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Egy jezsuita-dráma magyar vázlata. 
Kassa, 1657. 

Az alábbi közlemény eredetije a hg. Batthyány—Strattmann-család kör-
mendi levéltárában található. Felében összehajtott ívlapra kézzel í rot t szöveg; 
különösen érdekeset' az a körülmény teszá, hogy az eddig ismeretes legkorábbi 
— töredékes — vázlatok 1668-ból, a rozsnyói jezsuiták iskolájából maradtak 
fenn. Ez a kassai példány tehát nemcsak 11 évvel megelőzi, hanem teljességével 
értékben is felülmúlja a két rozsnvóit. A vázlatot Iványi Béla, a hercegi csa-
lád levéltárnoka találta meg az iratok rendezése közben s ugyanő volt szíves 
lemásolását lehetővé tenni. 

Első oldal: 
Idvezitőnk szenvedesenek 

PELDAIA 

Attyafiai tul el adatot Joseph. 

CASSAN 

Az Pa te r Jesuitak Templomaban 
elő szemelvekkel kj abrazoltatot . 

1657. 
Második oldal: 

Exodi 37. 

Első Resze. 

Simeon az több Attyafiaival tanacsot t a r t , raj módón el vonhassa 
Josephet az A t tva szeretetitul; es el vegezi maga ban hogy iitet megh öllye (1ч 
az Ruben nem javallya. 

Második Resze. 

Joseph Attvaf ia i t keresven, megh tuda ut tyaban hol volnának. Azok 
.latvan őtet gondolák megh öini, heaban igyekezvén Ruben ezabaditasara, meri 
mingyart hogy el erkezek, megh fosztak es eresztek egy ó kútban. 

Harmadik Reeze. 

Leülve az Attyafiak hogy kenyeret ennenek, latanak Egyptusban menő 
Ismaélitakat, kikk Josephet kutbul k j vonván el adak. 

Negyedik Resze. 

Ruben az kútban nem tatai van Josephet megh szaggat van ruháját , 
keserge Joseph el veszeset, az töb Attyafiay peniglen örülnek vala. 

Irodalomtörténet. 3 
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Harmadik oldal: 
Eötödik Része. 

Az Attyafiay pediglen vevek az Joseph köntösét, es az Gödölye verebeit 
megh festek s Atyaihoz el küldek, mellyet mikor megh ismert volna az Atya 
sirankozek rajta. 

Hozza alkotas. 
Jesus Joseph kepeben az Sz: Janóstul, Boldoghsagos Sz: Anyatul, Maria 

Magdolnáiul, ез egiebfele Sz: Aszszonyoktul az keresztfán talaltatik: minek 
utanna az ő veres köntösét az keresztfa alat láttak volna. 

Egy levél, Hg. Batthvány-család levéltára, Körmend. Beosztatlan. 
Közű: M. Császár Edit. 

Nemei regény Peiöfiről. 
Arnold Krieger regénye (So will es Petőfi. Roman. Wilhelm Verlag. Dres-

den. 1942. 355 1.) azzal kezdődik, hogy Petőfi lován, a Liliom Petin, a pusz-
táról Pestre utazik Etelkához, de már holtan találja a leányt. Ráborul a 
ravatalára és fájdalmában költeni kezd; megírja ezt a verset: Még alig volt 
reggel. [Ezt sokkal később írta, feleségéhez, Júliához!] Egymásután csi-
nálja a költeményeket Etelka halottaságyánál és azt gondolja: Istenem, 
ebből pompás gyűjtemény lesz! Cipruslomboknak fogom nevezni! 

A temetés után vidékre megy, de gyalog, mert Liliom Petit ellopta 
egy betyár. Megismerkedik romantikus módon Szendrey Júliával, aki Krieger 
szerint, egy lómgazdag arisztokrata földbirtokosnak elkényeztetett, kissé 
hisztérikus leánya volt. Petőfi és a leány egymásba szeretnek, eljegyzik egy-
mást. Petőfi Teleki Sándornál megismerkedik Pila Anikóval, a szép vályog-
vető cigányleánnyal. Szerelmi viszonyt folytat vele és ezt Júliával is tudat ja 
és úgy magyarázza, hogy ezt a kilengést meg nem váltott érzékiségének 
hevessége okozta. Később Pila Anikót még be is muta t ja a feleségének, Júliá-
nak, majd pénzt ad neki és Jókaihoz küldi; Jókaira akarja átruházni, mint 
uraságoktól levetett kabátot. Pila Anikó szélesre lapított és erotikusán 
kikent epizódjának semmi történelmi alapja nincsen, mint ezt Kristóf György 
az Erdélyi Múzeum 1937. szept. 1. számában meggyőzően és világosan ki-
mutat ta . Az egész pletykát Jókai koholta ki, de belekerült Fischer Petőfi-
oletrajzába, és innen merítette Krieger is csemegének. Ez könyvének egyik fő 
attrakciója. Petőfi vőlegény volt, teljesen hihetetlen, bog)- az obszcén nevű 
cigányleánnyal palam et publice mutatkozott volna. Petőfi nem volt jel-
lemtelen. Még súlyosabb blaszfómiát követ el az író Petőfi emléke ellen, ami-
kor leírja, hogy a költő nászéjtszakáján berúgott a falusi kurta korcsmában, 
ahová tengelytörés miat t kénytelen volt betérni a . f ia tal pár. Petőfi eldorbé-
zolja a Júliával kapot t pénzt, amelyből egy félévig meg kellett volna élniök. 
Tokajival (falusi korcsmában!) i tat ja a korcsmában mulató gulyásokat, csi-
kósokat, vándorlegényeket, drótostótokat és zsidókat. Bészeg, kényszeríti fele-
ségét, hogy vele igyék; kézzelfoghatólag udvarol neki. Júlia megundorodik 
tőle; vissza akar vonulni szobájába. Petőfi utána megy; utána tódul az ivók 
csapata, és egy csikós azt kiáltja: „Tanúk leszünk!" Erre Júlia feldühödik. 
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visszarohan az ivóba ós az t s ikí t ja: „Nincs itten olyan hölgy, aki ma éjtszaka 
Petőfi ú r n a k . . . " Petőfi ráordít : „örült vagy!" Még cifrább jelenet után 
Petőfi к illőn szobában alussza ki mámorát, (Petőfi, mint tudjuk, józan ember 
volt, és szemérmes is. Ilyen jeleneteket nem rendezett.) 

Petőfi és Júlia története aztán rendes mederben folyik tovább. A már-
cius 15-i híres proklamációjában, amelynek az volt a címe: Mit kíván a 
magyar nemzet? két pont Krieger szerint Júliától származik. Ezek: a ma-
gyar katonákat ne vigyék külföldre, és állítsák fel a Nemzeti Bankot. 

Júlia Krieger jellemzése szerint egy kicsit hóbortos volt, „überspannt". 
Egyszer, amikor Petőfivel a Tisza nádasai közt csónakáztak, annyiba össze-
különbözött férjével, hogy megszökött. Petőfi egész éjjel kereste az ingovány 
szigetei közt. Másnap reggel megtalálta, és erre kibékültek. Újdonság a regény-
ben. hogy a költő 1849. július 9-én búcsúlevelet írt Júliának, a r ra kérve őt, 
ne várja meg a gyászév leteltét, hanem menjen férjhez Horváth Árpádhoz, 
régi tisztelőjéhez. „Horváth war der Josef zu der vom unheiligen Geist 
besessenen Marie." (353. lapon.) 

Igen hézagosan ismertettem a regényt, sok hiba és furcsaság van benne. 
Petőfi például azt kérdezi, amikor Prielle Kornéliát el a k a r j a venni, van-e 
református pap — Debrecenben! 

Magyarországot az író természetesen a csikós-, betyár-, gulyás-, délibáb-, 
paprika-romantikában lá t ja . 

Az író a regény menetébe elég sok Petőfi-verset sző bele, de sokszor 
igen tökéletlen, Kertbeny szellemében elkövetett botfordításban. Így például 
a Szeptember végén így kezdődik: 

Noch blüht es im Tal mit dem Dnl'te des Mostes, 
Am Fenster noch grünt die Pappel wie je. 
Doch rührt sieli schon Horten die Geissei des Frostes, 
Und die Gipfel hüllen sich alternd in Schnee. 

A költemény vége pedig így hangzik: 

leli will ihn (a fátyolt) fret an die Herzgrube drücken, 
Wenn du einmal sehen für den anderen Mann 
Den Gürtel wirst lösen, ihn zu beglücken, 
Ich liebe dich ewig, auch dort noch, auch dann. 

A regény nagy szimpátiával beszél a, magyarokról és Petőfiről, de hamis 
világításba helyezi az írót . A németek azt jegyzik meg ebből a könyvből, 
hogy Petőfi nagy lump voit, cigányleányokkal szerelmeskedett és a nász-
éjtszakáján berúgott és inzultálta feleségét. Egyebet nem igen tanulnak belőle. 
Kár volt megírni. 

Lám Frigyes. 

Egy ismeretlen Peiőfuparódia. 
Petőfi Меду а juhász szamáron című néprománcát Vachot Sándor biz-

ta tására írta és az a Pesti Divatlap 1844-ik évfolyamában (aug. 16. sz.) 
jelent meg. Horváth János Petőfi-könyvében említi, hogy alig néhány hónap 
telt el a költemény megjelenése után. ha tása máris mutatkozott , mert ugyan-
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csak a Divatlapban, az okt. 13-i számban jelent meg „Oraisinger Rudolf 
Népromáricza, ' már a Petőfié hatása a l a t t " {Petőfi Sándor. 1922. 563. 1.). 
A Divatlap következő évfolyamában, a febr. 16. száiml»an, a „szerkesztői érte-
sítések" rovatban talál tam még egy, a vers hatása a la t t készült paródiát: 
Vahot Imre szerkesztői értesítése így hangzik: A következő című versek nem 
adhatók: Én, A menyasszony . . . Dal, s ugyanezen mű szerzőjétől van egy köl-
temény beküldve, melly eredetisége miatt, közlésre érdemes: 

Ambrus Zoltán Furcsa emberek c. kötetében van egy Vér és arany című 
novella. Ez egy gőgös,-különös nagy művészről szól, aki egy könyvében „azt 
bizonygatta, hogy Goethe és Diderot üres szószátyárok voltak". A hős hosszú 
parafrázisban fejti ki az Ady-vers témáját, miközben piros és arany tintával 
dedikál egy könyvet. (írói jelleme különben egy Krúdy. Gyula-szerű álmodozóé, 
aki — francia!) 1932-ben a Nyugat k iad ta 'Ambrus Zoltán három posthumus 
önigazoló írását. Ezek közt az egyik Révész Béla egy ada tá t (Nyugat, 1922. 
jan. 1.) helyesbíti Ambrus . és Ady első találkozásáról. „Vacsora közben és 
után Ady rengeteget, i vo t t . . . " , végül azzal állott elő, hogy Magyar-
országnak az ő megérkezéséig csak két költője volt, Csokonai és Petőfi. Ezek 
is sokkal kisebbek, mint ő; a többi nem költő, egy sem". Ennek az epizód-
nak az időpontját Ambrus nem közli. Megállapításához van t ámpont : a Buda-
pesti Napló egy bizonyos Ady-cikkére hivatkozik. A dolog különben a régi 
ősbudában történt, tehát még 1905 előtt. Ady Vér és arany kötete 1907-ben 
jelent meg, Ambrus Furcsa embere kje 1908-ban. Azoknak a lapoknak a tárca-
rovatában, melyebbe Ambrus dolgozott, a novella első közlésének sehol semmi 
пл о т а , sem 1907-ben és 1908-ban, sem a Vér és arany című vers első publi-
kálásának idejében. Negatívumot néni lehet eléggé bizonyítani, viszont pozi-
tívum nem mutatható ki, hogy a novella a Vér és arany első megjelenése és 
az Adyval való találkozás után íródott. Ennyi egybeiliő mozzanat véletlen 
találkozása mégis valószínűtlen. Minden okunk megvan arra a föltevésre, hogy 
a novella egyik sugalmazója Ady alakja volt, pontosabban a Vér és arany és 
ama éjszakai találkozás Adyja. F. 

A DEÁK. 

— Néprománez ( ! ? ! ? ) — 

Szobában iil a diák 
Füstös a pipája. 
Nincsen pénzé, de nagyobb 
Holnap czenzurája. 

Könyvet ragad, s de mint nem niogy 
Mindjárt a fejébe. 
Káromkodva földhöz veri 
A könyvet mérgében. 

Közli: Kozocsa Sándor. 

Ambrus Zoltán és Ady Endre. 
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Hírek. 

(iulyás Pál Magyar írók Élete és Munkái. A Szmnyei József Magyar 
Íróit kiegészítő második sorozatból, mely a vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium, a M. Nemzeti Múzeum és a M. T. Akadémia támogatásával 1939-l>en 
indult, meg, 1943 nyarán az V-ik kötet is elhagyta a sajtót, mely a Czeglódy 
Sándor—Doctor Linda neveket foglalja magában. Az új sorozat eddig meg-
jelent öt kötete összesen 16.673 íróról ad felvilágosítást, ezek közül csupán 
2367 szerepel Szinnyeinél, 14.306' egészen új! Az írók közül 32 a közép-
korra, 100 a XVI. sz.-ra, 93 a XVI—XVII. sz.-ra, 221 a XVII. sz.-ra, 
149 a XVII—XVIII. sz.-ra, 221 a XVIII. sz.-ra, 397 a X V I I I - X I X . sz.-ra. 
1856 a XIX. sz.-ra, 10.733 a XIX—XX. sz.-ra, 2240 a XX. sz.-ra esik. Nem 
szerint 1333 nő, a többi férfi. Bang szerint 9 fejedelem és uralkodó, 2 főher-
ceg, 1 herceg, 202 gróf, 81 báró, a többi köznemes és közrendű. Vallás szerint, 
3809 r. k., 201 g. k., 1911 réf., 1048 ev., 124 unit., 16 baptista, 1 anglikán, 
274 g. kel., 1260 izr., 1 szombatos, 1 hindu, 1 mozlim, 5 felekezetnélküli, a. 
többi vallása nem volt, megállapítható. Foglalkozási ágak szerint: 1195 bíró, 
ügyész, közjegyző és ügyvéd; 543 földbirtokos és gazdálkodó (ebből 91 egy-
szerű földmíves); 85 gyáros és vállalkozó; 270 iparos és gyárimunkás; 896 író 
és hírlapíró; 369 katona és csendőr (ebből 14 a legénységi és altiszti állo-
mányból); 113 képzőművész; 160 kereskedő; 1832 közalkalmazott (köztük 
20 altiszt); 809 magántisztviselő; 344 magánzó; 325 mérnek; 1245 orva-, 
állatorvos és gyógyszerész ; 2117 pap (a szerzetes-tanárok kivételével): 
161 színész: 3177 tanár; 256 tanuló: 112 zenész és énekes; a többi ismeretlen 

Elhúnytak. 
ANGYAL (1880-ig Engel) DAVID, dr. phil. nyug. egyet. ny. r. 

tanár, a M. Tud. Akad. t. és a Kisfaludy Társ. r. tagja, szül. Bpen 1857. 
nov. 30., megh. u. o. 1943. dec. 18. éjjel. — R. kat. konvertita. 1909—29. a 
bpi tud.-egyetemen a magyar töl t., illetve az újkori történet tanára, 1929—35. 
a bécsi M. Tört. Int. igazgatója volt. Irodalomörtónésznok indult, s ő rendezte 
sajtó alá Kölcsey munkáinak 3. és Kisfaludy Sándor munkáinak 4. kiadását. 
Sokat foglalkozott gr. Széchenyi Istvánnal is. 

FÖLDI MIHÁLY, dr. med., író, szül. Bpen 1894. okt. 14., megh. u. o. 
1943. okt. 16. este. — R. kat. konvertita. Az 1914/8. háborúban előbb mint 
közkatona, majd 1917. megszerezvén az orvosi diplomát, mint katonaorvos 
vett részt. 1918/39. a P. Napló munkatársa, illetve 1924-től szerkesztője, 
utóbb az Ujs. vasárnapi cikkírója volt. Első novellája 16 óves korában jelent? 
meg a Nyugat-Ъш. Színmüveket, több regényt és novelláskötetet írt . 

HARSÁNYI ZSOLT (sárospataki és kisharsányi), író és színházigaz-
gató, a Kisfaludy Társ. r. tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa, szül. Korom-
pán (Szepes vm.) 1887. jan. 27., megh. Bpen 1943. nov. 30. reggel agyvérzés-
ben. — Ref. Szülők: II. ödön, Zimmermann Etelka. Bölcsészetet és jogot hall-
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gatott Kolozsvárt, majd újságíró lett. Szerkesztett«' a Kolozscári Ujs.-ot, 
majd 1910. megalapította a Szính. Hét e. lapot. 1912. a II. Hirl.. 1927. a 
P. Hirl. 1). munkatársa, 1938. a Vígszính. egyik igazgatója lett. Mint gimna-
zista elnyerte a M. Tud. Akad. Kazinczy-díját. A M. Pen Club főtitkára volt. 
— Verseket, novellákat, karcolatokat, színműveket én főleg életrajzi regénye-
ket írt, melyek közül többet idegen nyelvekre is lefordítottak. 

ISAAK IMRE, ref. esperes-lelkész, sziil. 1888-ban, megh. Técsőn 1943. 
okt. — Pályáját 1913. mint s.-lelkész Miskqlcoji kezdette. 1915. vajára, később 
técsői r. lelkész s 1933. a máramairos-ugocsai egyhm. esperese lett. — S.-lel-
kész korában verseket és tárcákat írt a miskolci lapokba; a megszállás idejé-
ben publicisztikai lag is működött. Verskötete: Az élet iskolája. Miskolc, 1913. 

KEMÉNYFY (1933-ig Hartmann) JÁNOS, tanügyi főtanácsos, c. gimn. 
igazgató, ny. reálisk. tanár, a M. Tud. Akad. 1. tagja, szül. Üjsóvén (Bács-
Bodrog vm.) 1875-ben, megh. Bpen 1943. dec. 29 (tem. п.). — Év. Egyetemi 
tanulmányait Kolozsvárt és Berlinben elvégezvén, tanári működését Déván kez-
dette. Innen Székely udvarhelyre, majd Nagyváradra került. 1914/8. katonás-
kodott. Leszerelése után Bpre került s előbb a tisztviselőtelepi, majd a III . 
ker. gimn.-ban, azután a Körösi Csorna s végül a Bolyai főreáliskolában taní-
to t t . 1939. nyugdíjazták. 1896 óta írt verseket, cikkeket, kritikai és irodalom-
tört . tanulmányokat. Több kötete is van. Éveken át szerkesztette a Napkelet 
c. folyóiratot. 

KOMOR (1881-ig Kolin) GYULA, ny. országgyűlési elniiki tanácsos, szü'. 
Bpen 1867. febr. 3., megh. u. o. 1943. dec. 23. hajnalban.,— Mint jogász.a 
hírlapírói pályára lépett s 1901/41. a Vígszính. titkára, majd dramaturgja 
volt. E mellett s.-szerkesztője volt a képviselőházi naplónak, utóbb parlamenti 
gyorsíró s mint elnöki' tanácsost nyugdíjazták. Számos színműfordftása. 
néhány eredeti színdarabja és több gyermekszíndarabja került színre külön-
böző fővárosi színházakban. 

PAPP FERENC, dr. phil. sub ausp. regis, с. gimn. főigazgató, a M. Tud. 
Akad. és a Kisfaludy-Társ. r. tagja, szül. Kemenesinagasiban (Vas vm.) 1871. 
dec. 12., megh. u. o. 1943. okt. 13. — Ev. Már egyetemi hallgató korában 
mint nevelő működött Gernyeszegen br. Bánffy Györgyné családjában. 1897. 
az Orsz. Nőképző-Egyes. bpi leánygimn.-a, 1900. az I. ker. áll. főgimn. s végül 
a VIII. ker. gyakoriófőgimn. tanára hitt. — Főművei Br. Kemény Zsigmond 
(1922/3) és Gyulai Pál (1935/41) részletes életrajza, mindkettő a M. Tud. Akad. 
Könyvkiadó Vállalatában. 

I'ONGRÁCZ (1908-ig Urbanek) KÁROLY, dr. phil., tanügyi főtaná-
csos, nyug. gimn. igazgató, szül. Bpen 1874. márc. 30., megh. Kaposvárt 1943; 
dec. 1. — R. kat.. Pályáját mint a vcrőczei gr. Pejacsevich-család nevelője kez-
dette. 1902. h. tanár lett Zalaegerszegen, utóbb r. tanár, majd 1908. igazgató 
Gyergyószentmiklóson; 1911. áthelyezték Kaposvárra, ahol nyugdíjaztatásáig 
működött. —- Több ifj . színművet írt. 

POSCH JÁNOS, c. igazgató, ny. áll. p. isk. tanár, szül. Németgyiróton 
(Vas vm.) 1877. ápr. 20., megh. Bpen 1943. dec. 9. — 1900. lépett a tanügyi 
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pályára, 1902/7. a liptósztmiklósi, 1907/40. a budafoki áll. p. fiúisk. tanára 
volt. —• A budafoki Kultúrá nak 1922/3. főmunkatársa, a Budafok és Vid.-тек 
1926/30. «.-szerkesztője volt. 

HEINITZ BÉLA, dr. jur., zeneszerző, szül. Bpen 1878. nov. 15. (Sziny-
nyei szerint 1879. dec. 20.). megh. Bpen az amerikaiúti Szeretet-kórh.-bau 
1943. okt. 26/7. éjjelén. — Izr. Középiskoláit Szabadkán, a jogot В p<n és 
Kolozsvárt, zeneitanulmányait magánúton végezte. — Hírlapírói pályáját 
jogász korában Kolozsvárt kezdette, ahol a M. Polgár, majd az Ujs. munka-
társa, 1908-tól a bpi Népszava zenekritikusa volt. 1919. a közokt. népbiztos-
ság zeneműv. és színli. o.-ának vezetője lett. Az ellenforradalom idején Bécsbe 
emigrált. Később visszatért Bpre. — A m . irodalomtörténetet mint Petőfi-, 
Vajda- s különösen Ady-költeménvek megzenésítő je érdekli. Bartók Béla neki 
ajánlotta Ady-dalait. 

RÉKAI (1907-ig Biedl) NÁiNDOK (Frigyes), a m. k. Operaház nv. kar-
nagya, szül. Bpen 1870-ben, megh. u. o. 1943. okt. 9. (tem. п.). — Zenei tanul-
mányait. a bpi Nemz. Zenedében végezte. 1887. a m. k. Operaház mélyhegedűse, 
1901. korrepetitora s 1912. karnagya lett. — A nagyidai cigányok c. vígope-
rája (bemut. M. K. Operaház, 1906), Arany János eposzából készült. 

RÉNYI DEZSŐ, ny. szfőv. alpolgármester, szül. Ferencvölgyön (Mára-
maros та.) 1861. aug. 16., megh. Bp<*n 1943. dec. 13. (tem. п.). — 1886—1923. 
állott Bp. szfőv. szolgálatában. 1921-tól mint alpolgármester, 1923/7. a 
BSzKRt vezérigazgatója volt. — Fiatal korában hírlapíróskodott s a Nemzet 
vezér- ée tárcacikkírója volt. Felice Cavalotti Jefte leánya с. 1 felv. vígjáté-
kát leford. Budán Amadéval (bemut. pbi Nemz. Szímh. 1896. II. 28.). 

SZABOLCSI LAJOS, dr. phil., v. szerkesztő, szül. Bpen 1890. okt. 17., 
megh. u. o. 1943. nov. 11. — Izr. Szülők: Sz. Miksa, Boekovitz Malvin. 1907. 
munkatársa, 1911. h. és 1915. fel. szerkesztője lett az 1938. beszüntetett 
Egyenlőség c. zsidó fel. lapnak. Verseket, színmüveket s egy zsidó tárgyú 
regényt írt. 

SZIKLA Y FERENC, dr. phil., ny. tanügyi főtanácsos, szül. Aranyidán 
(Abaúj-Torna vm.) 1883. okt. 11., megh. Kassán 1943. dec. — R. kat. 
A gimn.-ot Kassán, az egyetemet Kolozsvárt elvégezvén, tanári pályáját Po-
zsonyban kezdette. Innen Szatmárra, majd Fehértemplomba, majd 1913. a 
kassai főreálisk.-hoz került. A Felvidék megszállása idején a Szövetk. Ellen-
zéki Pártok kultúrreferense, a Prágai M. Hirl. kassai szerkesztője, a kassai 
Esti Ujs. fel. szerk., s a Kazinczy Könyv- ós Lapkiadó Szövetk. megszervezője 
volt. Kassa visszacsatolása után az ottani m. k. tanker, főigazgatóság elő-
adója lett. -— Irodtört. cikkeket, verseket ée regényeket is írt. 

ZSOLDOS BENŐ (Szinrtyeinél ifjabb, halálakor id.), ny. táblabíró, .szül 
Sárospatakon (Zemplén vm.) 1875. dec. 3., megh. Bpen 1943. dec. 4. — Ref. 
Pályáját 1900. Sátoraljaújhelyen kezdette. Innen Zomborba, majd Székely-
udvarhelyre, azután ismét Zomborba, utóbb Szegedre s 1917. Bpre került. 
1892-től ered. és ford, versei és novellái a bpi és vidéki lapokban. Egy kötetnyi 
műfordítása is megjelent. G. P. 

\ 
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Titkári jelentés. 
Tekintetes Társaság! Mélyen Tisztelt Közgyűlés! 

Az Irodalomtörténeti Társaság működéséről beszámoló elmúlt évi jelentés-
hez méltó alaphangot s hozzá illő távlatot keresve, nemesebbet és történelmibb 
érdekűt aligha lehetne találni, mint az t a nagy századfordulót, melynek fel-
újuló emléke ebben az évben tér vissza. 1944. november 12-én lesz száz eszten-
deje annak, hogy a magyar nyelv hivatalosan is elismert és törvénybe iktatot t 
államnyelv lett. A királytól szentesített 1844 : II. A magyar nyelv és nem-
zetiségről szóló törvénycikk szövege a következő: 

Az ország rendei őfelsége kegyelmes megegyezése hozzájárultával meg-
határozták, hogy: 

1. §. Az országgyűléshez bocsátandó minden kegyelmes kir. leiratok, 
előadások, választások és intézvények ezentúl egyedül magyar nyeven adas-
sanak ki. 

2. §. A törvénycikkek, valamint már a jelen országgyűlésen is egyedül 
magyar nyelven alkottattak és erősíttettek meg: úgy ezentúl is mind alkottatni, 
mind kir. kegyelmes jóváhagyással megerősíttetni egyedül magyar nyelven 
fognak. 

3. §. Országgyűlési nyelv ezentúl kirekesztőleg a magyar lészen, egyedül 
a kapcsolt részek követeinek engedtetvén meg: hogy azon esetben, ha a magyar 
nyelvben jártasok nem lennének, a közelebbi 6 évek alat t tartandó ország-
gyűléseken szavazataikat latin nyelven is kijelenthessék. 

4. §. A m. udv. eancellária útján az ország határain belől bocsátandó 
minden iratokban, akár legyenek Őfelsége által aláírva, akár nevében adas-
sanak ki — és így a magány folyamodásokra kelendő rendeletekben és határo-
zatokban is — szinte a magyar nyelv használtassák. 

5. §. A kir. helytartótanács mindennemű tárgyalásaiban, hivatalos foglal-
kozásairól viendő jegyző-könyveiben, valamint Őfelsége eleibe terjesztendő 
felírásaiban, ós az ország határain belöli minden hatóságokhoz bocsátandó 
minden intéavényeiban a magyar nyelvet használja; — azon levelezések, melyeket 
a kir. helytartótanács a hadi fő-, és az őfelsége örökös tartománvaibeli polgári 
törvényszékekkel s kiil-országi törvényhatóságokkal folytatand, ide nem 
értetvén. 

6. §. A kir. udv. főtörvényszék nyelve az ország hatáfáin belől indított 
minden perekre nézve, valamint az ország határain belöli minden ítélőszékek 
— következéskép a szentszékeknek nyelvük is, a magyar lészen, s azon ítélő-
székeknek hivatalos minden ogyéb dolgaik is magyar nyelven folytatandók. 

7. §. A kapcsolt részekbeli törvényhatóságok a magyarországi hatóságók-
nak magyar, — ezek pedig a kapcsolt részekbeli törvényhatóságoknak latin 
nyelven írt leveleiket is fogadják el; tárgyalják, és azokat illő válaszszal 
lássák el. 

8. §. Őfelsége már kegyelmesen elrendelte, hogy a magyar nyelv a kap-
csolt részekbeli fő-, és minden középiskolában (Academia ós Gymnasiumokban) 
mint rendszerinti tudomány taníttassák; — nem különben 
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9. §. Őfelsége méltóztatott kegyelmesen rendeléseket tenni már az iránt 
is, hogy az ország határain belöli iskolákban közoktatási nyelv a magvar 
tegyen.1 

A nagy küzdelem tehá.t, amelyei az 179*1/91. országgyűlés indítot t meg 
a magyar nyelv jogaiért, ezzel befejezéshez ju to t t . A magyar nyelv századok 
óta ta r tó bujdosásából, hivatalos számkivetéséből hazatért és ismét uralomra 
jutot t . A latinság idegen terhe lehúzódott róla, felgöngyölődött raj ta, szabadidá 
lett. Elzsibbadt képességet, elszegényített idomokat, meghervasztott formákat 
kapott, vissza, hogy a szabadság napsütésében új ra rátaláljon magára és tel-
jes, egész legyen benne a nyelv elmaradt élete. A nemzeti gondolat belső hon-
foglalásának önmagát elérő, nagy történelmi eseménye folyt le ebben а felszaba-
dításban, melyben a költők ós írók Magyarországa ölelkezett össze a politikai 
gondolat hőseinek Magyarországával és a magyar nyelv egyszerre az eszteticum 
és politicum titokzatos ragyogású és energiájú öntvénye lett. Valami szent 
drágaság, misztikus ékszer. 

Csodálatosan szép ez a nyelvében hajnalodó magyar reggel. A lognagyobb 
magyar nyelvgéniuezoknak új napja kel fel tenne s ennek nyelvsugarai esnek 
rá az iskolák, a tankönyvek, az egyetemi katedrák, a hivatali akták, a vár-
megyeházák, az országgyűlés elvarázsolt latinságából felébredő, magához térő 
betűire, szavaira, mondataira, fogalmazására és retorikájára. Milyen távolságok 
és mekkora különbeégek találkoznak i t t össze és egyenlítődnek ki! A XVII1. 
századvégi politikai ihlet a magyar írók temperamentumához jár iskolába s 
most ugyanezeknek a nyelvén és nyelvérzésén duzzasztja meg az egész ma-
gyarság a maga nemzeti önérzetét, A nyelv már több, mint irodalmi ügy, 
egyetlen, összefogó, minden fölé emelkedő, egyetemes eszmény, bonne és 
általa világosodik meg a haza fogalma, először felesengő anyadal, melybe már 
behallatszik az idők jövendőjéből a politikai egyenlőség testvér-éneke. Igazában 
i t t kezdődik a XX. század Magyarországa. 

A magyar nyelvnek ez a szétáramlása és egysége maga után vonja a mű-
veltség-váltás igényét is. „A nyelvszeretiés epochája" után következik a nemzeti 
műveltség kultuszának korszaka. A magyar nyelven, mint anyagon és célon 
nevelődik fel a latin heroikus életeszményt felfrissítő polgári magyar ideál, a 
cselekvés hőse, aki egészen ennek a magyar államnyelvnek a szelleméből rendezi 
lie a nemzet életét e küzd az államnyelv uralmának, politikai következményeinek 
megvalósításáért és végrehajtásáért. Minden елпек a nyelveszmén«-к a vonzalma 
alá kerül. Az örök harcosok, a politikusok alkotó ihlettől megszállottak, a 
művészek a magyar géniusz felfedezői és- alakítói lesznek tőle. Mellettük meg-
jelenik egy ismeretlen erő hatalma, mely eddig a nyelvérzés irodalmi tűzhelyé-
ben izzott , a közvélemény, amely a magyar nyelv államiságában föleszmélt ön-
tudat és nemzetérzés hőfokát és türelmetlen, sürgető lázát lobbantja rá maga 
körül mindenre. 

A magyar nyelv államiságában országos térfogatú lesz a magyar szó: 
megszólal benne a nemzet lelkének igéje és hangot kap minden magyar probléma. 
Mintha a nyelv mélyéből elkésett idők kiáltanának rá a nemzet latin közép 
korára: valami nagyszerű ütemben indul meg az önmagát elérni kívánó fejlődés 

' Szekfű Gyula: Iratok a Magvai Államnyelv Kérdésének Történetéhes. 
17ÍW1—1848. Budapest, 1926. tili -613. 1. 
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vágya. Mind<>n a nyelv családi hozzá tartozandó sága címén és jogán jelentkezik 
ennek a már „más" magyarságnak a birtokbavételére és megalkotására: a tudo-
mány a Tudós társaságban, a szép literatúra a Kisfaludy Társaságban, a szín-
játék Pest megye színházában, vidéki városok és falvak szegényes deszkáin, a 
könyv az iskolában, a tanítás az egyetemen és akadémiákon, az osztálytársa-
dalom kiegyenlítése az újságokban, a jobbágyság emberi és gazdasági szégyen-
foltjának felfénylő ós felsajgó sebe a regényekben és röpiratokban, az élet ezer 
magyar nyomorúsága és magát még nem hallatott koldussága az irodalom egé-
szében s a nemzet önérzete a legfelsőbb hellyel való találkozásban. Minden 
megjelenik ebben a már teljességgé vált nyelvben: az ember és lelke, a magyar 
föld és tájainak szépsége, a népélet elrejtett, láthatatlan költészetének árama, 
történelem és természet, hagyomány és haladás, Európa és a világ: mind-mind 
•a nyelv anyajegyét keresi, hogy vele bizonyítsa idevalóságát. 

Mi volt ennek a nyelvnek legnagyobb diadala és teljesítménye? Az is, 
hogy egybefogta ós tar tot ta a magyarságot. Az is, hogy azóta megszakítás 
nélkül megőrizte a mult és jelen egységét. Az is, hogy mindig hozzászólt az 
idők igényeihez s az idők nem tudtak betelni vele. Az is, hogy minden meg-
szólalt raj ta s általa, aminek az ember és a nemzet érdekéicn el kellett hang-
zania, de nem merült ki s még nem mondtak el vele mindent. S talán legjobban 
az, hogy mikor megtört a nemzet teste, ez a nyelv most is olyan erős, friss é4 
jó, mint amikor először ölelte magához hazának a földet, átnyúlik a történe-
lem szakadékain s hazája lesz a hazátlan országrészeknek! 

Óh, minden áldással áldott drága magyar nyelv! 
Amikor a magyar nyelveszményiség halhatatlan értékrendje előtt mélyen 

meghajolva szeretnénk а Тек. Közgyűlés előtt Társaságunk egyévi életéről be-
számolót tartani, igazában alig tudok másról jelentést tenni, mint arról, hogy 
az elmúlt esztendő alapszabályaink törvényes rendje szerint folyt le. Ma, amikor 
„minden lényeges bizonyosság felbomlott", megnyugvással gondolunk arra, hogy 
Társaságunk s vele irodalomtudományunk nem vesztett el egy gondolat-sugarat, 
sein ősei reáhagyott letéteményéből. tudománya állagába felvett minden lemért 
és igazolt új ismeret-anyagot, s bővítette fejlődése útjait , fejlesztette mód-
szerei érzékenységét és finomságát, de sehol sem engedte meg sem azt, hogy 
légüres tér legyem benne, sem azt, amit a ma legnagyobb fájdalmaként pana-
szol fel a magasabb rendű élet után vágyódó, magányosan maradt európai 
gondolat; hogy „szellemi interregnum" szakadéka álljon be működésében. Semmi 
mást nem tettünk, mint csendben és a tudomány szépségéibe, örömébe ós igaz-
ságába vetett hittel dolgoztunk a literális magvarságért s vele a szellem érvé-
nyességéért, s a magunk ünnepélyesebb és eligazítóbb látásáért. Talán azért i? 
örültünk annak, hogy lelke méltóságát meg nem sértve, csak választmányi ülé-
sünk keretében emlékeztünk meg egy minden tiszteletre és hálára késztető idő-
fordulóról: Horváth János egyetemi tanárságának húsz esztendejéről, amely Л 
maga zajtalan mélységével és páratlan ethoszával az egyetemes felborulás ide-
jén teremtette újjá és alakította át az irodalomtörténet rendszerét s emelte fel 
magyarságunk szellemi rangját. Ha kell syinbolum tudományunk értelme éí 
jelentősége számára, akkor ez az áldott húsz év — az! 

Társaságunk működése egyébként a nyilvánosság előtt, egyrészt felolvasó 
üléseinken, másrészt folyóiratunkban folyt le. 
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Felolvasó üléseinken —- négyet tartottunk — a következő előadók szere-
peltek: Lám Frigyes: Jókai és a szepesség, Brisits Frigyes: Czinke Ferenc egye-
temi tanári kinevezésének története, Sashegyi Oszkár: József nádor udvari köl-
tője és Gulyás Pál: Cenzúra és nyomdai szabadalom a XVI—XVIII. század-
ban c. tárgykörrel. Kár, hogy üléseink iránt a közönség részéről nem nyilvánult 
meg mindig az a figyelem és érdeklődés, amelynek az előbbi években oly örven-
dező tanúi lehettünk. 

Folyóiratunkat Kozocsa Sándor szerkesztette kényes figyelemmel és gon-
dos odaadással. A mindinkább megnehezedő, sőt már válságos körülmények út-
ját állják annak, hogy mind az ő szerkesztői ereje, mind pedig a Társaság szel-
lemi kötelezettsége, tudományművelő vágya egészen kibontakozhassak. Az a 
szűk terjedelem is azonban, amelybe az idők összezsugorítják lapunk arányait, 
és megjelenése lehetőségeit, így is bizonyítja, hogy lényegében minden irány-
ban: a tárgyismeret bővítése, a kritikai tájékoztatás és ellenőrzés, az irodalom 
életének mindennapi mozzanatait és reáliáit is számontartó összefogás felé — 
Társaságunk eszményeihez méltóan szolgálta az irodalomtudomány gondolatát. 

Társaságunkat az elmúlt esztendőben veszteségek is érték. Elhúnytak 
tagjaink sorából Angyal Dávid, tudományunk szelleme tisztaságának és hagyo-
mányainak nagy fenntartója és megnemesítőj?, Keményfy János, a fíuomérzék-
lésű esszéíró és kritikus, Krahl Vilmos, Losonczi Zoltán. Lóky Zoltán, Papp 
Ferenc. Kemény Zsigmond és Gyulai Pál életének és munkásságának kitűnő 
megörökítője, Szinnyei József, a magyar nyelvtudomány egyik múlhatatlan 
érdemű alapvetője, pályája kezdetén a mi tudományunk irányának szolgálója i>. 
és Török Pál, aki történeti szempontú tanulmányaival irodalomtörténeti tudá-
sunkat értékesen gyarapította. Emlékezetüket, munkásságuk tovább élő ered-
ményeit hűségünk kegyeletével őrizzük és,tiszteljük. 

Jelentésem egészéhez tartozik- még az a köszönet is, mellyel Társaságunk 
nevében hálánkat fejezem ki a nm. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnak 
a szokásos anyagi támogatásáért s I oinovick Géza úrnak, a M. Tud. Akadé-
mia főtitkárának azért a lekötelező előzékenységéért, mellyel üléseink számára 
a M. Tud. Akadémia heti üléstermét átadni szíves volt. 

Tisztelettel kérem jelentésem elfogadását. 
Brisits Frigyes. 

Társasági ügyek. 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1943. április hó 10-én a Magyar 
Tudományos Akadémia üléstermében tar tot t választmányi çs felolvasó-ülóséről. 

Elnök: Alszeghy Zsolt. 
Titkár: Brisits Frigyes. , , 
A felolvasó-ülést megelőző választmányi ülésen teljesszámú tisztikarom 

kívül a választmánynak 28 tagja jelent meg. A .választmány a t i tkár és a 
szerkesztő ajánlatára új tagul veszi fel dr. Kadnóti Miklóst, s meghallgatja 
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a pénztáros jelentését, ainely szerint a folyóirat megjelenése a papír- és a 
nyomda árak emelkedése mellett is biztosítva van. 

A választmányi ülés után az elnök megnyitja a felolvasó-ülést. Ennek 
tárgya: Lám Frigyes: Jókai és a Szepesség. 

K. m. f. 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1943. október hó 30-án a M. Tud. 
Akadémia üléstermében tartott választmányi és felolvasó-üléséről. 
Elnök: Alszeghy Zsolt. 
Titkár: Brisits Frigyes. 
Jelen van a tisztikar és a választmány 41 tagja. 
Az elnök az ülés megnyitása után indítványozza, hogy a Társaság 

kegyelete jeléül halottak napján tegyen koszorút volt elnökének és alapítójá-
nak, dr. Pintér Jenőnek, a nagy irodalomtörténésznek sírjára. 

A választmány egyhangúlag így határoz. 
A pénztáros jelenti, hogy a nyomda és a papír ára és a posta erős 

emelkedést; miatt a társaság éve kedvezőtlenebbül fog záródni, mint eddig, de 
azért fedezni tudjuk kiadásainkat. 

Az elnök az ülés bezárása után megnyitja a felolvasó-ülést. 
Előadó: Brisits Frigyes. 
Tárgy: Czinke Ferenc egyetemi tanári kinevezésének története. 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1943. november hó 13-án a M. Tud. 
Akadémia üléstermében tar tot t választmányi és felolvasó-üléséről. 

Elnök: Alszeghy Zsolt. 
Titkár: Brisits Frigyes. 

Jelen van a tisztikar és a választmány 25 tagja. 
• Az elnök megnyitójában megemlékezik Horváth János 20 éves egyetemi 

tanárságáról, sok érdeméről s korszakos munkájáról.. Indítványozza, hogy a 
választmány a Társaság jókívánatait és örömét jegyzőkönyvi kivonatban 
közölje a jubilánssal. 

A választmány így határoz. 
A t i tkár a Társaság jókívánatait fejezi ki a Társaság jegyzőjének. 

Kerecsónvi Dezsőnek, egyetemi tanári kinevezése alkalmából. Elparentálja 
Papp Ferencet, Kemény és Gyulai érdemes életíróját s indítványozza emlékének 
jegyzőkönyvi megörökítését. 

A választmány így határoz. 
A pénztáros jelenti, hogy a mutatkozó 1728 P egyenleg évzárásig fedezi 

a kiadásokat. 
A választmányi ülés bezárása után az elnök megnyitja a felolvasó-ülést. 
Előadó: Sashegyi Oszkár. 
Tárgy: József nádor udvari költője. 

\ 
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Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1943. december hó 11-én a M. Tud. 
Akadémia heti üléstermében tar tot t választmányi és felolvasó-üléséről. 

Elnök: Alszeghy Zsolt, 
Titkár: Brisits Frigyes. 
A felolvasó-ülést megelőző választmányi ülésen a teljesszámú tisztikaron 

kívül a választmánynak 24 tagja van jelen. Az elnök az ülést megnyitja 
s átadja a szót Brisits Frigyes titkárnak. 

A titkár jelenti, hogy a polgármester a Kazinczy-díjat odaítélő bizottság 
tagjául nevezte ki a Társaság elnökét, Alszeghy Zsolt ny. r. egyetemi tanárt. 
Bejelenti, hogy a közgyűlés febr. 12-én lesz. Az elnöki megnyitót Szinnyei 
Ferenc alelnök mondja. 

A titkár jelentése tudomásul szolgál. 
Az elnök javasolja, hogy a választmány a közgy űlést előkészítő s i 

választmányt - megharmadoló bizottság tagjaiul Brisits Frigyes, Kerecsényi 
Dezső és Kozocsa Sándor tagokat küldje ki. 

A választmány egyhangúlag így határoz. 
A pénztáros jelenti, hogy a Társaság egyenlege 1226'— P, fedezi a még 

hátralevő 4. sz. költségeit. 
A választmányi ülés bezárása után az elnök megnyitja a felolvasó-ülést, 

melynek előadója: Gulyás Pál. Előadásának tárgya: Cenzúra és nyomdai sza-
badalom a XVI—XVIII. században. 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaság választmányának 1944. február 12-én 
a Magyar Tudományos Akadémia termében ta r to t t üléséről. 

Elnök: Alszeghy Zsolt. 
Titkár: Brisits Frigyes. 
Jelen van a választmány 32 tagja. 
Az elnök bejelenti, hogy a választmányi ülés főtárgya a közgyűlés elő-

készítése. Felolvassa az előző ülésen kiküldött háromtagú jelölőbizottság 
(Brisits Frigyes, Kerecsényi Dezső, Kozocsa Sándor) ,javaiata alapján meg-
harmadolt választmány névsorát. Űj választmányi tagok: Makay Gusztáv és 
Korompay Bertalan. 

A választmány a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 
A pénztáros felolvassa a zárószómadást és bejelenti, hogy a Társaság 

az évet 1126 P 45 f. egyenleggel végezte, de hozzáfűzi, hogy az Irodalom-
történet 1943. 4-ik száma még nincs kifizetve s ez kb. 9(10-— P terhet jelent. 
Az elnök megnyugtatja a választmányt, hogy e csekély egyenleg s a nagy. 
arányú nyomdadráguláe mellett sincs ok az elkedvetlenedósre, mert a vallás-
és közoktatásügyi miniszter úrtól is és a M. Tud. Akadémiától is jelentős 
segítségre kapott biztos ígéretet. 

Ezután az elnök az ülést bezárja. 
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Jegyzőkönyv 

á Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1944. február lié 12-én a M. Tud. 
Akadémia üléstermében tar tot t közgyűléséről. 

Elnök: Szinnyei Ferenc. 
Titkár: Brisits Frigyes. 
Jelen vannak: a Táraság teljes tisztikara, 89 tagja és nagyszámú 

közönség. 
Szinnyei Ferenc alelnök megállapítja a közgyűlés határozatképességét. 

Elnöki megnyitóját Br. Jósika Miklós emlékének szenteli, ki másfél század-
dal ezelőtt született s úttörő érdemei a magyar irodalom történetében elévül-
hetetlenek. 

Felveti a kérdést, hogy mi az értelme annak, hogy Jósikát úttörőnek,, 
a magyar regény atyjának nevezzük. A felelet lényege az, hogy egy csapásra 
pótolta mindazt, ami előtte a magyar elbeszélő irodalomból hiányzott. 

1. Az elbeszélés technikáját. A. romantikus érdekesség, az elképzeltet» 
erő, a jóízű mesemondás különösen egyes jelenetekben nála jelentkezik először 
művészi formában, ö irodalmunk eJső tehetséges elbeszélője. 

2. Előtte művészi lélekrajz és jellemzés, prózai elbeszéléseinkben nincs. 
E téren is ő az első öntudatos úttörőművész, aki már a lélektani regénnyel is 
megpróbálkozik s egyformán mester a lélekrajz leíró és drámai formájában, 
Hatása e téren korszakos. Sok példát hoz fel lélekrajzára és jellemrajzára. 
E téren nem a legnagyobb, nem éri el Kemény művészetének magasságait,. 
Jókaival sokszor egyenlően nagy, de mindenképen először öntudatos és művész. 

3. Üj nála a hangulatos környezetrajz is. Megfigyelései, leírásai ponto-
sak és élesek. A magyar tájaknak, városoknak, váraknak, különösen Erdély 
szépségeinek ő a felfedezője. Tömegleírásai sokszor drámaiak, szókészlete gaz-
dag. újszerű és festői. 

4. Bár költött meséiben a történelem csak háttér, de azért felhasználja 
a történelmi forrásokat is, ha mindjárt csak a külsőségekben is. 

Az előadó ezekben .felelt a felvetett kérdésre. Előadásának befejező 
részében Jósika bírálóival foglalkozik és sok esetben vitába száll azokkal, 
majd a Jósikára való kegyeletes emlékezés jegyében a közgyűlést megnyitja. 

Utána Brisits Frigyes titkár teszi meg jelentését. Kiemeli, hogy ez az 
év centenáriuma egy nagy századfordulónak. Száz évvel ezelőtt lett a magyar 
nyelv hivatalos nyelvvé s felolvassa az erre vonatkozó törvény pontjait. Ezzel 
a törvénnyel befejeződik a harc a magyar nyelv jogaiért, megszabadul az 
ország az idegen latin nyelv terhétől s megindul az a természetes fejlődés, 
minek eredménye a mai magyar nyelv hatalmas épülete. Ez a törvénycikk a 
mai magyar műveltség alapja. 

Ezután beszámol a Társaság egyévi működéséről. Megállapítja, hogy 
irodalomtudományunk ez évben is erős fejlődést mutat és a háborús viszonyok 
ellenére sem állott be e téren interregnum. 

Megemlékezik Horváth János 20 éves egyetemi tanárságáról, kinek mun-
kásága, tanítványainak tábora, irodalomtudományuknak állandó hatóerejé-
és erőssége. 



FIGYELŐ 4 7 

A Társaság négy előadó-ülést tartott. Аz előadók és előadások ezek 
voltak: Lám Frigyes: Jókai és a Szepesség; Brisits Frigyes: Czinke Ferenc-
egyetemi tanári kinevezéséinek története; Sashegyi Oszkár: Józábf nádor udvari 
költője; Gulyás Pál: Cenzúra és nyomdai szabadalom а XVI—XVIII. szá-
zadban. 

Ügy látszik, a háborús nehézségeknek tudható be, hogy közönségünk 
ez év folyamén kisebb érdeklődést mutatott az eddigieknél. 

„Irodalomtörténet" című folyóiratunk Kozocsa Sándor szerkesztésében 
—• bár a sajtórendeletek értelmében csak szűkebb terjedelemben jelenhetett 
meg —- állandóan tájékoztatta a szakembereket és a nagyközönséget áz iro-
dalomtudomány eseményeiről és odaadóan szolgálta a Társaság eszményeit. 

Meleg szavakban parentálja el a Társaság halottjait. 
Majd indítványozza, hogy a Társaság jegyzőkönyvileg fejezz« ki háláját 

ós köszönetét a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak állandó támogatá-
sért és Voinovich Géza. úrnak, a Magy. Tudományos Akadémia főtitkárának, .íz 
ülésterem állandó átengedéséért. 

A közgyűlés az indítványt és a titkári jelentést egyhangúlag elfogadja 
és Brisits Frigyes titkárnak értékes munkájáért köszönetét fejezi ki. (A tit-
kári jelentést folyóiratunk közli.) 

Utána Batizi László, a Társaság ellenőre, olvassa fel ellenőri jelentését, 
az 1943. évi zárószámadást s az 1944. évi költségvetési előirányzatot. A maga 
ós a számvizsgálóbizottság nevében indítványozza, hogy a közgyűlés Begényt 
Sándor pénztárosnak az 1943. évre a felmentést adja meg s munkájáért fejezze 
ki köszönetét. 

A közgyűlés egyhangúlag így, határoz. 
Az elnök bejelenti, hogy a választmány egyharmadának megújítása 

esedékes, felolvassa az elnökség és a választmány állal javaslatba hozott név-
sort s kiosztja a szavazócéduláikat. 

A, közgyűlés a választmányba egyhangúlag a javaslatba, hozott tagokat 
választja meg. Ezek: Agárdv László, Baranyai Zoltán, Bánhegyi .Job, Biczó 
Ferenc, Bisztray Gyula, Dénes Tibor, Farkas Gyula, Fábián István, Fóris 
Miklós, Gvomlay László. Hajnóczy Iván, Hankies .János, Horváth Béla, Imre 
Sándor, Kardos Albert, Klemm Antal, Kocsis Lénárd, Kőműves Kolos, 
Kristóf György, Lengyel Miklós, Marczinkó Ferenc, Merényi Oszkár, Mixich 
Lajos, Nedeczey Jenő, Sík Sándor, Staud Géza, Varjas Béla. — Üj tagok : 
Korompay Bertalan, Makay Gusztáv. 

Ezután az elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Regényi Sándor és Batizi 
László tagokat kéri fel, megköszöni a. tagok és a közönség érdeklődését és a 
közgyűlést bezárja. 

Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Budapest. 
Ellenőri jelentés az 1943. évről. 

I. Alulírott napon megvizsgáltuk a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
számadásait az 1943. év január hó 1-től december hó 31-ig terjedő időszakról. 
Azt találtuk, hogy az 1943. év december 31-én a bevételek összege 6549 pengő 
78 fillér, a kiadások összege 5423 pengő 33 fillér s. így az 1943. év december 
hó 31-én a készpénzmaradvány 1126 pengő 45 fillér. 
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II. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság vagyona 1943. december hó 
31-én 3521 pengő 99 fillér. (Ebből kószpénmaradvány 1126 pengő. 45 fillér; 
tartalékalap készpénze 2009 pengő 54 fillér, értékpa.pírok árfolyamértéke 
.86 pengő, egy irattári szekrény értéke 300 pengő.) 

III. A számadások részletes megvizsgálásából meggyőződtünk arról, hogy 
a pénztár kezelése rendben van. A szájnvizsgálóbizottsággal együtt javasoljak, 
hogy а közgyűlés Regónyi Sándor pénztáros úrnak az 1943. január hó 1-től 
december hó 31-ig terjedő időre a felmentést adja meg és működéséért fejezze 
ki köszönetét. 

Budapest, 1944. január 1-én. 
Dr. Batizi László s. k. 

ellenőr. 

A Magjai- Irodalomtörténeti Társaság költségvetési 
előirányzata az 1944. évre. 

Várható bevételek: 

Âthoaat. 1943-ról 1126-45 P 
Tagdíjakból 1400- - „ 
Előfizetésekből 3700— ,. 
Államsegélyből 350-— „ 

Összesen: 6576-45 P 
tárható kiadások: 

A folyóirat nyomdaköltségóre 4000-— P 
A folyóirat írói díjaira . . . . % 800-— „ 
A folyóirat szerkesztői díjára 400'— „ 
Tisztviselők tiszteletdíjaira 500"— „ 
Segédszemélyzet jutalomdíjaira 150'— „ 
Sajtókamarai díjakra 250— „ 
Egyéb kiadásokra 400'— „ 
Várható átvitel 1944. december 31 76-45 „ 

Összesen: 6576-45 P 
Budapest, 1944. január 1-én. 

Regényi Sándor s. k. 
pénztáros. 

Felelős szerkesztő ós kiadó: Kozocsa Sándor, Budapest, Vili . , Rákóczi-út 19. 
44.483. — К. M. Egyetemi Nyomda. Budapest, 1944. (F.: Thieri.'ig Bichárd.) 


