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Tovarăşi şi Tovarăşe ! · 

In cadrul simpozionului nostru de azt tmt revine mie sarcina, să 
vă întreţin în legătură cu semnificaţia, valoarea şi importa.nţa ştiinţi

fică, a activităţii de ceroe·tare a lui Ltiszlo Ferenc. 

Inainte însă de a vă expune ceea ce socot eu că trebuie ştiut 

în legătură cu aces.t aspect a'l problemei, e nevoie să reamintesc că o 
astfel de dezbatere nu se poate fac·e decU în perspectivă; o dezbatere 
care priveş-te în trecut, chiar dacă nu atît de îndepărta.t, totuşi trecut, 
nu se poate face decît in perspectiva momentului de faţă, a prezentu
lui pe care îl trăim azi cu toţii, în perspectiva construirii socia
lismului în ţara noootră. Şi atunci trebuie să vedem că întru
nirea n.oastră a.ici laolaltă reprezintă preruarea şi continuarea tra
diţiei progreM·e din această ţară. Ptrogre.si·stă din două puncte de 
vedere fundamentale şi legată de activitatea Muzeului din Sf. Gheor
ghe. In primul rînd, datoria ,CJdînc s.imţită de a cerceta trecutul, mai 
îndepărtat, sau mai apropiCIIt al patriei, care s-a manifestat la Lciszl6 
Ferenc. In al doilea rînd, colaborarea larg deschisă cu alţi cercetători 

şi cu precădere acea care s-a man!ife,stat spre sfîrşitul vieţii, din nefe
ricire prea scurlă a ambilor, dintre Lcis~lo Ferenc şi Vasile P4rvan. 

Iată două aspec·te care pînâ ,azi domină încă activitatea din do
meniul cercetării arheologice, care se desfăşoară aici La Sf. Gheorghe. 
Faptul că cel care vă vor:beşte - şi care este unul dintre foştii elevi 
ai lui V. Pârvan încă in viaţă - a reluat în colaborare cu muzeul din 

.. Sf. Gheorghe săpăturil.e lui Uszl6 Ferenc la Ariuşd vorbeşte, cred d~ 
La sine, cum tr.ecutul, despre care vă voi vorbi imediat, se îmbină cu 
activitatea noas.tră actuală. De ace.ea a fost, cred firesc ca noi, grupul 
de cercetători de la Institutul de Arheologie al Academiei de Ştiinţe 

Sociale şi Politice din Bucureşti, să fim azi prezenţi aici, cînd se ani
veNează 100 de ani de la naşterea lui Laszl6 Ferenc. 

Din aces.t punct de vedere vă rog să-mi permiteţi ca în numele 
conducerii şi co.lecHvului de cerce·tători ai Institutului de ArheoLogie 
din Bucureşti, să aduc, atît autorităţilor de partid şi de stat din ;ude
ţul Covasna, cit şi cole·gilor de la Muzeul din Sf. Gheorghe omagiul 

' nostru şi pentru activitatea trecută, ilust.rată de LaszZ6 Ferenc şi 

pentru activitatea prezentă pe care o desfăşoară colectivul muzeului, 
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despre care noi colegii de la Bucureşti sperăm cil cu toţii se vor lclsa 
inspiraţi de frumoa.sa tradiţie progresiste} la care ne referim azi în dez
baterile noastre. 

Daţi-mi vo~ să sintetizez omagiul nostru, al celor de la Insti
tutul de Arheologie de la Bucureşti, prin citarea unei fraze din necro
logul scris acum aproape 50 de arni de ciltre V. Pârvan şi publica.t in 
primul număr al revistei crea.te de el "DACIA" de la Bucureşti şi in 
felul <11cesta să evocăm, aşa cum o făc'U$e P4rvan, într-o caracterizare 
scurtă, r(Lc.tivitatea şi meritele lui Laszlo Ferenc. 

V. Pârvan scria: ,,Apr~ciat nu numai de cercurile ştiinţifice ro
mâneşti şi ungureşti, dar de asemenea şi în străinătate, în Germania 
şi în Anglia, ca şi în Austria, în PoLoni-a şi în Rusia, Lasz"tO a fost un 
cercetător de prim ordin, a cărei metodă a fost mereu la înălţimea 

admirabilului său zel. Moar,tea sa este o mare pierdere pentru arheo
logia preistorică a Dociei". Şi Pârvan adaugă: "Am ţinut să deschidem 
şi să închidem acest prim volum al revistei noostre cu opera şi come
morare.a sa", referîndu-se la faptul că, drept prim studiu al primului 
număr al revistei DACIA, a tipărit lucrarea lui Laszl6 Ferenc despre 
forme.le de v.ase pictate de la Ariuşd. 
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