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А’ згвпгб. 





Bevezetés. 

Szép e’ haza, az Isten a’ nagy természet bö adomá-- 
nyaival gazdagon megajándékozág a’ történetek ’s 
elöbbi kora századokig világhirůvé tették; számos 
népfaja közt, mellyek jelenleg lakják, akár deli kül- 
sejét, akár bátorságát, akár ügyességét, ’s minden 
jóra, hasznosra és nagyra törekvését tekintsem, ki 
vált a’ magyar tünik ki; hány jeles bajnokot, hány 
nagy nevů statusférfiut ’s hány tudóst számlált szá 
zadok óta ’s számlál jelenleg is édes hazánk, eléad- 
ják történeteink ’s bìzonyitja jelenkorunk. 

Kedves honfitársaim ninos talán széles e’ hazá- 

ban eду is, ki ezt virágzónak, nagynak és boldognak 
nem kivánná; hogy azonban ez megtörténhessék, fö 
leg háromra van szükség: 

1.) Hogy hazúnkat ’s ennek jó és rosz oldalát, 
erejét és gyöngéjét kiismerhessük, szükség, Воду 
ezt kivált tudományos tekìntetben ahoz értök тa! 
gyakran beutaztassuk. 
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2.) Hogy a’ külföldet is ismerjük, ш minden 
tökélye és gyöngéìvel kitanuljuk, ’s Еду édes hazánk 
és a’ mivelt külföld közt párhuzamot vonván, az igy 
észrevett gyöngéinket pir nélkülismerjük el, ’s min 
den hiányokal kìpótolni ìgyekezzünk. 

3.) Tudományos, můvészeli és ipari intézetein-- 
Вы minél virágzóbb-ós hasznosabbakká legyük, és 
szolgáltassunk módot kivált az f iijuságnak arra, hogy 
ne legyen kénytelen valódi tudományos, můvészeti 
és ipari érlelmiséget nagyobb részt csupán a’ kül 
földön szerezni, hanem ebben olcsóbb áron és na 
gyobb kényelemmelliazánkban is részesülhessen. 

Нeт elég már most a’ magyarnak csak a’ half 
cziasságról, és vitéz tetteiröl gondolkodni; nem elég 
ifjainknak a’ törvényhozásban olly élénk részt venni; 
hanem hogy hazánk minél virágzóbb és a’ többi mivelt 
europai statusokhoz minél elöbb hasonlóvá, ‘aду egy 
koron még ezeknél is tökéletesbbé tétethessék, szük-- 
ség, hogy a’ tudományokban, müvészetben és iparban 
is óriási _lépésekkel haladjon. Mi tette angliát, franczia, 
némethonl ’s egyebeketvirágzókká és gazdagokká? bi 
zonyára nem csupán a’ vitéz leltek, hanem a’ tudo- 
mány és szorgalom. Angol és Franczìaországban, ha 
tudományos utazási köllségekre javallat tétetik a’ mi 
nisl.erium által, azt a’ nemzet minden vonakodás nél 
ВЫ elfogadja, ’s épen a tudományok iránti rokonszenv 
és valódi tudományosság tette virágzóvá e’ két nem 
zetet. Igyekezzünk mi is, hogy 'minden szakra le 
gyenek ügyes fériiaìnk, ’s ne 'vessük meg a’ tudo 
mányos, müvészeli és iparüzö osztályt. 
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Mivel pedìg tudományos, můvészeli és ipari 
kifejlödésünkre számos tudományos intézeteink között 
egy sincsen, melly annyi kutföt és gazdag segéd- 
eszközt szolgáltatna , mint magyar nemzeti museu 
munk, szükség , hogy kivált ezt minél virágzóbbá 
és haszonvehetöbbé tegyük. 

' Az eféle tudományos intézetek a’ moslani szá 
zad szelleméhez, melly nem annyira száraz elméle- 
tekkel, mint inkább a’ tudományok gyakorlati olda 
lával fogialatoskodik, alkalmazandók; тeг‘ a’ nél 
kül sem szellemi sem anyagi, tekintetben sikeres elö- 
menetelt tenni nem lehet. Es épen ezért ugy fel 
állitandók az ezen intézethen levö gyüjtemények, 
hogy azok tükör gyanánt szolgáljanak a’ nemzet 
mind szellemi, mind anyagi tekintetbeni haladására 
vagy hátramaradására; hogy a’ történetiró, archeo 
log, természetvizsgáló, mezei дaтa, bányász, ipar 
üzö, müvész s a l. elsö tekintettel alapos tudomást 
szerezhessen szakához tartozó minden tárgyakról, és 
ezen tekintetböl minden gyüjtemény ugy felállítandó , 
hogy necsak a’ szemnek szolgáljon gyönyörül, ha 
nem mindenki, kivált a’ szakértö, könnyen mozdithassa 
annak használásával kitüzött czéljál ’s vállalatát elö. 

Az eféle ìntézetek kivált a’ tanuló ifjuságban 
nagy benyomást gerjesztenek, és a’ mi mulhatlanul 
szükséges, az ifjuságot rendre ésjobb izlésre szok 
tatják; bizonyságai a’ nemzet szellemi és anyagi ha 
ladásának , számos külfüldieket azon helyre, hol lé 
teznek, édesgetnek, és igy statusgazdasági szempont 
ból is a’ hazának és kivált magának.a’ helynek., hol 
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felállitvák, nevezetes jövedelmet hoznak; minek vi 
lágos példája Paris, London, Berlin, München ’s mu 
seumokkal bövelkedö más europai városaink. 

Ezenkivül még azon oknál fogva is nélkülöz- 
hetlenek az eféle intézetek, mivel a` nevelésre olly 
ösztönül szolgálnak, melly által sok henye életre szo 
kott ilju kedvet kap a’ gyüjtésre, ’s ez által elvo 
nalik a’ nemtelen szenvedélyektöl. 

А’ rendesen felállitott tárgyak gyüjtésre 52ol 
gálnak ösztönůl a’ szemlélönek ’s uj fölfedezésekre 
adnak alkalmat a’ gyüjtönek. Jól mondja Tóth Lö 
rincz tudós hazánklia uti tárczája 5-ik fůzetében , 11ol 
а' nagy hirů British museumról szól: „a’ museumok 
hihetlen befolyást gyakorolnak a’ nemzetek kifejlésé 
re; mert a’ honszeretet egyik legföbb alapja: a’ mul 
tak émlékei, mellyekhez kapcsolvák eszméink "s ro 
konérzelmeink öseinkröl ’s öseink iránt, 's minden 
iránt, mi a’ jobb ember elött szent. А’ multkor ölé- 
böl fejlett ki jelenünk, annak pedig képviselöi a’ nem 
zeti emlékek. Másik becse a museumoknak, miért 
azok nem csupán fényüzési czikkeknek tekinthetök az, 
hogy a nép izlését élesitik, ’s пeп1es gyönyörködte 
tés által az egyéni boldogságot nevelik. Harmadik te 
kintet, hogy a’ mligyüjtemények, mig a nemzet di 
csöségének ’s gazdagságának bizonyságai, anyagi jót 
is eszközölnek , idegen utazók karavánait vonván a’ 
városba, hol letétetvék. Anglia jobb kamalra nem ad 
hatá tökéit, mint mikor az Elgin márványokat meg~ 
vette , ’s Elgin lord és segéde az olasz Lusieri ‚ 
kik a’ Parthenon diszeit letépték, rút rablást követ- 
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1611 ugyan el görög ország régi istenein, de Anglia 
nak igen is hasznos szolgálatot tettek. Byon nemes 
boszuságáhan átkot monda a’ rablókra, kik Hellas ol 
tárait ’s szent romait éjszakra vivék, ’s az elenyészett 
istenségek képeit Anglia ködében ütötték fel: de a‘ 
polgárisult világ magas müvészi élvezetben részesül 
most e’ nemes töredékek 6lött, 1111116t eredeti helyö 
kön az 6111oгсs111tnéр megbecsülni nem tudott.“ 

Ezekböl mindenki átláthalja , hogy a' magyar 
nemzeti Museum, mellynek nem csak a’ magyar nem 
261, de az egész mivelt világ használatára kell szol- 
gálnia , 116111 сsa11 magyar tárgyak ’s ritkaságokkal, 
de a’ széles világ többi részeinek tárgyaival ’s ritka- 
ságaival is lehetöleg ellátandó, hogy a’ magyar lát 
hassa kicsinyben , mije van ’s mije nincs, a’ külföl 
di pedig ezeken kivül meggyözödhessék, mennyire 
kivánunk haladni, elvégre pedig mind hontársaink, 
mind a’ hazánkat meglátogató külföldiek kielégittet 
hessenek egyiránt. ' 

A’ museum a’ tudományok, müvészet és ipar 
magtára, mellyböl mindenki szabadon és ingyen ve 
hetvén kivánt magvakat, szükség , hogy az hazaszer- 
te , 116 kivált a’ gazdagok által , 11111tö1 legtöbbet var 
hatni, pártoltassék. Helyesen iegyzi meg az 1847-ki 
életképek 244-ik lapján egyik tudós hazánkfia: „Uraimi 
ezen szembetünö hidegség a’ tudományok ’s azok 
képviselöi iránt nem sok szép reményt nyujt nem 
zetünk jövendöjére nézve. Magyar ország csak az 
értelem kimivelése és az ismeretek terjesztése által 
emelkedhetik ki eddigi csekély jelentésü álláspontjá- 

\ 
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ból, ’s ha Ti, kik erre legtöbbet tehettek ‚ a tudo 
mány mozgalmairól semmit sem akartok tudni, sokáig 
kell még tengödni nálunk azok mivelöinek , mig némi 
tekintélyt és állást vivhatnak ki magoknak , тeгt рáг 
10l6s nél1111l a’ muzsák ellankadnak és 11át1aтaгa6na11.“ 

Ezekböl kiindulva tagadhatlan, hogy virágzás- 
nak indult museumunkat még minél nagyobb tökélyre 
vinnünk mulhatlan szükség. 

Lássuk azonban ennek jelen állapotját ’s mind 
azokat , mik további bövitését, 11163ö12ését, és т1 
nél használhalóbbá és igy hasznosabbá tételét tárgyaz- 
Zák: 

Rövid történetl vázlata. 

A’ halhatatlan emlékezetü ’s hazáia iránt lango 
16 s261e161t6l 1156116161t Szécl1ényiFerencz gróf visz 
szatérvén1792-dik évben országos nápolyi követsé- 
3é116l, mellynek tárgya egy a’ magyar Karoktól 65 
Rendektöl a’ nápolyi királynak országunkban mulatá 
sa emlékezelére 161616tt6111lé11рé11211611 általadása 10l1, 
6l1ö11élé тa3á11aп szeretve t152t6lt hazája oltárára va 
lamelly nagy tulajdonú hálaáldozatot letenni. Ennél 
fogva kedves theresianumi egykori tanitójával a’ hires 
Denis Mihállyal, ki ekkor már a’ bécsi cs. könyvtárnak 
nagyhirli és érdemü 616 1olt, tanácskozásokba eresz 
116111é11, csak hamar 6ltö116lé, hogy egy felállilandó 
magyar nemzeti könyvtárral lepi meg a’ nemzetiségel 
naponként magasabb fokra emelni törekvö magyar 
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nemzetet, ’s ezen idötölhalhatatlan eldöde1 nagy tet 
teitöl vezéreltetve, ’s a' haza iránti bökezüségben 
velök versenyezve, magyar könyvtárát, ’s egyéb 
nagy ritkaságú gyüjteményeit, miket számos évekig 
kedves hazája kebelében ’s külföldi utazásai közben 
Nápolytól skot országig szakavatottsággal, és nagy 
läradsággal, költségkimélés nélkül szerencsés siker 
rel gyüjtött, mindent t. i. mi a’ haza szeretetét ’s is 
meretét elömozditotta, mindent, mi magyar által ira 
tott , vagy magyar országról ’s ennek kiegészilö ré 
szeiröl akár nyomtalásban akár irásban szerkeszte- 
tett ’s napfényt ért, u. m. könyveket, kéziratokat, 
löldabroszokat, képeket, rilkaságokat, czimereket, 
pecséteket, érmeket a’ legrégibb idötöl a’ legujabb 
idökig nagy szenvedéllyel ’s tudományavatotlsággal, 
a’ mit csak lehetett, megszerezvén, kettöztetettszen- 
vedéllyel szaporitá és bövité mind addig, mig általa 
nagyobb tökélyre emeltetvén ‚ azokat késöbb nagy 
lelküen a’ magyar nemzetnek ajándékozá. Hogy pe 
dig tudományos kincseit ‚ mellyekkel nemzetét meg 
ajándékozni készült, hazájával ’s a’ tudós világgal 
minélelöbb megismertesse ‚‚ Tibolth Mihály (Lajos fija 
egykori nevelöje) által fáradhallan szorgalommal-el- 
készittette nemzeti könyvtára lajstromát, melly 1799 
és 1800ban napfényre bocsáttatott, de a’ könyvtár 
még mind eddig magán tulajdona volt. Csak 1802ben 
ajándékozá azt a buzgó birtokos édes hazájának, ki 
nyervén dicsöült 1sö Ferencz magyar királyunk meg 
egyezését, egyszersmind megerösitö alapitványlevelét. 
Költ az alapitványlevélßécsben Novemb. 25én 1802ik 
esztendöben, melly szerint az intézet a’ haza fensé- 
ges Nádorára, vagy ennek nem létében a’ nagy 

« 



„__ д: ,_._ « 

méltóságu magyar királyi helylartó tanács kormánya 
alá bizatott. 

’S igy lett a’ halhatatlan Széchényi Ferencz gról 
a’ jelenleg virágzásnak indult, és több fogyatkozása 
mellett is számos külországi museumokkal szerencsé- 
sen vetélkedö m. n. museumunk dicsö alapitója. Hal 
hatatlan marad a’ tudós férfiunak nemcsak hazánkban, 
de az austriai császárság széles birodalmaiban is ked 
ves emléke, ki nagylelküsége által ösztönül szolgált 
a’ museumunk példájára idomitott grätziJol1anneum, 
brünni Francisceum, prágai nemzeti, insbrucki Fer 
dinandeum-museumoknak .‚ ’s az austriai biroda 
lomban létezö számos ludományos közintézeteknek 
keletkezésére, ’s igy ezen elsö gazdag magot, melly 
a’ termékeny magyar földbe veltetett el halhatatlan 
Széchényink által, illeti az elsöség, ’s méltán gyö 
nyörködik abban, hogy kedves iljabb testvérei sze 
rencsésen kicsirázván, idösb testvérökkel együtt millio 
népek java és hasznára diszlenek és virágoznak. 

Elsö lakhelye az intézetnek a’ mostani seminari~ 
um épületében , hol akker a’ k. Curia is tartózko- 
доп, volt, ’s ottan nyittatott ki elöször 1807-ben 
augustus 20-án a’ Czenkröl érkezett könyv , kézirat, 
kép és földabrosztár; az érmek ’s régiségek tára sok 
kal késöbb hozalván be. 

Még azon esztendöben szerencsés volt az in 
tézet december I()-én a’ Sz. Pétervárról visszajött 
fenséges Nádort az alapító társaságában fogadni, melly 
alkalommal ime két könyv bocsáttatott napfényre: 
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„Uatalogus Bibliolhecae Hungaricae nationalis Szé- 
chényianae, Tom. 1. supplementum I. A. Z. Posonii 
1803. Typis Belnayanis“ és „Index Aller Libros Bib 
liothecae Hungaricae Széchényiano Regnicolaris sup 
plemento primo comprehensos , in scientiarum ordi 
nes distributos exhibens Posonii 1803. in 8vo Typis 
Belnayanis“;-~» mind ezek, mind az elöbbeni lajstro 
mok. ajándokul megküldettek minden törvényhatóság- 
nak és minden magyar országi irónak. Erre közligye 
lem ébredetl az egész hazában, ’s most már látván 
agïlajstromokból a’ tudósok, mivel bir és mivel nem 
bir a’ nemzeti könyvtár, vetélkedve siettek mások is 
gazdagitani az országos közkincset ‚ mellyet az ala 
pitó maga is naponként temérdek költséggel bövitett. 

Dicsöült fenséges Nádorunk, tulajdon részéröl 
az inlézet kezdetétöl egész hazánkra történt siralmas 
kimulása idejeìg nagy és gazdag ajándokokkal bövité 
’s minden törekvését oda irányozta , hogy olly nagy 
hasznú közintézetünket minél virágzóbbá és haszonve- 
hetöbbé tehesse. ’S hogy ezután a’ magyar ország 
ban kijövendö munkák birtokába is minél könnyebben 
jöhessen , a’ m. királyi Helytartótanácsnál kieszközlé 
'az 1S04ik 'év februar 28-án 4333-ik szám alatti 

’s minden törvényhatósághoz kibocsátott köriratot , 
mellyben kötelességgé tétetik minden az országban 
létezö könyvnyomónak, hogy nyomdájában kijövendö 
minden munkából egy példányt m. n. museumunk 
Széchényi- országos könyvtárának küldeni kötelességé- 
nek tartsa. Fájdalom, hogy ennek minden részben nem 
egészen feleltek meg könyvnyomó intézeteink. 
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Alig kezdett azonban e’ rendelés sikereltellni, 
november 19én 1805ben a’ Bécshez közelitö franczia 

sereg miatt, a’ haza fenséges nádorának meghagy- 
tából, a’ nemzeti künyvlár Temesvárra vitelett kocsi- 
kon a’ pesti föiskola költségén, honnan csak 1806i mar 
tius közepe felé legnagyobb sarakban hozatott vissza. 

Alig rakattak be a’ visszahozatott könyvek elöb- 
bi helyeikbe, tüstént uj csapás érte a’ kezdetben álló 
intézetet. Pesten királyi rendelésböl papnevelö inté 
zet állittatván fel, e’ végböl a’ királyi curia a’ föiskola 
épületébe szállittalott, a’ föiskola pedig mostani lakhe 
lyébe költözött, hol a’ nemzeti könyvtár is egy ìdöre 
nyughelyet kapott. Itt egészen ujra kellett mindent je- 
lelni és rendezni a’ terem nagy különbözése miatt. 

Fölötte terhelék a’ haza fenséges nádorának gon 
dos szivét a’ Széehényi-országos könyvtár vándorlá- 
sai; most tehát állandó lákhelyröl, és ugyan azon in 
tézet fontosságához illöröl, valamint pénzalapról gon 
dolkozék, ’s tervet készittete a’ Széchényi-országos 
könyvtár öre által egy már sokkal több ágazatokra ki 
terjedö magyar nemzeti museumról, helyet adóról egy 
szersmind magyar országban talált mindenféle régisé- 
geknek ’s magyar országot illetö természetieknek és 
kézi müveknek. Kiadatott' nyomlatásban e’ terv illy 
czim alatt: „Museum Hungaricum Excelsis Begni Pro 
ceribus et II. SS. ac ОО. exhibitum. Budae, typis Be 
giae Universitatis Hungaricae 1807. in folio.“ Kiosz 
tatván az országgyülés alatt e’ munka, de szét is 
küldetvén a’ törvényhatóságokhoz, akkor ugyan al 
kalmas hely hiánya miatt e tárgy el nem döntethetett, 
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mindazállal azt a’ hasznot szülte még 1s, hogy az 
országgyülés minden, a’ fejedelemnek ajánlott 1 fo 
rinttól 1 garast rendelt beszedetni a’ fölállitandó ma 
gyar nemzeti museum tökepénzének alapitására. Min 
den esetre pedig, mint az 1807-ki XXIV-dik 1ö1‘ 
vényczikk hirdeti, nagy köszönettel az alapitó iránt 
a’ Széchényi-országos könyvtár minden ágazataival 
együtt országos ótalom alá vétetett, `s a’ magyar 
nemzeti museum neve is most pendittetett a törvény 
ben legelöször meg. 

Bészint a’ több mint 300 példányban kioszta- 
tott m. n. museum terve, részint a’ dicsö nádor és 
Széchényi Ferencz gróf folyvásti adakozásai ’s tet 
tekben nyilvánult hathatós részvétük szinte részvét és 
adakozásra szolgáltak ösztönül a’ különben is minden 
jóra szépre és hasznosra mindenkor böven adakozni 
kész magyar nemzetnek; ’s innen lön, hogy számos 
nagylelků hazánkliai nagy mennyiségů készpénzzel, 
fegyverek, könyvek, kéziratok, ásványok, érmek 
kel nagy mennyiségben böviték és gazdagiták nem 
zeti közintézetünket. _ 

1808ban nyerte a’ Museum Grassalkovich her 
czegtöl azon té11, melly akkor az egyetem fůvész-~ 
kertéül szolgált, ’s a’ mostani belvárosi egész szép- 
utcza üres terél foglalta el, mellyért a’ herczeg a’ 
hatvani kapun kivüli saját kertjét engedé által fîi 
vészkertůl az egyetemnek , ’s e’ csere az 1808ki 
8dik törvényczikkben jóváhagyatolt, és a’ nemzeti 
museum ótalma világos törvény által a’ haza fensé 
ges nádorára bizatott. 
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Erre a’ határtalan kegyelmů pártfogó 1809. 
kezdetén, minden általa birt kéziratait a’ hires Pray 
Györgynek, ugy a’ töl6 12,000 forinton vásárlott 
Kovachich Marton féle kézirat, valamint 3478 da 
rab ásványból álló gyüjteményét is Museumunknak 
ajándékozta; melly nemes t6t16l Szapáry Péter gróf 
vezéreltetve gazdag ásványgyüjteményével gazdagitá 
a’ nemzeti museum természetosztályát. 

Alig vétettek által azonban a’ kincsek, 111s1611t 
majus 21kén 1809. a’ franczia veszély 6löl (Györ 
nél levén már az elleuség) a’ Széchényi-országos 
könyvtár Nagyváradra vitetett, s innen ismét legna 
gyobb sarakban 1810ki mart. 7kén hozatott vissza. 

Kirakatván ismét a’ vándorlott nemzeti könyv 
tár maga helyére, nem sokára fényesebb alakot vön 
magára. Mert elérkezett Pestre és hazai fákból ké 
szült 18. csinos szekrényekben tereme közepén két 
sorban szemlélésre kitétetett a’ Széchényi ajándékozta 
magyar és erdély országi gazdag éremgyüjtemény. 

1811-ik év és 116 elején kirablás fenyegette a’ 
haza kincseit; az épület ajtai t. i. ismételve feltö- 
retni próbáltattak, ’s csak a’ szolgák pontos örködé- 
se mentette meg azt a’ nagy veszélytöl. Es ezen idö 
töl, 1. 1. 1811i januar 101öl nyert nemzeti museu 
munk állandó katonaörizetet. 

Az eddig csak egy osztályból állott 1ntéz6t 1811ik 
évben 111á1 különféle, mintegy egymástól elvált ágak- 
ra kezdett oszlani. 



_|7_ 

1812-ik évben tudósitván a’ haza dicsö nádora 
az akkor Pozsonban összegyült ország Rendeita’ m. 
n. museumról, e’ körüli fáradhatlan érdemei méltány- 
lásaul а’ haza által hálásan megköszöntelett, ’s az or--_ 
szággyůlés a’ még п] intézetet sokkal 'kiterjedtebbé 
és nagyszerübbé kivánta alakilani: minek következté- 
ben a’ dicsöült pártfogó egy nagyszerů museum 
épületröl elölegesen gondoskodott. Ugyan ez évben 
a’ haza lörvényhatóságai nádori körlevél által a’ mu 
seum gyüjteményei bövitésére felszóllittattak ; minek 
az lön sikere, hogy könyv , kézirat, érem, régi 
ség, ritkaságok, természettudományi és ipari gyüj- 
teményei a` haza polgárainak bökezüségéböl tetemesen 
megszaporodtak. 

1813-ban a’ m. n. museum számára Batthyány 
Antal gróftól mostani nagy ‘eщe megvéletvén, ’s 
elöbbi széputczaitelke eladatván, következett, hogy 
a’ nemzeti museum ismét п] lakhelyre vándorlott. 

Bégi épületek állván az ui telken, ezeknek al 
kalmaztatásafs minduntalani lalarozlatása a’ museum 
csekély lökepénzét majd mind lïjlemésztette, honnan 
nagy inség hárult a’ fokonként szaporittalolt lisztvi- 
selòkre, kik a’ drágaság és csekély lizeléseik miatt 
tetemes szükséggel kuzdöttek. 

1818-ban megvette a_ fenséges Nador Kietai- 
bel Pál ritka kéziratait. 

Ugyan ez évben jelent meg az „Acta litteraria 
Musei Nationalis Hungarici Budae 1818. 4to“ czimů 

2 
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ruunka, mellynek folylalása részint a’ museumba be 
állolt belzavarok, részint az inlézet szegénysége miatt, 
mind eddig elmaradt, jövendöre azonban, de most 
már , a’ nemzetesedés ugy kivánván ‚ hazai nyelven 
volna eszközlendö. 

1824-ben Vucheïich könyvtára jutott hagyomá 
nyozás ulján a’ nemzeti museum birtokába. Szinte ez 
évben Kéler Godofred könyvtárát, melly nem nagy, 
de igen jeles, vette meg a’ l`enséges Nádor intéze- 
tünk számára. 

1835-ben lllésházy lstván gróf kivált történeli 
munkákban gazdag könyv, kézirat és földabrosz--gyüj 
teménye ajándékoztatott a’ boldogult nagyemlékeze-- 
Щ tulajdonos által m. n museumunknak, melly azon 
ban hely hijánya miatt egész 1847ki tavaszig ládákban 
hevert haszonvehetlenül. ' 

183’/6 évben 125,000. ezüst forinton Janko 
vich Miklóstól gazdag könyvgyüjtemény, kéziratok., 
magyar , görög, romai érmek és régis`égek ‚ fegy- 
verek, képek ’s egyéb ritkaságok, mellyekkel nem 
zeti intézetünk valódi uj ragyogóbb fénybe hozatott, 
vétettek meg az ország Hendei által; mik azonban 
1838-ban a’ veszedelmes budapesti vizáradáskor, 
minthogy az eladó házaledölö félben volt, nyakra fö 
re, tömegben vétettek által, ’s egy részben Budára 
az országos pénz és levéltárba тeнeй, más részròl 
elöbb Pestmegye legyverlárába, azután a’ Ludoviceum 
épületébe takarittatlak. Nem sokára Horvát István leg 
idösebb òrre, minthogy az igazgatóihivatal még betö|t- 
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ve nem volt, a` régiség öre pedig idöközben meg 
halálozott, bizaték Jankovich Miklos könyvei, képei, 
szobrai, érmei, ékességei , fegyverei s egyebeknek 
általvétele és összeirása, mi a’ legnagyobb pontosság- 
gal és szakértöleg történt meg. 

Mivel pedig az 1838ik 61’! veszedelmes vizá- 
radás ideje (Нa .‚ egész 1847ki lavaszig a’ museum. 
gyüjteményeinek legnagyobb része a’ Ludovíceum 
épületében volt letéve, egy része rögtönözve ideig 
len felállittatván, nagyobb része ládákba elzárva, ezen 
egész idö alatt a’ buvárkodó tudósok és a’ kiváncsi 
nagy közönség azoknak csak kevés hasznát vehette. 

Szinte 1836ik évben'Pyrker János László egri 
atyaérsek 190.§§darab válogatolt olajfestvényekböl 
álló gazdag képgyüjteményét ajándékozá' m n. muse 
umunknak, melly a’ félig elkészült и] épületbe 1845ben 
ideiglen felállittatván, 1846-ban mart. 19-én a di.. 
csöült nagy nádor nevenapján, mostani állandó he 
lyén, mint intézetünk egy egészen uj, ’s egyik ki 
egészitö része, t. i. képosztálya, nagy számú közön 
ség jelenlétében ünnepélyesen nyiltatott meg. *) 

18З8Ьan Veszerle József egyetemi tanár gaz 
dag magyar, római, görög érem--gyüjteményével; 
._____.____..._._. 

’*) Ezeken kivül még a dicsöült nádor felszóllitására Einsle 
által festett tulajdon arczképével, valamint egyházi rend 
be lett fölszenteltetésének Egerben 1846i dec. 8án tar 
шеи 50-dik évnapja emlékére Corregin remek olaj 
festvényével ajándékozá meg m. n. museumunkat. 

21% 
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1844ben pedig Kis Ferencz magyar, római, 
gürög érem, arany, ezüst ércz ’s egyéb régisé 
gekböl álló nevezetes gyüjteményével, melly a’ di 
csöült Föherczeg nádor által rendeltetett megvétet 
ui, m. n. museumunk letemesen gazdagodott. 

Az 183’/,-dik évi XXXVII-dik törvényczikk 
értelménél fogva „azon tekintetekhez képest, mel 
lyeket a’ museum a’ nemzeti mivelödésre és diszre, 
ugy mindennemů jelesebb emlékeknek gyüjtésére és 
fentartására nézve méltán kiván, felvevén ezen hazai 
intézetnek jelen állapotát, meghalároztatik: 1. §.Egy 
р] épületnek, melly a’ gyüjtemények czélirányos el 
helyhezletésüknek és megörzésüknek alkalmatosan és 
diszszel megfeleljen, az ìntézet telkén leendö fölál- 
litása végett 500,000 forintok ajánltatnak“. A’ nagy 
szerů museumi csarnok épiléséhez 1837i junius hó 
napban fogtak egész erövel; azonban részint elöre 
nem látott akadályoknál fogva, részint a’ veszedel~ 
mes árviz után beállott tetemes drágaság miatt, az 
épület az országgyülésileg kivetelt összegnél többe 
kerůlt, ’s a’ muscumi pénztár kiüritése miatt bár ugyan 
mar az épület maga egész pompájában fenáll és disz 
lik, nénielly belrészei ’s küludvara még munkában 
vannak; legnagyobb részt hiányozván benne az olly 
igen szükséges búlorok, mellyek legkevesebb вид 
mitás szerint 80,000 ezüstforinlba kerülhetnek, ’s 
e’ hiány miatt fájdalom a’ gyůjtemények mind e’ mai 
napig sem állittathattak fel. 



A’ nemzeti musemn jelen allapotia. 
A’ két emeletes épületföldszinli részét a’ tisz 

tek és szolgák lakják, ez azonban már jelenleg is olly 
szoros, hogy egy ör, egy segédör, és egy irnok az 
épületen kivül kénytelenittetnek lakni. 

Az elsö emelet egy részében 14. teremben, 
1ör) {ide} érivén az 61‘ és olvasó termet is, a’ Szé 
chényi-országos könyvtár tartalik, mellyre jelenleg 
egy ör ügyelvén, melléje egy szolga rendeltetett. 

Идут‘ ezen emelet másik részében 9. terem- 
ben, ide értvén az 61‘ dolgozó termét, melly egy 
ultal az osztály szorossága miatt, fájdalom, raktárul is 
szolgál, 2or) a’ kincs és régiségek tára tartatik, 
mellyre egy ör ügyelvén, rendelkezésére egy szol 
ga adatott. 

A’ második emelet egyik részében 14. terem 
ben, ide értvén az örszobát és raktárat is, 3o1') a’ 
természetiek ’s kézmůtan tára tartatik, mellyre jelen 
leg egy ör, két tiszteletiör ügyelvén, melléjök egy 
szolga van rendelve. 
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Szinte a’ második emelet mzisik 8. leremböl 
álló része, a’ festö termet is ide értvén 4eг) a’ 11éр 
tárt foglalja magában, mellyre jelenleg egy ö1‘ ügyel 
vén, melléje egy szolga rendeltetelt. 

’S igy összesen, kivévén a’ 4. ör dolgozó, 
egy könyvtári olvasó , és a’ természetoszlály, raktárí 
termét, intézetünk minden osztálya 39. leremben le 
het csak felállitva, melly hely most ugyan még né 
mi szorultsággal elegendö, egynehány év mulva azon 
ban arról kellgondoskodnunk, hogy mikép helyezzük 
el gyüjteményünk egy részét a’ különben is széles fo 
lyosókra. 

l-ször llönyvtár. ‚ ‚ 
Melly az alapitó Széchényi Ferencz gróf, lllés 

házy István gróf, Kéler, Vuchetieh nagyobb könyv 
tárain kivül, az évenként ajándok utján bejött szá 
mos könyveket és a’ Jankovich Miklóstól vett nagy 
könyvtárt ide érlve, az országban létezö könyvnyom- 
dák részéröl bejött egy-egy példány munkákból sza- 
porodoti, ’S már közel 100,000. kötetet számlál. 
Felosztatik ez; 

a.) Levél é5 oklevelek tárára. 

b.) Könyvnyomdai zsengékre (incunabulum) 
c.) Kéziralokra. 
d.) Magára a’ könyvlárra. 



 

Az e’ körül leendök: _ . 
1.) Szükség , hogy ezt minél jobban bövitsük 

és szaporil.5uk. 
2.) Minél jobban biztositsuk a` veszély és ká--_ 

rosodás ellen. . 
3.) A’ tudományos világ, de kivált egész ha 

zára nézve minél virágzóbbá és hasznosabbá tegyük. 

Mi az elsöt illeti, ha azt nézem, mit tettek ed 
dig, ’s mit tesznek jelenben más nyilvános könyv 
lárak bövitése körül, a’ bécsì udvari könyvlárra, melly 
mintegy,40(),000 kötelet számlál, évenként 19,000. 
ezüst forint, a’münchenire, melly túlhala_dja.a’ 400,000. 
kötetet 16,000 bajor forint , a’ kisebbek közt pedìg 
a’ nem épen gazdag lipcsei egyetem könyvtárát ve 
szem , mellynek bövitésére évenként 3,000 ezüst tal 
lér fordittalik, szomoruan kénytelen vagyok megval 
lani, hogy kivévén a’ Széchényi Lajos grof alapi 
totla 400. ezüst forintot, melly magyar munkákra 
van szánva, könyvtárunk gyarapodására semmi`bi 
zonyos összeg nem forditlalik. 

A’ museum könyvtára, mint tudva van, kivévén 
a` magyar könyvnyomtatóktól bejött munkákat,” ’s 
némelly egyes ujabb kisebb‘ számú ajándokokat, 
többnyire némelly egész és nagyobb mennyiségü köny 
veket magokban foglaló könyvtárakból alkottatván, az 
utóbb kijött munkák lermészetesen elmaradván, ezek 
intézeltünkben hijányoznak. 

Könyvtárunkat legjobban és legkönnyebben le 
het böviteni eképen: 
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a.),az 1848i 18ik törv. cz. 40ik §a, melly igy 
szóll: „Иду a’ nyomtatványokból, mint az ábrázolatok 
ból kétpéldány a’ helybeli hatóságnak adatandó; egyik 
a’ halóságé, másik bekötve a’ nemzeti museumé lesz“ 
nyomán, világosan hagyassék meg lörvény által min 
den könyvnyomónak és kömetszönek, hogy ezután 
minden nála nyomlatásban kijövendö akármi csekély 
munkából , még a’ szinházi lapot is ide értve; min 
den földabroszból , zenekólákból, képekböl sa l. egy 
példányt a’ museumnak adni kénylelenittessék. Sze 
reztessenek meg minden áron a’ könyvtár számára a’ 
hajdan Mátyás könyvlárában diszlett munkák, kivált 
a’ Wolfenbütteli könyvtárból, ’s egyeb magyar or 
szágot illetö ’s ennek elölte kivitt régiségek. 

b.) Hogy az ujabb irodalomban is elöhaladhas 
sunk, a’ könyvtár bövitésére fordittassék évenként 
legalább 2000 ezüst forint, mi valóban egy illy 
nemzetnek, mint a’ magyar , épen nem sok. Ezen 
kivül forditlassék éveuként bekötésekre (minekutána 
legtöbb uj munka kötellen jö be) 1000 ezüst forint. 

' C.)Mindenek elött pedig szükség a’ Horvátlstván 
gazdag körlyvlárát megvenni , melly jelenleg a’ di 
csöült fòherczeg Józsel_ rendeléséböl п. intézetünkbe 
van Ietéve , ’s míntegy 30,000. köletet számlál. E’ 
közt csak magyar országol illelö (Hungarica) több 
van 6000. darabnál. Gazdag ez kivált történetira 
tokban, `s intézetünk könyvtárára megbecsülhetetlen 
kincs. 

d.) Sokat nyerne nemzeti museumunk a’ Báday 
grófok könyvtáraval , valamint még hátralevö Kova 
chich Marton könyv, levél és okirat-gyüjteményével. 
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2.) Szükség, hogy minél inkább biztositsuk a’ ve 
szély és károsodás ellen , mi ugy történhetik: 

a.) Ha a’ könyvtár rendesen lajstromoztatik, 
mire azonban számos kéz kell; mivel az ör maga le 
hetetlen , hogy ezen nagy feladatot elbirhassa; szük 
ség lesz tehátmelléje két segéd~örön kivül még leg 
alább két rendes irnokot nevezni. Addig azonban, 
mig felállittatik, 'hogy a’ munka gyorsabban mehessen, 
minél több napdijnokot is szükség lesz fogadni. 

Ellenörködés végett pedig szükségesnek látnám', 
ha egy pár egyénböl álló kiküldendö valasztmány az 
ìntézet igazgalúja befolyásával a’ könyvtárt megvizs-' 
gálván, állapotáról az országgyülésnek idòröl ìdöre 
tudósitást adna. A’ museum t.ìsztviselöi pedig szoro 
san köteleztetnének arra törvény által, hogy a’ könyv 
tárból a’ pártfogó tudta hire nélkůl se eladni, se _ell 
cserélni semmit ne merjenek; a’ könyveket mind ma 
gok, mind mások által az épületben, erre szánthe 
lyeken óvatosság mellett a’ megerösitendò rendsza- 
bályok értelmében használják és használtassák , kivé 
vén ha netalán a’ kikölcsönzést tiltó 1836-i'ország 
gyülési határozat megmásittatnék, és a’ szükségesnek 
tatált kikölcsönzés bizony os feltételek mellett kiter]esz- 
tetvén, törvény által is megengedtetnék; melly esetben 
azonban egy irnokkal többet kellene a’ könyvtárhoz 

_rendelni, mivel a’ könyvek kikölcsönözése és visszavé 
tele nagy pontosságot és nem kevesebb munkát igényel. 

3.) Hogy minel hasznosabbá tehessük, szükség, 
hogy a’ nagy, kivált tudós közönség számára napon 
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ként bizonyos órákban óvatossággal nyittassék meg 
olvasó tereme. Minden lajstroma nyomassék ki. Ezen 
kivül adassanak ki Horvát István gazdag történeti , 
nyelvtani , ’s hazánk politicai állását illetö adatai , mit 
már Engel is inditványba hozott, mondván, hogy ki 
kellene irni, tárgy és évrendbe sorozni a’ külföldi 
egy és közelkorú munkákból mindazt, a’ mi nemze 
tünk és hazánk történetére vonatkozik. —- К1 kellene 

szinte folytatólag magyar nyelven adni a’ museum ac 
táit, a’ többi oszályok lajstromait, nevezetesen Ve 
szerle nagy pontosság és fáradsággal réizre vése- 
teit magyar és erdély országi érmek tábláit. Az efé-- 
le kiadásokra lehetne évenként 2000 ezüst foriutot 
forditani. 

Mivel pedig könyvtárunk számos kettös, hármas 
söt négyes példányokkal is bir, szükség, hogy a’ 
duplicatumokról ’s a’ t. a’ haza rendelkezzék: mi, hogy 
a’ museum alaptökéje szaporiltassék, vagy nyilvános 
árveréssel, kézalatli eladással , kicseréléssel lörtén 
hetik, vagy, lia a’ nemzet nagylelkü akar lenni, ’s 
kettös s. l. peldánya kincseit nem akarja kivitetni a’ 
külföldre , és kivánja a’ tudományokat nem csak ösz 
ponlositani , hanem némileg az országban is kiter 
jeszteni, ugy ajándékozza el keltös s t. példányai 
egy részét az erdélyi museum s’ némelly a’ hazában 
törvényesen bevett vallású föiskolák közt közhaszná- 
latul , ugy azonban, hogy ezek a’ museum igazga 
tósága által némüleg örszemmel tartassanak, ’s alla 
potukról minden országgyülésre tudositás adassék. 
Ugyan ezt lehetne tenui a’ ketlös érmek , ásványok 
’s egyéb a’ museumbau uélkülözhetö gyüjleményi 

~ 

Ч’ 
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tárgyakkal. Nagy haszon háromolnék ez által nem 
csak azon helyekre, hol az eféle fiók-museumok felál-- 
littatnának, de, kivált ezek vidékére hasznos ered 
ményök levén, fökép a’ tanuló ifjuságra. Vajmi'kön- 
nyen történhetik, hogy ellenség, vagy más valamelly 
viszontagság által a’ museum tárgyai csonkulást szen 
vedhetnek; milly nagy nyereség lesz e’ szerint a’ 
hazára ’s illetöleg tudományokra nézve, ha azoknak 
legalább egy része, ha nem is a’ pesti museumbau, 
de édes llazánk más környékeiu megmentethetik. ._ 

Tagadhatatlan egyébiránt , hogy a’ museumok 
emelik a’ tudományos mivelödést, ’s nagy hasznot 
hajtauak az azokat liasználóknak. Vegyük csak a’ mi 
velt nagy német hout, hol alig van 4--5000 lelket 
számláló hely, mellyben ha nem is museum, de leg 
alább nagy hasznú könyvtár letezik. A’ német biro 
dalom legregényesebb ’s mondhatni pallérozottabb tá 
ján, a’,majnai Frankfurt körül, alig 200. E mért-- 
földnyi téren 21 kiilönféle museumot találtam , név 
szerint Frankfurt, Mainz ,"Wiesbaden , Coblentz , 
Neuwied, Bonn, Cöln, Darmstadt, Mannheim, Hei 
delberg, Carlsruheban, ’s egyebütt alig néhány órá 
nyira egymástól. 

Édes hazánk 4894. Щ mértföldön (ide nem 
értve a’ legközelebb anyaországunkkal összeforrt ked 
ves lrdélyt), kivévén a’ n. museumot, királyi egye 
tem könyvtárát ’s nem nagy archäologiai és terme 
szetiek gyüjteményét, a’ tudós társaság könyvtárát, 
a’ selmeczi bányász-academia ásvány, minta és phy 
sicai gyiijteményét, az országban Iétezö föbbiskolák 
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némelly könyvtárait, lájdalom, nyilvános gyüjieményck 
nagy. hijávzll van. Nagy haszonra válnék e’ szerint 
széles l10261111 több tájaira nemzeti Museumunk némi 
legi kiterjesztése. 

ll-szor Kluestár. ~ 

Az alapitó Széchéuyi grófon kivül 6 cs. kir. 
Föherezegségét dicsöült Nádorunkat , ’s fiját József 
ö Fenségét, Berényi Borbála grófnöt 0rczy József 
báró özvegyét, Batthyány Fülöp herczeget, Kubinyi 
Pétert, lttebei Kis Antalt, a’ Marczibányi családot, 
Beleznay János, Bhédey Lajos, Eszlerházy János, 
Keglevich János grófokat, Stoffer József udvari ta 
náesost, Andrássy Leopold és József grófokat, Már 
fy Leopoldot , Lalfert Vincze, Podmaniczky József 
bárókat , legközelebb Eszterházy Pál herczeget ’s 
több adakozókat számlál, és részint ezek lelkes ha 
zaliadományaiból, részint a’ Veszerle József, Janko 
vich"Miklós , Kis Ferenez megvett nagyobb gyüjte 
ményeiböl, valamint a’ museum csekély pénzalapjához 
képest, némelly kisebb számu megvett ritkaságok 
ból alakult. 

Áll pedig jelenleg következö részekböl: 

1.) Az éremgyüjteményböl, melly görög, ró 
mai, általános és magyar gyüjteményre osztatik fel, 
’s közel 90,000 darabot számlál. Е’ 11özt a2о1111a11 
sok kettös, söt hármas s a 1. példány is lélez: melly a’ 
hougyülés további rendelkezésétöl függ. 
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2.) A’ 11ö, bronsz, és vas korszak régiségei 
gyüjteményéböl, u. m. arany, ezüst ékszerekhöl, ércz 
szobrok, házi istenek, egyházi és házi edények, 
csatok, t11111ö11, nyakékszerek, csengetyük, lámpák, 
korsók ’s egyéb cserép, üvegedényekböl. 

3.) Köszobrok gyüjteményéböl, melly ujabb és 
régibb mell- ’s egész szobrokból, szoborcsoporto- 
zatokból (Gruppe), számra közel 50-bôl áll. 

4.) Az ó és középkor emlékeiböl, millyenek 
a’ koporsók , sirkövek, római ollárok, mértföldmu 
tatók , s a t. Ezen gyüjtemény 1161‘ egy a’ legérdeke 
sebbek közül n. museumunkban, ’s kirekesztöleg csu 
pán olly lárgyakat foglal magában, mellyek széles szép 
hazánkban találtattak ’s a’ törlénetbuvárnak sok tekin 

tetben,mint történeti kutfök, nagy felvilágositást ad 
hatnak, több 100 darabot lesz, mellyek azonban nagy 
súlyuk miatt (némellyek 100 mázsánál is többet nyom 
ván) a’ museum elsò emeletére nem vitethetvén , fáj 
dalom, számos év óta, ugy szólván, használat nél 
kül elòbb a' régi museum udvarán, most рeйд el 
zárva hevernek. 

E’ valódi tudományos kincset csak ugy lehetne 
czélszerůleg használni, ha a’ museum 111115ö udvara. 
hátulsó részén az olaszok példájára nyitott arkádok 
éppittetnének , mellyekbe czélszerůleg elrendeztethet 
nének, ’s hogy a’ tudományos világ kellö haszuokßt 
vehesse, szükség volna azokat könyomatokkal ellátva 
és szakértöleg kiadni. 
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5.) Közép és ujabb kori arany, ezüst ’s drá 
gaságok gyüjteményéböl, millyenek az ezüst edények, 
serlegek. (illyen mintegy 300 van gyüjleményünk 
bcn), egyházi Вaтa vagy ámpolna, kelyhek, arany 
ezüst ’s réz gyürük, mellyek száma többremegy 
500-nál, egyházi föszemélyek drága kövekkel kira 
КОМ keresztjei, uöi és férli ruhához tartozó éksze- 
rek, több elefánlcsontból, kókuszból, gyöngyházból 
faragott ékszer és ritkaság. 

6.) Fegyvertárból, Ez ugyan mind eddig nem 
nagy, azonban válogatott és számos magyar történeti 
emlékekkel bir, több kardot, tört , puskát, pisztolyt, 
búzogányl ’s egyebet számlálván. 

’ 7.) Közép és ujabbkori bútorok és öltözetek 
tárából , mellyben egynehány érdekes történeti szek- 
rény , ókori zongora , és becses asztalok léteznek. 

Az ezen oszlály körül leendök: 
1.) Mi bövitését illeti, minden osztalya részint: 
a.) Ugy szaporittalhalik, ha lelkes, kivált te 

hetösb llazánkfiai, valamint eddig, ugy ezután is rit 
ka érmekkel, ’s érczrégiségekkel, valamint szob 
rokkal és lörténeti bútorokkal, mellyeknek birtoká 
ban vannak, több lelkes honpolgárink példájára to 
vábbá is nagylelküen gazdagitják. Részint: 

b.) Ha a’ magyar szobor- egylet, mellynek lel 
kes alapitója Döbrentei, Gábor budakerüleli országos 
föbiztos, ’s melly a’ museum érdekében alakult , ’s 
idöröl ìdöre pénz-erejéhez képest annak számára 
magyar szobrász által můvet készitlet, --~ példájára 
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több lelkes liazafi-testületek találkoznának, mellyek e 
kép n. museumunk virágzásán müködnének. 

c.) Mi magyarok szünlelcn panaszkodunk, hogy 
régiségeink nincsenek a’ liajdanból; hololt egy euro 
pai nemzelnek sincs olly dicsö mullja, mint épen a’ 
magyarnak. Ha azt akarjuk, hogy emlékeink_legye- 
nek a"hajdanból., nagy embereinket és hazánk térein 
hajdan lakott népekel kell sirjaikból, hogy ugy mond 
jam, föllámasztanunk. 

A’ görög és romai öllözetekel, fegyvereket, 
edényeket és ékszereket iróink elöadása után képzel 
ni sem lehetne, ha Pompeji ’s Herculanum a’ Vesuv 
hamvaiból fel ne|n ásatl.ak volna. 

Napjainkban a’ régiség-tudomány, épen ásatások 
roppant eredményei ищи, csaknem mindenütt nem 
zeli irányban kezd fejledezni, a’ görög és római vi 
lág csudálóinak száma mindinkább kevesbedik; az 
v,onzó immár mindenütt és érdekes, a’ mi hazai, ’s 
mit a’ görögök és rómaiak mint rájok nézve idegent 
megvetöleg barbár népeknek tulajdonilottak. . 

_ A’ kö-..’s rézkori hazai sirhalmok szerkezete, 
az azokban lelt égett vagy égetlen tetemek, és a’ 
halottak mellététetni входом fegyverek, eszközök és 
edények vizsgálása kivált Dán-országban nagy tu 
dományavatottsággal lolytallatik. 1") 

*) Worsae, Dänemarks Vorzeit durch Alterlhümer und Grab 
hügel beleuchtet. — Kopenhagen , 1844. з. munkájábau 
érdekesen iratik le. ' , 



Ennek példájára felakarvan némelly tudomány 
barátok és szenvedélyes régiségbúvárok ókori emlé 
keinket eleveniteni, Batthyány Fülöp hg. lelkes ha 
zánklia engedelméböl Erd határában levö 120ra me 
nö ugy nevezelt kúnhalmokat , mellyek mind meg 
annyi _sirok , Luczenbacher János nemzeti museumi 
ö1’ szakavatott felügyelése alatt szorgalmatosan ásat 
ja nemzeti museumunk érdekében , ’s már is szép 
történeti emlékeket fedezett fel. 

Ugyan ezt kellene tenui a’ hazaszerte talállató 
siremlékekkel; azonban erre egyes vállalkozók telne 
tetlenek, ’s ezt csak a’ haza mozdithatja czélszerů 
leg ugy elö, ha teszem az évenkénl a’ nemzeti mu 
seum kincslára szaporitására 1000 ezüst forintotyfor 
dit, megengedvén, hogy ennek egy része évenként 
a’ földböl kiásandó emlékek megszerzésére fordit 
tassék. 

Hogy azonban a’ még földben heverö régi em 
lékek, tudatlanok általi kutatásokkor el ne romboltas 
sanak, ugy szólván vandál kézre ne jussanak, tör 
vény által ki kellene jelenteni, hogy a’ hon minden 
polgára az ókori maradványok iránt nagyobb kegye 
lettel viseltessék, seuki semmit el ne rontson, hanem 
azt, mit talál, vagy ingyen, vagy pedig becs melletl 
a’ n. museum birtokába engedje által. *) 
ï.__.__..--l_ 

*) A` dán-országi sirok fürkészése ‘в tudományos ásatása 
. nem kerülte el Fridrik Ferenez meklenburgi nagyher 

czeg Íigyelmét, ki 1804. két rendeletet, 1836. ismét más 
kettöt bocsátott kôzre az ìránt, hogy а‘ tudományra néz 
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A’ klìlföld e’ tekintetben már nagyon elöre meut, 
.’s museumai teméntelen öskori nagybecsü’ maradvá 
nyokban gazdagok. ~  — 

A’ magyar orvosok és természetvizsgálok ván 
dorgyülekezete , felvevéu körébe az archeologiát is, 
mult 1847-ik évi aug. 11-ik- 17-én Sopronhan tar 
tatott uagygyülésén a’ honi régiségek megörzése tár 
gyában következendö határozatot' hozott.; . 

- „Hogy minden akár ös, akár a’ középkorból 
magyar országban felfedezett régiségek és mû 
emlékek az archeologia és illetöleg történettan 
számára megòriztessenek , és semmi sziu alatt 
az országból ki ne vitessenek, söt. a’ nagyobb 
szerü emlékek, millyenek például : a’ régi egy 
házak és 'várak, egyéb középületek vagy sirbol 
tok, részint fentartassanak, részint , hogy az idö 
viszontagságainak kitéve végromlásra ne jussa 
nak , a’ közgyülés azon gondos ohajtását fejezi 
ki, hogy' ns. Sopron vármegyét olly végböl ke 
resse meg , miszerint ez lenne.,szives.az or 
szág minden megyéit, sz. királyi városait, _nem 
különben piispököket és más egyházì fònököket 
felszóllitani, hogy azok részint_birtok'aikban lé 
tezö egyházak és várak, ugy szinte egyéb ré 

_@,--___.._-_-.--_ . 

' _ ve' olly nagy érdeků pogány sirokat seuki el ne rom 
bolja, és szét ne hányassa, azoknak hol és millyen ál 
’lapotban ‘létét , ugy szinte mennyiségét mindenki. felje 

_ . lentse. A’ kutatások szakértök által feliigyelet alatt tör 
ténvén, dus és gazdag eredxnényre vezettek. _‚ 

3 
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. giségek fentartásara terjeszszék ki ligyelmüket, 
.Í részint országgyülésre küldendò követeiket olly 

törvény alkotására ulasitsák, hogy minden_a’ 
föld gyomrából napfényre kerülendö régi ma 

. radványok és kincsek belsö. beesök.megváltása 
— mellett a’ m. nemzeti .museum számára hivatalo 
_ ` san megszereztessenek. — 

Egyébiránt a’ gyülés kivánatosnak látja Vise 
grád várát, királyaink egykoron fénylakát , va 
lamint egyéb a’ magyarok lörténeli korszakában 
jeles épületeket, a’ Bajna melletti várak pél 
dájára, nemcsak a’ végenyészettöl megóvni, de 
azokra némi gondot is l_orditani , melly hazaliui 
ohajtását, hogy országgyülési követei általpár- 
tolni sziveskedjék, ezennel alázatosau megkéri.“ 

2.) Hogy a’ kincstári osztály minél jobban biz 
tosittassék veszély és károsodás ellen, szükség min 
denek elött, hogy lelietöségig minden tárgyai üveg 
alatt zlŕrva ůartassanak , ’s a’ különbeg kis bcsak îgiy örre, i me ett még egy szolga mükö i .‚ nou e 
ügyelés, sem tudományos sem bátorsági szempont 
ból elégséges nenîî levén, szükség, liâigy ezeiâ нaд‘? kiterjedésü osztály oz még egy segé r is a assé . 
Az örök, kivált ezen osztályt, de az egész museum 
nagy kiterjedését tekintve, még legalább hárommal 
szaporittassanak. Egyébiránt ne legyen szabad semmit 
az osztályból az épületen kivül kikölcsönözni. A’ lel 
Н‘ k szakértök által idöröl îdöre vizs áltassanak meg ’É aludósitás adassék az ország rendîinek 3 a’ kettös 
hármas s a t. példányokra nézve történhelìk az, mi 
a’ könyvtárnál javaltatik. ’ .:.'.«. J. 
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— 3.) Hogy a‘ tudományos világ és hazánk szá 
mára minél virágzóbbá ’s hasznosabbá tehessük, szük 
ség , hogy ezen szakbau, bizonyos napokon kinyit- 
tatván, az .or vagy segédör jelen legyenek, ’s a’ ker 
dezösködö tudomány-barátoknak felvilágositástadjaf 
nak'. А; .egész osztály lnjstromai, még pedig instru 
ctiv , nem csupán puszla. calalogok, mellyek~a”'behó- 
zandó házi rend mellelt használtathatnak , ábrákkal 
‘нам napfényt érjenek. ~ 

3.) A’ szcbor-gyüjtemény, valamint netalán e 
gyéb můvészeli becsů tárgyak , legnagyobb óvatos 
ság mellett liellyben az azt kiváuók által lemásoltat 
hassanak. 

N lll-szor Természctlek és kézmutanlak 
osztálya.  

А.) Állat;-gyiijtemény. 
a.) A’ felsöbb rendů vagy gerinczes állatolc. ' 
1. Emlösök. Bar ugyan az eddig bevettelv sze 

rint ebbe csak honi emlösök állittatnak, ez azonban 
még is, kivált a’ nagyobb állatokra nézve igen hi 
jányos; minek legföbb oka .az, hogy nemzeti Museu 
mu.nknak még mai napig sincsen rendes kitömöje, 
kire olly mulhatlau nagy szükség van. A’ kisebb em 
lôsöklegnagyobb részt PetényiSalamon museumi tisz- 
щeй ör szorgalma által szereztettek; azonban Ocskay 
Ferencz báró, Rainer György, Bokosz István és töb 
heu , szives adományaikkal böviték e’ gyüjteményt. 

3# 
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_Ezen gyüjteménynyel szoros összeköttetésben 
van egy csontváz-gyüjtemény ,_ melly létét Szadler 
József örnek köszönlieti , ’s jelenleg 100. darabnál 
többet számlál.Ezt kiváltkép szükséges folytatni,.mivel 
a’ most él6 állatok csontvázai összeliasonlitása nélkül 
az özönviz elöttieket, mellyek hazánkban olly nagy 
számmaltaláltatnak , igen bajos meghatároznì. 

2.) Madarak. Ezen gyüjtemény, mint Museu 
munk egyik disze, nagy részt lételét ’s értelmes el 
rendezését Petényi Salamonnak, ki azon kivül, hogy 
saját gyüjteményét eredetileg egészlen intézetünknek 
ajándékozta, mai napig is hiven, ’s nagy szorgalom- 
mal gyarapitja ennek gyüjteményeit hazánkban éven 
ként tenni szokott utazásaiban szerzett új ’s jelegjpél 
dányokkal. Kivüle gazdagiták ezt becses ajándokaik 
kal kivált István ö cs. kir. Föherczegsége, Földváry 
Miklós, 0cskay Ferencz báró, Bokosz István', Her 
mann Károly orvos,’Raiuer György nagybecsů kar 
pátvidéki, legközelebb Aebli Adolf, nagy számú gyüj- 
teményeivel. 

Kivánatos volna , ha ezen érdekes gyüjtemény 
bövitésére, a’ jelenleg Károlyfördöben felállitott Fel 
degféle igen gazdag és az átalános madárlant kép 
viselö ma dárgyüjteméuy megvétetnék, ’s museumunkba 
a’_ széles tudomány kiegészitése tekintetéböl magyar 
országon kivüli madarak is gyüjtetnének; mivel ezt 
csak igy lehetne tudományosan rendezni, és a’ ta 
nitásra nézve haszonvehetövé emelni. ' ' _ 

д ‚ . ‚ _ 1 I 
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~' `Ehez'larto`zik még egy nagyszámú tojás-gyüj 
temény’ is , melly kivévén némelly egyes adakozókat, 
nagyréâzt Kubinyi Ágoston museumi igazgató, és 
Petényi Salamon’ segédör által szereztetett. 

3.) Hüllök (amphibium) gyüjteménye. Ezen gyüj 
teményben már ugyan _a’ hazánkban találtató fajok 
nagy részt megvannak, bár ugyan még több hibázik; 
üvegek hijja miatt azonban mind eddig rendesen fel 
állitva nincsen. lgen szükséges volna ezen gyüjte 
ményhez is a’ magyarországon kivülieknek legalább a’ 
nemek és családok képviselöit megszerezni. ' 

4.) Halak gyüjteménye. Bészint kitömö hija, ré 
szint a’ museum szük pénztára miatt még igen töké 
letlen. Csak igen kevés édesvizi és még kevesebb ten 
geri halaknak, mellyeket több év elöttJány Fiumé 
bañ szerzett g' birtokában van intézetünk. 

: ' b.) Alsóòb remlů vagy geríncelelen dllalok. А 

1.) Robar gyujiemeny. Au a’ Dam, ’odisea 
heimer és Treitschke féle megvett ritka gy'üjterné-‘ 
nyekböl ’s azon szaporodásból, mellyet Szadler Jó 
zsef ör és Frivaldszky Imre tiszteleti ö1‘ eszközöltek. 
A’ veszedelmes vizáradáskor azonban ezen gyüjte 
mény is 'sokat szenvedett. ' 

Bòvitését ekép’ lehetne' legczélszerübben esz 
közölni: 
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a.) A’ magyar fajokat ollyformán lehetne leg 
könnyebben megszerezni, ha a’ n. museum részéröl 
ezek szerzésére idöröl ìdöre értelmes egyének kül 
detnének ki hazánk több vidékét beutazandók, ’s a’. 
létezö hiányokat kipótolandók. 

Egyébiránt megkereslethelnek a’ magyar roba 
rászok (Entomologi), sziveskednének az ujabb honi 
felfedezésekböl n. museumunkat gyarapitani. _. 

b.) Magyar országon kivüli fajakból csak igen 
keveset bir gyüjteményünk; holott pedig ezekre is, 
részint meghatározás, részint összeillesztés végett nagy 
szükség van. 

Ezen idegen robarok megszerzésében azonban 
elég volna csak a’ nemek és családok képviselöit 
adandó jó alkalommal kész pénzért megszerezni, ‘ 

Mcllyek ekép’ megszereztetvén, a’ gyüjtemény 
tökéletesebbé tétetnék, ’s részint tanulásra, részint 
az özönviz elötti robarok meghatározására és a’ mos 
taniakkal összeillesztésére sokkal alkalmatosabbá fog 
válni. 

2.) Csigák gyüjleménye. Felosztatik ez tengeri 
és édesvizi csigákra, ide értve a’ földi osigákat is. 

‚ А graf Brunszvikféle gyüjteménynyel, melly 
n. museumunknak igértelett, ezen eddig szegény ’s 
alig 200 fajból álló gyüjtemény sokat fog nyerni; 
azonban ennek minden fajokkali bövilése kiváltkép 
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sztìkséges, részint alapos oktatás végett, részint pe 
dig azért , mivel csak ezek segitségével lehet az édes 
hazánkban is található özönviz elötli számtalan csigá 
kat megkülönböztetni. 

' Az édesvizi és földicsigák gyüjteménye, melly 
400fajnáltöbbet számlál, kiválta’ Parreisztól vett pél 
dányokból, Schmidt laibachi kereskedö ajándokából, 
’s a’ nemzeti museum tisztviselöi szerzeményeiböl ál 
lott össze. 

'гг. Ennek bövitése szinte igen szükséges levén, 
az, részint ajándokokkal, ulazás által, részint kész 
pénzeni vìtellel történhetik. 

Az alsóbb rendů számlálhatatlan állatok, p. о. su 
gárállatok (Radiaria), bomlaszok és habarkok (Soophi- 
ta) férgek közül n. museumunk ugy szólván semmit 
sem bir. Ezek megszerzése kivált a’ tudomány kie 
gészitése és részint orvosi , részint gazdászati tekin 
tetben, szinte szükséges; mi vagy vételek, vagy a’ 
museumi tisztviselök részéröl történendö gyüjtés ál 
tal történlietik. ’S itt kivált szükség volna a’ belfér- 
gek megszerzésére is kiterjeszkedni. 

В.) Nòveny-gyüjtemêny. _ 

'Ezt méltán gazdagnak lehet mondani, inert áll: 

— ’ A’ 'Szadler 61‘ által szerzett, ’s töle vett 15000 
fajra menö; Kitaibel, Luinniczer, Wolny, Vierz 
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biczky növénytárából; ezeken kivlil Noé liuinei, Heuf 
fel felsö magyaroszági , és Rochel bánáti, valamint 
Reichenbach német birodalmi viranyából. 

Ide tartozik még egy faismertetö, valamint egy 
viaszból készült gomba-, és egy még igen töké- 
letlen maggyüjtemény. 

I 

Mi ezen igen fontes ’s az emberiségre nézve 
kiváltkép nagy hasznú gyüjtemény bövitését illeti , 
itt fötekintettel kell leni kivált a’ magyar növenyek- 
re, hogy minél tökéletesebb magyar Flórát lehessen 
késziteni. Bár ugyan erre igen bö és gazdag ada 
tokkal bir Szadler örünk , ’s reménylhetö, hogy töle 
nem sokára egy tökéletesb magyar Flórát birhatunk , 
azonban még is igen szükséges volna a’ hazai növe 
nyészeket fe.lszóllilani , igyekeznének beküldeni az e 
gyes helyek ’s megyék növenyeit, mellyeknek birto- 
kába jutván n. museumunk, tetemes nagy nyereség 
ben részesülhelne, ’s csak igy lehetne tökéletes ma 
gyar Flórát és illetöleg növenygeographiát kiadni. 

Szükség e’ szerint ezen gyüjteményeket is, de 
kivált a’ maggyüjteményt részint utazások , részint 
vételek által böviteni. 

A’ növenyek ketlös,’hármas s at példányaiból 
szükség lesz felállitásukkor arra is tekinteni, hogy 
a’ tudományosan rendezett nagy gyüjteményen kivül 
egy orvosi, kézmůtani, gazdászati , ’s óvás tekin 
tetéböl még külön mérges növenyek gyüjteménye 
állittassék fel. 
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Q.) Ásvány-gyüjtemény. — 
Feloszlatik ez 1.) a’ tulajdonképeni iendszeres 

ásványgyüjteményre, mellyet a’ dicsöült Nádor és 
István ö föherczegségeken kivül kivált Szapáry Pé 
ter gr., Kubinyi Péter, Szaibély kamarai tiszt, Ku 
binyi Ferencz , Zipser Ianár , Lipold keszthelyi ar 
chon , Gyurcsák ezredes , és számtalanok ajándoka 
ikkal bövitettek, ezenkivül a’ Schuster , Podmaniczky 

kereskedöktôl több jeles példányok vétettek meg. 

A’ Brunszvik gr. ajándékozta gyüjteinény, mel`y 
azonban még benem adatott, részint mennyiségre, 
részint minöségre nézve eddig is gazdag ásvány 
gyüjteményünket még inkább fogja emelni. 

-,^ Számra több példánya van 10,000. darabná., 
mellyek között , ha rendesen fel fog állittatni, sok 
kettös, hármas s at."példány is maradand, mellyek 
böl külön haszuálat végett lehet még egy kézmůtani, 
gazdászatí, orvosi s a t. kisebb gyüjteményt felállitani. 

 

Ide tartozik a’ magyarországi köszéngyüjtemény 
is, mind azon sziklanemekkel (Gebirgsarten), mellyek 
ben köszén fordul elö. Ez azonban az áradás által 
szinte tetemesen szenvedvén, kipótolandó leszen. 

’2or)' A’ földismei (geognostica) gyüjteményre, 
melly azonban alig számlál jelenleg többet 3000. da 
rabnál , ’s kivált Jónás 1ol1 61‘ , Kubinyi Ferencz , 
Zipser tanár , Szaibély Lipold szivességének és Szad 
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ler museumi 61‘ szorgalmának köszönhetdi jelen ál 
lapotját. 

‚ .«f 

f 

3or) Kövületek gyüjteményére; melly jelenleg 
többet bir 5000. számnál, ’s bövittetelt kivált István 
ö cs. kir. Föherczegsége, Gyurcsák ezredes, Partsch, 
0cskay b., Kubinyi Ferencz , Bançonnet b. gyüjtôk 
és ajándékozók által, ’s folyvást nagy mennyiséggel 
szaporittatik fökép Szadler museumi ör által, ki ezen' 
tudományt egy idö óta szenvedélylyel üzi , valamint 
Frivaldszky és Petényi, n. museumi tisztviselök által 
is idöröl ìdöre szaporitlatik. 

A’ kövületek legközelebbi évekbennagy pon 
tossággal vizsgáltatnak és gyüjtetnek, minekutána e 
zek tudása kivált a’ földismére nagyhasznú. 

Ide tartozik még az özönviz elötti öslénytani (рa 
laeontologica) vagy is állatcsonlok gyüjteménye, nem 
csak mennyiségre több 100, darabot számlálván, ha 
nem ritkaságaira nézve is , de fökép a’ mennyiben 
minden, mi benne látható , magyar országban talál 
tatott, felette érdekes. 

E’ gyüjtemény egész sereg ajándokozókat szám 
Ы; elsö kezdöje, ugy szólván alapitója, Rainer cs. 
kir. föherczeg volt, ki magyar ország alsó vidékeinek 
1811-ben történt beulazása alkalmával Szoluokról egy 
egész' szekérrel elefant- ’s egyéb ösállatcsontokat 
küldött intézetünknek. Számos más ajándokozóin kivül 
kiváltkép’ emlitendök: Hont megye régiségeket és 
ritkaságokat gyüjtött társulat és Agnelli Ferenez gyógy 



_ _-_43-_ 

szerész, kik legközelebb nagy számů gazdag özön 
viz elötti állat-csontgyüjteményeiket n. museumunk 
nak ajándékozák. 

Museumunknak érdekében áll ezen gyüjteményt 
bôviteni, ’s igy szükség volna a’ vasutak körül, a’ 
Tisza szabályozása , csatornák ásása ’s egyéb köz 
munkáknál foglalatoskodóknak meghagyni, hogy min 
den eddig és ezután is találandó ösállati maradványokat 
nemzeti museumnak küldjék be. 

. ‚, В.) Kézmůtani gyůjtemény. 

Áll a’ sajátlagos kézmlit ani ’s gép és minta-gyüj 
teményböl. 

A’ kézmůtani mintegy 400. honi többnyire a 
jándokokból szerkezett és 20,000. darabnál többre 
menö Kees gyüjteményét teszi;ez azonban még czél 
szerůbb és rendszeresitett felállitást kiván. 

Mi a’ honi gyüjtemény bövilését illeti, ez leg 
czélszerůbben történhelik ugy , ha a’ gyártulajdono 
sok és iparüzök felszóllittatnak , hogy készitményeik 
böl példányokkal vagy legalább ezek mintáival e’ sza 
Ко! bůviteni ne sajnálják. Mi pedig a’ Kees általános 
gyiijteményét illeti; ebben a’ létezö hijányokat ,inel 
lyek ujabb felfedezések által történtek, kész pénzen 
történendô vétel által lehet kipótolni. 

" . г| 
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Sokkal nehezebb a’ gépek és’ minták gyüjte 
ményét szaporitani, részint mivel ezekre czélszerů és' 
nagyobb hely , részint pedig megszerzésükre több 
köllség kivántatik. 

,Mi a’ természet- és mütaniosztálynak lör bö 
vitését ’s minél tökéletesbbre vitelét’ illeti, az ez 
iránti véleményemet illetö helyeken röviden megem 
litém; azonban szükségesnek tartom még itt kiváltkép 
ajánlani. 

a.) Vétessék meg Drevenyák Ferencz és Zipser 
András, kivált a’ magyarásványokra nézve gazadag 
gyüjtemónye. 
J 

` b.) Hagyassék meg törvény által a’ bánya-hi 
vataloknak, hogy az uj ásvány-képletekböl n. museu 
munk számára idöröl ìdöre példányokat küldjenek be. 

c.) Tétessenek a’ museum költségén a’ termé 
szettudomány három országa érdekében utazások, ’s 
kutatások , valamint a’ museum számára gyüjtések. 

Ezen osztály bövitésére legalább 1000. ezüst 
forintot lehetne évenként szánni. 

_ f 

д‘ ‚ 2er) Mi. kezelését ’s veszélylsôli megmentését 
’s Sor) minél hasznosabbá tételét illeti, ez csak ugy 
történhetik meg , ha eddigi háromtisztviselôjén és 
egy szolgán kivül személyzete még egy, mulhatatlanul 
szükséges értelmes kitömövel (Conservator) megsze 
porittatik; a’ gyiijteményböl sem kikölcsönözni , sem 
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«pedig cserélni semmi! nem lészen szabad ’s egy kü 
`lônös és czélsze_ri_1leg гe11‹1e2е1t_1eгегп1)eп az illetö 
tisztviselök szakaik szerint bizonyos órákban szabad 

3уa1юг1a11tиботйпу6з elöadásokat fognak tartani..Ezen 
felôl pedig ugyan itt a’ buvárkodó természetvizs 
gálók a’ gyüjtemény tárgyait, felvigyázatmellett sza 
badon használhatják. ' . 

‚‚ ч ' 
с 1' Ä _'I 

" .’ ' IV.) Képtárl osztály. . 
Felosztatik 1ör) a’ PyrkerJ_ános László egri aiya 

érsek’által nagylelküen ajándékozott 192 darab olaj 
festvényböl álló becses’ gyüjteményre 5- 2or) egy 
átalános képtárra, melly az alapitó .Széchényi Ferenez 
gr. több képein kivül a’ Jankovich Miklóstól vett fest 

vényekkel ’s több lelkes hazaliak ajándokaival szapo 
rodott , ‘этa a’ můvészeti becsnélkülieket kiveszem , 
mintegy 180. darab képet számlál. 

\ «3.)'A’ Jozsef nádor nemzeti képcsarnoka, melly 
a’ dicsöült nádor 50. éves hivatala viselése nagy 
emlékére egy különös társulat által alapittatott, ’s czélja 
ezen alosztályba, a’ már eddig is közel 10,000. ezüst 
forintot tevö ’s még ezután is szaporitandóalappén 
zébôl a’ magyar festészetet emelve. és elömozditva, 
erejéhez képest a’ régi és most élö magyar mlivé 
Szek jelesebb festvényeit megszerezni. E’ gyüjtemény 
eddig , alig . másfél év lefolyása alatt csupa ajándo 
kokból шёл‘ 34 darab müvet számlál. 

Ь 
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Mi ezen gyüjtemény bövitését és szaporitását 
illeti , az legczélszerůbben történhetik , ha valamint 
eddig, ugy ezután is kivált gazdagabb hazánkfiai, töbh 
becses festvények birtokában levén, a’ dicsöült Pyrker 
atyaérsek példáját követve , szives adományaikat а’ 
nemzetnek felajánlanák; ezenkivůl pedig szaporitásá 
ra evenként 1000. ezüst forint fordittatnék. ‚ 

A’ veszély és károsodástól szinte ugy lehet csak 
megörizni, ha a’ festvények jó örködés alatt tartat 
nak, ’s az épületböl semmi ki nem adatik. Czélszerů 
használata pedig ugy eszközölhetö, ha az épületben 
egy különös másoló terein nyitlalik a’ můvészetbarátck 
számára, mellyben az oszlályör lelügyclete alatt kénye 
lcmmel másolhatják a’ festvényeket le. 

’S ime ez magyar nemzeti Museumunk jelen 
állapotja. Hasznát , szükségét azt hiszem, ki legke 
vésbé is feltudja rendeltetését fogni, senki sincsen 
ki kétlené; szükség e’ szerint, hogy azt jövendöre is 
ugy biztositsuk , hogy ne kénytelenittessék tespedni. 

Mindenesetre pedig tisztviselöi! és egész sze 
mélyzetét tegyük olly helyzetbe , hogy csekély iize 
tése mellett ne kénytelenittessék más kenyéradó hi 
vatalokat is viselni; fizessük jól, igy aztán megkiván 
hatjuk , hogy kirekesztöleg csak az intézetnek éljen. 

A’ fizetések szabassanak az egyetemi tanitók 
lizetéseihez.-- ' « 
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'.; I, ‚ .j Üszves kiadás. 34,622’ - 
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7 S ez volna azon öszveg , melly a’ jelen kö 
rülményekhez képest évenként a’ m.n. Museumra for 
dittathatuék. Az angolok átlátvńn a’x1_‘,useun1pkkimond 

г’ г?‘ . Museuml killtségek. ;__,_.j,§_„,`„A.) Evenkinti kizulások. у’ " 
--‚. _. »,;..l1l1ïsI.1: i, ‚1121111. .~:'¿t‘. Ezüstbenï 

. ft. kr. 
' Ь) Tisztviselôkre, szolgákra éven- -. 

k_ént mintegy . . ._ . 21290 -- ‚ 
2.) Epület fentartására . . 2000 - 

,. 3.)..¿K,önyvtári. olvasó terem fůtésé 
re 6 öl, 4 örszoba fülésére 4 
ölével, katona örszoba fütésére 

„»i 4.-öl, kitömö dolgozó szobája 
. fütésére 4 öl, összesen 30 öl . ‚ 

14 forintjával . . . ,420 - 
4.) Könyvlár bövitésére . ' . 2000 - 
5.) Könyvkötésre . . . 1000 -' 
6.) Munkák és Catalogok kiadására 2000 - 
7.) Régiségosztály bövitésére . 1000 - 
8.) Képtári osztály bövitésére . 1000 - 
9.) '1‘ermészet`osztály bövitésére . 1000 --~ 

10.) Tudományos utazásokra ` . 1000 -- ' 
11.) Kisebb költségekre, butoriga- i ‚ 

zitásokra, épület tisztán tartásá- « 
гa és irószerekre .' ' . . . 1000 ~- 

I s . в Q "_" 
13.) Kéménysöprésre . . . 192 - 
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hatatlan nagy hasznát, ezeket tetemesen segitik elö. 
Az alsó haz 1847. inarlius 26ki ülésében a’ folyó év 
re 50,000 font sterlinget az nj parlament-házra , 
20,000__font sterlinget a’ britt museum számára sza 
vazlatott. Akkor Sir Robert Peel örvendeztetö tényùl 
megjegyzé, hogy a’ museumot Iátogatók száma mult 
évben 300,000-röl 750,000-re hágott. ` 

Legyünk mi is nagylelküek, ’s ne hagyjuk el 
egyik leghasznosb intézetünket. 

A’ fent kitett 34,622 ezüstforintra menö éven 
kénti kiadáson felül még kivántatnék: 

В.) Egyszer fizetendö öszveg. 
1.) A’ museum mind a’ négy ‚ 

osztálya gyüjteményei rendes felállitá 
sára szolgáló butorokra legkisebb szá 
milás szerint . . . . . 80,000 ft. 

2.) Horvát István könyvtára 
megvételére, mellyben az ország majd 
mindentörvényhatóságai megegyeztek 80,000 ft. 

I Öszvesen .’160,000 it. А 
 

Ezeken kivül az elöbbi országgyülési kijelenté 
sek nyomán, a’ Báday grófok könyvtára, Kovachich 
Marton könyv, level, okirati és Drevenyák ásvány 
gyüjteménye megvélelére kivántató öszveg , melly 
azonban, az ország es tulajdonosok közt történendò 
további egyességtöl lügg. ' --"- ` 
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С.) Pollák Mihály épitômester beadott 
terve szerint, mellybôl azonban még töbh 
lerovások törtènlietnek , kivántatik : 

1.) A’ Sándor és museum ut 
czára szolgáló museum külsö udvara 
keritésére . . . . . 

2.) Az öt pacsirta utczára nyu 
ló oldalon, a’ nagyobb sulyú' köré 
giségek elfogadására szolgáló arká 
dokra . . . . . 

3.) Két, azudvarszelgáknak la 
kásulszolgáló melléképületre . . 

4.) A’ fölépcsözeti tornácz fül 
kéibe (Nischen) lelállitandó 6 szoborra 

б.) A’ fölépcsözet felsö vakab 
lakaiba .iészitendö dombormůvekért . 

б.) A’ fölépcsözet két kiálló 
falán (Podesta) felállitandó két kar 
gyertyatartóra . . . . 

7.) Két diszterem padolatjára 
8.) Az épületben levö fölép 

csök körül és az oszlopok közt ké 
szitendö kartámaszokra . . . 

9.) Az épületben levö hátulsó 
lépcsök körül szükséges kartámaszokra 

10.) A’ padlás elválasztására 
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és felállitandó tůzfalakra . . 
‘ 11.) Különféle igazitásokra , 
tisztogatásokra s a t. . . , 

Öszvesen . 77,720 
4 

 

ft. 
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’D.) Szůksegesnek tartom még itt az 
országos penztári Мина! мы .velem köz 
lòtt nemzeti museum penzertekenek es ter 
heinek , ugy evi jòvedelmeinek jelen ella 
potjàt kitenni: I 

Репудбеп : 
— ft. kr. 

A. n. museum kitüzött ’s ki nem 

tůzött czéljaira az alapitók által fela 
jánlott alapitványi pénzöszvegekböl a 
lakult tökék öszvesen tesznek . . 155,704 23’/„ 

Ezen tökék után 

5ös és 6os évi ka- ft. kr. ' 
matul , ha rendesen 
befizettetnék, esik , 9340 34'/S 

A’ felkelési ösz 

vesitett pénzalap fö 
lösleges jövedelmei 
böl az 183’/„kior 
szággyülés határoza- 
tánál fogva a’ mu 
seumi költségek pót- 
lására évenkint for- I ' 
diuathauk mintegy . 12,659 25’/8 

 

Öszvesen évi jöve 
delme tenne . . 22,000 ft. - 

Ellenben:  ‚ 

А‘ п. museum épitési ’s egyéb 
szükségeire magányosoktól ’s más or 



_ 5| _ . 

szágos penztárakból 5ös és 6os ka- ft. kl’. 
matlizetés mellett költsön felvett tö 
kék tesznek , és ugyan: _ 

Magányosoktól 5ös kamat lize 
tés mellett felvétetett - . . 66,500 - 

dto. 6os. . . . 69,300 - 
Az országos pénztárból 60s ka 

mat Iizetés mellett . \ . . 16,000 - 
A’ felkelési öszvesitett pénztár- ’ 

ból kamat nélkül . . . . 44,090 46 
Nehai Veszerle Józseftöl vett 

pénzgyüjteményért 60s kamat mel 
let tartozásba levö . . . 20,000 - 

Kiss Ferencztöl megvett regi 
seggyüjteményért . . . 12,000 - 

 

Tészen öszves terhes tartozása 227,890 46 
Ezen tartozás után évenként 

5ös es 6os kamattól fizettetik ösz 
vesen, . . . 10,363. ft. 

Es igy kivántatnék a’ n. Muse 
umraj jelen állásában 

A.) szerint évenként . . 34,622 - 
B.) szerint egyszerre ’s nem 

többször . . . . . 160,000 -— 
С.) szerint Pollák épitömester 

terve után 77,720 ft. mellyböl azon-Í 
ban a’ 4. 5. és 8ik szám alatti kité 
telek, öszvesen 20,300. forinttal még 
most elmaradhatván, kivántatnék. . 57,400 —— 

D.) alatti országos pénztári hi 
vatal számadási kivonata szerint le 

. 4* 
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vonváu a’ Museum 227,890 ft. 46 k. ft; kr. 
tartozásábólalapitványitôkéit155,T04 ` y 
ft. 23’/8 kr. marad terhelö tartozása 72,186 22*/„ 

 

I Öszvesen. . . 289,586 22’/" 
Es igy kivántatnék a’ Báday 

grófok Kovachich és. Drevenyák gyüj 
temenyeire forditandó öszvegen ki 
vül , egyszer és nem többször a’ fel- ' 
lyebbiek kilizetésére és elkeszitésére 289,586 22’/„ 

Evenkénti kiadásokra pedig _. 34,622 —— 
Нa azonban az 183’/„ki ország 

gyülési határozatnál fogva a’ felkelési öszvesitett pénzalap fölösleges jöve- ` 
delmei‚ 1.12659. ft. 25’/,. kr. továbbá 
is a’ m. n. museum fentartására for 

dittatnak, ezt levonván a’ liellyebbi 

 

bai, u.m. 12,659. n.25*/8 д 
Volna még evenkint a’ Museum- »l 

ra forditandó . . . . 21,962 341; _ 
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