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A Tár anyaga az elmúlt 1942. évben a következő tárgyakkal gyara
podott. ** •'...;•' 

1. „A Nemes Székely Nemzet Képe" 3 köt. 41 pengő vételárral. 
2. „Erdély Idegenforgalmi és Fürdőügyi Kongresszus" című könyv 

2.04 pengő. 
3. Dr. Balogh Ernő körösbarlangi (Igric) barlangásatásának eredmé

nyeként a barlangi medvének 450 drb. különböző csontmaradvám^a, közte 
14 drb. koponya. 

4. Dr. Balogh Ernő hordói (Beszterce-Naszód m.) ásatásából 1 drb. 
1.5 m hosszúságú mammutagyar, mely mind nagyságával, mind épségével 
a Tárnak hasonló anyaga között ma a legszebb. 

5. Dr. Balogh Ernő különböző kirándulásaiból 40 drb. kőzet ésj kövület. 
6. Török Zoltán tanár 1942. évi, a Tár támogatásával eszközölt gyűj

tése a Kelemen havasok vidékéről 82 drb. kőzet és kövület. 
7. Dr. Gyulai Zoltán professzor ajándéka 1 drb. kőzet Vargyasról. 
8. Dr. Prikler Lajos marianumi tanár ajándéka 3 drb. kövület. 
9. Dr. Méhes Kálmán ajándéka a dunabogdányi Csódihegy vidékéről 

68 drb. kőzet és kövület. 
10. Schneider Ferenc kőfejtő mester ajándéka Sósmezőről 8 drb. 

kövület. 
Végre megemlítem, hogy még a román megszállás idejében a Termé

szettudományi Szakosztály támogatásával gyűjtött anyagomat a Tárnak 
tényleg átadni még nem tudtam. Ennek nagy része még lakásomon van, 
minthogy ezt itt a Tárban egyelőre elhelyezni, illetőleg behozni nem 
célszerű, mert az itt csak növelné a zsúfoltságot. Ennek a gyűjtésnek egyéb
ként egy részét az Érem- és Régiségtárnak adtam át. Ez odatartozik már 
azért is, mert az erről írott ismertetésem („Ősemberi maradványok a Bán
sági hegyvidék két barlangjáról" címen) az említett Tár folyóiratában 
jelent meg (Közieménvek az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiség
tárából. 1942. H/1. 3—14). 

Jelentésem tudomásulvételét kérve, maradtam a Tek. Választmánynak 
Kolozsvár, 1943. jan. 15. , 

mély tisztelettel 
Dr. Balogh Ernő 

egyet. ny. r. tanár, 
igazgató 

Jelentés 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1942. évi kiadványairól 

Az Elnökségnek 560,1942. számú felkérésére az 1942. évi egyesületi 
kiadványok alakulásának ügyéről a következőkben számolok be. 

Örömmel jelenthetem, hogy a tudományos kiadványok terén a vissza
térést közvetlenül követő időben tapasztalható nehézségek, melyek főként 
a kiadványok szellemi feltételeinek megteremtése körül pillanatnyilag némi 
visszaesést okoztak, teljesen eltűntek úgyannyira, hogy az Egyesület kiadvá
nyok tekintetében az elmúlt évet fennállása óta egyik leggazdagabb évének 




