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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 kőzmivelődésére 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 \
Tisztelt közgyűlés!
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 tezmészetszerüen 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.
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Ezelőtt egynehány évvel a múzeum akkori igazgatója, mint a
természettudományi gyűjtemények őre, egy vita alkalmával éppen a
közgyűlésen egy szót mondott ki, a mely noha akkor talán éppen
csak a kimondás mikéntjeért némi visszatetszést okozott, alapjában
mégis tökélyesen igaz volt. Azt mondta, hogy ahhoz a mit a gyűj
teményben tenni kell, 5 egyedül többet ért, mint az egész választ
mány. A választmányban, mint testületben kétségen kivül ülhetnek
egyes szakértők, sőt ülhetnek esetleg olyanos is, a kik talán a tu
domány egyes ágaiban még jártasabbak mint valamely gyűjtemény
őre ; de azért éppen mint testület nem elegyedhetik a választmány
a gyűjtemény kezelésének részletes teendőibe. Ezeket természetsze
rűen a gyűjteményről és kezeléséről felelős őrre kell biznia, és ép
pen azért nem a választmány, hanem a kezelő őr hivatása és fel
adata erről jelentést tenni a tisztelt közgyűlésnek. A választmány
jelentésének az igazgatásra, kezelésre és ellenőrködésre kell szo
rítkoznia.
Az igazgatás körében az első és főszerepet viszi a pénz.
A tisztelt közgyűlés kezében levő nyomtatott kimutatásból és
a pentárnok előterjesztendő részletes jelentéséből, valamint a tavalyi
közgyűlésből kiküldött pénztárvizsgáló bizottság előterjesztéséből, azt
fogja tapasztalni a tisztelt közgyűlés, hogy az eltelt év az egylet
pénzügyeire názve szerencsés év volt. A költségvetésben megszabott
határokat a költekezés egyik ágában sem léptük át, sőt a szükséges
költségek fedezésén kivül még arra is volt mód, hogy a mait évek
ben az alaptőkéből előlegezett öszszegeket egészen megtéríthettük, és
ennél fogva már 1875 végén az alaptőke tökélyesen ki volt egészítve.
Peltünhetik, hogy az egyes gyűjtemények gyarapítására kivetett
öszszegek nem keltek el egészen, és felmerülhet az a kérdés, ha váj
jon a feltett átalányok nem igen nagyok-é? Igaz, a választmány a
költségvetés készítésekor mindig igyekszik mentől többet juttatni a
gyűjteményeknek; de azért, ha ez átalányokból az év végén valami
f enmarad, annak, bármi furcsán hangzik is, nem az az oka,
hngy az átalány igen nagy, hanem ellenkezőleg, azért marad meg,
mert nincs elég. Nincs pedig elég három szempontból.
Először nincs elég helyiség. A gyűjteményeink számára ma
rendelkezésünkre álló helyiségek, igaz, akkorák, a mekkorákról abban
az időoen, melyben egy múzeumi helyiség magunk erején szerzése
felett tanácskoztunk, még legvérmesebb reményeinkben se mertünk
álmadozni; de gyűjteményeink is akkorára nőttek, hogy túlszárnyal
ták legmerészebb számításainkat. A helyiségek tehát szűkek. Apró
tárgyakat kétségen kivül még lehet férkőztetni; terjedelmes, nagy
tárgyak számára nincs helyünk.
Másodszor nincs elég személyzetünk. Evvel azt akarjuk mon
dani, hogy személyzetünk nem elégséges a folytonos munkálkodásra
és sikerére okvetlenül szükséges, de mégis egymást merőben kizáró
kétféle működésre. Minden múzeumnak lenni kell helyt ülő és a
gyűjteményekben foglalkozó, de lenni kell mozgó, folytonosan útaz-
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gató és a külvilággal folytonosan érintkező közegeinek. Az előbbiek
ben nem szenvedünk hiányt; az utóbbiakkal alig rendelkezünk, Sok
a gyűjtő és azé az elsőség, a ki elébb jár. Fájdalom mi sokszor
elkésünk
Harmadszor nincs elég pénzünk. Teljes gyűjtemény egyátalában nem létezik, de tény az, hogy mentől több anyag van már egy
gyűjteményben felhalmozva, annál bajosabb és költségesebb a még
hiányzó tárgyak beszerzése; mert vagy nagyon ritkák, vagy nagyon
drágák. Már mi körülbelől ott állunk, hogy a mi gyűjteményeink ki
egészítésére még kell, többnyire vagy az egyik vagy a másik osz
tályba tartozik, ugy hogy azokkal az öszszegekkel, a melyek rendel
kezésünkre állanak, ugy vagyunk, hogy azt, a mit szerezni óhajtunk,
nem bírjuk megvenni; a mit meg tudunk szerezni, arra nem kell
anynyi, a menynyi van. Ezért történt, hogy az igazgató választ
mány az idei költségvetésben a gyűjtemények gyarapítására szánt
átalányokat mind felébb emelte.
Gj'üjteményeink jelen állapotának képét fel fogják tüntetni az
előterjesztendő egyes jelentések. Itt csak anynyit kell megemlítni,
hogy a gyűjtemények leltár szerinti számbavétele iránt az igazgató
választmány már az első intézkedést megtette, bizottságot küldvén
ki legelőbb is az ásvány- és földtani gyűjtemény számbavételére. A
gyűjtemény terjedelménél fogva e bizottságnak, ha lelkiismeretesen
akar eljárni, sok idő kell, a míg munkáját bevégzi.
Az igazgatás ós kezelés teendői elintézésére az igazgató vá
lasztmány a lefolyt 1875. évben 13 ülést tartott, a melyek jegyző
könyvei 152 határozatot mutatnak fel: az irattár ügydarabjai száma
ez évben 95-re megy.
Mint nevezetes mozzanatait az egyleti működésnek kiválóan ki
kell emelni azon kivül, a mi a múlt közgyűlésen már érintve volt.
t. í. hogy az egylet képviselőt küldött a leydeni egyetem háromszázados örömünnepére, még a következőket:
Az áprilisi ülésen a jegyzőkönyv 55 száma alatt elhatározta
az egylet választmánya, hogy a folyó év nyarán Budapesten tartandó
anthropologiai congressusra képviselőt küld és gyűjteményeiből a
történelem előtti darabok legérdekesbjeit kiállítja.
Ugyanakkor a helybeli hadparancsnokság megkereste a választ
mányt, engedje meg egy e végre kiküldött tisztnek; hogy az egylet
kézirattárában hadtörténelmi adatok után kutasson; az engedélyt a
jk. 56 száma alatt megadta.
A májusi ülés jk. 68 számú határozatával a választmány a
magyar tud. akadémia megkeresésére kiadta néhai Toldy Ferencznek
a múzeum kéelrattárából Szaaiosközy művének itt őrzött kózirati
példányát.
Ugyanekkor 70 sz. alatt a helybeli nőfcanító-képezdéiiek az egy
leti gyűjtemény feles példányaiból öszszeállítandó ásványgyüjtemeny
Ingyen átengedésit rendelte, el.
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Hasonlag az ásványgyüjteinény gyarapítására ugyanekkor 71 sz,
alatt megkötött egy mindkét félre nézve előnyös cserét a m. kir.
földtani intézettel: és elhatározta az erdélyi foraminiferák Neugeboren által összeállítandó gyűjteményének megvételét.
A júniusi gyűlésen 79 és 80 számok alatt régészeti ásatások
iránt intézkedett a választmány, a melyekről a régiség és éremtárra
vonatkozó jelentés fog bővebben szólni : ugyanakkor 89 szám alatt
egy pillangó-gyűjtemény megvételét határozta el, a melylyel Gráczból
megkínálták az egyletet, és a mely a múzeum már ezelőtt is jelen
tékeny entomologiai gyűjteményét igen szépen gyarapította.
Az egylet azonkívül még a magyar orvosok és természetvizs
gálók vándorgyűlésére is küldött képviselőket, és jelenleg ismét g'yüjtemény megszerzése iránt folynak az alkudozások t . i. a Spindlerés Eeinbold-féle ásvány-gyűjteményekre nézve. Az egyezés már anynyira haladott, hogy már ma a választmány felhatalmazást kérhet a
t, közgyűléstől a vásár végleges megejtésére.A tudományos czélokra törekvő működést nem lehet a mester
ember munkájával egybehasonlítni, és ha tekintetbe veszszük a kettő
közt létező különbséget, meg lehetünk elégedve avval, a mi e tekin
tetben nálunk egy rövid év alatt történt.
Az igazgató választmány évi jelentése, a melyet a közgyűlés
nek bemutat, mindig egy darab önéletrajz, és minthogy az életrajz
nak csak ugy lehet becse, ha hű, és a tényállásnck megfelel, itt is
kötelessége az igazgató választmánynak elmondani mindent, a mi az
egyleti élet történelmére vonatkozik, kitűntetni mindent, a mi ez
élet fejlődésében, folyásában és hullámzásában jellemző mozzanat.
Hogy az ide vonatkozó körülmények közt egyik legfontosabb és legéletbevágóbh ez a viszony, a melyben az egylet áll a külvilághoz
áfcalában és különösen a tudománynyal foglalkozó külvilággal, külö
nös figyelmeztetés nélkül is szembeötlő. Legyen szabad itt, e jelen
tés keretéhez mért rövidséggel ecsetelni az egylet helyzetét e tekin
tetben, és jelezni az igazgató választmány álláspontját.
Erre a jelen pillanatban különösen azért van nagy szükség,
mivel e tekintetben a vélemények és nézetek nagyon különbözők, az
egyletnek pedig életbevágó érdeke, hogy a hazai közönség tényleges
adatok alapján tájékozhassa magát az iránt, hogy mivé vált és válhatik még az a határozatlan valami, a mit a hazafiak áldozatkész
sége annak idején ,.Muzeum-egylet" czíme alatt létesített. E tájé
koztatást legjobban adhatja meg egy rövid viszszapillantás a múltra,
mert csak ebből indulva érthetjük meg a jelent és tehetjük meg jö
vőre azt, a mi helyes és czélszerü.
A múzeum-egylet életében egy válságos időnek megyünk elébe.
Visszapillantásunk tehát számot kell hogy vessen mindennel, a mi
tekintetbe jöhet e válság elhárítására irányuló intézkedéseknél.
Mindenek előtt tisztába keli jó'nünk a kiinduló pontul felveendő
alaptónyekre nézve; és itt a legelső, a mit tényleges adatok alap
ján meg kell állapítnunk az, hogy mi végre és mi módon alakult a
múzeum-egylet.
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A czélt az egylet alapszabályai világosan és szabatosan körül
írva ig-y határozzák meg: „1 §, Á mazeurn-egylet czélja, Kolozsvárt
egy országos muzeumot állítni és állandóul megalapítni;" továbbá
„4. §. Az egylet a múzeum által igyekszik a hazai tudományos tö
rekvéseket eló'mozdítni, a tudománykedvelőknek tért nyitni, a tanulni
akaróknak segéd eszközöket nyújtani: Ugyanazért a fenn (3. §.) elő
sorolt intézeteket meghatározott időben szabályszerű használatra min
denkinek díjmentesen megnyitja"; és végre „6. §. A múzeummal
kapcsolatban a honismeret és az erre vonatkozó tudományok iránti
kedv élesztősére munkál az egylet az által, hogy: a) • Azon választ
mányi üléseken kivül, melyekben a múzeum anyagi ügyeit intézi,
tartani fog oly választmányi üléseket is, melyeknek tárgyai lesznek
főleg a honismeretre vonatkozó tudományos előadások és felolvasássok ; b) Működéseinek eredményeit havi akár kötetlen fűzetekben
vagy évkönyvekben közzé teszi; c) Mihelyt anyagi ereje engedi, hon
ismeretre vonatkozó tudományos pályakérdéseket tűz ki; honismere
tet terjesztő tudományos munkák kiadását segíti; tagjainak a hon
ismeret érdekében, akár az egylet megbízása következtében tett buvárlatait díjazza."
Elég tisztán, elég szabatosan meghatározott czél! És ha viszszapillantunk az egylet tizenhat évi működésére, egész nyugodt ön
tudattal mondhatjuk, hogy a mit az egylet ez idő alatt tett, mind e
ezéíra irányult; önérzettel még többet is mondhatunk : nem mulasz
tottunk el semmit, a mit e czél elérésére tenni módunk és alkalmunk
volt. Ha pedig a jelen pillanatban körülnézünk e hazában, sőt e haza
határain tul is észlelünk, bátran kimondhatjuk azt is, hogy az e
ezélra törekvés se nálunk se egyebütt feleslegessé nem vált és nem
is válhatik, sőt mentől több tudományos intézet keletkezik valamely
országban, legyen az bár fensőbb vagy alsóbb tanintézet, tudós tár
saság vagy tudománynyal foglalkozó magánegylet: annál inkább van
szükség muzeumokra, a melyekre a tudományos intézetek és egyletek
nem esak támaszkodnak, hanem a melyek sok esetben e tudományos
intézetek keletkezését előmozdítják, sőt valóságos alapokaivá válnak
ily intézetek létesülésének. Hiszen a mi saját hazai történelmünk
nyújtja erre a legkézzelfoghatóbb bizonyítékokat. A magyar tud.
Akadémia felállításának egyik lényeges indoka volt, a már létezett
nemzeti múzeum tudományos kincsei feldolgozása; a kolozsvári tudo
mány-egyetem felállítását segítette és támogatta éppen a mi muzeu
munk is; viszont látjuk, hogy országszerte, a mint a kormány egy
másután létesíti a tanintézeteket, csaknem párhuzamosan velők ke
letkeznek mindenütt a vidéki régészeti és múzeum-egyletek. Oly szükségképpi kísérője az egyik a másiknak, hogy nem hogy az egyik
létrejötte feleslegessé tenné a másikat, hanem ellenkezőleg életre
idézi, a hol még nem létezik.
Ha hazánk ma oly állapotban volna, hogy minden tudományos
törekvésnek kijuttathatná hivatalból a szükséges anyagi támogatást
és a még szükségesebb erkölcsi és szellemi ápolást • talán lehetne
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árról szó, hogy hasonló ezélrá alakult magántársulatokra nincs szük
ség. Ám csak ugy lehetne akkor is, ha szemet hunynánk annak a
tagadhatatlan lénynek, hogy előhaladottabb és gazdagabb országokban,
a hol kormány ás törvényhozás anynyit tesznek a tudományért és
ápolóiért, hogy mi csak méltó irigykedéssel tekinthetjük az ottani
állapotokat; ott sem váltak feleslegesekké az ily társulatok és inté
zetek a milyen, a mi muzenm-egyletünk és muzeumunk. Természete
sen: hiszen az állam és a kormány nem tehot meg mindenütt,
mindent.
Lássuk már most, mi módon alakult a múzeum-egylet.
A kitűzött feladat természetéből folyt, hogy az alakuló egylet
nek mindenek eló'tt pénzre volt szüksége, és hogy ennek következté
ben, a mint hogy más egyletek alakulásakor se történik különben, a
rendes tagság legfőbb alapfeltételeként az alapszabály a pénzbeli fi
zetést akár alapítvány akár évi járulék akár értékes gyűjteményi
tárgyakban tűnteti fel. Az akkor létezett politikai viszonyok rendkivülileg kedveztek az egylet létrejöttének; tag és adomány anynyi
gyűlt, hogy noha a tett Ígéretek tetemes része nem teljesült, a mú
zeum-egylet ma nem csak gyűjteményeiben bír nagy értéket, hanem
tekintélyes alaptőkével is rendelkezik, a mely évenként a ÍOOOO frtot
valamivel meghaladó évi jövedelmet biztosít az egyletnek. Mindazon
által nem érezhette magát az egylet biztosítottnak. Egyik főbaj volt
a hajlék nem léte; bár mi módon igyekezett is az egylet módját ta
lálni az állandó helyiség biztosításának, mindenképpen azt koczkáztátta volna, hogy a helyiség megszerzése megemészti az alaptőke
nagyobb részét, és a választás a között volt, hogy legyen-é múzeum
hajlék nélkül, vagy múzeum-épület múzeum nélkül; így is évenként
tetemes házbért fizetett az egylet, a melynek öszszegót jobban sze
rette volna más czélra fordítni, és a mely igen is jól elfért volna a
gyűjtemények átalányaiban. De ez csak anyagi baj volt, és ezért
tűrhető.
ífagyobb baj volt az egylet alakulása módjából és körülményei
ből származott az a viszony, a melynél fogva az egylet nem tehette
tagjainak szoros kötelességévé a tevőleges és productiv tudományos
munkát, a melyet már természeténél fogva még a szoros értelemben
vett szaktudósra se lehet kimért adagokban rá róni. így történt,
hogy noha az egylet megindította évkönyveit és más kiadványait, a
közre működő tagok száma, és annál fogva a felmutatott irodalmi
munka menynyisége aránylag csekély volt, noha minőségileg nincs
okunk évkönyveink tartalmát kicsinyelni. Ehhez járult még az is,
hogy az egylettagok túlnyomó sokasága az ország minden vidékein
szétszórva és távol laktak, a minek következtében közvetlenül nem
vehettek részt az egylet működésében, az egyletnek pedig a velők
való érintkezést felette nehezítette az a körülmény, hogy soknak lak
helye, sőt némelynek kiléte is ismeretlen volt. Az első felhevülés le
hűlése és a politikai viszonyok megváltozása a nagy közönség figyel
mét más irányokba vonta el, az átalános pénzügyi viszonyok se ma-
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radtak befolyás nélkül ; szóval mind ennek következménye ai
lett, hogy még az első tíz év alatt is, a melyre az először
csatlakozott részvényes tagok kötelezték volt magokat; részint a
halál, részint az országból való eltávozás, részint más sajnos körül
mények következtében a részvényes tagok tetemes száma már csak
névleg tartozott az egylethez, egy második tetemes rész a tíz év el
teltével kilépett, az-ifjabb nemzedék nem igen csatlakozott; ugy
hogy az egylet részvényes tagjaiban erősen megfogyatkozott; az igaz
gató és alapító tagok megmaradtak ugyan, a menynyiben még élet
ben voltak; de részint távol létők miatt, részint hivatásuk teendői
vel levén elfoglalva nagyon kevés részt vettek az egylet működésé
ben. Sőt, a mi az egyletnek egy tekintetben szerencséje volt, más
tekintetben kárt okozott: azt mondták sokan, a múzeum ügyei veze
tése oly jó kezekbe van letéve, hogy reánk és a mi közreműködé
sünkre ott szükség nincs.
Ebben az állapotban találta a múzeum-egyletet és a muzeumot
a tudomány-egyetem megnyílása.
Ha nem is jő vala létre a szerződés a kormánynyal, két ör
vendetes reményt minden esetre táplálhatott az egylet; egyfelől azt,
hogy az egyetem tanárai és hallgatói sietni fognak a magok tudo
mányos törekvéseire felhasználni azt az anyagot és azokat a segéd
eszközöket, a melyekét a múzeum gyűjteményei nyújthattak; másfelől
azt, hogy az egyetem tanári testülete, tömegesen csatlakozván az
egylethez, éppen azokat a tudományos munkaerőket fogják nyújtani,
a melyek addig hiányoztak, anynyival is inkább, mert fel lehetett
tenni, hogy egy tudományos egylet működésében való szorgalmas és
buzgó részvét sok tekintetben azokért a társadalmi nélkülözésekért
is nyújthat kárpótlást, a melyeket az idegen városba származott em
ber mindig érez, és különösen akkor érez leginkább, ha ez ismeret
len város kisebb, mint az, a melyben ezelőtt élt. Az első remény
beteljesedett. A kormánynyal kötött szerző lós alapján a múzeum
gyűjteményei ma az egyetem tudományos czéljainak szolgálnak, és
anynyira szabad rendelkezése alatt vannak az illetőknek, hogy csak
magoknak tulajdoníthatnák, ha nem vennék anynyi hasznukat, a
menynyit vehetik. A második remény csaknem egészen meghiúsult,
ífern lehet feladatunk e minden esetre feltűnő jelenségnek okait für
készni; bé kell érnünk annak a ténynek a megállapításával, hogy az
egylet részéről semmi sem történt, a mi e távol maradás alapos in
dokául szolgálhatna.
Azonban a kormánynyal kötött szerződés tetemesen javította
az egylet anyagi helyzetét. Nem csak hajlékot biztosított legalább
egyelőre 50 évre, hanem tekintélyes évi járulékkal is gyarapította az
egylet jövedelmét, ugy hogy ma az egylet plus minus tizenhatezer
forint évi jövedelemmel rendelkezik.
Ám e fényes fémernek is megvan a maga hátlapja. A hazai
közönség ennek következtében azt kezdte magával elhitetni, hogy
már most a múzeum jövője biztosítva van, nincs többé szüksége
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anyagi támogatásra. Ennek az lett a következménye, hogy a részvé
nyes tagok tömegesen viszszavonultak, ujabbak nem csatlakoznak, az
alapítók ós igazgatók száma a természet törvénye kérlelhetetlen kö
vetkezetességénél fogva évről évre apad, üj alapítványok nem fordul
nak elő, s igy hová tovább mind gyorsabb léptekkel baladunk a felé
a pont felé, a mikor lesz múzeum, lesz e múzeumnak szép alaptő
kéje, de nem lesz egylet, a mely mint érdekelt tulajdonos az inté
zetet fentartsa és gyarapítsa.
A jövő eshetőségei közt még az is ott van, hogy a múzeum
ismét önálló lesz, és ekkor ismét előáll a hajlékról való gondoskodás
szükségessége ; de ha ezt ki is hagynók a számításból, maga a gyűj
temények folytonos gyarapodása neveli az intézet szükségeit. A mely
jövedelem még ma gazdagnak látszik, rövid idő múlva már szűkké,
elégtelenné válhatik; maga a fentartas napról napra több munkát
több költséget vesz igénybe. Semmi körülmény közt sem hitethetjük
el tehát magunkkal, hogy elegünk van, hogy további pártolásra nincs
szükség. íme, tisztelt közgyűlés, ott vagyunk, a honnan kiindultunk:
nincs elég pénzünk, de főleg nincs elég emberünk.
Múlhatatlan kötelességévé vált az egyletnek, a maga saját léte
lót biztosítni; emberileg szólva, megörökíteni. Az a czél, a melyre az
egylet alakult, még nincs elérve és nem is lesz soha ugy elérve,
hogy az egylet létezése feleslegessé válhassak. Az egylet szervezeté
re, működésének mikéntjére nézve lehetnek eltérő nézetek, de az igaz
gató választmánynak szilárd meggyőződése, hogy az- egyletnek létez
nie kell. A mit az alapszabály 58. §-ke mond, „az egylet felbomlani
nem szándékszik; tagjainak száma megkevesedlietik, de a megmaradottak mindig kötelesek az intézetet gyarapítni, és a közhaza szá
mára fentartani," most is és jövőre is törvény nekünk és az fog
maradni. Gondoskodnunk kell róla, hogy az egylet ki ne haljon, sőt
hogy tagjainak száma szaporodjék, és ha az igazgató választmány e
pillanatban határozott javaslatot nem terjeszt ez iránt a t. közgyűlés
eleibe, legalább kifejezést keliett adnia az érzett szükségnek. Legye
nek az egylet tagjai és a közönség figyelmeztetve, érjék az ügy, még
van rá idő; de már csak azok a veszteségek is, a melyeket a le
folyt évben a halál okozott az egyletnek, eléggé sürgetnek, hogy a
megürült helyek betöltéséről gondoskodjunk.
És itt legyen szabad a kegyelet kötelességét teljesítni azok
iránt a, fájdalom, mái csak néhai tagtársaink iránt, a kik, a meny
nyire tudomásunk terjed, éppen az eltűnt évben távoztak el körűnk
bői oda, a honnan viszszatérő út nincsen. Kriza János, Fülei István,
Folly Mihály, Nagy Ferencz tanár, gr. Bethlen Pálné. Minden egyes
név fájdalmasan érintő szomorú jelölője egy. megüresedett helynek
nem csak a mi egyletünkben, hanem a köz- és társadalmi élet terén
is. Az uj nemzedékben és a nemzet reproductiv erejében helyezett
bizalmunk tiltja átalában pótolhatatlan vesztést említnünk ott, a hói
a gondviselés megmásíthatatlan végzése szerint szükségképpen min
dig „uj faj áll a kihalt helyébe"; de ha az örökre élő nemzet, mint
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a küzdő hadsereg sorai, az elhullottak tetemin átlép a harcz napi
rendjére, nekünk a kor- és bajtársaknak mégis pótolhatatlan az el
veszett munkatárs, rokon, barát sőt még csak az ismerős is. Nyu
godjanak a fáradt munkások! mi pedig tiszteljük drága emléküket és
tartsuk fen, példájára és mintájára a serdülő nemzedéknek, a mely
csak sirhantjaikat fogja ismerni.
Szíveskedjék a t. közgyűlés már most a részletes jelentéseket
meghallgatni, és azután Ítéletét kimondani az igazgató választmány
utolsó évi sáfárkodásáxa.
fisálj»,

(Folytatása következik.)

F i g y e l m e z t e t é s t Az egyetemi félévek uj beosztásához ké
pest lapunk megjelenése ideje is már e folyó évben oda fog vál
tozni, hogy Augusztus és September hónapok első napjain nem
fog lap kijőni, ellenben Oetober 1-én igen. Egyszersmind figyelmez
tetjük előfizetőinket, hogy az évköny e lappal egyszerre megindult
új folyamából eddigelé megjelent a következő öt füzet:
I. szám. Észrevételek Kraiuer ,.die ursprüngliche Staatsverfassung seit Ungarns, der Gründung. des Kőnigthums, bis zum Jahre
1382" ezímü munkájára, irta Ladányi Gedeon, Kolozsvárt, 1874.
II. szám. Jelentés, a kolozsvár-kocsárdi vasútvonal építésekor
a munkásoknál előfordult megbetegedésekről. Közli Genersikh An
tal tanár, Kolozsvár, 1875.
III. szám, „A classiea philologia történelme hazánkban" ezí
mü mű előzetes ismertetése. Irta: Szamost János tanár. (Felolvas
tatott a „Philologiai társaság" nagy gyűlésén, Budapesten 1875
Aug. 6.) Kolozsvár, 1875.
IV. szám. Néhány földtani kirándulás Erdély déli határ-hegy
ségébe. Irta Z. Knöpfler Gyula, ásvány-földtani tanársegéd. Kolozs
vár, 1876.
V. szám. Erdély ősemlős maradványai ós az ősemberre vo
natkozó leletei. A m. földtani társulatnak 1875. Augusztus 14-én
Kolozsvárt tartott vidéki gyűlésén előadta Dr. Koeh Antal, egye
temi tanár, Kolozsvár, 1876.
E füzetek akár egyenesen a szerkesztőségnél, akár könyv
árusi utón Stein János egyl. könyvárus úr utján megrendelhetők
Minden füzet külön kapható.
Nj. Síeiu J, m. kir. egyet, nyomd, az et. ref. főtan, let, Kolosgyárt.

