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Dr. Szádeczky K. Gyula halála. 

Alig volt folyóiratunknak olyan 
füzete, amelyben olvasóink nem ta
lálkoztak volna dr. Szádeczky K. 
Gyula ny. egyetemi tanár geológiai 
tanulmányaival. Negyven éven át 
utolsó leheletéig frissen és lelkese
déssel munkálkodott itt Erdélyben és 
számtalan tudományos eredménnyel 
gyarapította a földünkről való isme
reteinket. Példát mutatott mindnyá
junknak nemcsak abban, hogy mi-
képen kell szeretni ezt a földet, amely-
lyel lelkünk elválaszthatatlanul ösz-
szeforrt, hanem abban is, hogy mi-
képen kell érte dolgoznunk s hiányos 
eszközökkel is a tudományosságot 
szolgálnunk. Az igazságért hevülő 
tudós volt, mindenkit lenyűgöző, 
tiszta, nemes, fennkölt egyéniség. 

Halála alkalmával ass E. M. E. a 
következő gyászjelentést adta ki: „Az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület mély fáj
dalommal tudatja, hogy az E. M. E. 
Természettudományi Szakosztályának 
elnöke és az E. N. M. Ásványtárának 
igazgatója, Szádeesnei és Kardosfalvi 
Szádeczky-Kardoss GyUla dr. ny. 
egyetemi tanár, főgeológus, életének 
75. évében f. hó 7-én elhunyt. Teme
tése a helybeli köztemető halottas 
csarnokából f. hó 10-ón vasárnap déli 
XA\ órakor lesz a református egyház 
szertartása szerint. Szádeczky-Kar
doss Gyula dr. élete és örökbecsű tu
dományos munkássága párhuzamban 
haladt az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
életével. Nagy halottunk közel 40 évig 
volt az Erdélyi Múzeum-Egyesület
nek fáradhatatlan munkása, kinek 
emlékét az emberi emlékezésen túl-
menőleg az Erdélyi Múzeum-Egyesü
let kiadványaiban megjelent nagyér
tékű munkái örökre biztosítják az 

utókornak. Cluj, 1935. november hó 
7-én." 

Az Egyesület alelnöke és t i tkára 
személyesen fejezte ki az E. M. E. 
részvétét a gyászoló családnak, a te
metésen pedig dr. Róth Hugó alelnök 
az Erdély Múzeum-Egyesület nevé
ben és dr. Balogh Ernő szakosztályi 
titkár a Természettudományi Szak
osztály részéről mondott megható 
búcsúszavakat és helyezett koszorút 
a koporsóra. 

Az E. M. E. választmánya a decem
ber 20-án tartott ülésén elhatározta, 
hogy nagyérdemű volt szakosztályi 
elnökének és tárigazgatójának emlé
kére külön emlékkönyvet ad ki tanít
ványainak és munkatársainak a dol
gozataiból. Ugyanebben a kiadvány
ban gondoskodik arról is, hogy Szá 
deczky K. Gyula élete és tudományos 
munkássága beható méltatásban ré
szesüljön. 

Barabás Samu ünneplése. 

A Székely Nemzeti Múzeum igaz
gató-választmánya november hó 17-én 
nagyszámú közönség részvételével 
meleg ünneplésben részesítette Bara
bás Samut, az ősz tudóst, a Magyar 
Tudományos Akadémia tagját, szüle
tésének 80 esztendős, történetírói 
munkásságának 50 éves fordulója és 
a Székely Oklevéltár VIII . kötetének 
megjelenése alkalmából. Az ülést 
báró Szentkereszty Béla, az igazgató
választmány alelnöke, nyitotta megs 
dr. Török Andor, az igazgató-választ
mány elnöke, és Csutak Vilmos a Szé
kely Nemz. Múzeum igazgatója, ismer
tette és méltatta Barabás Samu mun
kásságát. Életének főműve, a nyolc 
kötetes Székely Oklevéltár, mely a 
M. Tud. Akadémia kiadásában jelent 
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meg, ötven esztendő kitartó kutatá
sának az eredménye. Ez a hatalmas 
gyűjtemény 218 oklevelet és oklevél-
kivonatot tartalmaz, mégpedig a 
XI I I . századból 5, a XIV. századból 
18, a XV. sz.-ból 95, a XVI. sz.-ból 78, 
a XVII . sz.-ból 21 és a XVIII . szá
zadból 3 oklevelet. A legrégibb 1219-
ből, a legújabb 1776-ból való. Együt
tesen a magyar-székely köztörténet 
részleteit megvilágító és tisztázó 
adattár, a székelység múltjának leg
fontosabb forrása, a magyar oklevél
kiadás mintája. Barabás Samunak 
áldozatokban és eredményekben gaz
dag élete —• Csutak Vilmos szavai 
szerint — „tündöklően megtestesítő 
példája azoknak az ősi erények
nek, melyek népünket ezen az őseink 
kiontott vére és haló porai által meg
szentelt Székelyföldön idáig megtar
tották." Az emlékünnepélyt az Er
délyi Múzeum-Egyesület üdvözlő át
iratának felolvasása zárta be, amely 
meleg szavakkal fejezte ki örömét, 
hogy a tudományos világ e nagysza
bású munkát Barabás Samutól meg
kaphatta. 

Két magyar emlékkiállítás. 

Rákóczi Ferenc halálának kétszáz
éves fordulója alkalmából a Magyar 
Nemzeti Múzeum összegyűjtötte a 
Rákócziak korára vonatkozó erek
lyéket. Mányoki Ádám, Richter Dá
vid és néhány ismeretlen festő képein 
kívül együtt láthattuk itt a zborói 
várból való bútorokat, pásztorjelene
tet ábrázoló falkárpitokat, több fegy
vert, ruhadarabot és a kuruetábor-
ban használt nagyöblü ú. n. török 
sípokat (tárogató). Meghatottsággal 
szemléltük a Rákóczi rodostói sírjá
ból való rózsafüzért, a nyakról leke
rü l t zöld díszkövet, halotti köntösét, 
magyarszabású nadrágjának egy da
rabjá t s arannyal hímzett szemfedő
jét. A Széchenyi-könyvtár öt tárló
ban állította össze e korra vonatkozó 
válogatott nyomtatványait, a híres 
„Recrudeseunt" kezdetű kiáltványt, 
Rákóczi imájának egy példányát s 

imakönyvét. I t t láttuk a Szencsey-
kódexet a kurucköltészet legszebb da
rabjaival, Mikes Kelemen Törökor
szági Leveleit, Rákóczi diplomáciai 
levélváltásának sajátkezű fogalmaz
ványait, gyömrői hadibeszédét, az 
ónodi országgyűlés jegyzőkönyvét s 
Erdély fővárosának 1707-ben tett hű
ségnyilatkozatát. A kiállításból a 
nagyműveltségű, a különböző művé
szetekben já r tas Rákóczi-család nyu
gateurópai összeköttetéseit, fennkölt 
szellemét s nemes eszmevilágát ismer
hették meg a látogatók. 

A Pázmány Péter-tudományegye
tem háromszázéves fennállásával kap
csolatban az Egyetemi-könyvtár ve
zetősége Pázmány-emlékkiállítást 
rendezett. Kiáll í tásra kerültek Páz
mány összes kéziratai, köztük a leg
becsesebb: az egyetem 1635. november 
13-i keletű alapítólevele. Felsorakoz
tak továbbá a nagynevű egykori diá
kok indexei, anyakönyvi lapjai, vizs
gajegyzőkönyvei s egyéb emlékei. 
Helyet kaptak továbbá a kiállításon 
az egyetem világhírű tanárai is: így 
Jedlik Ányos dinamója, báró Eötvös 
Lóránd híres ingája s Lenhossék Mi
hálynak finom anatómiai metszetei, 
amelyek a magyar tudományosság
nak világraszóló büszkeségei. 

Dr. Gergely Pál. 

Nemzetközi 
dermatológiai kongresszus. 

Ez év szeptember 13—21. napjain 
zajlott le Budapesten a IX. nemzet
közi dermatológiai kongresszus, ame
lyen 1046 kiküldött vett részt a világ 
minden részéből. Külön dolgoztak a 
bizottságok és külön folytak az elő
adások. A bizottságok azokat az ége
tően szükséges kérdéseket tárgyalták 
meg, amelyeket a dermatológia fej
lődése reformokra kényszerít. így 
megállapították a bőrgyógyászati 
szakkifejezéseket, a betegségek he
lyesebb és logikusabb csoportosítá
sát s a dermatológia tanításának át
dolgozását. A tudományos tárgyalás 
keretében 412 előadás hangzott el, 
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amelyek a kongresszus kiadásában 
kerülnek az egész világ dermatoló-
gusainak a kezébe. A kongresszussal 
kapcsolatban 140 betegbemutatás volt 
s ezenkívül kiállításra került a buda
pesti bőrklinika nagyértékű régi bőr
gyógyászati vonatkozású könyvgyűj
teménye, továbbá itt volt először 
együtt látható az összes eddig felis
mert bőrbetegségeket okozó gomba
fajok tenyészete. A tudományos mun
kán kívül a kongresszus a népek szo
ciális higiéniájával is foglalkozott és 
tárgyalta azokat a tárgyköröket, me
lyek a modern államok népességi 
szempontjából legfontosabbak. A kon
gresszus résztvevői megvitatták azo
kat a módokat (házasság előtti orvosi 
vizsgálat, antivenerás törvények, 
sexuálpedagógia), amelyekkel a ne
mibetegségek terjedését meg lehet 
gátolni, megbeszélték a preventív in
tézkedéseket s elfogadták a Neuber 
debreceni egyetemi tanártól ajánlott 
elemi iskolások kötelező vizsgálatát. 
Megtárgyalták továbbá az állati fer
tőző és többnyire igen veszedelmes 
bőrbajoknak az emberre való átter
jedését, a rámutatva ezeknek a be
tegségeknek nagy szociális veszé
lyére, megjelölték azokat a módokat, 
amelyekkel e bajok továbbterjedése 
megakadályozható. 

Sven Hedin 
és a magyar tudományosság. 

Sven Hedin, a világhírű svéd utazó, 
december 7-én felolvasást tartott 
Budapesten a Földrajzi Társaság-
meghívására s ekkor érdekes nyilat
kozatot tett erról, hogy milyen ha
tással volt r á a magyar tudományos
ság. „El kell ismernem, — mondotta, 
— hogy a magyar kutatók szinte 
döntő hatás t tettek pályámra. Vám-
béry akkor j á r t Ázsiában, amikor én 
megszülettem. Könyve legkedvesebb 
ifjúkori olvasmányom volt. Később 
az a megtiszteltetés ért, hogy ő ír ta 
az előszót első könyvemhez és már 
abban bejelentette a tudományos vi
lágnak, hogy tőlem még sokat remél

het. Keleti tanulmányaim során Kö
rösi Csorna Sándor nagy tibeti szó
tára értékes forrásmunka volt szá
momra. Az ő élete, fölfedező útjai 
ösztökéltek, amikor veszedelmes ti
beti utamra indultam. Meg is láto
gattam a Khanum-kolostort, ahol Kö 
rösi Csorna hosszú ideig tartózkodott 
s voltam a darzsilingi sírjánál is. 
Életem legnagyobb felfedezése, a 
Transzhimalája, tulajdonképpen az 
idősebb Lóczy Lajos elméletének iga 
zolása volt. Én gyakorlatilag bizonyí
tottam be azt, amit a nagy magyál
tudós a tudományos világnak előre 
bejelentett. És legutóbbi utamon, 
mely majdnem életembe került, 
ahányszor Ánsi városában tartózkod
tam, a nagy karaván-központon, a 
középázsiai sivatagok szélén, mindig 
a kedves Széchenyi Béla gróf bará
tomra kellett gondolnom, aki felfe
dező útján idáig hatolt." 

Szellemi munkanélküliség. 

Az utóbbi két évben a munkanél
küliség világszerte egyre fokozódott 
a szellemi munkások körében. Ma 
alig van ország vagy szellemi fog
lalkozás, amely ne érezné ennek a 
súlyos hátrányait. Ez az általános 
megállapítása annak a legújabb je
lentésnek, amelyet a genfi Nemzet
közi Munkaügyi Hivatal erről a kér
désről kidolgozott. Megállapítja, hogy 
az egyetemi diákok száma 1913. és 
1935. között mindenütt 30—370%;kal 
növekedett, tehát jóval meghaladja a 
lakosság számának növekedését. Né
metországban pl. évenként mintegy 
10.000 okleveles ifjúra van szükség az 
üres állások betöltése céljából s e 
helyett 1929 ós 1933 között évenként 
átlag 25.000 diák végezte el az egye
temet. Olaszországban 1913. ós 1933. 
között az orvosok száma 119%-kal 
emelkedett, holott a lakosság számá
nak az emelkedése csupán 17% volt. 
Az északamerikai Egyesült Államok
ban 1932-ben mintegy 3000 orvosi ál
lás üresedett meg, viszont az orvosi 
egyetemek közel 5000 oklevelet osz-
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tottak ki. A Nemzetközi Munkaügyi 
Hivatal jelentése azt is kiemeli, hogy 
igen sok szellemi foglalkozás köré
ben „végleges munkanélküliség" mu
tatkozik, ami a szokások változásának 
és a technika fejlődésének tulajdo
nítható, így pl. a rádió és a gram-
mofon fejlődése akkor is súlyos hely
zetbe döntötte volna a zenészeket, ha 
nem lett volna gazdasági válság. Más 
szavakkal ez annyit jelent, hogy ha 
a gazdasági válságot sikerülne is le
küzdeni, akkor is bizonyos hivatások 
körében a kereslet ma jóval kisebb 
lenne, mint azelőtt volt. 

A szellemi élet hanyatlásnak indult. 

Most jelent meg a newyorki Insti
tute of International Edueation tizen
hatodik jelentése, amely az intézet 
munkájának ismertetésén kívül je
lentős megállapításokat tartalmaz a 
nemzetközi szellemi élet mai állapo
tára vonatkozólag is. Ez a Nemzet
közi Nevelésügyi Intézet az Egyesült 
Államok félhivatalos szerve, mely a 
nemzetközi szellemi együttműködés 
kiépítésében és irányításában tölt be 
fontos szerepet. Az elmúlt évben pl. 
159 európai és 200 amerikai, jórészt 
végzett főiskolás részére biztosított 
ösztöndíjat, ezenkívül 6 európai tudós 
amerikai felolvasó körútját készítette 
elő, akik 115 előadást tartottak. Az 
intézet igazgatója, Duggan Stephen, 
nemzetközi vonatkozású állásánál 
fogva az év jelentős irészét úton tölti 
és alapos ismerője nemcsak az euró

pai, hanem a délamerikai és más 
tengerentúli országok szellemi életé
nek is. Épen ezért a jelentésében fog
laltak a nemzetközi szakértő megál
lapításainak tekinthetők. Duggan az 
elmúlt év szellemi vonulatában a 
nacionalista és militarista irányok 
erősbödését látja. Politikai téren föl
tűnően csökkent a Népszövetség te
kintélye, gazdasági téren a megnem-
értés, az önellátásra törekvés, a vám
falak emelésének a korszaka jelent
kezik. Szellemi téren pedig, Duggan 
nemzetközi tapasztalatai szerint, az 
egyéni szabadság elnyomására való 
törekvést láthatjuk. Azt írja, hogy 
még a független egyetemi intézmé
nyek életébe is igyekszik belenyúlni 
a kormányhatalom s így az egyete
mek és főiskolák lassanként meg
szűnnek a gondolat-, vélemény- és 
tanítás-szabadság otthonai lenni. 
Megítélése szerint a világpolitika és 
a gazdasági válság zűrzavarában a 
szellemi élet hanyatlásnak indult s 
mindenütt általános visszafejlődés 
mutatkozik. Ezeket a súlyos megálla
pításokat minden művelt ember meg
döbbenéssel olvashatja. A szellemi 
életet, amely a történelmi haladás 
útmutatója, mindenkor a szabadság 
élteti és táplálja. Ahol ebbe a lelki 
világba erőszakos hatalom nyúl bele, 
ott a szellemi élet, a társadalmi és 
humanista tudományok fejlődése nem
csak megáll, hanem megindul a visz-
szafejlődés is és a hanyatlás kora 
kezdődik. Duggan meglátását nagyon 
meg kellene szívlelniök a világ ha
talmasainak. 




