.Az Erdélyi MúzeumbaJl
•

r.
Az újra születő magya r nemzet elsö nagy kiizdelmeiből
il kis Erdélynek nem dicstelen rész jutott. A fejedelmi kor
hagyományai "Erdély aranykora" - akár yalóság volt. akár
a valót képzelettel pótló biztatás. a XIX-ik száz. erdélyi embereire kötelezöleg nebezedtek. Nem i kellett a pirongató
figyelmeztetés. mert a még meglevö kis erőhöz mérten elég
nagy volt a tiíz, II hevület, a lelkesedés. A tudomány és felvilágosodás vágya. no meg a régiek emlékének szakszerii gondozásba vétele irrulfi ösztön erős volt a kis Erdély vezetö
lelkeiben.
Aranka György már 1791-ben szeretett volna erdélyi
múzeumot létesíteni. Döbrentei Gábor a folyóirahít Erdélyi
~Iúzeumnak kereszteli az évszáz. elején. Alapszabályokat is
készítnek egy leendő múzeumhoz, de a kormányhatóság (Gu-
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bemium) , nem hagyja jóvá . Bölöni Farkas Símdor is 1829ben készít múzeum -tervet, szépet és okosa t, de HZ is papu'on
maradt.1

Az amit Bra ssai 1836-ball
I

él

növány tani magániskohlval

Az Erdélyi illlÍzeunl 1mtltja és j P/ ell e cím nlr.tt ~Z 50 ~y es ju -

bileum alkal máb ól K e leme n Lnjos titkúl" 1!109-ben
tömören szám ol be cl kezd et n eh ézsége irő l.
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kl'zdl'mény(·,a·ft. j6VllI k('z(·It·hh jár·t nz r.tf'tht"z. nWl"t rt hirl-'n
dalolII f~I"i)bb I'éteg~it tudással é" iSllwn'ttcl akarta fiilf~gy
Vl'rezni. I'gyben "nyagg~·ii.it~st is ki'zdi'tt. Az ii i'rnycdellen

akarata elég lett volna a sike r elé réséhez is. de sorsa me~.iil 
tűzott. Egy év sem jutott ~ rTe n munkára. mert [IZ unitá.. iu~
('gyház nwghívja ulná ..nak. Bl'as ai a nagy hHllcretlen kúzün s{>g helyeit, aZ ifjúságnak tanu"isr" öss.egJ·iijtött élénk
csoport jához szegöd"lt. De :t nagy közönség sem hagyj" el.
hiszen" fiivész örömeit "",tán 2 év\'C1 énekli Illcg s több huz·
ditó fijlsz!itnsa mellett lapjában a r "sór l/ftp; Cj,oógban szünet
nélkül lelkesít. tamícsol, haszno,kodni ig. 'e kezik, mert neki
csak az nyújt ti szta élvezetet, amit megoszthat embortál':--aival.
Az új pnly" sike re it az ~O-es évek egyéni és n emzeti
lizenvedései kih'e!ték, ele nCIll h"láll, hanem újra sziiletést terII J(-> It e k. Az .jO-es évek vége f('lé megharsan a t rombita . G ró f
Mikó rmre Múzeum alapítás t·" hívj" fcl a ha.n fiak "t. Mos t
már olya n 0 Ih atá l'ozá~:-:::d ! amelyet. nem akadá lyoz hat meg,
ilZ oszt rák kornuí n )' zRarnoki önkény~ Rcm. ,.M in t szellemi
futó láng hej,í r!a az orR7.ágot , s zéltő l hORszában, felii clítette a
la nkaelt kedélyeket, f~ 1 \' illan yozott min de n nemcse hb röptii
lelket. A lIJint Mózcs htcn! " cs ipkebokorból szó líJott" ""el j
1ÜI'véry y t a népnek" Úg'y :-:ZÓIOU:l az ii nn epé'l yckcll a magya l'
l ste n ama bi ztató :-:.zn\'t-Í t , " Ile félj én népem! ":.!
~ é vl('g még ne m volt rJrd élyi -~I úzeull. de tény leg igC'll.
me rt az ol'szágg yíílés má r a 40-('s é \"t: khc rl k imondotta, me rt
il g róf' Kemény J-úz~('r Pi'. "Kf'mén y Sál lluelkö ny vtál'ai, kézira t és i-l sványgy tíjtC'lTIény :lll y ag a má I' Ill eg volt.
] 8,')9-hcl1 a lig fog lil l j ~1 t~ 1 ta n:;;zé ké t B l'a s~:ti a z unitáriuH
ko llég iumban . az ~. :.\r (I ír.NI III C'g'~' lpt alaku ló gyií léR I'C' már
fol y akészü lödés. 'Puhi t ni -kt'll <lZ O:-iztl'flk kOl'mán y1, hogy
a lllug'y<ll'okn ak engedje n Lért n tudOll1il nyo::; llIunká lkoc1cls r' l.

?'I o vc mhc,' 23- 26. llilpjilin \'oH il Z újított Brdél.lj·; OrszágfJ yiUés, me rt. a nn ak \pl! ei lll'vC'z ni -I~ rd é l 'y l('gj obbjaiJwk TCo~
lozsvári eg'yiitt IétóL Négy tc ljef; na pig' t. IIHl.cskoztak. A hC'viilé:; nagy a t ud o mtÍ nyé rt dC' j6v;d n;Jgyohh a nc mzC'té l't, :l Z
:ln ya n y(\ lvé r t, a hazáé rt. I g~' akar:iák :-i;.r.ét f csz ít n i md- il }Ja n1

~ GrM M i k ó 11111'<' m , I '~ ,

lIIegn y i t.ó beszéd e.

M úz, 1~ J.,n' l. '1864 (;vi küzg'y iíl ó,o;ú lI j'u d nU
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('éH, m(lllyel ll. n(~mz(·t feste el volt zál'va IWlIlcHnk II mozg8.At{,I,
hnnPJ1I a sznhlld, a tisztn. levf'gütől h~.

Báró F.,ötvös József akadémiai alelniik vezetés,' alntt "
Imdllpesti Nemzeti Múzeumnak és számos város s m~gyl'
képvíselöjének jelenlétében történnek ezek az elökészítö ~S~
mén~ek. Ekkor má.· tudni lehetett mi készül II szomszédban,
Olaszol'szágbun. A tavaszodás nem maradhat el s a megel'ösildiitt hazafi lélek szét fogja. törni bilincseit. Magasztos és
lelk esítő az az egyetértö tanácskozás, melyhen részt wszn"k
II magyal' kultura érdekében. 450-en valll1nk jel"n.

II.
A múzeum lelkiatyja gróf Mikó Imre gyönyörü megnyitójával és te.'jedelmes kertjének (12 hold) fölajánlásával
szépen fejezi be a már 4 éve folyó előkészitő munkát. Az
egyletnek sok lelkes hazafi lett alapítója és még soka n jelentkeztek azután . Gróf Mikót megválasztják elnöknek, gróf
Lázá r Miklóst alelnöknek, Bra ssait mú zeu mőrn ek 292 szava -

•

•
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:om,iból 270-nel. Bl'll SS'Ü már 60 éves. öt érdemei után az igazgatói áll <:ls illette vo ln a meg, :1 dc sem kora, se m sé relme nem
Késő bbi i dőkben em legette. h og y ekk o r m ;ita sé r,elem cs~tt.
mut Ő. igazgató i áll ás l;a pál y ázo tt. de csa~ öl' nek .. vfLl ~szto ttak.
mert R ay nald. IHúst pa d o lt. A z eg y let az Igm!:p:a.túl al1 u~t . ll el.~
sze l'vezte és n e lll tö l tö tte be, Bnlssait ~IZ i ,g'ilzg'n(ól tce ndokk el IS
l

Illegbi'l.ta .
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terv nyilvánosságra jutott, mert Brassai kereste elZ (l'mbert.
Az előtte már ism~retes Hermann üttónak levelet h·t és kért~ ,

hogy vállalja el ",~t a tisztet. Hermann készséggel válaszolt a
fiilszólításra, ami kitetszik Brassainak hozzá Írt válaszitból.'
Ugyan abban az évben a Term. Tud. gyűjtemény segédörévé kinevezik Pávai Vajna Elek vegytudort. Brassai a következő évben már eléri egyik nagy célját. A nagy közönsoíg
elött megnyithatja a múzeumot. Kiállítást rendez és a sikerért járó elismerést egészen P. Vajna Elekre ruházza át.
"Altalában mindenről - így szól jelentésében - vagy leg,dább a legeslegnagyobb részről, ami ki van állítva, jó Jelki,
ismerettel elmondhatni, hogy EUl'ópa bármely múzeumáhan
sem vallanának szégyent."
A múzeum
erősödik. Brassai nagy odaadással emeli a
,
6'yűjtemények és a kert értékét, de a békés munka nem sokáig tartott. Pávai és Hermann az egyenlően jeles két doldozótárs közül - úgylátszik - riváhsnak tartotta egyik a
másikat. Pávai elégedetlen természetű egyén volt. 1867-ben az
igazgatóhoz, Brassaihoz, fordult, hogy Hel'manntól egyik szo•
báját vegye el és adja át neki. Brassai rábízta Hermannra,
•
"minthogy arról egyedül H. úrnak van joga rendelkezni." A
"álaszt - amely nem volt kedvező - Brassai közölte Vajná\'111.
, V . mindkettőt hibáztatta s meg is haragudott rájuk.
1868 évi jel~ntésében Bra ssai sürget.i a tudományos utaz- •
tatásokat az ásványtani, geologiai és paleontologiai termékek
kiegészítéséért. "Egy más főcél volna Erdélyhoni növényeinkből legalább azoknak, melyek a mívelést a mi helybeli
klimánkon ki állják, a múzeum kertében va ló összegyüjtése."
'l'öbbször megújítá kérését, bogy segélyt kapjon, s gyűjtöket
küldhessen ki az országba, mert erre kell utaztatás és kell a lkalmas talaj. A kert tal aja ilyen cé lra pem al kalmas. "Ne-

hány fajbeli példány - jelenti - melynek termesztését meg
kiséri ettem egy pál' évig a legnagyobb gond mellett is csak
sinylett s azután menthetetlenül kiveszett. A ked et rigoli-

rozni kell.
Bl'assa i megindította a mú zelUll iroda lmi váll ain tM: É v kÖ1lyveit. A maga i:.~ l ése szer int és fe leJösségé re Rze rkesz•
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h 'lh'. ' 11 11dollUíllYOM I'ply tli"/lII1I1I( Hl"ill l ll, 1\1'1'('1'4 1 II dol ",o7,( ' 1{II'
t-ukul. Bi v,nlIlUl I'i VhW.OllyIJIIII VIIII ti tlld {",,, 'j1('I 'III/' I\ Ít I'oIIY/11.
l:; vkiilly\'(' ('1 !'CiI MV,{ilUíÍhulI IlIirUIt.'IJ ,i "011 dltl #l0~l1t,,1 V(II' t(Jl" , ti

~liclllll

11 1. " ik kiil!'I,.! Jtl7 J ""11 1",,,,,,IIII.ill. i/oCY ,,111 ,(·11,,·
"ik: "Ol v(,lwIIY k/II'" I ~ {ov 1I11,t11 J\YV('M I1i zlI. h"""", " 11,',"
'"lOZ"11I1 ItJII (·v 100IIIt. '"I/,yil H<,II' /I'ul"!,,lI 1'\'1. Ar. iM i/oCII'I., 1o"/lY

"t4.~ h,h('Hh., I'l'lIdikWoi II I1J.(o lol( 111'111 ilY. íl'Íl HI ('M I<Ullltíl l'4 t h'
~:ik II (II(I~t'lIIlI I't·llldtlttíVlí. hUlll'I11 /I ~I , ho~'y 1111 )111,",01 ,l(yO jt Hi tJJ
II l<ull1hí l:'4 l'/I (.1'4 f l',i MI'1I /lllIll1k .
uldlll'l( /I JlIUlIkl! IIIP""h H%t {I M
IIH ~y (.Iv("dll I'O","'V II Hi'. II t i!ol i'. t ('."
II

III.
I'~~'.Y (IV /IH!!"/!. I<itii !'! II vilm!'. Púv/li V. 1':It'I< vfl dol {' IlIl ,1
" Voí IIl M'l.I,"iÍly ,'I/itl. I' ,,10 iíiI/y(,k, 1'( "' ÍlkMÍI~"k ('M "("I(It,I ,'l1('1l
H\<~t'lc lIliIIl L 11I(\ IY( 'kt" lí ll i t61nlo( II IlI l' Zt 'l lllli, l('1'1 II (I Mí'.l' I i I{ll' ('1'1
II 1",,.1 k('z" I('H" kiíriil ('~z l,· I I. "
Olt(, 1í 1111 Iwy.i k
"uju lt Vlíthllol kod.í 1'l tl eIIlIII. A tU(lOIIl{lIIY (,~ /I '"(, ZI' UI" 11Í"lIt'V"
dlt' II ,' l1(1lv('ldl ÍI, "il í' Ho ld",1 v,1dnljll (," 111. illl ('zd IJI'I'Miilt'l (,
Iwk II I('K '" l' lI I ('Hfo l I<p ri, i\ v{ulnkll t II VÚ l ll ~~ IIJl fiIlY V i'l.MIo(ídll I
IIt{~ \'\'lIt" t h, I'lívni 11 1'11 1 V{trltl '" PIo( tlZ (' rd "l lIi Irn llí "f)í',utol,
1i/llI('II' liil'lllpl", vi iI" lI~ iil(Yl' 1
1I ,c·/oC k(·,, 111 1'/oCYI'Miild 11 ( '
v('1 .i'" id(·il( IlIí ll'r'" Y('HIJl I li lll,("lilld lll " lI yi l vlíllOMMlÍ1( (,I /írl. I '~~
11 l>\'I' plll vlIl' II II 1'11 "HIIi rl ',il' k;í,.iil folyi, ti" (\ " y ll/(lIdlll" lll'
• ",írla It III (' Z(' lIlIl i vtdUM'l.t llltÍ ll y Irlltii l'{)'l.ldii L j\ v{llu M ~t ll dill y
\'~'('MI'," II ti MZI(,%1 1I II 1« 'I'(I ('M(' I<l't ('!ol "U 1'('I'Ií'.I'l 'lr njl lr/llu{1l1l1ul v(olo4'
,'(' hl1 jl (}l!. v i ~ MIo4'ií t lllo l.; lI yO 'lI {1I1 [I vtí dulq-J! nlll pl"l lI lI ok ll nl(
Il y i I vIi Il ílol ti t ,'1
,. 1), I .~, IJII'Kv t!lt II 111 ('%/' 1111 11,', 1. \,lI tlv III',oll !\OI (Ií'.MVtÍl'l'(I! ,
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do II hW.. hollulknlm';t rí,III1,_znliltu flr .."""i h{lIIl"lmnzru.árll. A
kiivIltluoz/! .woon (IH(J1J) B.·a...."; ""gy/m rlivirl jr-Ir-ntf.. t Ir"", It
múz"um 11168 ~ví gyarup<HmHÚrÍJI. Mog"mlití uzt í.. , um;t 1'.
E. végezett, d.. 1'. fo;. " I,holl .wrM"t tulál, k(...,II;',,- wrnj,. 11,.... I<UÍI (-gy nyílt I,.véllllm (KotoZRlJ/i,i Koz /llnll IIiII!l :i7. "".). A
nyilt I"vél (-1'11.. H1... lIIrl,hímylÍ. /l1Il1I"tt riil"ml"W-li UrflH"ui
IItyjli! ;H.' ~;rI"- HmH"" i azzal r,-I',(l, h..gy 1~-r:"iil"I"(,"({_H mialt
HujUí/II-,·t indított V. K oll,;n. Az iigy ',"uk 11l7l! r1(of'I"flb'!I'(,~
ho" kl-r'íiI! lIírgy"lftH al6, Nr,vP7.éleH volt. múr r:llak !lz/,rt i",
m",.t /'1. VI,lt KolozHvárl il leg"l"ií "HkűdI Hz('ki tílrgyalítll.
~;mc lll' ('r'dl·k" HHPgÍ;J., hogy B/'aHllai n(,v{ll"'n a vádal Hokr'''""
~j h,k iigyvM , li védI-Ime! d,.. Omi8? OUHZtllv "J;yd"mi lanúr'
v(,gr1.tll H V. K a v(l(IIIlIL iH véd ő lIeHz('dd 1,"'lotl, d" dr. BmHtm i n('fl1 ,ir,l el1i Iw·g. P. I~ . il ci kk in ül'Ímínitl t ,'éHr.ót Hn(~m
fiHrli , hllnl'm ki ne'm magyar'il 7. haló égi IliinJ {;nY I'/j Vfmalko?Itltt ll, am i rn(u' I iH7.1án il nlíp ha l h i16n a lap u1'/ lIahol/aHág lógkiír 6he l'lI't07.ík.' A7. cKklirJl;~zék fígy,· lemhe vettü, hogy a
"vil /ll oll igazo lhalí, 611 {'rlhcJö ind"lnla. á ll al annyira allcl'álva
vo ll , miHu 'rínl akkori ellelckvény"il iínllld"JoH Hzal,a,l "kal'al
clhnl 'u'o7.áH IJ lwlmí'nY{'n<-k lekinl', ni /lI'nl I"h,,[." D" fib'YCIrm lw veU,· iI?t in, hogy V. f". BI'aH~aiIÍll hocHlÍnatol kélt,
nWlt téveK hil'i rléH a lapján ílt atyjÍlról, 7 Ily/val ~ (,lIenéh"Jl
:oZ "8kijdtllzék V, IG.-kr·l fiillJ1f>nlclte. Az ('rd "kWdí) kijzijn. ég
11('111 az!, il? ('J'éd lt1{in y t várla. "Azok a hín'" kolO?:Hvári jog~
tudílHl/k, iigyvéd('k, IIgyan Rz6pen ViH"llék magukal :l tr kŰI'r
HI·t1'/1h('n
il'jn I:lnll ogi Mó".', Ahol cRak megfordlllt;],o , min deniitt. nwgiJntril.nkoztnk a Jlá l'n tlan vcrdíctcn,"
,'j)gWn fiil'f1 (;lllcfhH; k '" A kihk"Yiíll:H klmon d fJUIl. hngy P . R Hzol ·
gíd u l.ftl il tnlh'!llfIl kjjl'ill U1hh6 nem kivánja hc6n y l/(! Vf:nni.
P. K f,Jyn ll K'l.l1lnt I Y f!KkedéHI'fl alacso n y íto tta a Ludflmún y tHtlJ:lk
Ift l H1.{, IIf/ lmlllát. hoj,(Y 1I(·mhoh"Y a mlh;clJmho7., de P . g .-Imz R~m
volt l(d~ ll ó. 1111 ' 1'1. II tntlomán yl' éH um/hel/mnt {'I'fI(!kJií rf.~7.é lelJeHUll IH! h! Vj)H'l.(: l,t lJ 11II'HH ze jiu'Ó kiC"hlYCHk N/ 6Ht5k lijm(:góh(~.
1 V{... p .(J (:RZÚ"~ jllth;,lna T3ra RR.d Hamn IlaIr, hüllY ~!/ CR.l1yjá( IH,
.f1lnt HZcnlll Jlhá ly f,d vl papoL, l: Pl1é Jl l1Z(1I1 flr/ 'chcn ~ uJt{JUa az 114·
ü' n n yíla :lJ,('y oll. rnltli)!1 írlJaH:í',Ll1 /a mi;lI étl. jH vn a h·/.{~z(, !n t(! /éflf·!)'!
torvék e/.Cylk/JL l,(:tle fJ a ph' /'n, Ní-m 6 h ajtom. h~, /.Cy II 70 (~vc,ry tU]1
fiút - úmh{u' i nkáhh m(.gi: nl cm li mint ln :If/Jll, h a,",un JtJ huutétt!R

I: J'j 4~ •

.. A vl·dí)· I)(~HZ('d {lk (·l kilzli II ?\'f llgy a,' P rJl gú ,' l A7:l d e r'.
li l R72 1
'1'\)/'. 2!;' j,f' v /,1 B,·a JolJol ;lllwz. rI :'tll'lll", ",pI II i r a l :d (:.,
1(· \ k/w,L.
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AZ ERD€LYI MCZEUMBAli'-'.'_ _ _ _ __

E ,"ihar lezajláNl után Bm..... i mellé új ör....géd ..t állíta·
IIak, s ö Wbb ideig 11"'01 van KolozsválTóI. Az 1871 ével";;
negyede végén mindennemű bivatalnoko.kodásról lemon,L Az
ig. Választmány kéri, marasztalja. A kÖZgYűtás kifeWzést ad
allJUlk a közóhajtásnak. bogy maradjon meg állomásán és te·
kintse az iránta oly öszintén megnyilatkozó rokonszenves ér·
zést. Brassai engedett - "mert úgy és oly móddal körül vet- tek a közgyűlésen, bogy lemondásomat vissza nem vonni er·
kölcsi lehetetlenség",IO de maradása rövid időre szólott, meri
az egyetem rölállításá val a muzeum "iszonya és kezelése megváltozott. Brassai is átment tanárnak az egyetemre.
Ezután keveset foglalkozott a botaniká,·al. de soha sem
,"ált meg kedvelt virágaitól. Szobája ablakában mindig ápolt
nehány cseréppel. Asztalát nőbarátai ellátták ürágdísszel.
'fordai lakásán az udyara . a kert teh'e yolt ked"elt ismerő
,eivel. ~Iinden nap többször megfordult köztük, tanulmá.
nyozta, áh'ezte egészen élete utolsó héig. 1896-ban az h "ége
felé búcsuzott el tőlük .
A Yajna-féle vihar ideje alatt Hermann meghívást kapott egy magánembertől. Brassai! nem akal1a megsél1eni ,·á·
ratlan táyozá áyal. K özölte szándékát. mire \'ála~zul egy terjedelmes. igen bölc é egyben atyai uh..-ítál't kapott Bras.
'aitól.
fl ermann lemondott

•

zándékáról.

12 éne terjedett a múzeumi munka. A >,zerény múz.eumőrt a má odik hOOn megtették igazgatónak. s ő ~" L~zonzá_ ul
a múzeum .hír~.t, ne"ét, eljuttatta messzi országokba . Itt is a
kezdettel küzdo. az alapozó B m" ai yaL a zor<>'alma és min.
d~ áldozó férfi"al találkozunk, aki ~ze ..etettef ideálizmus&~1
csung ro~ad?ta~. A múzeum igazgatóját csak egy ember ismerte Ezm~'ol-s~mre és igazán: Hel"mann Ottó. Brassai hátr~ba~~ot! ~ra~al közö~t teljes egészében megmaradott leyeléhol, daglto
fenyo. SU!!"dl"'Zlk
" P;;;<;:;7..tl
a mu'zeu IDra es
• a muzeum
•
.....
.,,,
. . ..
B ra..,sa lJa ra :

I
.
nyében.

Le\"él "Csik \~ K "I
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a man oz 1871 márc. 10.
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ERDt:LYI MVZEUMBA"'N
" -____
Budapesten. 1889 október hó 20.

NAGYSAGOS URAM! DRAGA VEZEREMI
Reá sz~rultam, eg~ ada~ra s eszembe j?tott~. ho~ azt az Erdélyi
Múzeum Egylet evkonyvelDek valamelYIk koteteben tulálhntom
meg. A hurmndik kötet lapjait fOl'gatva, a kercsett adaton kivül
egy dátum is szembe ötlött. mely .. a.~ emlite;ttuek egész özönét szabuditotta fel lelkemben; ezek kozott feleJthetetlen muzeumket'ti

I'cUlcteségünket is.
ViS8ZllCJIllékezem arra. a fölséges napokra, amelyek Beethoven
bungokkal kezdődtek s bár szerény körre száruitó, de törekvés és
cél szerint tiszta tudományos foglalkozásban te ltek el. Es el őttem
Vlln az cl már akkor is gala.mbősz fej, telve alapos tudással és mégis uj meg uj ismeretet szomjubozva. Érzem annak a sziv nek" lük·
tetését, melynek létét csak a léhaság tagadta; amelynek melegét
és tisztul:iágát mind llzok él'ezik, akik llZ ember és hazafi köteles·
ségét komoly un vették és veszik s akként teljesítik is. Ami pedig
külöuöson lelkem elött lebeg, Hi : Bnlssai Sámuel, a szegény erdó·
lyi múzeum szegény igazgatója, aki 1000 frt. fizetéséből 300 forintot
nekem adott, hogy megélhessek s dolgozhassak; nemcsak, hanem
oktatott, vezetett és buzdított, hogy azon a téren is a lkothassak va·
lamit, amely tér akkor, ha nem is volt merő pusztaság, de nem
igen volt magyar.
A sziv leglO é l yéből fakadó hála érzete. amelye sorok irÍl.sára
késztetett: 1864·ik évi október hó 22-én olvastam föl egy Erdélyi
Muzeum Egylet szakgyii lésén a Falco sibirteoról szóló értekezése·
mct: ellnek tehát éppen 25 éve.
Nagyslígod buzdítására nyultam a tollhoz; lelkembe véstem
tanitásait. mely arról szól, hogy az igazságot szolgálni az iró leg·
főbb kötelessége : úgy ig"yekeztem. Hogy van az irod ~l l mi munkál·
kodásomuak haszna, értéke. azt nem tudom. birája nem lehetek; de
hogy törckvéscmben
megvolt a becsületes szándék. azt érzem s az
,
.
IllegoyugvUSO IH IS,
Nagyságod tudlwtja. hogy nem bánt az igazán elcsépelt ..25
éves jubileum" nyava Lyáju; de én 29 éves koromban nyultam a
Lollhoz, közeled em az V·höz, érzem, a. ,.kikezdést" s így bizo·
nyos. hogy HZ ,.50 éves jubileumot" nem érem. mert nem érhetem
meg, soknuk veszem a 25 évet s kHejezem mély hálámat, amellyel
eg~' kol'i iguzgatóm il'ánt tartozom.
Holtig háládatos hive:
H cnnann Ottó
•

E z n h;1la El. llermann Ottó ajakál'ól , ha. nom js az egész
haza, 013 bizonnyal ](oLozsvlir és az erdél yi t udományosság
nevében szól. 11.. H ermmlll Ottó értéké! megi smerte és méJtányoJta :Magyarol'szág, mert oly ml téren ér vén yes ít eHe szép tehetségét, a hol kevesen m ozog tak. Bra ssa i ebben a z er edmény·
beu is r észes. :Ha mús n em is t udo t t r ó la . ti b Alás hUl ítvcl n y
nem feledte cl, s mid őn 1897-ben bekövetkezett" B rassai halála, min t ig a zcí. n S'yá szoló és bcl natos szí vií h á lada tos tn nHvii.n y j elent meg cl lly iJ váno~slig' e lött é~ bC'~zá m o lt· há lá s ér 7, C'lm e irő l.
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