
CUVîNTAREA 

TOV. DR. SZEKEL Y ZOLTAN 

Stimaţi tovarăşi ! 

Sărbătotim cea de-a 90-a aniversare a muzeului nostru în condiţiile 
in care întregul nostru popor munceşte cu elan şi abnegaţie pentru înde-' 
plinirea măreţului program stabilit de istoricul congres al Partidului 

2. 

Academia R.S.R. 
Institutul de Istorie 

STIMAŢI TOV ARAŞI! 

Cu ocazia sesiunii jubi'liare consacrate aniversării a 90 de ani de 
la crearea Muzeului din Sfîntul Gheorghe, în numele Secţiei de ştiinţe 
istorice a Academiei Republicii Socialiste România şi a Institutului de 
istorie "N. Iorga" din Bucureşti, adresez colaboratorilor muzeului calde 
felicitări şi urăr de prosperitate. Szekely Nemzeti Muzeum creat acum 
90 de ani, de către cărturari maghiari înaintaţi, a jucat un rol impor
tant în păstrarea mărturiilor vieţii materiale şi spirituale secuieşti, a 
promovat colaborarea cu cărturarii români din Transilvania, a partiCipat 
la cercetarea trecutului frămîntat al istoriei patriei. In condiţiile create 
de regimul nostru aCtivitatea muzeelor a devenit mai complexă şi mai 
multilaterală, obţinînd succese remarcabile. Am convingerea că şi co -:. 
lectivul Muzeului din Sfîntu Gheorghe, care continuă opera înaintaşilor 
progresişti, desfăşoară o . activitate rodnică pentru cercetarea tra(liţiilor 
vieţii locale, pentru strinsa unitate a oamenilor muncii români şi ma:
ghiari din patria noastră. Vă doresc mult succes în această operă de 
mare însem"nătate. 

Acad. A. OŢETEA, 
Preşedintele Secţiei de Ştiinţe Istorice a Academiei R.S.R. 
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Comunist Hom[m, care a trasat direcţiile făuririi societăţii socialiste mul
tilateral dezvoltate pentru pămîntul României socialiste. 

Cel de-al X-lea Congres, forumul suprem al partidului nostru, a 
făcut bilanţul minunatclor înfăptuiri ale poporului român în ultima pe
rioadă, a deschis noi şi largi perspective împlinirii aspiraţiilor de muncă 
şi viaţă ale poporului nostru. 

Documentele Congresului al X-lea al P.C.R. constituie o elocventă 
dovadă a înţelepciunii politicii partidului, o sinteză a creaţiei poporului, 
care, stăpîn pe destinele sale, munceşte cu pasiune şi devotament pentru 
a face ca patria noastră scumpă să se situeze în viitorul deceniu, printre 
ţările cu o înaltă cultură şi civilizaţie. 

Aniversarea muzeului se încadrează în grija şi preocupările partidu
lui şi statului, de a pune în adevărata lor valoare cele mai semnificative 
tradiţii ale culturii materiale şi spirituale ale poporului, ale oamenilor 
muncii - români şi maghiari - care, aşa cum arăta iubitul nostru 
conducător, tov. N. Ceauşescu - au creat pe aceste meleaguri nepreţuite 
valori materiale şi spirituale, iar astăzi muncesc înfrăţiţi pentru realiza
rea idealurilor nobile ale socialismului. 

Muzeul din Sfîntu Gheorghe s-a înfiinţat în anul 1879 - acum 90 
de ani. Actul de fondare a însemnat un mare eveniment în viaţa cultu
rală a populaţiei din acest judeţ, împlinindu-se astfel o dorinţă veche, 
ca in această zonă a ţării să se înfiinţeze o instituţie culturală cu scopul 
de a culege şi de a păstra toate valorile şi datele, care se referă la tre
cutul şi traiul populaţiei. 

Nefiindu-mi posibil să asist personal la atît de semnificativa săr
bătorire de 90 de ani de existenţă, de activitate rodnică şi de rem.ar
cabile realizări a Muzeului din Sfîntu Gheorghe, ţin să manifest pe 
această cale alăturarea mea deplină de tot ceea ce această aniversare 
reprezintă, atît ca evocare a trecutului, cît şi ca perspective şi angaja
mente de viitor. Regret cu atît mai mult de a nu putea fi de faţă şi cu 
atît mai mult rog să fiu socotit totuşi prezent, cu cît nu numai că fac 
parte din şcoala arheologică creată de Vasile Pîrvan, a cărui colaborare 
cu fostul director al Muzeului din Sfîntu Gheorghe şi iniţiator al săpă
turilo1' de la A1'iuşd, Lciszl6 Ferenc, rep1·ezintă unul din cele mai impor
tante momente elin istoria arheologiei româneşti, dar mi-a fost pe dea
supra hărăzit să reiau eu însumi această preţioasă tradiţie şi să stabilesc 
de un număr apreciabil de ani o strînsă şi principială colaborare ou 
actualul director al acestui muzeu, valorosul arheolog şi istoric - şi 
prieten - dr. Szekely Zoltan . .Jn înţelegere cu d-sa şi cu i mediata adera1·e 
şi largul sp1'ijin al autorităţilor ele partid şi de stat din jud. Covasna, 
am reluat în anul 1968, ca o acţiune comemorativă, dar şi de perspec
tivă, săpăturile de la Ariuşd, ca una din cele mai de seamă acţiuni de 
colabora1·e ştiinţifică între Institutul de Arheologie al Academiei R.S.R. 
şi Muzeul Sfîntu Gheorghe. 

ION NESTOR 
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Ideea de a înfiinţa un muzeu a fost sugerată încă în anul 1875 de 
Vasadi Nagy Gyula, care, în calitate de educator în casa Cserey, văzînd 
piesele colectate ,a mai adaugat la acestea şi o colecţie proprie de mo
nede. Aceste obiecte au format fondul iniţial unei colecţii, cunoscută în 
aceea vreme sub denumirea de "Muzeul Cserey". 

Această colecţie a fost oferită prima dată Muzeului Transilvaniei din 
Cluj, iar în anul 1879, sediul a fost stabilit în oraşul Sfîntu Gheorghe şi 
noua instituţie a primit denumirea de "Muzeul Naţional Secuiesc''. Pen
tru aşezarea colecţiei Liceul Mik6 din localitate a oferit 4 săli, în care 
muzeul a fost aranjat şi deschis pentru publicul vizitator. 

Aşezarea colecţiei, care se îmbogăţise din an în an, era necorespun
zătoare, din care cauză conducerea muzeului a cumpărat un teren viran 
ca să construiască o clădire separată pentru muzeu. Dintre planurile 
înaintate pentru construirea unei noi clădiri pentru muzeu, a fost ac
ceptat planul făcut de arhitectul Ko6s Karoly. Noua clădire monumen
tală, a fost construită cu intenţia ca pe de o parte să reprezinte toate 
caracteristicile felului de construire al populaţiei în această parte a ţării, 
iar pe de altă să asigure toate condiţiile pentru un muzeu modern. Aceas
tă clădire a devenit simbolul muzeului din Sfîntu Gheorghe. Lui Ko6s 
Karoly cel care a construit oraşului nostru această frumoasă operă de 
arhitectură, şi care a împlinit 85 de ani în anul această, îi urăm sănătate 
şi putere de muncă. 

Intervenind primul război mondial, clădirea muzeului abia termi
nată, a fost transformată în spital militar. Colecţia muzeului a fost adă
postită în subsol. După ce războiul s-a terminat organele de conducere 
ale muzeului au intreprins organizarea lui în clădirea nouă. In curînd 
lucrările de organizare au fost terminate şi muzeul în anul 1920 a fost 
deschis cu următoare secţii : 1. biblioteca şi arhiva, 2. secţia de arheo
logie şi de numizmatică, 3. secţia de etnografie, 4. secţ:a de artă plastică 
şi secţia de ştiinţele naturii. 

In intervalul de timp 1882- 1949, muzeul a funcţionat ca persoana 
juridică cu un statut aprobat sub îndrumarea unui comitet de conducere 
obştesc ai cărei membri au fost aleşi din reprezentanţii celor 3 judeţe 
proprietari. 

La început îngrijirea fondului muzeal şi munca ştiinţifică a fost exe
cutată de custozii muzeului. Incepind elin anul 1890 îngrijirea colecţiilor, 
conform unui contract încheiat între comitetul de conducere al muzeului 
şi Eforia Liceului Mik6, a fost încrcdin ţată corpului profesoral din 
această instituţie. 

Dintre custozi activitatea cea mai rodnică pe tărîm organizatoric şi 
ştiinţific a avut-o Nagy Geza .Dintre custozii-profesori cei care şi-au în
scris numele lor în istoria muzeului sînt Dr. Laszl6 Ferenc şi Csutak Vii
mos. Prin munca şi osteneala lor s-a construit clădirea nouă şi muzeul a 
devenit o instituţie cu adevărat ştiinţifică. Laszl6, prin săpăturile exe
cutate la aşezarea neolitică de la Ariuşd, între anii 1908~1925, a făcut 
cunoscut numele Muzeului din Sfîntu Gheorghe şi peste hotarele ţării. 
Munca lui ştiinţifică a atras aprecierile elogioase ale cercurilor de spe-
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cialitate din ţară şi din străinătate. V. Pîrvan, marele savant, aflînd de 
moartea lui Laszl6, în scrisoarea lui de condoleanţă adresată familiei . şi 
direcţiunii muzeului, scria : "Cu adîncă părere de rău de abia astăzi, du
minică, am luat cunoştinţă de pierderea ireparabilă a eminentuhii profe
sor şi arheolog, care a fost prea stimatul nostru colaborator Dr. Fran
cisc Laszl6. Chiar alaltăieri, cînd Laszl6 nu mai era printre noi, eu 
făceam elogiu operei sale în Academia Română". Moartea lui Laszl6 a 
fost o mare pierdere pentru muzeu. 

Celălalt director-custode, Csutak Vilmos, a avut merite deosebite în 
organizarea muzeului şi în cercetarea perioadei din timpul lui Rak6czi 
Francisc II. şi a legăturilor pe care le-au avut transilvănenii cu celelalte 
provincii ale ţării. 

Laszl6 şi Csutak au avut relaţii cu mulţi specialişti din ţară şi din 
străinătate. 

Marele savant Gr. Antipa scria despre muzeul şi colecţiile lui în felul 
următor : "Un muzeu foarte serios mai au şi secuii din oraşul Sfîritu 
Gheorghe ... Muzeul este simplu în aparenţă, însă foarte serios ca fond şi 
colecţiuni. Aici am găsit un foarte bogat material asupra etnografiei se
cuilor - care tocmai dovedeşte o mare asemănare şi deci o veche comu
nitate de viaţă cu românii - şi o serie de cercetări arheologice de prima 
ordine. Descoperirile foarte importante asupra unei străvechi culturi pre
miceniene în staţiunea preistorică de la Ariuşd şi modul cum a colectat, 
preparat, studiat şi publicat materialul foarte bogat desgropat de acolo, 
mi-a impus respect pentru munca sîrguincioasă a acestor . învăţaţi mo
clcşti şi izolaţi de orice centre ştiinţifice". 

Despre activitatea muzeului din această perioadă au apărut diferite 
publicaţii : în 1891 - 2, un număr care conţinea istoricul muzeului şi 

Cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la înfiinţarea instituţiei dv., 
colectivul Muzeului Bruckenthal din Sibiu transmite pe această cale 
cele mai sincere felicită1'i şi urări de succese în muncă şi sănătate tu
turor colaboratorilor şi prietenilor muzeului din Sfîntu Gheorghe, insti
tuţie de prestigiu în mişcarea muzeală din ţara noastră, care impreună 
cu muzeele din alte judeţe participă activ la munca cultural-educativă, 
la răspîndirea rezultatelor celor mai noi ale Ştiinţei, la păstrarea şi 
valorificarea patrimoniului artistic şi documentar, la descoperirea de 
vestigii din istoria naţiunii române, din munca şi lupta înfrăţită a po
porului 1·omân şi a naţionalităţilor conlocuitoare din patria noastră. Cer
cetătorii, muzeografii şi tehnicienii Muzeului Bruckenthal sînt alături 
de harnicul dv. colectiv în aceste clipe înălţătoare şi vă urează noi 
succese. 

In numele muzeului : 
Dr. CORNEL IRIMIE, 

directorul Muzeului Bruckenthal 
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diferite luarări de spe-Cialitate. Intre anii 1903-1914 a fost publicat anual 
buletinul muzeului, în care a apărut un raport despre activitatea custo
zilor şi creşterea colecţiilor. Iar lucrările ştiinţifice ale custozilor au fost 
publicate în diferite reviste ca : Arheologiai Ertesit6, Dolgozatok etc. Ul
tima lucrarea a lui Laszl6, tratînd ceramica ariuşdeană, a apărut la 
Bucureşti în primul volum al revistei "Dacia". Tot în acest număr a 
apărut şi necrologul scris de V. Pîrvan. 

Aniversarea 50 de ani de existenţa muzeului a fost sărbătorită în 
anul 1929 cu care ocazie s-a publicat o carte jubiliară. Această operă 
enciclopedică, redactată de Csutak Vilmos, cuprinde o mulţime de studii 
de specialitate referitoare la această regiune, scrise de specialişti renu
miţi ca: I. Andrişescu, G. Childe, Fettich Nandor, Lyka Karoly, Viski 
Karoly etc. 

In anul 1936 moare subit Csutak şi muzeul a fost condus timp de 
doi ani de un colectiv din care au făcut parte ca custozi muzeului şi 
profesorii Dr. Konsza Samu şi Godri Ferenc. Konsza Samu în acest in
terval de timp, precum şi în anii precedenţi a luat parte la toate acţiu
nile organizate de muzeu. Marele merit a lui este, că a adus o contribuţie 
importantă în domeniul folclorului în judeţul nostru culegînd poezii şi 
basme populare. 

In anul 1938 a fost numit ca director Herepei Janos, care a condus 
muzeul pînă în toamna anului 1944. Activitatea ştiinţifică în acest t imp 
s-a rezumat la unele săpături executate de A. Ferenczi şi Z. Szekely la 
Covasna, la cetatea dacică la castrul roman de la Comolău şi la cetatea 
Balvanyos. Profesorul Dr. Debreczi Sandor a desfăşurat o muncă vale
roasă în organizarea bibliotecii. 

Eliberarea patriei noastre a însemnat o nouă etapă în viaţa Şl m 
dezvoltarea instituţiei. Muzeul, evacuat şi părăsit de personal, a fost luat 
imediat în îngrijirea organelor democratice, care au preluat conducerea 
judeţului după retragerea trupelor fasciste. Păstrîndu-se vechea formă 
de organizare, s-a alcătuit noul comitet de conducere al muzeului, dintre 
care trebuie să amintim numele lui Kisgyorgy Tamas. Conducerea mu
zeului a fost încredinţată avocatului Dr. L6rincz Albert. La 8 septembrie 
1945, comitetul de conducere a ales ca director custozi pe scriitorul Sza
bedi Szekely Laszl6 şi pe Szekely Zoltan. 

Organele de conducere ale judeţului pentru întreţinerea muzeului 
au pus la dispoziţia instituţiei fondurile necesare. La 1 iulie 1949 mu
zeul, împreună cu alte instituţii similare, trecînd în proprietatea poporu
lui, a devint o instituţie de stat. De la această dată întreţinerea muzeului 
nu s-a mai făcut prin donaţiuni, şi nici munca de organizare ştiinţifică 
nu s-a mai executat prin muncă voluntară. Muzeul fiind încadrat în noul 
sistem, a fost dotat cu un buget corespunzător şi cu un personal plătit 
de stat. Vechea împărţire a sălilor pentru expoziţii permanente nu co
respundea criteriilor de organizare ale unui muzeu de tip nou. Prin grija 
organelor tutelare muzeul a primit fonduri însemnate pentru reparaţii 
capitale. După terminarea lucrărilor de renovare expoziţiile au fost reor-
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ganizaie conform unei tematici riguros ştiinţifice, iar cercetările ştiinţi
fice ale muzeului ,fiind îndrumate de Academia R.S. România, au luat 
un avînt continuu. La fondarea muzeului în anul 1879 numărul obiectelor 
a fost 8779, în anul 1890 - 24.000, iar cînd muzeul sărbătorise 50 de 
ani de existenţă colecţiile s-au prezentat în felul următor : 

I. Biblioteca şi arhiva 223.208 buc, din care 20.000 de buc. cărţi şi 
restul material arhivistic. 

II. Secţia de arheologic şi numizmatică 27.623 buc., din care 3.800 
aparţin mumizmaticii. 

III. Secţia de etnografie a avut 6.828 de buc. 
IV. Secţia de artă plastică 998 buc. 
V. Secţia de ştiinţele naturii 13.384 buc. In total 273.575 buc. 
In prezent patrimoniul muzeului constă din 110.833 piese, care se 

imparte în felul următor : arheologia 36.518 de piese, ştiinţele naturii 
31.180, etnografia 7.706, secţia de artă 664 şi biblioteca 34.765 de piese. 
In noile condiţii create de partid sfera de activitate a muzeului s-a lărgit 
mult. Au fost întreprinse acţiuni pentru culturalizarea maselor largi 
populare. Muzeografii au elaborat şi au ţinut o serie de conferinţe şi au 
organizat expoziţii volantc cu diferite teme din domeniul ştiinţei. 

Academia R.S.R. - Filiala Ia.!?i 
Institutul de Istorie şi Arheologie 

"A. D. Xenopol" 

Realizările obţinute de dv. şi înaintaşi, ne sînt bine cunoscute, apre
ciind în mod deosebit entuziasmul, pasiunea şi munca perseverentă, 
desfăşurată ani ele-a rîndul în cadrul acestei importante instituţii de 
cultură din estul Transilvan-iei. 

Rezultatele cercetăr·ilor m·heologice obţinute în ultimii douăzeci de 
ani de către prieterml şi colegul nostru Szekely Zoltan, privitoare la 
istoria veche a acestei r·egiuni, din neolitic şi pînă în perioada prefeu
dală inclusiv, marchează, în condiţiile de lucru create de către statul 
nostru socialist, o nouă etapă în istor·icul acestei instituţii a~roape cen
tenare. In ceea ce ne priveşte, pe noi cei din vechiul centru universitar 
şi academic Iaşi, am apreciat întotdeauna aceste rezultate, tipărind unele 
dintre ele în publicaţia noastră "Arheologia Moldovei", De asemenea, 
avînd în vedere impor·ianţa noilor cercetări arheologice efectuate în 
estul Transilvaniei p1·ivind epoca prefeudală, am înscris în programul 
sesiunii ştiinţifice pe ţar·ă din decembrie de la Iaşi cu temkt: "Noi des
coperiri arheologice din perioada formării poporului român", sesiune 
organi.zată de institutul nostru, şi o comunicare elin partea dumneavoastră. 
Sîntem convinşi, că aceste legături strînse de colaborare ştiinţifică vor 
conlimw şi în v iitor, asigurîndu-vă de tot concursul nostru. 

Prof. dr. doc. M. PETRESCU-DIMBOVIŢA 
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Alături de activitatea cultural-educativă, o preocupare principală a 
constituit-o activitatea de cercetare ştiinţifică . Această activitate a fost 
desfăşurată cu scopul de a atinge două obiective : primul a fost sporirea 
patrimoniului, iar al doilea studierea problemelor cerute de profilul mu
zeului în domeniul ştiinţelor naturii, etnografiei, artei plastice şi arheo
logiei, istoriei. 

O activitate deosebit de rodincă a fost desfăşurată în domeniul cer
cetărilor .arheologice. Temele restrînse ale cercetării arheologice - neo
liticul - s-au lărgit şi în problematica muzeului, au intrat altele noi, cu 
care mai înainte nu s-a ocupat. Lărgirea problematicii muzeului se da
toreşte faptului că muzeul a fost încadrat în şantierele Academiei R.S.R., 
a Institutului de Arheologie al R.S.R., unde prin eforturile colectivului 
muzeului nostru au făcut numeroase cercetări în Sud-Estul Transilva
niei, urmărind problema aşezărilor prefeudale din secolul VII-IX e .n. 

O activitate de cercetare mai frumoasă a fost desfăşurată în proble
ma neoliticului. 

In privinţa culturii Ariuşd, noile cercetări efectuate în diferitele aşe
zări în Valea Oltului, ca la Reci, Moacşa, Cernatul, au avut drept rezul
tat stabilirea faptului că acest complex cultural a avut aceleeaşi faze de 
dezvoltare, ca şi cultura Cucuteni. 

Perioada de tranziţie către epoca bronzului a fost studiată în aşe
zările de la Sfîntu Gheorghe, Piatra de Veghe şi la Jigodin şi recent la 
Zăbala. 

Pentru epoca bronzului cea mai importantă este descoperirea unei 
culturi noi, la Păuleni judeţul Harghita, care în literatura de specialitate 
este cunoscută sub denumirea de "Cultura Ciomortan" şi arată pătrun
derea culturii Monteoru şi răsăritul Transilvaniei şi contribuţia ei im
portantă în formarea culturii materiale a epocii bronzului. 

O problemă centrală a activităţii de cercetare a muzeului a format 
depistarea culturii materiale a populaţiei autohtone. 

Perioada de stăpînire romană în Dacia romană a fost studiată prin 
săpăturile efectuate în cîteva castre romane, Comolău, în Lăceni, Sără
ţeni şi parţial la Olteni. 

Un interes deosebit s-a acordat studierii vieţii populaţiei autohton~ 
în timpul stăpînirii romane. In această privinţă au fost obţinute unele 
rezultate la Filiaş şi la Cernat, fiind descoperite prezenţa populaţiei băş
tinaşe în aşezări, iar în castrul roman de la Olteni, în acest an au fost 
găsite vase dacice în strat roman. 

Deosebită atenţie a fost acordată cercetării secoalelor V-VI şi in
tervalul de timp VII- X, în care se încadrează perioada de formare a 
poporului şi a limbii române. Din acest domeniu de cercetare putem 
aminti ca un rezultat important descoperirea unei aşezări la Cernatul din 
sec. V-VI, aparţinînd populaţiei autohtone, care poartă denumirea "cul
tura Bratei". 

Din cele prezentate mai sus reiese că, problematica muzeului pe tă
rîmul cercetărilor arheologice a urmărit problematica istoriei României, 
cercetările fiind axate pc problemele principale ale istoriografiei româ-
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ne : dovedirea continuităţii vieţii omeneşti pe teritoriul ţării noastre, 
cercetarea culturii materiale a populaţiei dacice, persistenţa daca-roma
nilor şi formarea poporului român. Această continuitate cronologică s-a 
putut dovedi cu noi materiale descoperite în cursul săpăturilor efectuate. 
Cercetările numai în parte sînt terminate, încît sperăm că, contiuarea lor 
va aduce noi rezultate şi mai concludente. 

Rezultatele cercetărilor şi studiilor executate în incinta muzeului au 
fost valorificate, pe deoparte în îmbogăţirea şi îmbunătăţirea expoziţiilor 
de bază, iar pe de altă 2arte în elaborarea unei serii de studii ştiinţifice, 
care au apărut în revistele de specialitate editate de Academia R.S. Ro
mânia sau în străinătate. In domeniul arheologiei la congresele interna
ţionale ţinute la Hamburg, Roma şi la Praga, muzeul a participat cu cîte 
o comunicare, de asemenea şi la sesiunile ştiinţifice organizate de Insti
tutul de Arheologie al Academiei R.S. România precum şi la cele orga
nizate de Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă. Cea mai mare apre
ciere pentru rezultatele obţinute instituţia noastră a primit atunci cînd 
a fost vizitată în anul 1967 de conducerea de partid şi de stat în frunte 
cu secretarul general Nicolae Ceauşescu. In cartea de vizită a muzeului 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu a scris următoarele : "Am vizitat cu mult 
interes muzeul din Sfîntu Gheorghe, care înfăţişează o imagine a boga
tului tezaur de cultură socială şi spirituală a strămoşilor noştri, a popu
laţiei române şi maghiare care au convieţuit de secole pe aceste me
leaguri. 

Frumoasele colecţii de arheologie, etnografice şi artă populară ale 
muzeului constituie un important mijloc de educare patriotică. Felicităm 
colectivul acestei instituţii de cultură dorîndu-i noi succese în activitatea 
sa". Aceste rînduri reflectă întreagă politică marxist-leninistă a parti
dului nostru în problema naţională; asigurarea drepturilor egale pentru 
toţi cetăţenii ţării şi participarea la toate domeniile vieţii social-politica 
şi culturale. 

Perspectiva de dezvoltare a muzeului în urma noi împărţirii admi
nistrative a ţării a crescut mult. Sediul muzeului, oraşul Sfîntu Gheorghe 

.E nagy multu intezmeny kilenc evtized alatt elert eredmenyei es 
sikerei ăszinte elismeresilnk kifejezesere ăsztănăz, melyet ezitton tolmd
csolunk. Szivbăl kivcinjuk, hogy a jăvăben is reszese legyen azan intez
menyeknek, melyek a Romania Szocialista Kăztcirsascig muzeumainak 
elismerest szereztek itthon es killfăldăn egyarcint. 

A marosvcisarhelyi megyei muzeum munkakăzăssege neveben, 

Dr. DRAGOMAN PAL 
igazgat6 
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a devenit reşedinţa de judeţ şi organele locale au acordat atenţia cuvenită 
acestei instituţii culturale, care aproape de 100 de ani este mindria aces
tui colţ de ţară. 

Cadrul muzeului s-a lărgit cu noi subunităţi, una la Băţanii Mici, 
Casa memorială a lui Benedek Elek şi expoziţia permanentă a lui Ga
bor Aron şi istoria breslelor din oraşul Tg. Secuiesc. 

Permiteţi-mi ca de la aceasta tribună a aniversării a 90 de ani de la 
înfiinţarea muzeului să mulţumesc Comitetului judeţean de partid, Con
siliului popular judeţean, Comitetului de cultură şi artă pentru sprijinul 
material şi moral pe care acordă instituţiei noastre, pentru atenţia de 
care ne bucurăm în intreaga noastră activitate ştiinţifică. 

Asigurăm la rîndul nostru că vom depune noi eforturi pentru dez
voltarea muzeului, iar întreaga cercetare ştiinţifică şi activitatea educa
tivă patriotică ce o vom desfăşura în viitor să răspundă cerinţelor actua
le ale făuririi societăţii socialiste multilateral dezvoltate în patria noas
tră, Republica Socialistă România. 
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