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A TUDOMÁNYOS ÜLÉSEK JEGYZÖKÖNYVE. 
(Folytatás.) 

Hatodik tudományos ülés. 
S z e r d á n s e p t e m b e r l l - k é n , 1861 . 

Gróf Mikó I m r e ő nagyméltósága elnök
lete alatt. 

10. A nyári szünidők közbejötte által huza
mosabb ideig félbeszakasztott tudományos felolva
sások sorát, az utóbbi ülésről szerkesztett jegyző
könyv felolvasása után, megnyitja nyűg. bányamér
nök Nemes János egy mtitani felolvasással a pisé, 
az az döngölt földből való építésről. Értekező be
vezetésül egy kis történelmi és nyelvészeti előzményt 
bocsátván előre a tárgy és elnevezése eredetéről, 
áttér a döngölt falak rakásának tudományos eléa-
dására, leirván előbb az arra való anyagot, annak 
tulajdonságait és használható volta ismertető jeleit, 
azután a belőle rakott falak és épületek tartós, 
czélszerü és olcsó voltát és végre a falrakás mód
ját. Az értekezés különösen azzal tűnt k i , hogy 
építészeti munkákból és folyóiratokból a tárgyra vo
natkozó minden adatok valóságos hangyaszorgalom
mal vannak egybegyűjtve. 

Az igen érdekes értekezés fogytig ébren tar
totta a középszerű számmal egybegyűlt hallgatóság 
figyelmét, és nem egynél ébreszté azt az óhajtást, 
hogy az éppen oly czélszerü mint tartós és olcsó 
épitésmód bár találna terjedelmesebb alkalmazásra 
hazánkban is. 

Ezután az ülés eloszlott. 

Hetedik tudományos üiés. 
Szerdán oc tober 9-én, 1861. 

irt értekezése olvasását, és különösen a mészpo
rond piséröl értekezik, fötekíntettel a mészporond
ból gyárilag eléálhtott téglára és azzal való falra
kásra. Időnyerés tekintetéből értekezésének e má
sodik részét csak kivonatilag olvassa. 

A nagyon csekély számú hallgatóság figye
lemmel hallgatta és végre megelégedését nyilváni-
tá. A kétségkívül nagyon érdekes munka a tárgy 
iránt érdeklő közönségnek tanúságos olvasmány 
lesz, ha az évkönyvben meg fog jelenni. 

12. Finály Henrik szóbeli eléadása a zárak
ról. Néhány bevezető szó után a technológia érde
kes és hasznos voltáról átalán, értekező egyenesen 
áttért a zár legátalánosabb értelmezésére, és három 
osztályát állitván meg a záraknak, úgymint az eme
lő-, to ló- , és csapó-zárakat, megmutatja, hogy a 
tolózárnak azok, a melyek legczélszerübbeknek bi
zonyulván bé, leginkább is tökélyesültek az idők 
folytán; névszerint alapul vévén fel a közönséges 
úgynevezett franczia zárat, megmutatta, hogy fej
lődtek abból egymásután a Karmarsch, Tosi és 
végre a Bramah-féle zárak, mely utolsót eddigelé 
legbiztosabbnak és legjobbnak irja le. Az előadást 
az által igyekezett érthetőbbé tenni, hogy a leirt 
zárakat és alkatrészeiket krétával táblára rajzolta. 
A bramah zár leírása után félbeszakasztja eléadá-
sát azzal a megjegyzéssel, hogy noha e tárgyról 
még sok érdekest lehetne mondani, a hallgatóság 
türelmét igen hoszszasan nem kívánja fárasztani. 

Az eléadás tetszéssel fogadtatott. 
13. A titkár felszólítja a jelenlévőket, hogy 

a közeledő közgyűlés alkalmával tartandó tudomá
nyos előadásra minél többen igyekezzenek valami 
értekezéssel elkészülni. 

Ezek után az ülés eloszlott. 

B r a s s a i S á m u e l h. ig. elnöklete alatt. 
11. Nemes János folytatja a pisé építésről 
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Nyolczadik tudományos ülés. 

Szerdán november 13-kán, 1861. 

Dr. S z a b ó J ó z s e f elnöklete alatt. 
14 Brassai Sámuel értekezése a napfoltokról. 

Az értekező a napfoltok első felfedezésének törté
nelmét bocsátván előre, és azután eléadván azt, a 
mit eddig a napfoltok alakjáról és mozgásáról tu
dunk , áttért azután a különböző elméletekre, a 
melyeket Herscheltöl fogva a mai napig felállítot
tak e tünemények értelmezése és más tünemények
kel való kapcsolatba hozása végett, és végre bemu
tat egynehány rajzot a mely kolozsvári vizsgálódá
sok után készülve az 1861-ben látható volt napfol
tokat és azok állását a nap tányérán ábrázolják. 

15. Ezt követi Finály Henrik értekezése. a 
melyben egy nagyobbára tőle felfedezett új mód
szert ismertetett a sugártörő testek sugártörő ere
jének megmérésére, a beesési szög közvetlen megmé
rése által, különösen kiemelvén e módszer előnyét 
oly ásványok meghatározásánál a melyek átlátszó 
jegeczekben jönek elő. 

Mind két eléadást érdekeltséggel végig hall
gatták az egybegyűltek. 

Ezek után az ülés eloszlott. 

Klienczedik tudományos ülés. 
Hétfőn november 25-kén, 1861. 

Dr. S z a b ó J ó z s e f választott alelnök elnök
lete alatt. 

16. Brassai Sámuel értekezik a természet kép
ző erejéről, kiindulván a rétegeket alkotó nehézlö erő
től rendre elésorolja mint alakit az átalános von
zódás gömböket, a polaritás jegeczeket, és ismét a 
vonzódás a jegeczcsoportokból gömbalaku formá
kat, és végre alkalmazván a felfejtett elveket a fe-
leki homokkögömbekre, ezek alakulását a találás 
helyén mint az általános vonzó erőn alapuló öszsze-
ragadás vagy concretio eredményét mutatja be. 

17. Pávai Vájna Elek a mondottakhoz még 
egynehány észrevételt csatolt, a melyekkel még in
kább bizonyitni igyekszik, hogy e gömbkövek, min
denütt a hol eléjőnek, csakugyan a találás helyén 
concretio utján alakultak, sőt még most is alakulnak. 

A szép számmal egybegyűlt hallgatóság figye
lemmel végig halgatta és tetszéssel fogadta mind a 
két előadást. 

Tizedik tudományos ülés. 
Kedden november 26-kén, 1861. 

Dr. S z a b ó J ó z s e f választott alelnök elnök
lete alatt. 

18. Szabó Károly értekezést olvas „a székely 
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krónika ügyéről," a melyben részletesen ismerteti 
azt a tudományos vitát mely a csiki Sándor csa
lád irományaiból 1533-ban szerkesztett króniká
nak koholt volta vagy hitelessége felöl e krónika 
napfényre jöttétől 1795 tói fogva mai napig folyt; 
az ügy múlt és jelen állása iránt tájékozást igyek
szik adni a közönségnek s végre kijelöli a teen
dőket, melyeket Erdély östörténelmére adatokat szol
gáltató ez egyetlen erdélyi forrás tekintélyének 
megállapítására mulhatlanul szükségeseknek gon
dol. E czél elérésére tudniillik azt indítványozza, 
hogy a székely krónika eredeti 15334a példányát, 
sőt a forrásaiul szolgált régibb irományokat is a 
székely Sándor család tagjainál, az 1695 diki hite
les másolatot pedig a csik-szeredai levéltárban s a 
csik-somlyai couventben, sőt az udvarhelyi székely 
nemzeti levéltárban is nyomozzuk, s ha e nyomo
zásnak kivánt sikere lenne, a krónika kiadása az 
elékerülendő hiteles példány alapján, ellenkező eset
ben pedig az Aranka gyűjteményben, jelenleg gr. 
Mikó Imre múzeumi elnök ő nmlga birtokában le
vő több rendbeli másolatokból a tudomány kivána-
tainak megfelelöleg eszközöltessék. 

A nagy szorgalommal kidolgozott és felette 
érdekes felolvasás mind végig lekötve tartotta a 
számos hallgatóság figyelmét és végre élénk esz
mecserére adott alkalmat, a melyben a jelenvolt 
szakférfiak közzül néhányan önkényt ajánlkoztak 
adatok és különösen a székely krónika kezükön 
levő példányai átengedésére a kiadás esetére. Egy
szersmind határoztatott hivatalos felszólítás intézése 
a Sándor család három tagjához, a csik-somlyói 
conventhez az értekezötöl ajánlott ayomozás tár
gyában. Az egész nyomozás tervszerinti megindí
tása a történelmi szakosztályra bizatik. 

19. Olvastatott kivonatban Lukácsy Kristóf 
szamosujvári plébánostól beküldött egy mutatváuy. 
„A hunmagyarok öselei, hajdankori nevei és lak
helyei eredeti örmény kútfők nyomáu" czimü mun
kájából. 

A közönség tetszéssel fogadta a szorgalmas 
kutató munkája érdekes volta iránt szép reményt 
nyújtó mutatványt. 

Ezek után a gyűlés eloszlott. 

Tizenegyedik ülés. 
S z e r d á n d e c e m b e r 11-kén 1861. 

Gróf Mikó I m r e ö nmlga elnöklete alatt. 
20. Dr. Szabó József alelnök a huzamosabb 

távollét után ismét viszszatért és a terembe lépte
kor hangos éljennel üdvözölt elnök urat lelkes be
széddel fogadja, a melyben tolmácsolja az egylet 
örömét, hogy szeretve tisztelt elnöke politikai, ép
pen oly rögös mint magas állásáról lelépvén figyel
mét ismét a tudományok mivelése és terjesztése 
czéljával tőle alapított múzeum-egyletre fordíthatja, 
és kifejezi azt a reményt, hogy ö nmlga ép eiö 
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ben és jó egésségben élvezhetni fogja az egylet 
működésének örvendetes felvirágzását és gyümöl-
csözését,; különös súlyt fektetvén arra, hogy a je
lenkor bonyodalmas viszonyai közt a tudományos 
tér egyedül az , a melyen az igaz hazafi a hábo-
rittatás minden félelme nélkül legtöbbet tehet nem
zete és hazája anyagi és szellemi jólétére, bizto
sítására. 

A szokott kivánatokkal zárt beszédre a szá
mos gyülekezet háromszoros harsány „éljen" be tört 
ki, melyre elnök ö nmlga szívből fákadott rövid 
köszönettel felelt. 

21. Brassai Sámuel értekezik a naptárról. Az 
értekező annak fejtegetésén kezdvén, hogy a nap
tár mily nevezetes és fontos könyv, és hogy a nap
tár elöállitására a történelmi és úgynevezett exact 
tudományok közreműködése szükséges, áttér a nap
tár alkatrészeinek elészámlálására és értelmezésére 
kezdvén az aerákon, és ebből kifolyólag a külön
böző esztendőket sorolja elé. 

Időnyerés végett azonban kénytelen a felette 
érdekes értekezést félbe szakasztani, mit az elnök 
felszólítására azzal az Ígérettel tesz, hogy közelebb 
röl folytatni fogja. 

22. Kivonatban olvastatik „Benkö József éle
te" Benkö Károlytól. 

Ez életirás Benkö József életrajzához egyne
hány eddig nem ismert uj adatot hozván tetszéssel 
fogadtatott. 

Ezek után a gyűlés eloszlott. 

1862. 
Első tudománys ülés. 

Szerdán j a n u á r i u s 15-kén 1862. 

Gróf M i k ó I m r e ö nmlga elnöklete alatt. 
1. Olvastatik Kővári László ily czimü érteke

zése „Történelmi njromozások a Leopoldinum dip
loma keletkezése körül." Szerző elkezdi a magyar
országi török hatalom hanyatlásnak indulásán és 
az osztrák házbeli magyar király első kísérletén, 
a mely Erdélynek a magyar koronához viszsza-
csatolására történt Dunot Erdélybe küldése által, és 
a legkisebb részletekre kiterjedő figyelmes előadás
sal követi a különböző alkudozásokat egészen I. 
Apafii Mihály fejedelem haláláig, itt bevégzi érte
kezése első részét, a folytatást a második részben 
ígérvén. 

Az érdekes előadás a meglehetős számmal 
egybegyűlt hallgatóság figyelmét mind végig ébren 
tartotta, és feszült várakozást ébresztett a folytatás 
iránt. A felolvasás végén élénk tetszés nyilvánult. 

Ezután a gyűlés eloszlott. 

Második tudományos ülés. 
Szardán j a n u á r i u s 29-kén 1862. 

Dr. S z a b ó J ó z s e f alelnök elnöklete alatt. 
2. Nagy Leopold ügyvéd értekezik a kenyér

mezei ütközetről és ez ütközet emlékére ott emelt 
köemlékröl. Az ütközet nagyon részletezett elbeszé
léséhez egy indítványt csatol az eltűnt köemlék 
helyreállítása iránt. 

Az elbeszélés részletei részint nem ujak, ré
szint nem elég hitelesíttettek; az indítvány visz-
hangra nem talált; az előadás végin tetszés nyil
vánult. 

3. Brassai Sámuel folytatja naptári értekezé
sét az u. n. kulcsokat fejtegetvén és megmutatván 
hasznukat az egyházi és történelmi korszámlá
lásban. 

Figyelemmel hallgattatott és tetszéssel fogad
tatott. 

Ezek után a gyűlés elosztott. 

Harmadik tudományos ülés. 
Szerdán febr • l íár j^u s 12-kén 1862. 

Gróf Mikó Imre Ö nmlga elnöklete alatt. 
4. Tanár Kocsi Károly eléád egy \geologiai 

rajzot e czim alatt: „Kolozsvártól a Batrináig és 
viszsza" ismertetvén az e kirándulása alkalmával 
bejárt hegységnek földtani viszonyait és némely 
növényzeti sajátságait és bemutatván az észlelt szik
lafajokból és kövületekből példányokat a bejárt vi
dék kísérletképpen vázolt földtani térképével együtt, 
a melyeket előadása végén a Múzeum gyűjtemé
nyei számára ajánlott. 

A felette érdekes előadás egyfelől örvendetes 
jele levén ennek, hogy a szorgalmas értekező mily 
szép sikerrel foglalkozik a természet buvárlásával, 
másfelöl azt az. óhajtást ébreszté, hogy vajha ifja-
ink közzül minél többen adnák magokat a termé
szettudományok éppen oly jutalmazó mint gyönyör
ködtető mivelésére. Az értekező érdemelt tetszést 
és ajándékáért köszönetet aratott. . 

5. Kővári László a Leopoldinum diploma ke
letkezéséről irt történelmi értekezésének második 
része olvastatik. 

Idő rövidsége miatt félbeszakasztatik és foly
tatása jövőre halasztatik. 

Ezek után az ülés eloszlott. 

Negyedik tudományos ülés. 
Szerdán mártius 12-kén 1862. 

Dr. S z a b ó J ó z s e f alelnök elnöklete alatt. 
6. Egyleti titkár Finály Henrik olvas egy bí

rálatot a Czuezor Gergely és Fogarasi János m. a. 
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tagoktól készített magyar Szótár felett, a melyben 
azt igyekszik bébizonyitni, hogy e szótárnak se ter
vezete se kivitele nem felel meg az iránta mutat
kozott várakozó részvétnek s azt az óhajtást feje
zi ki, hogy az akadémia ne engedje e szótárt ily 
alakban tovább folytatni, hanem vétesse újabb át
vizsgálás és átdolgozás alá. 

7. Brassai Sámuel m. h. igazgató kezdi olvasni 
ily czimü értekezését: „az exact tudományok kö
vetelései a philosophia irányában," a melynek czél-
ja a materialismus elharapodzásának ellene működni. 
Az idö eltelvén félbe kellett olvasását szakasztania. 

A hallgatóság szép számmal gyűlt volt egybe 
és érdekeltséggel hallgatá mind a két értekezést. 

Ezek után az ülés eloszlott. 

Ötödik tudományos ülés. 
Szerdán ápr i l i s 9-én 1862. 

Gróf Mikó I m r e ö nmlga elnöklete alatt. 
8. Tanár Gyulai Pál olvassa gróf Teleki Do

mokos történelmi értekezését az 1817-ben Erdély
ben uralkodott Ínségről és éhhalálról, a melyben hi
vatalos kútfőkből nagy szorgalommal öszsze van
nak állítva az adatok arról, hogy a nyomor mint 
eredért; két terméketlen év által, melyik részében 
az országnak mily mértékben uralkodott, és mi mó
don igyekeztek hatóságok, testületek és magánosok 
rajta enyhíteni, végre mint vetett neki véget a reá 
következett esztendő dúsgazdag termése. Az eléa-
dás minden keresett és költői diszitést mellőzve, 
egyszerűen és szárazon a tények öszszeállitására és 
elésorolására szorítkozott. Ezt követte 

9. Dr. Ötvös Ágoston emléke, egy rövid élet
rajz, irta Weszely Károly tanár, felolvasta egyleti 
könyvtárnok Szabó Károly. 

Ez utóbbi munka elhunyt derék tagtársunk 
emlékére az egyleti évkönyvben meg fog jelenni. 
A közönség szép számmal jelent volt meg a gyűlés
re, és örvendetes érdekeltséget tanúsított. 

Ezek után az ülés eloszlott. 

Hatodik tudományos ülés. 
Szerdán május 14-kén 1862. 

Gróf Mikó I m r e ö nmlga elnöklete alatt. 
10. Tanár Takács János értekezést olvasott 

a világosság sugarainak vegytani hatásáról, előa
dását elémutatott rajzokkal világosítván. Az eléa-
dás fö czélja volt a természettan ez ágában történt 
legújabb felfedezések ismertetése, a melyet az elé-
adó a tárgy bőségéhez képest elég rövidre szorí
tott öszsze. 

Ez az eléaflás elfoglalván a rendelkezésre levő 
egész időt, más tárgy nem vétetett elé. 

Ez után az ülés eloszlott. 

X Muz. évk. II. kötet. 
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Hetedik tudományos ülés. 
Szerdán sepiember 10-kén 1862. 

. Dr. S z a b ó J ó z s e f alelnök elnöklete alatt. 
11. Olvastatik egy jelentés az id. gr. Teleky 

Domokos által Erdély néhány pontjain tett kutatá
sokról kőszéntelepek után, a közlő nemes grófnak egy 
bevezető levelével együtt, a melyből kitűnik, hogy 
noha Erdély nem gazdag a bányászatot érdemlő 
kőszéntelepekben, mégis van Almás mellett oly kő
széntelep , a mely a bányász szorgalmát eléggé 
megjutalmazná, hogy ha a közlekedés javulása ál
tal a kibányászott kőszén elszállítása köuynyebbé 
és ennél fogva olcsóbbá válnék. 

A meglehetős csekély számmal egybegyűlt 
közönség figyelemmel hallgatá az érdekes közle
ményt. 

12. Indítványba jővén, hogy a közelebbi tu
dományos ülés halasztassék el novemberig 

egyhangúlag elfogadtatik. 
Ezután az ülés eloszlott, 

Nyolczadik tudományos ülés. 
Hétfőn november 24-kén 1862. 
Dr. Szabó József alelnök elnöklete alatt. 
13. Olvastatik Brassai Sámuel m. h. igazgató 

értekezése az éledésről és életkezdésről, a mely
ben elmondván és ismertetvén az értekező mind 
azokat a néha igen kényes kivitelű kísérleteket, a 
melyeket különböző tudósok tettek annak kipuha-
tolására, vájjon az ugy nevezett spontanea generatio 
létezik-é vagy sem, a szerző e kísérletek eredmé
nyei alapján a spontanea generatio létezését tagad
ja, és mindennemű életképes állomány eléállására 
szükségesnek állítja, hogy valamely hozzá hasonló 
állományból vegye eredetét, Így vélvén végre leg
jobban meghatározhatónak a szerves és nem szer
ves lények különbségét, hogy szerves lény az, a 
mely magához hasonlótól származván ismét képes 
magához hasonlót nemzeni, szervetlen pedig az, a 
melyben e képesség nincs meg. 

14. A titkár emlékezetbe hozza, hogy erdé
lyi püspök Haynald Lajos ő nmlga az egylet által 
egy 300 ftnyi dijt tűzött volt ki, arra, hogy Íras
sék meg Erdély történelme a Rómaiak uralma alatt, 
a fenmaradt emlékek tekintetbe vételével. E pálya
díjra az annak idején hírlapikig közzé tett jelentés 
szerint a kitűzött határidőre két pályamunka érke
zett; bé, egyik e jelige alatt: „História est testis 
temporum, lux veritátis, vita homiuum," a másik e 
jeligével: „Felforgat a nagy századok érezkeze, 
Mindent." E két munka három bírálónak adatván 
ki, mindegyik külön írásban adta bé véleményét, 
és mind a három vélemény egyhangúlag oda üt ki, 
hogy a második pályamunka, az t. i., a melynek 
jeligéje: „Felforgat a nagy századok érezkeze Min-
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dent," nem csak pályatársánál hasonlifatlanul jobb, 
hanem magában tekintve is, a körülményekhez ké
pest hozzá tartható igényeket a tudomány jelen ál
lása szerint kielégíti, a minél fogva a dij, annak 
Ítéltetett. Az eléadás után felbontja azt a közös bo
rítékot , a melyben a névrejtö levélkék hivatalos 
pecsét alatt le voltak téve , kiveszi belőle azt a 
levélkét, a melynek jeligéje „Felforgat a nagy szá
zadok érczkeze Mindent," és ezt is kibontván ki
hirdeti, hogy benne a díjnyertes pályamunka szer
zőjének neve „Vas József kegyesrendi áldozár és 
gymnasiumi tanár Váczon." Azután a másik levél
két kibontatlanul a gyülekezet szine előtt elégette. 

A közgyűlés alkalmából nagy számmal egy
begyűlt hallgatóság a díjnyertes nevét hangos él
jennel üdvözölte. 

Ezek után az ülés eloszlott. 

Kilenczedik tudományos ülés. 
Szerdán deczember 10-kén 1862. 

Gróf Mikó I m r e ö nmlga elnöklete alatt. 
15. Tanár Nagy Lajos egy népszerű eléadásu 

értekezésben ismerteti a Skerisorai jégbarlangot. 
16. Finály Henrik kezdi olvasni a „Magyar 

nyelv szótára" ügyében tett felszólalása következ
tében Fogarasi János úrtól az akadémia eleibe ter
jesztett rendreutasitására válaszoló értekezését, elő
re bocsátván, hogy noha e munkája az akadémia 
eleibe van terjesztve, és ennek határozata követ
keztében az „Értesitö"-ben mégis fog jelenni, még
is helyén látja válaszát ugyan annak a közönség
nek bemutatni, a mely előtt elsőben is felszólalt. 

Az idő haladtával a felolvasást félbe kellett 
szakasztani és folytatását a közelebbi ülésre hagyni. 

Ezek után az ülés eloszlott. 

1863. 
Első tudományos ülés. 

S z e r d á n j a n u a r i u s 14-kén 1863. 

Dr. S z a b ó J ó z s e f alelnök elnöklete alatt. 
1. Finály Henrik folytatja és bevégzi a múlt 

ülésben olvasni kezdett értekezését a „Magyar nyelv 
szótára" ügyében. ' 

2. Szabó Károly könyvtárnok bemutatja azt 
a XVI és XVII-ik százbeli 17 darab kolozsvári és 
lőcsei magyar nyomtatványból álló kötetet, mely 
egykor Benkö József s ennek halála után Benkö 
Ferencz enyedi tanár tulajdona volt, kinek fia Ben
kö Ferencz úrbéri tszéki nyugalmazott tanácsos 
ajándékozta e becses kötetet a múzeum könyvtá
rának. Szóbeli előadásában némi tájékozó észrevé
teleket bocsátván előre a régi magyar irodalmi és 
nyomdászati viszonyokról, a most már külön külön 

köttetett darabok tartalmáról, irodalmi és könyvé
szeti becséről röviden értekezett, s végre a közön
séget figyelmeztetve kérte, hogy az afféle, ma már 
igen is ritkákká vált régi magyar nyomtatványok 
felfedezésére, megőrzésére s megmentésére fordít
son különös figyelmet s igyekezzék közre munkál
ni, hogy a régi magyar nyomtatványokban már is 
gazdagnak mondható könyvtárunk e részben minél 
örvendetesebb gyarapodást uyerhessen. 

Ezek után az ülés eloszlott. 

Második tudományos ülés. 
Szerdán februárins 11-kén 1863. 

Elnökölt Dr. S z a b ó J ó z s e f alelnök. 
3. Szabó Károly könyvtárnok olvasta Torma 

Károly beküldött értekezését „Dacia felosztásáról a 
Kómaiak alatt." 

Ez az értekezés kitöltvén az egész időt, a még 
bejelentve volt második értekezés eléadása a köze
lebbi ülésre halasztatott. 

Ez után az ülés eloszlott. 

Harmadik tudományos ülés. 
S z e r d á n m á r c z i u s 11-kén 1863. 

Dr. S z a b ó J ó z s e j f alelnök elnöklete alatt. 
4. Brassai Sámuel m. igazgató értekezik a 

természetrajzi muzeumok elrendezéséről és rendel
tetéséről; Agassiz nyomán elésorolván a rendezés 
különböző módjait, és kiemelvén különösen a hazai 
viszonyokat, saját muzeumunk természetrajzi osz
tályára von következtetést. 

A felette érdekes elmélkedés kitöltötte a ren
delkezésre állott egész időt. 

Ez után az ülés eloszlott. 

Negyedik tudományos ülés. 
Szerdán ápr i l i s 15-kén 1863. 
Gróf Mikó I m r e ö nmlga elnöklete alatt. 
5. Kővári László olvassa „gróf Bethlen Mik

lós emlékiratainak hitelességéről" czimü értekezé
sét, melyben gr. Bethlen Miklós 3 rendbeli, u. m. 
magyar, latin és franczia emlékiratai tartalmának 
egybevetéséből s még más bizonyítványokból is azt 
mutatja ki, hogy az emiitett szerző 1739-ben fran
czia nyelven kiadott emlékiratai nem költöttek, a 
mint némely tudósaink állították, söt éppen oly hi-
telességüek mint latin és magyar emlékiratai, söt 
még annyival is inkább nagyobb becsüek, mivel ben-
nök Bethlen éppen azt a kort irja le bővebben, a 
melyet a más két rendbeli munkájában csak nagyon 
röviden érintett volt. 

9 
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6. Ugyancsak Kővári László felolvassa a tör
ténelmi szakosztály véleményadását az iránt, mi 
módon kellene eljárni Erdély helynevei egybegyűj
tése körül. Ugyanis Pesti Frigyes a Magyar biro
dalom helynevei öszszegyüjtését tervezvén, az er
délyi részre nézve a kir. főkormányszékhez folya
modott volt vállalata támogatásáért, és a kir. fő
kormányszék felszólította a múzeum-egyletet, adjon 
véleményt arra, mi módon lehetne e vállalatot leg
sikeresebben támogatni. Az igazgató választmány a 
kérdést a szakosztályhoz utasítván, a szakosztály 
ki is dolgozta tervét és ez ülésben előlegesen meg
ismertette. A terv veleje ez: Szólittassék fel Pesti 
Frigyes, hogy munkája tervéhez alkalmazott rova-
tos mintaivet készítsen, a mely hatóságilag kikül
detvén minden egyes községbe, mintegy útmutatást 
adna arra, mi módon járjon el minden község elöl
járósága a területéhez tartozó minden hely nevé
nek bejegyzésében. Ez iveket a kir. főkormányszék 
kiküldené a községeknek kitöltésre, bizonyos határ
napot tűzvén ki a kiküldött ivek betöltésére. A szak
osztály azonban abbéli meggyőződését fejezvén ki, 

hogy ez úton éppen tökélyes eredményt nem lehet 
remélni, ajánlja, hogy a múzeum-egylet terjeszen 
fel egyúttal indítványt arra, hogy a főkormányszék 
mellett statistikai osztály állíttassák fel, a mely 
idővel a legtökélyesebben fogná egybegyűjteni a 
kérdésben forgó adatokat. 

Ezek után az ülés eloszlott. 

Ötödik tudományos ülés. 
S z e r d á n m á j u s 13-kán 1863. 

Dr. Szabó Józse f alelnök elnöklete alatt 
7. Finály Henrik olvassa jelentését a Vajda-

Hunyadon felfedezett régi épületmaradványok meg
vizsgálására az igazgató választmány megbízásából 
tett körútjáról. ' 

Ezután az ülés eloszlott. 
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