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A Régi Magyar Könyvtár gyarapodása 1912 óta. 
Minden tudományszak müvelője az őt érdeklő irodalomnak kezdeteit meg 

találja a I! M К-ban. Ez az általános történeti jellege tette Szabó Károly köny-
vét annyira kelendővé, hogy már régóta elfogyott a piacról. Mindenkinek hasz-
nos volt, de különösen az irodalomtörténet embere lehet érte szerzőjének hálás. 
Azonban az idő eljárt e hatalmas, első rendszeres bibliográfiánk felett is. 
Az elfolyt majdnem 60 év megmutatta tárgyi hézagos voltát, ezért indultak 
meg mindjárt 1879-ben a pótlások s ezek máig is tartanak; de az is 
kiderült, hogy Szabó irodalmi megállapításai is sok helyt pótlásra, igazításra, 
sőt teljes átdolgozásra szorulnak. Nagyon ideje volna tehát újabb kiadásának. 
A hiányon még 1912-ben próbáltam ideiglenesen segíteni 100 példányban meg-
jelent Adalékaimmal, tudván azt, hogy Dézsi már régóta foglalkozik Szabó át-
dolgozásával. Ez utóbbi vállalkozás azonban elmaradt, s most a szükség 
nagyobb, mint valaha. 

Adalékaimban negyedszázaddal ezelőtt csak arra szorítkoztam, hogy a 
folyóiratokban szétszórtan megjelent pótló közléseket rendszerbe foglaljam; 
későbbi kutatásaim azonban megtanítottak, hogy ez az út nem egészen célra-
vezető, mert lassú, eredménye pedig hézagos. Emiat t ezentúl egyenest magához 
a forráshoz fordultam, tudniillik a könyvekhez. Ebből a célból hat éven át be-
utaztam a történeti Felső-Magyarország nagyobb könyvtárhelyeit: Nagyszom-
bat, Pozsony, Trencsén, Túrócszentmárton, Liptószentmiklós, Késmárk, Lőcse, 
Eperjes, Bártfa, Kassa, utóbb pedig a csonka ország könyvtárait: Sárospatak, 
Miskolc Eger, Gyöngyös, Debrecen, Vác, Szeged, Kalocsa, Székesfehérvár, Esz-
tergom, Veszprém, Zirc, Pannonhalma, Győr, Sopron, Kőszeg, Szombathely. 
Németújvár és Szentgotthárd gyűjteményeit. Erdélyből, sajnos, a nagy távol-
ság miatt, még csak levelezés útján sem tudtam semmit sem szerezni, pedig 
számtalan kísérletet tettem. Ahol megfordultam, mindenütt tízével-húszával 
kerültek elő újabb-újabb adatok, ismeretlen könyvek, még o t t is, ahol annak 
idején Szabó már kutatott. Neki ugyanis nehezebb volt a dolga: az egész gyűj-
temény összes polcairól kellett előhúzogatnia а БМК darabjait, én azonban 
ezeket már többnyire elkülönítve,, együtt kezelve találtam meg. A tapasztalat 
azonban még i t t is arra taní to t t meg, hogy nincs az a könyvtár, még a leg-
rendezettebb sem, amelyben nem találhatnánk újabb-újabb adalékokat a limbu-
sokban, kolligátumokban, s ez különösen a debreceni ref. kollégium könyvtárára 
áll, ahol ezer körül jár a megvizsgálatlan kolligátumok száma. 

Az eredmény természetesen nem az, amit vártam. Kivált az erdélyi könyv-
tárak unikumainak hiánya miat t Szabót teljesen átdolgozni most sem lehet, de 
amiatt sem, hogy a mondott könyvtárakban hosszasabb időt tölteni s mindent 
apróra megvizsgálni nem bírtam. Egyszerűen azért, mert anyagi módom nem 
volt hozzá, a vendégeskedésnek is megvannak illő határai. Vállalkozásomhoz 
senkitől sem kaptam támogatást, egyedül az ügy iránt való szeretet volt ben-
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nom a hajtó erő. A munkának dandárján már túl voltam, amikor a véletlen 
szerencséből Hajnóczy Ivánban jó segítséget kaptam, aki ugyanezzel a témával 
tudomásom nélkül már évek óta ugyanolyan kedvvel foglalatoskodott, mint 
jómagam. Neki köszönhetem Kecskemét, Cegléd, Nagykőrös könyvtárainak át-
kutatását, de különösen azt a gazdag aratást, amelyet a méltán híres lőcsei ev. 
egyházi könyvtár nyújtott , ahonnan a Breuer-nyomda másfélszázados működé-
sének majdnem összes házipéldányai előkerültek. 

így tudtam összehozni azt az anyagot, amely az 1912. évinek betudásával 
ma kétezernél több olyan könyvnek címmását foglalja magában, amelyekről 
Szabónak nem volt tudomása. És valóban örvendetes jelenség, hogy minél 
tovább halad az idő a határkő gyanánt felállított 1711. esztendőtől, annál több 
olyan könyvről szerezhetünk tudomást, amely ugyanebből a rég lezártnak gon-
dolt két évszázadból maradt ránk. Mindenesetre feltűnőnek kell mondani azt a 
mértani haladványt, amely e könyvtermés számszerűségében jelentkezik: Czwit-
tingernek párszáz könyve Bod Péternél és Horányinál már ezer egynéhányra 
emelkedik, Szabóban ez a szám pedig mintegy 4100-ra ugrik. Előbbi adalékaim 
betudásával a RMK mai állománya körülbelül 6100 nyomtatvány. 

Miből áll ez az újabb szaporulat? összefoglaló előleges jelentésben a rész-
letekre nem terjeszkedhetem ki, csak néhány éidekesebb adatot ragadok ki a sok 
közül. Bornemisza Péternek 1581. évi könyve Zircről került elő, Sopronban 
pedig felbukkant egy régi feljegyzés, amely ugyanennek egy másik, 1577. évi, 
eddig címlaptalanul ismert egyetlen példányú könyvét teszi teljessé. Pannon-
halma könyvesháza a nagy Pázmánynak két magyar könyvével szaporítja az 
irodalom történetét (Sallai neve alatt szerepeltek eddig, egyikük az Egyetemi 
nyomda kiadásában hasonmásban is meg fog jelenni), Kolozsvár pedig egy har-
madik Pázmányt nyújt, amelyről eddig csak egy 1658. évi kéziratos katalógus 
tudott. Sőt, egy negyediket ie megismerünk teljes szövegében, ez azonban már 
latin. — Gergely pápa reformja miatt a már forgalomban lévő s használhatat-
lanná vált naptárak pótlására a hátralévő három hónapra 1583-ban pótkalen-
dáriumot nyomtattak a magyaros-tó tos 2Vn<űM'a-sajtóban s ez a Vatikán levél-
tárában szerencsésen reánkmaradt. Péchi Lukácsnak egyszerre négy új könyvét 
fogjuk megismerni (1592—1595), kettőnek pedig helyesbített leírását. Fráter 
Lajos pálos barátnak Krakkóban nyomtatott 1627. évi Kincztartóczka című 
könyve ismét Lengyelországra tereli a figyelmet, a magyar tipográfia bölcsőjére, 
ahonnan még sok meglepetést várhatunk, ha lengyel könyvtárakban magyar 
részről rendszeres kutatás indulhatna meg. A nagyszombati egyetem saj tó ja 
1648-ból magyar-tót-latin szótárral jelentkezik, amely elrendezése szerint nyil-
ván magyarok számára készült, akik tótul akartak írni, illetőleg magyar hit-
védelmi könyveket Pázmány szellemében tótra fordítani A híres Cantus Cutho-
lici szerkesztőjének neve is előkerült 300 éves homályból, a bibliográfia pedig 
Szörényi Sándornak Pannónia docta c. nagy gyűjteményével szaporodott. 
A nagyszombati egyetem nyomdájának 1710. évi Catalogus librorum-n nem-
csak a legrégibb hazai könyvtárjegyzék, amely nyelvek szerint elrendezett négy 
csoportban 336 nagyszombati kiadványt cím-, alak- és árjelzéssel ír le, hanem 
egyúttal kitűnő bibliográfiai forrás is, mert benne 172 eddig ismeretlen könyvet 
találunk, köztük 20 magyart, még pedig nem is olyan jelentéktelent (Viszo-
eeányinak magyar nyelvtana, Balassa Istenes éneki, Beniczky Tamás versei, 
Otrokocsi Igaz kegyessége stb.). Calepinus magyar munkatársának, Laskai 
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Péternek új könyvét ismerjük meg 1581-ből, Pesti Gábornak Nomenelaturáját 
{1540), Heltai Kátéját (1553) stb. Négy Wechelius-nyomtatvány kapcsán elibénk 
kerül Kőszeg XVII. századbeli ismeretlen sajtójának egész története. Szabó-
tól említett, vagy hézagosan leírt könyvek pótlásán kívül új könyveknek egész 
sorozatát fényképi hasonmásaikkal együtt tudom nyújtani: mintegy 20 kalen-
dárium, Telegdinek és Péchinek művei, Históriás énekek, Vásárhelyi katekiz-
musa (1599), iskolai színjátékok stb. 

Ami pedig az egészben a legörvendetesebb: a magyarnyelvű könyvek 
száma új gyűjtésemben majdnem azonos a nemmagyarokéval. 

Íme, a magyar művelődés kétezer téglája: belőle bátran ú j emeletet 
lehetne húzni a Régi Magyar Könyvtár épületére. Ehhez az anyag együtt van, 
a tervek is megvannak, csak éppen az építési vállalkozó hiányzik! 

Stripsky Hiador. 

Hírek. 
Madách Imre hamvait november 14-én helyezték el az új sztergovai 

mauzóleumban, amelyet a Kisfaludy-Társaság kezdeményezésére építettek a 
Madách-család halottainak. 

Surányi Miklósnak most helyezték el Lányi Dezső készítette dombor-
műemlékét a budapesti Központi Kávéházban. 

Katona József emlékszobrát, Somló Sári alkotását, szeptember 11-én 
leplezték le a Nemzeti Színház előcsarnokában. 

Bársony István szülőházát Sárkeresztesen október 18-án emléktáblával 
jelölték meg. 

Elhúnytak. 
BAJAN (Brég) GYULA, hírlapíró, szül. Pozsonyban 1883-ban, megh. 

Budapesten 1936 november 24-én. Középiskoláit elvégezvén, beiratkozott a 
bpi tudományegyetem bölcsészeti karára, majd az Alkotmány munkatársa lett. 
1915—18-ban a 29. népf. gy.-ezr. kötelékében katonai szolgálatot teljesített. 
Leszerelése után a M. Távirati Iroda, később a Nemz. Vjs. jpolitikai munka-
társa, majd fővárosi rovatvezetője s végül a Főv. Közi. c. hivatalos lap szerk. 
lett. A Városok Lapját is szerk., valamint az 1922—27. é. nemzetgyűlésről 
szóló Parlamenti almanachot (Bp., 1922). 

DARVAS DEZSŐ, ny. OTI-számtanácsos, megh. Budapesten 1936 
november 15-én. — Valószínűleg azonos azzal a D. D.-vel, aki 1896—1903. 
verseket írt a Borsodm. Lapokba, s aki 1904. V. 19-ig szerk. volt a Miskolci 
Friss Újságnak s azontúl b. munkatársa a Borsodm. Lapoknak. 

FEER ARANKA (belényesi Várady Józsefné), a P. Hírl. éjjeli szerkesz-
tőjének neje, szül. Batizon 1886-ban, megh. Budapesten 1936 november 11-én. 
— Fiatalabb korában Pécsi Aranka néven a kolozsvári Nemz. Szính., majd 
a bpi Népszínház tagja volt. Ugyané néven írt versei és novellái: kolozsv. JJjs. 
(1901/2), Hazánk (1903), Tolnai Világlapja (1907). 
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FELEKY (1910-ig Feleki) GÉZA (1910-től magyarfeleki) dr. hírlapíró, 
ezül. Budapesten 1890 november 4-én, megh. u. o. 1936 december 15-én este 
negyedtízkor. — Szülők: F. Hugó, orvos, egyet. m. tanár, Kohn Irma. Egye-
temi tanulmányait Berlinben és Párizsban végezte, majd hosszabb időt töl-
tö t t Londonban. 1913. jan. ekejével a székesfőváros szolgálatába állott s három 
évig a városháza közművelődési ügyosztályán dolgozott. 1917-ben át tér t a 
hírlapírói pályára s előbb a P. Naplóba írt vezér- és külkereskedelnd cikkeket, 
majd belépett a Világ szerkesztőségébe s e lapnak 1920—25. felelős, majd 
1925—26. főszerkesztője volt. A Világ betiltása után 1926-ban a M. Hlrl. 
főmunkatársa lett. 1934-ben az ő szerkesztésében indult meg e lap Vasárnap c. 
heti melléklete. Alelnöke volt a Magyarorsz. Újságírók Egyesületének s tagja 
a szfőv. törvényhatósági bizottságának. — Műtörténet! és egyéb cikkei: Nyu-
gat (1909; 1910. I. A szavalóművészet önállósulása), A Hét (1910/13), Re-
naissance (1910), Világ (1911/3, 15—; 1913:304. sz. Irodalomtört. és művé-
ezetkritika), P. Lloyd (1912, 19), Uj Élet (1912), M. Iparművészet (1914. 
Az iparművészet metafizikája), Városi Szemle (1914. A művelődéstört, múzeum 
problémája és a Főv. Múzeum, Kül. is megj.), M. Figyelő (1915), P. Napló 
(1917/9), stb. — Munkái közül említhetők: Könyvek, képek. évek. Találko-
zások a művészettel. Bp., 1912. — Munkácsy. (Eggenberger Művészkönyvei. 
II.). U. o., [1914]. — Előszót ír t a következő müvekhez: Hermann Bang: 
Élet és halál. Ford. Telekes Béla. (Bp., 1912); Munkácsy Mihály: Emlékeim. 
Ford. Lestyán Sándor. (U. o„ 1921); Kropotkin Péter: A francia forradalom. 
Ford. Bánóczi László. (U. o., 1922.) 

, FÖBSTNER TIVADAR, tanügyi főtan., v. iparoktatási kir. főigazgató, 
szül. 1878-ban, megh. Budapesten 1936 november 29-én. — Minket érdeklő 
cikke: A Fáklya (1905 : 7—8. sz. A művészi egyéniség). — Munkája: Művé-
szet az iskolában. (Az Orsz. Középisk. Tanáregyes, kolozsv. körének ülésein 
tar to t t felolvasásokból. 4.) Kolozsvár, 1904. 

GYENGE JÁNOS, dr. phil., szalárdi ref. lelkész, megh. Nagyváradon 
1936 november 15-én (temetés napja), 56 éves korában. — Tárcái és cikkei: 
Debr. Prot. Lap (1906/8, 14), B. Napló (1908), Aradi Közi. (1915), stb. — 
Munkája: Servet Mihály pöre és Kálvin viszonya ahhoz. Bp., 1909. 

HAJDÚ (1904-ig Haberfeld) MARCELL (Mór), dr. jur., ügyvéd, a 
Nemz. Vívók Klubja megalapítója, szül. Túrréten (Nyitra vm.) 1871-ben, 
megh. Budapesten 1936 november 13/4. éjjelén. A szfőv. that, bizottságnak 
demokratapárti tagja volt. Publicisztikai munkássága baloldali lapokban. 
Legelső cikkei: Nemz. Sport (1903), Egyetemi Lapok (1905). 

HANZSÉROS BÁLINT, áll. reálgimn. tanár, szül. Fertőszéplakon 
1876-ban, megh. Budapesten 1936 novemberében. — Legutóbb az áll. Szent 
László-reálgimn.-ban működött, mint magyar-latin szakos tanár. — Versei: 
Egyetemi Lapok (1898/900), M. Szemle (1898/905), Uj Idők (1905), Magyar-
ország (1906), stb. Álnevei: Széplaki Bálint (Uj Idők); Szigeti Sándor 
(M. Szemle, 1898, 901). 

HARMATZY-SIMON (1912-ig Harmatzy) LÓRÁNT, ny. min. taná-
csos, szül. Rimaszombatban 1875-ben, megh. Budapesten 1936 december 30-án. 
A belügyminisztériumban szolgált. "Útleírásai és novellái: Ország-Világ (1902, 
04), M. Hírl. (1908, 13), Nagyvárad (1911). — Munkái: Fel s alá a Riviérán. 
Bp., 1904. — Vizén és szárazon. U. o., é. n. 
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HIRSCHLER JÓZSEF, dr., pápai prelátus, kanonok, szül. Újpesten 
1874 február 17-én, megh. Kolozsvárt 1936 november 17-én. A teológiát Buda-
pesten, Bécsben és Rómában végezte, ahol hét évet töltött s a hittudomány 
mellett műtörténettel is foglalkozott. 1900-ban káplán, 1906-ban plébános let t 
Kolozsvárt. Nevéhez fűződik az. ottani Marianum megteremtése és a Provi-
dentia-nyomda felállítása. Műtört. és hitbuzgalmi cikkei: gyulafehérvári Köz-
művelődés (1903—), Erd. Oltáregyes. Lap (1903/7), kolozsv. Ellenzék (1904), 
Kolozsvári Sz. Imre Egyes. Evke (19,06. A sz. mise Rómában Nagy Sz. Ger-
gely idejében; 1909. A gyermek Jézus az egyházművészetben), stb. Több önálló 
munkája is van. 

KISS IDA (TAMÁS ERNÖNÉ), hírlapíró neje, szül. Nagyváradon, 
megh. Budapesten 1936 december 23-án hajnalban, 32 éves korában, hatévi 
betegség után. — Novellái nagyváradi, kolozsvári és fővárosi lapokban. — 
Munkái: Shami. Reg. Nagyvárad, 1922. — Kalászcsorduláskor. Elbek. Bp., 
1925. — Olyan jó élni. Reg. U. o., mikor? 

LEFFLER BÉLA, dr. phil., m. k. kormánytanácsos, egyet. ny. c. rk. 
tanár, sajtóelőadó, a Petőfi-Társ. kültagja, szül. Nyíregyházán 1887 október 
28-án, megh. Stockholmban 1936 november 8-án. — Az egyetemet Buda-
pesten mint az Eötvös-Kollégium tagja elvégezvén, a nyíregyházai ev. főgimn. 
tanára lett. Később Stockholmba került a m. követség sajtóelőadójának, meg-
alapítója és főtitkára volt az ot tani Svéd-M. Társaságnak s vezetője a stock-
holmi M. Intézetnek. A debreceni tud.-egyetemen a svéd irodalomból m. tanári 
képesítést szerzett, majd 1935-ben megkapta a rk. tanári címet. — 1913 óta 
sok cikket írt kül. fővárosi lapokba, főleg a Világba. Sokat dolgozott svéd 
lapokba is, a m. viszonyokról adva felvilágosítást. Többnyire felesége, Lilje-
krantz Signa, társaságában lefordította svédre több m. író szépirodalmi műveit. 
— Munkái: M. vonatkozású német népénekek. 1567—1697. Bd., 1910. — 
Petőfi Svédországban. Nyíregyháza, 1912. — A Sz.-Gotthárd mondája és 
egyéb elbek. I r ta August Strindberg. Ford. (M. Kt. 676.) Bp., [1912]. — 
Utópiák a valóságban. Irta u. a. Ford. (Olcsó Kt. 1726/8.) U. o„ 1914. — 
Л nyírbátori ref. templom. Klny. az Arehaeol. Értesítőből. U o., 1918. — 
Sz. György és a sárkány. Irta Verener v. Heidenstam. Ford. (Olrsó Kt. 1903-— 
1910.) U. o., 1918. — Endymion. Reg. fr ta u. a. Ford. Gyoma, 1918. — 
Ungersk lirik i svenske översätting. U. o., 1922. — Az újabb svéd líráról. 
(A Debr. Tisza István Tud. Társ. Kiadv. I : 5.) Debrecen, 1923. — Liljekronu 
otthona. Reg. I r ta Selma Lagerlöf. Ford. (Kíilf. Regényírók.) Bp., 1924. (Oj 
kiad. u. o. 1927.) — Ungern i kultur och história. Stockholm, 1924. (Ch. P. 
Bachmannal.) — A császár. Elb. í r ta S. Lagerlöf. (Külf. Regényírók.) Bp., 
1925. — Lagerlöf Zelma. (A Debr. Tisza Istv. Tud. Társ. Kiadv. II : 7.) Deb-
recen, 1927. — Fekete novellák. I r ta Vilmos svéd hg. Ford. Gyoma, 1929. — 
A halál kocsisa. I r ta S. Lagerlöf. Ford. U. o. 1929. — A generális gyűrűje. 
f r ta u. a. Ford. (Külf. Regényírók.) Bp., 1930. — Anna Svürd. f r ta u. a . 
Ford. (Külf. Regényírók.) U. о , 1930. — Hat norvég író magyarul. Gyoma, 
1931. — Ungerske noveller. Stockholm, 1932. — Krisztus legendák. í r ta S. 
Lagerlöf. Ford. Bp., 1934. 

LENGYEL ZÉNÓ MIKSA, bencés, szül. Szereden 1884 október 18 án, 
megh. Kapolvon, 1936 november 12-én. 1909-től Kőszegen, majd Pápán taní-
tott , utóbb Kapolvon volt plébános. Szentbeszédei a Sz. Gellért-ben. (12/3. évf.) 
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LUKCSICS PÁL, dr. phil., egyet. m. tanár, az Eötvös-Koll. tanára, 
szül. Kertán (Veszprém vm.) 1892. május 30-án, megh. Budapesten 1936. 
november 16-án. — Az 1914/8. világháborúban Kirlibabánál megsebesült. Le-
szerelése után az Eötvös-Koll. tanára lett. 1926-ban a római m. tört. intézet-
ben dolgozott. — Minket érdeklő munkái: Schwartner Márton élete és tudo-
mányos jelentősége. Veszprém, 1914. — Sz. László király ismeretlen legendája. 
Bp., 1930. 

MA JER IMRE dr., pápai kamarás, apátplébános, szül. Aradon 1865. 
március 12-én, megh. Párkányon (?) 1936 november 24-én. — 1893-ban leány-
vári, 1906-ban párkányi plébános lett. — Hitbuzgalmi munkái: Szünidei kézi-
könyv növendékpapok számára. Elmélkedések. Esztergom, 1892. — Katolikus 
lelkikalauz, vagyis útmutatás a ker. életmódra. Átdolg. U. o., 1897. — Páli 
Sz. Vince egy-egy gondolata az év minden napjára. Ford. U. o., 1902. — 
Szinnyei még három munkáját sorolja fel utóbbi szerzőből átdolgozva, mint 
sajtó alat t lévőt. 

NAGY (1881-ig Grosz) SÁNDOR, dr. jur., ügyvéd, szül. Szarvason 1871 
április 2-án, megh. Aradon 1936 november 14-én. — A jogot Budapesten el-
végezvén, Aradon ügyvédi irodát nyitott. 1904 márc. 5., a nagylaki kerületben 
elnyerte az akkor főispánná kinevezett Krist.óffy József mandátumát. 1905-ben 
és 1906-ban ugyané kerület országgyűlési képviselője lett függctl. párti pro-
grammal. 1910-ben kimaradt a paralamentből e visszament Aradra ügyvédnek. 
I t t tagja volt a városi that, bizottságnak. Az impérium változás (1919) után 
nagy szerepet játszott a romániai M. Pár tban s annak aradi tagozata elnöke 
volt. — Főmunkatársa volt az Arad és Vidéké nek (1896/7), szerkesztője az 
Aradi Hétfői Üjs.-nak s 1918 I. 1-től főszerk. az Arad és Vidéké-nek. — Vezér-
és egyéb cikkei: Arad és Vidéke (1895/902, 1905/6, 1908/9, 1911/18), Aradi 
Közi. (1901/2, 1908/9, 1915), Délmagyarorsz. Közi. (1904) stb. Betűjegye: -ns. 
(Arad és Vid.) 

PÁKOR ADORJÁN (István), premontrei áldozópap, szül. Pápán, 1855 
augusztus 20-án, megh. Csornán, 1936 december 2-án. 1882/1906. gimn. tanár 
volt Keszthelyen, 1906/31. rendi jószágkormányzó Csornán. — Irodalomtört. 
cikke a keszthelyi főgimn. értesítőjében (1882. Eegényirodalmunk Jósika 
Miklósig). 

PÉTERY (Petrik) ALADÁR (vitéz), dr. jur., m. kir. kormány főtan., 
ügyvéd, a M. Hírlapírók Orsz. Nyugdíjint. ügyésze, szül. Budapesten 1880 
szeptember 24-én, megh. u. o. 1936 december 3-án. — Ev. Tanulmányait a sop-
roni áll. főreáliskolában s a bpesti egyetemen elvégezvén, 1909-ben ügyvédi iro-
dát nyitott Budapesten. Az 1914/8. háborúban mint tart. százados vett részt 
s több kitüntetésben részesült. 1901/2. főmunkatársa volt a Soproni Napló-
nak, melybe vezércikkeket, tárcákat és verseket is írt. Utóbb számos jogi cikket 
is írt bel- és külf. lapokba. 

RÖSER A(LFRÉD) EDVIN magánisk. tulajdonos, megh. Budapesten 
a gyűjtőfogház kórházában 1936 december 28 án 61 éves korában. — 1912 
februárjától 1914 júliusáig fel. szerkesztője volt a Sport-Világ-nak. 

SÁSDY-SCHACK (1933-ig Schack) BÉLA, dr. phil., udv. tan., ny. 
keresk. isk. tanker, főigazgató, szül. Miskolcon (Borsod vm.) 1859 július 11-én, 
megh. Budapesten 1936 november 29-én éjjel 11-kor. — Középiskoláit Miskol-
con, Kassán és Bécsben, a műegyetemet Bécsben és a filozófiai fakultást a buda-
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pesti egyetemen elvégezvén, 1886-ban a miskolci középkeresk. isk., majd 1887-
ben a kassai főreáliskola h. tanára lett, majd még ugyanez év szeptemberében 
a pozsonyi, 1894-ben pedig a bpi keresk. akadémia r. tanára lett. 1899/1923. 
a keresk. iskolák főigazgatója volt, de közben 1919/20. a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztériumban teljesített szolgálatot, ahol megszervezte a keresk. okta-
tási ügyosztályt. — Irodalmi működését 1881-ben kezdette, eredeti és fordított 
tárcákkal, elbeszélésekkel és rajzokkal, melyek a Főv. Lapok. Magyarorsz. és a 
Nagyvilág. Orsz.-Vil., P. Napló, Kép. Családi Lapok. Borsodm. Lapok, Mis-
kolc, Nyugatmagyarorsz. Híradó, Bécsi M. Újság, N. III. Zeitung, Pressburger 
Zeitung. Wiener Leben s más m. és ném. lapok hasábjain lá t tak napvilágot. 
Emellett ném. irodalomtört. cikkeket és tanulmányokat is írt az Egyet. Phil. 
Közi.-be s Pallas п. lexikonába. Később teljesen a közgazdasági, szakoktatási 
és keresk. szakirodalom művelésére adta magát . — Szépirodalmi kötete: Az élet 
meséiből. Rajzok és elbeszk. Bp., 1888. — Álneve: Dontövy. 

SCHEUERMANN JÓZSEF, r. k. áldozópap, az Isteni Ige Társasága 
hithirdetője, szül. Vállajon, megh. Kínában 1936 december 12. előtt. — 1934-
ben szentelték pappá. A Nemz. Űjs. szerint kiváló szónok volt és írói készsé-
gével is feltűnt. 

SIMON VILMOS, hírlapíró, szül. Nagyklopotiván (Hunyad vm.) 1876 
március 8 án, megh. Budapesten 1936 november 13-án éjfélkor. — Mint egyévi 
önkéntes aktiváltatta magát s a 38. cs. és kir. gy.-ezredben szolgált. 1899-ben 
Afrikába ment s amikor kitört az angol-búr háború, kilépett az osztrák-magy. 
hadseregből, hogy a búrok oldalán harcolhasson. A helpmavaari ütközetben 
súlyosan megsebesült. A háború után visszatért Magyarországba s újból kato-
nai szolgálatra jelentkezett, ezúttal az 1. honv. huszárezredben. Háborús élmé-
nyeiről ekkor kezdett irogatni a lapokba s amikor látta, hogy cikkei milyen 
kapósak, 1902-ben kilépett a hadseregből s az Egyetértés, majd 1910-ben a P. 
Hírlap b. munkatársa lett . Utóbbi lap megbízásából mint haditudósító részt 
vett a török-bolgár, majd a szerb bolgár s végül az 1914/18. világháborúban. Az 
1918. összeomlás után két hónapot Berlinben töltött, az 1919-i kommün után 
pétiig hosszabb ideig Bécsben élt, mint a P. H Irl. tudósítója. — Harctéri tudó-
sításai s egyéb riportjai elvétve a Világ-ban (1913/4, 1916) és a P. Lloyd-Ъап 
(1915/6) is megjelentek. — Munkái: A búr szabadságharc. Bp., 1901. — Élmé-
nyeim az angol-búr háborúból. U. o., 1903. — A török harctér. Haditudósítá-
sok, élmények. U. o., 1913. — Hadak útja. Győzelmes hadseregünk nyomában. 
U. o., 1916. (Révai n. lexikona valamennyi címét hibásan hozza!) 

SÓLYOM JÁNOS, ny. áll. polg. isk. igazgató, szül. Kolozsvárt 1863-ban, 
megh. Budapesten 1936 december 12-én (temetés napja). — 1894/1918. a kolozs-
vári áll. polg. fiúisk. tanára, majd igazgatója volt. — Cikkei: M. Polgár 
(1901 :29. sz. A falu rossza; 281. sz. Mukánvi; 1902 : 276. sz. Szigeti és Vén 
bakancsosa; 1904 :14. sz. A proletárok), Eri. Lapok (1912), kolozsv. Űjs. 
(1912) stb. 1903/912. fel. szerk. volt a Család és Isk. c. pedagógiai lapnak, 
mrlybe előbb is s azután is 1915-ig sokat dolgozott. 

VADNAY TIBOR, dr. jur., ny. államtitkár, szül. Budapesten 1869-ben, 
megh. u. o. 1936 december 25-én. — V. Károly, író fia. Pályáját Borsod vm. 
szolgálatában kezdette; mint vmei főjegyzőt 1914. oszt.-tanácsosnak nevezték 
ki a belügyminisztériumba, ahonnan később átment a népjóléti minisztériumba, 
1928-ban államtitkári rangban nyugdíjazták. — Talán első cikke: Egyetemi 
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Lapok (1890). Tárcái: Borsodm. Lapok (1902), Debr. Függetl. Üjs. (1910). 
Ezenkívül számos szakcikke is megjelent a törvénykezés és szociálpolitika köré-
ből. — Minket közelebbről érdeklő munkája: A m. hivatalos nyelv szabályai. 
Bp., 1925, melyet az igazságszolgáltatásban kötelezővé tettek. 

ZIGÁNY ÁRPAD, hírlapíró, szül. Székesfehérvárt 1865 október 27-én, 
megh. Budapesten 1936 november 27-én. — Révai n. lexikona szerint elvégezte 
a fiumei tengerészeti akadémiát. Szinnyei szerint eredetileg postatiszt volt 
Fiúméban. Ettől az állásától, miként az a Zeysig-pör tárgyalásán kiderült, 
1889-ben meg kellett válnia. Utóbb Milánóba ment, ahol az egyetemen tanári 
képesítést szerzett, munkatársa volt a La Sera с. lapnak s tudósítója több 
budapesti hírlapnak. Hazatérése után b. munkatársa lett a Pallas n. lexiko-
nának és a T'es. f7j*.-nak, majd a M. Közélet, a Kelet Népe és 1910/11. a 
Renaissance egyik szerkesztője volt. 1921-ben a Nemz. Ujs., majd a Képes 
Krónika szerkesztőjo s 1926-ban a Palladis Rt . irodalmi igazgatója és lek-
tora lett. E minőségben szerkesztette az Egy Pengős, Félpengős és a Két pen-
gős regényeket s az e vállalatokban megjelent fordítások nagyrészét revideálta. 
Irodalmi és egyéb cikkei és műfordításai: B. Szemle (1892. Torquato Tassó új 
kiadása), Főv. Lapok (1893/5), M. Géniusz (1894/5), P. HM. (1894/5, 
904/5 és több névtelen regényfordítás), Tolnai Világi. (1903, 915), Vas. Ujs. 
(1904. Három asszony. Reg.), M. Hirl. (1905), Ország-Világ (1905), Renais-
sance (1910/11), Világ (1912), stb. — Munkái: Egy apáca története. Irta 
Giovanni Verga. Ford. (Egyet. Rt. VII : 5.) Bp., 1891. — Storia della lett"-
ratura ungherese. (Manuali Hoepli, 125.) Milano, 1892. -— 11 vecchio artista. 
í r ta Gyulai Pál. Ford. U. o., 1892. — Az olasz irodalom története. í r ta Cesare 
Fenini. Ford. (Olcsó Kt. 325. sz.) Bp., 1893 (új kiad. Olcsó Kt. 865/8, sz. 
U. o., 1898). — Éva. í r t a Giovanni Verga. Ford. (Athenaeum Olvasóta. 
I I I : 22.) U. о., 1895. — Tunis eburnea. Reg. U. о., 1895. (Zerdahelyi Gyula 
álnéven, a rendőrség elkobozta.) — A pap kalapja. Reg. írta Emilio de Marchi. 
Ford. U. o., 1896. — Harminc percent kamat. í r ta Matildé Serao. Ford. 
(Athenaeum Olvasótára, V : 21.) U. o., 1897. — Rosmnnda. Dalmű 1 felv. 
Wawrinecz Mór zenéjére. U. o., [1899]. (Németül is megj. Bemutatták 1899-ben 
Bpen, Berlinben, Münchenben és Prágában.). — Rómeó és Julia. í r ta William 
Shakespeare. Ford. (Főv. Szính. Müs. 26.) U. o., 1898. — Antonius (s Cleo-
patra. írta u. a Ford. (Főv. Szính. Müs. 27.) U, о , 1898, — A szocializmus 
diadala után. ír ta Eugen Richter. Ford. (Olcsó Kt. 1119/20.) U. o„ 1899. 
— Az énekesnő. Reg. í r t a Marcel Prévost. Ford. U. o., 1899. — A fekete 
Vénusz. Reg. í r ta u. a. Ford. U. o., 1899. — Egy párisi házasság és egyéb 
történetek. í r ta u. a. Ford. U. о , 1899. — A vadrózsa és egyéb történetek. 
í r t a u. a. U. o., 1899. — Egy khinai viszontagságai Khinában. Reg. í r ta 
Jules Verne. Ford. U. o., 1899. — A zöld sugár. Reg írta u. a, Ford, U, o., 
1899. — Egy falat kenyér története. í r ta Jean Macé. Ford. 2. kiad. U. o., 
190,0. (Az I. kiadást ford. Szász Domokos. Kolozsv., 1867). — A szirén. 
I r ta Georges Ohnet, Ford. (Egyet. Rt, XVI : 1—3.) U. o., 1900. (3 köt., 
Petrik szerint egy kétkötetes kiadása is van). — Az úszó város. Reg. írta. 
Jules Verne. Ford. U. o., 1900. — Hamlet dán királyfi. í r t a W. Shakespeare. 
Ford. (Főv. Szính. Müs. 74/5). U. o., [1901]. — Lear király. ír ta u. a. 
Ford. (Főv. Szính. Műs. 76/7). U. o., [1901]. — A velencei kalmár. í r ta 
u. a. Ford. (Főv. Szính. Műs. 83/4). U. o., [1901]. — A makrancos hölgy. 
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Ir ta u. a. Ford. (Főv. Szính. Műs. 85/6). U. o„ [1901]. — A vörös talár. 
Dráma 4 felv. Irta Eugène Brieux. Ford. (Olcsó Kt. 1234/6). U. o„ 1901. 
(Bemut. a Nemz. Szính. 1901. X. 18.; a színlapon mint fordító Fábián Imre 
álnévvel szerepelt). — A kárpáti várkastély. Reg. Irta Jules Verne. Ford. 
U. o., (1901). — Az új hazában. Reg. í r t a u. a. Ford. U. o., (1901). — 
Öt év életemből. ír ta Alfred Dreyfus. Ford. 1—2. kiad. U. o., [1901]. — 
Pomona úti levelei Euphemiához. Reg. í r t a Frank R. Stockton. Ford. U. o., 
1901. — A paraszt király. Reg. U. o., 1902. (2 köt.) — Egy orosz vallo-
másai. í r ta Vikentij Vereszájev. Ford. U. o., [1902]. — A cetvadászok. Reg. 
í r ta Jules Verne. Ford. U. o., 1902. — Város a levegőben. Reg. írta u. a. 
U. o., 1902. — Doktor Ox theoriája. Reg. írta u. a. Ford. U. o., 1903. — 
A két Kip-testvér. Reg. í r ta u. a. Ford. U. o., 1904. — Jlypathiu. Tört. 
reg. í r t a Charles Kingsley. Az ifj. szám. átdolg. U. o., 1904. — Utazás 
a halál torkába. Reg. í r t a A. Conan Doyle. Ford. U. o., 1904. — 48-as 
politikát csak 67-es alapon lehet csinálni. U. o., 1905. (D. <1. betűjegy alatt .) 
— Evolutio vagy revolutio. Felelet D. G.-nek. U. o., 1905 (K. B. betűjegy 
alat t) . — Új választások. U. o., 19,05. (K. B. betííjegy alat t ) . — Vizén és 
szárazon. Elbek. í r ta Frank R. Stockton. Ford. U. o., 1905. — Die un д. 
Kriese u. die Hohenzell em. Berlin, 1905. (Prof. Zeysig álnéven. E röpiratból 
kifolyólag királysértésért pörbe fogták, de az esküdtszék fölmentette). — Az 
Antillák világa. Reg. í r t a Jules Verne. Ford. U. o., 1905. — Panama-tanul-
mányok. II. sor. A máramarosi herceg. U. o., 1906. — Az ágy. í r ta Henri 
Lavedan. Ford. U. o., 1907. — Buffalo Bill, Amerika nemzeti hőse. Szerk. 
U. o., 1907/8 (52 füz.). — Nick Carter, Amerika legnagyobb detektlvje. Szerk. 
U. o., 1907/8 (53 füz.). — A nemi élet erkölcstana. í r ta August Forel. 
Ford. U. o., 1908. — A pokol. ír ta Alighieri Dante. Ford. U. o., 1908. (Rím-
telen.) — Nobody rejtélyes bűnesetei. Szerk. U. o., 1909. (13 füz.) — 
A kék hegyek kincse. Reg. í r ta Emilio Salgari. Ford. U. o„ 1911. — Az 
alaskai aranyásók. Reg. í r t a u. a. Ford. U. o., 1911. — Az nranymizők 
királynője. í r ta u. a. Ford. U. o., 1911. — С sema grófja az idegenek légió-
jában. Reg. írta u. a. Ford. U. o., 1911. — A rejtelmes India felé. í r ta 
Sven Hedin. Ford. U. o., [1914]. — A világháború története. U. o., 1915-től, 
(5 k ö t ) — A pók. í r t a Hans Heinz Ewers. Ford. (Fantasztikus Kt. 1.) 
U. o„ 1918. — Ben Hur. Reg. írta Lewis Wallace. Ford. U. o., 1921. (3. kiad. 
U. o., 1933). — Szörnyetegek szigetvilága. Ifj . reg. Angolból átdolg. U. o., 
[1923]. — Hajósélet a Mississippin. í r ta Mark Twain. Ford. U. o., [1924]. 

— Quo vadis? Reg. í r t a Henrik Sienkiewicz. Ford. U. o., (1927). (2 köt. 
Űj kiad. u. o., 1932). — Roger Sinclair gyémántjai. Reg. í r t a Nigel Worth. 
Ford. U. о., [1929]. — Kísértet a coombei kastélyban. Reg. írta Hearden 
Balfour. Ford. U. o., [1930]. — A csillagok útja. Reg. í r ta L. Adamaß 
Beck. Ford. U. o., (1930). — A kínai papagáj. Reg. írta Erle Derr Biggers. 
Ford. U. o., (1930). — Poirot mester bravúrja. Reg. í r ta Agatha Christie. 
Ford. U. о., (1930). — A bőregér. Reg. f r t a Mary Rinehart. Ford. U o., 
(1930). — Az öt koponya. Reg. írta Wilfred Sheridan. Ford. U. o., (1930). 
— Betty Zane. Reg. í r t a Grey Zane. Ford U. o., 1930. — Fokvárostól 
Kairóig. Autótúra Afrikán keresztül. í r ta Stella Court Treatt. Ford. U. o., 
(1930). — A kígyó és a kard. Reg. í r ta Percival C. Wren. Ford. U. o., 
19.30. — A borzalmak kastélya. Reg. í r ta Edgar Wallace. Ford. U. o., 1930. 
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— A három igaz ember. Reg. Ir ta u. a. Ford. U. o., [1930]. — A tuskó-
lábú. Reg. í r ta Valentine Williams. Ford. U. o., (1931). — A titokzatos kéz. 
Reg. Irta u. a. Ford. U. o., (1932). — A keresztes lovagok. Reg. Irta Hen-
rik Sienkiewicz. Ford. U. o., (1933). (2 köt.) — Utazás az úszó jégen. I r ta 
Fridthjof Nansen. Ford. U. o., (1932). (2 köt.) — A véreb lesben. Reg. I r ta 
Val. Williams. Ford. U. o., (1933). — Az óra ketyeg. Reg. Irta u. a. Ford. 
U. o., (1934). — A pikk ász. Reg. Ir ta Henry Holt. Ford. U. o., (1934). — 
A konok leány esete. Reg. Irta Erle Stanley Gardner. Ford. U. o., (1934). 
— Kwei-Lan vergődése. Reg. Ir ta Pearl S. Buck. Ford. U. о., (1934). — 
A suttogó halál. Reg. Irta John Spencer. Ford. U. o., (1934). — Masterton 
bosszút áll. Reg. I r ta John Gordon. Ford. U. o., (1934). — Piroska, a három 
kis malac... Reg. Ir ta Walt Disney. Ford. U. o., 1934. (Űj kiad. e címen: 
A három kis malac. U. o., [1935]). — A fokföldi menyasszony. Reg. Irta 
John Gordon. Ford. U. o., (1934). — Az újdonsült menyecske esete. Reg. 
Irta Erle Stanley Gardner. Ford. U. o., (1935). — Jézus élete. Irta Didón. 
Ford. U. o., (1936). — Miki egér óriásországban. I r t a Walt Disney. Ford. 
U. o., (1936). — Nyolc kis gyerek karácsonya. Irta u. a. Ford. U. o., (1936). 
— Miss Grier hetven fontja. Reg. I r ta E. Wallace. Reg. Ford. U. o., (1936). 
— A civilizáció története. (Tolnai Világtörténelme, X.) U. o., é. n. — Csengő-
bongó versikék. U. o., é. n. (4 kiadást ért). — Grant kapitány csodálatos 
kalandjai. U. o., é. n. — Az ópiumbarlang titka. Bűnügyi reg. Angolból. U. o., 
é. n. — Répacsősz. Mese. [Bechstein után?] Âtdolg. U. o., é. n. — Révai n. 
lexikona szerint leford. Manzoni: A jegyesek c. regényét; más források sze-
rint tőle valók még a következő röpiratok is: Le az álarccal; Kalandor 
politika; Utolsó kötelesség (mindhárom 1906 előtt). — Kéziratban maradt 
eredeti és ford, színművei: Shakespeare. Korkép 5 felv. (Szinnyei szerint Fábián 
Gábor álnéven mutat ta be a Nemz. Szính. 1900. IV. 27.); Agrippina. Trag, 
(elnyerte az Akad. Teleki-díját, 1902); Szerelmes asszonyok. Operett 3 felv. 
Domenico Monleone zenéjére írta Raoul d'Auvergnac. Ford. bmut. Városligeti 
Szính. 191,0. VI. 20.); Mint a falevelek. Színmű 4 felv. Irta Giuseppe Giacosa, 
Ford. (bemut. a Nemz. Szính. a budai Várszính.-ban 1910. XII. 10.). — 
Betűjegyei és álneve a könyvcímek mellett felsoroltakon kívül: Diplomata 
(Renaissance, 1910); Z. (Főv. Lapok, 1893); Z. A. (Élet, 1894); z + á (M. 
Közélet, 1902); Z—y (u. o.). G. P. 

Új könyvek. 

Tudományos müvek. 

Germanus Gyula : Allah Akbar! Révai-kiadás. 1936. 334+314 1. 
Szabolcsi Bence: Bevezetés a zenetörténetbe. Franklin-Társulat kiadása. 

(Kultúra és Tudomány.) 191 1. 
Szabó István: Ugocsa megye. (Magyarság ós nemzetiség. Tanulmányok a 

magyar népiségtörténet köréből. I. 1.) Budapest, kiadja a M. Tud. 
Akadémia, X I I és 615. 

Aristoteles: Metafizika. Fordította Halasy-Nagy József. (Az Akadémia Filo-
zófiai Könyvtára, 9.) Budapest, 1936. 412 1. 
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Magyar Etymológiai Szótár. X I I . füzet. Farizeus-foglár. Budapest, 1936. 
Kiadja a M. Tud. Akadémia. 161—320. 1. 

Bartók György : A lét bölcseleti problémája. Budapest, M. Tud. Akadémia, 
1936. 60 1. 

Tankó Béla: Az egyetemről. Debrecen, 1936. Debreceni M. Kir. Tisza Ist-
ván-Tudományegyetemi nyomda. 19 1. 

Holub József: Néhány kérdés a leánynegyed köréből. Budapest, M. Tud. 
Akadémia. 1936. 47 1. 

Pukánszky Béla : A mai osztrák irodalom. Franklin-Társulat, Budapest, é. n. 
(Kultúra és Tudomány.) 186 1. 

Surányi Károly: Anyag, tér és idő. Bévai irod. intézet nyomdája. Buda-
pest, 1936. 32 1. 

Méhely Lajos: Gömbös Gyula emlékére. Budapest, Held János könyvnyom-
dája, 1936. 8 1. 

Méhely Lajos : A magyarság múltja, jelene és jövője. Budapest, Held János 
könyvnyomdája, 1936. 26 1. 

Szikszay Edi t : Lousi-Auguste Rogeard. Egy francia emigráns Magyarországon 
1936. Kultúra-műintézet, Pécs. 65 1. 

J. Turóczi-Trostler : Thomas Manns Weg zum Mythos. Budapest, 1936. 
G. Ranschburg. 14 1. 

Hont Ferenc: A színészi képzelet fejlesztése. (A Színpad Könyvtára, 4.) 
Budapest, 1936. 12 1. 

Nagy Adorján : Az Ember Tragédiája és a színész. (A Színpad Könyvtára, 5.) 
Budapest, 1936. 66 1. 

Nadler Herbert: Fogoly vadállatok között. 1936. Budapest szfőváros házi-
nyomdája. 24 1. 

Lengyel Imre: A balmazújvárosi német település. Debrecen, Bertók Lajos 
kiadása, 1936. 20 1. 

Szépprózai müvek. 

Harsányi Zsolt: Mathias rex. Budapest, Singer és Wolfner irod. int. r t . ki-
adása. É. n. 312+336+285 1. 

Tamási Áron : Rügyek és reménység. Révai-kiadás. É. n. 277 1. 
Komáromi János : A nagy háború anekdotái. Bévai-kiadás. Ê. n. 219 1. 
Kaffka Margit : Színek és évek. Franklin-Társulat, Budapest. É. n. 256 1. 
Gulácsy Irén: Nagy Lajos király. Budapest, Singer és Wolfner irod. int. rt. 

kiadása. 3 köt., 877 1. 
John Boynton Priestley: Faraway. Álmok szigete. Budapest, Singer és Wolf-

ner kiadása. 461 1. 

Társasági ügyek. 

Titkári jelentés. 

Folyóiratunk huszonötödik évfolyamának befejeződése engem is arra 
kényszerít, hogy visszatekintsek Társaságunk működésének elmúlt negyed-
századára. Tagadhatatlan, hogy ez alatt az idő alat t a magyar irodalom-
történetírás nagyot fejlődött. Azzal, hogy két új egyetem létesült, nemcsak 
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jeles tudósoknak nyílt tér tágabb körben és pozíció-adta nagyobb súllyal szol-
gálni a tudományt, hanem maga a tudományos nevelés is az ifjúságnak széle-
sebb rétegét vonta be a magyar irodalomtörténet tudományos munkájába. 
Maga, a magyar irodalomtörténeti tárgyú doktori dolgozatok számának 
szembeszökő emelkedése is világos bizonysága ennek. A legjobban sóvárgott 
tudományos összefoglalás is megvalósult : elnökünk kétkötetes, majd hétköte-
tes tudományos rendszerezése végre meghozta az egységes szellemű, az egész 
tudományos termést feldolgozó, minden felvetett problémára kiterjeszkedő, 
elfogulatlan, teljes magyar irodalomtörténetet. A részletmunkáknak, mono-
grafikus feldolgozásoknak azóta, megjelent sorát szinte alig is lehet számba-
venni. Pedig ezeknek nemcsak az a jelentősége, hogy egy-egy korszak szel-
lemi képét tisztázták vagy kísérelték meg tisztázni, hanem az is, hogy az 
irodalomtudománynak világszerte megújuló módszeres elgondolásait közvetí-
tették hozzánk, vagy gazdagították az eredeti szellem ú j szempontjaival. 
Hódolattal gondolunk itt elsősorban Horváth János munkásságára, és nem-
csak megállapításainak, szellemi és műfaji , ízlésbeli és világnézleti kapi 
csolatok feltárásában gazdag eredményeire, hanem arra a tudományos 
nevelő hatásra is, amit előadásai az egyetemen, írásai a magyar irodalom-
történet minden munkására gyakoroltak. Az irodalomtörténeti gondolkozás 
megújításában is az ő „Magyar irodalomismeret" című tanulmányának van 
a legnagyobb része. De még ez a rövid megemlékezés sem hagyhatja emlí-
tetlenül Thienemann Tivadarnak „Irodalomtörténeti alapfogalmak" és Tolnai 
Vilmos „Bevezetés az irodalomtudományba" című munkáit, amelyeknek gon-
dolatébresztő és tudományos munkára nevelő hatását az ifjabb generációnak 
minden tagja hálával emlegeti. 

Az a nagy sürgés, amit a magyar irodalomtörténet tudományszakjában 
látunk, kétségtelenül igazolja Baros Gyula, Horváth János és Pintér Jenő 
elgondolását, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság megalapítását. De félve 
teszem fel az önvizsgálatnak azt a kérdését: vájjon magának a Társaság-
nak is van-e része a magyar irodalomtudomány e megújulásában? — Ha 
végiglapozom folyóiratunk huszonöt kötetét, látom, hogy a magyar irodalom-
történetnek igen sok problémája került szóba hasábjain, de igazi jelentő-
ségének mégsem ezt ítélném: hanem azt, hogy gazdag szemléjével rend-
szeresen közvetítette a magyar irodalomtörténet és irodalmi kritika tudo-
mányos eredményeit, s így lehetővé tette, hogy tudományszakunk minden 
munkása állandóan szemmeltarthatta az e téren folyó gazdag munkásságot. 
A könyv- és folyóirattermés mai bősége mellett csak e tájékoztatás adott 
módot arra, hogy tudományszakunk munkásai állandóan nívón maradhattak. 
De még egy másik érdemét is látom folyóiratunknak: első szerkesztőnk elgon-
dolása alapján ez a folyóirat adott mintát a közelmúlt és jelen irodalmának 
tudományos szemmelkísérésére. Tagadhatatlanul ritkította annak a kerítésnek 
léceit, amely az irodalomtörténetet az irodalmi kritikától elválasztotta és még 
ma is elválasztja. Ezzel az irodalmi élet folyamatosságának a tudatát erő-
sítette a mult és jelen irodalmának vizsgálatában. 

A magyar irodalomtörténetírásnak nem ez az egyetlen társulása és 
fóruma. Abban, ami e negyedszázad idején tudományszakunkban történt, bősé 
ges része volt a M. Tud. Akadémiának (elsősorban az Irodalomtörténeti 
Közlemények hasábjaival), része a Kisfaludy-Társaságnak, része a tudomá-
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nyos és szépirodalmi folyóiratok egész seregének, köztük legkiemelkedőbben 
az Egyetemes Philologiai Közlönynek. De talán nem szerénytelenség, ha e 
pillanatban a magunk Társaságára gondolunk, s hálával idézzük emlékünkbe 
két elhúnyt elnökünk, Beöthy Zsolt ée Négyesy László nevét, és hálával 
azoknak lelkesedését, akik e Társaságot életre hívták. 

Sajnos, éppen az életrehívók egyikét szólította el tőlünk a mult év októ-
berében a halál. Baros Gyula emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük, hiszen 
tiszteletet ás szeretetet kellene áldoznunk neki már csak tudományos mun-
kálkodásáért és a mindenkihez egyaránt becsüléssel és megértéssel forduló 
baráti szívéért is. De a Társaság megalapításában való szerepét tetézte azzal 
a munkával is, hogy folyóiratunknak kétszer is szerkesztője volt, hogy tehát 
a Társaság munkájának irányításában is teljes lélekkel vett részt. Nemcsak 
a minden tiszteletet megérdemlő ember, de a gondos és lelkiismeretes szer-
kesztő helye is fájóan betöltetlen utána. 

Azt, ami Társaságunk életének igazán maradandó bizonysága, folyó-
iratunkat az ő szerkesztésében az elmúlt esztendőben is négy kettős számban 
juttattuk el tagjaink és az előfizetők kezébe. Közgyűlésünket március 14-én 
tartottuk, s azon kívül a választmányt négyszer (február 8-án, március 14-én, 
október 31-én és december 16-án) hívta össze tanácskozásra az elnökség. 
Felolvasóülésünk csak kettő volt (február 8-án, december 12-én) ; azokon Fest 
Sándor, Nagy Sándor és Vargha Daniján tagtársaink olvastak fel tanulmányt. 
Tagjaink száma 255, folyóiratunk előfizetője 239. Pénztárosunk jelentéséből 
az a büszke vallomás hangzik ki, hogy ezek a tagok és előfizetők valóban 
tagok és előfizetők, azaz nem hátrálékosak. Folyóiratunk megjelenését az 
ő áldozatkészségükön kívül a magyar kormány is támogatta, s tisztelettel 
kérem, hogy ezért a közgyűlés a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrnak hálás köszönetet mondani szíveskedjék. Köszönettel tarto-
zunk a M. Tud. Akadémia elnökségének is e terem átengedéséért ; indítvá-
nyozom, hogy e köszönetet a közgyűlés juttassa el az Akadémia nagylelkű 
főtitkárának, Voinovich Géza őméltóságának. 

Amikor Társaságunk huszonöt esztendővel ezelőtt megalakult, sokkal 
népesebb gárda csoportosult köréje. E gárda javarésze a magyar tanárság 
sorából telt, annak a tanárságnak a sorából, amely akkor még a régi Nagy-
Magyarország területén terjesztette a magyar kultúrát. Hogy megfogyatkoz-
tunk, az jórészt magával a magyar terület megfogyatkozásával függ össze. 
De összefügg még azzal a gazdasági bajjal is, amely épp e megcsonkítás 
miatt szakadt reánk. Adja Isten, hogy hazánk és abban a magyar tanárság 
újra inegerősüljön, e akkor a mi Társaságunk jövője is fel fog virágozni újra. 
Ezzel a hittel zárom jelentésemet és kérem annak szíves tudomásulvételét. 

Dr. Alszeghy Zsolt. 

Felelős szerkesztő és kiadó: Alszeghy Zsolt, Budapest II, Hattyú-utca 7). 

25 230 Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest. (F.: Thiering Richárd.) 


