea Dunării, viitorul Europei – cultura viitorului, de la Pécs 
(Ungaria) unde a prezentat lucrarea Scena şi formele transferului elementelor tradiţionale în Cernat, prezentarea 
fiind îmbogăţită cu fotografii proiectate. În 18 iunie, la Mezőkövesd (Ungaria) a prezentat lucrarea Imagini 
din viaţa secuilor, tradiţie păstrată prin obiecte, la deschiderea expoziţiei omonime, prezentând muzeul din 
Cernat. În 3 sept. delegaţia din partea muzeului a participat la A XIII-a Întâlnire Naţională a Mecanicilor 
Agricoli unde publicul a putut vedea expoziţia amenajată pe 28 iulie, cu ocazia Nopţii Muzeelor, şi care pre-
zenta Muzeul „Haszmann Pál” din Cernat cu ajutorul a 52 fotografii de mari dimensiuni, respectiv obiectele 
pictate de Gabriella Haszmann şi cele sculptate de József Haszmann. La acest eveniment Pál Haszmann 
a ţinut o prelegere referitoare la colecţia de unelte şi maşinile agricole ale muzeului. Pe 1� sept., cu ocazia 
evenimentului Zilelor Patrimoniului Cultural 2011, Pál Haszmann a prezentat lucrarea Simbolistica străveche 
a sculpturii din lemn. Pe 22 sept., la Pécs, Gabriella Haszmann i-a iniţiat pe cei interesaţi în tainele pictatului 
mobilei, prin lectura sa Pictarea mobilei în Treiscaune. 

– De la Muzeul Breslelor din Tg. Secuiesc, etnograful muzeograf Attila Dimény a participat în 8 apr. 
2011, la Pécs, la conferinţa doctorală de antropologie culturală Cluj - Pécs, cu lucrarea Societăţi ale burghe-
zimii la Tg. Secuiesc, 1842-1948, a participat în �-10 iulie la conferinţa organizată la Arcuş de Asociaţia 
Etnografică „Kriza János” cu lucrarea Viaţa societăţilor burgheze la Tg. Secuiesc; a participat în 23 aug., la Al 
VII-lea Congres Internaţional de Hungarologie, de la Cluj, cu lucrarea Societăţi ale burghezimii la Tg. Secuiesc 
în secolul al XIX-lea. Etnograful muzeograf Erika Dimény a prezentat lucrarea Patrimoniul muzeal, obiect 
de contemplaţie sau subiect de dialog? la seminarul de pedagogie muzeală de la Bucureşti (15-16 noi. 2010). 
Istoricul de artă muzeograf Annamária Dobolyi a prezentat lucrarea Muzeul din Tg. Secuiesc şi patrimoniul 
arhitectural la conferinţa Atelierul de Arhitectură, organizată pe 2� iulie 2011, la Muzeul Breslelor.

4.3. Publicaţii ştiinţifice şi de popularizare
– Din partea Bibliotecii, au fost publicate următoarele lucrări ale lui Hunor Boér: A történeti Erdély 

magyar népességének területi tagolódása 2002-ben [Distribuţia teritorială a populaţiei maghiare din Transil-
vania s. s. în 2002], Acta Siculica 2010, �15–�28 (precum şi o ediţie revizuită, pe pagina de internet a muze-
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ului); „Székelyföldek” és etnikai-felekezeti viszonyaik 2002-ben [„Ţări Secuieşti” şi relaţiile etnice-religioase 
ale acestora în 2002], în: A mezővárostól a rendezett tanácsú városig (red. Dezső Garda, Státus Kiadó, Csíksze-
reda, 2011, 280-30�; A Székely Nemzeti Múzeum [Muzeul Naţional Secuiesc], in: Muzeul Naţional Secuiesc 
(red. István Kinda), 2011, �-10), de asemenea A könyvtár gyűjteményei [Colecţiile Bibliotecii] (id., 13-20). Tot 
el a îngrijit şi a tradus în română textul catalogului Panteon (2010). 

– De la Secţia de Ştiinţele Naturii, Irén Kocs a publicat A Magyar Természettudományi Múzeum Bogár-
gyűjteményében található, Székelyföldön gyűjtött ormányosalkatú bogarak fajlistája (Coleoptera: Curculio-
noidea) [Lista faunistică Curculionoidea din Ţinutul Secuiesc în colecţia Muzeului de Ştiinţele Naturii al Un-
gariei], Acta Siculica 2010, 105-121, respectiv A természettudományi gyűjtemények [Colecţiile de ştiinţele 
naturii], în: A Székely Nemzeti Múzeum [Muzeul Naţional Secuiesc] (red. István Kinda), 2011, 21-26. 

– Din partea Secţiei de Arheologie-Istorie, Zsigmond Lóránd Bordi a publicat, în anuarul nostru lucra-
rea A második kökösi csata, 184�. július 2. [A doua bătălie de la Chichiş (Treiscaune), 2 iulie 184�], Acta 
Siculica 2010, 355-3�4, respectiv, împreună cu Radu Zăgreanu, lucrarea Auxilia de la Olteni – Controverse şi 
interpretări, id., 261-282). Sándor József Sztáncsuj a publicat lucrări ştiinţifice în mai multe volume (împre-
ună cu Attila László: Vase cu torţi pastilate, descoperite în aria Ariuşd-Cucuteni – Unele probleme privind 
evoluţia şi cronologia culturii Ariuşd în sud-estul Transilvaniei, id., 1�1–1�4; împreună cu Sándor Berecki: 
The Copper Age Settlement from Târgu Mureş – Aspects of Chronology and Contacts of the Ariuşd Culture 
[Aşezarea din Epoca Bronzului de la Tg. Mureş – Aspecte al cronologiei şi contactelor Culturii de la Ariuşd], 
Marisia, 31, 2011. Zsigmond Lóránd Bordi a scris capitolul A történelmi gyűjtemények [Colecţiei de istorie], 
iar Sándor József Sztáncsuj capitolul A régészeti gyűjtemény [Colecţia de arheologie], în volumul A Székely Ne-
mzeti Múzeum [Muzeul Naţional Secuiesc] (red. István Kinda), 2011. 

– Din partea Secţiei de Etnografie, István Kinda a publicat un volum individual, Hagyományok béklyójában 
– Tanulmányok a falusi életmódok és kényszerstratégiák témaköréből [În cătuşele tradiţiilor – Studii legate de mo-
dul de viaţă rural şi strategiile de necesitate] (Muzeul Naţional Secuiesc – Asociaţia Etnografică „Kriza János”, 
Sf. Gheorghe - Cluj, 2011, 328 p.), respectiv a publicat, în colaborare cu Ferenc Pozsony A Csángó Néprajzi 
Múzeum kandallócsempe gyűjteménye [Catalogul de cahle al Muzeului Etnografic Ceangăiesc] (Muzeul Etno-
grafic Ceangăiesc – Asociaţia Etnografică „Kriza János”, ZăbalaCluj, 88 p.), iar pe lângă acestea trei studii 
de etnografie (Meszesek – Népi iparűzés Vargyason a 21. században [Vărarii – Industrie populară la Vârghiş 
în secolul al XXI-lea], Ház és Ember, 23, 16�-1�8; Mobilitate socială şi linii de forţă ale economiei în viaţa 
ţiganilor cărămidari, în: Spectrum – Cercetări sociale despre romi (red. Stefánia Toma – László Fosztó), Edi-
tura Institutului Pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale – Kriterion, Cluj, 2011, 36�-383; 
Az élettér és lakáskultúra főbb sajátosságai a háromszéki cigányoknál [Particularităţile spaţiului vital şi ale 
culturii de habitat la comunităţile de ţigani din Treiscaune], Acta Siculica 2010, 58�-608); două comunicări 
(A zabolai Csángó Néprajzi Múzeum [Muzeul Ceangăiesc din Zăbala] (împreună cu Ferenc Pozsony), în: 
A Székely Nemzeti Múzeum (red. István Kinda), Sf. Gheorghe, 2011, 81-�0; A Székely Nemzeti Múzeum 
Acta Siculica évkönyvsorozata [Anuarele Acta Siculica ale Muzeului Naţional Secuiesc], Örökségünk, V, 1, 
18); un interviu (Értékmentés katedrán és terepen. Beszélgetés Pozsony Ferenc akadémikussal, néprajzku-
tatóval [Prezervarea valorilor la catedră şi pe teren. Discuţie cu academicianul, etnograful Ferenc Pozsony], 
Helikon, XXII, 16, 2–3).

Enikő Szőcsné Gazda a realizat în acest an un catalog publicat atât în limba maghiară, cât şi în limba 
română: Székelyföldi sgrafitto kerámia, respectiv Ceramica sgrafitată din Ţinutul Secuiesc (Muzeul Naţional 
Secuiesc, Sf. Gheorghe, 2010, 130, respectiv 134 p.). Pe lângă acestea, a publicat lucrările Polgárosodás és 
modernizáció Orbaiszéken – A kovásznai fürdők példája [Dezvoltare civică şi modernizare în scaunul Orbai 
– Exemplul băilor covăsnene], Acta Siculica 2010, 565-5�8; Az udvarház árnyékában – A futásfalvi Hamar 
család [În umbra conacului – Familia Hamar din Alungeni], Ház és Ember, 23, 21-46); Udvarhelyszéki 
székelykapuk a Székely Nemzeti Múzeum fotótárában [Porţi secuieşti din Scaunul Odorhei în arhiva foto-
grafică a Muzeului Naţional Secuiesc], Örökségünk, IV, 4, 4-5; A néprajzi gyűjtemény, în: A Székely Nemzeti 
Múzeum (red. Kinda István), Sf. Gheorghe, 2011, 43-52). În afară de acestea, a prezentat, cu scop de popu-
larizare, artefacte ale secţiei de etnografie şi ale muzeului, în � articole scrise în ziarul Háromszék.

– Din partea Muzeului Depresiunii Baraolt, László Demeter a publicat în anuarul nostru un articol scris 
în colaborare cu Lajos Demeter: Háromszéki honvédek, nemzetőrök, honleányok és honfiak az 1848–4�. 
évi szabadságharcban III. Angyalos [Honvezi şi membri ai gărzii naţionale din Treiscaune, participanţi la 
războiul de independenţă maghiar din 1848184�, III, Angyalos], Acta Siculica 2010, 311-322.

– În cazul Muzeului „Haszmann Pál” din Cernat şi anume Csernátoni Füzetek [Caietele din Cernat], din 
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moment ce toţi membrii familiei Haszmann şi-au adus aportul la activitatea muzeului, nu ne vom limita 
doar la publicaţiile specialiştilor angajaţi. Din cele 5 publicaţii care au apărut în ultimele 12 luni, redactate de 
Orsolya D. Haszmann, am dori să subliniem articole ale lui Pál Haszmann (A feliratos falvédők továbbélése 
Háromszéken [Persistenţa broderiilor de perete cu inscripţii în Treiscaune], CsF, 53, 12-14; Szellemi testa-
mentumunk [Testament spiritual], CsF, 55, 5-6; Coroi Arturra emlékezve [In memoriam Artur Coroi], CsF, 
55, 10), Orsolya D. Haszmann (Írásba mentett múlt – Egy első világháborús napló elemzése [Trecut salvat 
în scris – Analiza unui jurnal din Primul Război Mondial], 1, CsF, 53, 4-� şi 2, CsF, 54, 10-13; Emlékállítás 
a közösség által [Monumente comemorative ridicate prin amintirea comunităţii], CsF, 55, 12-15; A néptánc 
bűvöletében [Magia dansului popular], CsF, 56, 3-5), Árpád H. Dimény (Az egész falut kiviszik Pécsre [Tot 
satul e dus la Pécs], CsF, 53, 10-11; Borbándi kovács számadást készít [Fierarul Borbándi face bilanţul], CsF, 
53, 8-�).

– Din partea Muzeului Breslelor din Tg. Secuiesc, enumerăm studiul lui Attila Dimény: (Kézdivásárhe-
ly polgári fejlődésének belső tényezői a 20. század közepéig [Factori interni ai dezoltării burgheziei la Tg. 
Secuiesc, până la mijlocul sec. al XX-lea], Acta Siculica 2010, 445-458); Erika Dimény (A kézsivásárhelyi 
Céhtörténeti Múzeum 200�–2010-es múzeumpedagógiai foglalkozásai [Raport privind activităţile de peda-
gogie muzeală în Muzeului Breslelor din Tg. Secuiesc în 200�-2010], Acta Siculica 2010, �3-82; Társadalmi 
kapcsolatok a magyarszováti temetkezési szokásokban [Conexiuni sociale în obiceiurile de înmormântare din 
Suatu], în: Mezőség – Történelem, örökség, társadalom [Câmpia Transilvaniei – Istorie, patrimoniu, societate], 
Editura Kriterion, 2010, 118-140); Annamária Dobolyi (A kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum [Muzeul 
Breslelor din Tg. Secuiesc], Marosvidék, 12, 2, 31-33).

5.4. Publicaţii de specialitate şi de popularizare
Volumul de publicaţii muzeale a înregistrat, de asemenea, o evoluţie favorabilă. În acest an s-a editat, în 

afara anuarului Acta Siculica 2010, de �34 pagini, volumul de studii Eszmény és hasonlatosság (Tanulmányok és 
adatközlések Barabás Miklós születésének 200. évfordulójára) [Ideal şi asemănare (Studii şi comunicări publicate 
cu ocazia aniversării a 200 de ani de la naşterea lui Miklós Barabás) (red. Mihály Jánó), împreună cu editura 
Pallas-Akadémia (Miecurea-Ciuc - Sf. Gheorghe, 2010), respectiv am reuşit să publicăm patru cataloage 
(Panteon – expoziţia permanentă a Galeriei „Gyárfás Jenő” din Sf. Gheorghe), ediţia a doua, revizuită, bilingvă, 
2010; Enikő Szőcsné Gazda: Ceramica zgrafitată din Ţinutul Secuiesc şi Székelyföldi sgrafitto kerámia, 2010; 
A Székely Nemzeti Múzeum [Muzeul Naţional Secuiesc], redactat de István Kinda, 2011), precum şi un volum 
realizat în colaborare cu Asociaţia Etnografică „Kriza János”: Hagyományok béklyójában – Tanulmányok 
a falusi életmódok és kényszerstratégiák témaköréből [În cătuşele tradiţiilor – Studii legate de modul de viaţă rural 
şi strategiile de necesitate], de István Kinda, Sf. Gheorghe – Cluj, 2011, 328 p.). La sfârşitul anului 2010 am 
reuşit să prezentăm şi DVD-ul video realizat în cadrul programelor Anul Artelor Plastice în Treiscaune 2010, 
cu filmele în limba română şi maghiară, despre Muzeul Naţional Secuiesc (Hunor Boér, Csaba Damokos, 
Arnold Musát, József Török; narrator Kázmér Kovács).

De asemenea, muzeul a contribuit material la publicarea volumului de studii Signa praehistorica (Studia in 
honorem magistri Attila László septuagesimo anno, red. de Bolohan, Neculai ş. a., Univ. Al. I. Cuza – Academia 
Română, Iaşi, 2010), respectiv a editat împreună cu Consiliul Judeţean Covasna catalogul expoziţiei studio 
(Diplome nobiliare acordate unor secui de către principii Transilvanie – Din documentele Arhivelor Naţionale 
Maghiare) de la conferinţa din 22-24 sept., In Memoriam Lajos Demény, organizată de Kinga Tüdős S.

- Revista Csernátoni Füzetek [Caiete din Cernat] apare cu regularitate mulţumită colaboratorilor Muzeului 
„Haszmann Pál” (din 2008, este editată de Asociaţia Culturală „Haszmann Pál”), în anul discutat numerele 
53-5� (red. Orsolya D. Haszmann). 

– Muzeul Etnografic Ceangăiesc din Zăbala a publicat catalogul deja amintit, Pozsony Ferenc – Kinda 
István: A Csángó Néprajzi Múzeum kandallócsempe gyűjteménye [Colecţia de cahle a Muzeului Etnografic 
Ceangăiesc], Muzeul Etnografic Ceangăiesc – Asociaţia Etnografică „Kriza János”, Zăbala-Cluj, 88 p.
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Activity report of Székely National Museum
(November 2010 – october 2011)

(Abstract)

Székely National Museum is a cultural and scientific institution with regional interest, financed by the 
County Council Covasna (Kovászna Megye Tanácsa), Romania (more than 381,800 RON a year for cultural 
programs). It owns in present internal sections in Sepsiszentgyörgy (Sf. Gheorghe) – sections of natural his-
tory, archaeology-history, ethnography, library –, external units – Museum of Erdővidék (Baraolt Basin) in 
Barót (Baraolt), „Haszmann Pál” Museum in Csernáton (Cernat), Museum of Guilds in Kézdivásárhely (Tg. 
Secuiesc), „Gyárfás Jenő” Art Gallery in Sepsiszentgyörgy (Sf. Gheorghe), Csángó Ethnographical Museum 
in Zabola (Zăbala). Its base and temporary exhibitions are visited by more than 52,000 tourists and natives 
in this year.

In this period, according to the mission of Székely National Museum, we tried to surprise our visitors with 
innovating and substantial expositions and events. Besides the many manifestations, we did all our best to 
preserve as carefully and circumspectly as possible the values entrusted to us; we continued to professionally 
process the collections, to enlarge them by collects and acquisitions. Furthermore, we put information, docu-
ments, photographs and object to our visiting researchers’ disposal. Compared to the previous years we have 
made an important advancement in the expositions organized by our specialists, in the high standard and 
popularity of traveling exhibitions, the high quality of our publications, and in the management. We tried to 
react in the most proper way, in the name of openness and partnership to the challenges of the national and 
international scientific life.


