
Eiőszó

Dolgozó népünk tudományos intézete, a sepsiszentgyörgyi Tarto
mányi Múzeum, hazánk felszabadulásának tiz éves évfordulója alkalmá
val, 1954-ben, fennállásának 75 éves jubileumát is ünnepli.

Ennek az évfordulónak jelentőségét különösen ériékessé teszi az a 
körülmény, hogy most már teljesen a dolgozó nép rendelkezésére álló in
tézmény jubiláns ünnepségét, egy népi demokratikus államforma keretén 
belül, olyan időszakban ülheti meg, amely a munkásosztály történelmi hi
vatásának újabb területeken való beteljesedését jelenti, mert több ország
ban széttörte a kapitalizmus láncait s megadta a lehetőséget a dolgozók
nak a kizsákmányolás alóli felszabadulásra és a szocialista társadalom 
építésére.

A. Dicsőséges Vörös Hadseregnek a fasizmus felett aratott győzelme 
tette lehetővé, hogy drága hazánkban, a pártvezette munkásosztály már 
legnagyobb részben megszüntette az embernek ember általi kizsákmányo
lását és hogy szeretett Pártunk, a Román Munkáspártnak mozgósítása és 
vezetése alatt a dolgozó parasztsággal szövetséges munkásosztály széles 
tömegeket vezet harcra a még fennmaradt városi és falusi kizsákmányolok 
ellen, biztosítva ezáltal népi demokratikus rendszerünk fejlődését a szo
cializmus felé.

A békéért, demokráciáért, szocializmusért és az emberiség boldog jö
vőjéért folyó harcban nem utolsó szerep jut a tudományos intézmények
nek s közöttük a sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeumnak is. Ez az in
tézmény is kiveszi részét azokból a reáháruló feladatokból, amelyek köte
lességévé teszik a marxi-lenini tudományoknak minél szélesebb körű 
terjesztését azáltal, hogy szemléltető módon hozzásegít korunk nagy tár
sadalmi átalakulásának megértéséhez s lehetőségéhez képest választ ad 
azokra a bonyolult kérdésekre, amelyeket a történelem felvet.

A most megjelenő Évkönyvünk a múzeum munkásságának két és fél 
évtizednyi — sokszor nagyon nehéz és küzdelmes — idejéről számol be.
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Intézetünk azonban minden körülmények és nehézségek között igyekezett 
hivatását teljesíteni, amely idő alatt is a dolgozó nép fiai féltő gonddal 
és szeretettel őrködtek sorsa felett.

Ügy véljük, hogy munkánkkal hazánk építő tudományának házához 
mi is hozzájárulunk egy téglával.

KIS GYÖRGY TAMÁS, 
a sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum 

munkaközösségének elnöke.
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