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Szalay Imre igazgató elnöklete alatt jelen voltak : Dr. Kren
ner József, dr. Hampel József. dr. Fejérpataky László, dr. Horváth 
Géza igazgató őrök, Szinnyei József, Mocsáry Sándor, dr. Richter 
Aladár, Horváth Ignácz örök és dr. Semayer Vilibald segédőr. — 
Jegyző: Tóth Árpád titkár. 

Elnöklő igazgató az ülést megnyitván, a következő szavakat 
intézte az igazgatósági ülés tagjaihoz : 

Tisztelt Uraim! 
Ama szomorú alkalomból, a mely engem is időnek előtte 

haza szólított, kértem Önöket tisztelt Uraim a mai rendkívüli 
igazgatósági ülésre. 

Mély gyászba borulva állja körül az ország Erzsébet királyné 
ravatalát, s a tőr, a melylyel egy orgyilkos a legnemesebb szív 
dobbanását örökre megállította, minden magyar ember szívén 
fájdalmasan átnyilal; hisz a monarchiának különösen magyar fele 
az, a mely a földi angyal őszinte szeretetének és hathatós szó
szólásának oly nagyon sokat köszön az alkotmánya visszaállí
tása körül. 

Magyar Könyvszemle. 1898. III. füzet. 1 4 



210 A M. N. Múzeum rendkívüli igazgatósági ülésének jegyzőkönyve. 

Felséges Urunk és Királyunk megmérhetetlen gyászában 
alattvalói hűséggel kérjük ki részünket; s kérjük a Mindenhatót, 
adjon Királyunknak erőt e borzasztó csapás elviselésére, hű népei 
igaz, őszinte részvétében, s majdan vigaszt, gyermekeiben s uno
káiban és népei boldogitásában. 

Mi pedig, kik felejthetetlen Királynénkat az utolsó években 
már csak mint a legmélyebb anyai fájdalom gyászoló mártírját 
ismertük, őrizzük meg örökre áldott emlékét s helyezzük szeré
nyen, de őszinte fájdalmas szívvel ez emlékre az érdem babér-, 
a vértanúság pálma-, s az örökbéke olajágát. 

Isten nyugosztalja felejthetetlen királynénkat s vigasztalja 
Felséges Királyunkat. 

Inditványozom, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum rendkívüli 
igazgatósági [ülése 

1. jegyzőkönyvileg adjon kifejezést gyászos fájdalmának; 
2. hódolatteljes részvéte kifejezésének a trón zsámolyához 

juttatása végett megfelelő módon intézkedjék; 
3. javasolja a vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter 

úrnak, kegyeskedjék Erzsébet királyné mellszobrát is, a haza 
nagyjainak múzeumi szoborgyűjteménye számára elkészíttetni, a 
mely szoborgyűjteményben már meg van Mária Terézia királyné
nak mellszobra, mint a kinek emlékét mi magyarok hasonlóképen 
külön kegyeletes hálával őrizzük. 

4. az országos gyász jeléül a temetés napján a Magyar 
Nemzeti Múzeum összes osztályai zárva tartassanak; 

5. a mit külön ki sem kell mondanom, a Magyar Nemzeti 
Múzeum tisztviselői, mint állami tisztviselők, s a múzeumi épület 
külsőleg is kifejezésre juttatják magokon az országos gyászt; a 
múzeumi hivatalos kiadványok b" hónapon át gyász pecsét alatt 
adatnak ki, tudományos kiadványainak legközelebbi számai pedig 
gyász keretekben jelennek meg.« 

Az igazgatósági ülés a tett javaslatokhoz egyhangúlag hozzá
járulván, azokat határozatra emelte. 

Ezzel az ülés tárgya ki lévén merítve, elnöklő igazgató azt 
bezárta. 
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A Magyar Nemzeti Múzeum részvétírata ő császári és apostoli 
királyi FelségéJtez. 

Császári és Apostoli Királyi Felséged, 
Legkegyelmesebb Urunk, és Királyunk! 

Mély gyászba borulva bátorkodunk őszinte, hódolatteljes 
részvétünknek ama megmérhetetlen veszteség felett kifejezést adni, 
a mely felejthetetlen Királynénk elhunytával első sorban Felségedet, 
de nem kevésbbé bennünket is, a hü magyarokat kérlelhetetlenül 
sújtott. 

Midőn egy lelkében teljesen eltévelyedett gonosztevő orgyilkos, 
gyáva merényletével a legnemesebb életét oltotta ki s hazánkat 
és hű népeit legkegyesebb anyjuktól fosztotta meg, elárvultan de 
Felséged iránt való hódolatteljes szeretetünkben egyesülve, ama 
kérelemmel fordulunk a Mindenhatóhoz: 

adjon Felségednek erőt e borzasztó csapás elviselésére s 
lelje vigaszát felséges családja körében, népei boldogítására irányuló 
soha meg nem szűnő legkegyelmesebb atyai gondoskodásában! 

Kik is alattvalói hódolattal öröklünk Császári és Apostoli 
Királyi Felségednek 

Budapesten, 1898. évi szeptember hó 15-én 

legalázatosabb szolgái és hű jobbágyai 
a Magyar Nemzeti Múzeum tisztviselői kara 

nevében: 

Szalay Imre, s. k., igazgató. 
Tóth Árpád s. k., titkár. 
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