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A Székely Nemzeti Múzeum múlt 
év őszén újjászervezett vezetősége 
és tisztviselői kara szorgos munka-
Tal kezdett hozzá az intézmény sok
felé ágazó tevékenységet igénylő 
múzeumi, tudományos és közműve
lődési feladatainak minél eredmé
nyesebb megvalósításához. 

A háborús veszélyek miatt becso
magolt és óvóhelyen őrzött múzeu
mi tárgyiak kicsomagolása és elren
dezése után a kiállított gyűjtemé
nyeket az 1946. év első hat hónap
jában már 1512 látogató tekintette 
meg. Sajnos, ez a múzeum is a mú
zeumok állandó betegségében, két
ségbeejtő helyhiányban szenved, s 
emiatt a kiállítási termek korszerű 
űjjárendezése csak az épület tervbe
vett kibővítése után kezdődhetik 
meg. Állandó rendezési munka fo
lyik a levéltárban és a könyvtár
ban, s megkezdődött a nagyértékű 
könyvtár betűrendes és decimális 
rendszerű szakkatalógusának elké
szítése. A tavasszal végzett két ré
gészeti ásatás Sepsiszentgyörgyön a 
Bebren-patak mellett egy Hadria
nus koráig visszanyúló római telep 
részletét, Kőröspatakon a Nyírtetőn 
egy La-Téne korbeli várat tárt fel; 
ez eddig ismeretlen két adat, vala
mint a nyári ásatási munkatervben 
szereplő háromszéki és esíkmegyei 
ásatások új adatokkal bővítik és 
fogják bővíteni a Székelyföld ős
történetére vonatkozó eddigi tudá
sunkat. »A kenyér története« című 
múzeumi- és vándorkiállítás anyaga 
összegyűlt már, s a kiállítás július
ban megnyílik. A kolozsvári, aradi 
éls székelykeresztúri múzeumokkal 
együtt ez az intézmény is résztvesz 
a július 25—31-e közötti Petőfi-hét 
alkalmából Segesvárt rendezendő 
1848/49-es ereklyekiállításon. 

A múzeumi gyűjtemények gondo
zása, gyarapítása és tudományos 
feldolgozása mellett a múzeumi 

tisztviselők résztvesznek a Székely
föld tudományos kutatásában. Ápol
ják és egyre jobban kimélyítik a 
Székely Nemzeti Múzeum kapcso
latát az Erdélyi Múzeum-Egyesü
lettel és az Erdélyi Tudományos 
Intézettel. A székely közművelődés 
és tudományos élet fejlesztésére 
előadó-estéket rendeztek Kézdivá-
sárhelyt, Kovásznán, Székelyudvar
helyt és Székelykeresztúron. A mú
zeum havonként ülésező ügyvezető-
tanácsára a múzeumi ügyek inté
zése mellett nagy feladatot ró a mú
zeum kezelésére bízott Háromszéki 
Tanalap tulajdonát képező nagy-
értékű sepsiszentgyörgyi és kezdi-
vásárhelyi épületek kezelése, bérbe 
adása is. 

A nyári és őszi munkatervben a 
sajátos múzeumi munka mellett, a 
már említett terveken kívül még 
három főfeladat szerepel: 1. a szé
kelyföldi történelmi, egyházi és 
népi emlékek újabb számbavételi és 
védelmi munkájának megindítása, 
2. a székely városok helyi jellegű 
múzeumainak újjászervezése, S, « 
Székely Nemzeti Múzeum munkájá
nak megsegítésére és a Székelyföld 
tudományos megismerése s feltá
rása, meg a székely közművelődés 
fejlesztése érdekében működendő1 

egyesület megszervezése, megalakí
tása. 

A Székely Nemzeti Múzeum fenn
tartása pusztán a miízeumtulajdo
nos Háromszék, Udvarhely és Osík.. 
megye székelységére hárul. A múlt 
esztendőben Háromszék megye me
gyefőnökségének nagyobb összegű. 
hozzájárulása, valamint Udvarhely, 
Háromszék és Osík megye közsé
geinek hozzájárulásai tették lehe
tővé a múzeum fenntartását és 
munkáját. Remélhető és bizonyosra. 
vehető, hogy a három megye és e 
megjók községeinek vezeti', köte-
les3'gük és felelősségük tudatában: 
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"ÉOTabbra is biztosítani fogják a 
Kwzeum fenntartását, s a székely
ség érdekében egyre szélesebb kör
ben végzendő munkáját. 

Á múzeum vezetősége az intéz
mény 1945. és 1946. évi történetéről 
ós munkájáról ezév végén részletes 
jelentést szándékszik közzétenni, 

Bartók Béla-emlékünnepélyt ren
dezett április 13-án, szombaton este 
7 órás kezdettel a Móricz Zsigmond 
Kollégium. Az estélyen IFJ.DH. NAGY 
GÉZA méltatta BARTÓK BÉLÁnak, a 
magyar zene- és énekművészet tör
ténetében való jelentőségét [Az elő
adást 1. Szemle-cikkeink között]. Á 
zeneszerző Bartókot i^J. SZABÓ GÉZA 
három darabjával (C-dur Rondó, 
Álegro barbaro, Este a székelyek
nél) szólaltatta meg. Ugyancsak ö 
játszotta a Bartók szerzetté kísérő
zenét TÖRŐK ERZSÉBET népdal-elő
adásához. Bartók kórusművei közül 
NAGY ISTVÁN kamarakórusa adott 
elő néhány szép daraoot ÍLevél az 
otthoniakhoz, Leánynéző, Elment a 
madárka, Bánat, Ne hagyj itt, Jó
szágigéző),. 

I t t jegyezhetjük meg, hogy NAGY 
ISTVÁN kamarakórusával ez ünnepé
lyes szereplés után, 1946 őszétől a 
Magyar Zeneművészeti Főiskola elő
adótermében még sokkal közvetle
nebb magyarázatos előadások kísé
retében is igyekszik közvetíteni a 
nagyközönséghez Bartók kórus-mű
vészetét. 

Néprajzi gyűjtemény Torockón. 
A béesi döntés óta Kolozsvártól el
zárt T o r o e k ó r a csak 1946. május 
4—6 között jutott el a Bolyai-tudo
mányegyetem első tanulmányi cso
portja. A résztvevő szakemberek 
örömmel állapították meg, hogy a 
Torockón GELEJI KIRÁLY JÓZSEFNÉ 
bnzgolkodásából még 1940 előtt lé
tesült, két szobécskából álló szép 
néprajzi magángyűjtemény egyre 
gazdagodik azzal, hogy bekebelezi 
főként a régi Torockó sok szép tár
gyi néprajzi emlékét. A gyűjtemény 
.jelenlegi formájában jórészt a népi 

művészkedés és mesterkedés tárgyi 
emlékeit őrzi. 

Néprajzi gyűjtemények létesítésé
nek szándékáról jöttek hírek a ko-
lozsmegyei Mezőköbölkűtról, a szol
nokdobokai Székről, valamint a 
brassómegyei Hétfalu magyarsága 
köréből is. 

Jó volna valamiképpen megta
lálni annak a lehetőségét, hogy az 
ilyen gyűjteményekből egy-egy vi
dék kis néprajzi múzeuma fejlődjék 
ki, s szakszerű központi irányítás
sal gyűjtse, mentse a régi népélet 
pusztuló tárgyi emlékeit. Valami
képpen természetesen arról is keE 
intézményesen gondoskodni, hogy e 
kis gyűjtemények anyagának kellő 
kezelése is biztosíttassák. A gyűjtés 
és a kezelés irányításának munká
jában az újjászervezendő Erdélyi 
Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárának. 
jelentős szerep juthat, 

A kolozsvári műemlékeket és m i 
emlékszerű épületeket, megkímélték 
a háborús pusztítások. Az 1940-i 
nagy bombázás ugyanis a városnak 
csak aránylag újabb részeit érte, ott 
pedig nem voitak műemlékek. Az 
1944-i őszén folyt harcok során a 
város belső terüle'ére sstek ugyan 
kisebb repülőbombák és ágyúlöve
dékek, de ezek sem tettek a műem
lékekben kárt. 

Emellett állandó rongálásnak van 
kitéve a szobor azzal is, hogy a 
gyermekek, suhancok játékhelye és 
a tüntetések kedvelt emelvénye. — 
Erzsébet királynénak a Fellegvár 
oldalában lévő szerény emlékművé
ről a STRÓBL ALAJOS kezétől szár
mazó híres mellszobrot 1946 tava
szának egyik hajnalán — amint a 
napilapokból értesültünk — isme
retien, mulatságból hazatérő diá
kok ledöntötték. Mint köztudomású, 
az emlékmű teljesen kívül esik a 
forgalmi útvonalakon, s így a rom
bolóknak előre elhatározott szándék
kal, nagy kitérővel, hegymászással 
összekötött sétát kellett tenniök a 
célból, hogy tettöket elkövethessék. 
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Műemlékeink külsejének nagyon 
sokat árt az az újabban elharapózott 
szokás, hogy a házak falát aszme-
terjesztő feliratokkal és torzképek
kel festik tele. Ezek a mázolások 
hónapok óta ott láthatók például a 
román görög katolikus, régebben 
Minorita-, a piarista templom, a ró
mai katolikus főgimnázium épületé
nek és a hozzácsatlakozó piarista 
rendháznak falán. Ügy véljük, hogy 
e szép XVIII . századi barokk építé
szeti alkotások már a műemlékvé
delem szempontjából is kíméletet 
érdemelnének. 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
helyzete. Az EME-nek az államha
talommal és a kolozsvári egyete
mekkel való viszonya rendezésére a 
román kormány 1945. július 12-én 
DE. MOTAS JÁNOS egyetemi tanárt, 
a bukaresti természettudományi 
múzeum igazgatóját küldte ki. Bár 
ennek ellenére a tárgyalások ezideig 
még nem kezdődtek meg, nyilván
valóan ezek eredményétől függ, 
hogy az .EME táraival és szakosz-
tályiaival szolgálhatja-e a tudo
mányt olyan mértékben, mint aho
gyan azt múltja és az erdélyi né
pek művelődési szükségletei szá
mára kötelezően előírják. Amíg 
ugyanis az -Egyesület és az állam, 
illetőleg a kolozsvári egyetemek kö
zötti kapcsolatok kölcsönös meg
egyezésen nyugvó törvényes ala
pokra nem helyeződnek, állandóan 
fennforog a lehetősége az 1919—1940 
közötti visszásságok líjraéledésének. 
Ha majd (az állam szerződést köt az 
Egyesülettel és a gyűjtemények 
használatáért az 1940 előtti időben 
húsz évig elmaradt bérösszeget 
újra folyósítja, hogy abból az 
egyesület gyarapíthassa tárait (erre 
jelenleg semmi módja nincs), ha 
a magyar és román kutiatók szá
mára egyaránt biztosítva lesz a 
Múzeum anyagának zavartalan 
használata, akkor a magyar és ro
mán tudomány sok eredménnyel 
kecsegtető együttműködésének ma
gyar- részről bizonyára az Erdélyi 

Múzeum-Egyesület lehet a legbizto
sabb és legerősebb tartóoszlopa. 

Az Erdélyi Történelmi Adatok 
régóta tervezett új folyama a há
boríts események következtében csak 
1945 tavaszán indulhatott meg. Az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület az er
délyi történetírás egyik nagy hiá
nyosságán kívánt segíteni, amikor 
legelső kiadványát, a még GR. MIKÓ 
iMBÉtől 1855-ben megindított és 
SZABÓ KÁROLYÍÓI folytatott, de ne
gyedik kötetével 1872-ben elakadt 
Erdélyi Történeti Adatok folytatá
sát határozta el. A kiadvány egye
lőre füzetekben, időhöz nem kötve 
jelenik meg, ós az újszempoutú er
délyi kutatásokhoz kíván történeti 
forrásanyagot szállítani elsősorban 
az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levél
tárából. Eddig DR. JAKÓ ZSIGMOND 
egyetemi tanár gondozásában az 
ötödik kötet 1—2. füzete (Adatok a 
toroekói parasztlázadások történe
téhez. — Adatok a dézsma feje
delemségkori adminisztrációjához), 
hagyta el a sajtót. Ez az erdélyi 
magyar történeti forrásközlés egy
ségességét ós korszerűségét biztosí
tani hivatott vállalkozás idővel, re
mélhetőleg, közös gyűjtő-medencéje 
lesz az erdélyi magyarság intézmé
nyei köréből kiinduló összes forrás
kiadványoknak. 

A gyulafehérvári Batthyaneuni é* 
a marosvásárhelyi Teleki-Theea aa 
erdélyi magyarság két féltett 
könyv-múzeuma szerencsésen meg
menekült minden háborús pusztítás
tól. Az előbbi teljes rendben kí
nálja gazdag kincseit a kutatók
nak, az utóbbi azonban már nem 
kerülhette el az értetlenség kárte
véseit. A Theca könyvraktárainak 
egy részét ugyanis 1945 nyarán le
foglalták magánlakás céljára, * 
könyveket halomra rakták és * 
drága pénzen készített polcokat le
bontották. Minthogy éppen ezekbe* 
a termekben volt elhelyezve a nsgy 
fáradsággal beszerzett újabb könyr-
anyag, ezzel az eljárá»sal sik#rtÜ% 
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az éppen éledő könyvtárat ismét 
halott könyvmúzeummá tenni. Ért
hetetlen eljárás ez éppen akkor, 
si t tkor Marosvásárhely egyetemi 
kart kapott falai közé. 

Ütünk címen 1946. június 2SLéa 
újság-alakban két hetenként meg
jelenő új erdélyi irodalmi folyóirat 
indult meg. Szerkesztője GAÁL 
GÁBOR egyetemi tanár, a Korunk 
volt szerkesztője. A''" folyóirat iro
daimi anyag közlése mellett az er
délyi magyarság életjelenségeinek 
figyelését és a magyarsággal együtt-
ólőj valamint a környező népek éle
tének megismertetését tűzte ki cé
lul. Különös, gondot fordít arra, 
hogy tájékoztassa olvasóit az orosz 
és a romén élet kérdéseiben. 

Reményik Sándor-est rendezésé
vel idézte október 24-én d, u, 6 
órakor a kolozsvári lutheránus nő
szövetség a nagy erdélyi költő em
lékét. Az ez alkalommal zsúfolásig 
megtelt lutheránus templomban 
tartott ünnepélyen az emlékbeszé-
det CSÁSZÁR KÁROLY, Keményik egy
kori folyóiratának, a jelenleg saj
nálatosan szünetelő Pásztortűzneii 
volt szerkesztője, mondotta. J . 
JANCSÓ ADRIENNÉ a költő néhány 
versiét szavaira el. Ezen kívül B. 
GONDOS ZSÓFIA és PÁTER GUSZTÁV 
énekelt KÁRPÁTI EMIL orgona-kfeé-
rete mellett. 

A Bölcsészet-, Nyelv- és Törté
nettudományi Szakosztály évi köz
gyűlését 1946 január 25-én, a Bo
lyai Tudományegyetem fizikai elő
adótermében tartotta. Ez a közgyű
lés éppen az Egyesület közgyűlé
sének késlekedése miatt a múzeumi 
kérdések nagy seregszemléjévé nö
vekedett (Az elnöki megnyitót és 
« jelentéseket 1. a Hivatalos Köz
lemények között). A közgyűlésen 
BALANYI GYÖRGY Capistraíioi Szent 
Jánosnak 1455. évi erdélyi látoga
tásáról adott elő. 

A Szakosztályban 1946. első felé
ben ezen kívül a következő tudo
mányos előadások hangzottak el: 
ENTZ GÉZA; Kolozsvár környéki kő
faragó műhely a XUL században 

(LÁSZLÓ GYULA kiegészítő előadásá
val). — Április 4-én: Enőss ALFJSÉD; 
A lelkiismeret szabadsága. — Májuss 
8-án: LÁSZLÓ GYULA; AZ avarok hit
világa. — Június 5-én: BŐNIS 
GYÖRGY: Hűbérviszony a középkori 
magyar jogban. — Örvendetes je
lenségként könyvelhető el, hogy a 
magyar tudományos előadásokra ki
éhezett közönség a szakülósekei 
egyre nagyobb számban látogatja. 

Az erdélyi állami levéltárak terü
leti hatásköre a legújabb szabályo
zás óta a következőképpen alakult: 
A kolozsvári kerületi levéltár ha
tásköre eredetileg egész Erdélyr* 
kiterjedt. Ez volt a helyzet 1920-tól 
1987-ig. Jelenleg azonban csak azok
nak az erdélyi megyéknek a tör
vényhatósági levéltári anyagét 
gyűjti, melyek nem kerültek át va
lamelyik alább ismertetendő újab
ban szervezett kerületi levéltár ha
táskörébe. Az új kerületi levéltárak
nak a sorát az 1937-ben megszerve
zett naszódi aligazgatóság nyitotta 
meg. Ennek hatásköre csak Besz-
erce-Naszód megyére terjed ki é* 
anyagát tulajdonképpen Beszterce 
város és szék levéltára alkotja. 
1939-ben Brassó város és a Barea-
ság levéltárából megalakult a bras
sói kerületi levéltár. Ennek hatás
körébe tartozik Brassó megyén kí
vül Háromszék megye is. Legújabb 
alapítású (1945) a szebeni kerületi 
levéltár, mely a Szász Nemzeti Le
véltárat fog-laija magába. Gyűjtési 
köre Szeben, Alsófehér és Hnnyad-
megye területére terjed ki. 

A magyar kutatást legközelebb
ről a kolozsvári kerületi levéltár 
sorsa érdekelheti, mert több más 
közérdekű állag mellett ez őrzi Ud
varhelyszék és Kolozsvár város le
véltárát is. 1940—45 között a levél
tár Szebenben állomásozott. Anya
gát minden háborús veszélytől si
került megóvnia. Amennyire ör
vendetes ez a tény, annyira szo
morú, hogy bár a levéltár már több, 
mint egy éve itt van Kolozsvárt, 
anyagához mindmáig nem iebet 
hozzáférni. A kerületi levéltár épü-
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ietéi ugyanis a tüzérség foglalta le, 
* Erdély legnagyobb állami levél
tára még ma sem tudott a saját 
tulajdonát alkotó régi otthonába 
beköltözni. Mindennek azonban nem 
csupán a tudományos kutatás vallja 
kárát, hanem maga Kolozsvár va
sasa is. Mert nyilvánvaló, hogy 
amikor a város az Állami Levéltá
rat nem helyezi el megfelelőképpen, 
valójában magának okozza a legér
zékenyebb veszteséget, mert szánt
szándékkal elpusztítja sajá: múlt
jának becses emlékeit. A mai túlzsú
folt Kolozsváron valóban nem köny. 
nyű feladat e kérdés rendezése, de 
azért bizonyára nem is megoldhatat
lan. Két egyetem és számos tudomá
nyos intézet kíséri figyelemmel, hogy 
ez az ügyi végre is miként rendező
dik. 

Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Tör
téneti Tárában a kőtár újjárende
zése a múlt év tavaszán kezdődött és 
az idén, 1948. júniusában fejeződött 
be, A munka ütemét ós terjedelmét 
a meglehetősen szűk lehetőségek 
szabták meg. Az anyiagi eszközök 
és a munkaerő hiánya, valamint a 
kényszerű téli szünetelés a teljesen 
korszerű megoldásokat lehetetlenné, 
illetőleg a munkamenetet lassúvá tet
te. A rendezés legfontosabb szem
pontjai a következők voltak*. 1. át
tekinthetőség, 2. az időrend lehető 
megtartása, 3. a közös eredetű da
rabok egységes csoportosítása, vé
gül 4. a kiállításra kevésbbé alkal
mas anyag raktárba helyezése, ille
tőleg a raktár darabjainak kiemelése. 

1. A kőtár tíz szobájában gyakran 
láthattunk zsúfolt részleiteket. E hi
bát legtöbbnyire aránylag csekély 
fáradsággal ki lehetett küszöbölni. 
A megfelelőbb csoportosítás pedig 
mind az egyes darabok, mind az ál
talános megjelenés előnyére vált. 
Az egymást fedő kőemlékek fellazí
tása, a kisebb faragványoknak a 
falba illesztése a gyűjtemény át
tekinthetőségét nagyban növelte. 

2. Bár az időrendet teljes követ
kezetességgel nem lehet keresztül
vinni, a nagy ingadozások és hul

lámzások megszűntek. A középkori 
emlékek az első négy, a renaissane* 
faragványok túlnyomóan a többi 
hat szobában helyeztettek el. A ke
vés barokk és empire darabot a 8., 
9. és 10. szobában találhatjuk. 

3. A kőtár esztétikai és történeti 
jelentőségót nagyon elhomályosí-
totta a közös eredetű emlékek in
dokolatlan szétvetése. Nagy rész
ben ezt is sikerült kiküszöbölni. 
Külön szoba jutott a Wolphard-
Kakas-ház gyönyörű faragványai
nak. Egy helyre kerültek a Püs-
pöky-, a Frank-Kis-ház, a majáli*-
utcai Pákei-villa, valamint a fe
rences kolostor kőemlékei. Egy te
remben láthatók a harangok is. 

4. Elég tekintélyes mennyiségű, 
magábanvéve semmitmondó, főleg 
töredékes részlet a raktárba került, 
Hely7ükbe részben olyan raktári da
rabok foglaltak el, melyek eddig 
a pincében hevertek. Innen sikerült 
több egészen finoman megmunkált 
és kiállításra mindenképpen érde
mes és tanulságos faragványt ki
emelni és a kiállítás anyagába be
leilleszteni. Az ilyenfajta emlékek 
nagyobbméretű darabjainak (a ko-
lozsmonostori nyugati kapu, a 
Wolphard-ház nagy kandallója, 
stb.) napfényre hozatalától és méltó 
elhelyezéséről egyelőre, sajnos, 
technikai okokból le kellett mon
dani. Hasonlóképpen megoldásra 
vár a gipszmásolatoknak a kőtár
ból való eltávolítása. 

A kőtár egyes darabjainak ma
gyarázatát szolgálja olyan műemlé
kek fényképe, melyeknek részletei 
gyűjteményünkben vannak. 

A mostani újjárendezés termé
szetesen távolról sem tökéletes. 
Szükséges még több kiegészítés, é» 
kisebb-nagyobb változtatás; ez azon
ban pillanatnyilag nem vihető ke
resztül. A Múzeum kereszténykori 
kőemlékeinek megfelelő rendezés© 
és a kiállított, valamint a raktári 
anyag kiegészítő leltározása és a 
mai követelményeknek megfelelő 
katalógusban való feldolgozása ez
után elvégzendő, fontos feladat. A. 
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kezdő lépések e tekintetben is meg
történtek s a munka, folyamaiban 
van. A kőtár mostani, ideiglenes 
űjjárendezése jövő feladatai meg
valósításának előfeltétele volt. Re
mélhető, hogy a megkezdett munka 
nem marad félbe és az értékes 
gyűjtemény kiállítási ós raktári 
anyagának lehető legjobb elrende
zése idők folyamán épúgy valóra 
fog válni, mint a teljes anyag kor
szerű, tudományos feldolgozása. 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
közgyűlését november 8-án DR. TA-
VASZY SÁNDOR ügyvezető alelnök 
nyitotta meg. Beszédében ismer
tette azokat a körülményeket, ame
lyek között az elnökség 1944. szep
tember 2-án nyilvánosan megta
gadta az Erdélyi Nemzeti Múzeum 
kiürítését, megóva ezzel a Múzeu
mot egy esetleges, a Székely Nem-
sseti Múzeuméhoz hasonló pótolha
tatlan károsodástól. Hogy kérdé
seit az Egyesület mindeddig nem 
tárta a nagy nyilvánosság elé, an
nak egyfelől az volt az oka, hogy 
minden építő tudományos erőt a 
Bolyai Tudományegyetem megszer
vezésére kellett összpontosítani, 
másfelől viszont be kellett váfni 
azoknak a nyugodtabb viszonyök-
oak a kialakulását, melyek lehetővé 
teszik e legnagyobb erdélyi és ro
mániai magyar múzeum és tudo
mányos egyesület helyzetének meg
gondolt, tervszerű rendezését. Mi
ntán az elnök megemlékezett az idő
közben lemondott JÓSIKA JÁNOS el
nökről, DR. BÍRÓ VENCEL főtitkárról 
ós ZSAKÓ ZOLTÁN pénztárosról, han
goztatta minden erő összefogásának 
szükségességét. 

Az elnöki megnyitó köszönetet 
mondott a Magyar Népi Szövetség
nek az Erdélyi Nemzeti Múzeum 
iránt tanúsított állandó érdeklődé
séért, amelynek mindkét nagygyű-

léséii, 1&45. fájusában Kolozsvárt m-
1946. júniusában Székelyudvarhelyt 
kifejezést is adott. 

A közgyűlés a titkári, számvizs
gáló bizottsági, pénztári jelentések,,, 
az 1947. évi munkaterv meghallga
tása és a múzeumi tárvizsgáló bi
zottságok kiküldése után egyhan
gúan a következő új tagokat válása, 
totta be az Egyesület igazgatóvá
lasztmányába: BALOGH EDGÁR író„ 
a Magyar Népi Szövetség Országos j 
Közművelődési Bizottságának el
nöke, BRÜLL EMÁNUEL gimnáziumi 
tanár, DR. CSŐGÖR LAJOS egyetemi-
tanár, a Bolyai Tudományegyetem 
rektora, GAÁL GÁBOR egyetemi ta
nár, DR. JANCSÓ ELEMÉR egyetemi 
tanár, DR. KISS ELEK unitárius püs
pök, Kós KÁROLY író, KURKÓ GYÁR
FÁS iparos, a Magyar Népi Szövet
ség országos elnöke, LAKATOS IST
VÁN nyomdász-munkás, DR. PÁSZTAI 
GÉZA egyetemi tanár és DR. VENCEL 
JÓZSEF egyetemi tanár. 

A közgyűlés végül a megürese
dett elnöki tisztségre, egyhangúan 
DR. TAVASZY SÁNDOR egyetemi ta
nárt, az Egyesület rangidős alelnö
kéi, főtitkárrá DR. NAGY GÉZA az ed
digi titkárt, titkárrá DR. NAGY JEN*-
egyetemi lektort, pénztárossá BODOR 
BERTALANT, a Kolozsvári Takarék
pénztár és Hitelbank igazgatóját 
választotta meg. 

Az újonnan megválasztott elnök 
köszönetet mondott a közgyölée 
iránta megnyilvánuló bizalmáért és 
kérte az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
tagjainak és barátainak teljes tá
mogatását az Egyesület előtt éllé 
súlyos kérdések megoldásában. 

Az Egyesületnek 1944 tavasza óta 
első, két váltságos évre visszatekin
tő közgyűlését a tagok nagy szám
ban való megjelenése az Egyesület 
és az erdélyi magyarság emelkedett 
szellemű találkozójává avatta. 

Javítások 
Az E. M. 1945. évfolyamának 266. lapján alulról a 15. sorban akti be&yeft 

aéat, a 275. lapon alulról a 7. sorban bolyt helyett felyt olvasandó. 


