
Az Erdélyi Muzeum-egylet orvos-természettudományi szakosz
tályának tisztelt Tagjaihoz! 

Kész örömmel közzéteszszük a szerkesztőséghez beküldött alább 
következő fölhívást, részünkről is fölkérve szakosztályunk t. tagjait, hogy 
az alólirt bizottságnak nemes vállalkozását tehetségük szerint támo
gatni szíveskedjenek. 

Kérjük a nemes czélra szánt adományaikat a szakosztály titkárá
hoz, Dr. B e l k y J á n o s egyetemi tanárhoz (legkésőbb május hó vé
géig) beküldeni. A beküldött összegeket az Értesítő borítékán fogjuk 
nyugtázni. Kolozsvár, 1889. évi ápril hó 15-ikén. 

Az „Orvos-természettudományi Értesítő" 
szerkesztősége. 

Felhívás Trefort Ágoston emléke ügyében. 
Hazánkban a természettudományok művelése az utóbbi két évtized 

alatt tetemes lendületet vett, a melynek nagyságát úgy mérlegelhetjük 
legjobban, ha összehasonlítást teszünk a jelen és a uralt között. 

Az egyetem és műegyetem természettudományi intézetei a régi, 
tanításra és búvárkodásra egyaránt alkalmatlan helyiségeiket a mai kor 
követelésének megfelelően fölszerelt épületekkel cserélték föl. 

Az, a ki ezt a varázslattal határos gyors változást előidézte, 
T r e f o r t Á g o s t o n volt. 

Ő volt az, a ki felismerve a természettudományoknak a XlX-ik 
század műveltségére való hatását és látva e téren hátramaradottságun-
kat, erejének és tevékenységének nagyobb részét arra fordította, hogy 
a századok mulasztásait lehetőleg rövid idő alatt pótolhassa. 

Mi tanúi voltunk az áldásos működésnek, a melylyel a boldogult a 
természettudományok felső oktatását a kor követelésének megfelelően újjá
teremtette. Ki érezhetné jobban mint mi. hogy ki volt Trefort Ágoston ! 

A természettudományi intézetek ő iránta örök hálára vannak kö
telezve és mi, kik jelenleg ez intézetek élén állunk, elhatároztuk, hogy 
a nagym. vallás és közoktatási in. k. miniszter engedélyével, a mit sze
rencsések voltunk már is megkapni, az egyetem és műegyetem közös 
tulajdonát képező, az intézeti épületeket környező parkban, a muzeum-
körútra kilátszó helyen, a helyi viszonyoknak megfelelő mellszobor em
léket állítunk, a mely a boldogultnak e téren szerzett érdemeit az utó
kornak hirdesse és egyúttal a jelenkor hálás elismerését is tolmácsolja. 

ügy hiszszük, hogy mindenki, a ki kiképezósét ez intézetekben 
szerezte, egyetért velünk s úgy ők, mint a természettudományok kedve
lői és pártolói, támogatni fognak bennünket a terv megvalósításában. 
Ez indít arra, hogy a természettudományok iránt érdeklődő közönség 



nemes áldozatkészségéhez forduljunk s felkérjük, hogy adományaival — 
legyenek azok bármily csekélyek — a nemes czél elérését előmozdítani 
kegyeskedjék. 

Nem élünk hangzatos szavakkal, mert a mi valóban nemes és szép, 
az a legegyszerűbb alakban kifejezve is megtalálja az utat a szivekhez. 

A Kir. M. Természettudományi Társulat titkári hivatala vállalko
zott arra, hogy az adakozás útján beérkező pénzt nyilvántartja s gyü-
mölcsözőleg az Első Hazai Takarékpénztárban elhelyezi. Ennélfogva az 
adományok e hivatalnak (Eötvös-tér 1. szám) czimzendők. A beérkezett 
összegekről az alólirt végrehajtó bizottság a „Természettudományi Köz
lönyében havonként jelentést tesz közzé, illetőleg a befolyt összegeket 
nyilvánosan nyugtatványozza. 

Kelt Budapesten, 1888. deczember 20-án. 

Báró Eötvös Loránd, 
egyetemi nyilvános rendes tanár, az egye
temi fizikai intézet igazgatója, mint a 

bizottság elnöke. 

Dr. Fodor József, 
egyetemi ny. r. tanár, a közegészségtani 

intézet igazgatója. 

Dr. Fröhlich Izor, 
egyetemi nyilvános rendes tanár. 

Dr. Hantken Miksa, 
egyetemi ny. r. tanár, az őslénytani inté

zet igazgatója. 

Dr. Jendrassik Jenő, 
egyetemi ny. r. tanár, az élettani inté

zet igazgatója. 

Dr. Jurányi Lajos, 
egyetemi ny. r. tanár, a növénytani in-

zet és füvészkert igazgatója. 

Dr. Lengyel Béla, 
egyetemi ny. r. tanár, a Il-ik chemiai 

intézet igazgatója, mint a bizottság 
jegyzője. 

Lipthay Sándor, 
műegyetemi ny. r. tanár , s a műegye

tem e. i. rectora. 

Dr. Margó Tivadar, 
egyetemi ny. r. tanár, az állattani inté

zet igazgatója. 

Dr. Stoczek József, 
műegyetemi ny. r. tanár , a m. tud. aka

démia másod elnöke. 

Dr. Szabó József, 
egyetemi ny. r. tanár, az ásványtani in

tézet igazgatója, a Földtani Társulat 
elnöke. 

Dr. Szily Kálmán, 
műegyetemi ny. r. tanár , a Kir. Magyar 
Természettudományi Társulat elnöke. 

Dr. Than Károly, 
egyetemi ny. r. tanár, az I-ső chemiai 

intézet igazgatója. 

Dr. Török Aurél, 
egyetemi ny. r. tanár, az anthropológiai 

intézet igazgatója. 




