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1954. augusztus 23-a a Román Népköztársaság dolgozó népe, vala
mint a Magyar Autonóm Tartomány dolgozói számára is a fasizmus alól 
történt felszabadulásának tíz éves évfordulóját jelenti. Hazánk történe
tében a felszabadulás után eltelt tiz esztendő kulturális szempontból nagy 
jelentőséggel bir. A lenini-sztálini nemzetiségi politika alkalmazása lehetővé 
tette, hogy a székely nép által lakott Magyar Autonóm Tartomány terüle
tén a Párt irányítása nyomán egy olyan tudományos és kulturális tevé
kenység bontakozhatott ki, melyre példa nem volt a múlt rendszerek alatt.

A kultúrintézmények — köztük a múzeumok is — a burzsoá-földesúri 
rendszer idején az uralkodó kizsákmányoló osztályok érdekeinek a szolgá
latában állottak. A múzeumok a maguk elszigeltségükben, valamint a mú- 
zeális anyag hibás elrendezése folytán a társadalmi fejlődést s annak in
dító okait nem tükrözték vissza. A világról s annak jelenségeiről a szem
lélőnek hamis képet nyújtottak. A felszabadulás után, megismerve a Szov
jetunió múzeumainak elért eredményeit, megkezdődött hazánkban is a 
múzeumok — köztük a sepsiszentgyörgyi múzeumnak is — korszerű át
rendezése. Az átrendezés lehetővé tette a múzeumok számára, hogy nép
nevelő hivatásuk mellett komoly tudományos munkásságot is folytassanak. 
Ezt a hivatást igyekezett betölteni a sepsiszentgyörgyi Tartományi Mú
zeum is, melynek tevékenységéről az alábbiakban számolunk be.

A sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum történetében 1954. szep
tember 15-e fennállásának 75 éves évfordulóját jelzi. A múzeum alapítását 
és ötvenéves fejlődését kimerítően tárgyalja a múzeumnak 1925-től 1936-ig 
volt igazgatójának, Csutak Vilmosnak a jelentése, az általa szerkesztett 
Emlékkönyvben1, amely 1929-ben jelent mpg. Az 1929 óta eltelt két és fél 
évtizednyi idő a múzeum életének egyik, eseményekben legváltozatosabb 
időszaka volt.

Csutak Vilmosnak 1936-ban bekövetkezett halála után a múzeum 
vezetésével Felszeghi István, dr. Konsza Samu gimnáziumi tanárokat bízta 
meg az igazgató-választmány. 1938. július 31-én a múzeum vezetését az

1 Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára. Szerkesztette: 
Csutak Vilmos. Sepsiszentgyörgy-, 1929.

5



igazgató-választmány meghívása folytán Herepei János vette át, aki a 
múzeumi munkálatokat 1940. augusztus 30-ig a helybeli fíúljceum nehány 
tanárával végezte. Herepei János, mint igazgató, dr. Balassa Iván mú
zeumőr, Kovács Márton, illetőleg dr. Árvay József múzeumi gyakornokok 
és dr. Székely Zoltán szolgálattételre beosztott áll. gimn. tanár képezték 
a múzeum tudományos személyzetét 1944. szeptember 2-ig. A múzeum, 
mint jogi személy, egy választott igazgató-választmány és ügyvezető- 
tanács vezetése alatt működött 1882-től 1944. szeptember 1-ig.

1944. év szeptember 2-án a harctéri események következtében a had
színtérré vált Sepsiszentgyörgy múzeumából elszállitódott a ládákba cso
magolt múzeumi anyag egyrésze. Az elszállított anyag Magyarországon, 
Zalaegerszeg állomásán, 1945. március 27-én, dolgozó székely népünk 
mérhetetlen kárára, bombatalálat következtében elpusztult.

Saját sorsának irányítását kezébe vevő dolgozó nép vezetői a fasiszta 
csapatok kivonulása után azonnal a múzeum segítségére siettek. Kisgyorgy 
Tamás megyefőnök és dr. Gyárfás Albert almegyefőnök számottevő anyagi 
segélyt juttattak az intézetnek, és a vezető nélkül maradt múzeum élére 
állították dr. Lőrincz Albert ügyvédet 1945. március 1-én. Az újjászerve
zett igazgató-választmány 1945. szeptember 8-i ülésén a múzeum ..sze
mélyzetét a következőkből állította össze: dr. Székely-Szabédi László
ügyv. igazgatóőr, dr. Székely Zoltán, dr. Árvay József, dr. Sándor Gábor, 
Bogáts Dénes és Fadgyas Anna, aki a fasiszta csapatok kivonulása után 
helyén maradt és a múzeum vezetésével járó teendőket végezte egészen 
1945. március 1-ig. Dr. Székely-Szabédi László és dr. Árvay József 1947. 
szeptember 1-i, illetőleg november 1-i időponttal a múzeum kötelékéből 
kiváltak. Az igazgató-választmány a múzeum vezetését 1947. november 
1-től kezdve dr. Székely Zoltán igazgatóra bízta, aki Fadgyas Anna tit
kárral együtt látta el továbbra is a múzeumi teendőket. Az 1949. évben 
Máttis János festőművész, mint asszisztens kapott a múzeumhoz beosztást.

Az adományokból tengődő intézet életében új fejezetet jelent a Ro
mán Népköztársaság 1949. július 1-én életbelépett rendelete, mely az ideig
lenes néptanácsok megszervezésére vonatkozott s a rendelet egyik sza
kasza a vidéki múzeumok gondozását az illetékes néptanácsok feladatává 
tette.

A Román Kommunista Párt, illetőleg a Román Munkáspárt már a 
felszabadulás első pillanatától fogva nagy figyelmet fordított a múzeum 
tevékenységére. A tudományos és adminisztrációs személyzetet munkájá
ban egy munkásokból és értelmiségiekből álló munkaközösség támogatta, 
melynek az élére a párt Kisgyorgy Tamást helyezte, aki 1945 óta gondot 
fordított arra, hogy a sepsiszentgyörgyi múzeum is részesüljön a Román 
Népköztársaság szociális intézkedéseinek előnyeiben. Ennek megfelelően, 
az intézetről a Megyei Ideiglénes Bizottság költségvetésének a -keretén 
belül gondoskodás történt. Az elmúlt két és félévtized alatt a múzeum 
kutató- és gyűjtőmunkáját a lehetőségek szabták meg. A burzsoá-földesúri 
rendszer alatt a múzeum tevékenysége szűk korlátok közé volt szorítva. 
A felszabadulás után a demokratikus erők a múzeum segítségére jöttek s 
megindult egy gyorsütemű tudományos és népnevelő munka, melynek ered
ményeiről jelen kiadványunk lapjain számolunk be. Az elmúlt időszakra 
esett az 1848. évi szabadságharcnak százéves évfordulója, mely alkalmat.
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adott a múzeumnak, hogy a gyűjteményében lévő 1848-as emléktárgyakat 
kiállítsa, valamint ez alkalommal rendezett emlékünnepély keretén belül 
méltóképp megünnepelje a szabadságharc százéves évfordulóját. A cente- 
náris évben a múzeum a megyei Szaktanáccsal karöltve előadótermében 
munkás szabadegyetemi előadás-sorozatot is rendezett.

A sepsiszengyörgyi Tartományi Múzeum a szocializmust építő Ro
mán Népköztársaságban igazi hivatását teljesíti, nem a kevésszámú érdek
lődő közönség látogató helye, hanem a dolgozó nép nevelő'eszköze. Gyűj
teményeinek folyamatban lévő korszerű átrendezése lehetővé teszi, hogy a 
szemlélő a múzeumban élő valóságra válthatja át azt a tudásanyagot, 
amit az élet más területein szerzett. A termelőeszközök fejlődésének illusz
tráló bemutatása, a társadalomfejlődés korszakainak megértését s a szo
cialista klasszikusok tanításainak gyakorlati alkalmazását valósítja meg. 
Ezzel a ténnyel a múzeum a múlt leltárából a dolgozó nép iskolájává,, a 
társadalomfejlődés bemutatásával a jelen és a jövő fejlődésének tudatosí- 
tójává vált.
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