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A pákéi Dávid és Albert családok ezímeres nemes levele.
E két család nemes levelét I I . Eákóczy György fejedelemtől kapta
1649-ben „figyelembe vévén és szemlélvén — mint az oklevélben
olvasható — Dávid Istvánnak, udvari futárunknak, Dávid Péternek
és Jakabnak, valamint Albert Balázsnak hűségét és hűséges szolgála
tait, melyeket ezek nekünk és a mi országunknak Erdélynek, minden
reájuk bizott ügyben tehetségük szerint hiven és állhatatosan tettek,
s nem kételkedünk, a jövőben is tenni fognak." Ezekre való tekin
tettel a fent megnevezetteket „e statu plebea ac ignobili" a nemesek
közé emeli, s „ezen tiszta és tökéletes nemességök jeléül" a következő
czímert adományozza n e k i k : A kékszínű háromszögalaká paizs alját
zöld mezőn két lábon álló oroszlán foglalja el, mely egyik lábával
kivont kardot, a másikkal érett szőlőfürtöt három kalászszal tart. A
paizs fölé helyezett zárt sisakból, melyet gyöngyökkel és kövekkel
díszített korona vesz körül, emelkedik ki a sisakdísz: egy kar.
A czímer részletes leírása az eredetiben különben így hangzik:
„Scutum videlicet triangulare cpelestini coloris, cuius fundum cespes
viridis occupat, in quo Leo integer naturali suo colore depictus, corpore erecto, ore hiante, lingua rubicunda exerta et cauda sursum levata
posterioribus pedibus stare, anterioribus autem dexterö gladium evaginatum sanguine tinctum, sinistro verő uvas maturas cum tribus tritiei
aristis per ungves singillatim disíinctis fortiter tenere conspicitur ;
supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema
regium gemmis et unionibus decenter exornatum, ex quo vicissim bfacchium exurgere videtur, ex cono verő galeae teniae sive lemnesci variorum colorum hinc inde defluent, utrasque oras sive margines ipsius
scuti pulcherime ambiunt ac exornant; prout haec omnia in capite
sive prineipio praesentium literarum nostrarum, docta manu et arte
pictoris clarius expressa ac depicta esse cernuntur."
Az oklevél többi részében a szokásos kifejezések olvashatók.
Függő pecséttel ellátott eredetije Dávid Antalnál van Pákén.
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Erdélyi Múzeum-Egylet.
I. Igazgató-választmányi ülés.
Az E. M. E. igazgató-választmánya nov. 6-án, dr. Szamosi János elnök
lete alatt tartott ülésén örömmel értesült arról, hogy a cs. és kir. várkapitány
ság immár elkűldötte a prágai szent György szobornak gypszmásolatát az Er. délyi Múzeum számára, melyet Ö Felsége foudvarmesteri hivatala rendeletére
készíttettek. A bronz-szobor 1373-ból való s magyar szobrászok, a Kolozsvári
testvérek müve.
Bemutattafcott dr, Bálint Sándor, volt állattan őrseged levele, mely-
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ben — a budapesti m. kir. szőlőszeti központi kísérleti állomás és ampelogiai intézet osztályvezetőjévé neveztetvén ki — az Erdélyi Múzeum állattáránál
viselt állásáról lemond.
A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlései állandó központi
választmánya köszönő levelet intézett az E. M. E.-hez, a miért az 1903-iki
vándorgyűlésnek Kolozsvárt tartására meghívta, mit a nyáron Bártfán tartott
vándorgyűlés lelkesedéssel, egyhangúlag elfogadott. „Több mint félszázada annak
— így szól a levél egyik pontja, — hogy a magyar orvosok és természetvizs
gálók V. vándorgyűlésüket (1844-ben) Kolozsvárt tartották s bár más alkalom
mal a vándorgyűlés tagjai el is látogattak Erdély fővárosába, intézményünk
vezetői az erdélyrészi tudományos központtal azontúl is élénk tudományos és
társadalmi érintkezésben voltak, kiváló jelentőségű intézményünk történetében
ez az elhatározás, hogy oly hosszú idő multán a vándorgyűlés a maga egészé
ben Kolozsvár falai közt ülésezhet, a melynek azóta történt haladása, fejlődése
méltán kiváló vonzerőt gyakorol"..
Az erdélyi római katholikus status igazgató-tanácsa arról értesítette az
E. M. E.-et, hogy Szamosi alelnök közbenjárására „a kolozsmonostori régi
apátsági templomból kivett érdekes köveket, nevezetesen egy szép kapu köveit"
az egylet régiségtárának átengedte. Hálás köszönettel fogadtatott.
B. e. Halász Ignácz hagyatékából 451 irodalmi érdekű levelet kapott az
E. M. E., melyért az özvegynek hálás köszönetet szavazott a választmány.
A Jakab Elek síremlékére a leleplezési ünnepélyen letett koszorúk sza
lagjai közül kettő, u. m. a M, Tud. Akadémiáé és Kolozsvár városáé az E. M.
E.^nek ajánltatván fel megőrzés végett ; a választmány a régiségtárba helyeztette.
II, Szakosztályi felolvasó ülés.
Az E. M. E. bölcs.-, nyelv- és történettudományi szakosztálya nov. 10-én
érdekes felolvasó ülést tartott, a városháza dísztermében, gróf Kuun Géza dr.
tiszteleti tag elnöklete .alatt, előkelő szép közönség részvételével.
Az elaő felolvasó Komáromi Andor volt, a ki „A kolozsvári
konyha,
a XVI. és XVII. században'
ez. a. a városi levéltár régi számadás köny
veiből összeállította az akkori ételekre vonatkozó feljegyzéseket, melyek főkép
fejedelmek járása-kelése és az adókirovó bizottság működése alkalmával a városi
gazdák (sáfárok) számadásaiban szerepelnek. Köztük nagy szerepet játszik a
híres „kolozsvári káposzta". Az érdekes felolvasás az „Erdélyi Múzeum"-ban
fog megjelenni.
A második felolvasó Szádeczky
Lajos volt, a ki „Szerelmi
varázs
lás a XVIII. században" czímen egy abr. Apor-család altorjai levéltárából
előkerült 1752 - 59-iki percsomóból, tanúkihallgatásokból összeállította és bemu
tatta azokat a babonás kuruzslásokat, melyekkel a szerelmesek egymást elővarázolni, „megkantérozni" vélték. A culturtörténelmi tekintetben igen érde
kes éz jellemző „boszorkányságokat" a közönség nagy érdeklődéssel hallgatta.

