Bonis Johanna

Din istoria primelor colecţii şi începuturile
instituţiei muzeale la Târgu Mureş
Apariţia şi evol uţia conceptului de muzeu, fazele de organizare ca instituţie
special izată, precu m şi istoricul diferitelor colecţii, se bucură azi de un larg
interes din partea specialiştilor. La cu noaştrerea acestui domeniu de activitate ale cărei începuturi coboară în timp cu peste două veacuri în ţara noastră1 şi care
astfel se încadrează cu cinste în ansamblul celei europene - dorim să aducem o
modestă completare, prin prezentarea primelor încercări pentru alcătuirea unei
colecţii de tipul celei muzeale la Târgu M u reş, încă în sec. al XVI I I-lea şi prin
parcurgerea realizărilor materializate odată cu înfiinţarea Muzeului Secuiesc
de Artă I nd ustrială la finele secolului al XIX-lea şi deschiderea M uzeului de
arheologie şi etnografie din Târgu Mureş, la etajul l i , al Palatului Culturi i , în vara
anului 1 934.
Primele preocupări pentru înfiinţarea unui muzeu la Târgu-Mu reş
datează din anul 1 763 şi se leagă de n umele asesorului Teleki J6zsef. 2 Datele
despre muzeul înfiinţat de acest tânăr, reprezentant tipic al aristocraţiei epocii
luminilor din Transilvania, d iscipol al lui Bod Peter, sunt foarte vagi şi incomplete.
În călătorii le sale de studii, străbătând Europa însoţit de ren umitul savant
Cornides Daniel, contele Teleki a adunat, pe lângă volume de cărţi şi bibliofilie
şi o impresionantă colecţie de rarităţi. M aterialul expus în trei săli ale celei mai
vechi clădiri civile din oraş,' avea o compoziţie eterogenă . Ştirile documentare
menţionează foarte laconic existenţa unei biblioteci , a unei colecţii de rarităţi şi
a u nei colecţii de tipul celor de ştiinţele naturale.• Istoria acestei colecţii , care
prin caracterul ei ne d uce cu gândul la aşa-zisele "cabinete de curiozităţi " - tipice
epocii Baroce, precum şi soarta pieselor - ajunse fragmentar în proprietatea
fostului Liceu Reformat din oraşul Târgu M u reş - rămâne o întrebare deschisă
clarificată sperăm în cursul cercetărilor ce vor u rma.
Prima instituţie muzeală, de data acesta larg deschisă publicului
târgumureşan , era M uzeul Secuiesc de Artă I nd ustrială, inaugurat la 27 i unie
1 886.5 Acest muzeu, spre deosebire de altele înfiinţate în Transilvania secolului
al XIX-lea, se remarcă în primul rând prin profilul lui cu totul aparte, izvorâtă din
necesitatea de a scoate această parte a Transilvaniei din starea de înapoiere,
de a crea aici o industrie capabilă să se rid ice la n ivelul celei europene.6
Ideea unui astfel de muzeu, sau cel puţin a unei expoziţii industriale
nu era nouă la Târgu M u reş. Încă cu ani în urmă Asociaţia de Autoeducare şi
Întrajutorare a M uncitorilor din Târgu M u reş propune organizarea unei expoziţii
cu scopul promovării produselor industriei locale.7 Propunerea s-a materializat în
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expoziţia temporară deschisă în toamna anului 1 884 .R
În m ijlocul deceniu lui al 8-lea al secolului al XIX-lea, datorită înrăutăţirii
relaţiilor economice între România şi Austro-Ungaria ce au culminat cu
dezlănţuirea războiului vamal, în condiţiile în care mii de secui au emigrat fi ind
atraşi de posibiltăţile de mu ncă oferite de tânărul stat românesc" înfiinţarea
Muzeului de Artă I ndustrială având profilul şi rostul schiţat cu ani în urmă, devine
o necesitate ce nu mai poate fi amânată. Prin prezentarea gravelor neajunsuri
cauzate economiei transilvănene, războiul vamal devine acum pe paginile
ziarelor locale adăvărata motivaţie pentru un muzeu de artă industrială . ! (' Cităm
spre exemplificare doar unul din nu meroasele 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 pieţele
din România; de când graniţele s-au mchis, majoritatea producătorilor se zbat În
foamete, fiind azi, În inţelesul strict al cuvântului, condamnaţi la cerşit. "11
Primele măsuri concrete pentru înfiinţarea Muzeului Secuiesc de Artă
I ndustrială sunt l uate de reprezentanţii "Societăţii culturale şi economice a
secui lor" 1" în anul 1 885. 1.' În acest sens un rol deosebit îi revine lui Rath Karoly,
membru în comisia centrală a societăţii. Situându-se cu energie şi perseverenţă
în fruntea tuturor strădaniilor, încă în anul 1 885 întocmeşte un concept de proiect
de funcţionare. Prezentat în faţa Adunării Generale a Societăţii la data de 1
august 1 885, "Proiectu l programului de organizare" - cum s-a denumit conceptul ,
era d e fapt docu mentul d e bază, Statutul d e organizare ş i funcţionare a viitorului
muzeu . 1�
Cele şapte puncte ale proiectul ui, rel uate ulterior şi în prefaţa Catalogului
tipărit cu ocazia inaugurării muzeului, schiţează scopul şi profilul instituţiei,
domeniile pe care le vor îmbrăţişa exponatele, precum şi resursele şi mij loacele
educaţionale disponibile . 1 5
Printr-o susţinută muncă d e popularizare ş i mobilizare, urmată de
achiziţionarea prin cumpărare sau donaţie a celor mai reprezentative piese şi
modele dorite, în mai puţin de un an de la prezentatrea proiectul u i se deschide
la Târgu-Mureş, în clădirea Teatrului de vară noua instituţie. 1 " Studiul succint al
Catalogului muzeului ne permite trecerea în revistă a întregu lui patrimoniu de
care d ispunea Muzeul de Artă Industrială în momentul înaugurări i . 1 7
Grupate tematic î n treisprezece categorii , colecţiile muzeu l u i , însumând
o valoare de 20 mii de flori ni, erau constituite dintr-o gamă variată de mostre de
materii prime şi produse reprezentative, provenite de la 360 de i ntreprinderi şi
firme industriale din Europa întregă. Bogat şi variat reprezentate erau ramurile
industriei prelucrării fieru l u i şi a metalelor cu 81 expozanţi, ind ustria prelucrării
lemnului şi cea a mobilei cu 51 expozanţi , ind ustria faianţei şi a sticlăriei cu 27
expozanţi, industria extractivă şi chimică cu 1 8 expozanţi .
.

.
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Apar în catalog şi, desigu r îşi găsesc locul de cinste şi în expoziţie
produsele tehnicii moderne din Europa Occidentală, accentul se punea însă
pe acele modele, căutate pe pieţele vremii, a căror producţie era posibilă în
condiţiile şi la nivelul industriei autohtone, în primul rând în condiţiile industriei
casnice.
Un l oc aparte se rezervă în catalog colecţiei de albume cu modele de
desen, a cărţilor şi a lucrărilor de specialitate şi colecţiilor de cataloage ilustrate
cu imaginea şi preţul informativ al diferitelor produse ale firmelor ind ustriale din
Europa întreagă.
Departe de a se mulţumi cu înjghebarea unei expoziţii de produse
etalon, reprezentând industria modernă , noua i nstituţie şi-a propus să devină
un centru de studiu pentru tineri , viitorii meseriaşi, unde aceştia "( . . . ) vor găsi la
un loc cele mai moderne mostre de competiţie a d iferitelor ramuri industriale. " 18
Se ofereau aşadar spre vizionare, studiere şi chiar copiere modelele colecţiei ,
care - oglindind nivelul tehnic a l vremii - serveau la "lărgirea orizontului şi
înnobi larea gustului tinerei genaraţii de meseriaşi". 19 În acest sens se prevedea
şi funcţionarea pe lângă muzeu a unei biblioteci de specialitate cu o sală de
lectură, şi a unei săli de desen înzestrată cu albume de modele şi rechizite
de desen. În incinta muzeu lui se preconiza organizarea unor cursuri de desen
tehnic, a unor lectorate, conferinţe cu timpul chiar a unor cursuri de specialitate.20
Într-un viitor apropiat se prevedea înfiinţarea pe lângă muzeu a unor ateliere
şcolare menite să accentueze legătura i ndisolubilă între această instituţie şi
viitorii meseriaşi, beneficiarii ei primordiali .21 În scopul valorificării cât mai largi
a colecţiei se prevedea organizarea unor expoziţii temporare, itinerante în
diferite oraşe ale TransilvanieiY Apreciind scopurile propuse de muzeu , ziarul
"Maros-Torda" sublinia: "Şi dacă , doar pe zece d intre meseriaşi îi va i ndemna
muzeul la progres, meditaţie şi creaţie, deja şi-a adus din plin roadele muncii şi
a sacrificiului depus. "n
Încă din momentul deschiderii expoziţiei s-a pus problema spaţiului
neadecvat în care funcţiona muzeul ."4 Se lansează ideea construirii unui
lăcaş corespunzător din punct de vedere al securităţii colecţiilor, al scopurilor
şi funcţiilor asumate de acesta ."5 Deşi activitatea de adunare a fondurilor s-a
derulat încă din acel a n , întocmirea proiectului şi estimarea cheltuielilor necesare
construcţiei s-au efectuat abea în 1 890 .26 I naugurat în ziua de 2 iulie 1 893,27 noul
lăcaş al Muzeului Secuiesc de Artă I nd ustrială din Târgu Mureş, construit în stil
neoclasicist cu elemente de Renaştere italiană18 - opera arhitectului Kiss lstvan
- a devenit, pe bună dreptate: "una d intre atracţiunile oraşului, putându-se alinia
printre cele demne de văzut în oraş, îndată după Biblioteca Teleki " .19
De mare valoare istorică şi documentară, colecţia Muzeului Secuiesc
de Artă Industrială din Târgu Mureş a suferit mari pagube în timpul celor două
războaie mondiale.30 Un număr neînsemnat de exponate au întrat în colecţia
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M uzeului de Arheologie şi Etnografie, redeschis la Palatul Culturii în anul
1 949.11 S-a salvat în schimb valoroasa colecţie de ceramică şi faianţă , piese ce
constituie azi bunuri de valoare ale colecţiei M uzeului de Istorie a Transilvaniei
din Cluj-Napoca.
M işcarea pentru înfiinţarea u nei instituţii muzeale la Târgu M u reş,
având profilul de etnografie şi istorie, datează din anul 1 924 , dată la care
cîţiva intelectuali români, oameni de seamă din j udeţ, au hotărât înfiinţarea
unei societăţi de arheologie. În urma acestei hotărâri a luat fiinţă în anul 1 928
"Societatea de istorie, arheologie şi etnografie a judeţului Mureş " , cu scopul " . . .
să adune la u n loc şi să conserve tot ce prezintă interes sub raportul arheologic
şi etnografic" şi să înfiinţeze un muzeu cu profil asemănător." La punere bazelor
muzeului din Târgu M ureş joacă un rol importnt Nicolae Iorga. Marele istoric de
seamă , în timp ce îndepli nea funcţia de prim-ministru , în repetate rânduri şi-a
exprimat dorinţa de a se organiza la Târgu M u reş un muzeu. Vizitele repetate
ale savantului au determi nat Comisia l nterimară Judeţeană, ca în adunarea din
19 ianuarie 1 932 să ia hotărârea înfiinţării instituţiei muzeale la Târgu Mureş.
Sarcina colecţionării materialu l u i muzeistic, efectuarea săpătu rilor
arheologice şi păstrarea materialului, i-a fost încredinţată muzeografului
mureşean , Aurel Filimon. Cu cei 1 60 . 000 lei , adunaţi din "contribuţiile date de
Judeţul Mureş şi M u n icipiului Târgu-Mu reş " ,i' Aurel Fil imon începe săpăturile
arheologice în comuna Cristeşti . Pentru lucrări le de identificare şi prelucrarea
materialului adunat, Societatea a solicitat ajutorul conferenţiarului universitar C.
Daicovici u şi cel al l u i Octavian Floca , custodele muzeului din Deva . Colecţia
de etnografie a muzeului a fost cumpărată de către Societatea de Arheologie,
Istorie şi Etnografie cu suma de 54 .000 lei, de la Aurel Fil imon, iar localul de care
avea nevoie tânăra instituţie, a fost pus la dispoziţie de către mu nicipiul Târgu
Mureş. I naugurarea festivă a muzeului a avut loc în ziua de 22 aprilie 1 934,
în sala mare a Palatu lui culturii . '• Noul muzeu a fost amplasat în patru săli ale
etajului 11 al Palatului culturi i , Aurel Filimon fiind numit director al instituţiei.
În vara anului 1 935, la nu mai un a n după festivităţi le de inaugurare a muzeului,
se înfiinţează "Muzeul de Arheologie şi Etnografie al Palatului Cultural din Târgu
Mureş."'; instalată în trei încăperi la etajul 1 1 al Palatului culturi i , colecţia secţiei
de arheologie se compunea din arheologie preistorică , arheologie romană şi
colectia de monede: "Într'un mic a ntreu sunt aşezate monumentele din piatră,
cărămizile şi ţiglele, într'o sală mai mică preistoria, iar într'o sală mai mare,
luminoasă materialul roman . "36 Secţia de arheologie comu nica direct cu secţia
de etnografie, amplasată într-o cameră alăturată. Colecţia era deosebit de
bogată şi variată. Spre exemplificare ami ntesc doar piesele renumitului depozit
de bronzuri de la Susen i , pri ntre care "fibula cu pandantive de la Suseni " ,
datând din j urul anului 900 in. C h . , piesă de referinţă din "colecţia preistorică "
a muzeu l u i , sau bogatul şi interesantul material de la Cristeşti, compus din
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obiecte de podoabă (ace de păr etc. ) şi obiecte de uz (ace de cusut) din os,
obiecte, vase de sticlă, la care se adaugă poate cea mai interesantă ceramică
romană provincială din colecţiile muzeelor din România, ceramica de Cristeşti,
"terra sigillata " şi ceramică obişnuită, mai fină sau mai dură , de culoare roşie
sau cenuşie. Colecţia romană cuprindea un număr de şase statuete printre
care şi vestita statuetă "Capul zeiţei l unona " executată din alabastru cu un gust
desăvârţit.
Material ul arheologic şi etnografic moştenit de către M uzeu l Judeţean Mureş
din vechea colecţie a "Muzeului de Arheologie şi Etnografie al Palatului Cultural
din Târgu Mureş " , în ciuda daunelor provocate de cel de-al doilea război mondial ,
reprezintă un material de o rară frumuseţe, reprezentând o adevărată valoare
excepţională . Este de fapt nucleul iniţial al actualei colecţii.

Aus der Geschichte der ersten Sammlungen und die Anfange
des M useums in Târgu-Mureş
-Zusammenfassungln d iesem Artikel, stellt die Verfasserin den Anfang und die Entwicklung
des ,.Museum" Begriffes, die Einrichtungsetappen dessen als Fachinstitution,
sowie die Geschichte verschiedener Sammulngen seit 1 8. Jahrhundert, als das
..Szeklerische Museum fUr industrielle Kunst" gegrundet wurde, bis zur Erăffnung
des M useums fUr Archăeologie und Etnographie i m Jahr 1 934 , dar.
1 Pentru istoria muzeelor şi a muzeologiei universale şi a celei româneşti vezi: Bazin Germain,

Le temps des Musees, Paris, 1 967 . ; Corina N iculescu , Muzeo/ogie
generală, Buc. 1 979; Coriolan Petranu "Muzeele din Transilvania, Banat,
Crişana şi Maramureş. Trecutul, prezentul şi administrarea lor. " Buc. "Cartea
românească " 1 922. Buletinul Comisiunii Monumente/ar Istorice, Buc. 1 908
-1 945. Buletinul monimente/or istorice, devenit Buletinul monumente/ar şi
muzeelor, Buc. 1 970 - 1 973. Erdelyi Lexikon (Lexicon transilvănean),red.
Osvath Kalman, Oradea, Tip. Presa Liberă, 1 929. Erdelyi Monografia
(Monografie transilvăneană), red. Varadi Aladar, Berey Geza, Salu Mare,
Tip . Gloria, 1 934 etc.
� Josephus Benk6, Transilvania specialis, Ms, Liber 1 1 , cap. XI I I . pag. 443.
3 Vigh Karoly, Marosvasarhelyi helynevek es foldrajzi kozszavak. " ( ) Miercurea Ciuc, 1 995,
p. 78, 2 1 3.
4 ldem; Benk6 Karoly, "Marosvasarhely sz. kir. varos /eirasa", Târgu-Mureş, 1 862. p. 1 39 .
' Rath Karoly (szerk.), A z 1 886 junius h 6 27-en M. Vasarhelytt megnyitott Szekelyfoldi
lparmuzeum ideiglenes kata/6gusa. (Rath Karoly, Red . Catalogul provizoriu
al Muzeului de Artă Industrială din Secuime, deschis in ziua de 27 iunie
1 886 /a Târgu Mureş), Budapesta, 1 886. (În continuare: Catalogul).
de istorie al Muzeului judeţean Mureş din Târgu-Mureş Mureş. Târgu
expoziţiei
6 Ghidul
Mureş, 1 970, p. 2. (În continuare: Ghidul.)
7 Marosvidek, nr. 23 din 4 mai 1 884; Erde/yi ertesit6, anul 4, nr. 1 7 din 29 aprl . 1 884.
H Erdelyi ertesit6, nr. 33 din 29 oct. 1 884.
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Szadeczky
Kardoss Lajos, "A szekely nemzet tărtenete es alkotmanya", Bp. 1 927, p. 377. Istoria
României, Compendiu. P. 366 - 379.
1 0 Maros Torda, anul 2, nr. 23 din 5 iunie 1 886; nr. 26 din 19 iunie 1 886.
1 1 ldem, anu1 2, nr. 26 din 3 iulie 1 886.
1 � Istoricul, orgaizarea şi funcţionarea "Societăţii culturale şi economice a secuilor" vezi:
Gerl6czi Karoly, "A magyarorszagi kăzmuvel6desi egyesuletek elete" (Viaţa
societăţilor culturale din Ungaria), Bp. 1 887, pp. 95 - 96. Ghidul, p.2.
1 3 Marosvidek, nr. 34 din 8 aug . 1 885.
1� Marosvidek, anul 15, nr. 33 din 1 august 1 885; Maros - Torda, anul 1 , nr. 1 din 3 oct. 1 885.
" Marosvidek, anul 1 5, nr. 4 7, 1 noiembrie 1 885; Catalogul, p . 4-5
1 6 Gazeta Marosvidek deschide o rublică permanentă pentru a-şi ţine la curent ciitorii cu
stadiul lucrărilor şi pentru popularizarea donatorilor.
17 Catalogul, pp . 1 -52
18 Maros-Torda, anul 1 2 , nr. 3 din 1 6 ianuarie 1 886
19 Catalogul, punctul nr. 1 al Programului de organizare
20 ldem, punctul nr. 6 al Programului de organizare
�� Marosvidek, anul 23, nr. 36 din 1 7 iulie 1 892
2 � Catalogul, punctul nr. 3 al Programului de organizare
2 3 Maros-Torda, anul 1 2 , nr. 3 din 1 6 ianuarie 1 886
�4 Marosvidek, anul 1 6 , nr.32 din 4 iulie 1 886
2 ; ldem, anul 1 8, nr. 9 din 1 9 februarie 1 888
�6 1dem, anul 20, numărul 47 din 12 octombrie 1 890
�7 Descrierea festivităţilor organizate cu ocazia înaugurării Muzeului de artă industrială în:
Marosvidek, anul 23, numerele: 32, 33, 36, din 9, 1 4, 30 iulie 1 893
lR
Detalii privind noua clădire a Muzeului de artă industrială
29 Marosvidek, anul 23, nr. 31 din 6 iulie 1 893
30 1dem, p. 1 63, ; Erdelyi Szekely Lexikon, p . 2 76.; Ghidul, p. 2-3
3 1 Muzeul judeţean M ureş, secţia istorie modernă şi contemporană, nr. inv: 8056/ 1 - 31 .
32 Buletinul Muzeului arheologic al Societăţii de istorie, arheologie şi etnografie din Târgu
Mureş, Extras din revista " Gazeta ilustrată " nr. 6-7, Cluj, 1 937, p. 3. (în
continuare: Buletinul . . . )
33 ldem, Prefaţă.
3� Gazeta Mureşului, 22 aprilie 1 934; 29 aprilie 1 934.
J; Buletinul . . . , p. 3.
36 ldem.
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