
Dezvoltarea Muzeului Regional din SfÎntu Gheorghe 
sub regimul democraţiei populare

23 august 1954 înseamnă pentru poporul muncitor al Republicii Popud" 
lare Roniîne şi pentru muncitorii Regiunii Autonome Maghiare a 10-a 
aniversare a eliberării lor de sub fascism. Din punct de vedere culturaL 
acest timp de 1O ani are o mare însemnătate în istoria patriei noastre. . 
Aplicarea politicii leninist-staliniste în chestiunea minorităţilor naţionale 
a dat posibilitatea, ca în Regiunea Autonomă Maghiară, locuită de poporul. 
săcuiesc, sub îndrumarea partidului, să se dezvolte o activitate culturală- 
ş tiinţif ică, care nu s-a putut realiza sub regi tnul bur gh ezo-m o şi eresc.

Instituţiile ştiinţifice — printre care şi muzeele — în timpul regimului 
burghezo-moşieresc au fost folosite în interesul claselor dominante. Mu
zeele în starea lor izolată şi din cauză că, au fost greşit organizate, n-au 
reflectat evoluţia şi motivele dezvoltării societăţii omeneşti. Au da_t o ima
gine falsă despre lume şi despre fenomenele ei. După eliberare, cunoscînd’ 
rezultatele obţinute de muzeele din U.R.S.S., a început în patria noastră 
şi în Muzeul Regional din Sf. Gheorghe, o muncă de reorganizare a mu
zeelor. Reorganizarea a dat posibilitate pentru muzee, ca pe lîngă rolul 
lor e duc at i v să-şi exerc ite şi o activitate ştiinţifică serioasă. Muzeul Re
gi onal din Sf. Gheorghe, despre activitatea căruia dăm raportul mai jos,. 
a încercat ca să îndeplinească această menire.

In istoria Muzeului Regional din Sf. Gheorghe, 15 septembrie 1954 e 
a 75-a aniversare a existenţei lui. Fondarea şi dezvoltarea • muzeului pe 
larg  e t r a t ată de V. C s u t a k, fostul director al m u z e u lui între 1925 şi 1936,. 
care a publicat un raport în cartea jubiliară a muzeului, apărută în anul 
1929, şi care a fost re da ctată de dînsuh1 Timp de 25 de ani, cit a decurs de
la 1929, a fost perioada cea mai variată în istoria muzeului.

După moartea lui V. Csutak, în anul 1936 comitetul de conducere at 
muzeului a însărcinat cu conducere pe Felszeghi Ştefan şi pe dr. Konsza 
Samuil, profesori de liceu. La 31 iulie 1938, H ere p e i Ioan, tot de comitetul 
de conducere a fost ' invitat să p re i a conducerea muzeului şi care.' în colabo
rare cu cîţiva profesori a coordonat activitatea muzeului pînă la 30 august 
J940-. Personalul ştiinţific al muzeului pînă la 2 septembrie 1944 a fost 
compus din I. Herepei, d irector, dr. I. Ba l a s s a , custode, M. Ková cs, şi dr ..
1. Arvay, p rep a r a t o r i şi dr. Z. Székely, p r o feso' r de. liceu rep a r ti zat lc 
muzeu. Muzeul, ca personal juridic, a fost condus între anii 1882 şi 2 sep--

1 Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum Ötvenéves jubileumára. Redactat de:
. Csutak, 1929.



íembrie 1944, de un comitet de conducere şi de un consiliu de adm in is- 
t ra ţ  ie.

In urma evenimentelor războiului, oraşul Sf. Gheorghe a devenit 
-teren de luptă şi la 2 septembrie 1944 o parte din materialul muzeal împa
chetat în lăzi, a fos ■ transportată şi in gara oraşului Zalaegerszeg în Un- 
■garia la 27 martie 1945, în urma unui atac aerian, a fost dis trusă.

Conducătorii poporului, care a luat în mîna sa proprie • conduceima 
soartei sale, după ce trupele fasciste au părăsit oraşul, au acordat ajutor 
muzeului. T. Kisgyorgy, prefectul şi dr. A. Gyárfás, subprefectul judeţului 
au subvenţionat muzeul şi la 1 martie 1945, în fruntea institutului părăsit 
■ de conducător, au pus pe avocatul dr. A. Lorincz. Comitetul de conducere, 
reorganizat în şedinţa ţinută la 8 septembrie 1945, a compus personalul 
muzeului din dr. L. Szabédi, direcţor-custode, dr. Z. Székely, dr. I. Arvay, 
■dr. G. Sándor şi Fadgyas Anna, care şi după retragerea trupelor fasciste 
a rămas în funcţie şi a condus muzeul pînă la 1 martie 1945. Dr. L. Sza- 
bedi şi d r. I. Arvay, la data de 1 septembrie şi 1 noiembrie 1947 au demi
sionat. Comitetul de conducere la 1 noiembrie 1947 a însărcinat cu condu
cerea muzeului pe dr. Z. Székely, care împreună cu Fadgyas Anna, secre

tara ,  a coordonat activitatea muzeului. In anul 1949 Máttis Ioan, pictor- 
-artisţ, ca asistent a primit reprtizare la muzeu.

In istoria muzeului susţinut prin donaţiuni, a început un nou capitol, 
cînd decizia gvernului R.P .R., la 1 iulie 1949 a intrat în vigoare şi a ordo- 
-nat înfiinţarea sfaturilor populare provizorii. Un capitol al acestei legi a 
avut şi dispoziţiunea, ca îngrijirea muzeelor provinciale să cadă în sar
cina sfaturilor populare respective.

Partidul Muncitoresc Romîn a acordat de la început o mare atenţie 
•activităţii muzeului. Personalul muzeului în activitatea lui ştiinţi
fică şi adminisţratvă a fost ajutat de un colectiv format din muncitori şi 
intelectuali, în fruntea căruia partidul a pus pe Kisgyörgy Torna, care a 
•avut grijă chiar ca muzeul din Sf. Gheorghe să beneficieze de avantajele 
socialiste acordate de R.P.R. Conform acestei dispoziţiuni,. Comitetul Exe- 

.cutiv al Sfatului Popular Raional în bugetul său a asigurat întreţinerea 
muzeului. In timp de 25 de ani activitatea ştiinţifică a muzeului s-a desfă
şurat în limita posibilităţilor. Sub regimul burghezo-moşieresc activitatea 
-muzeului era redusă. După eliberare organele democratice au venit în aju- 
-torul muzeului şi s-a început în ritm rapid o activitate educativ-ştiinţifică, 
-rezultatele căreia se publică în acest anuar. A fost sărbătorit centenarul 
revoluţiei din anul 1848 şi -muzeul a organizat o expoziţie din obiectele 
-provenite din această revoluţie, care se aflau în .colecţia lui. Tot în .anul 
■centenar, muzeul împreună cu Comitetul Judeţean al Sindicatului, în sala 
-de predare a muzeului a organizat o serie de conferinţe de Universitate 
Liberă.



Muzeul Regional din Sf. Gheorghe îşi înd eplineşte menirea lui adevă
rată 'în Republica Populară Romînă, care construieşte socialismul, şi nu e 
locul de vizită al unor grupuri mici care se interesează de muzeu, ci e fac
tor educativ al poporului muncitor. Reorganizarea diferitelor' colecţii ale 
muzeului, care e în curs, va da posibilitate vizitatorului, ca să vadă oglin
dit în muzeu cunoştinţele dobîndite în celelate domenii ale vieţii. Prezen
tarea ilustrativă a evoluţiei uneltelor de. producţie contribuie la priceperea 
dezvoltării c! iferitelor etape a le societăţii omeneşti şi aplicarea în practi
că a învăţăturilor clasicilor marxism-leninismului. Muzeul prin acest fapt 
a devenit dintr-o colecţie de obiecte, o şcoală activă a poporului muncitor, 
iar în' prezentarea evoluţiei societăţii interpreta torul dezvoltării al prezen
tului si al viitorului.
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