
A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM 
I. FERENC JÓZSEF 

O császári és apostoli királyi felsége elhunyta alkalmából 
1916. évi november hó 29-én tartott 

rendkívüli igazgatósági ülésének jegyzőkönyve. 

Dr. FEJÉRPATAKY László h. igazgató elnöklete alatt 
jelen vannak: Dr. KRENNER József, dr. HORVÁTH Géza, 
dr. FILARSZKY Nándor, dr. SEMAYER Vilibald, VARJÚ Elemér, 
dr. SEBESTYÉN Gyula és dr. MELICH János osztályigaz
gatók, dr. FRANZENAU Ágoston az igazgató-őrök, dr. FITOS 
Vilmos az örök és Dr. GEREVICH Tibor a segédörök kép
viseletében. Jegyző: SOHÁR László másodtitkár. 

Elnök megnyitván az ülést, a következő beszédet 
intézi a jelenvoltakhoz, melyet állva hallgatnak végig: 

A Magyar Nemzeti Múzeum, mely együtt érez a 
nemzet szivével, mély fájdalommal vette hirét annak a 
nagy veszteségnek, mely immár egy hete az egész nem
zetet gyászba borította. 

Koronás királyunk szállott sírjába, kinek hervadha
tatlan érdemei vannak a tudományok és művészetek fel
virágoztatása körül is. 

A HABSBURG-ház ismert tudományszeretete, melynek 
MIKSA császár kora óta annyi ékesen szóló példáját ismer
jük, teljes mértékben megvolt megdicsőült koronás kirá
lyunkban is. Elég a bécsi udvari könyvtár és az udvari 
gyűjtemények azon lendületére utalni, arra a virágzásra, 
mely azokra áldásos uralkodása alatt következett. 

Nemzeti Múzeumunk is nagyon sokat köszönhet 
uralkodó házunknak és elköltözött királyunknak. Alapítá
sunkat is királyunk nagyatyja, FERENC király hagyta jóvá. 
Örökre felejthetetlen marad az az atyai gondoskodás, mely
ben a kezdetleges intézményt nagy nádorispánunk, JÓZSEF 
kir. herceg mindhalálig részesítette és virágzásra segítette. 

Fejedelmi bőkezűség volt az, mikor megboldogult 
királyunk 1857. évi körútja alkalmából Nemzeti Múzeu
munk alapját 50 ezer pengő forinttal gazdagította. Neki 
köszönhetjük hat legszebb, művészi tekintetben legnagyobb 



értékű Korvin kódexünket, könyvtárunk büszkeségét. 
Ugyancsak az ő ajándéka útján gyarapodtak gyűjtemé
nyeink a Novara expeditió anyagából. Mikor 1902-ben 
Nemzeti Múzeumunk fennállásának ioo-ik esztendeje alkal
mából örömünnepet ültünk, koronás királyunk magas kép
viselője által részt vett örömünkben és uralkodói gyöngéd 
tapintat sugalta neki, hogy magas képviselőjéül felejthe
tetlen emlékű JÓZSEF nádorunknak, a Magyar Nemzeti 
Múzeum egyik legnagyobb jótevőjének, második megala
pítójának unokáját jelölje ki. 

Mindez csak kiszakított néhány példája annak a feje
delmi gondoskodásnak, melyben az uralkodás szövevényes 
gondjai és csapások, bajok sorozata között is figyelmét 
mindenre kiterjesztő nagy lélek, felejthetetlen királyunk 
Múzeumunkat is részesítette. 

Mindnyájan mélyen gyászoljuk őt és lelkünkben 
híven megőrizzük koronás királyunk emlékét, de Múzeu
munknak, mint egyik legrégibb nemzeti tudományos intéze
tünknek még külön oka is van, hogy kegyeletes és hálás 
érzéssel őrizze meg minden időkre annak a felkent királyi 
jótevőnek emlékezetét, kinek uralkodása alatt nemzeti 
múzeumunk az ő legmagasabb intenciói szerint virágzás
nak indult. 

Azt hiszem, az igazgatósági ülés tagjai teljes egy
értelműséggel járulnak ahhoz, hogy 

1. Nemzeti Múzeumunk mély fájdalma és részvé
tele az országos gyászban hivatalos úton legmagasabb 
helyen előterjesztessék. 

2. Gyászunk kifejezésére a Múzeum gyűjtemény tárai 
a temetésnek és a Budapesten tartandó hivatalos gyászisten
tiszteletnek napjain (nov. 30-án és d e c i é n ) zárva tartassanak. 

3. A Magyar Nemzeti Múzeum kiadványai a hivatalos 
gyász tartama alatt gyászkerettel lássanak napvilágot. 

4. Egyebekben a gyász további nyilvánulásaira nézve a 
magas kormány által kiadott és kiadandó utasítások irányadók. 

Az előterjesztésekhez az igazgatósági ülés teljes egy
értelműséggel hozzájárul. 

Elnök ezek után a rendkívüli ülést bezárja. 




