
Dragi Tovarăşi, Onorat Public ! 

Organizarea simpozionului "Cultura Ariuşd" la Sf. Gheorghe cu 
participarea celor mai iluştri cercetători din ţara noastră este un eve
niment important în istoria m1tzeului nostru. Nu este numai o dare de 
seamă despre o activitate ştiinţifică într-un interval de o jumătate de 
secol, cît timp a trecut de cînd au fost descoperite primele vestigii ale 
acestei culturi, dar marchează şi etapele de dezvoltaTe pe ca1·e le-a 
parcurs poporul nostru în acest interval. Eliberarea ţării noastre de 
sub jugul fascist şi exploatarea nemiloasă burghezo-moşierească, a că

rei aniversări de 30 de ani vom sărbători în anul viitor, a deschis 
calea dezvoltării ' ştiinţei istorice româneşti, avînd la bază concepţia 

m(])teriaLismului istoric. In această muncă ştiinţifică de cercetare, în 
urma politicii consecvente marxist-leniniste urmărite de P.C.R. în 
problema naţională alături de români iau parte şi cercetătorii naţio

nalităţilor conlocuitoare maghiari, secui şi germani. Mărturiile istorice 
descoperite în ultimii ani şi pe teritoriul judeţului nostru evocă sugestiv 
istoria poporului român, cultura materială şi spirvtua!lă, tradiţiile luptei 
comune a poporului român şi a naţionalităţilor conlocuitoare pentru 
eliberarea naţională şi socială. In etapa actuală a construirii societăţii 

socialiste multil-ater,al dezvoltMe muzeele au o sarcină deosebit de 
importantă; educarea oamenilor muncii în spiritul dragostei şi ataşa

mentului faţă de partid şi popor, faţă de tradiţiile progresiste. Evoca
rea figurii şi activităţii personalităţilor care au fost a'taşate de popor 
şi au contribuit la îmbogăţirea patrimoniului material şi spiritual al 
patriei, fără deosebire de naţionalitate, formează un mijloc de educare 
a oamenilor muncii. Cu prilejul acestui simpozion, unde inventariern 
şi remarcăm importanţa culturii Ariuşd dorim să evocăm şi figura 
profeson.tlui dr. Laszl6 Ferenc, fostul director-custode al Muzeului din 
Sf. Gheorghe. 

Printre iluştrii născuţi ai judeţului Covasna, ai m·aşului Sf. 
Gheorghe, cu drept figurează şi numele lui dr. Laszl6 Ferenc, căruia 

îi comemorăm centenarul naşterii sale. Nu numai ştiinţele naturii, 
etnografia şi pedagogia, dar şi o ramură a ştiinţei istorice, arheologia 
evocă figura lui ca profesor-savant şi de a aprecia activitatea lui. Lu
mea ştiinţifică din străinătate şi din ţară îl aprecia ca unul dintre cei 
mai buni preistoricieni din timpul său, care - din cauza. morţii sa.Ze 
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premature - numai în parte a putut face faţă sarcinilor propuse. 
Din această cauză aprecierea activităţii sale rămîne incompletă, nepu
tînd finaliza planul, iar rodul lucrării sale a rămas neterminat. V~aţa 
lui scurtă însă a fost suficientă de a înscrie numele lui în istoria cul
turală a judeţului nostru. 

Anul naşterii lui este în timpul cînd în Transilvania forţele pro
gresiste luptă pentru reforme sociale şi culturale, se înfiiţează şcoli, 

instituţii cuLturale, în care tineretul dornic de a învăţa a putut însuşi 
cît mai muLte cunoştinţe, punînd forţele lor creatoare în slujba propă
şirii poporului. In acest timp a luat fiinţă Colegiul din Sf. Gheorghe, 
iar soţia Lui Cserey Jânos a întemeiat muzeul din localitate. Pe aceste 
două instituţii culturo;le le-a slujit Laszl6 Ferenc, pînă la moartea sa 
ca pedagog eminent şi om de ştiinţă recunoscut. Noi în afară de comc- ·· 
morarea lui vrem să atragem atenţia vremii noastre asupra activităţii 
sale ~tiinţifice totodată indicînd locul lui în ştfinţa istorică românească, 
în domeniul arheologiei. 

Ideea de a culege şi de a păstra vestigiile trecutului pe teritoriul 
j~deţului nostru întîlnim deja în anul 1616 La Tîrgu Secuiesc, cînd în 
liceul local a fost înfiinţată o mică colecţie muzeală. Aceasta n-a putut 
să se dezvolte într-un adevărat muzeu, dar se poa,te considera ca prima 
încercare de a înfiinţa pe aceste meleaguri o instituţie de caracter 
muzeal. Aceeaşi soartă ar fi avut şi muzeul fondat de soţia lui Cserey 
J6.nos, dacă în persoana lui dr. Lciszl6 Ferenc şi Csutak Vilmos nu s-ar 
fi găsit doi organizatori zeloşi, care au depus tot efortul ca colecţia 

Cserey să fie adăpostită într-o clădire potrivită. Laszl6 în anul 1901 
a fost ales custode la muzeu şi pînă la 1908, cînd în locul lui Zayzon 
Ferenc a fo st ales custode Csutak Vilmos, aceşti 2 oameni s-au străduit 
la forurile locale şi superioare de a asigura o clădire separată pentru 
muzeu. Această muncă neobosită, cîteoda.tă sortită eşecului, se reflectă 

clar în buletinele muzeului elaborate de L6.szl6, Zayzon şi Csutak. 

Clădirea monumentală a muzeului, construită în anii 1911-1912, 

după planul lui K6s Kâroly, este şi meritul lui Laszl6 Ferenc şi Csutak 
V ilmos. Activitatea ştiinţifică şi educativă a muzeului însă ani întregi 
a fost împiedicată de izbucnirea primului război mondial. Dr. Laszl6 
Ferenc şi Csutak Vilmos însă prin munca lor neobosită au făcut po
sibil ca muzeul în anul 1920 să-şi deschidă porţile pentru public şi 
pentru cercetători. Expoziţiile permanente ale muzeului organizate de 
Uiszl6 şi de Csutak în linii generwle au rămas intacte pînă la anul 
1950, cînd regimul nostru democrat a dat sprijin pentru reorganizarea 
lor. 

Pe lîngă grija construirii clădirii muzeului şi organizării secţii

lor Laszl6 a găsit timp şi pentru cercetări ştiinţifice şi prelucrarea lor. 
Deja în anul 1907, pe lîngă ştiinţele naturii şi etnografie, a început să 
se ocupe în mod intens cu wrheologia. ln acel timp această ramură 

tînără a ştiinţei istorice a făcut numai primii paşi, neavînd o metodă 

de cercetare bine formată. Arheologii în m are parte au fost animaţi 
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de descoperirea obiecte.lor de va~oare şi înflorise mai muLt cercetare<l 
monumente·lor romane, a inscripţiilor, monedelor etc. Pregătirea iniţială 
a lui Laszl6, ca profesor de ştiinţele no(J)turii, l-a influenţat nu numai · 
în formarea concepţiei sale de viaţă, dar şi în alegerea domeniului dE 
cercetare, pe care l-a urmărit; cercet•area culturii materiale şi felului 
de trai al omului preistoric şi pre::Jent•area lui pentru public. Liiszl6 
cwre a pornit ca botanist prin studierea muzeelor din ţară şi din străi
nătate şi prin frecventarea cercurilor de specialitate . a devenit unul 
dintre cei mai buni preistoricieni. El însuşi şi-a format metoda lui de 
cerce.t•G.Ire, iar prezentarea materialu·lui descoperit în expoziţie şi în 
depozite ne serveşte şi acum ca model. Prin cercetarea lui a devenit 
cunoscut tr.aiul şi cultura dezvoLtată a pu'T'Itătorilor culturii cu ceramica 
pictată, care în neoli!tic au trăH pe aceste meleaguri. La aşezarea de 
la Ariuşd în fiecare a.n începînd din anul 1907 neîntrerupt pînă la 
1913 a făcut săpături, care din cauza războiului şi a muncii de orga
nizare pînă la 1925 au fost suspendate. Recunoştinţa pentru activitatea 
sa ştiinţifică primită din partea savanţilor cu renume mondial ca 
Gordon Childe, Hubert Schmidt şi alţii, s-a manifestU't şi în ţară, prin 
faptul că mGJrele savant român V. Pârvan în anul 1925 din fondu·l 
Academiei Române 50.000 de lei a pus la dispoziţia lui L6.szl6 ca să 
poată continua săpăturile de la Ariuşd. A ceasta a fost ultima săpătură 
a lui L6.szl6; după terminarea lucrărilor lq, 10 septembrie, La Cluj, a 
murit subit. Lucrarea sa despre cultura Ariuşd a fost publicata în 
primul volum al revistei DaCia împreună cu necrologul scris de V . 
Pîrvan. 

Lliszl6 nu a fost un savant teoretic, lucrînd numai în birou, a 
fost un adevărat cercetător; care nu a pornit de la preconcepţii. Nu 
din întîmplare s-a ocupa.t de cultura Ariuşd, considerată pe atunci 
cea mai veche cul-tură din neolitic. L-a îndemnGJt la aceasta concepţia 
sa despre viaţă şi lume. Intr-o comunicare ţinută în anul 1907 a spus 
următoarele: "Preistoria în multe privinţe a contribuit la cunoaşterea 

conc-epţiei omului despre lume. A avut mare rol, ca concepţia noastră 
despre lume şi om să fie mai clară" . Nu a urmărit rezultate parţiale, 

a vrut să cunoască traiul societăţii omeneşti din epoca preistorică în 
complexitatea lui. Acest scop, parţial a fost a.tins, şi nu din vina lui 
planul său nu s-a putut realiza. Lucrările lui ştiinţifice au apărut în 
revistele cele mai mari ca ( Arch. Ert., Dolgozatok, Dacia), acestea ne 
prezintă pe L6.sz·l6, ca om de specialitate care lucra cu precizie, cu 
concluzii totdeauna juste. Publicaţiile lui despre cultura Ariuşd şi în 
zilele noastre sînt izvoare indispensabile pentru acei, care se ocupă cu 
această cultură. Epoca preistorică a regiunii noastre a fost cerce.tcLtă 

ele Laszl6 din punctul de vedere al dezvoltării societăţii omeneş.ti, ca 
parte organică a cercului de cultură care în neolitic a cuprins regiunea 
Mării Mediterane şi Asia Mică. Constatările lui ştiinţifice şi azi în 
mare parte sînt valabi~e şi rezuLtOJtele noilor cercetări nu diminuează 
cu nimic meritele sale ştiinţifice. Posteritatea în Ldszl6 vede şi recu
noaşte figura unui savant de mare prestigiu. 
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Laszl6 a înţeles, că societatea cere ca muzeu.Z să fie o instituţie 

de educare, care să formeze conştiinţa socie,tăţii. Un muzeolog nu tre
buie să fie numai achiziţionar şi îngrijitor dar o etică morală îl 
obligă şi la aUe îndatoriri. Adevărul istoric să fie cunoscut de întreaga 
societate fără deosebire de vîrstă şi de stare socială. Astfel devine omul 
de ştiinţă educatorul poporului său. 

Anticii au spus că fără scop trăieşte acel om oare nimănui nu 
este de folos . Viaţa lui Laszl6 a fost utilă. Savantul, scriitorul rămîne 
în opera, în scrierile lui, şi posteritatea pentru munca sa îL apreciază 

şi-l cinsteşte. Această apreciere este dovedită în cazul Lasl6, prin 
faptul ca săpăturile lui de La Ariuşd au fost reluate, astfel opera lui 
va fi terminClită, iar muzeul, oraşul de care Laszl6 a fos,t legat prin 
activitatea sa ştiinţifică şi atîtea fire sentimentClile îl venerează şi 

păstrează memoria lui. 

Muzeul din Sf. Gheorghe sub regimul nostru poptil,ar democrat 
în timp de 3 decenii a avut o dezvoLtare vertiginoasă. Prin grija 
pm,tidului şi a statului no8'tru democrat expoziţiile permanente au fost 
1·eorganizate urmînd ca restul să fie reorganizate pînă în anul 1974. 

Fondul alocat pentru acest scop fae'e posibil ca Muzeul din Sf. Gheor
ghe să fie unul dintre cele mai frumoase şi bîne organizate muzee 
din ţară. In ultimii ani au fost înfiinţate uneLe subunităţi ale muzeului, 
ca Muzeul de istorie al oraşului Tîrgu Secuiesc, muzeele comunale de 
la Cernat, Băţanii Mari, Casa memorială Gyarfas Jena de la Sj'. 
Gheorghe şi Benedek Ele·k de la Băţanii Mici. Acestea adăpostesc 

vestigiile caracte1·istice ale culturii materiale şi spirituale ale români
lor şi maghiarilor din ' localităţile respective cinstind memoria unor 
personaje prog1·esi8'te, care s-au născut pe teritoriul judeţului nostru. 
In fiecare an a fost prevăzut un fond co1·espunzăto1· pentru cercetări 

ştiinţifice. Astfel sub îndrumarea Institutului de Arheologie al Aca

demiei de Ştiinţe Sociale şi Politice a R.S.R., Muzeul din Sf. Gheorghe 
şi-a desfăşurat o activitate inter;să de cercetare a trecutului îndepărtat 
al judeţului nostru, contribuind astfel la elucidarea multor probleme 
privind istoria pwtriei. Edivarea publicaţiei noastre din care pînă în 
prezent au apărut 2 volume, al treilea şi al patruLea fiind sub tipar, 

reflectă activitatea bogată ştiinţifico-educativă a acestei instituţii cultura
le. Toate acestea fără sprijinul şi îndrumarea organelor locale de paTitid 
şi de stat nu s-ar fi putut realiza. Această grijă permanentă pe care· 

o are muzeul asigură condiţii optime lucrătorilor muzeului să aducă 
un aport cît mai rodnic La formarea . conştiinţei socialiste a oamenilor 
muncii, prin mobilizarea' lor la măreaţa muncă de construire a socie
tăţii socialiste multiLa,teral dezvoltate. Bilanţul celor 29 de ani, care au 
decurs clar reflectă schimbarea radicală petrecută oa urmare a politicii 
consecvente marxiste a P.C.R. în viaţa social-cuHurală a patriei noastre 
şi în activitatea muzeului. 
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Pe acropola · cuLturii Ariuşd cercetători români şi cei aparţinînd 
naţionalităţii magh~are, împreună dezvelesc vestigiile trecutului înde
părtat ale acestei regiuni. Sînt uniţi prin dragostea faţă de patria co
mună; astfel colaborarea lui V. Pârvan cu Lciszl6 a devenit tradiţie. 

Scopul es,te comun, înflorirea patriei, Republicii Socialistă Romdnia, 
adîncirea frăţiei între români şi maghiari. Pentru acest scop a fost 
organizat simpozionul "Cultura Ariuşd". 

.. 

12 

Dr. SZ~KELY ZOLTAN 
directorul Muzeului din. Sf. Gheorghe 

Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Sociale 
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