
Marosvásárhelyt hívják. Reggelfele elengednek. Délután hajóra ülök. Este érkezem Pecinea-
§ á r a -

Koromsötétben gyalog. Sárosan botorkálok a rizstelepre. Feleségem, lányom alig ismer-
nek rám. 

Hosszú hetek, hónapok telnek el, míg szervezetem rendbe jön. 

Beczásy István 

„A magyarságnak Trianon után nem volt nagyobb feladata, mint hogy idegen kézbe 
került testvéreit, ott ahol vannak, életben tartsa. A határokat szerződések csinálják és 
szerződések mossák el, az ál lamformáknak, nemzetről és nemzetiségről alkotott 
felfogásoknak megvan a divatjuk, amint az utolsó században vesztünkre változtak, 
megváltozhatnak még a javunkra is; de hogy egy népcsoport van vagy nincs, meg tud-e 
kapaszkodni földién és hagyományaiban: az az élet alapténye; a népnek, mely 
elfogyott, szerződések sem szerezhetnek országot, s a népet, melyben bő természet 
terjeszkedik, szerződések sem tudhatnak ki az országból." (Németh László, 1934.) 

HÍREK 

A Néprajzi Múzeum Barátainak Köre 
1989. október 19-én alakult meg, a követ-
kező célokkal: közösségi keret nyújtása a 
néprajz, a népi kultúra iránt érdeklődőknek 
ismereteik bővítéséhez, valamint átadásá-
hoz ; a nemzeti identitás és tör ténet tudatunk 
fejlesztése; amatőr, önkéntes és műgyűj tők 
számára szakmai segítség és fó rum teremté-
se; a múzeum kutató- és közművelődési 
munkájának széles körű ismertetése és társa-
dalmi előmozdítása. Az alapító tagok száma 
150 volt, s a közelmúltban léptük át a 300-as 
létszámot. Az 1991. február 28-án megtar-
tott közgyűlésen a jelenlévők egyhangúlag 
kimondották a baráti kör egyesületté alaku-
lását. Az egyesület jogelődjének tekinti a 
Néprajzi Múzeum Barátainak Körét, az 
egyesület megalakulásáig belépett tagok tag-
sági viszonya folyamatos. 
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A megnyilvánuló érdeklődés alapján négy 
szakosztály (szekció) - pedagógus-népmű-
velő, kézműves, műgyűj tő , valamint nép-
rajzi régiók, kultúrák együttélése s z e k c i ó k -
megszervezésére te t tünk javaslatot, amelyek 
szervezése folyamatos. A Fővárosi Bíróság 
3617. számon vette nyilvántartásba az egye-
sületet. Az egyesület egy ízben nyert anyagi 
támogatást pályázati úton a pedagógus-nép-
művelő szekció által szervezett (jelenleg fo-
lyó) pedagógus-továbbképző tanfolyam 
számára. 

A Néprajzi Múzeum Barátainak Köre 
Egyesület továbbra is szeretettel várja tagjai 
sorába mindazokat , akik az egyesület beve-
zetőben megfogalmazott célkitűzéseivel 
egyetértenek. 

Lux Éva 


