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MUaEUMI rfizerEK.
AZ ERDELYI NEMZETI MUZEUM TERMESZrTTAR
(ALLAT-, AsvANy-, NovpNyrAR) ES AZ ERDELYT MUZEUM EGYE-

SUIpr TER\IESZETruoouArqYI SZAKoSzTAI-yAuex

ERrnstrOJE.
I. k6tet. 1906. l. 6s 2. lizet.

A ,,Mfzeumi Fiizetek".

SznRKESZ'r6t ey6szo.

lrta : Dn. Ap.6.rnv Isrvix.

Iidvetenr 6,n is azI a j6 pflldil, melyet az 6,n igen tisztelt barhlon-r
Dr. Ennulrl PAt- adott, mid6n az ,,Erd6lyi Mtizeum" dj folyamht, mint
annak szerl<eszt6je, a kijzons6gnek bemutatta. Szeretn6m ut|nozni az 6
el6szavhnak t6.rg,vias 6s nyugodt hangjln. Ha nem eg6,szen sikerill: van
arra is ments6gem

Az Erd6lyi Mirzeumegyesiilet uj alapszabhlyai megvirltoztatthk a
a szakoszthlyok helyzetet az egyesiiletben. A r6gebbi alapszabiiyok, de
kiilcindsen az azok 6rtelm6ben, 6s kiss6 bizony elleniikre is, kifejl6dott
gyakorlat az ErdllyiMfzeumegyestiletet csak an5'aegyesiilet6v6 tett6k k6t
teljesen fiiggetlen m6s egyesiiLletnek, a bdlcs6szet-, nyelv- 6s tcirt6nettudo-
mhnyi szakosztillynak 6s az orvos-term6szettudomr4nyi szakosztillynak.
A k6t szakoszthlynak egym6shoz nem volt semmi koze; a Nftizeumegye-
srilethez is csak annyi, hogy a Nlfzeumegyesiiiet adla a szakosztillyok
anyagi eszkcjzeinek legnagyobb r6,sz6t. Egy kis r6,szI szolgilltattak a Iagsdgi
dijai azoknak, a kik csak az lllet6 szakosztSlynak voltak t+gjai, de nem
a Nlilzeumegr esiiletnek mag6nak is.

lgy a \luzeumegyesiiletn:k a szakoszlalyokra forditott 6vi 8000-
10000 korondb6l csak az a dics6s6g lett volna a haszna, mely a szak-
osztiLlyok tudom6nyos miikdd6s6nek sikereibSl a l,lfzeumegyesiiletre volt
visszasug6rozand6, no meg azok a kiilrinbciz6 foly6iratok, melyeket a
szakoszlalyok kiadv6nyailrt az Ercl6lyi Mfzeum kcinyvrSra kaphatott
volna cser6be, ha van, a ki ezI a csereviszonyt 6polja 6s a cser6ben 6rke-
zett nyomlatv6nyokat rendben lartja 6,s meg6rzi vala.

Tudom6nyos dics6s6gben ftirridv6n 6s a kcinyvthr ilyetln gyarapo-
d6s6t is elegend6nek Iartv6n, a Mfzeumegyesiilet vezetSi azt hirdettlk,
hogy Gr6f }Itxci I'nne szelleme biiszk6n tekinthet \e az Erdllyi Mfzeunr-
egyesiiletnek arra az fillapothra, mely a mult szdzad nyolczvanas 6s
kilenczvenes 6veiben kifejl6ddtt. Magyarcrszdg azonban lassank6nt elfeledte,
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hogy Erd6lyben valaha mtizeumot alapitottak, 6s maguk a kolozsvSriak
is azt hitt6k, hogy a Erd6lyi Mrizeumegyesii{et meghalt 6s bebalzsamozott
mrimi6j6nak nem ingyenes \rizete neheny egyetemi tandrnak szakeftS
kezeire van biz\ta.

Akadtak azonban nehenyan a jtivev6nyek kozott, a kiket keseriis6ggel

nem miikridik.

Az Frdllyi Mfzeumegyesiilet ne legyen a mflt hagyom6nya, melyet .a
t6tlens6gi er6 tart fcinn csup6n; a mely 61, mert nincs elegend6 ok 6s
alkalom arra,hogy kimtiljon. Ebredjen rijabb, fokozottabb 6letre; ne 6ljen

Ftizetek is els6 sorban annak a tudom6nyos munk6ss6gnak kozl6s6re
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hatnak ki a Termbszetrajzi trizetekb6I az6,rI, hogy m6s t6rgyuaknak
engedj6k 6t a helyet.

A Term6szelrajzi b-ijrzelek a Szakosztlly szakiil6sein el6adott, fcil-
olvasott vagy bemutatott tudomAnyos kozlem6nyeket fogj6k tartalnazni,
els6 sorban az Egyesiilet tagjainak munk6ss6gS:1, beszdmolast az el6ad6k
saj6t bilv6rlatainak eredm6ny6r5l, birS.latos ismertet6seket 6s szakszerii
Idj1koztat|st eg}rs5 6ltal6nosabb 6rdekii tudom6nyos k6rd6sek mai 6lla-
pota fel6l.

Mindenben a szakszeriis6g tekintetei, s a vil6girodalom tudom6nyos
szinv onalfinak kovetelm6nyei fognak v ezeitni.

A szakszeriis6,g azonban nem azt teszi, hogy kozlernenyeinket csup6n
a szakember, avagy 6ppen csal< is az, a ki az 1l1et6 t6rgygyal ktilonlegesen
foglalkozik, 6rthesse meg. Lehet valami szigorfan szakszer'I 6s m6gis
mindenkinek 6rthet5, a ki nek n1mi titalillos t e r m e s z e t t tr d o m 6. n y i rntivelt-
sege van.  Sajnos,  nem el6g azt  mondanom: n6mi 6 l ta l6nos m[ ive l ts6ge.
A term6szettudomdnyi ismeretek m6g nem oly m6rt6kben alkot6 elentei
az taltalilnos miivelts6gnek, mint a mily m6rt6k megilletn6 6ket ahhoz
k6pest, mekkora r1szik van a mai ember sors6nak int6z6s6ben. Attndl
inlr6bb arra kell tcirekedniink, hogy szigoruan szakszerf. clolgainkat is
ugy acljuk e16, hogy veliik nem szaketnber olvas6inknak 6ltal6nos miivelt.
s6g6t is dregbbithessiik. A szakszeriis6g nem a neh6zkess6gben, nem az
6rthetetlens6gben 6ll, hanem az ir6nak folt6tlen uralm6Lban t6rgya ldlott
6s a kifejez6sek pontossilgdban, az el6addsnak tudornSnyos igazsAgfhan.
Ha meg van a kell6 t6r, minden tdrgyat lehet oly elemileg el6adni, hogy
a miivelt olvas6 klilonleges el6ismeretek n6lkiil is meg6rthesse. Az persze
rn6s k6rd6s, megadja-e foly6iratunk ehhez mindig a sziiks6ges teret.

A mi a vil6gir<idalom tuclom6nyos szinvonal6nak kcivetelm6nyeit illeti,
azok a t6rgyon val6 folt6tlen uralkoddson, a vizsgLlat mai m6dszereinel<
ismeret6n kiviil leginkl"bb az eredetis6gben, a vtzsgLlat on6ll6sirg6ban 6s
a kozl6snek becsiiletess6g6ben, megbizhal6sl,gihan 6llanak.

A ki ismeri a I6rgyat, az itdja, hol van mlg az 5 vizsgiiataira
sziiks6g, hol hagytak a kor6bbi vizsg|lok munk6i h|zagokat; melyek a
n6,g Iiszthzand6 l<6rd6sek. Az ilyen nem fog mhr elint6zett dolgokban ol.y
folfedez6sekkel el56llani, a melyek a tudom6ny 6vkonyveiben m6r fdi
vannak jegyezve, m6sokt6l meger6sitve avagy talin 169 meg is czdfolva.
A mi magyar tudom6nyos irodalmunk bizony tele van ilyen kis6rletekkel,
mert oktatni akar nAlunk az is, a kinek m6g tanirlnia kellene az ilIet6
I6rgyr6l; mert kozolni, irni akar, a kinek rn6g olvasnia kellene, de nagvon
sokat.

Es a k i  ismer i  a  tSrgyhhoz sz iks6ges m6dszereket ,  az azt  is
tudja, hogy a szamhra m6sokt6l meghagyott munk6hoz mik6pen fogjon
hozz6, hogy milyen r-itakon juthat eredm6nyre, vagy legali$b annak a jogos
elrnondhat6sithoz, hogy ezid6 szerint a k6rd6s nem oldhat6 tneg. Persze,
az .ilyesmit nem kell 6ppen a nyilv6noss6g el6tt elmondani. A nri tuclo-
m6ny-os irodalmunk b6velkedik az lgynevezetl negativus eredm6nyekkel
is. Oszint6bben eredm6nytelens6gnek mondj6k az ilyenekeL Ha valaki
valamely tflrgygyal b6rmily sokat, b6rnrily tudom6nyosan foglalkozott,
abb6l m6g nem kdvetkezik, hogy irjon is r6la. Irjon, ha ,,positivus ered-
m6nyre" jutott ; de hallgasson a negativus eredm6nyek feltil. YaI6 igaz,
hogy akkor nagyon sok tud6sunknak mer6 hallgat6s volna ^z osztalyr|sze.

til
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mdny sem. De eg6szen m6s dolog magyartil miivelni a tudom6nyt, mint
francziilul, nbmetiil vagy angohil. N6metiil miivelheti a tudom6nyt az is,
a ki magyarul irja tcjbb6-kev6sbb6 tudom6nyos munk6it; viszont magyarirl
miiveli a tudom6nSzt, mil<or n6metiil ir is, az, a ki a maga egy€ni szel-
lemi eszkozeit a kiizdelemhez, a miben a tudom6ny 6ll, magyar nentzeti
saj6ts6gokb6l meriti.

Amaz emlitett alkalommal DBAr FenBNcz munk6ss6g6t 6llitottam
oda mintak6piil a tudom6ny miivel6s6nek magyar nemzeti rn6djShoz is.
DBrk FnnBNCZ nem v6gezte a hangydnak porszemeket rakosgat6, de,
sziinetet nem ismer6 siirg6ssel, hangyatermethez l<6pest 6ri6si hegyeket
tornyosit6 munk6jat. Szellemi ruuuk6j6nak java r6,sz6t a magyar tud6s
akkor v6gzi, mid6n a fciliiletes it6l6 tetlenseggel vhdolja. Nem a sajt6-
fcjstdktSl vhrja 6, hogy f6lbemaradt gondolataira az nyomja a k6sznek
szinezet|L Egy DrAr FBnBNcz l<ezbben nem mank6ja a toll a gondolatnak,
hanem az eszmlknek diadalra sz6guld6 paripdja. Ha m6r egyszer tollat
ragadt, akkor is csak rcivid kivonat6t irja meg annak a k)nyvnek, a
melyet b6mulatos enl|kezetl,nek Iiszta lapjain, leirt bdtfikre nem szonilva,
k6szebben megalkotott, mint n6rnet szaktarsa a ntaga konyvpiaczra adott
vaskos kcitetet. Hetekbe ker61, mig ezt a kotetet elolvasod 6s meg6rted
-- ha meg6ded; 6vekbe Iart, rnig v6gig gondolod mindazt a gondolatot,
a mit annak a le nem irt kdnyvnek kivonata benned lbresztelt.

A mag5'ar tud6s nem sokat ir 6s ktiloncjsen nem ereszti hosszti
l6re a munk6it. Tal6n nem is olvas annyit, rnint m6s ; tal6n kevesebbet
is olvas, mint n6ha kellene. De megfigyelni szeret 6s tud ; 6s m6g jobban
szeret 6s tud elgondolkodni a megtanirltak 6s megfigyeltel< fdl6tt. Az 6
lelke kiiltinos m6don term6lieny talaj ; nem vet bel6 sokat, de, ha kdnnyii
bizht vetelt is bel6, az arathskor minden kalSszban sz|,zAval van a szem,
6s csupa neh6,z, acz67os, piros magyar bizaszem. Khr, hogy a magyar
tud6s gyakran l6bfn hagyja puszttilni a term6s6t ; talin lusta learatni,
talin tudja, hogy ning5 kinek eladnia.

Es itthon van legkevesebb 6ra a term6senek. Mi, magyarok, honfi-
t6rsainknak hi6ba irunk. Itthon alig olvasnak ; ha el is olvasnak, f6lre
dobnak 6s nenr tartjhk 6rdemesnek tovdbb gondolni a mi gondolatainl<at.
Mennyiszer olvasok magyar ir6inkban kiilfcildiekb6l id6,zett olyan dolgokat,
a melyeket 6,n m6r magyarril r6gen megirtam, de nem olvasott el, vagy
nem jegyzett meg itthon senki. Es ha meg is irtam a vil6girodalom sz6-
mdra idegen nyelven is : honfitSrsaim az '€n gondolataimat a kiilfcrldi
tanitvhnyaim szavaib6l ellenem szoklitk id6zni. Emlegetik azt, a mit oda-
kiinn ellenern irtak, de felcdik mindazt, amibennekem ottisigazatadnerk.

Ez a szellem, a mi miatt nemcsak 6,n panaszkodhatom, Ial6n aleg-
nagyobb akadLlya a magyar tudom6nyoss6g kifejl6d6s6nek. Mert, ha nincs
i s  magya r  t udom6ny ,  az6 r t l ehe tne  magya r  t udom6nyoss69 .  A  ba j
nem ma keletkezett ; ma, a nemzeti 6,rz!s ritkasdga miatt, csak pusztitobb,
mint valaha. De megr6gta mhr a tudom6n.yoss6gunk gyokereit is, Mert
vannak a magyar tudom6.nyoss6gnal< honi talajba m6lyedt gydkerei. Tobb
szdz 6v6n6l, hogy elv6gthk azokat a gyoliereket. De nemcsak mindazo-
kat a gyokbrsziilait a tudom6nynak t6pt6k el, a melyek honi talajba
m6lyedtek, hanem azokal is, a melyek m6s nemzeteh irodalm6bol szivtiLk
a t|pl6l6kot, 6s csup6n a n6met irodalommal hagytak tudom6n-vunk cse-
nevlsz fhjhnak osszekottet6st. A nyelvfjit6s kor6ban volt ez; akkor iitot-
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t6k red tudom6nyunknak nemcsak szellem6re, de nyelvezetbre is a n6met-
t6l val6 ftigg6snek rabszolga b6lyeg6t. Re6 mutattam erre a b6lyegre nt6r
r6gen; nem olvast6k el a tnit irtam, nem kcivettlk a tandcsaimat. Ma is
csak neh6ny tanitvitnyom 6s lelki rokonom kciveti.

Mi az oka szellemi szolgas6gunknak, holott a magyar l6lek igazLn
gondolkod6sra 6s pedig f6leg tudom6nyos gondolkod6sra termett ? K6ts6g-
kiviil a politikai 6,s gazdasdgi ftiggfs, a melybe juttatott egy n6met nyelvii,
idegen szellemii 6s nemzcti l6tiink ellen tor6 hatalom. Es legink6bb oka
az, hogy ennel< az idegen tcirekv6snek annyi k'6sz szolghia akadt a sai6t
v6reink kozott. Az idegen tal6n nem tudta volna rigy kiolni belSlijnk az
onbrzetet, az onbizalmal, mint maga a tmaglar. Idegennek tal6n nem
hittlik volna el, cle a n6met lexikonokb6l honfitrirsaink is megtanrilt6k 6s
fntalan ism6telgett6k el6tti.ink egy vagy mhs fornr6ban, hogy a magyar nem
k6pes magasabbrendii szellemi foglalkozisra; hogv Nlagyarorszhgon az ilyen
munk6t csak a bev6ndorolt idegenek, f6leg a n6metek tudj6k v6gezoi.

Utolj6ra elhitt6k a legjobb magyarok is, hogy a mi tudom6nyos
irodalmunknak be kell 6rnie a relative j6val; az absolute j6ra, mhs sz6-
val, olyan tudom6nyos sikerekre, a melyek szilmot tesznek, s6t ir6nyt
mutatnak az eg|sz vi16g tudomdnyilban, ne is ttirekedjiink, mert hi6ba
tcirekedn6nk.

M5r gyermek ifjri koromban is kiizdcittem ez ellen a tan ellen. H6t
mi6rt ne tcirekedhetn6nk mi az absolute i6ra? Es mi6rt kellene, a mint
HBnMN Ollct mondotta, a ki pedig lalitn legmagyarabb 6s m6gis egyik
legtud6sabb tud6sunk, akdr csak egyelSre is be6rniink a relalive j6val ?
Azbrt, mefi kevesen vagyunk; mert kiizdiink a miinyelvvel s a nemzeti
ir6ny fcilvet6s6vel. Igy mondotta.

Egyiket sem tartom akadtiynak. Nem tudom, a ,,keveset" arra
6rtetle-e, hogy, mint nemzeL, vagy magyar tud6sok vagyunk kevesen ?
Hogy mi magyarok kis nemzet vagyunk, az€,rt a vil6g legnagyobb gon-
dolkod6i, tegnagyobb tud6sai is kikeriilhetn6nek kcizriliink. Nem vagyunk
oly kis nen'rzet, mint ma a belghk, vagy helyesebben a vall6nok 6s a
flamandok, mint a hollandusok, a ddnok, a sv6dek 6s a norv6gek. A
r6gi gdrrigdkr6l nem is sz6Lok. Es m6gis, hol vagyunk att6l, hogy a
tudom6ny tcirl6net6ben annyi r6sziink legyen, mint a hollandusoknak ?
Azok a miinyelvvel 6s a nentzeli irilny frjlvet6s6vel 6ppen rigy, csak
hogy sokkal sikeresebben kiizdenek, mint mi. Nagy elme, vil6gos f6 6s
munkaer6 a rni fajunkban tal6n m€g tobb akad. De hiilnyzik n6lunk a
kozszellem, mely valakit a tudom6nyoknak vaI6 onzetlen, vissza (idozatok-

t6l senr riad6 szolgllaIilra oszlokllne. Kezd6, a ki,61l6st 6s kenyeret v6rva
t61e, a tudom6nyra adja maght, m6g csak van, b6r rijabb id6ben azok-
nak a szltma is fogyton fogy. Sokkal, sokkal ritk6bb, a ki, mid6n m6r
kenybrhez, itllilshoz, s6t ranghoz is jutott, m6g mindig ugyanazzaL az
odaad6ssal szolgllnh a tudom6nyt, mint a min6 er6kifejt6ssel a keny6r-
ado tililsbrt ktizdott volt. Pedig tudomdnyunkat nagygyd nem a kezd6k,
hanem azok fognilk tenni, a kik a kell5 klpzettslget m6r megszerezt|k,
a kiknek gondolkod6sam6rmegiilapodott, a kik 6ll6sukn6l fogva a kell6
eszkozcikkel is rendelkeznek, s a kik red 6rnek arca, hogy tobbet dolgoz-
zanak, teh6t kevesebbet, de jobbat kdzoljenek, mint mikor kozlem6nyeik
szdmdval is versenyeznicik kellett 6ll6suk6rt. De h5t mi dsztdk6lje m6g
n6lunk az llyenekel a tov6bbi tudom6nyos munk6ss6gra ? Tekint6lyt, befo-
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lyrist, hatalmat eglszen mds eszk6zokkel szok6s, maghval a tudom6nynyal
nem is lehet szerezni. A ki m6gis tov6bb triri mag6t a tudom6nydrt, az
egyebet pedig keriili, s6t visszautasitja, azt eleinte bolondnak tartj6k, ut6bb
elfeledik, elevenen eltemetik. Az ilyennek mhr elSre le kell ntondania arr6l,
hogy a magyar nemzet kozmiivel6d6s6ben ir6nyit6 r6sze lehessen. Mun-
k6ja 6ppen a magyar tudom6nyoss6g szempontj6b6l, a tudom6ny miive-
l6s6nek kedvez6 kozszellem megteremt6s6ben medd6 marad. E fel6 a cz6l
fel6 csak keri.il6 ritakon lehet haladni ; de ritk6n fog ilyen ritakra I6pni az,
a ki a tudom6nynak akar 6lni.

A mi a mrinyelvvel val6 kiizdelmiinket illeti, az eddtg bizony nagyorl
kev6s tud6sunknak az idej1b6l s az erej6b6l foglalt le valamicsklt. Leg'
tcibben egyszer1en i.tveltlk a n6met miinyelvet 6s kiilonosen a n6met
miiszavakat.Atvett6k szolgai m6don, villtozatlanul. A m6s nemzetbeli olvas6
azt gondolhatja maghban, hogy a magyar ir6 voltak6pen n6mettil ir 6s
csak a forma kedv66rt szir magyar sz6kat a n6met miikijezbsek koz6.
Az eIs6 rendszeres kiizdelmet ez ellen a szolgaiass6g ellen 6n kezdettern
,6s folytattam, mint a hajdani Orvos-Term6szettudomdnyi SzakosztLly ter-
m6szettudorndnyi alszaka foly6iratAnak neh6ny 6ven 6t szerkeszl6je. Es
lblytatni fogom most, a nreddig a Mtizeumi F'iizeteket szerkeszlem, e
foly6iratban. De nem sztintem meg folytatni sernmif6le irdsomban 6s sehol,
a hol csak hatni tudtam, eddig sem.

Nem l6tom 6t, mi6rt kelljen csak nekiink magyarokttak abban a
csor-rkitott form6ban haszn6lnunk a latinb6l, gdrogb6l vagy m6s nyelvb6l
vett, illet6leg a latin vagy gorog sz6kb6l alkotott mfikifejez6seket, a mely-
ben azokat a n6met irodalom, a n6met nyelvszok6snak vagy a n6met
vissza6l6snek megfelel6e n, hasznillja. U gy anazokat a miikifejez6seket min-
den nemzet irodalma megfelel6en 6tidomltva alkalmazza: m6sk6pen a fran-
czia, az angol 6s az olasz. De veliink el akarjdk hitetni, hogy azok, n6metes
form6jukban, nemzetkozi miisz6l<. Nemzetkcizi azokoak a latin vagy
gorcig form6juk, de nem a n6met haszniiism6djuk. Mivel pedig a magyal
nyelv, dsszes r6gi nyelvtink 6s irodalmunk tanisirya szerint, csonkitatla-
nfl, a vbgzelik lekoptat6sa n6lkiil veszi 6t az idegen sz6kat 6s ebb6l
a csonkitatlan form6jukt6l idomitja a magyar hangtan kovetelm6nyeihez,
ha azok a sz6k a n1p nyelvkincs6be is 6tmennek: neki.ink az idegen
miisz6kat csak vagy latinos, illet6leg grirogos alakjukban, vagy,ha antiisz6t
az illet6 tudom6ny6g egy m6s nyeLv szavai koziil velIe, az illet6 nyelvben
haszn6latos formSj6ban szabad haszn6lnunk. Egy kiildn 6rtekez6sben mir
r6gebben b6ven kifejtettem ezeket az elveket. (SzerkesztSi megjegyz6sek
Dn. RuzrsKA BELA fr czikk6nek, ,,A siit6pataki Vilma forras vizbnek
chemiai elemz6se" n'iiszavaira vonatkoz6lag. Ertesit6 az Erd. Mfzeurn-
egylet Orvos-Term. tud. Szakoszliiyitb6l. II. Term. tud. Szak. XXII. k<jtet

[1e00]  p.  101-123.)
J6l tudom, hogy elveim diadalra juttat6sSnak nagy akadilIyai vannak.

AkadSlyai kiilcincisen az iro kbnyelemszeretete 6s itltalilnos miivelts6g6nek
fogyat6kossiLga. A k6nyelemszeretet leiratja vele a miisz6kat fgy, a mint
azokal a n6met irodalomban, y&S!, a mi egvre megy, az eddigi magyar
irodalomban klszen kapja. A kell6 6ltal6nos miivelts6g hi6nya, kiilonosen
latin es gordg tud6s6nak kis m6rt6ke, pedig nem engedi meg, hogy a
n6netesen csonkitott alakb6l helyesen visszaalkossa a mfisz6nak eredeti
formhjitt. Egy latin, gorog, n6met, francia 6s angol etymologiai sz6ttr 6s
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tigy, a lrogyan a n6met..ember ejti ki, a hogyan tehrit ki kell ejteni,
:n?cyar brjtiikkel egyilltalihan nem tuclom leirni"A kiejt6s szerinti ^igyui
ir6s csak a mai nemzedlk hall6s,6nak megtirdkit6s ei a mai nemzedlk
miivelts6genek trikre, illet6leg mfive
irils 6ltal6ban nem is mds, mint a r
s6nek egyik m6dja: a helyesirds el6i
a melynek terh6t minden 6ron csdk
ban szeretem 16tni, 6s megdrizve sz
az irAst6l fiiggetlen term6szetes tov6l
s6t a magvat nemzelnek eg6sz mr
egy lapja tal6.n keseriis6ggel tdlt e
melyet nem akarok megtagadni.

A kiejt6s szer.inti ir6s a. volaprik fel6 vezetd rit. A kie.ft6s szerinti
irr4s elt6pi nemzeti lettink gydkereit; a szdrmaza.s szerinti rrasm6d ttpolja
azokat a gydkereket. A kiejt6s szerinti ir6srn6d lehet m6s nemzetekre
n6zve a tovSbbfejl6d6s, a szellemi ft
nemzetre nbzve a nemzeli sai6toss
nemzeti tov6bbfejl6desnek megiagad,
a cz|lszeriis6g k6rd6se. Az a k6nye',
nemzeti jdvend6nket adjuk el. Es k
azoknak az ujsS.girbknak a kedv66r1
m6s is, az eml1kezetbSI val6 irilsra
neveztek el. A helyesirds ellen v6tr
tagadni 6s a helytelen ir6sb6l a kiej
a m^gyar nerrzetre re6 k'nvszeri.reni, vagy arra a magyat nemzeret re6
cs6bitani. A cs6bit6s ma, micidn mindenriftli lehet6 legkisJlb egy6ni munka
6r5n valo boldogr-il6s a je.rszo, sajnos, nagyon konnyEn sit<erriirret. A nem-
zeti miivelts6g k6rdese, hogl' ng sikerLilj'dn I 

-

.. A tudom6nyos szinvonar.ak fdntebb el6sorort koveterm6ny ei kozfil
sz6lirnom kellene m6g a vizsgilIat onilllositgilrol 6s a kcizlZs becsiiletes_
s6'96,r61, megbizhatirsasg\6]. A magyar tud"om6nyos iroauJom ezeknek a
kovetelm6nveknek sem ferert.minclig 

ry:g. e bizonyitdst, azthiszem,elengedi
az olvaso. Nem is idozont hosszalabbin e targyndl.'
. . .47 dndll6s6g f6kbnt arra vonatkozik, ho{y az ir6 a sajht 6,rz6k6vel
lszlelt 6s a saj6t fej6vel gondolkodott l6g1'en. Az 6n6ll6 E,szlelethez m6sok..
nak a tdrgyra vonatkoz6 kozl6seib6l t<eiZtiryunt el6; de abban a piilanaf
!an'.${9n magunk r,'izsgd.runk, feredjrik el, i mit el6itrink m6sok eszreltek.
A tekirt6lyekt6l tanirljunk; de ne iz elismert tekint6lyek fej6vel gondol_
kozzunh. Ehhez is cin6rzet 6s er6s akarat, s6t, a mi "uirronvuinr. "korott,
bizonyos cinmegtagadds 6,s elsz6nts6g is kell
. . .4" a,vizsgalal pillanat6ban er is feledtrik, a mit er6ttiink m6sok
lszlelrek,a kozl6,s el6tt minden esetre jusson az eszinkbe. Mert akoztls
becsiiletess6ge meg f5leg abban 6ll, hofy akkor se hallgassuk er a m6sok
lszleleteit, vagy a.m6sok munkaj6nak {y6b gyrimdlcseit, ii 

" 
saj6t mun_

k6nk is ugy,anazokat a_ gyiimdrcloket 6"rielte.-ilre csak azt id,6,zzik, a kit
meg akarunk czhfolni. Hiszen a munk6nkat nem kellkozz6 tenniink akkor
is, ha. eredm6nyeink csak a m6sok eredm6nyeit erdsitik -"g ?. sem uj
adatokkal,-sem 

_ri1 go.ndola.tgkkal nem jd.ilhatunk a tuooma?y kincseinek
gyarapitdshhoz.Bivinlataink kdzben min-den esetre tanriltunk akf,or is ; 6rjiik
be azzal. Avagy, ha valaki valamelyes bizakodilssar m6gis koii tisziaz ilyen
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munket is, ne magyar olvas6inak szakbeli ifuatlanshgihan bizzbk' mely az

O ,il 
"."Ati,enveik6-nt 

fogn5 elfogadni ad', a miben m6sok m1r megel6zt6k .
#ffi;;i-Vr-i., fr-gy -igyu.il iiott miiv6t rigysem igen olvassa el

Iehetne kett6 vagy n6gy is, 6s ne rrondjuk pirosnak,.? \i k6k vagy s6rga

i, t.t"t. T6vednf-emUEii aotog, 6s a legnagyobb tud6sok..is estek 6szle-

leti hibSba. l)e nem rnutasztoli1k et, h-ogy a t6ved6st tgltj,.\ telhet6ieg

L-i["i-"r:er.;'nog]' a helyes 6szlelet-minaen-rottbtel1t biztosits6k' Nagygy6

csak akkor lesz a ^fuu, tudorh6ny, ha magyanil is rigy ir.6s a magyar

uoiietr" sz6nt munt<di'is tigy dolgozik minden m?gyat tud6s' rnint ha

-"-nf.a:at a vll6g osszes rrof,3uUel-;ud6sai elolvasn6k 6s eredm6nyeit a

ifJtrtgltnUU un 6l"n1rirnet. ^q' kit ktjzlem6nyeiben ?z '\g\,serr olvass6k

"i? 
.i"-ponljai vezetnek, az lehel n6lunk egyetemi tanhr.6s rendes tagja

^ U"g.v"i indo-at yos Akad6miSnak, de nem lehet munkSsa a magyat

tudom6nYoss6rgnak--- 
A Mrizeimi Fiizetek els6 6vfolyamht azzal a szotong6 rernenynSlel

inditom ritnak, hogy lesz m6dom bettn" olyan dolgoklt. i9 . kozdlhetni'

;;i;k In"gyioagrif( daczara is rneg fognak a vil6girodalmi tudom6nyos

szin'vonat riinden.-kovetelm6ny6nek 
-felelni. 

Hogy csupa ilyet teendek

Uize es a kev6bb6 megfelel6ket mind visszautasitandom : azL nem merem

G;;;i, mert egy darabig]a fontebb emlitett okokb6l, szerkesztSie szeretn6k

e foly6iratnak maradni.
SzerkesztS 6s szetz6k ol5r logn iidvos felel6ss6g6nek ncivel6s6re fog

:lvii r6sze is. Bdr sok dics6s6get sze-

tor:ekeclni erre nekiink is !
NaPoli, 1906. julius havhban'

*

Ut6irat. Nliiszaki 6s egy6b akadalyok csaknem egy Svet elraboltak

a Mtizeumi F'iizetex mriltjef ijl. De tal6n nem roviditett6k meg- a jdvendri

ef"iet. nofy6iratunk 6s egyesiiletiink barhtainak elnbz1sbt k6rem 6s a

kovetkez6"ftizetek gyors {ym6sut6nban val6 mcgjelen6s6t ig6rem.

Kolozsvhr, 1907- mSjus hav6ban'

I
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Dr. Apd.thy Istud,n.


