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István hangulatos szép verseit olvasta fel a főtitkár. A halálsejto-
lem, mely ezeken a bánatos dalokon elömlött, csakhamar szomorú 
valóvá vált, mert a jeles költőnek nemsokára halála híre érkezett, a 
mi mély bánatba ejtette tisztelőit és barátait. — Varró Ferencz 
újonnan választott tag tartott ezután székfoglalót egy bibliai tárgyú 
ékes nyelvezetű legenda felolvasásával. Az új tagot az elnök mele
gen üdvözölte. Végűi Ballá Miklós olvasott fel két szép költeményt, 
mint vendég. 

— Az Erdélyi Irodalmi Társaság decz. 11-én tartott ülésén, 
Szamosi János elnöki megnyitója után Versényi György titkár meg
hatóan parentálta el gróf Kuun Istvánt, majd üdvözölte Szamosit 
udv. tanácsossá kineveztetése és Csengerit a Kisfaludy Társaságban 
történt szókfoglalása alkalmából. Az első felolvasó Csengeri János 
volt, a ki Euripides „Hyppolitos" tragédiájának fordítását mutatta 
be és magyarázta ; a közönség nagy gyönyörfiség'gel élvezte a remek 
műfordítást. Azután Bévay Károly vendég olvasta fel „A magyar 
nő hatalma" ez. szép elbeszélését. — Végűi Félszeghy Dezső olvasta 
fel öt apró lírai költeményét, melyekben borongós hangon sirat el 
egy-egy elröppent álmot, ábrándot. 

— A Kemény Zsigmond Társaság, — mely Marosvásár
helyt a hetvenes években keletkezett szépirodalmi és közművelődési 
czélból s egyideig élénk tevékenységet fejtett ki, de aztán szünetelt 
— most újonnan életrekelt, szerveződött, új tisztikarral s tagokkal 
frissittetett fel. Új szervezetében f. hó 10-én lépett először a nagy 
közönség elé egy felolvasó üléssel, melyet Tóthfalusi József alelnök 
nyitott meg, vázolván a társaság múltját és főkép jövendő munka
tervét. Az első felolvasó báró Bálintitt József rendes tag volt Nagy-
Ernyéről, a ki idegen költőkről vett műfordításokat olvasott fel. 
Azután Szádeczky Lajos rendes tag tartott szabad előadást: Rákóczi 
és társai törökországi emlékeiről, a konstantinápoly-galatai sírok
ról, Izmiden a Thököly sírjáról, s a kisázsiai Virágok mezejéről, 
Rodostón az emigránsok még meglévő emlékeiről, Bercsényi és társai 
sírjairól stb.; felhívta a figyelmet arra is, hogy két és félév múlva 
lesz 200-adik évfordulója annak, hogy Rákóczit épen Marosvásár
helyt az erdélyi fejedelemségbe iktatták 1707. ápr. 5-én, melynek 
emlékét illő lesz megünnepelni. — Az utolsó felolvasás Bucherné 
Szász Piroska vendég, egy m.-vásárhelyi jeles költőnő versei vol
tak, melyeket nagy gyönyörűséggel hallgatott a díszes nagy közön
ség, mely a fényesen sikerült beköszöntő felolvasó ülés után nagy 
várakozással néz a Kemény Zsigmond Társaság új korszaka elé. 

„Demokrácz ia és földtulajdon" czím a. dr. báró Hor
váth Emil politikai essait adott ki, melyben a legtisztább politikai 
rendszert fenyegető veszedelmek orvosszereit keresi a birtokpolitika 
torén. Rámutat azokra a résekre, melyeket ezen alig félszázados 
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politikai rendszer intézményein úgy a plntokrátikus törekvések, mint 
a földre éhes, de ahhoz nem jutó, nagy tömegek ütöttek, s melyek 
révén oly országokban, hol a demokráezia legkifejlettebb, némely 
intézménye -— főkép a parlamentarizmus — rombadőlóssel fenye
get. A tulajdon fogalmában fekvő kettős: jogi és nemzetgazdasága 
momentumok követelményeinek megfelelően kívánja br. Horváth a 
tulajdon eme legfontosabb s politikai szempontból legszámottevőbb 
alakját összhangzásba hozni a demokratikus államszervezetnek poli
tikai egyenlőséget s lehetőleg egyenlő életviszonyokat feltételező 
alapelveivel. Elvileg fölállítja a tételt, hogy daczára a magánjogá
szok idegenkedéseinek, a némely külföldi (portugál, olasz) jogrend
szerben kifejlett s a modern nemzetgazdasági tanításnak megfelelő 
örökbórleti intézményt kell a demokratikus államnak instituálnia, ha 
nem akarja, liogy a korlátlan földtulajdonból kizárt milliók földéh
séget kielégítendők, magát a domokrácziát is eldobják a korlátlan 
tulajdon aránytalanságaiért. Állami földvásárló banknak felállítását, 
a földeknek olcsó örökbérletbe adását sürgeti, melyokért csupán a 
földvásárlásra fordított tőke kamatja volna fizetendő, miután az állam 
maga is járadák-adóssággal fedezi e földek vételárát s a tulajdon
jogot maga számára í'entartja. 

ÍSzerző az így beálló nyugalmas állapotok és a megszülető új 
földbirtokos osztály megváltozott életviszonyait alkalmasnak tartja 
arra, hogy a demokráezia rohamos, szinte mesterséges romlását és 
hanyatlását megakadályozhassák. 

A munka ez eszme felkarolását ajánlja a szakkörök figyel
mébe, annál is inkább, mert a műnek a politikai tudomány doktri
ner tételei között mozgó kijelentései a mi speezialis magyar viszo
nyainkra nagyon is alkalmazható. ^ A munka kézírat g3ranánt jelent 
meg s kapható szerzőnél Dósén. Ára 1 korona. 

Erdélyi Múzeum-Egylet 
Az E. M. E. bölcselet-, nyelv- ós történettudományi szak

osztálya nov. 26-án fölolvasó ülést tartott dr. Smmosi János elnök
lete alatt. 

Az első fölolvasó dr. MárM Sándor volt: Kolozsvár nevéről, 
kimutatván a legrégibb oklevelek alapján, hogy Kolozsvár legrégibb 
neve magyar volt (Clusvar, Culusvar) és a német (Klausenburg) 
csak később ritkán fordul elő. 

Azután a titkár olvasta föl gr. Kuun Gém dr. : Gyermekkori 
emlékeiből az 1848—49. évekről szóló részt, mely jelen füzetünkben 
olvasható. 

A fölolvasó ülésen nagy közönség vett részt, mely egészen 
megtöltötte az egvotom bölcsészeti karának I. sz. tantermét. 


