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Az Erdélyi Müzeumegylet legújabb gyarapodása. 

Az erdélyi Múzeumegylet újabban egy végrendeleti hagyomány s 
több alapítvány és adomány által gyarapodott. A legújabban jogerejűvé 
vált egy 1000 forintos alapítvány, melyet a Deésen 189i3 folyamán 
elhunyt Kovács Sámuel és neje Balázs Karolina tett az Erdélyi Múzeum-
egyletnek arra a czólra, hogy annak esedékes kamatai minden évben 
Sámuel napján „a magyar történelemből írandó ballada pályaművek leg
jobbikának" adassék ki. 

Szamosi János alelnökké választatása alkalmából az alapító tagok 
sorába lépett 100 frttafr. 

Szádeezky Lajos titkárrá választatása alkalmából az erdélyi feje
delmek kora történetére vonatkozó eredeti oklevelekből álló gyűjtemé
nyét (köztük a fejedelmek számos, eredeti s kiadatlan leveleit) ajánlotta 
föl a múzeum kézirattárának. 

T. Molnár János a lebontott piaczi házából kikerült X V I . szá
zadi, kőből faragott, reiiaissance stylű díszítésű ajtófeleket és oszlopokat 
adományozta a múzeum régiségtárának. 

A kolozsvári kath. egyházközség elöljárósága a lebontott Tivoli
házból egy 1595-iki (datált) feliratos kőpárkányt szállíttatot be a múzeumba. 

A szilisztriai bolgár diákok történelem tauára (Bachrev) Kolozsvárt 
időzésük alkalmával hat darab régi bizanczi csász. pénzt adományozott 
a régiségtárnak, Szilisztria vidéki leletekből. 

Székely Elek űr egy 1792-ből való (datált) szövőszék-vetélőt 
adott a múzeumnak, melynek etnográfiai érdekessége van. 

Az országos iparművészeti múzeum s annak igazgatója, Radisich 
Jenő úr tíz darab remek fotográfiát küldött a náluk kölcsönben lévő 
küküllövári régiségi leletekről. A halotti ruhákról készült fényképek való
ban meglepő szépek, s a selyem szövetek és hímzések mintáit szembe
tűnőbben ábrázolják, mint az eredetin szabad szemmel láthatók. (Wein-
wurm Antal fényképei.) Egyúttal a múzeum igazgatója javaslatot tesz 
a ruhák, főkép a bársonymente conserválása felől is, mely a szabad 
levegőn való elmálás ellen kibélelés és gondos átvarrás által volnának biz-
tosítandók. A 300 frtra számított költség fejében a boglárok és kar-
pereczek másodpéldányaiból kivan a múzeum néhány megfelelő értékűt. 

Mindezekért az alapítványok és adományokért hálás köszönetet 
szavazott a május 11-én Szász Domokos alelnök elnöklete alatt tartott 
ig. vál. ülés, melyen dr. Ferenczi Zoltán könyvtárigazgató indítványára 
az az üdvös határozat is hozatott, hogy az Erdélyi Múzeumegylet könyv
tárának czédula-katalogusa egyesíttessék az egyetemi könyvtáréval, mely 
míg egyrészt a könyvtár kezelést megkönnyiti, másrészt a könyvtárt hasz
náló közönségnek könnyebben hozzáférhetővé teszi a könyvek kikeresését. 

A Múzeumegylet az erdélyi szászok történelmi társulata által a f. é. 
aug. 22-én Brassóban tartandó Honter-emlékünnepre (a szászok tudós refor-

Erdélyi Múzeum. XVI. 20 



2.90 AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET KÖZGYŰLÉSE. 

matorának születésnapja 400-ik évfordulójára) meghívatván, azon magát 
MárJci S. és Szádeczhy L. vál. tagok által képviseltetni határozta. 

Végűi- a kolozsvári Ipartestület megkeresésére elhatározta, hogy 
a Mátyás-szobor leleplezése alkalmából a jövő évben rendezendő műipar 
kiállítást a régiségtár rokontárgyainak átengedésével támogatni fogja. 

Mindezek több folyó ügygyei együtt egyetlen (a május 11.) vál. 
ülésen jelentettek be és határoztattak el, a mi élénken tanúsítja, hogy 
az. Erdélyi Múzeumegylet iránt az érdeklődés növekvőben van s a 
Múzeumegylet igyekszik szép hivatásának megfelelni. 

A h u n y a d v á r m e g y e i tört . é s r é g é s z e t i t á r s u l a t igazgató
választmánya ápr. 22-én néhai titkára : Kun Róbert halála évfordulóján 
az. ő emlékének szentelt ülést tartott, melyen Téglás Gábor olvasta fel 
Kun Róbertről írt szép emlékezését, méltatva benne egykori titkáruk 
buzgó tevékenységét és Evkönyveikben kifejtett irodalmi működését. 
Azután Mailand Oszkár Déva város legrégibb pecsét] érői értekezett, 
melyet egy, a Balia- és Thuri-család levéltárában fenmaradt 1'615-iki 
dévai adás-vevési szerződésen talált és mutatott be fényképmásolatban 
is, mely egy kerekaljú czímerpajzson heraldikus (?) virágot tartó bal
kart mutat, a virág mellett két oldalt a nap és hold képével, s fent 
e felirattal: D É V A . 

Az Erdélyi Múzeum-Egylet közgyűlése. 
Az Erdélyi Múzeum-Egylet ápr. 28-án gr. Esterházy Kálmán elnöklete 

alatt, a tagok élénk érdeklődése mellett tartotta meg ez idei rendes közgyűlését. 
1. Gr. Esterházy Kálmán elnök a következő beszéddel nyitotta meg a 

közgyűlést: 
Tisztelt Közgyűlés! 

A szívben és elmében mélyen bevésve lakozik azon emlék, mely méltó, 
hogy éljen és ezáltal késztetve van illő alkalommal azt kifejezésre juttatni. Az 
Erdélyi Múzeum-Egylet elhunyt titkárának: dr. Finály Henriknek emléke, mint 
egyik érdemekben legméltóbbjának, mélyen van bevésve az egylet történelmé
ben, évkönyveiben, tagjainak szívében; hogy a választmány miképpen vélte és 
véli azt kifejezésre juttatni, teendő jelentésébe foglaltatik. Az egylet életében 
még sokszor lesz hiánya azon eredményes bölcs tevékenységnek, melyet érde
kében az elhunyt kifejtett; azért emléke élő, azért méltó. 

A nemzeti közművelődési intézmények a nyert létjogot csak úgy tarthat
ják meg, ha fejlődésükkel a kitűzött czélt mindinkább megközelítik; nem elég, 
hogy fennállásukkal meggyökereztek légyen, de, hogy tovább fejlődhessenek, új 
gyökérszálakat kell hogy bocsássanak azon talajba, mely őket létre hozta. A 
fejlődés nélkülözhetlen feltétele az anyagi erő is lévén, a Múzeum-Egylet saj
nosán tapasztalja annak már rég bekövetkezett elégtelenségét, ez kitűnik költ
ségvetéséből, mely az utóbbi években mindig hiánynyal záratik. A hiány kicsiny 
volta nem azt bizonyítja, hogy többre nem volna égető szükség, hanem azt 
mutatja, hogy a választmány lelkiismeretesen jár el az anyagiak kezelésénél. A 
jelentésekből meghallja a t. közgyűlés, hogy mi minden hiányzik és kívántatik 


