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KÜLÖNFÉLÉIT. 357 

tünknek ez a szakosztályokban folyó működése ép oly 'lényeges 
feladata, mint az egyes gyűjtemények fejlesztése, az ú. n. muzeális 
feladat. 

Nagy ós mondhatnók elkeseredett harez után eldőlt a kérdés. 
A szakosztályok maradnak. Most azonban az a kérdés: meddig ? 
Szőnyegen van az alapszabályok módosítása, változtatása. Minő legyen 
a szakosztályok viszonya az anyaegyesülethez ? A viszonynak néze
tem szerint is szükséges módosítása nem lesz-e azonos a szakosz
tályok életének megbénításával? Nem korulik-e meg erősség'üuket, 
a melyet nyilt ostrommal nem vehettek be ? Nem viszik-e be várunkba 
a trójai falovat ? A jövő megmutatja. Legyünk résen! 

Hivatalos elfoglaltságom, mint a tanárvizsgáló bizottság elnöke, 
már hónapok óta minden napomat annyira igénybe vette és veszi, 
hogy legnagyobb sajnálatomra nem vehettem részt abban a bizott
ságban, .a mely az alapszabályok módosítására kiküldetett. , Épen 
azért még semmit sem tudok az eredményről. Azt azonban a szak
osztály színe előtt, a melynek szerencsés vagyok 1887 óta elnöke 
lehetni, ünnepélyesen kijelentem : hogy csak addig- leszek az Erdélyi 
Muzeum-P^gylet tagja, a míg az régi szelleméhez, hagyományaihoz 
hű marad és a szakosztályok szabad működését lehetetlenné nem 
teszi. Ezen elhatározással a szakosztály közgyűlését megnyitom. 

A tetszéssel fogadott elnöki megnyitó után SzádeczJcy Lajos 
titkár olvasta fel az igazgató-választmány jelentését a műit évi 
működésről, a mely a következő : 

Tisztelt közgyűlés 1 
Szakosztályunk, mely mint történelmi szakosztály egy idős az 

E. M.-E. alapításával, az E. M.-E. 1878 márcz. 21-én tartott köz
gyűlésén szerveztetett újra. 

Azóta egy negyedszázad telt cl s e nevezetes évforduló meg
érdemel egy kis visszapillantást a múltra. 

Egyesületünk jelenlegi i. t. elnöke midőn 1878-ban először 
teljesítette közgyűlésén az elnöki tisztet, felújította elődjének, Mikó 
Imre grófnak kegyeletes emlékezetét s felhívta az- egyesület tagjait 
az ő és az alapítók kívánatai „valósításához kitartó buzgalommal, 
lankadatlan munkássággal járulni, — úgymond — hogy teljesül
hessen az egylet alapítóinak az a czélja is, mely az egyletet tudo
mányos testületté leívánta alakítani. Avégre indítványozza a t. köz
gyűlésnek az ig-azgató-választmány — úgymond továbbá — az,egy
leti szakosztályolc megújított szervezését, e7.7,e\ kívánván a tudomány 
magas érdekeihez mérten üdvös, tevékenységre tért. nyitni, módot 
nyújtani. Ez által az egylet szellemi tevékenységének emelésére 
messze kiható lépést tesz" » stb. 

« Ld. E rdé ly i Múzeum 1878. évf. 59. 1. 
Erdélyi Múzeum. XXI, 24 



ŐÖÖ KÜLÖNFÉLÉK. 

Ugyanazon az 1878-iki közgyűlésen a titkár Finály Henrik 
visszapillantást vet a régebbi állapotokra s azt mondja, hogy „még 
igen élénk emlékezetében lehet az egylet t. tagjainak, hogy a 
Muzeumegylet alapszabályai rendelkezéseinek megfelelni akarván, 
a maga kebelében hét szakosztályt alakított, hogy e szakosztályok 
gyűléseket tartottak, nyilvános felolvasásokat rendeztek ós műkö
désük eredményeit az akkor folyamatban volt ésrkönyvekben közzé 
is tették. Ez így folyt egészen 1872-ig. Ekkor új korszak kezdődött 
a Múzeum-Egyletre nézve a kolozsvári kir. tud.-egyetem által . . . 
Kilátás nyílt, hogy annyi tudományos munkaerő által, a mennyit az 
egyetem Kolozsvárra gyűjtött, a Múzeum-Egylet kebelében oly pezs
dülő tudományos élet fog megindulni, hogy a haza büszke fog 
lehetni az újonnan teremtett tudományegyetem székhelyére". 

Az egyetem azonban nem egyhamar éreztette hatását, sőt egy
előre némi pangás állott be. „A múzeumi szakosztályok — mondja 
a titkár — mintegy várakozó állásba helyezkedvén, megszűntek 
működni és gyűlésezni és ez alatt a Múzeum-Egyleten kívül meg
alakult a kolozsvári orvos-természettudományi társulat".1 

Ez 1878-ban beolvadt az Erd. Muz.-Egyletbo s ugyanakkor 
újra szerveztetett a történelmi szakosztály is. 

Az akkori Erdélyi Múzeum, mely első öt évfolyamában ter
mészettudományi közleményeket is hozott, 1879-ben Vl-ik évfolyamát 
mint az egylet most már kizárólag „történelmi szakosztályának köz
lönye" jelent meg. 

1883 folyamán új szervezetet nyert a szakosztály, kiszélesít-
tetvén annak munkaköre s átalakulván „bölcselet-, nyelv- és történet
tudományi szakosztály "-lyá. 

Ebben a szervezetben működött szakosztályunk a múlt évben 
is az ügyrend által megszabott irányban és keretben. 

A szellemi munkásságról beszámol az Erdélyi Múzeum 10 
füzete, melyek (jul, és aug. kivételével) minden hónap közepén meg
jelentek, hozván 21 önálló értekezést 32 közleményben, többnyire a 
„honismertetés" köréből. Az irodalmi szemle 20 hazai és 10 kül
földi munka részletes ismertetését és bírálatát, a különfélék rovata 
legalább még egyszer annyi munka rövidebb ismertetését és kisebb 
közleményeket közölt a folyóirat 40 ívnyi terjedelmén. (596 1.) 

Felolvasó üléseink tárgyait többnyire ezek az értekezések tették 
s választmányi üléseink ezek bírálata és kiadása felett határoztak. 

Senki sem panaszkodhat jogosan, hogy a szakosztály munka
körébe tartozó megfelelő dolgozata elől elzárkózott volna, igyekez
tünk mindenki jogos igényeinek tért nyújtani. Ha némelyek ezt nem 
vették igénybe, az nem a szakosztályon múlt. 

' U.-ott 62. 1. 


