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gatni, hogy mig a régi cyansav vegyületek rézzel barna-zöld csapa
dékot adnak, addig az ón vegyületem réz-sókkal világos zöldes-kék 
csapadékot ad. 

Az iso cyansav sók előállítása és tanulmányozásán kivül, kü
lönösen a valódi cyansav-vegyületekével szándékozom foglalkozni, mely 
czélra a GNHO, CNCl stb. behatásait fogom, különös tekintettel a 
legkülönbözőbb viszonyokra vizsgálni. 

Ezen kísérletek természetesen kényszerítenek, megfelelőket a 
kóncyan vegyületekre is megkísérteni. Már • rég óta sikerült sulfo 
carbaminsavas ammont előállítanom tökéletesen tisztán, a különben 
képződő trisulfo carbonsavas ammonon kivül. 

Ebből az égvény-sókat is előállítottam; mindezeknek kéntele-
nítése igen könynyen eszközölhető. Szándékom ezen rhodan vegyü
leteket, melyek kétségkívül a következő általános képlettel birnak 
CSNM, a valódi, CN vegyületek segélyével előállított sulfocyan ve
gyületekkel öszszehasonlítani. 

Solymosi Lajos ur a sulfo és oxy-sulfo-carbaminsavas vegyü
leteket tanulmányozza. 

Az erd. múzeum-egylet közgyűlése Márczius 6-kán. 
a) Elnöki megnyitó Nagy Péter alelnöktől. 

T i s z t e l t közgyű lés . 
Szeretve tisztelt elnökünket gyengélkedő egészsége gátolván ez 

előtte kedves kötelesség teljesítésében, részemre jutott az a szerencse, 
hogy e közgyűlésre megjelent tisztelt tagtársakat üdvözöljem és muzeum-
-egyletimk iránti érdekeltségűkért meleg köszönetemet nyilvánítsam. 

A közgyűlések mindig jelentékeny mozzanatok az egyletek éle
tében; mert ezek szánják meg a társulat ügyei vezetésének irányel
veit és ezeknek számol le a kormányzással megbízott testület minden 
eljárásairól, várva a helyeslő vagy kárhoztató. Ítéletet. Ez az utóbbi 
— értem a kárhoztató ítéletet — napjainkban nem ritkaság, sőt na
gyon sok egylet közgyűlését ez teszi közérdekűvé, mint — bocsánat 
a hasonlatért — a terhes beteg szobáját, a felette tanácskozó orvo
sok gyülhelyévé; hol aztán a különböző nézetek, rendszerek sokszor 
élénk súrlódásának, nem ritkán a szándoklottal épen ellenkező az ered
ménye. Múzeum-egyletünk közgyűlésének — hál' istennek — ez az ok 
nem kölcsönözhet érdekeltséget, mert egyletünk bár zajtalanul, de 
folytonos munkássággal halad kitűzött czélja felé; ügyei rendben van
nak, választmánya és tisztviselői emelt fővel néznek a közgyűlés Íté
lete elé. A felolvasandó ugy hivatalos, mint közgyülésileg kiküldött 
bizottsági jelentésekből ki fog tűnni, hogy nemcsak gyűjteményeink 
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minden ágai tekintélyes gyarapodásnak örvendenek, hanem pénztárunk 
is rendben van, sőt alaptőkénkben is mutatkozik némi növekedés. Se 
tekintse ezt a t. közgyűlés a választmány részéről maga számára ké
szített babérkoszornnak, hanem vegye annak, a mi voltaképen: egye
nes és őszinte leszámolásnak az egylet ügyei állásáról s ha mindezért 
valakit vagy valakiket megillet némi elismerés, abban bizonyára más 
nem oszfcozhatik, az egylet buzgó tisztviselőin kívül, a kik idejöket, 
tehetségeiket egész öninegadással szentelték muzeumunknak. 

De ezért t. közgyűlés! még koránt se mondhatjuk, hogy czélt 
értünk volna; czélunk, ez országrész múltjának, jelenének, természeti 
és műkincseinek ismertetésére vezető adatok és anyagok gyűjtése, kel
lő rendezése, még nagyon meszsze áll előttünk, ugy, hogy az utá
nunk következő nemzedékeknek is bőven kijutand részök e munká
ból, melyet mi — ugyszőlva — csak megkezdtünk. S ha e kezdemé
nyezés helyes, korszerű, ez országrész ugy tudományos, mint kőzmi-
velődésére lényegesen szüksége volt annak idejében; ha hazánkfiai a 
legszomorúbb napokban ez egylet megteremtésével készségesen hoz
ták áldozataikat a haza oltárára: nem szabad abban kétkednünk, hogy 
az élet küzdteréről lelépőfélben levő ösalapitók utódai, elődeik mun
kájába állva, a kezdet nehézségein túllévő és hivatásának _ megfelelő 
egyletet fen fogják tartani s kellőleg gyámolitni. Ezzel múzeum-egy
letünk közgyűlését megnyitottnak nyilvánítom. 

i) Titkári jelentés \ 
T i s z t e l t k ö z g y ű l é s ! 

A mióta egyletünk az első alakulás munkáján és a minden 
kezdeményezéssel járó nehézségeken túl van, az a feltűnő jelenség 
állott be, hogy noha folytonosan és lankadatlanul működik szabály
szerű föladata, a múzeum létesítése és gyarapítása teljesítésében, az 
egész testület vezérszerve, az igazgató választmány a titkár által 
előterjesztendő évi jelentése mind soványabbá lesz, holott tezmészet-
szerüen fokozódnia kellett a munkának. Mert, ha eleintén a szerve
zés, a szerzés és rendezés követelte magának tevékenységünk túl
nyomó részét, egyfelől e munkák olyanok, a melyek nem fogynak 
menynyiségileg az által, hogy egy része már megtörtént; másfelől, 
ha bizonyos teendők megszűnnek is, helyökbe lépnek mások, a gyűj
tött anyag feldolgozása és ismertetése körül, a melyek menynyiségi
leg nem kisebbek, minőségileg nem könynyebbek, fontosságra nézve 
pedig annál nevezetesebbek, minthogy valódi becsét a gyűjtött anyag 
csak általok nyeri meg. Ámde a dolog természetében fekszik, hogy e 
munkák megtételéhez az igazgató választmány nem játulhat egyébbel, 
mint a kellő munkaerő beállításával és a szükséges költségek utal
ványozásával a közgyülésileg megállapított utasítások és költségvetések 
keretén belől. 


