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Az Akadémiai Almanach néhány tanulsága. Most jelent meg 
a Magyar Tudományos Akadémiai Almanach 1934-re. Az értékes kötet össze-
gezi a magyar akadémikusokra vonatkozó személyi adatokat s közli az aka-
démiai tagok irodalmi munkásságának jegyzékét. A magyar irodalomtörténet-
írók közül Baros Gyula, Császár Elemér, Pintér Jenő, Szinnyei Ferenc, 
Tolnai Vilmos, Vargha Dámján, Zlinezky Aladár munkásságáról kapunk 
könyvészeti adatokat. Tudományszakunk művelőinek sorából a következők a 
tagjai a Magyar Tudományos Akadémiának: Badics Ferenc tiszteleti tag; 
Császár Elemér, Voinovich Géza, Horváth Cyrill, Szinnyei Ferenc, Pintér 
Jenő, Horváth János, Viszota Gyula, Solymossy Sándor, Tolnai Vilmos rendes 
tagok; Vargha Dámján, Papp Ferenc, Zlinszky Aladár, Szász Károly, Thie-
nemann Tivadar, Kéky Lajos, Zsigmond Ferenc, Bajza József, Baros Gyula, 
György Lajos, Gulyás Pál, Alszeghy Zsolt, Brisite Frigyes levelező tagok. 
Б okonterületeken dolgozik még több kiváló nevű magyar nyelvtudós, k las -
szikus és modern filológus. 

Az Almanach szerint a Magyar Tudományos Akadémiának ez idő sze-
rint 234 beleő és 79 külső tagja van. 

A belső tagok közt 25 tiszteleti, 57 rendes, 144 levelező tag foglal 
helyet, ezekhez vehető még 8 olyan igazgatósági tag, akik sem nem tiszteleti, 
sem nem rendes, sem nem levelező tagok, de azért belső tagjai a Magyar 
Tudományos Akadémiának. 

A 234 belső tag közül budapesti születésű 46, alföldi 63, dunántúli 51, 
felvidéki 41, erdélyi 27, horvátországi 1. összesen csonkamagyarországi szü-
letésű 131, elcsatolt területi 98. Ausztriában született 4, egyéb külföldön 1. 

A magyarországi születésűek megyénkénti részletezése a következő: 
Pozsony vm.-i 14, Pest-Pilis-Solt-Kiskún vm.-i 11, Fejér vm.-i 8, Bihar, 
Sopron, Szatmár és Zala vm.-i 7—7, Jász-Nagykún-Szolnok és Temes vm.-i 
6—6, Baranya, Hajdú, Koloze és Vas vm.-i 5—5, Arad, Bács-Bodrog, Győr, 
Somogy és Zemplén vm.-i 4—4, Abaúj-Torna, Békés, Brassó, Csanád, Esz-
tergom, Háromszék, Krassó Szörény, Máramaros, Torontál és Veszprém vm.-i 
3—3, Alsó-Fehér, Ärva, Bars, Gömör ée Kishont, Kisküküllő, Komárom, 
Maros-Torda, Nógrád, Sáros, Szabolcs, Szeben, Szepes, Szolnok-Doboka és 
Tolna vm.-i 2—2, Borsod, Csík, Csongrád, Heves, Hont, Hunyad, Moson, 
Nyitra, Trencsén, Udvarhely és Ung vm.-i 1—1, Bereg, Beszterce-Naszód, 
Fogaras, Liptó, Nagyküküllő, Szilágy, Torda-Aranyos, Turóc, Ugocsa és 
Zólyom vármegyében senki sem született a mai akadémiai belső tagok közül. 

Az akadémikusok számát a lakosságszámmal összevetve, azt látjuk, 
hogy Budapesten 19 ezer, az Alföldön 104 ezer, a Dunántúlon 62 ezer, a Fel-
vidéken 107 ezer, Erdélyben 124 ezer lakosra jut 1 magyar akadémikus. Ha 
a magyarság számával vetjük össze az akadémikusok számát, azt lát juk, hogy 
Budapesten 16 ezer, az Alföldön 67 ezer, a Dunántúlon 45 ezer, a Felvidéken 
45 ezer, Erdélyben 38 ezer magyar lakosra jut 1 akadémikus. 

Társadalmi állás szerint egyetemi hittudományi tanár 1, egyetemi jog-
tudományi tanár 26, egyetemi orvostanár 17, egyetemi bölcsészetkari tanár 
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105, műegyetemi tanár 32, tankerületi főigazgató 3, középiskolai igazgató 5. 
középiskolai tanár 4, múzeumi tisztviselő 12, más tisztviselő 15, katona 4, 
katolikus pap 3 (bele nein számítva 5 katolikus papot az egyetemi tanárok 
sorából és l et a középiskolai tanárok sorából), református pap 1, író és 
művész külön állás nélkül 3, földbirtokos 3. 

A külső tagok országok szerint a következőképen oszlanak meg: 
Németországból 21, Olaszországból 12, Ausztriából 6, Angolországból, а/. 
Északamerikai Egyesült Államokból, Finnországból, Hollandiából, Lengyel-
országból 5—5, Franciaországból 4, Indiából, Svájcból, Svédországból 2—2, 
Észtországból, Görögországból, Japánból, Jugoszláviából, Norvégiából 1—1 
tag X. V. 

Bulcsú Károly levele Károlyi Istvánhoz. Nemrég került a M. 
Tud. Akadémia levéltárába Bulcsú Károly alábbi levele: 

„Losoncz. 23/1. 853. — Édes jó bátyám! — Most három hónapja nem 
bírtam a rengeteg Pestben föltalálni, hol annyi a Marczibányi-ház, mint más-
ból a vadkörtefa. Este ugyan reáakadtam szállására, de hon nem találhat-
ván, s reggel kényszeríttetvén korán indulni, elestem azon lelki élvezettől, édes 
jó Pista bátyámnak, és csak lelkileg ismerős nejének szíves üdvözletemet 
tehetni. — De higyje meg édes jó bátyám emlékemben gyakran felszólal az 
áldás, emberismeretem látterén a legbecsületesebb férfiút, szeretve tisztelt 
bátyámat érdeklőleg. Akármim illyenkor a gondviselést is kimagyarázni, mely-
nek lételét a sok balesemény csaknem kitörlé korunkban a hit könyvéből: 
jutalmazólag tűnvén fel legalább egyének irányában, kik az erényt és igaz-
ságot keblök kincse gyanánt őrzék. Áldja is meg az erény és igazság istene, 
házas-családi körében jó bátyámat! de máskép nem is történhet; — a tiszta 
•csermely, tiszta kútfőből fakadva, nevel partján virágokat. — 

Ismertessen meg, kérem, lelkes nejével is, kinek múltja s női magasz-
tossága dicsfénnyel sugározza be képét lelkemben. — 

Én ez év elején az itteni felgymnasiumban, — költészet tanárává válasz-
ta t tam ideiglenesen. Fizetésemet a szállás és élelem egészen fölemészti. A kor-
mány is leverőleg hatván iskolánkra, midőn a városi adományozást ez előt 
néhány nappal eltiltá, s így részemre a nyomorú 200 pengő díj sem levén 
biztosítva, alig ha lesz itt maradandó városom. — De az esetben bízom az 
egyház gondoskodásában, vagy édes bátyám szívességében, részemre biztosí-
t o t t nevelői állást szerezhetni. 

Húgom e napokban írja Kassáról Halgató Josef bátyánk kimúlását, 
kinek halála tudom sebzeni fogja nemes szívét. Szegény öreg! minő atyai 
büszkeséggel érzett bátyám irányában. 

Lakásom it t az öreg Steiler prof. házánál van. — Ha kegyeskedik leve-
let küldeni, e szívességgel engemet igen boldogítand. 

Csókolom kezeit angvaljó nejének s édes jó bátyámat örök hálám és 
tiszteletemről biztosítva vagyok szerető öccse Bulcsú Károly." 

Bulcsú (családi nevén Paltsó) Károly, kinek emlékét verseinél ma már 
biztosabban őrzi Arany Jánosnak róla írt bírálata (1861), Kassán. 1823-ban 
született, Sárospatakon tanult s a szabadságharcot megelőző években Pesten 
jogászkodott s volt egyúttal nevelő a gróf Teleki-családnál. 1848-ban beállt 
önkéntesnek s mint főhadnagy kapitulált Komáromban. 1852-ben Losoncon, 
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1854-ben Halason lett tanár s nem sokkal utóbb Kecskeméten, hol 1865-ben 
meghalt. (L. Szinnyei.) Mint levele is mutatja, igen gyöngéd és mély tisz-
telettel viseltetett Károlyi István iránt, aki nem más, mint a mi nagynevű 
történetírónk, Károlyi Árpádnak édesatyja. Károlyi István is abaúji szü-
letés (Fügöd, 1808) ; Patakon tanult б is, s ugyanoda tanárként térve vissza, 
tanára lett a poétikából nemcsak, mint tudjuk, Tompa Mihálynak (1. Váezy 
János, Tompa M. életrajza, Bp., 1913, 11. 1.), hanem Bulcsú Károlynak is. 
Emez, ha előbb nem, hát ekkor ismerte és szerette meg egész életére az egyéb-
ként szintén költői hajlamú Károlyit, ki utóbb kiadott gyermekverseivel 
(Gyermeklant, 1843; Szünórák, 1845) a gyermek- és ifjúsági irodalom első 
érdemes munkásai között foglalt helyet. (L. Szinnyei.) Mint jogászt is bizo-
nyára az б pártfogása juttatta be a Teleki-családhoz nevelőnek. Maga is 
nevelősködött jogász korában (1837-től fogva) gróf Teleki Sámuel családjában, 
utóbb pedig, a szabadságharc előtt, a l a t t és után a gróf Teleki-családnak 
volt, mint ügyvéd, jogtanácsosa és levéltárnoka, 1849 ben pedig Pest megye 
főjegyzője. 1852-ben vette nőül Beniczky Teréziát, Gál László honvédtábornok 
özvegyét, ö az a „lelkes nő", az az „angyaljó lélek", kinek képét Bulcsú 
ismeretlenül is a „női magasztosság dicsfényével" övezi, képzeletében. 

Megkértük Károlyi Árpád urat, hogy legyen szíves közölni velünk a 
levél teljesebb megítéléséhez szükséges tudnivalókat. Az ő szíves válaszából 
szakítjuk ki a következőket: 

„Hallgató József 1814—1818 közt, (mikor boldogult édes atyám az 
akkori elemi iskola négy osztályát jár ta , ref. pap és tanító (pap-tanító) volt 
az abaújmegyei Fügéden, mely közel a magyar-csehtót határhoz, de még a 
mai csonka Magyarországban fekszik. Hallgató nagyon kedvelte kis tanít-
ványát, édesapámat (aki Fügédén született) s jó barátságban élt nagyszüleim-
mel (akik Fügédén laktak). Később Hallgató, akihez édesapám mindvégig 
nagyon ragaszkodott, az abaújmegyei Szántón lön ref. pap s valószínűen 
o t t is halt meg. 

„Édesanyámról valószínűen azért ír oly szépen Bulcsú, mert tudta, hogy 
első férje, Gál László 1848—49-i honvédtábornokkal minő megrendítő kál-
váriát élt át. Gál László nagykőrösi fiú volt, akit megyéje (Pest megye) a 
kir. m. nemesi testőrségbe terjesztett föl. Gál L. a testőrségből később a Dom 
Miguel-magyar ezredhez osztatott be kapitánynak, ahol Temesvárit meleg 
barátságot kötött az ugyanazon ezredben szolgáló Damjanicscsal. — Gál mint 
őrnagy verte le 48 novemberében Paulisnál és Világosnál a lázadó oláhokat; 
1849 márc. 5-én a bajmoki (máskép kaponyai) ütközetben megverte a rácokat 
s fölszabadította Szabadkát. 1849 júl. 29-én mint tábornok lépett a lengyel 
Vissoczky tábornok helyébe s mint ilyen vezetett egy dandárt vagy had-
osztályt az utolsó, t. i. a híres és szomorú temesvári ütközetben, ahol mind-
járt az ütközet elején ágyúgolyó viszi el ballábát. Teljesen elvérezve, rengeteg 
szenvedés után került mint menekült egy kitűnő magyar úri család (báró 
Fechtig) kastélyába, ahol rejtegetik s ahová neje is nagy nehezen, álútakon, 
utána mehet s ápolja; i t t hal meg karjai közt. Már el van temetve, midőn 
az osztrák kémek rájönnek rejtekhelyére s az osztrák katonai parancsnokság 
fölásatja a sírt s konstatálja, hogy a sírban csakugyan Gál László honvéd-
tábornok nyugszik — s így nem lehet őt (az aradi 13 után tizennegyediknek) 
utólag, fölakasztatni. — Mindezeket Délmagyarországon s a Tisza—Duna 
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közén jól tudták akkor. „Gál László sírja fölé a krassó-szörénymegyei tilths 
községbon (ez volt b. Fechtig birtoka) a megyeiek szép emlékoszlopot emel-
tek s 1883 júl. 15-én leplezték le." Közli: Horváth János. 

P e t ő f i a Rád ióban . Sok szó esett nemrégiben a hangjátékról, erről 
az új műfajról, melynek szükségét a rádió új lehetőségei s egyben e lehetősé-
gek határai vetették fel. Említsük előbbiek közül a helyhez nem kötöttséget, 
a térbeli mozgás szabadságát, a természeti és egyéb külső hangok hatásos 
utánzásának szinte pazar lehetőségeit, szükség esetén egy elbeszélő vagy ma-
gyarázó hangnak aránylag könnyű és sima bekapcsolódhatását az együttesbe. 
Mindenesetre elég súlyosak egyelőre — a televízió, a képrádiózás végleges meg-
valósulásáig vagy tökéletesüléséig — a korlátozások is: elsősorban az arc-
kifejezés, a gesztusok — különösen a hangtalanabb mozdulatok — nagyon 
hiányoznak s ebben is, mint annyi másban, nagy a regényíró fölénye a hang-
játékkal szemben. A vizuális elem hiánya nemcsak az élvezést, átélést, hanem 
ennek előfeltételét, a megértést is lépten-nyomon megnehezítheti: így már ma-
guknak a beszélő személyeknek szétkülönítését, fölismerését is. Ebből következik 
az is, hogy a sok — különösen hasonló korú és nemű — szereplővel dolgozó 
dráma egyelőre nem nagyon alkalmas rádióban való előadásra. Az ilyen volta-
kép alaposabb redukciót, egyszerűsítést kívánna meg, mielőtt mikrofon elé 
hozzák; persze ez sokszor (pl. Móricz, Ceathó falusi darabjaiban) a színesség-
nek, az élet teljességének rovására menne. A rádióban előadott nagyszámú 
színpadi drámánál nem is nagyon próbálkoztak ezzel a kétélű fegyverrel. 

Âm a színi drámák rádióbeli — több-kevesebb adaptációval történő — 
tisztán akusztikus előadása bizonyára csak ideiglenes megoldás. A rádió eszté-
tikusai nem szűnnek meg hangsúlyozni egy igazi rádióműfaj — e technikai 
eszköz lehetőségei és határai megszabta új irodalmi forma —: a hangjáték 
kialakulásának szükségeseégét. 

Nincs módunkban végigtekinteni azokon a kísérleteken, amelyek hasonló 
szándékkal s tisztán rádiónak készülten hangzottak el nálunk, akárcsak a leg-
utóbbi időkben is, a mikrofon előtt. Ezúttal cea.k arra a rádió-irodalmi törek-
vésre akarunk kitérni, mely, a ma oly népszerűségre ju to t t regényes életrajzok, 
vie romancée-k analogonjaként, történelmi egyéniségek életét — esetleg életük-
nek egy részletét — akarja „élvezetes", lehetőleg regényes rövid kivonatok-
ban, hangkép-mozaikokban szórakoztatóan a nagyközönség fülébe, lelkébe, 
értelmébe csempészni. Érthető, sőt szükséges törekvés ez, de egyelőre még 
nagyon sok veszély fenyegeti. Túlontúl sok ahhoz, hogy sikerülhessen. Nagyon 
is a fölületen kell maradnia a szerzőnek, röviden elintézni nagy, súlyos, sok-
rétű, sőt kibogozhatatlan lelkiállapotokat, élményeket, átalakulásokat, leegy-
szerűsíteni, lefaragni minden homályosat, tétovát, életszerűen ingadozót és vib-
rálót, elnagyolni, tipizálni a lelkeket, érzéseket. Másszóval, valósággal nyárs-
polgárokká kell redukálnia kivételes és tömegen fölül álló, öeszetett egyénisé-
geket, vázlattá, közhellyé, pózokká hígítania komplex, nagy indu la toka t . . . 
Hogy akadnak-e majd szerzők, akik megállják helyüket mindezekkel a veszé-
lyekkel szemben s művészetet és irodalmat tudnak majd adni ebben a műfaj-
ban is, a jövő fogja eldönteni; bár kétkednünk benne aligha lehet. Az eddigi 
próbálkozások nagyobb része, föltálalási ügyességen és élénk tempón kívül, 
nem sok örvendetesei nyújtott . A lélekábrázolás említett bántó elsablonosí-
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tásán s a hamis regényes álpátoszon kívül a történelmi hitelesség hiánya, 
tények és alakok elferdítése és a tárgyi tévedések és fölületességek egész hal-
maza tette némelyiküket kínossá (így pl. a kétszer is játszott s állítólag nagy-
sikerű „Liszt Ferenc életé"-t). 

A magunk irodalmából Balassa, Kisfaludy Sándor és mások mellett 
ismételten Petőfi alakja foglalkoztatta a hangjátékok szerzőit. 

Orbók Attilának 1934 július 31-én, a költő halála évfordulóján adott 
Petőfi című egyfelvonásos „életképe" is sok csalódást hozott számunkra. 

Darabjának ötletéről az író maga számolt be valahol egy rádióújságnak. 
» Az Alföldön bolyongtában, valahol a trianoni határ közelében, egy ódon, 

bosszú kocsmaépületet lát, melyről valami öreg béres vagy paraszt úgy tudja, 
hogy valaha Petőfi is járt ott és jó útra térítette az ottani betyárokat. 

Nem lehetetlen alapötlet, ha „epikai hitelhez" kissé sovány is a nép 
egyszerű fiának mesélgető hiszékenysége. (Mondaképződés szinte in statu 
nascendi. Nem felejtem el, mint erősítgette nekünk a háború kitörésének évé-
ben Nagytétény fölöt t egy öreg gazda, hogy az o t t a fennsíkon látható romok 
annak a templomnak a maradványai, ahol Szent Gellért utoljára misézett; 
onnan ragadták el a pogányok a vértanúhalálra.) 

A témacsira Petőfi jellemének nem mond éppen ellent s költészetéből 
megnyilatkozásaiból és a róla szóló följegyzésekből lehetett is volna anyagot 
találni a gondolat kiteljesítéséhez. De szerzőnk ezt nem tette. Egyáltalán 
semmi törekvését sem láttuk annak, hogy főhősét valamikép hitelessé, elhihe-
tővé, igazi Petőfivé tegye előttünk. 

Már a kronológiája! Időnek 1848-at jelezték; a rettenetes téli viharban 
egy megnevezetlen, súlyos betegen fekvő barátjához siet gyalogszerrel a költő 
s késő esto ér el egy Debrecen melletti csárdába (Betekints). Kérdjük, hogy 
kerül ide ez a vándordiák (csak diák névvel szerepel a szereplők névsorában is), 
mikor a valódi Petőfi ez időben Pesten élte boldog visszavonultságban mézes-
heteit vagy legalább is hónapjait? (Mert arról, ugyebár, nem lehet szó, hogy 
a mondott év decemberére, a szabadságharc idejébe kelljen helyeznünk az ese-
te t?!) Miért kell gyalogszerrel viaskodnia a förgeteggel, mikor az igazi Petőfi-
nek, konszolidált viszonyai közt, már „kéjutazásra" is telik? (A dűlőfélben 
levő Betekints-csárdát egyébként már 1845-ben elparentálta a költő; 1.: Van a 
nagy alföldön csárda sok . . . ) 

Egyáltalán kevés szorult az alakokba az élet vonásaiból és hangjából, 
a hitelességből. Mózsi kocsmáros túlságosan irodalmi, idealizált és férfias han-
gon társalog leányával ahhoz, hogy elhigyjük zsidó „kocsmárosnak" (helyeseb-
ben: pusztai csapiárnak). (Mennyivel igazabb, megejtőbb volt az egyszerű embe-
rek gondolkodása és hanghordozása Kilián Zoltánnak egy, szintén nemrég hal-
lo t t , remekül fölépített hangjátékában!) 

Eézi lánya már sokkal meggyőzőbb; a növendéklány poétikus naívsággal 
nyiladozó lelkének rajza annyira közkincse az irodalomnak, hogy szinte nehéz 
is elvéteni. Hiba, hogy amit a szerző a közönséggel akarna tudatni, — főleg 
a miliőt illetően, — túlságosan szájába rágja a hallgatónak, úgy, ahogy 
maguktól aligha beszélgetnének egymással a szereplők. Leírják a kiinduló 
vihart, hozzátéve: J<5, hogy van tüzelőnk. (Elég volna csupán, megfelelő zajok 
kíséretében, a tűz táplálását vagy a meleg kemence-zugot, közbevetően, emlí-
teni.) A lány, aki i t t nőtt fel a pusztán, várost, sőt talán falut se látott még 
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életében, úgy vallat ja apját , akár egy most idecsöppent jámbor műkedvelő 
kéjutazó: Nincsenek farkasok ezen a vidéken, édesapám? 

Az elemek dühével küszködő „diák" betoppanása, szerény meghúzódása 
a csárdában s a további miliőrajz mindenesetre hagyományszerű, eszünkbe 
idézve nemcsak Petőfi t a Bolond Is tóktól és Hortobágyi kocsmárosnétól a 
Csárda romjai ig, hanem Váradi Anta l t is (Petőfi a Hortobágyon). Ez rendjén 
volna (a kronológiától eltekintve), csak a költő hangjára és gondolataira rá 
tudnánk valamiből ismerni! Csak kapnánk valamit a Petőfi-lélek üde humorá-
ból, naiv kedvességéből, közvetlenségéből, finom tapintatából, rokonszenves fél-
szegségéből, büszkeségéből, nyakas dacából! Ehelyett buzgó hévvel teszi a szé-
pet a naiv (bizonnyal analfabéta) kis vadvirágnak (a Júl iá jáér t élő-haló köl tő!) 
s hogy megmagyarázza neki, mi a „fantáz ia" (sic), víziót rögtönöz egy tánc-
mulatságról. Mondvacsinált álpátosza, sajnos, inkább Molnár Ferenc alakjaira 
s arra emlékeztet, ahogy ma az „alkotóművészt" — mint csodabogarat — 
be szokás mutatni a kispolgári közönségnek, — mintsem az igazi Petőfire. 
Bókjaiban hasonlatul egyhelyütt a „monüetet" kapja elő az ál-Petőfi. Ugyan 
mi alapon? A menüet ideje akkor már rég lejárt s a forradalmár és soviniszta-
érzésű poétát alig érdekelhette ez a letűnt, hajporos, arisztokratikus „német" 
tánc annyira, hogy képzelete oda forduljon támpontért. 

De hol is ismerhetnénk i t t r á a költő képzeletére, e képzeletre, mely 
— minden iskolásgyerek tudja — a természet, az égbolt, az állatok, a nép, 
az alföld, a magyar haza képeivel van csordultig telí tve?! 

Még az említett víziós fan táz iá t is elfogadhatnék egyébként, ha csak 
egy kis jóízű humort, falusias kedveskedést vegyítene legalább bele a nép 
leánya számára — a nép fia. (Már valamivel petőfiesebb fordulata volt az, 
hogy a kislánynak „gyémánt lelke" van.) 

A később beállító betyárokból viszont a vadság, nyerseség hiányzik. Egy-
szerű, tempós parasztoknak mégsem rajzolhatjuk őket, mégha talán azokból 
lettek is betyárokká. (Szavaik mögöt t , mintha egy — vagy több — Viola-
történet lappangana.) A brutalitás, a durva indulat bizonyos mennyisége nél-
kül nem tudjuk elképzelni a haramiákat , pláne ilyenkor, mikor egy „polyák 
földesúrra" állanak épp lesben. 

Nekik is meg akarja magyarázni a „diák", hogy mi a „költő" 6 ezért 
elszavalja nekik a Dalaim-at (1847)." A választás igen jó (csak a betyárok 
neveit mondhatjuk még ilyen jó választásnak: Vércse, Sandri, Lukács) s hogy 
a hallgatóságra gyújtó hatással van, készséggel elhisszük. Nagyon nélkülözzük 
azonban ennek a hatásnak igazi elemi kirobbanását. Ha igazán úgy átélik ez 
indulatokat — szerelmet, bút, lázadást — ezek a primitív lelkek, lehetetlen 
volna tüzes kiáltások, „sírvavigadás". tombolás, fegyvercsörgés nélkül lefolynia. 
Szidják ugyan a németet, de nem a szenvedélyek csárdába illő, féktelen kitöré-
sének, gyújtó „tömeghatásra" valló hangján. Olvassuk csak el pl. Berlioz 
Hektor emlékirataiból, micsoda remegő, szinte üvöltő extázisba hozta magyar 
hallgatóságát a Rákóczi-indulóval! Mennyivel inkább szükség volna éppen 
itt ilyen extázisra, mikor a szerző az t akarja elhitetni velünk, hogy a betyá-
rok, e modern Orpheustól megigézve s lelkük gonosz vadságát levetkezve, 
önként futni engedik a már-már markukban levő prédát, a gazdag földesurat! . . . 

Irodalomtörténet. 7 
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Köszönet a rádiónak következetes, értékes kulturális törekvéséért, de az 
ilyen tárgyú hangjátékok szerzőitől több hitelességet, külső és belső igazságot 
szeretnénk. Boros Rezső. 

Ady X V I I . századi elődje. Megvallom, kissé vakmerő ez a cím, 
mert a XVII. század magyarságában kevés vonását lehet megtalálni annak 
az Ady-képnek, amelyet — igazoltan vagy igazolatlanul — modern líránk 
megalapítójáról festeni szoktak. Az én szerény párhuzamom csak a Párizs 
szerelmesét akarja emlékezetbe idézni, amint azt a „Léda Párisba készül" e 
sorai hangsúlyozzák: 

Élni, élni, be jó volna, 
Ámulni még. Páris. Páris. 

Ezek a sorok jutottak ugyanis az emlékezetembe, amikor Szepsi Czom-
bor Márton „Europica Varietas" című, 1620-ban megjelent munkájának Párizs-
ról szóló részét olvastam, s továbbindulásakor e sorokat: „Ki ne kívánkoznék 
fflyen ezép dolgokat l á t n i . . . Bizony az egész ez ideig való budosásomat és 
annak minden terhét ez az egy város elfelejttette velem olly igen, hogy mind 
szintén szerelmes hazámból, kellett viszontag innen kijőnöm." 

Sajnos, a verses megemlékezés a párizsi benyomásokról csak latinnyelvíí. 
A magyar vallomás nagy szerelmét nem ie tudja utolérni. Íme: 

Magna es, sed nec pulchra minus, sed religiosae 
Jure tenes nomen, monstrant hoc tanpia scholaeque. 

Íme, az első magyar, aki írásban tesz vallomást arról a hatásról, amit 
reá Párizs szépsége tett; és ez a vallomás a Párizs szépségeitől való elszaka-
dást olyan fájdalmasnak vallja, mint a szülőföldtől való elválást. írának 
pedig abban az évben 1618. esztendőt. Tartózó. 

Magyar irodalomtörténeti előadások egyetemeinken az 
1934/5. tanév II. felében: .1. A budapesti Pázmány Péter-Tudományegyetemen. 
Császár Elemér r. t . : A regény elmélete és a magyar regény. Heti 2 óra. 
— U. a.: Petőfi Sándor. — Horváth János r. t . : Magyar irodalomtörténet 
(I. folyt.). Heti 2 óra. — U. a.: Kölcsey és Vörösmarty kora. Heti 2 óra. — 
Szinnyei Ferenc c. ny. rk. t . : Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig 
(folyt.). Heti 2 óra. — Kéky Lajos c. ny. rk. t.: A magyar költészet à XIX. 
században (ötvenes évek). Heti 2 óra. — Solymossv Sándor m. t.: A népmese 
és kutató módszere. — György Lajos m. t.: Magyar tárgyak a világiroda-
lomban. — 2. A pécsi Erzsébet-Tudományegyetemen: Tolnai Vilmos r. t . : 
Vörösmarty elbeszélő költészete. Heti 3 óra. — U. a. : A XX. századeleji 
irodalom. Heti 2 óra. — Vargha Dámján r. t.: Kódexeink forrásai. Heti 3 óra. 
— U. a.: Magyari és Pázmány irodalmi vitája. Heti 2 óra. — Holub József 
í . t . : A magyar történetírás története. Heti 1 óra. — 3. A debreceni Tisza 
István-Tudományegyetemen: Pap Károly r. t . : A felújulás korának irodalma 
1772—1820. (Folyt.) Heti 3 óra. — U. a. : A XIX század klaszikusai. 
(Folyt.) Heti 2 óra. — U. a.: A magyar irodalomtörténetirás története. 
Heti 2 óra. 
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Irodalomtörténeti tárgyú előadások a budapesti Rádió-
s t ú d i ó b a n . 1934. nov. 12. Kedves költőm — Csokonai Vitéz Mihály. Bene-
dek Marcell előadása. — Nov. 21. Laczkó Géza: Sors bona. Előadás gróf 
Zrínyi Miklósról, a költőről. — Nov. 28. Kisfaludy Sándor draguignani hadi-
fogsága emlékéről. Edmond Poupé, a franciaországi Draguignan város fő-
könyvtárosának felolvasása. (Az előadást magyar nyelven is ismertették.) — 
Dec. 8. Kedves költőm. Illyés Gyula felolvasása Fazekas Mihályról. — Dec. 12. 
Emlékezés Juth Zsigmondra. I r ta : Sydney Carton. Felolvasta: Rozsnyav Kál-
mánné. — 1935 január 1. Móra Ferenc. Szinnyei Ferenc előadása. — A „Száz 
könyv" sorozatban Gyöngyösi „Murányi Vénusz"-ána,k ismertetése. Koszto-
lányi Dezső előadása. — Január 8. „Madách." Hangjáték három felvonásban, 
í r t a : Mohácsi Jenő. Kendező: Ódry Árpád. Személyek: Az úr — Kürthy 
József; Lucifer — Harasztos Gusztáv; Madách Imre — Ódry Árpád; Szon-
tágh Pál — Födényi László; Majthényi Anna — Simonyi Mária; Lónyay 
Etelka — Kojnár Júlia; Fráter Erzsike — Bajor Gizi; Arany János — Just 
Gyula, Fráter Pál — Just Gyula; Spányik — Kertész Lajos. — Január 14. 
Bacsányi. Halász Gábor előadása. — Január 22. Utazás Jókaival, özv. Feszty 
Árpádné előadása. Felolvasta: Feszty Masa. — Január 23. Petőfi grófi barátja. 
Vitéz Békey Béláné előadása. Felolvasta : Zala Károly. — Január 24. Eckhardt 
Sándor francia nyelvű előadása: Balassa, le premier poète hongrois. — 
Február 3. Toldi-mondák. Bodor Aladár előadása. — Február 5. Sík 
Sándor: Hazai rejtelmek. — Február 6. Méhes Gyula: Apácai Csere János. 
— Csepreghy Ferenc: A két Csepreghy. — Február 10. Mohácsi Jenő: Madách. 
— Február 20. A „Száz költő"-sorozatban Kosztolányi Dezső beszélt Gva-
dányi Peleskei nótáriusá-ról. — Február 27.: Bánk bán feltámadása száz év 
előtt. Janovics Jenő előadása. — Március 1.: Csongor és Tünde. Táncjáték 
Vörösmarty M. drámai költeménye nyomán. Zenéjét szerzette Weiner Leó. 
Színpadra alkalmazta Márkus László. Koreográfiáját szerzette és betanította 
Ceplinszky I. Rendezte Márkus László. — Március 7.: Mikszáth Kálmán 
Szent Péter esernyője c. regényéről. Schöpflin Aladár előadása. — Március 14. 
A magyarok eredete és a magyar nyelv. Eckhardt Sándor francianvelvfi elő-
adása. — Március 18.: Petőfi és Kossuth. Hegedűs Lóránt előadása. 

Elhúnytak. 
BALA.ITHY ILONA (Weszely ödönné, balajti), ny. áll. tanítónő-

képezdei igazgató, szül. Pesten 1868-ban, megh. Budapesten 1935 március 
4-én. —• Szabadkán működött. — Munkája: A tanítónőképzés erkölcsi irány-
elvei. Szabadka, 1905. 

BÁRTALIS ÁGOST (csíkvárdótfalvi), ny. főszolgabíró, szül. Karc-
falván (Csík vm.) 1866 november 18-án, megh. Csíktapolcán 1935 január-
jában. — 1891—1917. Csík vármegye szolgálatában állott. Cikkei: Brassói 
Lapok, Csíki Lapok (1890/914), gyulafehérvári Közműi elődés, Székelység. — 
Munkája: Segítsünk a székelyeken. Csíkmenaság székelyei. Bp., 1901. 

BERGER MÁTÉ ISTVÁN, dr. phil. cisztercita áldozópap, szül. Ken-
deken (Vas vm.) 1855 február 1 én, megh. Szentgotthárdon 1935 januárjában. 
— Munkája: A lélek halhatatlansága az ókor népmeséiben. Eger, 1883. 

7* 
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BOURNÁZ JÁNOS, ny. f. leányisk. tanár, szül. Szászvárosban (Hu-
nyad vm.) 1859-ben, megh. Kőröetarcsán 1935 január 29-én. — Kolozsvárt 
működött. Pedagógiai és népszerűsítő természettudományi cikkei: Család és 
Iskola (1891—908), Természettud. Köd. (1897— 905), M. Polgár (1899), 
Orsz. Középisk. Tanáregyes. Közi. (1907—11). 

FALK ZSIGMOND, dr jur. vol t nyomdaigazgató, szül. Pesten 1870-ben, 
megh. Budapesten 1935 február 15-én. — Jogot végzett é emellett a nyomdász-
mesterséget is k i tanul ta . Európai és amerikai tanulmányút után átvette hason-
nevű atyjától a Pesti Könyvnyomda Rt. vezetését. 1894-ben szerkesztője 
let t az Ország-Világ c. hetilapnak. Hosszabb ideig szerkesztette még a M. Dől-
és Zeneközlönyt is. Tárcái, útirajzai, zenei cikkei még a M. Géniusz (1894— 
1897), Főv. Lapok (1895), M. Paedagogia (1896), P. Napló (1897), B. Napló 
(1899-900) , M. Szalon (1899-906) , Zenelap (1902), M. Hirl. (1904—910), 
Egyetértés (1911) stb. hasábjain. — Munkái: Amerikai úti képek. Bp., 1894. 
— Amerikai úti jegyzetek. Budapesttől Sanfranciscóig. U. o., 1895. — 
Oroszország. Üti vázlatok. U. o., 1897. — Budapesttől Lissabonig. Üti 
rajzok. U. o., 1898. — Lourdes. Jegyzetek a francia búcsújáróhelyről. U. o. 
[1901]. — Emléklapok Toldy Ferenc születése 100. évfordulója emlékére a 
M. T. Akadémia által ... tartott ünnepély alkalmából. U o., 1906. (Váradi 
Antallal). — Mindennapi történetek. U. o., 1906. — Sok mindenről. I f júkori 
dolgozatok. U. o., 1907. — Mozgófényképek. Novellák és elbeszélések. U. o., 
1908. — Repülünk. Novellák és elbeszélések. U. o., 1908. — Egy kis zugból. 
Régi esetek, novellák, kalandok. U. o., 1921. — Levelesláda. Elbeszélések, úti-
rajzok, megemlékezések. U. o., 1921. — A söntéstől a rivaldáig. Regény. 
2. kiad. U. o., 1921. (Első kiad.: Ország-Világ, 1912. évf.) Több kötetét német 
és francia fordításban is megjelentette. 

FARAGÓ BÁLINT, ny. ref. főgimn. tanár, szül. Kúnhegyesen (Jász-
Nagykún-Szolnok vm.) 1851-ben, megh. Mezőtúron (?) 1935 február 4-én. — 
1909-ben ment nyugdíjba, 32 évi szolgálat után. Számos beszéde, egyház- és 
lEkolatörténeti cikke: Mezőtúri ref. gimn. értés. (1906. Skaricza Máté: Szegedi 
Is tván élete. A Baselben 1585-ben . . . nyomtatot t latinnyelvű kiadás után 
ford.), Debreceni Prot. Lap, Prot. Egyh. és Isk. Lap, Prot. Szemle (1909. 
Szegedi Kis István) hasábjain. — Talán az ő verskötete: őszinte szavak, 
melyekben kedvét találja. Pest, 1872. 

FEHÉR DEZSŐ (DÁVID), hírlapíró, szül. Disznósdon (Borsod vm.) 
1869 december 2-án, megh. Nagyváradon 1935 február 22-én este. A budapesti 
ízr. tanítóképző elvégzése után egy ideig Nagyváradon tanítóskodott, majd 
hírlapíró lett ugyanot t . Már képzős korában s. szerkesztője volt a Bolond 
Istók c. budapesti élclapnak. 1891. febr. 12-től márc. 27-ig a Darázs, 1892 
ezept. 12-től pedig a Bagoly c. nagyváradi élclapokat szerkesztette. 1895 
inaj. 23-tól 1898 szept. 12-ig a Nagyvárad c. napilap szerkesztője volt. Ekkor 
á tment a Nagyváradi Naplóhoz, amelynek! 1898 okt. 1-étől haláláig hol 
felelős, hol főszerkesztője volt. A rumén megszállás első évében Tabéry Gézá-
val kiadta a M. Szó c. folyóiratot. E lapokon kívül számos vidéki lapban: 
Borsodm. Lapok. Borsod-Miskolci Közi., Debrecen, Debreceni Ellenőr, Dél-
magyarorsz. Közi., Felsőmagyarország, Győri Hirl., s elvétve néhány buda-
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pesti lapban : A Hét (1901), Az Uja. (1907), Főv. Lapok (1891, 98, 904), 
Hazánk (1894) és Ország-Világ (.1894—98) jelentek meg tárcái, versei és 
cikkei. Része volt a Szigligeti-Társaság megalapításában s 1903-ban az б 
kezdeményezésére alakult meg a. Vidéki Hírlapírók Orsz. Szövetsége. — Szín-
művei: Félmilliós tervó. Alkalmi bohózat (bem. budapesti Városligeti Színkör, 
1889 aug.); Az ínségesek. Bohózat 3 felv. (Aradi Szính., 1893 jan. 11.); 
Száz év. Alkalmi színmű (nagyváradi Szigligeti-Szính., 1902). — Munkái: 
Kaleidoszkóp. Vidám történetek. Nagyvárad, 1903. — Huszonöt év. A „Nagy-
várad" jubiláris albuma. U. o., 1895. — Mindörökké. U. o., 1903. — Hölgyek 
és urak. U. o, Mikor? — 1926-ban kiadta Ady Endre vál. hírlapi cikkeit 
Ha hív az acélhegyü ördög címen. 

FINACZY ERNŐ (felsőviaói), dr. phil. nyug. egyet. ny. r. tanár, a 
M. Tud. Akadémia o. titkára, szül. Pesten 1860 május 10-én, megh. Buda-
pesten 1935 február 26-án. — 1880—95. gimn. tanár volt. 1895—1901. a 
közokt. minisztérium középiek. ügyosztályában működött mint beosztott 
tanár, igazgató s végül mint o. tanácsos. 1901-ben kinevezték a pedagógia 
ny. г .tanárává s budapesti egyetemre. A M. T. Akadémia 1900-ban lev., 
1914-ben r. taggá, 1926-ban pedig a II. osztály titkárává választotta. Elnöke 
volt a M. Pacdagogiai Társaságnak. A középkori nevelés története c. munká-
jával 1920-ban elnyerte az Akadémia nagy jutalmát. Irodalmi működésének 
súlypontja a hazai és külföldi nevelés történetére esik. A m. irodalomtörté-
netet is érdeklő dolgozatai: Egyet. Philol. Közi. (1897. Az EPhK. története; 
1900—02. Adalékok a jezsuiták isk. színjátékainak történetéhez.), Pancsovai 
Emlékkönyv (1896. Az első m. lap Pancsován), Századok (1900. Mégegyszer 
a bencések modori gimnáziumáról; 1901. Adalékok a temesvári kath. gimn. 
történetéhez; 1904. Adalék egy magyaro.'sz. tudós társaság 1770. é. terve 
zetéhez), Beőthy-Emlékkönyv (1908. Charles Dickens), Alexander-Emlékkönyv 
(1910. Naturalizmus), M. Paedagogia (1913. Megemlékezés br. Eötvös 
Józsofről). — Irodalomtörténeti jelentőségű munkái: A görög irodalom tör-
ténete. Irta R. C. Jebb. Ford. Bp., 1880. (4. kiad. 1898). — Lykurgos beszéde 
Leokrates ellen. Görögül és magyarul. Ford. U. o., 1893. —> A magyarországi 
középisk. múltja é,4 jelene. U. o., 1896. — A magyarországi közoktatás tör-
ténete Mária Terézia korában. U. o„ 1899—902. (2 köt.) — Világnézet és 
nevelés (A M. Paed. Társ. Ktára. 4. sz.) U. o., 1925. — Neveléselméletek. 
U. o„ 1934. 

FÜLEKI LAJOS, hírlapíró, szül. Csókán (Torontál vm.) 1891 auguez-
tua 9 én, megh. Budapesten 1935 január 19 én. A Hajózási HM. társszerkesz-
tője és fel. kiadója volt. 

GUBÁN YI KAROLY, oki. mérnök, szül. Jobbágyiban (Nógrád vm.) 
1867-ben, megh. Pilisen 1935 január 14-én. Egy ászakamerikai tanulmányút 
után 1897-ben kiment Ázsiába s öt évig az akkor orosz Mandzsúriában tar-
tózkodott, mint a készülő transszibériai vasút egyik mérnöke. Úti Tajzai és 
tárcái: B. HM. (1897-915), M. Mérnök- és Épitész-Egyl. Közi. (1897, 98, 
1902) és Heti Értesítője (1899, 905), Vas. Ujs. (1899, 903), Aradi Közi. 
(1901), Köztelek (1914). — Munkái: öt év Mandzsúországban. (A M. Föld-
rajzi Társaság Könyvtára. IX.) Bp., 1907. — Ausztrália. (A M. Földrajzi 
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Társ. К tára.) U. o. [1915]. — Mukdení sírok. U. o., 1915. — Tengerentúli 
történetek. U. o., 1915. 

GYARMATHY DEZSŐ, dr. jur. földbirtokos, szül. Csíkszentmártonban 
1858 február 10 én, megh. 1935 januárjában. A jogot Budapesten elvégezvén 
1882— 90. aljegyző, majd főszolgabíró volt Udvarhely megyében, végül két 
évig Székely udvarhely polgármestere. A közpályáról visszavonulva, homoród-
szentpáli birtokán gazdálkodott, mígnem 1906 ban függetlenségi párti pro-
grammal a székelykeresztúri kerület országgyűlési képviselője nem lett. — 
Egy meséje Az Ujság-bm (1909). 

ILLÉS JÓZSEF, kiadóhiv. igazgató, szül. Mesztegnyén (Somogy vm.) 
1860 június 26 án, megh. Budapesten 1935 február 24-én. A budapesti izr. 
tanítóképző elvégzése után 1885— 91. a B. Hírl., majd a Nemzet s végül 
Az Újság kiadóhivatali tisztviselője, illetve főnöke volt. Első elbeszélése a 
Magyarország és a Nagyi Hág-ban (1881), utóbb több tárcája a B. Hírl.. 
Eger, Eger és Vidéke, M. Hírl., Ország-Világ hasábjain. — Színműve: III' a 
berek. Bohózat 3 felv. (bem. óbudai Színkör, 1894 aug. 7.). — Munkái 
Néptanító. Monológ. Bp., 1890. — Tanítóvilág. Elbeszélések. U. o., 1890. 

KAJARI FERENC, ref. lelkész, megh. Debrecenben 1935 januárjában 
75 éves korában. Tiszaigeren működött. — Talán az 5 tárcája a kolozsvári 
Ellenzék-ben (1912). . 

LEHEL ISTVÁN, dr. phil., szfőv. főreálisk. tanár, szül. Szabadkán 
1883-ban, megh. Budapesten 1935 március 7-én. Az 1914—18. világháború 
alatt négy évet tö l tö t t a francia internáló táborban. — Munkái: Petőfi Sándor 
bölcselő költeményei. Bp., 1907. — Árnyékok miséje. Irta Anatole France. 
Ford. (Kétnyelvű klasszikus Ktár. 8.) U. о , 19£0. — Montaigne Essais vagyis 
kísérletek... Ford. (Monumenta Litterarum. II. 6.) Gyoma, 1922. — Jászai 
Mari utolsó szerepe. Bp., 1931. — Sajtó alá rendezte Jászai Mari emlékiratait. 
(U. o., 1927.) 

LÓRINCZY ERZSÉBET (Angyal Jánosné), szfőv. polg. isk. tanár, 
szül. Rimaszombatban 1894-ben, megh. Budapesten 1935 február 27-én. Atyja 
L. György ny. kir. tanfelügyelő, író. Versei 1915 óta: Az Ujs., M. Hírl., 
M. Lányok, P. Napló. Világ stb. hasábjain. Fel. szerkesztője volt az Ifjúsági 
M. Vöröskereszt c. lapnak. 

MAJOR JÓZSEF, hírlapíró, megh. Újvidéken 1935 február 27-én. Negy-
ven évig hírlapíróskodott. A Bácsmegyei Napló, a megszállás óta Napló szer-
kesztője volt. 

MÁTRAI RUDOLF, cisztercita házfőnök, kir. tanker, főigazgató, szül. 
Zsirán (Sopron vm.) 1870-ben, megh. Székesfehérvárt 1935 januárjában. Cikkei 
1915-től: Alkotmány, Elet stb. Esztétikai jellegű munkái: A színek a ter-
mészetben és a dekoratív művészetben. Eger, 1906. — A művészet és az élet 
Olaszországban. U. o., 1908. — Balaton. (Kárpátoktól az Adriáig. 4. sz.) Bp., 
1914. — Az ember problémája a világirodalomban. U. o., 1924. — Állo-
másról állomásra. Regény. Irta Paul Bourget. Ford. U. o., 1925. Kiadta 
bevezető tanulmánnyal Madách Az ember tragédiája c. drámai költeményét 
abban az 1933. évi könyvnapra a M. Könyvkiadók és Könyvkereskedők Orsz 
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Egyesülete által kiadott kötetben, amely még Katona Bánk bán-ját és Vörös 
marty Csongor és Tündé-jét is tartalmazza. 

NAGY ELEK, ref. lelkész, megh. Szászrégenben 1935 márciusában 58 
éves korában. Irodalmilag is működött. 

PHILIPP ISTVÁN, ny. rajztanár, szül. Vágbesztcrcén (Nyitra vm.) 
1870-ben, megh. Székesfehérvárt 1935 februárjában. — Törökvilág Fejér váron 
című 3 felv. tört. színjátékát 1913 márc. 8-án muta t ta be a székesfehérvári 
színtársulat. — Munkái: Fényes árnyak Rákóczi Ferenc és a bujdosók ham-
vainak hazahozatalára. Székesfehérvár, 1906. — Prológ. A székesfehérvári 
színészet 100 éves jubileumára. U. o., 1913. 

POMPÉRY AURÉL (valkonyi), dr. theol. ny. egyetemi könyvtárőr és 
rk. hitoktató, szül. Pesten 1868 február 2-án, megh. Budapesten 1935 január 
26-án. Egyházjogi, jogbölcsészeti és történelmi tanulmányok és könyvek mel-
lett néhány esztétikai és irodalmi cikket is írt a M. Szemle (1900), Alkotmány 
(1900—12), B. Hírl. (1904-13) , P. Napló (1911), Népszava (1918) stb. 
hasábjain. 

PUTNOKY MIKLÓS, ny. áll. főgimn. igazgató, szül. Bukarestben 1852 
szeptember 4-én, megh. Lúgoson 1935 januárjában. — Magyar irodalmi vonat-
kozású dolgozatai: Alexandri Vazul m. tárgyú költeményei. (Ungaria, Kolozs-
vár); M. hatások a román nyelv- és irodalomban (székfoglaló a temesvári 
Arany János-Társaságban). Munkái közül a mi szempontunkból megemlítendő: 
M.-román és román-m. kézi szótár. Bp., 1896. (Crisan Jánossal). 

SÁNTA BÉLA, ny. ref. főgimn. tanár, szül. Nagykőrösön 1846 novem-
ber 1-én, megh. u. o. 1935 februárjában. — 1870-től 1902-ig működött szülő-
városában. Versei 1878 tói: Bolond Istók, Egyetértés, Függetlenség, Vas. Ujs. 
— Munkája: Pihenőre. Költemények. Nagykőrös, 1897. 

SIPOSS ANDOR GYULA, a kassai Keresk. és Iparkamara utolsó 
magyar elnöke, megh. Kassán 1935 februárjában 82 éves korában. 1876-ban 
Kassán divatárukereskedést nyitott. 1881-ben kötő-szövőgyárat alapított 
ugyanott, majd Lőcsén, Urvölgyön és Perbenyéken. 1904-ben elnöke lett a 
kamarának. 1917-ben megkapta a III . о. vaskoronarendet. Gazdasági és tár-
sadalmi cikkei kassai és bpesti lapokban. Az 1880-s évek elején szerk. a 
Kassai Szappanbuborékok c. lapot. 

SZÉKELY JENŐ, hírlapíró, szül. Gyöngyösön (Heves vm.) 1871 szep-
tember 8 án, megh. u. o. 1935 február 18-án. A gimnáziumot Gyöngyösön és 
Késmárkon, a jogot Budapesten végezte. Már késmárki diákkorában a Kar-
pathenpost munkatársa volt, joghallgató korában pedig a P. Naplónál volon-
tőrködött. 1900-ban a Hevesm. Lapok b. munkatársa, 1904-ben a Gyöngyösi 
Lapok fel. szerkesztője lett. 1914-ben résztvett a kopenhágai nemzetközi sajtó-
kongresszuson. Az 1914—8-i háborúban mint zászlós az orosz harctéren 
működött. — Munkája: Gyöngyösi főnix. Gyöngyös, 1917. (IV. Károly király 
előszavával). 

SZÉNÁSY BÉLA, papírárugyáros, szül. Pesten 1864-ben, megh. Buda-
pesten 1935 februárjában. — 1894-ben megalakította a Főv. Kereskedők Egye-
sületét. Cikkei: B. Hírl. (1906, 09), Honi Ipar (1901) stb. 
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SZIEBERTH NÁNDOR, dr. jur. ügyvéd, megh. Pécsett 1935 február 
24-én, 90. évében. — Cikkei a Pécsi Napló-ban. 

VARJASSY LAJOS (csejthei), dr. jur. ügyvéd, szül. Aradon 1879 szep-
tember 13-án, megh. Londonban 1935 január 23. előtt. Középiskoláit szülő-
városában, a jogot Budapesten, Bécsben, Berlinben, Lipcsében és Párizsban 
végezte s utóbbi helyen két esztendőt töltött. Hazaérkezése után rövid ideig 
Lúgoson volt tanfelügyelőségi tollnok, majd 1907-ben Aradon lett rendőr-
fogalmazó. Mint ilyen pályázott az aradi Kereskedelmi és Iparkamara titkári 
állására, amelyre egyhangúlag választották meg. E minőségben részt vett a 
keresk. és iparkamarák bostoni és párizsi (1914) nemzetközi kongresszusán. 
1918 november elején főispán, à kommün alatt az aradi ellenforradalmi kor-
mány kereskedelem ügy minisztere lett. Az impérium változás után annyira bele-
illeszkedett az ú j rendbe, hogy 1934-ben Párizsban franciául könyvet adott 
ki a magyar revíziós mozgalom ellen (1. erre nézve Magyarság, 1934. IV. 
27. sz.). — 1903 óta írt tárcákat, útirajzokat s közgazdasági cikkeket az 
Aradi Közi.-be, az Arad és Vidéké-Ъе, a Szegedi Napló-Ъа. stb. 

WESZELY ÖDÖN, dr. phil., egyet. ny. r. tanár, szül. Pesten, 1867-ben, 
megh. Budapesten, 1935 március 6-án. Pályáját 1889-ben kezdte meg Buda-
pesten, mint polgári iskolai tanár. 1898-ban a IV. ker. közs. főreáliskola 
magyar és német nyelvtanára, 1906-ban igazgatója, 1911-ben a székesfővárosi 
iskolák szakfelügyelője és az ekkor létesült pedagógiai szeminárium főigaz-
gatója lett. 1910-ben a bpi egyetemen m.-tanári képesítést szerzett. 1918-ban 
kinevezték az Erzsébet-Tudományegyetemen a pedagógia r. tanárává; 1935-ben 
ugyané tanszék r. tanára lett a bpi Pázmány-Egyetemen, de i t t csupán szék-
foglaló előadását t a r tha t t a meg. — Fiatal korában verseket is írt, így a 
Kecskemétbe (1887) és a Képes Családi Lapokban (1892). Bárczy Istvánnal 
szerkesztette a Népmlvelés c. pedagógiai szakfolyóiratot. Főbb munkái: 
Kazinczy Gessner-fordítása. Bp., 1891. — Stilisztika. Polg. isk. és f. leányisk. 
szám. U. o., 1893 — Nikolits Sándor életrajza. U. o., 1895. — Módszeres 
m. nyelvtan mondattani alapon. Mártonfy Márton nyomán. U. o., 1896. — 
Rendszeres m. nyelvtan. U. o., 1898. — Az írásbeli dolgozatok psychológiája. 
U. o., 1902. — Fénelon és a nőnevelés. U1. o., 1903. — Am. irodalom ismer-
tetése. Polg. és más középfokú isk. szám. U. o., 1904. — A szociálpedagógia 
fogalmai. U. o., 1904. — Népiskolai neveléstan, tanítástan és módszertan. 
U. o., 1904/5. (2 füz.) — M. olvasókönyv. Polg. fiúisk. szám. U. o., 1904/6: 
(3 köt.) — Poétika, retorika és olvasókönyv. A tanítókép. szám. U. o., 1905. 
(Bánóczi Józseffel). — A grammatika szerepe a pedagógiában. U. o., 1905. — 
Pedagógia. (Stampfel-féle Tud. Zsebktár, 181/2. sz.) ü . o., 1905. — M. nyelvi 
gyakorlókönyv. A szfőv. el. isk. II—VI. o. szám. U. o., 1906. (4 köt.) — 
Stilisztika és olvasókönyv. A tanítókép. szám. U. o. 1906. (Bánóczi József-
fel.) — Am. irodalom, története. Isk. használatra. U. o., 1907. — Am. nyelvi 
oktatás módszereiről. U. o., 1908. — A modern pedagógia útjain. U. o., 1909. 
— Am. nemz. irodalom áttekintése. Tanítókép. szám. U. o., 1910. (Bánóczi 
Józseffel.) — Az akarat nevelése. I r t a Payot. For. U. o., 1912. (2 köt.) — 
Bevezetés a neveléstudományba. U. o., 1923. — Pedagógiai olvasmányok. 
U. o., 1923. — Korszerű pedagógiai kérdések. U. o., 1925. — Az egyetemi 
tanulmányok módszerei. Pécs, 1933. G. P. 
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Társasági ügyek. 

Jegyzőkönyv 
a Magjai- Irodalomtörténeti Társaság 1935 március 9-én 

ta r to t t választmányi üléséről. 
Elnök: Zlinszky Aladár. 
Titkár: Alszeghy Zsolt. 
Elnök az ülést megnyitván, üdvözli a megjelenteket. 
Alszeghy Zsolt előterjeszti a megharmadolásra kerülő választmányi 

tagok névsorát. — Az előterjesztett névsort a választmány ogyhangúlag el-
fogadja. Oberle József pénztáros beszámol a Társaság vagyoni állapotáról. — 
Egyéb tárgy nem lévén, Elnök a választmányi ülést berekeszti. 

Jegyzőkönyv 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1935. évi március 9-én 

tar tot t közgyűléséről. 
Elnök: Zlinszky Aladár. 
Titkár: Alszeghy Zsolt. 
Elnök az ülést megnyitván, üdvözli a megjelenteket s megállapítja a 

közgyűlés határozatképességét. 
1. Elnök ünnepi beszéd keretében hódol Rákóczi Ferenc fejedelem 

emlékének. 
2. Alszeghy Zsolt titkár jelentésében az ú. n. őstehetségekről értekezik, 

majd beszámol a Társaság egy évi életéről. Indítványozza, hogy a Társaság 
fejezze ki köszönetét a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak a folyósí-
tot t államsegélyért, továbbá a Magyar Tudományos Akadémiának és Balogh 
Jenő főtitkár úrnak az ülésterem állandó átengedéseért. Továbbá előterjeszti 
a megharmadolásra kerülő választmányi tagok névsorát. Az indítványokat a 
közgyűlés egyhangúlag elfogadja. 

3. Perényi József ellenőr a számvizsgálóbizottság nevében jelentést tesz 
a pénztár állapotáról. Indítványozza, hogy a közgyűlés Oberle József pénz-
tárosnak adja meg a felmentést az 1934. éyre s működéséért fejezze ki köszö-
netét. —• A közgyűlés mind a titkárnak, mind a pénztárosnak, mind a szám-
vizsgálóbizottság tagjainak köszönetét fejezi ki buzgó működésükért. 

4. Kerecsényi Dezső felolvassa Dudics Andrásról írt értekezését. 
Egyéb tárgy nem lévén, Elnök megköszöni az érdeklődést és a köz-

gyűlést berekeszti. 

Ellenőri jelentés az 1934. évről. 

I. Alulírt napon megvizsgáltuk a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
számadásait az 1934. évi január hó 1-től 1934. évi december hó 31-ig terjedő 
időszakról. (A Pénztári Könyvet, a Zárószámadást, a Vagyonmérleget és a 
Költségvetési előirányzatot az 1935. évre.) Azt találtuk, hogy 1934. évi 
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december hó 31-én a bevételek összege 4640 pengő 76 fillér. A kiadások 
összege 4335 pengő 78 fillér s így 1934. évi december hó 31-én a készpénz-
maradvány 304 pengő 98 fillér. 

II. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság vagyona 1934. évi december 
hó 31-én 1220 pengő 66 fillér. (Ebből készpénzmaradvány: 304 pengő 98 fillér: 
alapítótagok díjai 879 pengő 40 fillér; hadikölcsönkötvények árfolyamértéke 
8 pengő 28 fillér. Magyar Tudományos Társulatok Sajtóvállalata Részvény-
társaság 13.959 ée 13.960. számú részvényeinek névértéke 28 pengő.) 

III. A számadások részletes megvizsgálásából meggyőződtünk arról, 
hogy a pénztár kezelése rendben van. Javasoljuk, hogy a közgyűlés Oberle 
József pénztáros úrnak az 1934 január hó 1-től december hó 31-ig terjedő 
időre a felmentést adja meg és működéséért fejezze ki köszönetét. — Perényi 
József ellenőr, Elekes István, Sebestyén János, Szigetváry Károly, a szám-
vizsgálóbizottság tagjai. 

Új könyvek. 
Verses művek: 

Böngérfi János: Vissza-visszaszáll a lelkem Balaton partjára. Daloskönyv. 
Sümeg, 1934. 92. 1. Sarlai-nyomda. 

Szabó Lajos: Űj kikelet felé. Versek. Bp., 1933. 112 1. Kókai-kiadás 
Szász Károly, ifj.: Pipacs. Versek. Kecskemét, 1934. 122 1. 
Gáspár Jenő: Piano. Bp., 1935. 191 1. 
Horváth Imre: örvény felett. Versek. Arad, 1934. 48 1. A „Reggel" kiadása. 
Lovag Sándor: Százhúros hegedű. Száz költő évkönyve. „Űj Ű t " kiadása. Bp., 

1935. 112 1. 
Sáfáry László: Verhovina. Versek. Munkács, 1935. 46 1. Typográfia kiadása. 

Elbeszélő művek; 
Pogor ödön: Az enyém. Egy tanár naplója. Márton Lajos rajzaival. Bp., é. n. 

(1934.) A Szent István-Társulat kiadása. 
Mátrai Ferenc Béla: Erdélyi emlékek. Regényes rajz. Bp, 1933. 190 1. A szerző 

kiadása. 
Móra Ferenc: Utazás a földalatti Magyarországon. Bp., 1935. 292 1. Révai-

kiadás. 
Rácz Pál: Hangyaboly. Regény. Arad, 1934. 159. 
Pékár Gyula: Attila. I, 340 1., II, 295 1. Iip., é. n. (1934.) Singer és W. ki-

adása. 
Hegedűs Lóránt: Kossuth Lajos, legendák hőse. Bp., é. n. (1935.) 356 1. Athe-

naeum-kiadás. 
Révész Béla: Ady és Léda. H. és é. n. (Bp, 1934.) 336 1. Dante kiadás. 
Révész Béla: Esztergomi lélek. H. és é. n. (Bp., 1934.) 239 1 Dante-kiadás. 

Tudományos művek: 
Balogh Károly: Madách, az ember és a költő. Bp., é. n. (1934.) 368 1. Vajna 

Gy. és társa. 
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Károsy Pál: A kerepesi úti temető költészete. Sírversek, sírfeliratok. (A kere-
pesi úti temető történetével.) Bp. 1934. 485 1. A szerző kiadása. (Bp. 
VIII, Nagytemplom-u. 18. sz.) 

Fest Sándor: Magna Carta — Aranybulla. Bp. 1934. 41 1. (Különnyomat a 
Bpesti Szemle 1934. évf.-ból.) 

Magyar István: Szana Tamás. Bp. 1934. 69 1. „Élet" R.-t. (A piaristák dok-
tori értekezései, 6. sz.) 

Tamás József: Prohászka Ottokár társadalomszemlélete. Bp. 1934. 53 1. 
(Magyar Fiatalság Könyvei, 1. sz.) 

Solt Andor: Történeti drámairodalmunk a szabadságharc előtt. Győr. 1934. 
14 1. (Különnyomat a Császár Elemér-Emlékkönyvből.) 

Göbl-Gáldy László: Esquisse de la structure grammaticale des patois français-
creoles. Jena u. Leipzig. Gronau-Verlag. 1934. 40 1. (Különnyomat a 
Zeitschrift für französische Sprache u. Literatur 1934. év.-ból.) 

Évkönyv. Kiadja az Izr. M. Irodalmi Társulat. Szerk. Szemere Samu. Bp. 
1934. 360 1. 

D. Kerecsényi: Nicolas Oláh. Un chapitre de l'histoire de l'esprit Hongrois. 
(Bp. 1934.) 11 1. (Különnyomat a Nouvelle Revue Hongrie 1934. év.-ból.) 

Orel Géza: A toll és a szerszám harca a mindennapos iskolában. Bp. 1934. 
28 1. Attila-nyomda. 

Fekete Miklós: Kölcsey művészetelméleti fejtegetései a rendszeres művészet-
filozófia szempontjából. Miskolc. 1934. 60 1. (Dolgozatok a Pázmány P.-
Tudományegyetem filozófiai szemináriumából, 5. sz.) 

Horváth Jenő: Magyarország és a világháború. Két előadás. Bp. 1934. 48 1. 
Sárkány-nyomda. 

Pásztor József: Az iskola a nemzeti összefogás eszköze. Bp. 1934. 24 1. (Külön-
nyomat a Ped. Szeminárium 1934. évf.-ból.) 

Gróf Széchenyi István naplói. Szerkesztette és bevezetéssel ellátta Viszota 
Gyula. Negyedik kötet (1830—1836). Bp., 1934. 754 1. A M. Tud. Aka-
démia hozzájárulásával kiadja a M. Történelmi Társulat. 

Szabó Richárd: Irodalmi hatások Vargha Gyula költészetén. Győr, 1934. 17 1. 
Nevelésügyi tanulmányok. Szerk. Imre Sándor. Szeged, 1934. 179 1. Az Egye-

temi Ped. Intézet kiadása. 
Karsai Géza: Az elnyomatás korának ellenzéki irodalma, (1849—1867.) Pan-

nonhalma, 1934. 22 1. 
Honti János: A néphagyományok megmentéséről. H. n. (Debrecen), 1934. 8 1. 
Perényi József: Pintér Jenő. Bp., 1934. 7 1. (Különnyomat a m. kegyestanító-

rend bpesti gimnáziuma 1934—35. évi Értesítőjéből.) 
Honti János: Népnyelv, néphagyomány. (Szeged, 1934.) Különnyomat a 

„Népünk és Nyelvünk" 1933. évf.-ból. 151—8 1. 
Waldapfel József: Heltai Gáspár forrásai. Bp., 1934. 29. (Irodalomtörténeti 

Füzetek. Szerk. Császár Elemér. 54. sz.) 
Kőszegi László: Revizió a művészet körül és más tanulmányok. Bp., 1934. 

84 1. 
llekler Antal: A magyar művészet története. Bp., é. n. (1934.) 239 1. Egyetemi 

nyomda kiadása. 
Fekete Nagy Antal: Küküllei János. (1320—1394.) H. és é. n. (1934.) 34 I. 
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Kring Miklós: A magyar államhatár kialakulásáról. Bp., 1934. 26. (Külön-
nyomat a bécsi Klebeisberg Kuno m. történetkutató intézet 10. év-
könyvéből.) 

Goldberger György: Robert Browning drámája. Bp., 1934. 43 1. Neuwald-
nyomda. (A bp.-i Pázmány Péter-Tudományegyetem Angol Philologiai 
Intézetének kiadványai. XI.) 

Kozocsa Sándor: Az 1933-ik év irodalomtörténeti munkássága. Bp., 1934. 60 1. 
Pallas-nyomda. (Irodalomtört. Füzetek. Szerk. Császár Elemér. 53. sz.) 

Melich János: Latinbetűs helyesírásunk eredete. Bp., 1934. 45 1. Akadémiai 
kiadás. 

Haraszti Emil: Barokk zene és kuruc nóta. (Bp., 1933.) Különnyomat a Szá-
zadok 1933. évi pótfüzetéből. 

Istványi Géza: A magyar nyelvű írásbeliség kialakulása. Bp., 1934. 116 1. 
(A Pázmány Péter-Tudományegyetem történelmi szemináriumának ki-
adványai. 1. sz. [Oklevél- és címertani tanszék.]) 

Mérei Gyula: Magyar politikai pártprogrammok.. (1867—1914.) Bp., 1934. 
364 1. (A Pázmány Péter-Tudományegyetem történelmi szemináriumának 
kiadványa. 2. sz. [Űjkori magyar történelmi tanszék.]) 

Ágoston Júlián: Kaffka Margit. Bp., 1934. 163 1. 
Zsoldos Jenő: Kazinczy Ferenc és a zsidóság. Bp., 1934. 46 1. (Különnyomat 

a Magyar Zsidó-Szemle 1932—33. évf.-ból.) 
Bolgár Ágnes: Magyar bájoló imádságok a XV—XVI. századból. Bp., 1934. 

39 1. 
Jancsó Ferenc: Múzeumi kérdések. Keszthely, 1934. 4,0 1. A szerző kiadása. 
Emlékkönyv Balassa Józsefnek, a Magyar Nyelvőr szerkesztőjének 70. születés-

napjára. Barátai, tisztelői, munkatársai megbízásából szerkesztették: 
Веке ödön, Benedek Marcell, Turóczi-Trostler József. Bp., 1934. 198 1. 
Ranschburg -bizomány. 

Szabó László: Békefi Rémig emlékezete. Bp., 1934. 29. Stephaneum. 
jusz táv : Kürschák József emlékezete. (Arcképpel.) Bp., 1934. 18 1. 

^iadémiai kiadás. 
Erdélyi Tudományos Füzetek. Szerk. György Lajos. Cluj-Kolozsvár, 1934. 

69. sz.: Papp Ferenc: Gyulai Pál a kolozsvári ref. kollégiumban. 18 1.; 
70. sz.: Ferenczi Miklós—Valentiny Antal: Az erdélyi magyar irgefajom 
bibliográfiája. 18 1.; 72. sz.: Kristóf György: Szabolcska Mihály Erdély-
ben. 62 1. ---

H i b a i g a z í t á s . Folyóiratunk 1935. évf. 4. 1., 21. sorában Bence helyett 
Toldi olvasandó. 

Felelős szerkesztő és felelős kiadó: Baros Gyula, Budapest X, Család-u. 17. 

22.178. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest. (F. : Thiering Richárd.) 


