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Ott esett el ő is a harcz mezején, ott hullott ki a toll munkás 
kezéből, miután már megrajzolta a székelyek őseinek hitt hunnok, a 
nemzeti királyok és az erdélyi fejedelmek lelkesítő korának történetét. 
A nemzeti hanyatlás korát megírni már nem volt ereje: az erdélyi 
fejedelemséggel az ő szíve is megszakadt s lelke elszállt oda, hol 
kedvelt hősei: a világverő Attila, Csaba királyfi, a Szapolyaiak, 
Kákóczyak, Apaffiak lelkeit vélte föltalálni. 

Jakab Elek holta után is hű maradt, a székely hagyományokhoz. 
A székely ha kivándorol, örök álmát aludni haza vágyik, idegen föld
ben nem nyughatik. Jakab Elek is elérte ez utolsó vágyát : holtteste 
második sírjában immár bérezés hazája földjében pihen: sírja fölött 
régi barátai, munkatársai emeltettek emléket, családja tagjai hullatják 
a szeretet könnyeit és szellemi rokonai hallgatják a kegyelet szavait. 

Pihenj hát csendesen rokonaid közelében haza tért hű fia Erdély
nek. Álmodj a nemzeti dicsőségről és teljesedjenek álmaid. A székelj' 
hitregék egyike : Csaba királyfi regéje rajtad már beteljesedett; haza 
tértél holtod után. évek múlva, hogy szellemed itt virraszszon forrón 
szeretett székely s magyar néped felett. 

A M. T. Akadémia koszorúja legyen tanúbizonysága, hogy 
kegyelettel ápoljuk emlékedet s halhatatlannak tartjuk szellemedet, mert 

„Nem halt meg az, ki a hazának élt!" 

A kolozsvári egyetem a new-haveni egyetemhez. 

Az Eszakamerikai-Egyesűlt-Allamokban a new-haveni egyetem 
(Yale university) ez évi október 20—23-án üli meg fenállásánal: két-
százados ünnepét. Az egyetemet Connecticut gyarmat részére I I I . Vilmos 
angol király 1701-ben voltaképen Saybrookban alapította meg s onnan 
1716-ban tették át mai helyére, New-Hawenbe, mely a tenger mellett 
fekszik s jelenleg 81.000 lakosa van. Yale-egyetemnek azért nevezik, 
mert a londoni Elihu Yale 1718-ban fejedelmi alapítványt tett részére. 
Alapjait milliókkal növelte utóbb Peabody is, úgy, hogy az egyetem 
alaptőkéje most is a mi pénzértékünk szerint SQ1/^ millió korona, a 
mi kivétel nélkül társadalmi úton jött össze. Az egyetemnek most 
260 tanára és 2517 hallgatója van. 

A new-haveni egyetem meghívójára a kolozsvári egyetem a 
következő latinnyelvű üdvözlőírattal válaszolt: 

Gilbert és Ealeigh 1583. évi expeditióját, mely tudományosan 
először kutatta Uj-Anglia partjait, budai születésű magyar tagja Par-
menius István, latin versekben készült megénekelni. Szerencsétlen 
halála után Uj-Angliáról az első bővebb leírást és térképet 1614-ben 
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az a John Smith készítette, ki kevéssel azelőtt még a magyarok 
szabadságáért küzdött s ezért erdélyi magyar nemességet nyert. Akkor 
már, a midó'n a Connecticut-gyarmat tizenöt éves egyeteme 1716-ban 
Saybrookból végleg New-Havenbe költözött át, az ifjabb Csécsi János 
magyar iskoláinkban földrajzi előadást tarthatott Új Angliáról. 

Azt a földet tehát, a honnan most, igen tudós férfiak, szíves 
meghívásotok érkezik hozzánk, a magyar tudomány már akkor vágyott 
megösmerni, mikor annak népe először érintkezett az európai művelt
séggel. Későbben már nemcsak irodalmunk lelkesedett a szabadság, 
egyenlőség, testvériség nagy elveiért, miket dicsőséges harczok után 
köztársasággá egyesült hazátok tett az emberiség közkincseivé, hanem 
részben politikusainkat, katonáinkat is a ti polgári és hősi erényeitek 
buzdították a szabadságért utoljára vívott nagy küzdelmeikben. 

Dicső hazátok azután nemcsak a politika hajótörtjeit fogadta 
nemes és páratlan testvéries szeretettel, hanem munkát adott azoknak 
a polgártársainknak is, kik ma nagyobb számmal élnek köztetek, mint 
a mennyi magyarral Árpád vezérünk ezer év előtt Magyarországot 
megalapította. 

Nagy és bölcs királyunk alatt, kinek nevét viseli ifjú egyete
münk, mostan már mi is háborítatlan békében törekszünk a ti hír
neves egyetemetek jelszavához híven a lux és veritas forrásainak 
elérésére. Lelkesít példátok, melyet két század óta oly lankadatlan 
buzgalommal adtok mindenkinek, ki haladni és hatni óhajt. 

Mi, az ifjabbak és eredményekben szegényebbek, mély tiszte
lettel és őszinte szeretettel üdvözlünk benneteket, kik egyetemetek 
szerencsés fennállásának második századát töltitek be. Istentől újabb 
boldog századokat kívánunk kitűnő egyetemeteknek, dicsőséget hazá
toknak s testvéries jóindulatot kérünk tőletek továbbra is, a mi egye
temünk és a mi hazánk iránt. 

Erdélyi Múzeum-Egylet. 
Az E. M. E. ig -választmánya oct. 9-én gyűlést tartott Esterházy Kál

mán gróf elnöklete alatt, melyen legnagyobbrészt folyóügyeket intéztek el. 
A titkár bemutatta: 1. Tinódi Lantos Sebestyén Ferdinánd királyhoz 

intézett levelét, melyben magyar nemességet és czímert kért. A kivánt czímer 
festett képe a levél alsó részén látható : kardot és lantot ábrázol; 2. Tinódi 
Lantos Sebestyén czímeres nemes levelét, melyet 1553. aug. 25-én Ferdinánd 
királytól kapott. Mindkét levélről fénykép-másolat vétetett az E. M. E. levél
tára számára (Az érdekes levelek az E. M. múlt füzetében közöltettek.). 3. Gidó-
falvi Gálgyor Balázs czímeres nemes levelét, melyet, a XVII. sz. jeles erdélyi 
tudós Apafii Mihály fejedelemtől kapott (Jelen fűzetünkben olvasható.). Az 
E. M. E. ig-választmánya Baranyai Károlynak, ki e becses nemeslevelet, a 
titkár közbenjárására, az E. M. E. levéltárának adományozta, köszönetet sza
vazott. 


