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5-ször mint prodékán szolgáltad ügyét. Végül 1890/91. rectorrá választatván, 
1891/92. prorector lévén, a sok munka súlya erőd megingatásának első meg
döbbentő tüneteit jelzé s az ütött résen csakhamar a titokzatos, félelmetes 
ellenség, idegbajos betegséged előőrsei mind sűrűbben behatoltak erős szerveze
ted belsejébe, mígnem — szú módjára — a tölgy gyökere legfinomabb szálaihoz 
érkezve a hatalmas fát leterítették. 

Bekövetkezett a végzet! a melytől évekig tartottunk s most itt állunk 
nyitott sírod szélén: elvesztésed fölött bánkódva, sírva. 

Oh mi vigasztaljon, mert veszteségünk pótolhatatlan ? Vígasztal némileg 
az a tudat, hogy Te — egy köztiszteletben álló dicsőséges név örököse — e 
nevet ép oly fényesen adtad át legdrágább hagyatékul öveid, utódid számára, 
sőt sokszorosítád azon érdemeket, melyek annak fényét még inkább élesztik. De 
mindamellett e vígasz mégis csekély, mert Téged magát vissza nem szerez; vesz
teségünk pótolhatatlan. De nem, nem az! Te nem haltál meg számunkra vég
képpen, csak földi részeid szunynyadoznak, porladoznak anyaföldünkben. Lelked, 
éned legnemesebb lehellete, müveid megszámlálhatlan soraiból ezentúl is köz
vetlenül hozzánk szóland. Hozzádtartozóid, drága özvegyed, kedves gyermekeid, 
barátaid, tanítványaid, tagtársaid ezentúl is hallanak, látnak, habár nemes lel
ked amaz eszményi világ magas körébe költözött föl, melyhez mindig vonzódott, 
midőn még testi hüvelyében köztünk zarándokolt. 

Nem felejtünk el, de tekints le oltalmazólag tieidre. Isten veled pálya
társ, tudós, költő, bölcsész! 

Isten veled! 

Az Erdélyi Múzeum-Egylet. 
Az Erdélyi Múzeum-Egylet igazgató választmánya szept. 7-én tartotta 

a nyári szünet után első ülését Szász Domonkos elnöklete alatt. 
A felszaporodott folyóügyek elintézése után titkár jelentést tett a T. Zs. 

gyűjtemény megvizsgálásáról Szászvároson, mely három szobában elhelyezett 
szekrényekben főkép őskori cserép tárgyakban igen gazdag s rendezése és 
lerajzoltatása (Szinte Gábor dévai reálisk. tanár ügyes kezével) serényen folyik 
a kiadás számára. 

Egy értékes oklevél gyűjteményt is vásárolt a választmány egy dunán
túli régiséggyűjtőtől, múlt századi székely eredetű oklevelekből. 

A Múzeum is újabb leletekkel szaporodott: így egy római feliratos kővel 
Kolozsvár piaczi ásásaiból, mely arról nevezetes, hogy Kolozsvár római neve 
Napoca van rajta, mely mint ilyen első a kolozsvári leletek között. 

A budapesti Iparművészeti Múzeum azt jelentette, hogy Kendi Zsófia 
palástjának (mely a küküllővári sírboltból került az Erdélyi-Múzeum birtokába) 
restaurálása elkészült s 300 frtba került. A páratlan díszruha ezzel megmentetett 
az elmálástól. 


