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Zlinszky Aladár ravatalánál. 

A M. Tud. Akadémia és Szent István Akadémia nevében, melynek rende» 
tagja voltál, és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság neiében, mely alelnökei 
között tisztelt, lépek ravatalodhoz, hogy fájó szívvel letegyem a tisztelet é> 
becsülés koszorúját földi maradványaidra. Hosszú tudományos múlt van mö-
götted, hosszú nevelői tevékenység, melynek szikrái még a gyakorlógimnázium 
légkörében kaptak tüzet, Kármán Mór egyéniségének ihlető környezetében. 
A tudományos munkálkodás és a nevelés még ott oliadt össze életed célkitűzé-
sében. s azóta nem is vált el egyetlen munkatervedben sem. De annak, hogy ily 
egységbe került a kettő, egyéniségedben volt meg az oka és alapja. Egyéniséged-
ben, melynek legjellegzetesebb vonása a szépség kultusza volt. A szépségé, 
melyet a természet, a képzőmúiészet és a költészet tárt bőkezűen elédbe. Szom-
jas lélekkel merültél el mindenben, ami szép volt, és megittasulva annak gyö-
nyörétől, lelked csak azt szomjazta, hogy mentől több embertársadat vezesd о 
megismert szépség megértéséhez. A költői alkotás magyar kincseit két gene-
ráció ifjúsága a Te könyveidből ismerte, szerette meg; a magyar irodalomtör-
ténet is azokért a dolgozataidért érzi a legnagyobb hálát, melyekben Arany 
János költői dolgozásmódjának titkait tártad elénk. Előbb a forrás és mü 
viszonya, a művészi alkotás lélektana foglalkoztatott, később az a lelki folya-
mat, amely a kimondott vagy leírt szó és beszéd egyéni és alkalmi jellegét adja 
meg. A költői stilus finomságainak és törvényszerűségeinek voltál kutatója, 
s ezzel tanítványaid gazdag sorát nevelted a költői szépség megértésére. Legelső 
tanulmányaid egyike Tóth Kálmánról szólott, a legutolsó Tóth Kálmán meste-
réről, Petőfi Sándorról; ezek is, a közbeesők is mind a művészlelkű feltáró 
megfigyelések. Mert az emberiség legnagyobb áldéisának a művészetet vallottad, 
аз emberiség legnagyobb értékeinek a költőket. Láttad az élet nyomorúságait, 
de láttad ü szépségeket is, és a nyomorúságok ködét a szépség napjával akartad 
elűzni. Hittél a szépség erejében, ezt mindennél hatalmasabbnak érezted. Fájt 
szivednek a ma borzalmas pusztítása, amely sem emberi, sem művészi szépséget 
nem tud megkímélni. De ha ez a látvány könnyűvé tette távozásodat, nekünk 
viszont épp az nehezíti meg búcsúnkat, hogy a szépségek pusztulása idején kell 
elvesztenünk a szépségeknek rajongó feltáróját. Fájó szomorúsággal hajlunk meg 
koporsód felett: Isten reled! Alszeghy Zsolt.. 

Feddóértek а XVII. század elejéről. 
A Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi-Könyvtára Quart Hung. 311 

jelzettel őrzi Pápay János klagenfurti magyar jezsuitának mindeddig tel-
jesen figyelemre nem méltatott kéziratos munkáját; címe: AZ OLTÁRI 
SZEN I TSEGBEN A CRRISTus | IELENLETENEK IGASsA | GAROL 
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I A SZENT ALDOZATROL | ES MISÉRŐL | ES AZ EGY SZIN ALAT 
I való Elegendő Keresztyeni Comuniorol. | Három kisded kőnyweczkek. Niolcz 
niluan ualo | hitünk crőssetesenek czikőliuel. A munka első fe'.ét még 1607 ben 
ír ta [v. ö. 104a levélen: 30. Dccz 607] és 1608 ban fejezte be [221b levé-
len Finit, ad glori. Dei 1608 14 Juni)]. Az olvasóhoz intézett előljáró beszé-
dében olvassuk [7a levél] a következő verset: es a mint amaz ének 
inondgia. 

Czak nieluünkel pattogattiuk: 
vagion Isten azt kialtiuk-. 
hogi meg itel aztis tudgiuk: 
hogi meg büntet fjztis uaíliuk: 
Do azonban sült pogannal: 
mind Tőröknél s mind Tatarnai. 
Gonozb magiar Belialnal. 
minden erdei oláhnál. 
Mert nein nézi ü t , f iat; 
Attiat, anniat, rokonságát, 
őly, uagia iittiafiát, 
nem kimelli szephazaiat. 
Chak kaphasson, kesz mindenre, 
czigazasro, óklózesre, 
szüzek, uenek, uesztesere; 
Varos falu, egetesre. 
Az ü hiti, tarka barkát, 
mint parduznrc az ű nyaka. 
Valtoztattia niaratsaka, 
Hit i t : mert fel teleczaka 
Handa banda ü Credoia: 
Hozza hozza miaticnkia 
Veddel ueddél praeceptomia. 
Vsd uagd, salutatioia." 

A sorokra tagolás tőlünk származik. Sárkány Oszkár 

Egy állítólagos Amadé'Versról. 
Négyesy László kitűnő Amadé-kiadása Amadé László istenes énekei között 

IX. szám alatt közli a Búzgó szívnek énekes fohászkoddsi 1755. évi kiadásából 
az óh, Szent János, én héjános bűnös hozzád fordulok kezdetű éneket. Ez azon-
ban nem lehet Amadé verse, mert már 1716-ban megjelent nyomtatásban. Ekkor 
adta ki Gáál Friderik Nagyszombatban az Akadémia betűivel ezt az imaköny-
vet: Nepomuczeni Szent Jánosnak Elete, halála, tisztelete és a veszedelemben 
forgó jó hír, s név, megtartójának, és a Gyónás titkos Szentségben szorgal-
matos, és búskodó Léleknek hivséges Vigasztalójának Solosmája, Litániája, és 
kilencz Szerdára rendelt Aitatossága, Mellyet Deákbul édes Nemzete vigasz-
talására Tekéntetes, és Nagyságos MÉREI MIHÁLY, Viglei Püspök, Szek-
szárdi Apátúr, Sz. Györgyi Praepost, Esztergami Cathedrális Fő Esperest, és 
Kánonok, Kegyelmes Urunk ő Felsége Tanácsa, Magyar nyelvre fordított, és 
maga költségen kibocsátott. 

Az imakönyv 154—155. lapján ot t találjuk az Amadénak tulajdonított 
éneket Más Hymnus Ugyan azon Szent Jánosról címen. Szövegváltozat is csak 
a 7. versszakban akad: megmocskolni helyén a Négyesy-féle közlésben konezd-
tatni, harácsolni helyén mocskoltatni. 

Irodalomtörténet. 4 
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Ezt az éneket tehát törölni kell Amadé László verseinek sorából; ker-
b's, hogy a másik Szent János-ének, amelynek megindulása ezzel azonos, meg-
marad-e ott. A. Zs. 

Petőfi és Gyulai Pál. 

Még ma sincs teljesen felderítve annak az elemi hatásnak terjedelme és 
mértéke, amelyet Petőfi kora költészetének műnyelvére tett. E hatás történeté-
nek első korai fejezetéből való a következő, tudtommal ismeretlen adat. 

A Felhők legjellemzőbb darabjai közé tartozik a Fönséges éj: 

Fönséges éj! 
Az égen tündökölve ballag 
A nagy hold s a kis esti csi l lag. 
Fönséges éj! 
A harmat csil log a gyep bársonyán. 
Bokor sátrában zeng a csalogány. 
Fönséges éj! 
Az i f jú mostan megy szeretője után . . . 
S most megy gyilkolni a zs ivány. 
Fönséges éj! 

Még a Felhők megjelenésének esztendőjében, 1846-ban, írta Gvulai Pál 
Az éjről c. versét (Költemények. 1846-1881, [1882*]): 

Csodás v a g y éj ! 
Ruhád sötét, de bűbájos lepel, 
Nyugalmat, enyhet és gyönyört lehel: 
A kunyhóban altatsz könnyet, sóhajt, 
A gazdagnál költesz tivornya-zajt. 
Csodás vagy éj! 

K e g y e s vagy éj! 
Homályodban kiléphet a leány, 
S boldog lehet várt i f ja hű karán; 
Homályodban magát elrejtheti 
A nő, ha részeg férje kergeti. 
Kegyes vagy éj! 

Tréfás vagy éj! 
Szép álmot adsz, örömben guzdagot, 
Fénypalotát, pénzt és nagy birtokot; 
De mig bájol e tündérlátomány, 
Szekrényünkben kutat, lop а zsivány. 
Tréfás v a g y éj! 

Az első pillantásra • nyilvánvaló : itt nem lehet véletlen, két egyező 
alaphelyzottel adódó találkozásról szó. Az alaphelyzet azonosságán kívül főleg 
a két vers felépítésének belső rokonsága, a visszatérő sor „vezető-motívum"-
szerü, áthidaló s összefoglaló szerepe, egv-két kifejezés, fordulat (zsivány!) 
bizonyítja, bog)- Petőfi „ősélménye" az éj, a Gyulaié viszont inkább a 
Petőfi-vers volt. S oz a lényeget érintő különbség a részletekben is megmutat-
kozik. Petőfi verse egyetlen zárt, meggyőző lírai látomás, amelyben együtt-
lélekzik természet, nyelv, ritmus, együtt szolgálja a „fönséges éj"-képzetet, 
míg az utolsó előtti ironikus ée hangulatromboló sor visszájára nem fordítja 
a „fönséget". Gyulai viszont mintegy „exegézisét" adja Petőfi látomásának, 
megfosztja fönséges jellegétől, démoniájától s józanabb síkban három válto-
zatban muta t j a be az éj ellenőrizhető szerepét. Az ő zsiványa veszélytelenebb, 
tréfás ellenalakja a Petőfi gyilkos zsiványának, s ez már magában véve 
hasonlata lehetne az egyébként összemérhetetlen két világ és két költői vér-
mérséklet különbségének. Turóezi-Trostler József. 
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Hírek. 

Szily Kálmán-emléktábla. A Magyar Természettudományi Társulat 
nagynevű „halhatatlan újjászervezőjének" emlékére Eszterházy-utcai székházá-
nak homlokzatára ízléses márványtáblát helyezett el. 

Katona József-emlékkiállítás az Orsz. Széchényi Könyvtárban. Katona 
születésének 150 éves fordulója alkalmából a Nemzeti Múzeum Könyvtára köz-
szemlére tette az író életével és műveivel kapcsolatos kézirat-, könyv- és 
színlapanyagát. Az első tárlóban csoportosították a Katona egyéniségét jel-
lemző muzeális anyagot: kortársak, költők, színészek róla szóló írásait; ezek 
között foglal helyet egy Katonáról készült régi metszet, melyet a Magyar 
Thália játékszíni almanach (1853) közölt, ezt követik a különböző Bánk bán 
kiadások és egy eredeti, a költő bejegyzéseivel tarkított Bánk bán-kézirat. 
A harmadik tárló színlapokkal, metszetekkel, könyvekkel a Bánk színpadi 
sorsát muta t ja be. I t t állították ki a rendezők Laborfalvy Róza (Gertrudis) 
ós Lendvay Márton (Bánk bán) jelmezes, kőrajzú képeit is. A drámai mű 
kritikai ú t j á t szemléltetik többek között: Bárány Boldizsár „Rostája" (1814). 
Kulcsár István (1820), Gyulai Pál (1860), Jókai Mór stb. dolgozatai. Oj 
fejezetet nyitnak meg a nagy költő egyéb művei, különböző színdarabok 
(Lucza széke, István, a magyarok első királya, stb.), költeményei, történeti 
munkák, főügyészi működése. A kiállítás Erkel operájáig halad, amit az 
utolsó tárlóban elhelyezett eredeti Bánk bán-partitúra mutat be. A kiállítást 
Dezsinyi Béla és Szemző Piroska rendezték. 

írók a szépirodalom tükrében. Újabban Vörösmarty regényes életrajzát 
néhány vonással vázolta föl Balassa Imre Itt élned, halnod kell е., a Petőfi-
Társaság sorozatában megjelent művében. Legnagyobb romantikus költőnk 
életét megkísérelte úgy építeni föl, ahogy alakja a kortársak szemében tük-
röződött. Egy ilyen belső és külső eseményekben mély sodrású és színes réte-
geződésü pálya rajza természeténél fogva sem lehet teljes, vázlatosnak érez-
zük, ami majd minden biographie romancée шик a rovására írható. — Kuthy 
Lajos sorsának szálait Tabéry Géza fűzte össze Frimont-kastély c. regényé-
ben. Elsősorban a politikus Kuthy áll előttünk, a nagy Beöthy Ödön olda-
lán fellépő fiatal váradi megye-tisztviselő. — Bécsi tinta, magyar toll a címe 
Szira Béla ifjúsági regényének. Hőse: Bessenyei György. A regény 1765 nya-
rán kezdődik azzal, hogy Bessenyei a testőrségbe kerül. Bécsben ú j élet, új 
kultúra vár ja ; Mária Terézia udvarában ébred műveletlenségéro és hivatására. 
Elhatározza, hogy íróvá lesz és nemzetének ügyét fogja szolgálni. A könyvet 
a Kisfaludy-Társaeág Szilasi Nelly-díjával jutalmazta. Különösen a korrajz 
(még vázlatosan is) értékes része mindkét regénynek. — Pósa Lajosnak, a 
magyar gyermekirodalom megalapítójának életét Gárdonyi József, a nagy író 
fia foglalta össze, Az élő Gárdonyi és a Dankó Pista életképek szerzője. 
A mesélő toll címen apró képekben megírta Pósa regényes életrajzát. Érde-
kes könyv, amely elsősorban Gyöngyössy László (Pósa Lajos, Irodalomtörté-
net, 1919), Lőrinczy György (A Pósa-asztal, 1922) és Rubinyi Mózes (1926) 
munkáinak felhasználásával készült. Oj anyaga is jelentékeny, különösen az 
eddig kiadatlan levelezés kiaknázása értékes. — Tápay-Szabó László Csoko-
««wról ír t „regényes életrajzott". A szerző a legsokoldalúbb magyar hírlap-

4* 
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írók egyike volt. Annak idején Jókai nomzeti kiadásához ő rendezte sajtó alá 
a hagyatéki köteteket és akkor gyűjtöt te ôsçze Jókai élete és művei c. köny-
vének anyagát (1904), melyet Mikszáth is felhasznált remek Jókai életrajzá-
ban. Poszthumus munkájának: Csokonai könyvének is ugyanazok az előnyei, 
mint a Jókairól szólónak. A költő minden sorát és a rávonatkozó irodalmat 
gondosan, feldolgozta, hangja tárgyilagos, szinte szenvtelen. 

Elhunytak. 
BARABAS (1900-ig Blau) LÓRÁND, v. színigazgató, szül. Budapesten 

1884. február 12-én, megh. u. o. 1941. november 19-én. — Izr. Szülők: Blau 
Miksa, Schcnfeld Gizella. Középiskoláit a bpi ev., a pozsonyi kir. kat. és 
a bpi V. ker. áll. gimnáziumkoban elvégezvén, 1902-ben tet t érettségit. Ezután 
hírlapíró lett s a Függetl. Marsz., Déli Hírl., Az Est, Morsz., P. Napló, 
Szinh. Elet és a Szính. Magazin kötelékében do'gozott. Közben az 1920 as 
évek végén egy ideig az Andrássy-úti Szinh. dramaturg-igazgatója volt. — 
Kéziratban maradt színművei: Orkán, dráma 3 felv. Földes Imrével; Rasputin, 
dráma 3 felv. Laczkó Géza- és Csortos Gyulával (bemut. M. Szính. 19_9. IV. 
27.); — Munkái: Hagulatok. Bp. (?), 1907. — A Viasz-gyerek. Reg. frta 
Oszip Dümov. Ford. u. o., 1921. 

FARKAS ISTVÁN m. k. kormányfőtan., ref. püspök, felsőházi tag, 
szül. Tiszaberce'.en 1879. augusztus 3-án, megh. Miskolcon, 1941. november 
8-án éjjel. —• Tanulmányait Sárospatakon végezte s u. o. rövid ideig mint s. 
tanár is működött. Ezután Kún Bertalan püsp. titkára volt Miskolcon. 1932-
ben megválasztották a tiszáninneni ref. egyhker. püspökévé. — írásai 1903 
óta jeletek meg főleg ref. egyh. lapokban. — Munkái: Te vagy a Krisztus 
Miskolc, 1930. — A m. fajta védelme. Spatak, 1934. — István király. (Kál-
vin-Ktár. 13) Bp., 1937. (Többekkel). — Isten dicsősége a házban. Imádsá-
gok. U. o., 1938. — A m. március örömünnepe. (Rádió-Prédikációk. 155). Bp.. 
1938. (és Spataki Kis Füzetek. 4. Spatak, 1938). — Akarsz meggyógyulni? 
Imádkozzál! Kórházban szenvedő testvérei vigasztalására. Miskolc, 1939. 

FCGEL JÓZSEF dr. phli., egyet. ny. r. tanár, a M. Tud. Akad. 1. 
tagja, szül. Szatmárnémetiben 1884. március 10 én, megh. 1941. októberében. 
— R. k. Előbb középisk. tanár volt Bpesten, majd a M. Tud. Akad. könyv-
tárának tisztviselője s mint ilyen 1920-ban a bpi egyetemen a XV. és XVI. 
századi m. művelődéstört, magántanára, 1926-ban pedig a szegedi egyetemen 
az egyetemes történet ny. r. tanára lett. Művelődéstört, dolgozataival két 
ízben nyerte el a M. Tud. Akad. Gorove-díját. A bécsi Nemz. Könyvtárban 
egész sereg kéziratról derítette ki, hogy azok Mátyás királyéi voltak. Ezekről 
ír t beszámolója: M. Bibliofil Szle. (1924). — Szakunkat is közelebbről érdeklő 
munkája: Mátyás király budai könyvtára. Bp., 1927. (Többekkel. Olaszul is!) 

HUSZÁR KÁROLY, m. k. t i tkos tanácsos, az OTI ny. elnöke, szül. 
Nussdorfban (az Attersee mellett) 1882. szeptember 10-én. megh. Budapesten, 
1941. október 27-én, epeműtét következtében beállott szívgyöngeségben. — 
R. k. Szülők: Schorn Károly, Eder Karola. Az esztergomi érseki tanítóképző 
elvégzése után egy ideig Bajnán tanítóskodott, majd beállt hírlapírónak. 1902. 
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IX. a Néppárt с. lap szerkesztője s egyik megindítója lett a morsz. keresz-
tényszocialista mozgalomnak. Ő szervezte meg e párt valamennyi vidéki egye-
sületét, majd résztvett a Kat. Népszövetség megalapításában mint közp. szer-
vező t i tkár. Munkatársa volt az Alkotmány, Igaz Szó és Üj Lap c. lapoknak 
és fel. szerkesztője a Népújság c. pol. hetilapnak. 1906 ban néppárti program-
mal föllépett a szakcsi választókerületben, de kisebbségben maradt. Az 1910. 
é. ált. választások alkalmával három ellenjelölttel szemben a sárvári kerület 
néppárti képviselője lett. Az 1914/8. iki háború kitörésekor mint őrmester ment 
ki a frontra s Románia beavatkozásakor az Erdélyben operáló ném. hadsereg-
hez osztották be, melynek politikai és hírszerző osztályában szo'gált. E mel-
lett a pol. életben is élénken résztvett s 1918. októberében többszer volt ki-
hallgatáson IV. Károly királynál. A Károlyi-forradalom alatt nem vett r:szt 
az aktív politikában s kizárólag hírlapírással és a Kat . Népszövets. ügyeivel 
foglalkozott. A proletárdiktatúra idején lapját beszüntették s mint túszt egy 
ideig fogva tartották. Végre is Bécsbe menekült, ahol bekapcsolódott az ellen-
forradalmi szervezkedésbe. A diktatúra bukása után visszatért Bpestre. 1919. 
aug. 15.-én elvál'alta a vall.- és közokt. tárcát, melyet nov. 29.-éig vezetett. 
Néhány nappal előbb, nov. 15.-én Sir George Clark megbízta egy koncentrá-
ciós kabinet alakításával, s az ő minisztelnöksége alat t választották meg 
Horthy Miklóst Morsz. kormányzójává s ejtették nleg az első nemzetgyűlés 
képviselőválasztásait. Programmjának végrehajtása után Huszár kormánya 
19^0. márc. 15. én beadta lemondását, hogy átadja helyét egy olyan kormány-
nak, mely most már parlamentáris alapon alakulhatott meg. Lemondása után 
kiutazott az Északamerikai Egyesült Államokba s i t t többek közt nagy pro-
pagandát fejtett ki az Oroszorsz.-ban rekedt m. hadifoglyok hazahozatala ér-
dekében. Mint a sárvári kerület képviselője, tagja volt úgy az I., mint a II. 
nemeztgyűlésnek, valamint az 1927. újjáalakult képviselőháznak, melynek 
egyik alelncke lett. 1928. kinevezték az Orsz. Társadalombiztosító Intézet el-
nökévé, mire lemondott mandátumáról. Űj tisztségének tartama alat t tagja 
volt a felsőháznak. Az OTI elnökségről 1934. mondott le s ekkor megkapta a 
m. érdemrend nagykeresztjét. 1S36. elnyerte a m. k. titk. tanácsosi címet. 
1930 ban ő rendezte a Sz. Imre-évet s ezért megkapta a N. Sz. Gergely-r. 
nagykeresztjét. Élete utolsó éveiben az Actio Catholica egyik alelnöke volt. — 
Két legfontosabb publicisztikai munkája: A proletárdiktatúra Magyarországon. 
Bp., 1920. — Az égő Oroszország. U. o., 1926. (Utóbbit Amerikában, Hol 
landiában és Németországban is kiadták.) 

JANKULOV VLADISZLÁV, g. kel. főesperes, megh. Újvidéken 1941. 
novomber 8-án. — A P. Hirl. szerint lefordította szerbre több m. költeményen 
kívül Madách Imre: Az ember tagédiáját. — A M. N. Múzeum katalógusa 
ekként írja le ezt a Madách-fordítást: Tragedia coveka. Preveo Klearch. Pred-
govor od Borislava Jankulova. Szabadka, 1937. 

LENGYEL (1904-ig Lövy) ERNö, dr. jur., ügyvéd, hírlapíró, szül. 
Temesvárt 1885-ben, megh. Budapesten 1941 november £5-cn. — R. k. kon-
vertita. Aty ja : dr. Lövy Mór temesvári főrabbi. Középiskoláit a temesvári 
főreálban, a jogot Kolozsvárt ós Bpesten elvégezvén, 1920. ügyvédi irodát nyi-
t o t t a fővárosban. Hírlapírói pályáját Í911-ben mint A Hét főmunkatársa 
kezdette; utóbb a P. Hirl. vezércikkírója, majd az Est-lapok s végül a Friss 
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Ujs. "b. munkatársa volt. — Eredeti ós fordított versei, tárcái és cikkei: Dél-
morsz. Közi. (1905/8, 10), B. Napló (1907), A Hét (1911/4), Az Ujs. (1912/4). 
Egyenlőség (1912/3), M. Figyelő (1913, 15), Múlt és Jövő (1913/4), P. Ilirl. 
(1913/6), stb. — Álneve: Polonius (A. Hét). 

MADERSPACH VIKTOR, a Szamos-Berettyói R t . főmérnöke, szül 
Petrozsényben 1875-ben, megh. Mátyásföldön (?) 1941. október 4-én. — R. kat. 
Egyetemi hallgató korában résztvett a torinói nemzetközi vívóversenyen. Va 
dászati rajzai ós egyéb tárcái: A Természet, Búvár, Magyarság, Nimród, Világ, 
etb. — Munkái: Kalandok a Keleten. Regényes korrajz. (A Magyarság Könyve 
7.) Bp., 1928. — A nászajándék. Reg. Szeged, (1936). — Páreng—Retyezát. 
Vadászataim a déli Kárpátokban. Bp., [1936]. — Havasi vadászataim. U. o . 
(1942), [1941.] 

MAGYARY MIHÁLY (szentháromsági), volt hírlapíró, megh. Buda-
pesten 1941. október 21-én (tem. n.) 86 éves korában. — Unit. A P. Hirl. 
szerint a kolozsv. Ellenzék egykori munkatársa volt. Valószínűleg azonos a 
Szinnyeinél életrajz nélkül szereplő hasonnevű nyomdásszal, aki 1881. IV. 
2.-ától XII. 24.-éig szerkesztette Kolozsvárt a Kossuth-Világ c. pol. hetilapot 
és 1882. I. l.-étől XI. 14.-éig a Kolozsvári Sajtó-t, 1888-ban pedig az Ellen-
zék kiadótulajdonosa lett. 

MALCSINER EMIL, hírlapíró, szül. Magyarpócskán (Arad vm.) 1882. 
május 24-ón, megh. Budapesten 1941. december 7-én délben. — R. k. Szülők: 
M. Sándor, Járossy Aranka. Középiskoláit Temesvárt, a teológiát Esztergom-
ban végezte, de felszentelés előtt pályát változtatott, 1904 októberében be-
lépett a M. Állam szerkesztőségébe, majd az Egyh. Közi. b. munkatársa leti 
s ebben az időben több eredeti tárcája és regényfordítása is megjelent kat. 
lapokban. 1909-ben a Kat. Tudósító, majd 1911-ben ennek jogutódja, a M. 
Kurir c. hírlaptudósító újság (kőnyomatos) felelős, utóbb főszerkesztője lett. 
Egy ideig a Közp. Saj tó Vállalat igazgatója, majd a Papírközpont, illetve a 
Papírelosztó Bizottság elnöke is volt. — Kcnyvalakban megjelent regényfordí-
tása : A szeretet boldogít. Irta Johann Eschlbach. Bp., 1906. 

MEDNYANSZKY LÁSZLÓ (aranyos-medgyesi), v. főispán, szül. Med 
nén (Trencsén vm.) 1872. október 6-án, megh. u. o. 1941. december 9-én. — 
R. k. Középiskoláit Trencsénben s a jogot Bpestcn elvégezvén, Trencsén vm. 
szolgálatába lépett s 1901-ben a puchói járás főbírája volt, amikor ellenzéki 
érzelmei következtében lemondott állásáról. 1904-ben nyolcadmagával megala 
p í to t ta a Trencsénmegyei Lapok-nt, mely az 1905/6. é. nemz. küzdelem idején 
erős támasza volt a megyei ellenzéknek. Az 1906. ált . választásokon néppárti 
programmal elnyerte a puchó-illavai kerület mandátumát. 1910-ben kimaradt 
a parlamentből. 1917 őszén Trencsén vm. főispánja let t s e tisztét az össze 
omlásig viselte. 

MIKÓ PAL, dr. phil., ny. áll. reálgimn. tanár, szül. Losoncon (Nógrád 
vm.) 1870. január 13-án, megh. Balassagyarmaton 1941 októberében. — Ref. 
Szülők: M. Péter vincellér, Lakatos Terézia. M.-lat. szakos tanár volt előbb 
Székelyudvarhelyon, majd Bártfán és 1907/31. Balassagyarmaton. — Cikkei: 
M. Nyr (1893/4), bár tfai és balassagyarmati helyi lapok. — Munkája: Női m. 
stílus a 17. sz.-ban. Klny. a székelyudvarhelyi áll. reáliek. értes.-ből. Székely 
udvarhely, 1896. 
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RÁCZ KÁLMÁN, líc. theol., ny. ref. giran. vallástanár, szül. Mádoa 
(Zemplén vm.) 1867. május 1-én, megh. Pápán 1941. október 7. előtt. — 
Középiskoláit és a teológiát Sárospatakon elvégezvén, két évig s.-tanár volt 
u. o. 1892-ben külföldre ment s egy évet a bécsi és zürichi egyetemeken töltött. 
Hazatérve, egy évig nevelősködött, majd 1894-ben nyíregyházi s., 1896-ban bai-
sai r. lelkész lett, 1901/31. a pápai ref. gimn. vallástanára volt. — Cikkei 
1891 óta kiil. ref. egyh. lapokban. — Minket is érdeklő munkái: A Kárdi 
Gáspár és Káldy György bibliafordítása és a Károli-bibila védelme. Spatak, 
1892. — Fáy András mint protestáns. Klny. a Prot. Szléből. Bp., 1893. — 
Egyh. beszédek közöns. és ünnepi alkalmakra. I. köt. Nviregyh., 1896; II . köt. 
Pápa, 1910 (ezt is Nyíregyházán nyomtatták). — Kocsi Csergő Bálint. Pápa 
1906. (Mint a Prot. Ifj. és Népktár. 84. füz. is, Debr., é. п.). — Jézus a 
János evangyélioma fényében. Debr., 1914. — Nyolc évig ezerk. a Szövétnek 
c. ifj. lapot. 

REMÉNYIK SÁNDOR, lapszerkesztő, a Korvin-lánc tulajdonosa, Vég-
vári néven a Kisfaludy- ée Petőfi-Társ. r. tagja, szül. Kolozsvárt, 1890. 
augusztus 30-án, megh. u. o. 1941. október 24-én reggel félnégykor tüdőgyulla 
dásban. — Ev. A gimnáziumot a kolozsvári ref. kollégiumban, a jogot az u. o. 
egyetemén végezte, de nem lépett jogi pályára, hanem kizárólag az irodalomnak 
élt. Hosszabb ideig munkatársa volt a Dobsinu és Vidékének, majd a kolozsv. 
Ellenzék, Ujs. és Kolozsv. И hl. c. lapoknak, 1918-tól állandó munkatársa volt az 
Erdélyi Szemlének s 1921-ben az ő szerkesztésében indult meg a kolozs\ 
Pásztortűz c. folyóirat, melyet 1923 nyaráig, majd 1934-től 1940 júliusáig 
szorkesztett, 1938-tól mint laptulajdonos. A lapnak közben is főmunkatársa 
s az elszakított Erdély irodalmi életének egyik irányítója volt. — Első verse 
1916-ban jelent meg a bpi Uj Időkben, még pedig a segédszerkesztő Bail л 
Ignác önkényéből Reményi Sándor álnéven. R. ez ellen, mint Balla élőszóbeli 
közléséből tudom, élénken tiltakozott s a ráerőszakolt álnevet sohasem hasz-
nálta. Csonkamagyarországi nagy népszerűségét azokkal az irredenta versek-
kel alapozta meg, amelyek névtelenül kerültek Bpestre „1919 nyarán és őszén 
rejtett utakon, rongydarabokra írva, némelyik több példányban, i t t-ott eltérő 
szöveggel. Egyes verseket menekülő erdélyiek emlékezetből írtak le, mint ott-
hon szájról-szájra terjedő szövegeket. A bpi napilapok (B. Hirl. Nemz .Ujs.. 
Szózat, Uj Nemzed.) 1919 őszén kezdték közölni a névtelen költő verseit Buj-
dosó versek felírással, vagy Végvári Lantos aláírással Hosszú időn kerese-
tül nem volt olyan összejövetel, ünnepélyes alkalom, melyen Végvári-verset 
nem szavaltak." (Ványi Magyar Irodalmi Lexikon, s. v. Végvári). E versek 
közül többet angolra és finnro is lefordítottak. Temetése országos jellegű volt. 
•—• Munkái: Fagyöngyök. Versek. Kolozsv., 1918. — Rainer Maria Rilke 
versei. Műford.. U. o., 1919. — Segítsetek! Hangok a végokról. 1918/9. Bp., 
1919. (A Területvédő Liga kiad. Végvári néven, többször. Németül: Zu Hilfe! 
Ford. dr. Jekel Péter. U. o„ 1922) — Mindhalálig. Versek. U. o„ 1921. (Vég-
vári néven). — Végvári versek. Hangok a végekről. 1918/21. (A két előző 
füzet együttes kiadása). — Csak így... Versek. Kolozsv., 1921. —- Vadvizek 
zúgása. Versek. U. o., 1921. — A műhelyből. Versek. Bp., 1924. — Egy eszme 
indul. Vorsek. Kolozsv., 1925. — Atlantisz harangoz. Versek. U. o., 1926. — 
Gondolatok a költészetről. Arad, 1926. — Két févy között. Versek. Kolozsv., 
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1927. — Szemben az örök méccsel. Versek. Bp., 1930. — Kenyér helyett. 
Versek. U. o., 1933. — Romon virág. Versek. 1930/5. U. o„ 1936. — összes 
versei. U. o., 1941. i 

SZENT-IVÄNYI JÓZSEF, földbirtokos, országgyűlési képviselő, szül. 
Liptózsáron 1884. november 15-én, megh. 1941. november végén. —-Ev. Szülők: 
Sz. József, a csorbái tó megtelepítője, Klimo Anna; felesége br. Wlassics 
Gyula v. b. t . t. leánya, Margit. Középiskoláit a pozsonyi és késmárki ev. 
líceumban elvégezvén, beiratkozott a bpesti egyetem jogi karára, de tanulmá-
nyait nem végezhette be, mert koros atyjának kívánságára Mezőhegyesen, 
Magyaróvárt ós külföldön gazdasági gyakornokként szerzett ismereteivel nagy-
kiterjedésű családi birtokai kezelését kellett átvennie s emellett alig húsz éves 
korában meg is nősült. Ugyanekkor (1904) megválasztották a Gömöri Gazd. 
Egyesület elnökévé, melyet rendkívül megerősített és kifej'esztett, úgy, hogy az 
egyesület az 1918-as forradalom alkalmával a baloldali eszmeáramlatokkal 
szemben nagy ellenállóképességről tett tanúságot. Erre az egyesületre támasz-
kodva alakította meg a csehek uralomrajutása után az Orsz. M. Kisgazda 
Pártot, mely később a M. Nemzeti Párt néven a felvidéki elszakított magyar-
ság egyik vezető pártja lett. Az 19Î0. évi első cseszlovák választások alkal-
mával mint a pár t listavezetőjét megválasztották képviselőnek s Csehszlovákia 
összeomlásáig tagja maradt a csehszlovák nemzetgyűlés képviselőházának.. 
A párt vezetéséről megrongált egészségére való tekintettel 1933-ban lemondott, 
do továbbra is egyik lelke volt a magyarságnak. Bátor állásfoglalásáért a 
csehek részéről sok üldöztetésnek volt kitéve. így 1936 áprilisában egy a 
P. Lloyd-ba. ír t cikke miatt államellenes izgatás címén háromhavi fogházra 
ítélte a kassai cseh felsőbíróság. A Felvidék egy részének visszacsatolása után 
meghívott tagja lett a magyar képviselőháznak. — Szépirodalmi munkája: 
Egy tőnek három fakadása. Elbk. Tornallya, (ny. Pozsony), 1934. (Nyiresi 
Tichy Kálmán illusztrációi,al és Zerdahelyi József álnéven). •— Éveken á t 
szerkesztette a M. Írás c. folyóiratot. 

TOCSEK IIELÉN (Ilona), (pacséri), ny.. főiskolai tanár, szül. Vicsáp-
apátiban (Nyitra vm.) 1867-ben, megh. Budapesten 1941. november 16 án. — 
R. k. Tanulmányait a bpesti Zirzen-intézetben, a csalogány-u. el. isk. tanítónő-
képzőben és a tanítónőképzői és f. leányisk. tanfolyamon ehégezvén, hosszabb 
időt töltött Párisban. Pályáját a Zirzen Janka-féle áll. f. leányiskolában kez-
dette; 1907/27. az Erzsébet Nőiskola ném. tanára volt. — A Vas. í/j's.-ban, 
Nemz. Nőnevelés-ben és más ped. folyóiratokban megjelent cikkein kívül egy 
irodt. tanulmányt is í r t : M. Bazár. (1899. Bessenyei Iplki életéből.) — Szép-
irod. jellegű munkája: A bujdosó fiú. Az érettebb ifj. sz. Bp., 1892. 

ZLINSZKY ALADÁR (gyóni), dr. phil., egyet. c. ny. rk. tanár, ny-
középisk. igazgató, a M. Tud. Akadémia és a Sz. István Akad. r. tagja, a 
M. Irodalomtürt. Társ. alelnöke, szül. Cegléden 1864. június 5-én, megh. 
Veszprémben 1941. december 2-án. — Szülők: Z. Imre, kir. táblai bíró, 
Ferenchich Eleonóra. Tanulmányalt a bpi gyakorló főgimnáziumban és a Páz-
mány-Egyetemen elvégezvén, 1887/96. Baján, Pancsován és Zomborban tanár-
kodott.' 1896—1921. egy évi megszakítással (1907/8), melyet a gyakorló gim-
náziumhoz beosztva töltött , a VIII. ker. áll. Zrínyi-főgknn. m.-lat. szakos 
tanára vôlt. 1921. mint. középiskolai igazgatót a bpi tanárképzőintézet előadó-



F I G Y E L Ő 5 7 

tanárává nevezték ki s ezt a tisztét 1934. történt nyugdíjaztatása után is 
még évekig ellátta. 1941 nyarán Balatonfüredre ment, ahonnan súlyos betegen 
a veszprémi közkórházba szállították. Budapesten temették el a kurepesiúti 
temetőben a székesfőváros által adományozott díszsírhelyre. Ravatalánál a M. 
Tud. és a Sz. István Akad., valamint a Tud.-Egyetem és a M. Irodt. Társ. 
nevében Alszeghv Zsolt búcsúztatta. — Irodalomtcrt. és esztétikai tanul-
mányai és cikkei: EPhK. (1888. Gyöngyösi echói; 1889. Idegen elemek Orczy 
Lőrinc költeményeiben; Heltai egy meséjének eredetéhez; 1894. Vörösmarty 
Fóti dalának egy vitás helye; 1896. A m. irodalmi tanítás fokai; 1900. Ber-
zsenyi és Schiller viszonyához; 1907. Toldi, a természetes ember; 1913. Arany 
Jóka ördögének forrásai), F öv. Lpok. (1888. Buffon: A stílusról. Ford.), zom-
bori áll. főgimn. értés. (1889. Szondi két apródja az iskolában), M. Nyr, (1890, 
93, 95, 97/8, 912), Tóth Kálmán-alb. (Baja, 1894. Petőfi és Tóth Kálmán), Orsz. 
Középisk. Tanáregyes. Közi. (1885. A. tanárképzés reformja; 1897. A gya-
korlóisk. jubileumára; 1S07. Rákóczi kora és az iskola; 1934. Balogh Péter; 
1938. „Az új év és a nagyszerű halál" c. forgácshoz.) Kármán-emlékv. (Bp., 
1897. A tört. fokozatok az irod. oktatásban), IK (1899. A gonosz asszony me-
séje és Arany Jóka ördöge; 1£00. Arany balladaforrásai; 1901. Arany kisebb tört. 
költeményei; 1929. Alkgória-e a Ledőlt diófa?), a bpi VIII. ker. áll. főgimn. 
értés. (1911. A szóképekről; 1913. A kifejezés stílusa; 1918. Demkó Kálmán; 
1920. Péterfi Lajos; 1924. Posch Jenő), M. Nyelv (1915,. 17, 22, 24, 26/23, 30, 
32/3), lleinrich-emlékkv. (Bp., 1912. A. bajmóci fördős mondája), Szily-
emlékkv. (Bp., 1918. Szemléleti és hangulati elemek a metaforában). Akad. 
Értés. ( 1924. Előadói jelentés a Farkas-Raskó irod. pályázatról; 1925. U. a. 
a Vojnits-jutalomról; 1932. Jelent, az akad. nagyjutalom- és a Marczibányi 
mellékjutalomról; 1937. Egy év drámairodalma), Minerva (19-6.. Érzelemki-
fejszés a lírában), Napkel. (1926. A m. húnmondák kórdósének mai állása; 
1927. Nyelv és lélektan), Nyehtud, Közlem. (1926. Lehr Albert), Irodt. (1930. 
Lenore-motívum Ady Endre egyik költeményében; 1931. Négyesy, a tankönyv-
író; 1935. Rákóczi alakja a századok megvilágításában; 1940. Elnöki meg-
nyitó.), Magyarosan (1933. Szlovák vagy tót?; 1938. Műkedvelő nyelvészke-
dés), Dézsi-féle Világirod. lex. (Bp., IS 32/3), A magyarság néprajza (Bp., 
1935. A népi előadás stílusa), D. Szle (1936. Egy év m. drámairodalma; 1937. 
Művészi hangfestés és hangutánzás), Pap Károly-emlékkv. (Debr., 1939. 
Miért írta Petőfi a Helység kalapácsát?). Könyvismertetései ós bírálatai: 
Orsz. Középisk. .Tanáregyes. Közi. (1888, 19C4, 08/10, 12, 14, 22, 34, 37). 
EPhK. (1894/8, 14/5, 18/S, 35), M. Kritika (1897, 99), M. Nyr (1897), Irodt. 
(1912, 32, 34, 36), IK (1917, 22, 24, 26/7, 29, 31, 36, 39),Napkel. (19.5/7); 
Széphalom (1929), M. Nyelv (1935/6). — Munkái, a különnyomatokat nem-
tekintve: Heliodoros a m. irodalomban. Bp., 1887. — Szemeliények a m. nemz. 
lyra köréből. (Jel. Írók Isk. Tára.) U. o„ 1893. (2. kiad. U. o., 1904): — 
Ünnepi beszéd Jókai Mór ötien éves írói jubileumán. Zombor, 1894.— Virág 
Benedek vál. költeményei. Bev. és jegyz. ell. (M. Kvtár. 115) Bp., [1899]. — 
Vál. részek Jókai Mór Az új földesúr c. regényéből. (M. Kvtár 260/1) U. o., 
[1901}. —• Rhetorika. A középisk. sz. U. o., 1900. — Stilisztika, A középisk. 
sz. U. o., 1914. (Pintér Jenő átdolgozásában 2. és 3. kiadást is ért.) — 
Klasszicizmus és romanticizmus. U. o., 1924. (R. tagsági székfoglaló a Sz. 
István Akad.-ban) — M. költők. Szemelvények 700 esztendő dalterméséből. IJ. 
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о., 192b. — Az eufémizmus. U. o., 1931. (1923. t a r to t t 1. tagsági szókfoglaló). 
— Bánóczi József l. t. emlékezete. (M. Tud. Akad. Emlékbesz. 21 : 6.) U. o., 
1932. — Bevezetés a poétikába ü . o., 1935. (Kőnyomás). — Poétika. I. Epika. 
U. o., 1937. (Kőnyomás). — Petőfi és a zseni-elmélet. (Értekezések a Nyelv 
és széptud. kör. 2 6 : 1 . ) U. o., 1941. (R. tagsági székfoglaló). G.P. 

Titkári jelentés. 
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság az elmúlt évben is hagyomá-

nyainak tiszteletérzésével ós a korszerű feladatok szolgálatával végezte mun 
káját . Visszatekintve a lefolyt esztendő teljesítményeire, legjelentősebb tény-
ként azt a zavartalan folytonosságot emelhetjük ki bennük, amellyel az iro-
dalomtudomány a maga munkagondolatának élhetett, ezt méltóságához híven 
művelhette. Akár társasági életünk keretein belül, akár özeken kívül szem-
léljük is tudományunk megmunkált területeit, felkutatott anyagát, elért cél 
jait és kijelölt irányait, a szellemi lét magasabbrendű örömeinek érzéseivel 
gondolhatunk arra, hogy a magyar irodalomtudomány — az egyéni, a nem 
zeiti és az általános emberi élet ihletoltó és kedvlankasztó körülményei elle-
nére is — megtartotta, sőt még tovább is fejlesztette munkaképessége és 
eredményei színvonalát. Az irodalomtudománynak újabban megbővült és más 
más irány-sugarakkal megrajzolt köre majdnem minden részletében megkapta 
a maga különös hivatású munkását ós feldolgozását. Kutatás és anyaggyűj-
tés, felfrissülő, mélyebb szilárdságú tárgyismeret ée éles finomsággal elemző 
filológia, szövegkiadás, a magyar írók életének és munkáinak teljes igényt 
kiszolgáló, nagyszabású összegyűjtése, új kilátásokat nyújtó esszék és érték 
ítéletű tanulmányok, összetettebb módszerekkel és probléma-látásokkal kidol-
gozott életrajzok, rendszerező törekvésű irodalomtörténet — mind élő tanú-
ságtétele annak a szinte szervesnek mondható egységnek, amelyben összetalál 
kőzik az irodalomtudományi munkásságnak ez a sokfelé lüktető és nyüzsgő 
szétágazása. Ezt az anyagi természetű egybetartozást szellemileg még belsőb-
ben is egységbe vonja össze az irodalomtörténeti módszerek eddigi kiáltó túl-
zásainak lassú megcsitulása és kitisztuló megnyugvása. Az a művelődós-
történeti ós esztétikai zártság, mely irodalomtörténetírásunk egy részének 
hagyománya volt, kibővült. Új, részint az irodalom termószotéből fölismert, 
részint idegenből igazolatlanul és gyökértelenül átmásolt, részint he.lyos és 
szükséges kiegészítésű, de sokszor túlzott irányzatoaságlgal végigerőltetett 
módszer-irányok léptek helyükbe. A módszer-váltás zajában és küzdelmóbeu 
eltűnt a tények értéke, az adat fontossága ós megbecsülése, ós a szellem tisz-
telete. A módszer öncélú törekvéssé vált, ennek következtében megrendült az 
irodalmi megismerés igazságának és bizonyosságának hitele, avagy lehetősége, 
a tudományból mithosz lett. Az újí tás szakító és társtalanító láza azonban 
már kihűlt, ami érték ée valóság-erő volt benne, hűvös tárgviassággal iga-
zolja bizonyosságtevő képességét. Fogalmi világossága tisztultabb, gyakorlati 
elzártsága engedékenyebb és belátóbb lett. Azóta kitűnt, hogy a pozitiviz-
musnak van egy magasabbfokú. szellemibb értelme és jelentősége is. Az is 
kiviláglott, hogy a szellemtörténet nemcsak a csillagok földjén jár, van e 
világi anyaga is. mely nélkül vak és tehetetlen. És a legnagyobb tanulság az 
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lett., hog}' a módezer Dem minden. Adhat lá t ta tó szempontokat, az anyag-
elrendezésben jobban keltheti az élet illúzióját, de sohasem ju tha t el az érték-
egyenlőség ama fokára, hogy pótolni tudja az írói alkotás s mindenek előtt 
tárgyi tudás mindig első vonalú feltételét és munkáját. 

Amikor az irodalomtudomány eredményeinek ezt a harmonizálódó ás 
egységbe kiegészülő tényét megállapítjuk, nem hallgathatjuk el ugyanakkor 
azt a hiányt sem, melynek meglétét fájdalmasan érezzük. Az irodalomtudo-
mány önállósított életének kerete és alapszabásai megvannak ugyan, de nin-
csenek részleteiben kitöltve és kidolgozva. Nélkülözzük e tudomány alap-
elveinek, az esztétikával szomszédos határterületeinek, a stilisztikai és poé-
tikai jelenségek ismereteinek, a műalkotás korszerű lélektanának mai értelmű 
jelentőségének továbbvezetését, időszerűsítését, külföldi irodalmának közvetí-
tését. E nemű munkálataink — a szorosan vett irodalmiakéhoz viszonyítva — 
feltűnő elmaradást mutatnak. A műfajoknak, vagy ha másként akarjuk nevezni 
őket: az irodalmi kifejezések, kategóriák elváltozásának, átalakulásának ténye 
úgyszólván a szemünk előtt folyt le, ezek megmagyarázására azonban korábbi 
irodalomesztétikai tudománykészletünk nem mindig elégséges és kielégítő. 
Hiányzik egy újabb alapvetésű és lélektanibb felszerelésű stílustan, nyelv- és 
mondatesztétika és költészetelméletet nvujtó ars poetica. 

Társaságunk életének történeti teljességéhez tartozik az is, hogy iro-
dalomtudományunk általános helyzeti képének keretébe foglaljuk néhai való 
elnökünk: Pintér Jenő hatalmas munkája befejezésének jelentését is. Az ifjúi 
évek páratlan lelkesedésével elkezdott, s egy egész életet csodálatos tudomány-
rajongással kitöltő munka tehát készen áll. Ami e kötetekben az alkotás 
ereje, az a magyar irodalomtudomány tisztessége és büszkesége; ami bennük 
a munka hősi vállalása és teljesítménye, az a literálie magyarság tehetségé-
nek nagyszerű bizonyságtevóse ; ami bennük a tet t nagysága ée erkölcsi 
értéke, az a magyar léleknek a szellem szolgálatától önmagát beragyogó esz-
ményisége; s ami bennük örömgazdagodás, az irodalom-tudomány szeretetének 
ihlető és világító lánggyujtása, az a mienk, kegyeletünké, mindig élő emlé-
kezetünké. 

Hivatásunknak az a jellege, amellyel a történeti emlékezés őrei és fenn-
tartói vagyunk, teszi kötelességünkké, hogy e beszámoló kapcsán — a hála-
adás érzületének kifejezésére — gondoljunk vissza elhúnyt alelnökünknek : 
Zlinszky Aladárnak értékes munkásságára. Csendes, magányos, szerény életét 
folytonos, magát mindig mélyítő, eredeti feladatokra készítő működés kísérte. 
Ö volt az első, aki a stilisztikában érvényesítette a modern lélektani kutatás 
eredményeit. A nyelvesztétika különben mindvégig érdeklődési körében maradt. 
Talán az így kifinomult nyelvérzéke tet te lehetővé azt, hogy költemények 
avatott magyarázója, versek lelkének oly kitűnő szemléltetője lett. Elméleti 
készültségét, általános irodalmi otthonosságát, kritikai és filológiai világos-
ságát több, nagygondú és széles tárgyismeretű tanulmánya és forráskutatása 
dicséri. Emlékét, munkáinak érdemeivel együtt, kegyeletes tisztelettel őriz-
zük. Éppen így hálás emlékezetünk virraszt többi elhúnyt tagtársunknak: 
a középkor kitűnő tudósának: Horváth Cyrillnvk, Énekes Istvánnak és Sebes-
tyén Jánosnak működése felett. 

Társaságunk életének menetéről és munkásságáról folyóiratunk és 
felolvasóüléseink nyújtanak tájékoztatót. 
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Folyóiratunk szerkesztésében változás történt. Miután a Társaság 
bizalma az eddigi szerkesztőt, Alszeghy Zsoltot az elnöki tisztséggel tisztelte 
meg, utóda Kozocsa Sándor lett. Az új szerkesztő — elődjei hagyományai-
nak örökségét szcmelőtt tar tva — kényes és gondos munkával törekedet arra, 
hogy folyóiratunkat: az Irodalomtörténetet, eleven és változatos, régi és 
újabb tárgyterületen eligazító, az irodalom jelenéről átfogó összefoglalást 
nyújtó s a kritikai nyíltságot is biztosító színvonalon tartsa és vezesse. 

Felolvasóüléscinken, melyeket mindig szép érdeklődés kísért, a következő 
változatos tárgykörű olőadások hangzottak el: Földessy Gyula: Az ismeret-
len Ady, Rubinyi Mózes: Pókainó tárgy története, Gulyás Pál: Az írói ál-
nevekről és Kristóf György: Kritika és irodalomtörténetírás Erdélyben 1919— 
1940. 

Kötelességemnek tar tom, hogy a közgyűlés jelenlétében hálás köszönet-
tel omlékezzem a nm. VKM nak Társulatunk részére nyújtot t évi támogatá-
sáról s megköszönjem Voinovich Géza főt i tkár úrnak előzékenységét, mellyjl 
az Akadémia heti üléstermét felolvasásaink számára mindig a legnagyobb 
készséggel volt szíves átengedni. 

Tisztelettel kérem jelentésem tudomásulvételét. Brisits Frigyes. 

Társasági ügyek. 
Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1941. március 8-án a M. Tud. Akadémia 
termében tar to t t választmányi üléséről. 

Elnök: Alszeghy Zsolt. 
Titkár: Brisits Frigyes. 
Az olnök az ülést megnyitja, megállapítja a határozatképességet s át-

adja a szót Brisits Frigyes titkárnak. A t i tkár bejelenti, hogy a Társaság 
még a nyári hónapok előtt- a main kívül 2 felolvasó ülést tart. 

A ti tkár szavai után a pénztáros megnyugtató jelentést tesz a Társa-
ság anyagi ügyeiről. Kiemeli, hogy a folyóiratban is közölt évvegi zárlattól 
lényeges eltérés nincs sem a bevételek, sem a kiadások terén. 

A pénztáros jelentése után Koményfy János választmányi tag indít-
ványozza, hogy a Társaság egy emlékkönyv kiadásával áldozzon volt elnöke, 
Pintér Jenő emlékének. Az elnök a tervet helyesli, de meggondolandónak 
tartja, hogy mi legyen a könyv tartalma? Pintér Jenőről szóló tanulmányok, 
vagy inkább Pintér Jenő még meg nem jelent tanulmányai? Ez utóbbi eset-
ben a könyvet egy Pintér Jenőről a tudósról szóló tanulmány vezetné be. 

A választmány egyhangúlag úgy határoz, hogy Pintér Jenő emléke 
iránt úgy rója le háláját, hogy 10—12 ívnyi terjedelemben kiadja Pintér Jenő 
meg nem jelent tanulmányait s ahhoz méltó bevezető tanulmányt irat. A vá-
lasztmány ennek a munkának a gondozásával Kerecsényi Dezsőt, a-Társaság 
jegyzőjét bízta meg. Egyébként a terv megvalósítását minden tekintetben az 
elnökségre bízza s egyben felkéri az elnököt, hogy annakidején tájékoztassa 
a választmányt a könyvre vonatkozó intézkedéseiről. 
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Ezek után az elnök megköszöni a választmány munkáját s az ülést 
bezárja. 

Jegyzőkönyv 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1941. március 8 án a M. Tud. Akadémia 

üléstermében tar tot t felolvasó-üléséről. 
Elnök: Alszeghy Zsolt. 
Ti tkár : Brisits Frigyes. 
Tárgy: Földessy Gyula: Az ismeretlen Ady. 

Jegyzőkönyv 

a Magvar Irodalomtörténeti Társaság 1941. május hó 10-én a Magyar Tudo 
mányos Akadémia termében tartott választmányi ós felolvasó-üléséről. 

Elnök: Alszeghy Zsolt. 
Ti tkár : Brisits Frigyes. 
Az elnök az ülést megnyitja s a pénztáros megnyugtató jelentése után 

azt berekeszti. 

A felolvasó-ülés tárgya: Rubinyi Mózes: Pókainé tárgytörténete. 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1941. október 11-én a Magyar Tudo-
mányos Akadémia termében tar tot t választmányi és felolvasó-üléséről. 

Elnök: Alszeghy Zsolt. 
Ti tkár : Brisits Frigyes. 
A felolvasó-ülést megelőző választmányi ülésen az elnök a szót a Tár 

saeág pénztárosának adja á t . A pénztáros jelenti, hogy a tagdíjak s az elő-
fizetési díjak nagyrészt már befolytak s a folyóirat megjelenésének biztosítása 
mellett az évvégi zárlat előreláthatólag 1800 P körül lesz. 

A választmányi ülés után az elnök megnyitja a felolvasó-ülést. Ennek 
tárgya: Gulyás Pál: Az írói álnevekről. 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1941. december 13-án a Magyar Tudo 
mányos Akadémia termében tar tot ta választmányi üléséről. 

Elnök: Alszeghy Zsolt. 
Ti tkár : Brisits Frigyes. 

Az elnök megnyitó szavai után a t i tkár bejelenti, hogy Pintér Jenő 
sírját halálának évfordulóján a Társaság kegyelete jeléül megkoszorúzta. 
Nagy veszteség érte a Társaságot Zlinszky Aladár halálával. Temetésén a 
Társaság megjelent s sírjára koszorút helyezett. Érdemeinek méltatása a köz-
gyűlés egyik tárgya lesz. Az elnök felkérésére a választmány a közgyűlést, 
előkészítő bizottság tagjaiul egyhangúlag a Társaság elnökét, t i tkárá t és a 
folyóirat szerkesztőjét küldi ki. Ezután a pénztáros jelenti, hogy az évzárá-
sig már csak pár nap van hátra s mivel a Társaság minden kötelezettségének 
eleget tet t , a zárlat előreláthatólag 1800 P aktívát fog mutatni. 
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Horváth János vál. tag megemlékezik arról, hogy Pintér Jenő nagy 
müvének befejező kötetei megjelentek s azért a magyar tudomány a szerző 
özvegyének tartozik hálával, özv. Pintér Jenőnét ezért az áldozatkészségéért 
a Társaság köszöntése és üdvözlése is méltán megilleti. Szász Károly alelnök 
indítványára a Társaság folyóirata is hirdetni fogja a befejező kötetek meg-
jelenését. 

Ezután az elnök az ülést bezárja. 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1941. december 13-án a Magyar Tudo-
mányos Akadémia üléstermében tartott felolvasó-ülésről. 

Elnök: Alszeghy Zsolt. 
Titkár: Brisita Frigyes. 
Tárgy: Kristóf György: Kritika és irodalomtörténetírás Erdélyben 

1919-től 1940-ig. 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaság választmányának 1942. február 14-én 
a Magyar Tudományos Akadémia termében tartott üléséről. 

Elnök: Alszeghy Zsolt. 
Titkár: Brisits Frigyes. 
Az elnök bejelenti, hogy a választmányi ülés egyetlen tárgya a köz-

gyűlés előkészítése. Bejelenti, hogy az előző ülésen kiküldött 3 tagú jelölő 
bizottság (Alszeghy Zsolt elnök, Brisits Frigyes titkár, Kozocsa Sándor szer-
kesztő) az alelnöki tisztségre György Lajost, Sík Sándort és Vargha Dam 
jánt jelölte. A választmányt megharmadoló névsort is felolvassa, a 30 javas-
latba hozott közül újak: Barta János, Bérezik Árpád és Várkonyi Nándor. 

A választmány a javaslatot egyhangúlag elfogadja. Ezután az elnök az 
ülést bezárja. 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1942. február 14-én a Magyar 
Tudományos Akadémia üléstermében tar tot t közgyűléséről. 

Elnök: Alszeghy Zsolt. 
Titkár: Brisits Frigyes. 
Jelen vannak: a Társaság teljes tisztikara, 119 tagja és nagyszámú 

közönség. 
Alszeghy Zsolt elnöki megnyitójában a „nemzetietlen kor" nevéről és 

szelleméről értekezik. Megállapítja, hogy az elnevezés neoi fedi a valóságot, 
mert a kor, bár latinnyelvű, de erősen nemzeti magyar szellemű, a magyar 
történelmet magasztalja és a magyar nyelv érvényesüléséért küzd. (Alszeghy 
Zsolt elnöki megnyitóját a Társaság folyóirata teljes egészében közli.) Ez-
után az elnök bejelenti, hogy a közgyűlés előadója, Birkás Géza szegedi egy. 
tanár nem tudott Budapestre jönni, felkéri Kerecsényi Dezsőt Birkás Géza 
értekezésének felolvasására. „Az Ember Tragédiája és a franciák" c. előadás 
azokkal a francia és magyar írókkal foglalkozik, akik Madách művét a francia 



F I G Y E L Ő 6 3 

köztudattal megismertetni igyekeztek. Foglalkozik azokkal az okokkal, me-
lyekre az aránylag csekély eredmény visszavezethető. (Birkás Géza érteke-
zését a Társaság folyóirata közli.) 

Az elnök elismerő szavakkal méltatja s а Társaság nevében megköszöni 
Birkás Géza munkáját s Brisits Frigyes titkárt jelentéstételre kéri fel. 

Brisits Frigyes titkári jelentésébeu bőven foglalkozik az elmúlt év iro 
dalmi életével s kiemeli Pintér Jenő nagy irodalomtörténeti munkájának be-
fejező köteteit. Megemlékezik a Társaság halottairól. Különösen meleg szavakkal 
búcsúztatja Zlinszky Aladárt és Horváth Cyrillt s elismeréssel adózik mun-
kásságuknak. Ismerteti a Társaság 1941. évi munkásságát. Indítványára a 
közgyűlés egyhangúlag elhatározza, hogy jegyzőkönyvi köszönetet mond a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak a folyóirat céljaira adott segélyért 
s Voinovich Géza úrnak, a M. T. Akadémia főtitkárának az akadémiai üléw 
terem átengedéséért. (A titkári jelentést a folyóirat közli.) 

Az elnök megköszöni a t i tkár értékes jelontését, majd az ellenőrt kéri 
fel jelentéstételre. 

Oberle József ellenőr előterjeszti az ellenőr és számvizsgáló bizottság 
jelentését az 1941. évről és az 1942. évi költségvetési előirányzatot. (Folyó-
iratunk mindkettőt közli.) 

Javaslata alapján a közgyűlés Regényi Sándor pénztárosnak az 1941. 
évre a felmentést megadja, az 1942. évi költségvetést elfogadja s egyúttal az 
egész tisztikarnak elismerését és köszönetét fejezi ki. 

Ezután az elnök bejelenti, hogy Zlinszky Aladár elhúnytával megüre 
sedett az egyik alelnöki tisztség s a választmány megharmado'.ása is esedékes. 
Kiosztja a 3 tagú előkészítő bizottság jelöléseit. A szavazólapok begyűjtése 
és összeolvasása után közli a következő eredményt: 

A leadott szavazatok 72%-ával alelnök: Sík Sándor szegedi egy. ny. 
r. tanár. Egyhangú választás alapján az egyharmadában megújított választ-
mány tagjai: Agárdi László, Baránszky Jób László, Barta János (új), Bencze 
István, Bérezik Árpád (új), Birkás Géza, Clauser Mihály, Édes Jenő, Fóris 
Miklós, Gulyás József, Gyulay Ágost, Havas István, Kardos Albert Klemm 
Antal, Kovács Kálmán, Lám Frigyes, Lengyel Miklós, Merényi Oszkár, Nede-
czey Jenő, Petri Mór, Pitroff Pál, Prónai Lajos, Sík Sándor, Solt Andor, 
Szabó Richárd, Szemkő Aladár, Szira Béla, Ványi Ferenc, Várkonyi Nándor 
(új), Vikár Béla. 

Az eredmény kihirdetése után köszönti az új alelnököt s a választmány 
ú j tagjait. Köszönetet mond a t isztikar odaadó munkájáért, a tagok és a 
közönség érdeklődéséért. A jegyzőkönyv hitelesítésére Szemkő Aladár és Lám 
Frigyes rendes tagokat kéri fel s az ülést bezárja. 

Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Budapest. 
Ellenőri jelentés az 1941. évről. 

I. Alulírt napon megvizsgáltuk a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
számadásait az 1941. január hó 1-től 1941. december hó 31-ig terjedő idő-
szakról. (A Pénztári Könyvet, a Zárószámadást, a Vagyonmérleget, a tartalék 
tőke könyvét és a költségvetési előirányzatot az 1942. évre.) Azt találtuk, 
hogy 1941. december 31-én a bevételek összege 7240 pengő 18 fillér, a ki-
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adások összege 5424 pengő 33 fillér s így 194.1. december hó 31-én a készpénz-
maradvány 1815 pengő 85 fillér. 

II. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság vagyona 1941. december hó 
31-én 3931 pengő 39 fillér. (Ebből készpénzmaradvány 1815 pengő 85 fillér; 
törzsvagyon 1909 pengő 54 fillér; egy irattári szekrény 143.— P; hadikölcsön 
kötvények árfolyamértéke 23 pengő 30 fillér. Magyar Tudományos Társulatok 
Sajtóvállalata Részvénytársaság 13.959 és 13.960. számú részvényeinek név-
értéke 40 pengő.) 

III . A számadások részletes megvizsgálásából meggyőződtünk arról, hogy 
a pénztár kezelése rendben van. Javasoljuk, hogy a közgyűlés Regényi Sándor 
pénztáros úrnak, az 1941. január hó 1-től december hó 31-ig terjedő időre a 
felmentést adja meg és működéséért fejezze ki köszönetét. 

Budapest, 1942. január 13 án. 

Elekes István s. k. Oberle József s. к 
a számv. biz. tagja. ellenőr. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság költségvetési 
előirányzata az 1942-ik évre. 

Várható bevételek: 
Athoaat 1941-ről 1815-85 1' 
Tagdíjakból v 1200-— „ 
Előfizetésekből 3500-— „ 
Államsegélyből 500'— „ 

összesen: 7015'85 P 
Várható kiadások: 

A folyóirat nyomdaköltsége 2300'— P 
A folyóirat írói díjaira 1500'— „ 
A folyóirat szerkesztői díjára 400'— ,, 
Tisztviselők tiszteletdíjaira 500-— , 
Segédszemélyzet juta'.omdíjaira 140'— ., 
Sajtókamarai díjakra 180'— , 
Egyéb kiadások 600'— „ 
Várható átvitel 1912. XII. 31-én . . . . 1795"85 „ 

összesen: 7015"85 P 
Budapest, 1942. január 1-én. 

Oberle József s. k. Hegényi Sándor s. к 
ellenőr. pénztáros. 

Hibaigazítás. — Folyóiratunk 1941. évfolyamának 187. lapján a 28. sor-
ban Szilágyi Sándor lányához helyett unokahngához értendő. 

Felelős szerkesztő és kiadó : Kozocsa Sándor, Budapest, VIII. Rákóezi-út 19. 
39.553. — К. M. Egyetemi Nyomda. Budapest, 1941. (F. : Thiering Richárd.) 


