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közt sem gyönyör és enyhülés nélkül szenteli az irodalomnak. A magyar
írók a franczia Müntzczel s a magyar művészek az angol Walter
Crane-nel együtt lelkesedve működtek közre, hogy ez a könyv méltó
legyen a reneissance egyik legnagyobb alakjának emlékéhez. Tanul
mányaik, melyek oly sok oldalról világítják meg Mátyás király törtörténelmi jelentőségét, kétségkívül lendületet adnak a magyar essaiirodalomnak és friss koszorúik, mesterök, Zrínyi Miklós hervadhatatlan
koszorújával együtt növelik Mátyás király babérjait.
A nemzet tehát fogadja kedvesen és forgassa gyakran ezt a
könyvet, melyet Kolozsvár sz. kir. város és az Athenaeum irodalmi és
könyvkiadó társaság — a hogy Mátyás király irta Pomponius Lactus
művéről — „díszesen kinyomatott s helyi ajándék gyanánt felajánl."
Az emlékkönyv ára 20 korona.
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A m a g y a r j a k o b i n u s o k . „Les Jakobins Hongrois. Par. M. Márki
Sándor Macon Protat Fréres Imprimeurs 1 9 0 1 . " czímen megjelent
MárJci Sándor egy. tanár az 1900. évi párisi nemzetközi történelmi
congressuson tartott felolvasása, melyben felhívja a francziák figyelmét
a nagy forradalom eszméinek magyarországi bajnokaira, majd a kérdés
irodalmának felemlítése után rátér Martinovics és társai működése,
eszméik, törekvéseik vázolására ; élénk képet nyújt arról a hatásról is,
melyet az utókorra, nevezetesen az 1848 -iki ifjúságra gyakoroltak, mely
a jakobinus irók hamvait a tervezett Pantheonba kívánta elhelyezni.
J a k a b Elek s í r e m l é k e — melyet a székelyek története
pályadíj-alapjának bizottsága állított Jakab Eleknek a kolozsvári temetőbe
Budapestről átszállított hamvai fölé —
elkészült. A síremléket
szept. 21-én leplezik le. A bizottság megbízásából Smdeczktf
Lajos
tartja a díszbeszédet, kit a M. Tud. Akadémia is megbízott képvise
letével és nevében koszorú letevéssel.

Az Erdélyi Múzeum-Egylet.
Az E. M. E. ig. válaszmánya f. hó 4-én. tartotta a szünidő után első
ig. vál. ülését, melyen a folyóügyek intéztettek el. Gr. Esterházy
Kálmán
elnök jelentette, hogy az orvosok és természettudósok Bártfán tartott vándor
gyűlése az E. M. E. meghívására elhatározta, hogy legközelebbi vándorgyűlését
1903. nyarán Kolozsvárt fogja megtartani.
Kovács Ede másfélezer korona értékű érmeket és régiségeket adomá
nyozván az egyletnek, az alapszabály értelmében igazgató taggá választatott.

