
SIMPOZION
„DR. ERICH JEKELIUS (1889-1970)
120 DE ANI DE LA NAªTEREA SA”

Cea de-a patra ediþie a manifestãrilor – devenite tradiþionale,
organizate în fiecare toamnã la Muzeul „Casa Mureºenilor” – de a cinsti
memoria unor personalitãþi afirmate în spaþiul geografic generos al
Braºovului în domeniul geoºtiinþelor, memorie adesea uitatã de urmaºi, a
fost consacratã în anul 2009, la 23 octombrie, dr. Erich Jekelius, eminent
geolog, paleontolog, filantrop ºi genealogist, nãscut la Satulung
(Langenau), astãzi Sãcele, în urmã cu 120 de ani. Forurilor organizatoare
obiºnuite – Muzeul „Casa Mureºenilor”, Inspectoratul ªcolar al Judeþului,
Filiala din Braºov a Societãþii de Geografie din România – li s-a alãturat cu 
însufleþire Forumul Democrat al Germanilor din judeþul Braºov.

În paginile ce urmeazã sunt redate comunicãrile susþinute cu acest
prilej de distinºi vorbitori, unii legaþi prin obârºie de Civitas Coronensis,
care au avut privilegiul de a-l fi cunoscut, de a fi colaborat în câmpul
fascinant al geologiei, alþii de a-i fi cãlcat pe urme. La aceastã ediþie am
beneficiat, în acest sens ºi de colaborarea unor geologi ºi paleontologi de
autoritate din Austria, care – cercetând dupã 70 de ani – bogatul sit
fosilifer de la Soceni (jud. Caraº-Severin), studiat cu acribie de dr. Erich
Jekelius, au concluzionat asupra actualitãþii acestei contribuþii. O laturã ineditã a preocupãrilor unui
adevãrat fiu al cetãþii a reieºit din cercetarea arhivelor Bisericii Negre, în direcþia promovãrii ºi
organizãrii de cãtre dr. Jekelius a Muzeului Sãsesc al Þãrii Bârsei ºi a investigaþiilor sale de
demografie istoricã, de genealogie, pentru peste 100.000 de persoane, pe baza despuierii arhivelor
bisericilor evanghelice din Þara Bârsei.

Reproducem cu plãcere mesajul de aleasã simþire adresat participanþilor la aceastã reuniune de
doamna Margarete Jekelius, fiica celui omagiat, pe care vârsta înaintatã a împiedicat-o de a fi
prezentã. Exprimãm sentimente de respectuoasã mulþumire familiei Jekelius din Germania pentru
preþioasele documente biografice ºi fotografice puse generos la dispoziþie pentru a reproduce câteva,
dintre care, în facsimil, un fragment dintr-o ineditã autobiografie olografã a dr. Jekelius din 1961, la
ieºirea sa la pensie.

Reuniunea a prevãzut ºi un intermezzo de muzicã de camerã, oferit de un talentat grup de elevi ai 
Liceului de Muzicã „Tudor Ciortea” din Braºov, îndrumat de prof. Teodora Rusu.

La sfârºitul manifestãrii, potrivit tradiþiei instaurate, marcând continuitatea între generaþii, au
fost rãsplãtiþi elevii din judeþul Braºov remarcaþi în anul 2009 la Olimpiada de Geografie ºi la alte
concursuri naþionale de profil, precum ºi profesorii lor îndrumãtori. Premiile au fost oferite de
„National Geographic” România, Revista „Atlas”, Institutul Goethe din Bucureºti, Centrul Cultural
German din Braºov.

Pentru cea de-a cincea ediþie a acestor reuniuni, în octombrie 2010, s-a propus omagierea
profesorilor universitari Nicolae Popp, cu vechi obârºii paterne braºovene ºi Laurian Someºan, care a 
trãit ultimii 42 de ani de viaþã în Braºov.
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Þara Bârsei

Dr. Erich Jekelius
portret de Florina Coulin,
oferit de familia Jekelius,

aflat în galeria marilor
geologi români a Muzeului
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