MUZEUL SECUIESC DE ARTĂ INDUSTRIALĂ DIN TÂRGU MUREŞ
ŞI COLECŢIA LUI

De mai bine de zece ani Muzeul Judeţean Mureş îşi onorează publicul cu expoziţii
temporare care se remarcă în viaţa culturală mureşană, pe lângă ţinuta ştiinţifică pretenţioasă.
mai ales prin varietatea şi valoarea reală a materialului prezentat. E firesc! Expoziţiile ca:
'·Sticla transilvăneană. Sec. XVII-XIX" organizată în 1992, cea de "Veşminte şi podoabe
transilvănene. Sec. XVII - XIX", din 1994, şi expoziţia 'Timpul şi măsurarea lui" din 1997,
sau expoziţiile "Din istoria breslelor mureşene" şi, mai apoi "Din istoria breslelor
transilvănene" organizate în anul I 995, respectiv I 996, sunt doar câteva dintre manifestările
expoziţionale rezultate dintr-o largă colaborare interrnuzeală, la care şi-au dat concursul
majoritatea marilor muzee transilvănene. 1 Aceste expoziţii au adus în faţa publicului
adevărate dovezi ale contribuţiei Transilvaniei la crearea şi circuitul marilor valori în cultura
europeană. Ca acte culturale, în cel mai nobil sens al cuvântului, aceste expoziţii ofereau
totodată şi şansa cunoaşterii reciproce a colecţiilor, într-un cadru în care exponatele alese
tematic se întregeau reciproc.
În şirul acestor colaborări s-a înscris şi expoziţia "Ceramică, Faianţă, Porţelan Artă şi meşteşug", organizată în vara anul 2000 de către Muzeul Judeţean Mureş, în
colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Ţării Făgăraşului şi un
număr impresionant de colecţioanri particulari. Expoziţia, care trecea în revistă istoricul
tehnicilor şi ale stilurilor în lumina materialului şi ale colecţiilor, includea tematic o secvenţă
anume din ptrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei: cele mai reprezentative
piese de ceramică, faianţă şi porţelan din colecţia de odinioară a fostului Muzeu de Artă
2
Industrială Secuiască din Târgu Mureş. S-a expus astfel, după o absenţă de mai bine de cinci
decenii, o infimă parte din variata şi bogata colecţie de ceramică a primei istituţii muzeale
existente la Târgu Mureş. Atunci s-a născut ideea prelucrării şi publicării acestui material
care, în ciuda, sau poate tocmai datorită caracterului său fragmentat inspiră imaginea şi
valoarea adevărată a fostei colecţii, dar şi a instituţiei ce juca un rol atât de important în viaţa
culturală şi economică a oraşului, în educarea tinerei generaţii de meseriaşi din regiunile
3
înconjurătoare şi mai ales din zonele locuite de secui, la finele secolului al XIX-iea.
Fără concursul colegilor şi înţelegerea conducerii de la Muzeul Naţional de Isorie a
Transilvaniei - Cluj - Napoca, Muzeul de Etnografie - Braşov, Muzeul de Istorie - Sibiu, Muzeul
Ţării Făgăraşului. Muzeul de Istorie - Sighişoara, Muzeul Judeţean Maramureş - Baia Mare. Muzeul
Judeţean de Istorie şi Artă - Zalău. s.m. aceste expoziţii nu s-ar fi putut realiza. Pe această cale ţin
să:,mi exprim recunoştinţa şi să aduc mulţumiri.
- Doresc să mulţumesc şi pe acestă cale d-nei directoare Ana Maria Szoke, pentru ajutorul dat în
selecţionarea pieselor în vederea realizării acestei expoziţii, ca şi a celorlalte menţionate mai sus.
precum
şi pentru facilităţile menite a-mi uşura prelucrarea colecţiei şi pregătirea acestui studiu.
3
Istoricul primelor preocuări pentru înfiinţarea unei instituţii muzeale la Târgu Mureş, respectiv
istoria Muzeului Secuiesc de Artă Industrială din Târgu Mureş a constituit obiectul unor cercetări
intreprinse de subsmnata, în colaborare cu repasata noastră colegă Cornelia Gaal. încă din anii
1980-1984. Cercetările materializate printr-un amplu studiu, nu au putut fi valorificate în numerele
XIII - XIV al revistei Marisia, unde a fost predat spre publicare, pe motive obiectiv/subiective, ce
\incau de politica editorial-redactorială specifică vremurilor de atunci. Prelucrate ulterior, pentru a fi
accesibile publicului larg, datele studiului au fost parţial publicate în Nepujsag evkonyv - 1996. mai
apoi într-un studiu mai amplu semnat de Cornelia Gaal in volumul de studii Marosvasarhe~v
1
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Muzeul Secuiesc de Artă Industrială, prima instituţie muzeală larg deschisă
4
publicului târgumureşan, a fost inaugurată la 27 iunie 1886. Spre deosebire de altele,
înfiintate în Transilvania secolului al XIX-lea,5 acest muzeu s-a remarcat prin profilul lui cu
totul 'aparte, impus de necesitatea de a scoate această parte a Transilvaniei din starea de
0
înapoiere şi de a crea aici o industrie capabilă să se ridice la nivelul celei europene.
Instituirea Muzeului Secuiesc de Artă Industrială în oraşul Târgu Mureş, considerat la acea
7
dată "capitala Secuimii" , era rezultatul politicii de revigorare economică, ce caracteriza cea
de-a doua junătate a secolului al XIX-iea. Datorită acestei politici, marcate şi prin
recunoaşterea importanţei reformelor în învăţământul profesional, se infiinţează primele şcoli
de meserii, se organizează ateliere pe lângă şcolile elementare de stat şi, în stărşit, datorită
acestei politic se deschid" cu contribuţia materială substanţială din bugetul de stat, primele
muzee de artă şi meserii. In Transilvania şirul acestor muzee este deschis Muzeul Secuiesc de
Artă Industrială din Târgu Mureş, urmat de Muzeul Tehnologic-Industrial din Cluj, deschis
8
cu doi ani mai târziu, în 1888 .
Ideea unui astfel de muzeu, sau cel puţin a unei exp9ziţii industriale, nu era nouă la
Târgu Mureş. Cu ani în urmă Asociaţia de Autoeducare şi Intrajutorare a Muncitorilor din
Târgu Mureş iniţia organizarea unei expoziţii cu scopul promovării produselor industriei
locale. 9 Propunerea s-a materializat în expoziţia temporară deschisă în toamna anului 1884. w
Pe la mijlocul deceniului al 8-lea al secolului al XIX-iea, odată cu slăbirea şi dezorganizarea
relaţiilor comerciale între România şi Austro-Ungaria, fapt ce a culminat prin dezlănţuirea
11
războiului vamal , înfiinţarea Muzeului de Artă Industrială a devint o necesitate ce nu mai
putea fi amânat. Prin prezentarea gravelor neajunsuri cauzate economiei transilvănene şi în
primul rând a emigrărilor - plecarea în masă a secuilor atraşi de posibiltăţile oferite de
tânărul stat românesc -, războiul vamal devine acum pe paginile ziarelor locale, adăvărata
motivaţie pentru un muzeu cu profilul şi rostul schiţat cu ani în urmă. Cităm spre
tărtenetebol (Din istoria Târgu Mureşului), ed. Mentor, Târgu-Mureş, 1999. pp.141-155. Materiale
menţionate neglijează însă valoarea şi soarta colecţiilor fostului muzeu. pe de allă parte bibliografia
istorică românească este cu totul defectară în ceea ce înseamnă în general problematica instituţiilor
muzeale din Târgu Mureş. Iată motivele pentru care am crezut binevenită publicarea, în prefaţa
catalogului obiectelor de ceramică şi faianţă din colecţia fostului Muzeu Secuiesc de Artă Industrială
din Târgu Mureş şi unele date referitoare la istoricul instituţiei.
4

Rath Karoly (szerk.), Az 1886 jz,nius h6 27-en Marosvasarhelyu megnyitoll Szeke(vfoldi
Iparm11zeum ideiglenes katal6gusa. (Rath Karoly, Red. Catalogul provizoriu al Muzeului de Arţă
Industrială din Secuime, deschis în ziua de 27 iunie 1886 la Târgu Mureş), Budapesta, 1886. (In
continuare: Catalogul).
5
Despre istoria muzeelor din Transilvania. Banat Crişana şi Maramureş vezi Coriolan Petranu:
,\fuzeele din Transilvania, Banat, Crişana şi Afaramureş. Trecutul şi administrarea lor, Ed. Cartea
românescă, Buc. 1922; pp. 162-163.: Corina Nicolescu, Muzeologie generală, Bucureşti, 1979. p.
32.
6
Ghidul expoziţ(ei de istorie al Muzeului jude,tean Mureş din Târgu-Afureş Mureş, Târgu-Mureş
M1,.1reş, 1970, p. 2 (ln continuare: Ghidul.)
' Referitor la rolul economic şi cultural al oraşului Târgu-Mureş din acea perioadă: Gaal Kornelia,
Maro5vasarhely a )(IX. szazad vegen a XX. szazad elejen (Oraşul Târgu-Mureş la sfârşitul sec. al
XIX-iea şi la începutul sec. al XX-iea), în voi. A Maros megyei magyarsag tărtenetebol (Studii din
istoria maghiarimii din judeţul Mureş); Ed. Mentor, Târgu-Mureş, 1997, pp. 227-240.
8
Date referitoare la Muzeul Tehnologic Industrial din Cluj vezi: Coriolan Petranu, op.cit. p. 159161: }vluzeul de Arte şi Meserii, Cluj.
9
Maro5videk, nr. 23 din 4 mai 1884; Erdelvi ertesit6, anul 4, nr. 17 din 29 apr!. 1884.
10
Erdelvi ertesit6, nr. 33 din 29 oct. 1884.·
11
Pentru urmările războiului războiului vamal dintre Austro-Ungaria şi România asupra
economiei Transilvaniei: Szadeczky Kardoss Lajos, A szekely nemzet tărtenete es alkotmanya
(Istoria şi constituţia naţiunii secuieşti), Bp. 1927, p. 377. Istoria României, Compendiu, p. 366379: Victor Jinga, Probleme fundamentale ale Transilvaniei, Braşov, l 995, pp. 233-251.

MUZEUL SECUIESC DE ARTĂ INDUSTRIALĂ DIN TÂRGU MUREŞ

331

exemplificare una din numeroasele articole redactate în acest sens. "Muzeul de artă
industrială va avea destinaţia să ridice la un nivel superior industria Secuimii [ ... .] lucru
inevitabil în condiţiile actuale. [ ... } lată exemplul acelor părţi ale Secuimii. ale căror
produse industriale erau livrate spre pie,tele din România: de când graniţele s-au închis.
majoritatea producătorilor se zbat în foamete, fiind azi, în inţelesul strict al cuvântului.
condamnaţi la cerşit. " 12
·

Primele măsuri pentru înfiinţarea Muzeului Secuiesc de Artă Industrială la Târgu
au fost luate de reprezentanţii Societăţii Culturale şi Economice a Secuilor (Szekely
13
Miivelodesi es Kozgazdasagi Egylet) . Comisia centrală a societăţii a pus problema
14
înfiinţării unui muzeu de artă industrială la Târgu Mureş încă în anul 1883 desemnându-l pe
15
Rath Karoly să întocmească conceptul de funcţionare a viitorului muzeu. Prezentată în faţa
adunării generale a societăţii la data de I august 1885, "Proiectul programului de organizare"
(A Szekelyfoldi Ipannuzeum programnlja), era documentul de bază, de fapt statutul de
organizare şi funcţionare a viitorului muzeu. 16 Cele şapte puncte ale proiectului, reluate
ulterior şi în prefaţa catalogului tipărit cu ocazia inaugurării muzeului, schiţează scopul şi
profilul instituţiei, domeniile pe care }e vor îmbrăţişa exponatele, precum şi resursele şi
mijloac~le educaţionale disponibile. 17 Incă în a doua jumătate a lunii octombrie, Comisia
pentru Infiintarea Muzeului de Artă Industrială 18, printr-o sustinută muncă de popularizare şi
mobilizare, demarează acţiunea de achiziţionare a celor mai r~prezentative exponate 19 . În mai
puţin de un an de la prezentatrea proiectului program, se deschide la Târgu-Mureş, în
20
clădirea Teatrului de vară, noua instituţie . Studiul succint al catalogului muzeului publicat
cu ocazia deschiderii festive, ne pennite trecerea în revistă a întregului patrimoniu de care
dispunea Muzeul de Artă Industrială în momentul înaugurării. 21
Grupate tematic în treisprezece categorii, colecţiile însumând o valoare de 20 mii de
florini, erau constituite dintr-o gamă variată de mostre de materii prime şi produse
reprezentative, provenite de cca. 360 de intreprinderi şi finne industriale din Imperiul AustroUngar, respectiv din Europa Occidentală. 22 Colecţia ilustra, prin exponate variate, ramurile
cele mai modeme ale technicii, fiind reprezentate ramuri ca: industria extractivă şi cea a
prelucrării metalelor cu 81 expozanţi, industria prelucrării lemnului şi cea a mobilei cu 5 I,
industria ceramicii, a faianţei şi cea a sticlei cu 27, sau industria extractivă şi chimică cu 18
expozanţi. Un loc aparte ocupă în catalog acele ramuri ale industriei uşoare, mai ales a
Mureş,

12

Idem, anul 2, nr. 26 din 3 iulie 1886.
Pentru istoricul, organizarea şi funcţionarea "Societăţii culturale şi economice a secuilor" vezi:
Gerl6czi Karoly, A magyarorszagi kăzmfivelodesi egyesiiletek elete (Viaţa societăţilor culturale din
Unşaria), Bp. 1887. pp. 95 - 96.
1
Marosvidek, 8 aug. 1885.
15
Rath Karoly (06.07.1838 - 01.05.1902), directorul Muzeului Comerţului din Budapesta:
vicepreşedintele Camerei de Industrii şi Comerţ, protagonist de seamă al mişcării pentru înfiinţarea
muzeelor
de istoria tehnicii şi a muzeelor de artă industrială.
16
Rath Karoly: A szekelyfoldi iparmuzeum Marosvasarhelytt (Muzeul secuiesc de Artă Industrială
din Târgu Mureş) în Szeke(y Egyleti Kepes - Naptar (Calendarul Societăţii Culturale şi Economice a
Sec.pilor),
Budapesta, 1889; !vlarosvidek, 20 jun.1885; Maros - Torda, anul 1, nr. 1 din 3 oct. 1885.
1
· Afarosvidek, 1 noi. 1885; Catalogul, p. 4-5
18
Comisie formată din Thur6czi Adolf şi Rath Karoly - preşedinţi, respectiv Borszeky Soma. Gaal
Jeno,
Illyes Lajos şi Nagy Gabor, membri ai comitetului.
19
Gazeta Marosvidek deschide o rublică permanentă pentru a-şi ţine la curent citorii cu stadiul
lu~rărilor şi pentru popularizarea donatorilor.
0
- lvlarosvidek, 4.18.25 iul.: 1 aug. 1886.
'I
~, Catalogul, pp. 1-52
-- Analizând pe baza Catalogului originea întreprinderilor prezente cu exponate reiese că din
totalul de 360 de intreprinderi: 166 veneau din Budapesta, 21 din Viena. 130 din alle oraşe ale
Ungariei. 11 din ţinuturi austriece şi 32 din alte ţări europene.
13
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industriei casnice, a căror dezvoltare era posibilă în condiţiile şi la nivelul industriei autohtone
şi care, de altfel, erau şi foarte căutate pe pieţele vremii. In acest sens, primesc accent
domenii ca împletitul din nuiele, curmei sau paie, reprezentat în catalog cu 16 expozanţi, din
domeniul torsului şi a ţesutului cu 18 expozanţi, industria încălţămintei cu 17 expozanţi, sau
industria de jucării cu 5 expozanţi. 23
Catalogul prezintă şi baza documentară a muzeului: colecţia de albume cu modele de
desen, cărţile şi lucrările de specialitate şi colecţia de cataloagelor de produse cu imaginea şi
24
preţul informativ ale produselor, fiind reprezentate firme din Europa întreagă.
Conformă obiectivelor care au chemat-o la viaţă, noua instituţie îşi propune să devină
un centru de studiu ale tinerilor, unde aceştia ''[ ... ] vor găsi la un loc cele mai moderne
mostre de competiţie ale diferitelor ramuri industriale." 25 Se ofereau spre vizionare, studiere şi
chiar copiere eşantioanele colecţiei, de fapt modele ce oglindeau nivelul tehnic al vremii,
26
servind astfel la "lărgirea orizontului şi înnobilarea gustului tinerei genaraţii de meseriaşi".
Pentru acelaşi scop s-a instituit pe lângă muzeu o bibliotecă de specialitate cu o sală de
lectură, şi o sală de desen înzestrată cu albume cu modele şi rechizite de desen. În incinta
muzeului se preconiza organizarea unor cursuri de desen technic, a unor lectorate, conferinţe,
27
cu timpul chiar a unor cursuri de specialitate . Într-un viitor apropiat se prevedea chiar
înfiinţarea pe lângă muzeu a unor ateliere menite să accentueze l~gătura indisolubilă între
28
această instituţie şi beneficiarii ei primordiali, viitorii meseriaşi . In scopul valorificării cât
mai largi a colecţiei se prevedea organizarea unor expoziţii temporare în diferite oraşe ale
Transilvaniei. 29
Apreciind scopurile propuse de muzeu, ziarul "Maros-Torda" sublinia: "Dacă doar
pe zece meseriaşi îi va indemna muzeul la progres, meditaţie şi creaţie, deja îşi va aduce din
plin roaqele muncii şi a sacrificiului propus." 30
Incă din momentul deschiderii expoziţiei se pune problema spaţiului neadecvat în
31
care funcţiona muzeul. Se lansează de pe atunci ideea construirii unui lăcaş corespunzător
scopurilor şi funcţiilor asumate de muzeu, al securităţii colecţiilor. 32 Protagoniştii ideeii erau
şi de data aceasta reprezentanţii Societătii Culturale şi Economice a Secuilor. Comisia locală
a societăţii demarează acţiunea de strângere a fondurilor încă în anul 1886 33 , întocmirea
proiectului şi calcularea preţului de cost ajung însă la finalizare abea în 1890. 3-1 În aceeaşi an
se rezolvă şi problema terenului, prin donarea de către oraş societăţii a unei părţi din terenul
de instrucţie a pompierilor 35 .
Noul lăcaş al Muzeului Secuiesc de Artă Industrială s-a inaugurat în ziua de 2 iulie
36
1893 . Construită după proiectele arhitectului Kiss Istvan, în stil neoclasicist cu elemente de
37
renaştere italiană, atât noua clădire, cât şi instituţia pe care o găzduia, era considerată, pe
23

Catalogul, pp. 1-47.
Idem, pp. 48-52.
25
Maros-Torda, anul 12, nr. 3 din 16 ianuarie 1886
~~ Catalogul, p. IV. punctul nr. 1 al Programului de organizare
~- Idem, p. V. punctul nr. 6 al Programului de organizare
8
- Afarosvidek, 17 iulie 1892
29
Catalogul, punctul nr. 3 al Programului de organizare
30
Maros-Torda, anul 12, nr. 3 din 16 ianuarie 1886
31
AJarosvidek, 4 iulie 1886
32
Idem, 19 febr. 1888
33
lbidem,4 iul. 1886.
34
Idem, 12 oct. 1890.
35
Terenul amplasat de-a lungul străzii Hajos (actuala str. Horea).
36
Descrierea festivităţilor organizate cu ocazia inaugurării Muzeului de artă industrială în
.\Jaro.svidek, 9, 14, 30 iulie 1893
3
' Este vorbă de imobilul de pe str. Horea nr. 24, sediul actual al Muzeului Judeţean Mureş.
clădirea în care funcţionează Muzeul de Ştiinţele Naturii din Târgu Mureş.
24
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bună dreptate, de presa contemporană: "una din principalele atracţii ale oraşului, putându-s,e.
alinia printre cele demne de văzut în oraş, urmând imediat după Biblioteca Teleki" ..,x
Numărul mare de vizitatori, frecvenţa şi diversitatea expoziţiilor temporare, ale conferinţelor
39
şi manifestărilor organizate între anii 1893 - 1895, confirmă succesul instituţiei.
Instituţie fondată şi administrată de Societatea Culturală şi Economică a Secuilo_r,
Muzeul Secuiesc de Artă Industrială din Târgu Mureş se finanţează şi din fonduri de stat. ln
discursul rostit la festivitatea de inaugurare a noii clădiri, ministrul comerţului, Baross
40
Gabor, anunţă oficial o subvenţie de 400 forinţi pentru muzeu , iar pentru îmbogăţirea
colecţiilor, în special a colecţiei din domeniul industiei casnice, Camera de Comerţ şi Industrii
din Târgu Mureş a oferit un ajutor anual de 50 forinţi 41 . Primele greutăţi de ordin material
apar în anul 1897. Cheltuielile din ce în ce mai mari invocate de buna funcţionarea a
muzeului, greutăţile ivite în ţinerea la zi a colecţiei, i-au determinat pe membrii comisiei de
supraveghera a muzeului (az iparmuzeum feliigyelo bizottsaga), să propună elaborarea unui
nou statut de funcţionare al muzeului. În anul 1897, conform noului statut, instituţia primeşte
denumirea de Muzeul Tehnologic - Industrial Secuiesc (Szekely Technol6giai Iparmuzeum),
fiind sustinută de Ministerului Comertului 42 . Până în anul 1905, autoritatea tutelară rămâne
încă Asociaţia Culturală şi Economică a Secuilor, începând cu acestă dată, muzeul intră sub
autoritatea deplină a Ministerului Comerţului şi este adus în legătură organică cu Şcoala
43
Industrială de Arte şi Meserii, fiind pusă sub o singură direcţiune. Cu toate acestea, o
44
creştere însemnată a colecţiilor se mai înregistrează în anii 1906, 1908 şi 191 O. Conform
datelor statistice publicate în anul şcolar 1914-1915, valoarea bunurilor inventariate (colecţia
muzeului) era era la această dată de 35141 kor. şi 13 forinti 45 .
46
Însemnate pagube a suferit colecţia în timpul Pri~ului Război Mondial. Între cele
două războaie mondiale, muzeul este condus de un director şi de un custode. Nu are buget
separat, cheltuielile sunt acoperite, în continuare, din bugetul şcolii. În anul 1922, cînd se
trece la reinventarierea colecţiei, se înregistrează un număr de 1855 poziţii inventariate: 554
poziţii la categoria olărie şi gips, 456 la categoria te>,,iile, 425 la metalurgie, 272 lucrări de
lemn, 146 instalaţiuni, două maşini, 918 cărţi şi modele de desen. 47 Este ultimul inventar
efectuat înainte de definitivă a colecţiei.
De mare valoare istorică şi documentară, colecţia Muzeului de Artă indurstrială s-a
pierdut aproape în integime în timpul celui de-al doilea război mondial. Un număr neînsemnat
de piese au intrat în colecţia Muzeului de Arheologie şi Etnografie, redeschis la Palatul
48
Culturii în anul 1949 . S-au salvat însă, aproape în totalitate, piesele de ceramică şi faianţă,

.

.

38

Marosvidek, 6 iulie 1893
Idem, 6 aug. 1893; 17 mart. 1894.
° Kiss Istvan: Szekelyfoldi lparm11zeum leirasa (Descrierea Muzeului Secuiesc de Artă
Industrială), Bp. 1893.
41
A Marosvasarhelyi Kereskedelmi es Jparkamarajelentese az 1893. Evre. (Raportul Camerei de
Co~nerţ şi Industie din Târgu-Mureş pe anul 1893), Târgu-Mureş, 1894, 131-136.
4
- A Marosvasarhe~yi Kereskedelmi es Jparkamara jelentese az 1897. evre. (Raportul Camerei de
C%nerţ şi Industrie din Târgu-Mureş pe anul 1897). Târgu-Mureş, 1898. pp. I 09-114.
Coriolan Petranu. op. cit., p. 162.
14
· Coriolan Petranu. loc. cit.
15
· A l1farosvasarhe(vi M. Kir. Âllami Fa- es Femipari szakiskola ertesitoje az 191./-1915 iskolai
evre. (Buletinul Şcolii Industriale Forestieră şi Metalurgică pe anul 1914-1915), Târgu-Mureş.
19 I 5. p. 27. Conform datelor publicate. averea muzeului se prezenta în felul următor: imobile teren şi clădire în valoare de 92941 kr. 89 fl.; bunuri inventariate (colecţia muzeului): 35141 kr. şi
13 fl. In total 471374 kr. şi 45 fl.
~: Coriolan Petranu, op.cit., p. 163.
· Idem, p. 163.
48
Ghidul, p. 2-3. Determinarea numărului total de piese intrate în colecţia Muzeul de Istoric şi
39
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precum şi cele câteva piese de sticlărie şi textile, transferate în anul 1943, din ordinul
49
Ministerului Industriilor şi a Comerţului, la Muzeul Ardelenesc din Cluj .
Catalogul de faţă şi-a propus trecerea în revistă a celor 68 de piese de ceramică
păstrate în colecţia Muzeului Naţional de Istoria a Transilvaniei din Cluj-Napoca, resfcectiv a
0
celor 7 piese, de aceeaşi categorie, identificate în colecţia Muzeului Judeţean Mureş , piese
caracterizate printr-un singur element comun, prin faptul că făceau parte din colecţia de
odinioară a fostului Muzeu Secuiesc de Artă Industrială din Târgu Mureş.

Tipuri morfologice şi caracteristici stilistice ale ceramicii din colecţia fostului Muzeu
51
Secuiesc de Artă Industrială din Târgu Mureş.
Faianţă fină germană (majolică germană) 52 . Conform catalogului din 1886,
ceramica fină de tip "majolică", provine în totalitatea ei din Nassau (Germania), şi datează
de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Adesea de dimensiuni impresionante, piesele din această
categorie sunt fără excepţie piese decorative 53 ; majoritatea lor covârşitoare bicolore, foarte
rar tricolore. De obicei au fondul albastru cobalt, din care tresare decorul în relief, de culoare
alb-gri. Predomină reprezentările fito- şi zoomorfe sau motivele geometrice, mai rar apar şi
unele reprezentări umane. Reprezentările sunt adesea fantastice, inspirate din lumea
54
legendelor vechi germane, redate în maniera clasicismului german . (pl. I, fig. l-4; pl.11, fig.
1-4; pl.111, fig. l-4).

actuală, aproape imposibilă. Vechile registre de inventar lipsesc, iar informaţiile
provenienţa pieselor din colecţia de bază s-au pierdut, se pare, pentru totdeauna. Pot
exactitate vechii colecţii doar piesele care mai poartă etichetele cu numerele vechi de
cuP<r(nse în catalogul de faţă sunt piese atribuite prin acest procedeu.

referitoare la
fi atribuite cu
inventar. Cele

In registrul de inventar al fostului Muzeu Ardelenesc din Cluj, la poziţiile VI.3157 - VI.3236,
respectiv VI.3237 - VI.3244, găsim înregistrate un număr de 101 piese de ceramică şi 11 obiecte de
sticlă care, conform menţiunii din data de 27 martie 1943 provin din colecţia Muzeului Secuiesc de
Artă Industrială din Târgu Mureş. O altă însemnare, din data de 8 aprilie 1943, m~nţionează
intrarea în colecţia muzeului a unui număr de 5 buc. broderii. având aceeaşi provenienţă. In registru
se mai menţionează că piesele au intraţ în depozitele Muzeului Ardelenesc în urma ordinului
Ministrului Industriilor şi a Comerţului. In momentul verificării şi reinventarierii colecţiei au fost
identificate un număr de 73 buc. piese de ceramică, 7 buc. sticlărie şi 3 buc. broderii. în total 83 de
piese. Din piesele de ceramică identificate, un număr de 5 buc. au fost tarnsferate la Muzeul de
Etnografie Cluj - Napoca. Fotografierea şi prelucrarea acestora nu este posibilă în momentul de faţă.
din cauza lucrărilor de reamenajare a depozitelor acestui muzeu. Voi prezenta în cele ce urmează
lista lor şi numărul de inv. cu care aceste piese au întrat în colecţia Muzeului Ardelenesc: Vază.
ceramică smălţuită. Nr. inv. VI.3216; Ulcior. ceramică smălţuită (fond cafeniu, decor policrom). nr.
inv. VI.3222; Vas mic. ceramică smălţuită, nr. inv. VI.3231; Cană, imitaţie ceramică habană
(1885). nr. inv. VI.J232; ReciP,ient pentru tutun, în formă de miel. Ceramică smălţuită. fond maro.
Piesă semnată: "CSOG ANDRAS BIBARCF AL VA" (Csog Andras din Biborţeni). nr. inv: VI.323-t
50
Identificarea şi catalogarea tuturor pieselor păstrate din vechea colecţie a M.S.A.I. va constitui
tema unei viitoare cercetări.
51
Pentru o mai bună parcurgere a materialului am grupat piesele ţinând cont de
provenienţă/atelier, notându-le cu cifre romane de la I. la V. Deţinătorii sunt marcaţi individual
pen,tru fiecare piesă, la sfârţitul descrierii.
5
- Din cele 22 de piese din categoria ceramicii fine de provenienţă germană întrate în inventarul
Muzeului Ardelenesc în anul 1943, au fost identificate ulterior un număr de 15 piese. La Muzeul de
Etnografie din Târgu Mureş se mai păstrează încă patru piese din acest tip de ceramică. Există deci
în total un număr de 19 piese de ceramică fină de provenienţă germană.
53
Catalogul, poziţia 33, p. 5.
54
Nr.cat. 1.1-1.19.
9
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Ceramică fină "Zsolnay" (majolică). 55 Produse în renumitele ateliere '·Zsolnai" din

Pecs (Ungaria), piesele au fost donate muzeului de către conducerea fabricii . Se remarcă
printr-o varietate impresionantă atât din punct de vedere al materialului şi tehnicii, cât şi în
cel al formelor şi ornamenticii. Ţinând cont de material şi tehnică, se deosebesc patru tipuri:
59
vase de ceramică cu fond nesmălţuit 57 , faianţa fină (majolică)5 8 , vasele de faianţă roză şi
60
vase de porţelan cu eolin . Făcând o analiză morfologică a pieselor din această categorie, se
desprind în primul rând cele de inspiraţie populară, continuând formele şi ornamentica
evoluată din tezaurul ornamenticii populare tradiţionale. Alături de acestea întâlnim
exemplare pretenţioase, care preiauA formele şi varietatea tipologică, specifică marilor
producători de porţelan din Europa. In cazul vaselelor cu formă şi ornamentică de inspiraţie
populară, regăsim forme caracteristice ceramicii populare: căni, cancee, (pi.IV, fig.1-4)
inclusiv vase gâlgâitoare (pl.V.fig.1,3) şi ulcioare cu fluier (pi.V, fig.4) din repertoriul divers
al formelor create de olarii populari. Deosebit de interesant este piesa cu nr. catalog 11.30, ce
preia forma "vaselor de alăptat", cunoscute şi larg folosite în tipologia ceramicii populare din
zona Ciucului 61 . Motivele ornamentale sunt şi ele de inspiraţie populară. Domină cele florale:
lalele, margarete; frunze, dar apar şi altele, cele cu bobiţe, sau decorul cu inimioare. De
obicei decorul este dispus pe toată suprafaţa vasului. Pe un fond nesmălţuit, motivele viu
coloreate, realizate prin pictură în email sunt de calitate superioară. Superioar realizate din
punct de vedere tehnic sunt şi piesele de faianţă colorate, aşanumitele '"majolică". Unele
dintre ele reţin atenţia prin formele bizare 62 (pi.V, fig.2). Merită atenţia faianţa fină de
culoare roz. Aceste piese - acoperite în exterior cu un smalţ roz şi în interior cu un smalţ
transparent, de sub care apare culoarea alb-gălbuie a faianţei - deşi fragmentate, adesea
chiar deteriorate, sunt importante totuşi, pentru că sunt exemplarele unei perioadă de
63
încercări. Sunt exemplare ale aşa-numitei: "faianţă-porţelan" a fabricii Zsolnai .
64
Vasele imitaţie de ceramică greacă . Piesele reprezintă donaţia şcolii profesionale
din Odorheiu! Secuiesc. Au ajuns în colecţia muzeului în anii de după deschiderea din 1886,
ca dealtfel şi cele din categoria următoare, drept pentru care nu figurează nici în catalogul
colecţiei. O parte dintre aceste piese, mă refer în primul rând la cele din colecţia Muzeului de
Etnografie din Târgu-Mureş 65 , sunt lucrate dintr-o pastă fină, într-o manieră prete12ţioasă, cu
un decor îngrijit. Adevărate "capodopere de olari", probabil lucrări de diplomă. In formele
acestora se regăsesc tipurile clasice ale vaselor greceşti: "oinochee", "hidra" sau '•amfora" 66
etc. De regulă aceste piese sunt nesmălţuite, sau acoperite cu un smalţ transparent, iar
56

Din cele 20 de piese aparţinînd acestei categorii predate Muzeului Ardelenesc, se păstrează azi
în colecţia MNIT un număr de 13 piese, multe dintre acestea într-o stare deteriorată. (Cf. menţiunii
din Reg. de inv. piesele erau în acea stare deja în momentul predării lor). Din această grupă, nici o
piesă nu s-a identificat la MJM.
56
Catalogul,p. 6, poziţia 43.
57
,s Nr. catalog: 11.20 - 11.24 .
~ Nr. catalog: 11.25 - 11.26.
· 9 Nr. catalog: 11.27 - 11.31.
60
Nr. catalog: 11.32.
61
Centre de olari din sud-estul Transilvaniei - Catalog de expoziţie; Sf. Gheorghe. 1997-1998.,
p.
fig.23.
- Nr.cal. 11.26.
63
Katona I. "A porcelan"; Bp. 198./. P. 107
6
~ În registrul de inventar al Muzeului Ardţlenesc au fost inventariate sub genericul "vase de
imitaţie ceramică greacă" un număr de 8 piese. In colecţia MNIT s-au identificat, şi există în fapt, 7
piese din această categorie. Toate cele 7 buc. se caracterizează prin formă şi execuţie stângace,
purtând amprenta unor meşteri începători. Piesele din colecţia MJM (în număr de 4 buc.) sunt în
sc~jmb piese de o tehnicitate şi un mod de execuţie ireproşabile, adevărate capodopere.
Nr.cal. III. 33 - III. 36.
66
Magyar Lexikon, Ed. Acad. Budapesta, 1966.
55
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decorul este realizat prin pictare cu angobă, negru sau maro închis, respectiv alb sau brunroşcat. Majoritatea pieselor din această categorie poartă semn de meşter (pi.VI, fig. 1, 2, 3).
Stângăciile formelor şi a decorului în cazul pieselor din colecţia MNIT poartă amprenta
67
meşterului neîndemânatic, probabil mâna elevului începător (pi. VII, fig. 1,2,3).
Ceramica transilvăneană. Atât piesele atribuite categoriei de ceramică
9
68
tradiţionalq , cî~ şi ~şa zisele piese p~odu~e_gentr~ tâ~g6 , reprezintă _de_ fap~ cer~ca
populară ş1 provm dm sud-estul Trans1lvame1 . Ev1denţ1erea celor doua t1pun d1stmcte,
reflectă orientările principale ale activităţii olarilor secui, determinată de cererea pieţii.
Primele piese continuă vechile tradiţii autochtone; apar ulcioare cu buza simplă (pi. VIII, fig.
1) sau trilobată (pi. IX, fig. 1); căniţe cu talpă (pi. IX, fig. 2), căni cu cioc şi orificiu şi cu
toarta îmbrânată (pi. VIII, fig. 2,3,4); toate lucrate îngrijit, într-o ţinută estetică ireproşabilă.
71
Deosebit ca formă şi realizare este ulciorul de meşter din colecţia Muzeului Judeţean Mureş
(pi. IX, fig.4). Operă a meşterului Radak Balazs, piesa smălţuită verde, cu decor traforat pe
corp şi gât şi cu orificii false la gură, pare să reia tradiţia cănilor de meşter specifice zonei
Ciucului încă din secolele XVIII-XIX 72 .
Piesele din cea de-a a doua categorie, denumite de noi "produse pentru târg", sunt
serii mari, asemeni ceramicii cu aceeaşi destinaţie produs în zilele noastre, acest tip de
caramică are forma şi decorul adaptate cerinţei de moment a pieţii. Multe dintre aceste piese
poartă numele meşterului şi anul producerii. Aproape identice, sau cu mici deosebiri inerente
producţiei manuale, aceste piese se prezintă într-o execuţie technică şi ţinută estetică, care
adesea lasă de dorit. Se remarcă totuşi tehnici novatoare, deosebite de cele tradiţionale. De
remarcat decorul realizat prin aplicarea pe pereţii vasului a unui strat zgrunţuros, obţinut prin
73
presarea şi strecurarea pastei, dând impresia cojii de copac (pi.X, fig, 3, şi pi. XII, fig. 1),
sau cel realizat prin presărarea unui start de pisat de siliciu peste smalţul de culoarea brun74
închisă
(pi. X, fig.3 şi pi. X. fig. 4). Apar de asemenea forme novatoare, resimţinu-se
influenţa ceramicii de lux. Se remarcă în acest sens vaza în forma de tigvă (pi. XII. fig.3), sau
cănile cu cioc alungit (pi.XI. fig. 1 şi 2).
În şirul obiectelor de ceramică merită atenţia, prin dimensiunile sale cu totul
neobişnuite, pipa neagră, având forma unui cap de om, un turc cu şapcă roşie. Este printre
7
puţinele piese care se pot identifica cu exactitate, fiind individual menţionat în catalog. )
Din numărul relativ mare de piese de faianţă trimise la expoziţia muzeului de către
renumitele manufacturi de pe teritoriul Imperiului, s-a păstrat un număr neînsemnat. Este
vorba de canceul produs în manufactura din Holl6haza (Ungaria) 76 , care este şi singura piesă
păstrată dintre numeroasele produse donate Muzeului Secuiesc de Artă Industrială de către
77
renumita manufactură de faianţă, cu ocazia deschiderii. Cana de faianţă produsă în
78
manufactura din Kremnicza (Korm6cbanya) (pi.XIII, fig. 3.), a fost achiziţionat probabil
6

Nr.cat. III. 37 - III. 43.
Nr.cat. IV. 44 - 51.
Nr. cat. V. 52 - 70.
70
Pentru ceramica din sud-estul Transilvaniei vezi: Domanovszki Gyorgy ''A magyar nep diszilomiiveszete (Arta populară maghiară), Bp. 1981, Centre de olari din sud-estul Transilvaniei Ca_,~alog de expoziţie; Sf. Gheorghe, 1997-1998.
· Nr.cat. IV. 51
2
: Centre de olari ... , p. 94, fig.13.
3
' Nr.cat. V. 56-58.
:~ Nr. cat.V. 59 şi V. 69.
'Catalog, p.4, poz. II.24. "Pipă uriaşă, reprezentând capul unui turc". Este consemnat în catalog,
ca_vind donatia lui Goly6sy Gusztav din Seghedin.
· Nr. cat. V.74.
:; Catalog, pag.4, nr. pozitie 27.
' Nr.cat. V.75.
68

69
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ulterior. Cu totul deosebit este singura farfurie de faianţă păstrată. Piesa realizată într-o
1885 şi poartă imaginea unei biserici (sau mănăstiri) şi
79
inscripţia: Szne Borg (pi.XIII, fig 2.)

tehnică stângace, timidă, este dată

CATALOGUL COLECŢIEI DE CERAMICĂ A MUZEULUI DE ARTĂ
INDUSTRIALĂ DIN TÂRGU MUREŞ
FAIANŢĂ FINĂ GERMANĂ

I.

1.1. Rezervor pentru apă
Recipientul. de formă dreptunghiulară şi capacitatea de 3 1., poate fi montat pe perete cu
ajutorul celor două orificii dispuse pe latura din spate. Este prevăzut cu un capac romboidal şi cu un
tub pentru scurgerea apei. Decorul fitomorf şi geometric realizat în relief acoperă toată suprafaţa.
Muchiile din faţă poartă câte o reprezentare umană susţinută de coloane cu fusul în bandă, iar
capitelul şi baza în spirală; orificiul pentru scurgerea apei de la baza recipientului este plasat în gura
deschisă a unui leu, iar mânerul de pe capac redă cozile răsucite a doi balauri.
Nr. inv: M: 2835 (VI. 3158-a); MNIT
Dimensiuni: Î: 38 cm.; L: 24 cm.; I: 11 cm.
Planşa I. fig. 1.
1.2. Farfurie decorativă
Fund inelar, marginea ridicată. Pe margine decor fitomorf: frunze de acant şi vrejuri
alternând cu câte un cap de gorgon, central un tablou romantic în două planuri: planul II. silueta
unui castel plasat între copaci, în depărtare conturul munţilor; planul I. - o scenă de câmp de
inspiraţie mitologică. cu patru figuri omeneşti. Numărul de serie: 763
Nr. inv: M: 2836 (VI. 3159); MNIT
Dimensiuni: D(max): 33 cm.; D (fund): 23 cm.; Î: 3,8 cm.
1.3. Farfurie decorativă
Fund inelar, marginea ridicată decorată cu un brâu de alveole accentuate, încadrate de un
decor fitomorf din flori şi frunze de acante. Central, decor geometric: pe un fond floral stilizat. de
fapt o margaretă cu lungi petale, o rozetă. Numărul de serie: 755
Nr. inv: M: 2837 (VI. 3160): MNIT
Dimensiuni: D(max): 32 cm.; D (fund): 23 cm.; Î: 5 cm.
Planşa I. fig.2.
1.4. Farfurie decorativă
Fund inelar, pe margine decor floral stilizat (margarete). Central - patru rozete despărţite
de motive decorative plastice, formate din frunze şi vrejuri. Numărul de serie: 753.
Nr. inv: M 2838 (VI.3161); MNIT
Dimensiuni: D(max.): 25,8 cm.; D (fund): 18,3 cm.; Î: 3 cm ..
1.5. Farfurie decorativă
Fund inelar, pe laturi decor: bandă de flori stilizate (margarete). Decorul central, delimitat
printr-o bandă plastic realizat şi marcat prin culoarea neagră, o rozetă cu lungi petale purtând
fiecare câte trei bobiţe. Numărul de serie: 643.
Nr. inv: M2839 (VI.3162); MNIT
Dimensiuni: D(max.): 24,5 cm: D (fund): 19 cm.: Î: 3 cm.
1.6. Cană pentru apă
Cană cu talpa discoidală, picior scund, corp piriform, gât alungit către buza cu cioc, toarta
în bandă lată. Decorul geometric şi fitomorf amplasat pe toată suprafaţa vasului. Pe corp, între două
benzi ce marchează baza şi diametrul maxim al corpului, se desfăţoară un motiv de nişe cu bolti
79

Nr.cat. V.73.
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rotunjite fiind dispus în fiecare câte un fir de lalea şi frunze de acant. Pe umeri, decor cu solzi, iar
gâtul, marcat de un brâu de margarete, poartă în zona mediană, între două frize cu motivul trifoiului
şi cercuri de perle, o bandă din alveole alungite.
Nr. inv: M:2842 (Vl.3169); MNIT
Dimensiuni: Î: 18 cm.; D (fund): 10 cm.; D (buză): 8,1 cm.;
D (max): 15 cm.
Planşa I. fig.3.
I. 7. Cană pentru apă
Talpă plată, picior în două discuri suprapuse, cea inferioară simplă iar cea superioară cu
decor în frunză de brad. Corp bitronconic cu umerii abia schiţaţi, gât larg, buză îngroşată, uşor
evazată, prevăzută cu cioc, toarta în bandă lărgită, răsfrântă la capete. Decorul de pe corp, delimitai
de câte un brâu de caneluri oblice, una la baza corpului iar cealaltă pe umeri şi marcat de câte două
caneluri (de culoare neagră), este dominat de patru rozete delimitate de frunze de acante şi vrejuri.
Gâtul poartă o friză de petale romboidale şi un rând de nişe cu cîte o floare stilizată. Numărul de
serie: 635
Nr. inv: M: 2841 (Vl.3168); MNIT
Dimensiuni: Î: 29,5 cm.; D (fund) 12,1 cm.; D (buză): 10 cm.;
D (max): 17 cm.
Planşa I. fig.4.
1.8. Cană pentru apă
Talpă plată, picior în două discuri inegale, suprapuse: cea inferioară simplă. cea superioară
cu decor în linie ondulată şi puncte. Corp bitonconic, umeri accentuaţi, gât cilindric. drept. buză cu
cioc. toartă în bandă lată cu capetele răsfrânte. Pe corp, pe o suprafaţă bine delimitată de un brâu de
perle şi frunze lobate la bază şi o canelură la diametrul maxim al corpului, se desîaţoară un decor
fitomorf plin de vervă, dispus pe un fond de meandre incizate. Gâtul poartă un decor de friză patrulatere cu motive fitomorfe, dispus între caneluri şi brâie cu motive geometrice sau perle.
Număr serie: 632
Nr. inv: M:2840 (VI. 3167); MNIT
Dimensiuni: Î: 39 cm.; D (fund) 12 cm.; D (buză): 8,5 cm.;
D (max): 19 cm.
Planşa II. fig. I.
1.9. Cană pentru apă
Talpa plată, discoidală, corp bombat, gât cilindric. strâmtat către buza cu cioc. Toarta. în
bandă lată cu capetele răsfrânte, este compusă din două arcuri sub fonnă de vrejuri. Decor: Pe fond
albastru-cobalt intens, decor în relief alcătuit din patru rozete de genul arabescurilor. Pe umeri şi pe
gât cercuri concentrice prima purtând un motiv de rozete şi romburi alternând. iar celelelte trei
decor de valuri răsturnate. Numărul de serie: 899
Nr. inv: M.2849 (VI. 3170): MNIT
Dimensiuni: Î: 22.5 cm.: D (fund) 9.8 cm.: D (buză): 7.5 cm.;
D (max): 15 cm.
Planşa II. fig.2.
1.10. Cană pentru a1>ă
Formă şi decor identică nu nr. catalog: I.I. 9. Toarta în bandă lărgită. răsucită la capete şi
prevăzut cu un decor plastic de crestături.
Număr serie: 899
Nr. inv: 1192: MJM
Dimensiuni: Î: 21,8 cm.; D (talpă): 9,6 cm.: D (buză): 7,8 cm.:
D (max.): 13,5 cm.
1.11. Vază decorativă
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Talpă plată, discoidală, picior trapezoidal, corp piriform, gât larg cu buza evazată, două
Pe piciorul şi pe fundul vasului decor fitomorf. realizat din frunze de acante şi respectiv fire de
floare de crin dispuse în chenare ogivale. Corpul este străbătut median de un brâu, deasupra căruia
se desfăşoară un motiv plin de vervă, dominat fiind de cele două mânere, realizate plastic, ce redau
capul zeului mărilor, "Neptun". Barba împletită şi despicată în două sub formă de coadă de peşte. la
fel şi pletele lungi, bogate se transformă spre vârfuri în vrejuri şi frunze de acante. Câmpurile de pe
feţele dintre cele două torţi sunt ocupate de câte o scenă cvasi- fantastică, populată de figuri fitozoomorfe, de o stranie combinaţie de flori, frunze. vrejuri şi animale fantastice. Gâtul vasului este
marcat de un decor compus dintr-un medalion floral ce alternează cu două scobituri alveolare. Buza
îngroşată şi evadată, are pe laturi un friz de casete. Numărul de serie: 764
Nr. inv: 1218; MJM
Dimensiuni: Î: 37,5 cm.: D (fund) 20.3 cm.: D (buză): 30,5 cm.;
D (max): 33 cm.
Planşa II. fig.3.
1.12. Vază decorativă
Talpă plată, discoidală, picior trapezoidal, corp sferic sub formă de cupă cu buza lărgită.
Torţile au forma unui arc cu capetele ce poartă lateral câte un şir perlat şi sunt legate de buză prin
câte o frunză de acant pe care este dispusă câte un cap de tânără. Piciorul este decorat cu un motiv
din frunze şi vrejuri dispuse intre două brâie şi un mănunchi de nuiele legate printr-un brâu median.
Diametrul maxim al vasului este marcat de un brâu accentuat ce poartă un decor de ''frunze de
brad". Baza cupei poartă un şir de nişe ogivale cu câte o frunză de acant. Deasupra brâului se repetă
decorul de friz de pe talpă, după care apare decorul principal reprezentând o scenă cvazi-mitologică.
dispusă simetric, două-câte două pe ambele feţe ale vasului.: doi putii, călare pe câte un căluţ de
mare înaripat. Scenele sunt despărţite de câte o fundă de care atârnă un scut de blazon. Sub buza
vasului este dispus un şir de margarite cu petale alungite.
Nr. inv: 1221; MJM
Dimensiuni: Î: 33.6 cm.: D (talpă): 22 cm.: D (buza): 33 cm.;
D (max.): 30 cm.
Planşa II. fig. 4.
1.13. Corpul unei vaze ornamentale
Talpa plată este prevăzut cu un orificiu pentru a putea fi montat pe piciorul (sau fusul) de
sus\inere. Corpul sferic se lărgeşte spre buza evazată şi este prevăzută cu un decor cu motive
fitomorfe: frunze de acant alternând cu fire de crin, marcat în partea superioară printr-un brâu
realizat din mănunchi de nuiele legate cu benzi încrucişate. Pe buză. decor de bandă lată cu valuri.
Nr. inv: M 2847 (VI. 3178): MNIT
Dimensiuni: Î: 26,7 cm.: D (buza): 37.7 cm.: D (talpă): 19,3 cm.:
D (max.): 38 cm.
1.14. Vază decorativă
Talpă plată, picior trapezoidal compus din două discuri concentrice suprapuse, corp
bitronconic dominat în partea inferioară de un brâu ce reprezintă diametrul maxim al vasului. Gura
lărgită spre buză. Decorul de pe corp este dispus între două caneluri, de data această de culoare
maro. între acestea se desfăşoară decorul fitomorf, simetric pe ambele feţe, şi formată din câte două
amfore greceşti între care, într-un decor bogat de vrejuri şi frunze de acant este dispus un fir de lalea
stilizat. Sub buza vasului dispus un friz cu un motiv de meandru grecesc. Număr de serie: 64 7
Nr. inv: 1570; MJM
Dimensiuni: Î: 17,9 cm.: F (fund): 12 cm.: D (buza): 16,8 cm.;
D (max.): 17.8 cm.
Planşa III. fig. 1.
1.15. Vază ornamentală

torţi.

340

BONIS JOHANNA

Corp scund, cilindric cu baza rotunjită, susţinut de trei picioare având forma unor gheare
de leu. Baza vasului este decorată cu flori şi frunze de margarete şi trei capete fantastice (de lei sau
gorgoni), dispuse în centrul distanţei dintre picioare. Pe corp, între două brâie cu motive plastice
marcând baza, respectiv la buza vasului, decor de ghirlande susţinite putii şi câte un cap feminin,
redat în maniera clasicismului german. Numărul de serie: 643
Nr. inv: M 2843 (VI. 3174); MNIT
Dimensiuni: Î: 15,5 cm.; D (fund): 19 cm.; D (buza): 22 cm.;
1.16. Vază ornamentală
Corp cilindric, aşezat pe patru picioare având forma de gheare de leu. Linia fundului şi a
buzei marcate prin brâie concentrice cu decor plastic foarte variat. Se remarcă cel de la baza
corpului, marcat cu un brâu accentuat de frunze de acant. Corpul este dominat de două cvazi-mânere
ce redau câtă o figură feminină, între care, pe cele două feţe, se desfăşoară un decor plastic: câte un
cap de bărbat reprezentat într-un medalion susţinut de câte două figurine fantasice.
Nr. inv: M 2844 (VI. 3175); MNIT
Dimensiuni: Î: 28,5 cm.; D (fund): 19 cm.; D (buza): 29.5 cm.;
D (max.): 32 cm.
Planşa III. fig.2.
1.17. Tabacheră cu capac
Corp cilindric aşezat pe trei picioare având forma unor gheare rezămate pe cîte o sferă.
Baza corpului marcat printr-un brâu, realizat din mănunchi de frunze de dafin legat printr-o bandă
încrucişată. În zona mediană a corpului, decor de frunze de acant din care pornesc ghirlande de
vrejuri. frunze şi flori stilizate. Capacul este prevăzut cu un mâner având forma de con de brad.
Nr. inv: M 2846 (VI. 3177); MNIT
Dimensiuni: Î: 18,1 cm.; D (fund): 14 cm.; D (buza): 14,5 cm.;
D (max.): 18 cm.
Planşa III. fig. 3.
1.18. Tabacheră cu ca1>ac
Fund plat, corp cilindric, prevăzut cu un capac. În zona mediană a corpului. între două
mânere având forma unor capete de Iei cu o verigă în bot, un medalion înfăţişându-l pe Sf.
Gheorghe omorând balaurul, încadrat de un decor fito-zoomorf (vrejuri, frunze, flori, animale
fantastice) abundent. Pe capac: figurină fantastică (maimuţă). ţinând în braţe o cizmă.
Număr de serie: 884
Nr. inv: M 2845 (VI. 3176); MNIT
Dimensiuni: Î: 19,5 cm.; D (fund): 12 cm.; D (buza): 9,5 cm.;
D (max.): 14 cm.
Planşa III. fig. 4.
1.19. Ploscă
Corp aplatizat, aşezat pe un picior supraînălţat. gât îngust cu buza evazată. având formă de
pâlnie. Mânerul dispus în zona mediană a corpului. are reprezentat la bază câte un cap de om.
(Gâtul şi mânerele rupte). Pe corp decor plastic: rozetă din frunze de acant.
Nr. inv: M 2848 (VI. 3155); MNIT
Dimensiuni: Î: 16 cm.; D (fund): 5,5 cm.; D (buza): 3,5 cm.;
D (max.): 9,5 cm.
II. "CERAMICĂ - MAJOLICĂ - PORŢELAN, MARCA "ZSOLNAI" - PECS
11.20. Ulcior pentru a1>ă
Ceramică nesmălţuită. Fund plat, corp piriform, umeri rotunjiţi, gât strâmt şi lărgit către
buza evezată, prevăzut cu un brâu discoidal în zona mediană. Toartă ruptă. Decor: pe un fond alb
(angobat) decor în smalţ colorat: brun roşcat, verde, galben, auriu. Decorul dispus pe toată suprafa\a
vasului, se compune din linii şi dungi concentrice, ce împart suprafaţa vasului în mai multe registre.
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Dominant este registrul median, în care într-un chenar marcat de două rânduri de inimioare dispuse
faţă în faţă, apare un motiv fitomorf de sorgintă populară: vrejuri dispuse în linie ondulată, purtând
în meandre frunze galben-aurii, flori de lalele cu petale verzi şi galben-aurii. Pe fund: numărul de
serie: 1363 şi ştampila ZSOLNAY - PECS
Nr. Inv: M: 2789 (VI. 3180); MNIT
Dimensiuni: Î: 32 cm.: D (fund): 8,2 cm.; D (buză): 5 cm.;
D (max.): 16 cm.
11.21. Ulcior pentru apă
Ceramică nesmălţuită. Fund plat, corp piriform cu umeri rotunjiţi, gât cilindric, îngroşat la
buză. Toarta rotunjită prevăzută cu orificiu, se ataşează de gât, în zona mediană, printr-o legătură
discoidală. Decorul: pe fond cărămiziu, nesmălţuit, decor floral conturat în auriu şi pictat cu smalţ
divers colorat: brun-roşcat, verde, albastru, auriu. Fire şi frunze de lalele dispuse pe toată suprafaţa
nsului. umerii marcaţi printr-un brâu de perle pictat în albastru şi dispus între două linii
concentrice. Brâul de perle se repetă şi pe gâtul vasului, buza cu smalţ verde. Pe fund: numărul de
serie 212 şi ştampila: PECS - 2
Nr. inv: M: 2799 (VI. 3181); MNIT
Dimensiuni: Î: 25 cm.; D (fund): 8,9 cm.; D (buză): 3,3 cm.;
D (max.): 15,5 cm.
Planşa IV. fig. I
11.22. Ulcior cu patru ciocuri de turnare
Ceramică nesmălţuită. Fund plat, corp piriform, gâtul strâmtat se lărgeşte sub formă de
pâlnie către buza îngroşată. Din mijlocul corpului pornesc patru ciocuri de turnare sub formă de
fluier, legate de gâtul vasului prin câtă un mâner în bandă lată. Corpul decorat prin pictare în email:
pe fond cărămiziu, nesmălţuit, decor floral de inspiraţie populară conturat în auriu şi pictat cu smalţ
divers colorat: verde. galben de siena, auriu. Fire şi frunze de margarete dispuse pe toată suprafaţa
vasului, inclusiv pe cele trei tuburi de turnare.
Nr inv: M: 2790 (VI 3182): MNIT
Dimensiuni: Î: 28.3 cm.: D (fund): 7.7 cm.: D (buză): 6,8 cm.:
D (max.): 19,2 cm.
Planşa IV. fig. 2.
11.23. Ulcior cu patru torţi
Ceramică nesmălţuită. Fund plat, corp piriform cu umeri rotunjiţi, gât strâmt, cilindric.
buza îngroşată. Din zona mediană a gâtului pornesc patru torţi în bandă lată, având fiecare aplicate
câte o bandă ondulată. Decorul: pe fond gri fumuriu, nesmălţuit, decor pictat în smalţ verde, galben
de siena şi negru. Median, fire şi frunze de lalele dispuse dealungul unor linii ondulate şi meandre.
Baza corpului marcat prin prin două brâie cu inimioare şi dispus deasupra unor linii concentrice.
Brâul se repetă şi pe gâtul vasului, de data acesta decor cu triunghiuri alternând cu frunze,peste care
este dispus un cerc perlat. Pe fund numărul de serie: 1383 şi ştampila ZSOLNAI - PECS
Nr. inv: M: 2791 (VI. 3184 ): MNIT
Dimensiuni: Î: 32 cm.; D (fund): 8,7 cm.; D (buză): 3,6 cm.;
D (max.): 17 cm.
Planşa IV. fig. 3.
11.24. Ulcior
Ceramică nesmălţuită. Fund plat, corp piriform, gât îngust, lărgit spre buza evezată. Din
zona mediană a gâtului pornesc spre corpul ulciorului opt benzi (cvasi-torţi), ovale în secţiune.
Decorul în smalţ auriu şi negru este pictat pe un fond cărămiziu (nesmălţuită). Pe corp, la baza
gâtului şi la buză decor fire de margarete şi frunze dispuse între linii sau benzi concentrice, sau (în
zona mediană) între dăuă brâie zimţate. Pe fund numărul de serie: 1385 şi ştampila - ZSOLNAI
PECS
Nr. inv: M: 2794 (VI. 3187); MNIT
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Dimensiuni: Î: 32 cm.; D (fund): 8,7 cm.; D (buză): 6,3 cm.;
D (max.): 17,5 cm.
Planşa IV. fig. 4.
11.25. Ulcior pentru vin-ars
Faianţă fină. Fund plat, corp bombat, gâtul îngust se lărgeşte borţos, apoi se strâmtează
către buza răsfrântă. Toarta în bandă lărgită. Decor: Pe un fond smălţuit cărămiziu. motive
fitomorfe de culoare neagră în contur auriu dispuse, între linii şi benzi concentrice. Pe fund numărul
de serie: 3181 şi ştampila - ZSOLNAI - PECS
Nr. inv: M: 2792 (VI. 3185); MNIT
Dimensiuni: Î: 22 cm.; D (fund): 7,9 cm.; D (buză): 31,l cm.;
D (max.): 14 cm.
Planşa V. fig. 1
11.26. Imitaţie vas-funerar inca
Faianţă fină. Recipient figural compus din două părţi distincte: o figură umană
îngenunchiată sorbind dintr-un recipient de băut; şi un ulcior cu gât alungit şi strâmtat. Cele două
părţi ale vasului sunt unite printr-un mâner, format din toarta ulciorului, care, continuându-se. pe
capul figurii umane se transfonnă într-o bonetă cu două cornuri accentuate, răsucite sub formă de
melc. Decorul realizat pe un fond cărămiziu, smălţuit, constă într-un motiv fitomorf şi geometric
pictat în culoare neagră în chenar auriu.
Nr. inv: M: 2793 (VI. 3186); MNIT
Dimensiuni: Ulciorul: Î: 28,5 cm, D (fund): 9 cm, D (buză): 2,7 cm, D (max.): 14 cm.
Figura umană: Î: 22,5 cm, L: 10,7 cm, l: 10,5 cm ..
Planşa V. fig. 2.
11.27. Ulcior cu toartă şi orificiu
Faianţă fină de culoare roz. Fund plat, corp piriform, umeri rotunjiţi, gât îngust purtând
median un brîu discoidal şi sub gura îngustă o porţiune borţoasă. Toarta prevăzută cu un orificiu
pentru băut.
Pe fund numărul de serie: 224 şi ştampila "Zsolnay - Pecs"
Nr. inv: M: 2795 (VI: 3193); MNIT
Dimensiuni: Î: 22,5 cm.; D (fund): 7 cm.; D (buză): 2,5 cm.;
D (max.): 15 cm.
Planşa V. fig. 3.
11.28. Ulcior cu fluier
Material identic cu nr.catalog: 11.1.27. Fund plat corp piriform, gât îngustat, alungit.
înbrâiat la buză şi în zona mediană, la punctul de întâlnire a gâtului cu mânerul. Ulciorul are alipit
pe corp, în zona diametrului maxim un tub, ce se termină într-un fluier.
Pe fund numărul de serie: 391 şi numerele: 2, 23
Nr. inv. M 2796 (VI. 3198); MNIT
Dimensiuni: Î: 14,6 cm.; D (fund): 4,2 cm.; D (buzei): 2,3 cm.;
D (max.): 8,5 cm.
Planşa V. fig.4.
11.29. Vas decorativ
Faianţă fină din seria vaselor de culoare roz. identic cu nr.catalog: II.27. Corpul în formă
de inimă, este aşezată pe trei picioruşe ascuţite spre vârf ce corespund venelor, iar cele trei ciocuri
de turnare, ce se lărgesc către buza evazată - aortelor. În partea superioară este prevăzut cu un
mâner.
Nr. in: M 2798 (VI. 3200)
Dimensiuni: Î: 9,8 cm.; D (max): 11 cm.;
11.30. Căniţă 1>entru alăptat
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Faianţă fină din seria vaselor de culoare roz. Fund plat, corp bombat semisferic, prevăzut
cu un tub de curgere. Gât înalt îngustat spre buză, toartă supraânălţată. Gâtul şi toarta sparte.
Nr. inv: M 2797 (VI. 3199): MNIT
Dimensiuni: î: 8,5 cm.: D (fund): 3,8 cm.; D (buză): 1,8 cm.;
D (max): 6,5 cm.
11.31. Capac
Faianţă fină de culoare roz. Era capacul cu mâner a unui castron pentru unsoare (cf.
registrului de inv. vechi.)
Nr inv: M- 3122 (VI. 3195); MNIT
Dimensiuni: Î: 5 cm.; D (max): 12.5 cm. î (mâner) 1,2 cm.
11.32. Vază
Faianţă fină cu eolin. Fund inelar. corp pirifonn, umeri bombaţi, gât larg, buza marcată de
un brâu inelar. Decor pictat, viu colorat fiind prezente culorile de la roşu aprins şi vişiniu - prin
verde închis până la negru prezentând motive fito- şi zoomorfe: într-un cadru natural fantastic
siluetele a patru leoparzi în mişcare. La piciorul vasului, monograma: H.S. Vaza este spartă, dar
lipită şi reântregită. Pe fund numărul de serie: 36 şi ştampila fabricii "Zsolnai"
Nr. inv: M 2800 (VI. 3189); MNIT
Dimensiuni: Î: 22 cm.: D (fund): 8 cm.: D (buză): 10.2 cm.:
D (max.): 15,8 cm.
III. CERAMICA PRODUSĂ LA ŞCOALA PROFESIONALĂ -ODORHEIUL SECUIESC -

IMITAŢIE CERAMICĂ GREACĂ

111.33. Vas "hydra"
Ceramică neagră, nesmălţuită. Fund inelar Corp piriform cu umerii proeminenţi şi două
mânere dispuse lateral, pe diametrul maxim al corpului. Gâtul cilindric se lărgeşte către buza
evazată. de care se fixează toarta supraânălţată. Decorul dispus pe toată suprafaţa vasului, este pictat
în culoare brun-roşcat (angobă). Motivele sunt cele geometrice şi figurative (două tinere făcând
baie). caracteristice vaselor antice greceşti din care se inspiră.Pe fund ştampila: UDV ARHELYI
SZAKISKOLA şi semnul de meşter
Nr. inv: 1218: MJM
Dimensiuni: Î: 46+6 cm, F (fund): 9,8 cm, D (buză): 21,7 cm. D (max.): 25 cm.
Planşa VI. Figura 1.
111.34. Chiup
Ceramică roşie, nesmălţuită. Fund ascuţit, corp pirifonn, umeri rotunjiţi prevăzuţi cu două
mânere simple. gât strâmt, buză evazată şi uşor răsfrântă. Decorul dispus în zona diametrului
maxim al vasului, este realizat din dungi concentrice şi linii frânte pictate (angobă) în culoare
neagră pe fond cărămiziu.
Nr. inv: 1219; MJM
Dimensiuni: Î: 48 cm, D (buză): 9,5 cm, D (max.) 23 cm.
Planşa VI. Figura 2.
111.35. Cană pentru apă
Ceramică roşie, nesmălţuită. Fund plat, corp semisferic, gâtul înalt şi strâmt se lărgeşte
către buza şi ciocul având forma unui cap de lebedă. Toarta înălţată pe lângă gât este în bandă lată.
Decorul geometric, fitomorf şi zoomorf. este dispus concentric pe toată suprafaţa vasului. Pe corp.
frontal. între două brâie cu semialveole ogivale şi cercuri concentrice, apare reprezentarea
naturalistă a unui animal mitologic (o panteră neagră).
Pe fund, ştampilă de meşter.
Nr. inv. 1221: MJM
Dimensiuni: Î: 44+7 cm, D (fund): 29 cm, D (buză): 13 cm,
D (max.): 30 cm.
Planşa VI. Figura 3.
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---------------------------------III.36.

Vază

Ceramică neagră (angobă), nesmălţuită).

Fund plat, picior bitronconic, corp bombat, gât
cilindric, îngustat către buza prevăzută cu trei pliuri. Mâner în formă de ochi de lanţ. Pe corp. pe
una din feţe, decor fitomorf, realizat prin zgârierea şi eliminarea stratului de angobă.
Nr. inv: 1185; MJM
Dimensiuni: Î: 25 cm, D (fund): 9.l cm, D (buză): 5 cm,
D (max.): 17 cm.
Planşa VI. Figura 4.
FORMĂ ŞI DECOR DIVERS
111.37. Vas decorativ cu capac
Ceramică nesmălţuită. Are picior înalt, de forma unui fus cilindric ce se îngustează către
baza corpul sferic şi este delimitat de două discuri prevăzute cu crestături alveolare pe muchii. Gâtul
alungit prezintă două zone distincte, delimitate de alte trei discuri cu aceeaşi decor alveolar. dispuse
la baza gâtului, în zona mediană, respectiv în partea superioară. Ultima, de fapt buza îngroşată şi
răsfrântă a vasului. poartă un capac conic. Decorul geometricdesfăşurat pe tot corpul. constă în
crestături şi alveole realizate prin decojirea stratului cărămiziu (angobat), care acoperă toată
suprafaţa.

Nr. inv: M 3106 (VI. 3237); MNIT
Dimensiuni: Î: 97 cm.; D (talpă): 25,5 cm.; D (buză): 11 cm.;
D (max.): 28,5 cm.
Planşa VII. Figura l.
111.38. Vază
Ceramică nesmălţuită. Fund plat, corp bombat, gât îngust, lung, prevăzut cu un brâu
discoidal, de la care se lărgeşte sub formă de pâlnie. Decor fitomorf şi geometric pictat (angobă)
maro.
Nr. inv: M 3109 (VI. 3241); MNIT
Dimensiuni: Î: 30,3 cm.; D (fund): 8,6 cm.; D (buză): 7,3 cm.;
D (max): 15 cm.
111.39. Cană cu cioc şi capac
Ceramică nesmălţuită. Corpul piriform este prevăzut cu un tub de scurgere şi o toartă în
bandă lată. Are gâtul înalt, îngustat şi buza îngroşată peste care este aşezată un capac conic. având
şi rol de dop. Decorul geometric pictat cu angobă de culoare maro, este dispus pe umăr. pe toartă.
buză şi capac.
Nr. inv: M 3111 (VI. 3242); MNIT
Dimensiuni: Î: 15,5 cm.; D (fund): 7.7 cm.; D (buză): 6,3 cm.;
D (max.): 13 cm.
Planşa VII. Figura 2.
111.40. Cană cu cioc
Materie şi formă identică cu piesa anterioară, lipseşte doar capacul.
Nr. inv: M 3110 (VI. 3243); MNIT
Dimensiuni: Î: 28,5 cm.; D (fund): 11 cm.; D (buză): 7 cm.;
D (max.): 16 cm.
111.41. Cană cu trei ciocuri
Talpă discoidală. picior înalt, corp bombat prevăzut la baza gâtului cu trei tuburi de
scurgere şi o toartă în bandă lată. Gâtul înalt şi îngust se lărgeşte către buza îngroşată şi evezată sub
formă de pâlnie. Decor geometric realizat în tehnica celei anterioare.
Nr. inv: M 3108 (VI. 3240); MNIT
Dimensiuni: Î: 15,6 cm.; D (fund): 5,7 cm.; D (buză): 4 cm.;
1 (cioc): 4 cm.
Planşa VII. Figura 3.
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III.42. Blid
Ceramică nesmălţuită. Fund plat, corp bombat, gură largă. Decor pictat în maro: între două
linii paralele, motive florale.
Nr. inv: M 3107 (VI. 3238); MNIT
Dimensiuni: Î: 8 cm.; D (fund): 8 cm.; D (buză) 14 cm.:
D (max.): 15,5 cm.
111.43. Vas decorativ
Ceramică nesmălţuită. Forma vasului este o combinaţie bizară a unei căni "surpriză" şi a
unui canceu '·cu fluier". Fund plat, corp piriform, gât alungit, dublat cu un perete traforat redând un
motiv fitomorf şi închis la buză cu un străcurător sub formă de bulb. Toarta din două benzi late.
răsucite. Pe corp decor plastic aplicat reprezentând nişte şerpi încolăcindu-se şi steluţe. Realizarea
tehnică şi artistică poartă aceleaşi caracteristici ca şi în cazul pieselor anterioare (stângăciile formei
şi a decorului).
Nr. inv: M 3112 (VI. 3244): MNIT
Dimensiuni: Î: 37 cm.: D (fund): 9,3 cm.; D (max.) 19 cm.
Planşa VII. Fig. 4.
IV. CERAMICĂ POPULARĂ (Forme Tradiţionale)
IV.44. Ulcior pentru apă
Ceramică smălţuită, fond verde deschis. Fund rotunjit, corp înalt, lărgit către umeri. gâtul
strâmt se lărgeşte, apoi se strâmtează borţos către buză. De la mijlocul corpului până la linia
umerilor, şi pe gât decor floral stilizat pictat în verde. Piesa are pe fund ştampila cu numele
meşterului: Filep D. Sz. Udvarhely (Odorheiu! Secuiesc)
Nr. inv: M: 2911 (VI. 3230): MNIT
Dimensiuni: Î: 28 cm.; D (fund): 7,3 cm.; D (buză): 2,5 cm.:
D (max.): 14 cm.
Planşa VIII. Figura 1.
IV.45. Cană pentru vin
Ceramică smălţuită, fond alb. Fund plat, corp bombat, gâtul îngust. lung este marcat prin
două brâie în relief, toarta în bandă lată. De la mijlocul corpului şi pe gât decor floral stilizat pictat
în albastru cobalt. Baza, gâtul şi buza sunt pictate cu galben.
Nr. inv: M: 5114 (VI. 3228): MNIT
Dimensiuni: Î: 25 cm.; D (fund): 8.5 cm.; D (buză): 6,3 cm.;
D (max.): 14 cm.
Planşa VIII. Figura 2.
IV.46. Ulcior cu toartă îmbrânată şi cu orificiu
Ceramică smălţuită, fond alb. Fund plat, corp bombat, gât strâmt, cu ciur. Decor pictat de
culoare brun-roşcat: mijlocul corpului marcat printr-un brâu, peste care se desfăşoară un decor
fitomorf. Linia torţii şi buza marcate de asemenea prin pictare. Piesa are pe fund stampila cu numele
meşterului: Toth I. Dees (Dej)
Nr. inv: M: 5115 (VI. 3229); MNIT
Dimensiuni: Î: 22,5 cm.; D (fund): 10 cm.; D (buză): 6,8 cm.;
D (max.): 16,5 cm.
Planşa VIII. Figura 3.
IV.47. Cană cu cioc de turnare şi do11
Ceramică smălţuită, fond alb-gălbui. Fund plat, corp bombat, aplatizat purtând în zona
diametrului maxim patru feţe. Gâtul înalt este prevăzut cu un tub de turnare având forma unui cioc
şi un mâner compus din trei benzi cu capetele ramificate. Cana este prevăzută cu un dop conic.
terminat în doi butoni suprapuşi. Decorul pictat. deosebit de îngrijit efectuat, este compus din
l;uchete de lalele şi margarete dispuse pe cele patru feţe, respectiv pe gâtul şi dopul cănii. având
cromatica: verde, maro, albastru.
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Nr. inv: M: 2910 (VI. 3227); MNIT
Dimensiuni: Î: 31 cm.; D (fund): 8,3 cm.; D (buză): 5 cm.;
D (max.): 17 cm.
Planşa VIII. figura 4.
IV.48. Ulcioraş cu buza trilobată
Ceramică smălţuită, albastru închis. Fund plat, corp bombat, gât strâmtat, se lărgeşte către
buza trilobată. Toarta cu orificiu de scurgere. Decor fititomorf pictat în verde.
Nr. inv: M: 2907 (VI. 3192); MNIT
Dimensiuni: Î: 19 cm.; D (fund): 5,8 cm.; D (buză): 4,5 cm.:
D (max.): 14 cm.
Planşa IX. figura 1.
IV.49. Căniţă cu talpă
Ceramică cu smalţ transparent. Are talpa discoidală şi picior scund, prevăzut cu două brâie.
corp piriform. gât larg purtând la bază un brâu perlat, buza îngroşată este prevăzută cu cioc, toarta
în bandă lată, răsucită la capăt. Pe corp decor pictat realizat din linii şi puncte, reprezentând un coş
cu fire şi frunze de lăcrămioare. Culorile: alb, galben de siena, verde. Buza marcată printr-o bandă
pictată, reprezentând flori şi frunze stilizate.
Nr. inv: M: 2908 (VI. 3223); MNIT
Dimensiuni: Î: 18 cm.; D (fund): 7,5 cm.; D (buză): 7,2 cm.;
D (max.): 11 cm.
Planşa IX. Figura 2.
IV.50. Potir
Ceramică smălţuită, fond cărămiziu. Talpă discoidală, picior înalt cu noduli şi inele. cupă
conică, buză răsfrântă cu marginea ondulată şi punctată. Decor stropit (pe picior) şi fitomorf (pe
cupă) realizat în alb. Pe cupă numele meşterului: KOCSAG SĂNDOR şi anul: 1905.
Nr. inv: M: 2909 (VI. 3224).
Dimensiuni: Î: 31,8 cm.: D (fund): 11,7 cm.; D (buză): 12,8 cm.:
D (max.): 10,5 cm.
Planşa IX. Fig.3.
IV.51. Ulcior de meşter
Ceramică smălţuită de culoare verde. Talpă inelară, purtând pe fund semnătura meşterului:
Badar Balazs. Corp bombat, gât strâmt, dublat cu un perete traforat, închis la buză cu un străcurător
şi prelungit în şapte tuburi cu orificii false. Toarta în bandă lată. prevăzută cu un orificiu. Toată
suprafaţa este decorată cu un decor deosebit de pretenţios şi îngrijit, compus dintr-un şnur prevăzut
cu crestături oblice, aplicat pe toată suprafaţa vasului. delimitând patru câmpuri. Trei dintre câmpuri
sunt prevăzute la mijloc cu câte o rozetă aplicată (decor traforat). Umărul este marcat printr-o
creastă aplicată sub care sunt dispuse alternativ trei urechiuşe şi câte două cioturi cu orificii false.
Nr. inv: 1211.
Dimensiuni: Î: 42,5 cm, D (fund): 13 cm. D (buză): 10 cm,
D (max.): 23 cm.
Planşa IX. Figura 4.
V. CERAMICĂ DE TÂRG PRODUSĂ DE OLARII SECUI
V.52. Cană
Ceramică smălţuită maro. Picior sub fonnă de postament compus dintr-un fus ce uneşte
două elemente discoidale cu diametru diferit: cel mai mare corespunde tălpii, iar cel mic e suportul
pe care este aşezat vasul. Are corpul piriform, gât îngust, buza lărgită discoidal este împreunată
formându-se un cioc de turnare la un capăt, iar la celălalt continuându-se în toarta supraânălţată. de
forma unui butuc de lemn. Vasul are pe umeri un decor plastic constând din fire şi frunze de iederă.
colorate în diverse nuanţe de verde. Este o piesă semnată şi datată. Pe corp în zona mediană. într-un
cartuş inscripţia: Csog Andras, Bibarcfalva (Biborţeni). În afara cartuşului: 2 K. 1905.
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Nr. inv: M 3029 (VI. 3203); MNIT
Dimensiuni: Î: 38.5 cm.; D (talpa): 13 cm.; D (buză): 7,5 cm.:
D (max.): 17 cm.
·
Planşa X. fig. I.
V.53. Cană
Piesă identică cu nr. V.43. însă nesemnată şi nedatată.
NR. inv. M 3028 (VI. 3202); MNIT
Dimensiuni: Î: 37,5 cm.; D (talpă): 14 cm.; D (buză): 6,8 cm.;
D (max.): 15 cm.
IV.54. Cană
Piesă identică cu nr. IV.l.44.
Nr. inv.ll77. MJM
Dimensiuni: Î: 39 cm.; D (talpă): 12.2 cm.; D (buză): 7,7 cm.:
D (max.): 12,8 cm.
V.55. Cană decorativă
Ceramică smălţuită, fond maro, stropit cărămiziu. Talpă şi picior identic cu al celor
anterioare. Corp piriform cu umerii bombaţi, gât strâmt, prevăzut cu două caneluri incizate. iar buza
lărgită este ridicată şi aplatizată, servind drept "cioc de turnare". Toarta compusă din două benzi
răsucite. porneşte de la baza corpului şi, străbătând în înălţime corpul vasului, face legătura cu buza
în partea opusă ciocului. Decorul: umerii rotunzi poartă un decor plastic, aplicat: câte două fire şi
trei frunze de tarndafiri, colorate alb-gălbui şi roşu-cărămiziu, respectiv verde.
Nr. inv: M: 3035 (VI: 3209): MNIT
Dimensiuni: Î: 34,6 cm.; D (talpă): 13 cm.; D (buză): 4 cm.;
D (max.): 16 cm.
Planşa X. fig. 2.
V.56. Cană
Ceramică smălţuită fond maro, stropit cu verde. Talpa şi piciorul identic cu al celor
anterioare. Corpul piriform, umeri proeminenţi, gâtul îngust, lărgit sub formă de pâlnie, buza
ondulată. Toarta din două benzi răsucite. Decor: Corpul este acoperit de la bază până Ia linia
umerilor. cu un decor plastic realizat prin strecurare prin presare a pastei aplicat ulterior pe pereţii
Yasului. obţinând o suprafaţă ce dă impresia unei coaje de copac. Pe umerii rotunzi poartă un decor
plastic. aplicat: câte două fire şi trei frunze de tarndafiri, colorate alb-gălbui şi roşu-cărămiziu.
respectiv verde. Pe gât, sub buză, într-un cartuş inscripţia: Csog Andras, Bibarcfalva (Biborţeni). În
partea interioară a gâtului, anul: 1905.
NR. inv: M: 3030 (VI. 3204): MNIT
Dimensiuni: Î: 34,5 cm.: D (fund): 14,5 cm.; D (buză): 14,2 cm.;
D (max): 14,6 cm.
Planşa X. fig. 3.
V.57. Cană
Forma. decorul piesei este identică cu piesa nr: IV.1.42.
Nr. inv: M: 3031 (VI. 3205); MNIT
Dimensiuni: Î: 34,5 cm.; D (talpă): 13,7 cm.; D (buză): 13,8 cm.;
D (max.): 14,5 cm.
V.58. Cană
Idem piesa nr. IV.1.42.
Nr. inv: M: 3033 (VI. 3207); MNIT
Dimensiuni: Î: 33,2 cm.: D (talpă): 13,7 cm.; D (buză): 13,2 cm.;
D (max.): 13 cm.
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V.59. Cană
Ca formă identică cu piesele anterioare, are însă în prelungirea gâtului. ciocul şi toarta
înălţate. ridicându-se cu mult deasupra buzei. Peste smalţul de culoare brun-închis. vasul în
întregime este presărat cu pisat de siliciu.
Nr. inv: M: 3038 (Vl.3212); MNIT
Dimensiuni: Î: 41,2 cm.; D (fund): 13,5 cm.; h (cioc): 11,5 cm.;
D (max.): 18 cm.
Planşa X. fig. 4.
V.60. Cană
Ceramică smălţuită, fond maro, stropit. Picior identic cu piesa V.43. Corpul piriform cu
umerii bombaţi, baza gâtului marcat printr-o bordură, iar gâtul strâmt, prevăzut cu un brâu
discoidal. Buza lărgită este prelungită cu un accentuat "cioc de turnare". Toarta în bandă lată este
răsucită la punctul de întâlnire cu buza, iar la capătul de pe umeri poartă un semn de meşter.
Nr. inv: M: 3045 (Vl.3191); MNIT
Dimensiuni: Î: 32,5 cm.; D (fund): 10,8 cm.: L (cioc): 12,5 cm.;
D (max.): 14 cm.
Planşa XI. fig. 1.
V.61. Cană
Ca formă. identică cu nr. catalog V.50. Decorul: Pe corp şi pe jumătatea gâtului decor albgălbui stropit.
Nr. inv: M: 3041 (Vl.3215); MNIT
Dimensiuni: Î: 32 cm.; D (fund): 11 cm.; L (cioc): 10 cm.;
D (max.): 14 cm.
Planşa XI. fig. 2.
V.62. Cană
Ca formă, identică cu nr. catalog V.50. În zona mediană a corpului. decor pictat în
albastru: un şir de lalele stilizate, dispuse orizontal.
Nr. inv: M: 3040 (Vl.3214); MNIT
Dimensiuni: Î: 33 cm.; D (fund): 11,2 cm.; L (cioc): 10 cm.;
D (max.): 13 cm.
V.63. Cană cu 1>icior
Ceramică smălţuită, fond maro. Corpul sferic, aplatizat, aşezat pe un picior sub formă de
postament, are cavităţi doar pe laterale. centrul fiind decorat prin traforare. Gâtul şi toarta sunt
rupte.
Nr. inv: M: 3046 (VI. 3190).
Dimensiuni: Î (aprox): 33 cm.; D (fund): 11 cm.: D (buză): 5 cm.:
D (max.): 22 cm.
V.64. Vază
Ceramică smălţuită de culoare maro-închis. Picior sub fonnă de postament compus dintr-un
fus ce uneşte două elemente discoidale cu diametru diferit (identice cu cel al nr: IV.1.44.). Corp
piriform. gât înalt, buza evezată şi răsfrântă sub formă de pâlnie. cu marginea în linie ondulată.
toarta în bandă lată. Pe umeri, la baza gâtului decor plastic, aplicat: un fir de trandafir de culoare
alb-gălbui, şi câte două frunze de culoare verde.
Nr. inv: M: 3032 (VI. 3206); MNIT
Dimensiuni: Î: 12,5 cm.; D (talpă): 13,5 cm.: D (buză): 12,5 cm.;
D (max.): 12 cm.
Planşa XI. Fig. 3.
V.65. Vază
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Ceramică smăltuită, fond maro. Talpa idem cu vasul nr: IV.1.44. Corp piriform. gât scund.
larg, buza evazată şi răsfrântă sub formă de pâlnie, cu marginea în linie ondulată.În zona mediană
decor plastic aplicat: două fire de trandafiri alb-gălbui, şi câte trei firunze de culoare verde.
Nr. inv: M: 3011 (VI. 3217); MNIT
Dimensiuni: Î: 18 cm.; D (talpă): 10,5 cm.: D (buză): 9,5 cm.;
D (max.): 11,5 cm.
V.66. Vază decorativă
Ceramică smăltuită, maro. Talpa idem celor anterioare. Corp piriform. umeri rotunjiţi. gât
lung prevăzut cu două caneluri, buza îngroşată, răsfrântă. Torti supraînălţate, ramificate şi realizate
în manieră fitomorfă,. Pe umeri decor plastic aplicat: un fir de trandafir şi trei firunze.
Nr. inv: M: 3036 (VI. 3210): MNIT
Dimensiuni: Î: 40,5 cm.: D (talpă): 11.8 cm.: D (buză): 11.5 cm.:
D (max.): 29 cm.
Planşa XI. fig. 4.
V.67. Vază
Talpa şi piciorul identică cu cea a pieselor anterioare. Corpul pirifonn, gât cilindric larg.
buza îngroşată de care sunt lipite cele două torti supraînălţate, ce redau plasic o ramură de iederă. Pe
corp decorul plastic al "cojii de copac". Pe umeri fire şi frunze de iederă, colorate în diverse nuan\e
de yerde.
Nr. inv: M 3034 (VI. 3208): MNIT
Dimensiuni: Î: 44 cm.; D (talpa): 16 cm.; D (buză): 11 cm.;
D (max.): 27 cm,
Planşa XII. fig. l
V.68. Vază pentru flori
Ceramică smălţuită, verde. Talpă discoidală, picior înalt, prevăzut median cu două brâie
concentrice. Corp bitronconic cu umărul lat şi gât înalt. De pe umăr două torti se înalţă către buza
evazată sub formă de pâlnie şi răsfrântă. Corpul este prevăzut cu un bogat decor plastic. Pe corp, în
zona mediană, delimitate printr-un şnur răsucit, sunt dispuse patru cartuşe, purtând central, fiecare
câte un cap de leu cu cîtă o verigă în gură. Între cele două torti, umărul lat şi gâtul poartă pe ambele
feţe câte un buchet bogat de trandafiri.
Nr. inv. M: 3037 (Vl.3211): MNIT
Dimensiuni: Î: 34 cm: D (fund): 13 cm; D (buză): 15,5 cm;
D (max.): 17 cm.
Planşa XII. fig.2.
V.69. Vază
Vaza cu forma de tigvă, are talpa în disc dublat, corp bombat. gât îngust. prezentând o
emisferă către buza strâmtată. Tehnică de decorare identică cu piesa nr. IV .1. 54.
Nr. inv: M: 3039 (Vl.3213); MNIT
Dimensiuni: Î: 26 cm.; D (fund): 9.8 cm.; D (buză): 6 cm.;
D (max.): 14,5 cm.
Planşa XII. fig. 3.
V. 70. Vază 1>entru flori
Ceramică smălţuită cu smalţ brun-roşcat, stropit cu pete alb-gălbui. Are talpa bombată.
picior scund, corp piriform aplatizat, umeri rotunjiţi, gât larg, circular, două torti supraînălţate.
Decorul în relief acoperă toată suprafaţa vasului. Pe talpă. în cercuri concentrice ghirlande de flori.
cerc de perle şi meandre. Baza corpului marcat printr-un cerc de perle pe care este aşezat. pe ambele
feţe, câte un vas din care cresc doi butuci de viţă de vie cu ciorchine, vrejuri şi frunze. iar central.
într-un medalion, "Isus îndurerat". Piesa este semnată şi datată: pe fund inscripţia: "A Berecki Imre
Miive Kiismodon. 1893-ba." (Opera lui Berecki Imre. Kiismod, 1893.)
Nr. inv: M: 3042 (Vl.3218); MNIT

350

BONIS JOHANNA

Dimensiuni: Î: 25,7 cm.; D (fund): 12,7 cm.; D (buză): 9,5 cm.;
D (max.): 18 cm.
Planşa XII. fig.4.
IV. 71. Vază pentru flori
Piesă identică cu nr. IV. l.59.
Nr. inv: M: 3043 (VI. 3219); MNIT
Dimensiuni: Î: 26,5 cm.: D (fund): 12,7 cm.: D (buză): 9,8 cm.;
D (max.): 18 cm.
VI.72. Pipă
Ceramică neagră. Capul pipei redată sub forma unui cap de om cu
(foarte realist lucrat)
Nr. inv.F. 4394 (VI.3246); MNIT
Dimensiuni: Î: 16 cm.; L: 20 cm.; D (max) al pipei: 9 cm.
Planşa XIII. Fig. I.

barbă şi

o

bonetă roşie

V. VASE DE FAIANŢĂ
V. 73. Farfurie faianţă
cu decor pictat în culoare albastră: pe margine decor floral, pe fund imaginea unei
biserici (sau mănăstiri), sub care inscripţia: Szne Borg, şi data: 1885.
Nr. inv. M.2868 (V. 3245); MNIT
Dimensiuni: D (max.): 24 cm.; D (fund): 12,6 cm.; Î: 2,7 cm.
Planşa XIII. Fig. 2.
V. 74. Canceu
Faianţă, produsă în manufactura din Holl6haza (Ungaria). Fund inelar. cu marca fabricii.
corp bombat. gât larg uşor oval, buză cu cioc, toartă. Decor fitomorf. viu colorat. în zona
diametrului maxim: ghirlandă din flori şi frunze de bujori.
Nr. inv: 1154: MJM
Dimensiuni: Î: 19 cm, D (fund): 8,8 cm, D (buză): 10 cm,
D (max): 16 cm.
Faianţă

V.75.

Cană

Faianţă, produsă

în manufactura in Kremnicza (Konnocbânya). Fund plat. corp bombat cu
umeri rotunjiţi, gât strâmt, lărgit spre buza lobată. toartă supraânălţată. Decor fitomorf. viu colorai.
dispus pe toată suprafaţa vasului şi compus din motive decorative specific maghiare.
Nr. inv: 1205; MJM
Dimensiuni: Î: 25,3 + 4,5 cm, D (fund): 8,3 cm.
D (buză): 6,2 cm, D
Planşa XIII. Fig. 3.
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THE SZEKLER INDUSTRIAL ART MUSEUM FROM TÂRGU-MUREŞ
AND ITS COLLECTION
(Abstract)
It was set up at the initiative of the Szekler Cultural and Economica! Society and it was
inaugurated on June 27, 1886. The Szekler Industrial Art Museum has become distinguished and
remarkable lhanks to its peculiar profile. derived from the necessity to release the regions. inhabited
by the Szeklers from the economic backwardness and bring forth, in this part of Transylvania, to an
industry capable to come up to a European levei. The priority / main objectives, both the purpose
and profile of the institution, the fields which followed to be embarked upon and embraced by its
collections. as well as. its proposed educational devices were scheduled within the Preface of the
Catalogue found in the Szekler Industrial Art Museum book, printed with the occasion of lhe
museum's opening. The Catalogue also provides the survey of the museum's whole patrimony
existing at its moment of inauguration. Being grouped in thirteen categories from thematical points
of \'iew the museum's collections, worth of 20 thousand florins, ranging from a varied samples of
raw materials and their representative / illustrative products, as well, came from 360 enterprises and
industrial firms made throughout in entire Europe. There were represented by the industrial
branches both of metal and iron processing, by the industries of wood processing and that of
furniture. the industry of faience, potlery and glass manufactories and also by the chemical and
extractive industries, as well. Very important were the collections of albums and models of
drawings, the libraries filled with books and operas of specialty. as well as, the collection of the
catalogue containing the images and informative prices of different products coming from the whole
Europe.
Having a great historical and also documentary value, the collection of the Târgu-Mureş
Industrial Art Museum, was almost entirely !ost during the World War II. There have been kept in
safe only an unimportant number of exhibits, being exhibited and preserved at the Mureş County
Museum from Târgu-Mureş, then also in the Cluj-Napoca National History Museum frorn
Transylvania. respectively, in the collection of the Ethnographic Museum from Cluj-Napoca.
The present work/ scientific paper intends to present both the institution and its role perforrned
by the end of 19th century within the cultural and economica! life of Târgu-Mureş. in order to
educate and instruct the young generation of craftsmen of the said town but, at the same time. from
ils neighboring regions, as well. Besides this, the present work reviews a short sequence regarding
the collection of those times - presenting those faience and pottery objects, existing by then. which
could be certainly localized and identified - and. which. in spite of the fact that they can represent
only a small part of the former collection. nevertheless. they rnay provide and inspire the image and
alsa its real value.

Planşa I
Fig.1: Rezervor de apă, MNIT, inv. nr. M. 2835 (VI.3158), cat. 1-1 ; fig.2: farfurie , MNIT, inv.
nr. M.2837 (Vl.3160), cat. 1-3 ; fig.3: cană pentru apă , MNIT, inv. nr. M. 2842(VI.3169 ), cat.
1-6; fig.4: canăpentruapă , MNIT, inv. nr. M . 2841 (VI.3168), cat. 1-7.

fig.3

fig.4

Planşa II
Fig.I: Cană pentru apă, MNIT, inv. nr. M.2840 (VI.3167), cat. 1-8; fig.2: cană pentru apă,
MNIT , inv. nr. M. 2849(VI.3170), cat. 1-9; fig.3: vază decorativă, MJM, inv. nr. 1218, cat. 111 ; fig.4: vază decorativă, MJM, inv. nr. 1221 , cat. 1-12.

fig.I

fig.2

Planşa III
Fig.I: Vază decorativă , MJM, inv. nr. 1570, cat. I-14; fig.2: vază decorativă, MNIT, inv. nr.
M . 2884 9 (VI .3195), cat. I-16; fig.3: tabachieră , MNIT, inv.nr. M .2846 (VI.3177), cat. 1-17;
fig.4: tabachieră , MNIT, inv. nr. M.2845 , (VI.3176, a), cat. 1-18.

Planşa IV
Fig.I: Ulcior pentru apă, MNIT, inv. nr. M.2799(VI.3181), cat. II-21 ; fig.2: ulcior cu patru
ciocuri de turnare, MNIT, inv. nr. M.2790 (VI.3182 ), cat. II-22; fig.3: ulcior patru torţi,
MNIT, inv. nr. M.2791(VI.3184 ), cat. II-23; fig.4: ulcior pentru apă, MNIT, inv. nr. M. 2794
(VI.3187), cat. 11-24.

Planşa

V

Fig.I: Ulcior pentru vin-ars, MNIT, inv. nr. M.27992(VI.3185), cat.11-25; fig.2: imitaţie de
vas-funerar incaş, MNIT, inv. nr. M. 2793 (VI.3 186), cat. II-26; fig.3: ulcior cu toartă şi
orificiu, MNIT, inv. nr. M. 2795(VI.3193), cat. II-27; fig.4: ulcior cu fluier, MNIT, inv. nr. M.
2796(VI.3198), cat. 11-28.
·

Planşa VI
Fig.I: Vas hydra, MJM, inv. nr. 1218, cat. III-33 ; fig.2: chiup, MJM, inv. nr. 12 I 9, cat. III-34;
fig.3: cană pentru apă, MJM, inv. nr. 1221, cat.III-35 ; fig.4: vază , MJM, inv. nr. 1185, cat. III35.

fig.1

Plan şa VII
Fig.1: Vas decorativ cu capac, MNIT, inv. nr. M.3106 (VI 3237), cat. III-37; fig.2: can ă cu
cioc ş i capac, MNIT, inv. nr. M . 31 11 (VI 3242 ), cat. Ill-39; fig.3: cană cu trei ciocuri, MNJT,
inv. nr. M .3108 (VI 3240), cat. III-41 ; fig.4: vas decorativ, MNIT, inv. nr. M.3112 (VI 3244),
cat III-43 .

fig.1

Planşa VIII
Fig.1: Ulcior pentru apă, MNIT, inv. nr. M. 2911 (VI.3230), cat. IV-44; f ig.2: cană pentru
vin, MNIT, inv. nr. M. 5114 (VI 3228), cat. IV-45; fig.3 : ulcior cu taortă îmbrânată ş i cu
orificiu, MNIT, inv. nr. M .51.15 (VI 3229), cat. IV-46; fig.4: cană cu cioc de turnare şi dop,
MNIT, inv. nr. M .2910 (VI 3227 ), catIV-47.

fig.3

Planşa IX
Fig.1: Ulcior cu buză trilobată , MNIT, inv. nr. M . 2907 (VI 3192 ), cat. IV-48; fig.2: căniţă cu
talpă, MNIT. inv. nr. M. 2908 (VI 3223), cat. IV-49; fig.3: potir, MNIT, inv. nr. M . 2909 (VI
3224 ), cat. IV-50; fig.4: ulcior de meşter, MJM, inv. nr. 1211 , cat. IV-51.

fig.1

Pl a n şa X
Fig. I: Cană, MNIT, inv. nr. M. 3229 (VI 3203), cat. V-52; fig.2: cană, MNIT, inv. nr. M. 3035
(VI 3035), cat. V-55; fig.3: cană, MNIT, inv. nr. M. 3030 (VI 3204), cat. V-56; fig.4: cană ,
MNIT, inv, nr. M. 3038 (VI 3121 ), cat. V-59.

fig.1

fig.2

Planşa XI
Fig.1: Cană, MNIT, inv. nr. M 3045 (VI 3045), cat. V-60; fig.2: cană, MNIT,inv. nr. M, 304 1
(Vl 3215), cat. V-61 ; fig.3: vază , MNIT, inv. nr. M. 3032 (VI 3032), cat.V-64; fig.4: vază,
MNIT, inv. nr. M. 3036 (VI 321 O), cat. V-66.

Planşa XII
Fig.I: Vază, MNIT, inv. nr. M . 3034 (VI 3208), cat. V-67; fig.2: vază, MNIT, inv. nr. M. 3037
(VI 3211), cat. V-68; fig.3: vază , MNIT, inv. nr. M. 3039 (VI 3213), cat. V-69; fig.4: vază,
MNIT, inv. nr. M. 3042 (VI 3218), cat. V-70.

fig.I

Planşa XIII
Fig.I: Pipă , MNIT, inv. nr. F. 4394, cat.V-72 ; fig.2: farfurie de faianţă , MNIT, inv. nr.
M.2868(V.3245), cat. V-73 ; fig.3: cană , MJM, inv. nr. 1205, cat. V- 75 .

Planşa

XIV

Produse de sticlă şi broderii din colecţia Muzeului Secuiesc de artă industrială.

