Societăţile cultural-ştiinţifice şi

în a doua jumătate

rolul lor în viaţa culturală maghiară
a secolului al XIX-lea în Transilvania
Rozulia POllACZKY

Pe fundamentul structurilor economice al capitalismului şi în contextul istoric existent în a doua parte a
secolului al XIX-lea, printre celelalte aspecte importante care privesc Transilvania şi populaţia din perioada
aminitită, activităţile social-culturale trezesc şi ele curiozitatea celor interesaţi de această perioadă.
Materialul documentar studiat pentru lucrarea noastră, o bogată colecţie de periodice, arată, într-un mod
evident, rolul deosebit pe care l-an jucat periodicele apărute în perioada respectivă în modelarea concepţiei
despre lume şi societate, despre cultură şi ştiinţă, în schimbarea mentalităţilor, dar şi în identificarea,
cunoaşterea şi difuzarea elementelor constituente ale patrimoniului cultural al naţionalităţilor care trăiau
laolaltă în Trasilvania în acea vreme. Idealurile dreptăţii şi independenţei naţionale deveniseră un crez fără de
care viitorul nu era de imaginat de către generaţiile din perioada respectivă. Dezvoltarea instituţiilor generatoare
de cultură au contribuit într-un mod direct la eficientizarea şi dinamizarea acestora.
S-a conturat, în această perioadă, o tendinţă clară, cea a instituţionalizării culturii. În oraşele mari ale
Transilvaniei s-au format casine pentru promovarea vieţii sociale, pentru apropierea persoanelor aparţinând
unor categorii sociale diferite. Cea mai importantă era casina din Cluj, dar o activitate însemnată au desfăşurat
şi cele din Ai ud, Sfântu Gheorghe, Deva, Dumbrăveni etc. În paralel, în colegii şi în gimnazii, elevii şi studenţii
şi-au creat societăţi culturale pentru promovarea şi cultivarea literaturii, pentru purtarea unor dezbateri pe
teme culturale, politice. Multe dintre ele au devenit adevărate ateliere de creaţie literară şi mulţi scriitori şi
au început cariera lor în astfel de asociaţii. Responsabilitatea purtată pentru soarta poporului i-a îndemnat pe
absolvenţii instituţiilor de învăţământ să organizeze şi la sate asemenea societăţi de lectură.
Societăţile, asociaţiile, muzeele înfiinţate au devenit cu timpul şi ele centre ale activităţilor ştiinţifice şi
culturale, locuri în care se întâlneau, sistematic, cărturarii cei mai de seamă din epocă. Aceste ateliere spirituale
ofereau pământul fertil pe care puteau înflori ideile lor şi tot aici îşi puteau etala talentele în diferite domenii.
Vom prezenta, în acest context, câteva aspiraţii şi realizări din viaţa cultural-ştiinţifică a populaţiei
maghiare din Transilvania în a doua parte a secolului al XIX-lea.
Momentul de cotitură în viaţa poporului maghiar l-a constituit înfiinţarea primei societăţi economice, cu
filiale pe tot cuprinsul Transilvaniei, şi anume, Societatea economică Erdelyi Gazdasagi Egyesiilet [Societatea
Economică TransilvăneanăP, care şi-a propus fumizarea a cât mai multe informaţii de specialitate din economie.
Iniţiatorul acesteia a fost Domokos Teleki care, la 4 ianuarie 1844, a lansat moşierilor din Transilvania o invitaţie
pentru înfiinţarea unei societăti economice. Acest lucru se realiza câteva luni mai târziu, astfel încât, data de
4 martie 1844, reprezintă momentul de înfiinţare a Societăţii Economice Transilvănene. În statutul Sociatăţii
se afirma că scopul acesteia era acela de a dezvolta toată economia Transilvaniei, agricultura şi zootehnia
reprezentând primele domenii cu care va începe dezvoltarea şi modernizarea economică. Statutul Societăţii
a fost modificat de mai multe ori, dar, indiferent de modificările acestuia, dezvoltarea şi evoluţia agriculturii
rămânea o constantă, educarea poporului constituind o preocupare permanentă a membrilor societăţii.
În vederea acestei educări se recomanda constant răspândirea ştiinţelor, utilizarea maşinilor modeme şi a
instalaţiilor, a seminţelor tratate şi a animalor de prăsilă, editarea cărţilor şi a periodicelor de specialitate,
consultarea literaturii de profil, organizarea unor cursuri şi lecţii pentru cei vizaţi. Începând din 1936 şi-a
extins activitatea şi la sate, având reprezentanţă în fiecare comitat.
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Publicaţia oficială a societăţii, fondată în 1869, s-a intitulat Erdelyi Gazda [Gospodarul transilvănean].
Principala temă a publicaţiei o constituia agricultura. De-a lungul timpului, revista şi-a întrerupt apariţia de
două ori, o dată, începând din octombrie 1918 până în iunie 1920 şi, a doua oară, în lunile octombrie şi
noiembrie din 1944. Printre obiectivele propuse de redacţie se regăsesc următoarele: răspândirea cunoştinţelor
despre agricultură, cercetarea vieţii de la ţară, precum şi popularizarea activităţilor societăţii. În timp, atât
forma, cât şi tirajul au crescut considerabil. Redactorul principal al revistei a fost, la început, Lajos Szadeczky,
apoi din 1920 până în luna aprilie 1936, Balint Torok. Adam Teleki şi Bela Demeter, redactorii principali care
au urmat, au colaborat cu o întreagă echipă redacţională compusă din 35-40 de membri.
Eficienţa maximă a publicaţiei fost atinsă în 1944 când s-a ajuns la un tiraj de 61.000 de exemplare, fiind
prezentă aproape în fiecare sat din Transilvania, în care se citea în limba maghiară. Se edita şi seria intitulată
Az Erdelyi Gazda Kănyvtâra [Biblioteca agricultorului transilvănean]. dar, din punctul de vedere al politicii
de răspândire a cunoştinţelor agricole, un rol important îl ocupă almahurile. Un exemplu concludent în acest
sens îl reprezintă Az Erdelyi Gazda Naptâra [Calendarul agricultorului transilvănean]. În aceste calendare
erau publicate, pe lângă articolele de agricultură, şi unele texte de beletristică sau scrieri de popularizare a
ştiinţelor.

Ultimul număr al revistei Erdelyi Gazda a apărut la 20 aprilie 1945, în redacţia lui Balazs K6s 2• Au mai
apărut şi suplimentele: Hangya [Furnica] (1920-1925), Meheszeti Kăzlăny [Buletin de apicultură] (1922-1927},
A Gazda Jogi Melleklete [Supliment juridic] (1937-1939, Kisâllattenyesztâ [Crescătorul de păsări] (1939).
Cea mai importantă societate cultural-ştiinţifică înfiinţată în această perioadă a fost Erdelyi M(IzeumEgyesii.let [Societatea Muzeului Ardelean]. Înfiinţarea Erdelyi Muzeum-Egyesiilet a fost hotărâtă încă la dieta
Transilvaniei din 1841-1843, dar, în mod practic, acest lucru s-a realizat abia în 1859, la Cluj, când J6zsef
Kemeny şi Janos Kemeny au făcut o serie de donaţii către societate, iar Imre Mik6 şi-a oferit sprijinul moral şi
material.
În anul următor (1860). a fost înfiinţat Muzeul care, împreună cu biblioteca, au fost oferite Universităţii
pentru folosinţă. În funcţie de obiectivele propuse membrii societăţii au slujit dezvoltarea şi răspândirea
ştiinţei, organizând activităţile secţiunilor, desfăşurate sub forma unor sesiuni ştiinţifice, comunicări ştiinţifice
şi conferinţe, editând şi publicând reviste, îmbogăţind în permanenţă colecţiile existente. Printre activităţile
obişnuite se numără conferinţele de popularizare, organizate la Cluj, dar şi reuniunile din provincie. Colecţiile
Societăţii au fost grupate astfel: biblioteca, însumând documente manuscrise şi arhivistice preţioase (acestea
se află în prezent la Biblioteca Centrală Univeristară "Lucian Blaga" din Cluj, la Arhivele istorice ale filialei
Academiei Române din Cluj, la Arhivele Naţionale, filiala Cluj); colecţiile de numismatică şi arheologie (în
prezent aflate în custodia Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei) şi colectiile de zoologie, botanică şi
mineralogie (în prezent la facultăţile de profil din Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj}. În cadrul Societăţii
Muzeului Ardelean au funcţionat următoarele secţii (fiecare cu conducere şi comitet de conducere propriu}:
Bolcseszet-, nyelv- es tortenettudomanyi osztaly [Filosofie, Filologie şi Istorie), Termeszettudomanyi osztaly
[Ştiinţe ale Natmii]. Orvosi osztaly [Medicină]. Jog- es Tarsadalomtudomanyi osztaly [Drept şi Ştiinţe
Sociale].
De-a lungul timpului, Societatea Muzeului Ardelean a constituit cadrul cel mai important şi mai adecvat
în desfăşurarea activităţii ştiinlifice maghiare din Transilvania.
În secţiile Societăţii Muzeului Ardelean s-a desfăşurat o activitate ferventă. Disertaţiile se citeau integral,
după care, urmau discuţii şi dezbateri publice. În perioada de început a reuniunilor, toate ramurile ştiinţei
erau reprezentate în cadrul aceleaşi şedinţe, pentru ca, destul de repede, la sfârşitul lunii noiembrie 1860, să
se impună o sistematizare a întrunirilor, comisia stabilând o periodicitate lunară a reuniunilor şi admiterea în
asociaţie a unor specialişti pe diferite domenii.
Este evident, că cea mai importantă activitate, din punct de vedere ştiinţific, s-a desfăşurat în cadrul sesiunilor
secţiilor. Aceste reuniuni se ţineau, de obicei, în aula universităţii, iar din anul1888, pentru o perioadă scurtă, în
sala festivă a Academiei de Comerţ. Prelegerile de popularizare aveau loc în sala mare a Primăriei. Deşi prelegerile
adresate publicului larg, cu rolul de popularizare a ştiinţelor, erau considerate foarte importante, totuşi, prima
prelegere de acest fel a avut loc abia în 1895, dar lucrurile nu s-au schimbat prea mult nici în anii următori.
În cuvântările de deschidere ale preşedinţilor şi în raporturile de şedinţe întocmite de secratari, observaţii de
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genul că nu ar exista suficient interes pentru ştiinţă, sau că publicaţiile nu sunt citite, ori că activitatea ştiinţifică
din provincie nu se poate afirma din cauza superiorităţii capitalei, pot fi întâlnite foarte des. Deşi nu s-a reuşit
respectarea ritmicităţii întâlnirilor lunare, aşa cum prevedea statutul, recordul de zece sesiuni fiind atins doar
în anii 1884, 1886 şi 1890, în rest, într-un an, numărul întrunirilor nu a putut trece de 6-8, văzută în ansamblu,
activitatea desfăşurată de secţiile Muzeului Ardelean este una vastă şi deosebit de bogată.
După primul război mondial, începând cu anul 1920, secţiile de literatură şi de ştiinţe ale naturii au
organizat periodic serii de comunicări, iar secţia de medicină a editat, între 1920-1925, Erdelyi OIVosi Lap [Foaie
medicală transilvăneană]. Din 1930, au fost reluate reuniunile anuale din teritoriu, comunicările manifestărilor
fiind publicate în volumele omagiale ale societăţii. În perioada 1930-1934. aceste reuniuni s-au desfăşurat la
Târgu-Mureş, Aiud, Baia Mare, Sfântu Gheorghe şi Sibiu, iar între 1937-1939 la Odorheiu Secuiesc, Turda şi
Gheorgheni. În această perioadă au fost editate şi volumele congreselor medicilor.
Din 1930 se continuă seria Erdelyi Tudom6.nyos Fiizetek [Caiete ştiinţifice transilvănene ], începute în 187 4
şi întrerupte doar pentru o scurtă perioadă în 1917, precum şi noua serie a revistei Erdelyi Muzeum [Muzeul
Ardelean], sprijinul material al publicaţiei fiind asigurat de moştenirea lăsată de Ottilia Vass.
Cu timpul, fiecare secţiune a Societăţii şi-a editat propria publicaţie: între 1930-1940, au apărut 5 caiete de
la Secţia de Ştiinţe ale Naturii: Az EME Termeszettudom6.nyi Szakoszt6.ly6.nak Kăzlemenyei [Publicaţiile Secţiei
de Ştiinţe ale Naturii ale Societăţii Muzeului Ardelean]; 2 caiete, în 1932, ale Secţiei de Medicină: E1tesit6 az
EME OIVostudomanyi Szakosztalyab61 [Buletinul Secţiei de Ştiinţe Medicale ale Societăţii Muzeului Ardelean];
între 1939-1945, 9 caiete, ale Secţiei de Drept, Economie şi Ştiinţe sociale: Az EME ]og-, Kăzgazdas6.g- es
Tarsadalomtudomanyi Szakosztalyanak Ertekezesei [Disertaţiile Secţiei de Drept, Ştiinţe Economice şi Sociale
ale Societăţii Muzeului Ardelean]; între 1941-1944, 6 volume, din Kăzlemenyek az Erdelyi Nemzeti Mrîzeum
Erem- es Regisegt6.rab61 [Publicaţiile Secţiei de Numismatică şi Arheologie ale Muzeului Ardelean], acesta
asigura publicarea studiilor de arheologie, etnografie şi istoria artei.
Societatea a sprijinit apariţia a 5 volume, între 1942-1945, din publicaţia Az Erdelyi Nemzeti Mrîzernn
Lel'eltaranak kiadvanyai [Publicaţiile arhivistice ale Muzeului Ardelean]. Din 1945, se continuă publicarea
seriei Erdelyi Tărteneti Adatok [Repertoriu istoric transilvănean]. începută în 1855, de contele Imre Mik6 şi
continuată de Karoly Szab6.
Societatea Erdelyi !roda/mi Tc1rsas6g [Societatea Literară Transilvăneanăp şi-a început activitatea în
1888, la Cluj. A fost inţiată de Mikl6s Bartha şi de Istvan Petelei. Preşedinte a fost ales Geza Kuun. Societatea şi
a propus ca scop sprijinirea străduinţelor literare maghiare din Transilvania. Numele asociaţiei a fost propusă
de Petelei, dar în 1923, s-a modificat în Erdelyi Magyar Irodalmi Tarsasag [Societatea Literară Maghiară
Transilvăneană ].
Din 1905 până în 1934 preşedintele a fost Endre D6zsa, apoi, a urmat Janos Kemeny. Structura societăţii
era una de tip academic, constând din maximum 60 de membri, care, la fiecare două luni îşi prezentau lucrările
în cadrul sesiunilor ştiinţifice.
Publicaţia societăţii s-a intitulat Erdelyi Lapok [Foi transilvănene], fiind o revistă de beletristică şi de
critică literară (1908-1913). La începutul secolului al XX-lea, prin conţinutul său, publicaţia s-a îndepărtat de la
ideile literare ale lui Petelei, devenind o publicaţie care, până la primul război mondial, a făcut loc în paginile
sale unei literarturi idealizatoare şi populiste. După 1918 şi-a încetat activitatea. În 1921 s-a modificat statutul
societăţii. S-a editat un almanah şi s-a organizat centenariullui Petofi, publicându-se opera completă a acestuia
(1923). A avut loc şi sărbătoarea jubilară de la Albeşti (judeţul Mureş). În 1925 s-a făcut un apel la un concurs
privind istoria Transilvaniei şi la scrierea unor piese de teatru într-un act (1926). Cu sprijinul ministerului
culturii s-a publicat, în redacţia lui Arpad Bitay, Imre Kadar şi Gyi:irgy Krist6f, o antologie de traduceri din
operele poeţilor români (1928). Meritul societăţii a fost acela că, în perioada în care când nu funcţiona Muzeul
Ardelean, a publicat Erdelyi Tudom6.nyos Fiizetek [Caietele ştiinţifice transilvănene] (1926-1929).
În1932 s-a organizat, la Cluj, în memoria lui Janos Arany un spectacol la teatru, iar în oraşele mai mari s-au
ţinut concursuri cu premii pentru scriitorii. Abia la mijlocul anilor '20 au fost acceptaţi în societate şi scriitori
de origine burgheză. Istvan Borbely, apoi Lajos Gyi:irgy au încercat, prin publicarea revistei Erdelyi Irodalmi
Szemle [Cronică literară transilvăneană] (1924-1929), să reorganizeze viaţa artistică şi literară.
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în ciuda eforturilor preşedintelui Janos Kemeny, care a încercat reorganizarea structurii şi înnoirea
maghiare, aducând, prin stimularea membrilor tineri, un suflu proaspăt. Erdelyi lrodalmi
Târsasâg [Societatea Literară Transilvăneană) a rămas o societate conservatoare.
Erdelyreszi Kcirpât-Egyesiilet [Asociaţia Carpato-Transilvăneană) a fost înfiinţată în 1891, la Cluj,4
ca o asociaţie de turism. Această asociaţie şi-a propus, în scopuri culturale şi economice, să facă cunoscute
peisajele şi popoarele din Transilvania. Centrul de la Cluj, dar şi filialele din teritoriu au contribuit, prin
acţiunile publicitare, la evidenţierea staţiunilor balneare şi a izvoarelor de ape minerale, dar şi la impulsionarea
turismului.
Din 1892 până în 1948 a publicat, cu intermitenţe, revista Erdely [Transilvania], revistă turistică care s-a
ocupat, în primul rând, de problema băilor balneare, dar şi de etnografie. La iniţiatva asociaţiei, în 1902, a fost
deschisă o expoziţie în casa părintească a regelui Matia Corvinul. Această expoziţie permanentă s-a intitulat
"Muzeul Carpaţi", bazele colecţiilor etnografice şi de artă populară fiind puse de Janos Jank6. Muzeul avea
o fonotecă cu melodii populare secuieşti, armeneşti şi ale ceangăilor, o colecţie de mai mult de zece mii de
volume de publicaţii de specialitate şi hărţi turistice. Secţia de turism avea o expoziţie permanentă, cu vânzări,
cu produse din industria casnică.
Pe lângă publicaţia "Erdelyi Uti Kalauz" [Ghid turistic despre Transilvania], editată în limbile franceză,
germană şi engleză, au fost publicate o sumedenie de publicaţii despre comitate şi diferite caiete de popularizare,
cum a fost, de exemplu, lucrarea lui Vilmos Hank6: "Milyen âsvânyvizet igyunk?" [Ce apă minarală să
consumăm?] tradusă şi în limba română. S-au publicat şi vederi din Transilvania.
În 1945, Asociaţia Carpato-Transilvăneană Maghiară a fuzionat cu alte patru societăţi turistice din Cluj.
Preşedinte a fost ales Geza Vâmszer, noua asociaţie luând denumirea de Erdelyi Nepi Kârpât Egyestilet [Asociaţia
Populară Carpato- Transilvăneană).
Asociaţia Erdelyreszi Kerteszeti Egyesiilet [Asociaţia Grădinarilor Transilvăneni] a fost înfiinţată la
Cluj, la începutul anului 1893. Cele două secţii, Secţia de Pomicultură şi Viticultură şi Secţia de Grădinărit
şi Horticultură, aflate sub preşedinţia lui Ferencz Veress, au luat fiinţă în luna ianuarie, la adunarea generală
constituantă. Secţia de Pomicultură şi-a numit doi vicepreşedinţi, pe dr. Leo Davida şi pe Lâszl6 Bodor, iar
secţia de Grădinărit trei: dr. Bela Bir6, J6zsef Tatai Molnâr şi Lajos Walz. Întâlnirile secţiilor se ţineau la două
săptămâni, alternativ, în zilele de miercuri, la ora cinci. Tematica şedinţelor se afişa, de obicei, la primărie.
Activităţile secţiilor însumau prezentări libere, comunicări, articole publicate în cotidiene şi publicaţii de
specialitate, încercând atingerea scopului propus de Asociaţie şi, anume, încurajarea producţiei fructelor şi
a viticulturii, a grădinăritului şi a horticulturii, precum şi propagarea noilor rezultate obţinute de cele două
secţii. De asemenea, la solicitarea membrilor, dar şi a publicului, s-a urmărit determinarea soiurilor, precum şi
oferirea unor lămuriri şi îndrumări de specialitate. Asociaţia şi-a propus şi publicarea extraselor comunicărilor şi
a prezentărilor în publicaţia proprie, cu apariţie lunară, Kerteszgazdas6gi Lapok [Foile gospodarului grădinar].
Prezentările se ţineau, de obicei, la periferia Clujului, în şcolile de cartier. Auditoriu! era, însă, foarte
numeros. Prima şedinţă extraordinară a fost convocată cu ocazia primirii, prin decizia forurilor legislative
şi a primarului Geza Albach, a unei subvenţii anuale de o mie de forinţi şi un teren aflat în apropierea gării,
din partea consiliului oraşului. Tot atunci s-a anunţat intrarea în Asociaţie, ca membru fondator, a Societăţii
Economice Transilvănene 5 •
Activităţile asociaţiilor, societăţilor, muzeelor, cercurilor literare şi de muzică au fost urmările cu viu
interes şi reflectate foarte frecvent în paginile periodicele de epocă. În continuare vom spicui câteva exemple,
mai interesante.
În revista Gyulafejezvâri Fiizetek [Caiete albaiuliene} găsim o prezentare amănunţită a instituţiei înfiinţate
de Ignâc Batthyâni la Alba Iulia, cunoscută sub numele de Batthyaneum. Redactorul, Kâroly Veszely, prezintă
viaţa şi opera lui Ignâc Batthyâni. Acesta, în calitate de bibliotecar, a fost în vizită la Appolinare Collegium şi la
Academiae philaletorum din Roma. Tot aici sunt pomenite şi lucrările lui Batthyâni: "Sancti Gerardi scripta et
acta", "Agamentis Palladii Academiae Philaletorum Socii Responsa ad dubia Anonymi advresus Privilegium S.
Stephani, Abbatiae S. Martini de monte Pannoniae Anno MI. concessum proposita"(1779), "Leges Ecclesiasticae
Hungariae et Provinciarum eidem adnexarum"(1785), "Acta et scripta S. Gerardi Episcopi Csanâdiensis, hactenus
mentalităţii societăţii

4
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inedita, cum serie Episcoporum Csanadensium Albo-Carolinae, Typis Episcopalibus, MDCCXC", "Norma vitae
clericalis"(1780), "Vita S. Francisci Regis" (traducere din italiană), "Nugae philosophiae"(1761), "Collectanea e
SS. Patribus"(1763), "Analecta et Anecdota Historica Diplomatica de rebus sub Joanne 1. et Isabella Regina gestis
praecipue autem de caede Cardinalis Georgii Martinusii Episcopi Magno-Varadiensis Quibus accedunt aliqua
Ludovici II. Ex voto et Sententia Senatus Societati litterariae edendornm Manuscriptorum praepositi Edidit,
recensuit, dissertatione, ac notis illustravit Ignatius Comes de Batthyan Episcopus Transilv.", neterminată 6 •
Sunt prezentate, de către Karoly Veszely, în continuare, observatorul astronomic şi biblioteca. Pe
frontispiciul observatorului astronomic se află, după cum ne informează autorul articolului, inscripţia: "1794
Uraniae C. Ig. de Batthyan Ep. Tran. Posuit-Uraniae Comes Ignatius de Batthyan Episcopus Transsilvaniae
posuit."
În prezentarea observatorului astronomic Veszely se inspiră din studiile lui Agoston Otvos, apărute în
numărul 14, din 1855, al periodicului Hetilap [Săptămânal] şi în numerele 9 şi 10, în 1856, ale priodicului
Erdelyi Muzerim [Muzeul Ardelean]. Actul de donaţie, în limba latină, cuprinzând observatorul astronomic,
biblioteca, colecţia de minerale, de numismatică şi arhiva, a fost întocmit în 1798. J6zsef Bede a fost numit
astronom, iar Andras Cseresnyes bibliotecar. Observatorul astronomic a primit, în vederea achiziţionării unui
telescop, o donaţie din partea lui La jos Haynald. Este prezentată şi biblioteca, compusă din colecţiile cardinal ului
Chirstoph Anton Migazzi, a episcopului J6zsef Martonfi, a episcopului Ignac Szepessy, a episcopului Mikl6s
Kovacs şi a canonicului Emil Buczy. Biblioteca era deschisă pentru public, zilnic între 11-12, pentru călătorii
străini şi la la alte ore. Urmează o listă a manuscriselor din biblioteca Batthyanemn7•
Istoria Muzeului Naţional Secuiesc, făcută de Geza Nagy, o regăsim în A Szekely Nemzeti Mr1zeum
Ertesit6je [Buletinul Muzeului Naţional Secuiesc]. Înfiinţarea muzeului, după cum arată Geza Nagy, îşi va
avea începutul în achiziţia obiecte de etnologie şi de numismatică făcută, în prima parte a anului 1875, de
către Emilia Zathureczky, văduva lui Janos Cserey. Această achiziţie, împreună cu bijuteriile vechi de familie,
cu documentele, porţelanurile, obiectele de fier şi lemn a fost organizată sub forma unei expoziţii la vila din
Imeni (judeţul Covasna). Scopul expoziţiei era acela ca, ulterior, obiectele expuse să fie transferate la Muzeul
Ardelean din Cluj, într-o încăpere specială cu titlul "Haromszeki Cserey-gyiijtemenyek" [Colecţiile Cserey
din Trei Scaune]. Colecţia iniţială s-a completat, cu relicvele unui mort, găsit lângă biserică, cu resturi de
îmbrăcăminte şi o cruce din aramă, ale cărei vârfuri se terminau în formă de stea. În noaptea de 2 octombrie
1875 toate acestea au fost transportate la Cluj. Era o perioadă de dezvoltare intensă a muzeelor, în Ungaria,
datorită initiativei lui Floris R6mer, a început să se extindă ideea înfiinţării muzeelor şi în provincii.
Emilia Zathureczky a renunţat la ideea iniţială, aceea a donaţiei către Muzeul Ardelean a colecţiei,
decizându-se pentru un muzeu propriu, cu numele de Cserey. Ideea înfiinţării unui muzeu în Secuime sa răspândit în periodice cu ajutorul profesorului Gyula Vasady (Nagy). Oraşele Târgu-Secuiesc şi SfântuGheorghe au început. aproape simultan, demersurile în vederea obţinerii dreptul de a găzdui muzeul secuiesc.
Kossuth îi trimite lui Vasady medalia lui Bem, de prim rang, a luptătorilor de la 1848 pentru libertate, medalie
obtinută la cucerirea Sibiului.
Menirea Muzeului secuiesc ar fi fost aceea de a deveni magazia comorilor tuturor secuilor, prin actul de
înfiinţare al Muzeul Naţional Secuiesc, administrarea şi gestionarea acestuia îi revenea profesorului Gyula
Vasady. La data de 26 iunie 1877 se decide ca numele Muzeului să fie Cserey Szekely Muzeum [Muzeul
Secuiesc Cserey]. Transferarea de la Imeni la Sfântu Gheorghe a colecţiei se întâmpla în 1879, la doi ani după
înfiinţare. La început, Muzeul a func1ionat în cele patru camere oferite de Colegiul Mik6, unde a rămas pănâ
la data de 15 septembrie 1879, dată la care s-a transformat în Muzeul Naţional Secuiesc. Din acest moment, a
intrat sub îndrumarea unui comitet compus din prefecţii şi subprefectii celor trei comitate şi primarii oraşelor
Miercurea Cine, Breţcu, Târgu-Secuiesc, Sfântu Gheorghe şi Odorheiu Secuiesc. S-au pus, astfel, bazele unei
instituţii care va deveni păstrătoarea culturii de nepreţuit a secuilor. Pentru ca aceste valori să fie păstrate, nu
este suficient, afirma autorul articolului, numai străduinţa unora, ci, ar trebui ca toate forţele să se unească şi,
asemeni hărniciei şi sârguinţei furnicilor, aceste colecţii să se îmbogăţească şi să se dezvolte în viitor. De aceea,
erau invitaţi cu toţii să facă donaţii. Pentru ilustrarea istoriei poporului secui, puteau fi donate orice obiecte
" Gyulafeheivari Fuzetek, 18Gl. I. p. G7-72.
' GyulafeheiVari Fuzetek, 18Gl, 1, p. 92-lZG.
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vechi: arme, monede, medalii, documente, cărţi, îmbăcăminte, de asemenea, piese din natură, roci sau obiecte
din lemn. Activitatea lui Gyula Vasady (Nagy) este foarte apreciată 8 •
În continuarea articolului, Geza Nagy prezintă clădirea noului muzeu, în care, în final, Muzeul Naţional
Secuiesc îşi găseşte lăcaşul 9 •
În următorul său studiu, Geza Nagy, prezintă colecţiile Muzeul Naţional Secuiesc. Se fac aici referiri şi la
lucrările care au descris colecţiile respective, de exemplu, J. Huszka şi-a scris bazat lucrările despre motivele
decorative - "Magyar diszitesi motivumok a Szekelyfoldon" [Motive maghiare decorative în Secuime] şi
"Magyar diszito styl"[Stilul maghiar decorativ]- pe studiul şi analiza colecţiilor din Muzeu. În primul capitol al
studiului lui Geza Nagy sunt prezentate piesele de arheologie (epoca primitivă, aramă, bronz, metal nobil, vase
de lut, colecţii din perioada migraţiunii popoarelor, obiecte romane, colecţia de arme, giuvaericale). În al doilea
capitol sunt prezentate piese din epoca modernă, suveniruri şi colecţia numismatică. Urmează colecţiile de
industrie şi etnologie (obiecte de lut şi porţelan, sticlă, lemn), colecţiile de ştiinţele naturii (minerale, colecţii
de paleontologie), apoi colecţiile de cărţi şi arhivistică (manuscrise, documente), portrete, stampe, picturi în
ulei, picturi pe vase.
Din 1879, în clădirea vechii cârciumi din curtea Colegiului Mik6, devenită bibliotecă, au fost depozitate
în patru camere şi un culoar închis, toate colecţiile muzeului. În încăperea cea mai îndepărtată se găseau
piesele de arheologie şi industrie, documentele, manuscrisele şi cărţile mai valoroase. În camera de mijloc
erau depozitate piese de ştiinţele naturii, descoperirile de vase de la Sfântu Gheorghe, Târgu-Secuiesc, Imeni
şi Turdaş fiind aranjate în dulap, iar în ultima încăpere au fost depozitate unele manuscrise şi colecţia de
portrete (stampe pe lemn, cupru, oţel, piatră şi metal). Camera de lângă scări a fost amenajată pentru custodele
muzeului, pe culoar fiind depozitate mobile vechi, dulapuri, obiecte ale industriei populare secuieşti, cărămizi
romane inscripţionate, pietre, blazoane. Din lipsă de spaţiu, o parte din cărţi se găseau în lăzi, dar, deşi spaţiul
era foarte strâmt colecţiile se completau în permanenţă. Toate piesele colecţiei au fost descrise extrem de
minuţios. În articol, autorul afirma că, poporul secui nu declara ceea ce găsea, fie încercând să valorifice la
Braşov acele piese, fie pentru că nu voiau să se despartă de obiectele găsite. Piesele din piatră erau considerate
pietre cereşti având o forţă sacră, bronzul era considerat echivalent cu aurul.
De aceea, misiunea muzeelor de provincie era aceea de a valorifica tot ceea ce ajuta la clarificarea istoriei
regiunii, a vieţii intelectuale şi a condiţiilor greografice ale zonei. Pentru Secuime, acest rol îl deţinea Muzeul
Naţional Secuiesc 10 •
Mai găsim şi o scurtă trecere în revistă a perioadei 1890-1900 în istoria Muzeului Naţional Secuiesc,
semnată de M6zes Peter. Acesta scrie tot despre perioada în care muzeul a fost găzduit de Colegiul Mik6.
Colecţiile muzeului au participat şi la o expoziţie organizată cu ocazia sărbătoririi a o mie de ani de la aşezarea
maghiarilor pe câmpia Pannoniei''.
Ferencz Lâszl6 întocmeşte un raport despre anul1901, demonstrând că, beneficiind de un sprijin susţinut
din partea statului şi al publicului, dar şi datorită unei munci intense, 1901 a fost, atât din punct de vedere al
dezvoltării materiale cât şi din punct de vedere al evoluţiei spirituale, cel mai reuşit an 12 •
În revista Erdely [Transilvania], la rubrica "Turistasag" [Turism], se ofereau în mod frecvent informaţii
despre activitatea Erdelyreszi Karpat-Egyesulet [Asociaţia Carpatico-Transilvăneană] şi a filialelor acesteia.
Extrem de activă s-a dovedit a fi Asociaţia Carpatico- Transilvăneană din Sibiu, dar şi filialele din Caransebeş,
Orăştie, Braşov, Bistriţa-Năsăud-Rodna sau din Viena care au avut activităţi deosebite 13 •
La şedinţa, din data de 3 iunie 1888, de constituire a Societăţii Literare Transilvănene din Cluj, s-a
prezentat şi statutul societăţii Societatea Literară Transilvăneană, semnat de preşedintele Karoly Ejszaki şi de
secretarul dr. Gyula Csernatoni. Revista Az Erdelyi Irodalmi Tarsasag Evkănyve [Anuarul Societăţii Literare
Transilvănene] marchează în coloanele sale acest eveniment. Societatea îşi propune susţinerea intereselor
literare, a artelor fnm1oase, precum şi practicarea literaturii de inspiraţie naţională. Pentru atingerea acestor
" Szekely Ncmzeti Muzeum Ertesitoje,
" Sz6kely Ncmzeti Muzeum Ertcsit6je,
ll' Szekely Nemzeti Muzeum Ertesit6je,
11
Szekely Ncmzeti Muzeum Ertesitoje,
12 Szekely Nemzeti Muzeum Ertesit6je,
'' Erdely, 1892, nr. 2, p. 100-101.
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scopuri s-a propus organizarea unor lecturi publice, colecţionarea capodoperelor poeziei populare şi anunţarea
unor concursuri cu premii pentru a îndemna la creaţii literare originale. Membrii Societăţii urmau să se
împartă în trei categorii, membri de onoare, membri fondatori şi membri activi. În comitetul de conducere
vor fi desemnaţi un preşedinte, doi vicepreşedinţi, un secretar, un contabil şi un revizor. S-a mai stabilit ca, în
fiecare an, în prima duminică a lunii mai, să se tină o adunare generală solemnă. Sesiunile obişnuite, publice.
urmau să se ţină, în afara lunilor iulie şi august, în ultima duminică din fiecare lună. Se vor încheia, însă, cu
consfătuiri cu uşile închise. Societatea funcţiona sub tutela guvernului regal maghiar 14 •
Geza Kuun ne informează despre activităţile societăţii, ale cărei actiuni, erau anunţate în sesiunile publice
şi nu prin mica pulicitate. La început, lucrările prezentate în cadrul sesiunilor au apărut în caiete, dar acest
lucru n-a fost posibil mai mult de un an, după care, prelegerile vor fi publicate disparat în diferite ziare şi
reviste.
Se încerca găsirea unor susţinători care să ajute la realizarea programului complet al Societăţii, care să
sprijine financiar toate activităţile unei societăţi literare, organizarea concursurilor şi editarea unei reviste. Se
invoca exemplul lui Kriza, dispărut de 20 de ani, constatându-se că, din păcate, nu prea existau persoane care
să-1 urmeze. O sarcină importantă a Societătii era aceea de a cerceta istoria literară veche, precum şi rarităţile
literare. Se constată că Societatea corespunde unor nevoi reale ale societăţii maghiare, fiind, tocmai din acest
motiv, foarte stabilă 15 .
În discursul inaugural al sărbătoririi unui mileniu de existenţă al maghiarilor, pe care l-a rostit la adunarea
festivă din 17 mai 1896, preşedintele Geza Kuun a vorbit despre începuturile limbii şi literaturii maghiare şi
despre primele texte scrise în limba latină şi limba maghiară 16 •
Toate asociaţiile literare, după un timp de funcţionare, nu foarte îndelungat, ajung să întâmpine probleme
financiare, continuarea activităţii acestora finnd strâns legată de găsirea şi bunăvoinţa unor sustinători
financiari. Aşa s-a întâmplat şi în cazul societăţii literare, după cum reiese din raportul din 24 mai 1891 al
lui Gyula Csernatoni, prezentat la cea de-a treia şedinţă, raport în care se explică motivul pentru care nu mai
aparăreau caietele cu materialele de la şedinţe. În raport se ajunge la concluzia că lipsa sprijinului financiar se
datorează şi lipsei publicităţii activităţilor societăţiP 7 •
O situaţie similară prezintă, la şedinţa din 12 iunie 1892, şi Zoltân Ferenczi, afirmând, în calitate de
secretar, că activitatea societăţii se reducea, din păcate, doar la sesiunile de lectură.
Sâmuel Brassai, trecând în revistă starea mai multor societăţi literare, cum ar fi, Kisfaludy, Petâfi, Zsigmond
Kemeny şi Academia de Ştiinţe Maghiară, în articolul "Hic Rhodus, hic salta", critică programul acestora, lipsa
unor obiective clare şi consistenţa activităţilor lor. Academia de Ştiinţe Maghiară, de pildă, afirmă Brassai, avea
mai degrabă un program administrativ decât literar. După Brassai, o societate literară ar trebui să aibă obiective
clare, să asigure cât mai mult spaţiu şi timp pentru dezbateri şi să poată susţine şi edita un săptămânal de
critică literară 18 •

Istvân Petelei prezintă în revista Marosv6s6rhelyi Fiizetek. Uj sorozat [Caiete târgnmureşene. Seri~ nouăJ
misiunea Societăţii Literare Zsigmond Kemeny. Printre obiectivele societătii se număra şi acela de a trezi simţul
pentru frumos. Cultura, după cum afirmă Istvân Petelei, rafinează sentimentele, o minte educată presupunând
şi un suflet mai sensibil. Dar, în acelaşi timp, cultura trezeşte dorinţe şi pretenţii pentru un trai mai bun, ceea
ce, în mod inerent, duce la apariţia unor probleme de natură financiară. În acest caz, simţirea îşi va pierde, în
detrimentul plăcerilor materiale, puterea, putându-se constata cum dragostea pentru poezie se stinge. Pentru
a ieşi din această situaţia, susţine Petelei, trebuie căutate noi instrumente care să ajute la renaşterea poeziei,
finnd nevoie, afirmă criticul, de o re-întoarcere înspre sufletul poporului, care este simplu, adevărat şi profund.
De aceea, unul dintre obiectivele Societăţii Kemeny se dorea a fi, urmându-se exemplul lui Kriza, Gyulai,
Erdelyi, Sebesi şi Benedek, colecţionarea şi publicarea manifestările poeziei populare. Secuimea este mina de
aur în acest sens 19 •
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Az Erd6/yi Irodalmi Tarsasag Evkănyve, 1890, Il, p. 26-30.
Az Erd6lyi Irodalmi Tarsasag Evkănyve, 1892, IV, p. 3-9.
Az Erd6lyi Irodalmi Tarsasag Evkăn_we, 1897, VIII, p. 3-6.
Az Erd6/yi Irodalmi Tarsasag Evkănyve, 1891, III, p. 13-1G.
Az Erdelyi Irodalmi Tarsasag Evkănyve, 1889, 1, nr.5, p. 154-163.
Marosvasarhelyi Fiizetek. Uj sorozal, 189G, nr.1, p. 3-7.
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Încheiem această scurtă prezentare cu următoarea concluzie: considerăm că nu era un fenomen specific
transilvănean faptul că marile instituţii de cultură, societăţile sau colegiile existente, cu vechi tradiţii, au devenit
centrele activităţilor ştiinţifice şi culturale. Activităţile persoanelor importante ale vieţii politice şi culturale,
precum şi creşterea nivelului nevoii de cultură a adus un nou suflu vieţii ştiinţifice în epoca studiată. S-a
conştientizat valoarea patrimoniului cultural, care inseamna atât identitatea naţională, cât şi responsabilitatea
naţională de a-l conserva, a-l valorifica şi de a-l face cunoscut în lume.
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