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Jelentés 
a Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály 1943. évi 

működéséről 

1. A Szakosztálynak az 1942. november 7-én tartott közgyűlésén 
történt újjászervezését követőleg az új tisztikar elsősorban is az emlí
tett közgyűlésen elfogadott szakosztályi ü g y r e n d végleges formába 
öntését szorgalmazta. A közgyűlés az általánosságban letárgyalt ügy
rend pontos megszövegezésére DR. BÚZA LÁSZLÓ alelnököt és DR. BÁLÁS 
P. ELEMÉR választmányi tagot kérte fel, akik munkálatukat a szak
osztályi titkár közbejöttével az 1943. január 28-án tartott szakosztályi 
választmányi ülés elé terjesztették. A választmány a bemutatott szö
veget változatlanul elfogadta és a szakosztályi közgyűléstől nyert 
felhatalmazás alapján az Egyesület választmánya, majd közgyűlése 
elé terjesztette. Az 1943. január 29-én tartott igazgatóválasztmányi 
ülés javaslata alapján az Egyesület 1943. február 28-i közgyűlése az 
ügyrendet — a 14. §. szövegén eszközölt csekély módosítással — tudo
másul vette. Ezek után a Szakosztály az ügyrendet kinyomatta és az 
összes szakosztályi tagoknak megküldötte. 

2. A Szakosztály az év első felében a következő négy t u d o m á 
n y o s f e l o l v a s ó ü l é s t rendezte: Február 10. DR. BÚZA LÁSZLÓ 
egyetemi ny. r. tanár: A közjog és a magánjog fogalmi elhatárolásá
nak kérdése. — Március 17. DR. SCHNELLER KÁROLY egyetemi ny. r. 
tanár: Szórványok és szigetek sorsa Kolozs vármegyében. — Április 
14. DR. CSIZMADIA ANDOR városi tanácsnok: Szociálpolitika a reform
kori Kolozsváron. — Május 12. DR. KISS MÓR nyűg. egyetemi ny. r. 
tanár: A római jogi gyakorlatok jelentősége a jogi oktatásban és DR. 
SZEMÉLYI KÁLMÁN egyetemi ny. r. tanár: Vétkességi fokozatok érté
kelése a római jogban. 

Az előadássorozat összeállításakor az a cél lebegett a szakosztályi 
tisztikar szeme előtt, hogy a Szakosztályban képviselt tudományágak 
művelésének legújabb eredményeit a Szakosztály tagjai és az érdek
lődő közönség előtt ismertessük, egyidejűleg szolgálva ezzel az erdélyi 
magyar tudományosság fejlesztését és a szakismeretek terjesztését. 
Előadássorozatunkat az év második felében is folytatni óhajtottuk, de 
ez a felkért előadók akadályoztatása miatt, sajnos, elmaradt. 

A felsorolt előadásokon kívül a Szakosztály 1943. február 18-án 
együttes tudományos ülést rendezett az Egyesület Orvostudományi 
Szakosztályával. Ezen az ülésen DR. TURY SÁNDOR KORNÉL egyetemi 
ny. r. tanár, a Szakosztály tagja tartott előadást „A gyógyítás koc
kázata jogi szempontból" címmel. 

Az elmúlt évben a Szakosztályra került a sor, hogy az Egyesület 
február 28-i közgyűlésére DR. OTTLIK LÁSZLÓ egyetemi ny. r. tanár 
személyében ünnepi előadót adjon. Dr. Ottlik László ez alkalommal 
,,A politikai géniusz" című tanulmányát olvasta fel. 

3. A Szakosztály az Egyesületnek 1943. szeptember 5—8-án Besz
tercén rendezett v á n d o r g y ű l é s é n három előadással szerepelt. 
Ezek a következők voltak: DR. SÖVÉNYHÁZY FERENC egyetemi ny. r. 
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tanár: A jogrendszer. — DR. BÓNIS GYÖRGY egyetemi ny. rk. tanár: 
Hagyomány és haladás az erdélyi jog fejlődésében. — DR. VENCZEL 
JÓZSEF, az Erdélyi Tudományos Intézet tanéra: A volt határőrezredek 
vagyonának sorsa. 

A vándorgyűlés záróbeszédét az Egyesület elnökségének felkéré
sére DR. MARTONYI JÁNOS egyetemi ny. rk. tanár, a. Szakosztály titkára 
mondotta. 

4. A szakosztályi üléseken elhangzott előadásokat „Az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi 
Szakosztályának Értekezései" címmel indított ö n á l l ó k i a d v á n y 
s o r o z a t ban tettük közzé. Ennek keretében eddig öt füzet jelent 
meg; ezek közül az első DR. CSEKEY ISTVÁN egyetemi ny. r. tanárnak 
az 1942. december 18-i vitaülésen „Tehet-e közigazgatási intézkedéssel 
kivételt a miniszter saját rendelete alól?" címen tartott előadását és 
az ehhez való hozzászólásokat, a többiek pedig a 2. alatt felsorolt 
négy felolvasást tartalmazzák, összesen 12 és fél ív terjedelemben. 
A 2. számú füzet DR. BÚZA LÁSZLÓ előadásán és az ülésen elhangzott 
hozzászólásokon kívül DR. VITÉZ MOÓR GYULA budapesti egyetemi ny. 
r tanár által beküldött, „Az állam joga és a magánosok joga" című 
reflexiókat is magában foglalja. A kiadványokat a Szakosztály min
den tagjának megküldöttük. 

5. A Szakosztály, valamint a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudo
mányi Szakosztály közös folyóiratának, az E r d é l y i M ú z e u m -
nak szerkesztésében Szakosztályunk részéről a titkár vett részt. A 
Szakosztály tagjai közül DR. MIKÓ IMRE és SZÉKELY GYULA nagyobb 
tanulmányokkal, DR. BALOGH ARTÚR elnök pedig könyvismertetéssel 
szerepelt a folyóiratban. 

6. Az 1943. december 18-án tartott szakosztályi közgyűlésen DR. 
BALOGH ARTÚR elnök „Az állam tudománya és a háború" címmel érte
kezett, majd részleges tisztújításra került sor. DR. MARTONYI JÁNOS 
a titkári tisztségről másirányú elfoglaltsága miatt lemondott és csak 
a szakosztályi választmánytól nyert szerkesztői megbízását tartotta 
meg. A közgyűlés DR. NAGY LÁSZLÓ törvényszéki bírót választotta meg 
titkárrá, az ügyrend 9. §-ának megfelelő módosításával szervezett 
külön pénztárosi tisztséget pedig DR. KÖKÉNDI ANTAL egyetemi titkár
ral töltötte be. 

Kolozsvár, 1944. január 3 -

DR. BALOGH ARTÚR DR. MARTONYI JÁNOS 
szakosztályi elnök szakosztályi titkár 

Jelentés 
az Egyesület 1943. évi kiadványairól 

Az Elnökség megtisztelő felszólítására az Egyesület 1943. évi 
kiadványairól a következőkben számolhatok be: 

Bár a nyomdai viszonyok súlyosbodtak, az elmúlt év folyamán 
az Egyesület kiadványok tekintetében nagyjában meg tudta tartani. 
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