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A K A D É M I A I E R T E S I T Ö 
Szerkeszti: VOINOVICH GÉZA 
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I. 

Az Akadémia belső tagjai. 
(Az 1943. évi nagygyűlés után). 

> 

Elnökség. 

József kir. herceg, ig. ез t. t., elnök 
Vendl Aladár rt., másodelnök 
Voinovich Géza t. t., főtitkár. 

Igazgató-tanács. 

Az Igazgató-Tanács választottjai• Az Akadémia választottjai: 
József kir. herceg, tt., elnök Herczeg Ferenc, lt. 
Gr. Károlyi Gyula Melich János, rt. 
Gr. Zichy János Domanovszky Sándor, tt. 
Serédi Jusztinián, tt. Hóman Bálint, rt. 
Balogh Jenő, tt. Kornis Gyula, tt. 
Baranyai Lipót tt. Lukinich Imre, rt. 
Fabinyi Tihamér Mauritz Béla, tt. 
Hg. Esterházy Pál Br. Korányi Sándor, tt. 
Ravasz László, tt. Marek József, tt. 
Grösz József Németh Gyula, rt. 

11. Kelemen Krizosztom. 11. Kolosváry Bálint, rt. 

Tisztelet i tagok. 

I. osztály. 
Herczeg Ferenc, ig. t. . Voinovich Géza, főtitkár 
Ravasz László, ig. t. Szász Károly 
Csengery János Ferenc Petrovice Elek 
Petz Gedeon 8. Láng Nándor. 

II. osztály. 
Gr. Bethlen István 
Földes Béla 
Serédi Jusztinián, ig. t. 
Angyal Dávid 
Balogh Jenő, ig. t. 

Finkey Ferenc 
Domanovszky Sándor, ig. t. 
Kornis Gyula, ig. t., osztály-

elnök 
9. Baranyai Lipót, ig. t. 

Akftdémi&i Értesítő. 1 



2 Az Akadémia belső tagjai 

III. osztály. 

Lenard Fülöp Mágócsy-Dietz Sándor 
József kir. herceg, ig. t., elnök Zimmermann Ágoston 
Ferdinánd cár Mauritz Béla, ig. t. 
Br. Korányi Sándor, ig. t. 8. Marek József, ig. t. 

Rendes és levelező tagok. 

A l o s z t á l y o k s z e r i n t c s o p o r t o s í t v a . 

I. Nyelv- és széptudományi osztály. 

A) Nyelvtudományi alosztály. 

Rendes tagok: Schmidt Henrik 

6. Pais Dezső. 

Kunos Ignác 
Vikár Béla 
Hórger Antal 
Mészöly Gedeon 

Németh Gyula, ig. t., osztály-

Melich Jánoe, ig. t., osztály-
elnök 

Zolnai Gyula 

titkár 
Förster Aurél 
Huszti József 

Levelező tagok: 

Gr. Zichy István 
Klemm Antal 
Zsirai Miklós 
Moravcsik Gyula 
Szidarovszky János 
Laziczius Gyula 
Nagy József Béla 
Ligeti Lajos 
Sági István 
Bárczi Géza 
Kniezsa István 
Tamás Lajos 
Ivánka Endre 
Gáldi László 

20. Csefkó Gyula. 

B) Széptudományi alosztály. 

8. György Lajos. 

Szinnyei Ferenc 
Horváth János 
Viszota Gyula 
Solymossy Sándor 
Papp Ferenc 
Kéky Lajos 
Zsigmond Ferenc 

Vargha Dámján 
Thienemann Tivadar 
Pukánszky Béla 
Gulyás Pál 

Levelező tagok: 

Rendes tagok: Csathó Kálmán 
Alszeghy Zsolt 
Brieits Frigyes 
Aprily Lajos 
Bartók Béla 
Mitrovics Gyula 
Fest Sándor 
Keményfy János 
Rédey Tivadar 
Zolnai Béla 
Eckhardt Sándor 
Márai Sándor 
Kerecsényi Dezső 
Kodály Zoltán 
Tamási Áron 

20. Koltay-Kastner Jenő. 
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II. A bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok osztálya. 

A) Bölcseleti és társadalmi alosztály. 

Rendes tagok: 
Angyal Pál 
Polner Ödön 
Kolosváry Bálint, ig. t. 
Heller Farkas 
Fellner Frigyes 
Illés József 
Schütz Antal 
Navratil Ákos 
v. Moór Gyula 
Tomcsányi Móric 

11. Szladits Károly. 

Levelező tagok: 
Balogh Artúr 
Dolányi (Kovács) Alajos 
Czettler Jenő 
Dékány István 
Holub József 
Kováts Ferenc 
Kenéz Béla 

Laky Dezső 
Bartók György 
Vinkler János 
Bálás Károly 
Kuncz Ödön 
v. Surányi-Unger Tivadar 
Illyefalvi Lajos 
Irk Albert 
Vladár Gábor 
Buza László 
Marton Géza 
Nizsalovszky Endre 
Prohászka Lajos 
Túry Sándor Kornél 
Abay Gyula 
Gratz Gusztáv 
Boér Elek 
Gajzágó László 
Molnár Kálmán 
Bálás P. Elemér 

28. Heller Erik. 

B) Történettudc 

Rendes tagok: 
Hóman Bálint, ig. t. 
Szentpétery Imre 
Lukinich Imre, ig. t., osztály 

titkár 
Hodinka Antal 
Gerevich Tibor 
Eckhart Ferenc 
Gyalókay Jenő 
Madzsar Imre 
Hajnal István 
Tóth Zoltán 
Szekfű Gyula 

12. Mályuez Elemér. 

Levelező tagok: 

Erdélyi László 
Sebestyén Gyula 
Mahler Ede 
Varjú Elemér 

mányi alosztály. 

Bruckner Győző 
Heinlein István 
Nagy Miklós 
Divéky Adorján 
Szabó Dezső 
Miskolczy Gyula 
Alföldi András 
Nagy Lajos 
Markó Árpád 
Révész Imre 
Tompa Ferenc 
Lepold Antal 
Fekete Lajos 
Fettich Nándor 
v. Házi Jenő 
Balanyi György 
Váczy Péter 
Jánossy Dénes 
Bíró Vencel 
Szabó István 

25. Szilágyi Loránd. 

1* 
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III. A matematikai és természettudományok osztálya. 

A) Matematikai és fizikai alosztály. 

Rendes tagok: 

Zemplén Géza 
Fejér Lipót 
Pogány Béla 
Rybár István 
Riesz Frigyes 
Gróh Gyula 
Hoor-Tempis Móric 
Szent-Györgyi Albert 
Zechmeister László 
Rohringer Sándor 

11. Mikola Sándor. 

Levelező tagok: 

Steiner Lajos 
Oltay Károly 
Kőnek Frigyes 
Szily Kálmán 
Pékár Dezső 
Ortvay Rudolf 
Fröhlich Pál 

Császár Elemér 
Hültl Dezső 
Varga József 
Gyulai Zoltán 
Mihaílich Győző 
Kerékjártó Béla 
Doby Géza 
Szőkefalvi Nagy Gyula 
Széki Tibor 
Mauthner Nándor 
Wälder Gyula 
v. Verebély László 
Bodnár János 
Bay Zoltán 
Buzágh Aladár 
Békésy György 
Schulek Elemér 
Romwalter Alfréd 
Jáky József 
Jendrassik György 
Egerváry Jenő 

29. Erdey-Grúz Tibor. 

B) Természetrajzi alosztály. 

Rendes tagok: 

Vendl Aladár 
Geleí József 
Manninger Rezső 
Orsós Ferenc 
Herzog Ferenc 
Szabó Zoltán 
Dudich Endre 
I l lyés Géza 
v. Vendel Miklóe 
Jávorka Sándor 

11. Neuber Ede. 

Levelező tagok: 

Tuzson János 
Magyary-Kossa Gyula 
Vitális István 
Cholnoky Jenő 
Papp Károly 
Vámossy Zoltán 

Jakabházy Zsigmond 
Csíki Ernő 
Szentpétery Zsigmond 
Telegdi Roth Károly 
Prinz Gyula 
Schréter Zoltán 
Iesekutz Béla 
Miskolczy Dezső 
Gombocz Endre 
Baló József 
Győrffy István 
v. Varga Lajos 
Fekete Zoltán 
Tokody László 
Mócsy János 
Johan Béla 
Balogh Ernő 
Soós Lajos 
Maucha Rezső 

26. Bélák Sándor. 
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II. 

Cili. nagygyűlés. 
1943. május 11—16. 

I. nap. " 
Május 11-én. kedden d. u. 5 órakor az osztályok ülése. Tárgyai: 

a) A pályamunkák bírálatainak bemutatása. (Az egye-
temi hallgatók könyvjutalma.) 

b) Üj pályázatok kitűzése. 
c ) Osztályelnökök választása. 
d) Szavazás az osztályokba a ján lo t t tiszteleti, rendes 

és levelező tagokra. 
в) Az ál landó bizottságok tagja inak kijelölése. 
f ) Az osztály javaslatot tesz a Nagy jutalom és a 

Marczibányi-mellékjutalom odaítélése tárgyában. 

II. nap. 
Május 12. Összes ülés. 

t 
Jegyzőkönyv 

a M. Tud. Akadémia 1943. évi CIII. nagygyűlésének május 12-én 
délután tartott összes üléséről. 

Elnök: József kir. herceg, ig. és t. tag, tábornagy úr 
ő Fensége; jelen vannak: Balogh Jenő ig, és t. tag, má-
sodelnök, Angyal Dávid, Domanovszky Sándor, Kornis 
Gyula, Marek József, Maurí tz Béla, Petrovics Elek, Ravasz 
László, Szász Károly tiszteleti tagok, Angyal Pál , Eckhart 
Ferenc, Fe jé r Lipót, Fel lner Frigyes, Gerevich Tibor, Ha j -
nal István, Hoor-Tempis Mór, Huszti József, Illés József, 
Lukinich Imre, Mályusz Elemér, Melich János, vitéz Moór 
Gyula, Navratil Ákos, Pais Dezső, Pogány Béla, Rohringer 
Sándor , Szinnyei Ferenc és Vendl A l a d á r rendes tagok. 

A jegyzőkönyvet a főt i tkár vezeti. 
I. Az elnök úr Ő Fensége megnyi t ja az ülést és felszó-

l í t ja a főtitkárt jelentéseinek megtételére. 
II. A főti tkár előter jeszt i az előző nap dé lu tán ján tar-

tott osztály üléseknek a jutalmakról hozott határozatai t . 
A Nagy jutalomra, vonatkozólag a 11-én tar to t t zárt 
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osztályülés nem fogad ta el a ju ta lom odaítélésére kiküldött 
bizottság jelentését. Errenézve a főtitkár az osztályülés 
jegyzőkönyvének felolvasásával ismerteti a helyzetet. Az 
összes ülésen Domanovszky Sándor t. tag a bizottság javas-
latához való visszatérést kéri, vagy az ügy visszaadását az 
osztályhoz. Balogh Jenő t. tag, másodelnök ugyanezeket 
a j á n l j a , precedenst hozva fel az osztályhoz való visszakül-
désre. vitéz Moór Gyula az Ügyrend 164. pon t j á r a hivat-
kozik, amely visszaküldést nem ismer, csak az illető osztály 
javas la tának el vagy el nem fogadását . Az elnök úr ő Fen-
eége ezek szerint felteszi a kérdést , hogy az összes ülés el-
fogad ja -e az osztálynak az összes üléshez ter jesz te t t ja-
vas la tá t . Többen titkos szavazást kérnek, amelynek ered-
ményeül 18 szóval 12 szó el lenében e l fogadják az osztály 
e lőter jesztését s e szerint az összes ülés a ju ta lmat Szekfű 
Gyula r. tag Állam és Nemzet című, 1942-ben megjelent 
gyűj teményes munká jának a d j a ki. 

A Marczibányi-mellékjutalommaX való kitüntetésre a 
II. osztály Szabó István 1. tag Ugocsa megye c. munkájá t 
a j á n l j a . 

A főtitkár ezu tán ismerteti az osztályoknak a többi 
ju ta lmakra vonatkozó határozatát . 

Az I. osztály 

a Magyar Általános Köszénbánya Rt. alapítványából 
létesí tet t Berzeviczy-jutalomra Eckhardt Sándor Balassa 
Bálintról írt könyvét javasolja. 

A Körössy F /óra-a lapí tvány kamatai t Szabó Zoltán 
Szerelmes földrajz című munká jának javasol ja kiadni. 

A Sámuel-Kölber-jutalmat pedig Hadrovies László 
A horvátban levő magyar elemek szóföldrajzi és időrendi 
problémái című művének. 

A II. osztály. 

A Chorin Ferenc-a lapí tvány 1942. évi kamata i t az osz-
tály a bizottság javaslata a l a p j á n nem kívánja kiadni, el-
lenben az t javasol ja , hogy a most ki nem adot t kamatok az 
a lap í tvány VI. szakasza értelmében későbbi művek jutal-
mazására , vagy kinyomatási költségeik fedezésére tartalé-
koltassanak. 

A Budapesti Kereskedelmi- és Iparkamara Horthy 
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Miklós-alapítványának 1942. évi kamata i t Varga Istvánnak, 
mint a Magyar Gazdaságkuta tó Intézet igazgatójának ja-
vasolja az osztály kiadni. 

A Serbán János-jutalomra Fodor Ferenc A Jászság, 
életrajza című munká já t a j á n l j a az osztály. 

A Budapest Székesfőváros á l ta l népességtörténeti 
munkák juta lmazására kitűzött pá lyad í j a t az osztály 
Illyefalvi Lajos Pest és Buda polgárjogot nyert lakosai az 
1686—1848. években című kétkötetes kunkának javasol ja 
kiadatni. 

A Molnár Kálmán által kitűzött kérdésre ,,A közös-
ségi eszme érvényesülése a magyar magánjog történelmi 
kifej lődésében" beérkezett pályaművet az osztály nem 
t a r t j a ju ta lmazásra érdemesnek. 

A Lipótvárosi Casino Horthy Miklós-jutalomdíjára ki-
tűzött pá lyakérdésre beérkezett két jeligés pályamű közül 
a „Minden a forma" jeligéjű pályadolgozat szerzőjét java-
solja felszólíttatni az osztály arra , hogy munká já t a közölt 
tervezet szerint részletesen dolgozza ki. 

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank gróf Széchenyi 
István-alapítványa kamataiból az osztály 1.000.— pengőt 
javasol adatni báró Malcomes Bélának Magyar Mezőgaz-
daság. Budapest , 1942. című munká ja nyomdai költségei-
hez való hozzájárulás címén. 

A Kazinczy Gábor- és neje-alapítvány 1942. évi ka-
matait az osztály Angyal Dávid t. tagnak javasolja kia-
datni. 

A III. osztály 

a Kornfeld-jutalomra Mauritz Béla és Vendl Aladár 
Ásványtan című munká já t a j án l j a . 

A Weiss Fülöp-jutalomra Entz Géza és Sebestyén 
Olga együt tes Balaton-kutatásainak eredményét : A Ba-
laton élete c. művet. 

Az együttesen kezelt adományokból és hagyományok-
ból létesített jutalomra dr. Szentágothai János Vizsgála-
tok a központi agyidegpályák alkalmazásáról c. munká já t 
a j án l j a . 

A Lipótvárosi Casinó által a Kormányzó Ür Ö Főmél-
tósága kormányzata húsz éves forduló jának megünnep-
lésére öt éven át kiírt jutalomra ez idén dr. Jancsó Miklós 
A chemotherapeuticumok hatásmódja c. művet a j á n l j a . 

Több pályatételre nem érkezett pályamű, ezek ú j ra 
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hirdet tetnek. A mostani nagygyűlés összesen 21 pályatétel t 
ír ki; ezek nyomtatásban szétküldettek az osztályoknak, az 
Értesítőben is megjelennek. 

III. A szokásos könyvjuta lomban a következők része-
sülnek: 

a Budapesti Egyetem, bölcsészeti kar : nyelvtud. iro-
dalom: Kővári Ferenc, tör ténet tud. : Mannínger Olga, 
Debreceni Egyetem, bölcsészeti kar : nyelvtud. i rodalom: 
Szilágyi László, tör ténet tud. : P. Gáspár Gabriella; Szegedi 
Egyetem bölcsészeti kar : nyelvtud. i rodalom: Molnár Sán-
dor, tör ténet tud. : Huszár Imre; Kolozsvári Egyetem böl-
csészeti kar : nyelvtud. i rodalom: Gertheisz (Gergely) Béla, 
tör ténet tud. : Kovács Erzsébet ; Pécsi Egyetem bölcsészeti 
kar : nyelvtud. irodalom: Zorkó Ede, történettud. : Hadar i t s 
Vilmos. 

Vikár Béla Kalevala fordítását nyerték: 
a Budapesti Egyetem bölcsészeti karán Nagy Lajos; a 

Debreceni Egyetem bölcsészeti karán Kéki Márton; a Sze-
gedi Egyetem bölcsészeti ka rán Katona Imre; a Kolozs-
vári Egyetem bölcsészeti ka rán Salamon Sándor. 

IV. Az 1943-ban h i rde tendő juta lmak az osztálytitká-
rokkal közöltettek és az ő jóváhagyásukkal kinyomatnak. 
Az összes iilés nem kívánja a pályatételeknek az ülésen 
való ismertetését. 

V. Ezek után a főt i tkár bejelenti, hogy az osztályok 
előző nap délután tar tot t üléseikben megválasztották elnö-
keiket. Az I. osztály ismét Melich János ig. és r. tagot 38 
szóval 4 üres borítékkal szemben, а II. osztály ú j ra Kornis 
Gyula ig. és t. tagot 38 szóval, 1 szavazat esett Vladár 
Gábor 1. tagra, 1 Domanovszky Sándor ig. és t. tagra, 2 
boríték üres volt; a III. osztály 42 szóval egyhangúlag is-
mét Marek József ig. és t. tagot választotta meg elnökévé. 

Az összes ülés ezt örömmel veszi tudomásul. 
VI. A bizottságok régi tagjai minden osztályban ú j r a 

megválasztat tak; új tagokkal a bizottságok megalakulásuk 
után fogják magukat kiegészíteni. 

Helyeslőleg tudomásul szolgál. 
VII. A főti tkár bemuta t j a az osztályok tagajánlásaí t : 

Az I. osztály részéről 

Láng Nándor 

tiszteleti tagnak: 

40 szóval — ellen, 



A ClII. nagygyűlés 9 

az AJ alosztályba 
levelező tagnak: 

Csefkó Gyula 37 szóval 3 ellen, 

a B ) alosztályba 
levelező tagnak: 

Kodály Zoltán 38 szóval 2 ellen. 
Kol tay-Kastner Jenő 26 ,, 13 „ 
Tamási Áron 33 „ 6 „ 

A II. osztály részéről 
tiszteleti tagnak: 

Baranyai Lipót 34 szóval 7 ellen. 

az AJ alosztályba 
rendes tagnak: 

Dolányi (Kovács) Alajos 13 szóval 31 ellen. 
Laky Dezső 22 ,, 21 ,, 
Szladits Károly 37 „ 9 „ 
Tomcsányi Móric 36 ,, 9 ,, 

levelező tagnak: 

Bálás P. E lemér 27 szóval 11 ellen, 
Heller Erik 26 • „ 11 „ 

a B) alosztályba 
levelező tagnak: 

Deér József 26 szóval 11 ellen, 
Fekete Nagy Antal 20 „ 17 „ 
Kumorovitz B. Lajos 28 ,, 10 „ 
Yiski Károly 25 ,, 13 „ 
Ybl Ervin 22 „ 15 „ 

a III. osztály részéről 
a B) alosztályba 

rendes tagnak: 

Illyés Géza 37 szóval 5 ellen. 
Jávorka Sándor 38 ,, 3 ,, 
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Neuber Ede . . . 
vitéz Vendel Miklós 

29 
35 

az AJ alosztályba 
levelező tagnak: 

Egerváry J enő 
Erdey-Grúz Tibor 
Jendrass ik György 

38 szóval 5 el len 
36 „ 7 „ 
37 „ 5 „ 

a BJ alosztályba 
levelező tagnak: 

Bélák Sándor 
Maucha Rezső 

30 szóval 13 ellen, 
36 „ 5 „ 

VIII . A főti tkár jelenti, hogy az Akadémia négy ké-
pet kapot t az utóbbi időben a jándékba , amelyek Ilosvay 
Lajos volt másodelnököt, Concha Győző volt másodelnö-
köt, Kozma Andor és Bérezik Árpád tagokat ábrázol ják . 
Ilosvay La jos arcképét Lötz Károly festette, Concha Győ-
zőét és Kozma Andorét Balló Ede, Bérezik Árpádét Both 
Menyhért . 

A nagygyűlési összes ülés van hívatva arra, hogy el-
hunyt tagok arckép-festményeinek az illető osztályok ja-
vasla tára az Akadémia termeiben leendő elhelyezése felől 
döntsön. Az Ügyrend 10. §-a az Akadémiai Értesítő 1934. 
évi folyamában közölt ha tá roza t ra hivatkozva azt mond ja 
ki, hogy az arcmások kifüggesztéséről az a r ra érdemes ta-
gok e lhúnyta után három évvel lehet határozni és hogy e 
ha tározat titkos szavazással történik. Szétosztatván a sza-
vazólapok, 24 szavazat mind a négy kép kifüggesztése 
mellett dönt, 1 szavazólapon Concha Győző és Bérezik 
Árpád neve töröltetett. 

Az elnök úr Ö Fensége kimondja a határozatot, hogy 
a négy kép kifüggesztendő az Akadémia termeiben. 

IX. A főti tkár bemuta t ja az ünnepélyes közülés tárgy-
sorát. Neuber Ede 1. tag gyengélkedése miatt nem tud ja 
t anu lmányá t személyesen felolvasni, e r r e ő és az Akadémia 
Issekutz Béla 1. tagot kéri fel. 

X. A főt i tkár jelenti, hogy az elnökség a mai viszo-
nyok közt nem látta helyesnek a szokásos lakoma megtar-
tását. 
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XI. Az elnök úr Ő Fensége a jegyzőkönyv hitelesíté-
sére Domanovszky Sándor ig. és t. tagot és Lukinich Imre 
ig. és r. tagot kéri fel és az ülést bezár ja . 

a M. Tud. Akadémia CIII. nagygyűlésének 1943. május 14-én tartott 
elegyes és összes üléséről. 

Elnök: József kir, herceg ig. és t. t ag úr Ö Fensége. 
Je len vannak: Ravasz László, Csengery János Ferenc, 
Szász Károly, Petrovics Elek, Angyal Dávid, Balogh Jenő, 
F inkey Ferenc, Domanovszky Sándor, Kornis Gyula, Zim-
mermann Ágoston, Mauritz Béla, Marek József t. tagok, 
Melich János, Szinnyei Ferenc , Horváth János, Viszota 
Gyula, Solymossy Sándor, Németh Gyula, Förster Aurél , 
Huszti József, Pais Dezső, Kéky Lajos, Hóman Bálint, 
Szentpétery Imre, Angyal Pál , Lukinich Imre, Kolos-
váry Bálint, Hel ler Farkas, Gerevich Tibor, Eckhart Fe -
renc, Fellner Frigyes, Illés József , Schütz Antal , Madzsar 
Imre, Hajnal István, Navratil Ákos, Szekfű Gyula, Mályusz 
Elemér, vitéz Moór Gyula, Fe j é r Lipót, Pogány Béla, 
Vendl Aladár , Gróh Gyula, Hoor-Tempis Mór, Manninger 
Rezső, Herzog Ferenc, Rohr inger Sándor, Szabó Zoltán 
r. tagok. 

A jegyzőkönyvet a fő t i tkár vezeti. 
í- József kir. herceg e lnök az ülést megnyi t ja . Mint-

hogy ezen ülés első tárgya az elnök választása, a választás 
vezetésére felkéri Balogh J e n ő ig. és t. tag, másodelnök 
urat . 

Jegyezte : 

Voinovich Géza 
főtitkár. 

József kir. herceg 
elnök. 

Hitelesítők: 
Domanovszky Sándor ig. és t. t., 

Lukinich Imre ig. és r. t. 

I I I . nap. 

M á j u s 14. 

Elegyes ülés és tagválasztó nagygyűlés. 

Jegyzőkönyv 
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Az elnök úr Ő Fensége e lhagyja a termet . 
Az elnöklő másodelnök kijelenti ' hogy tudomása szerint 

az elnöki székre nincs más jelölt Ő Fenségén kívül. Szót 
kér vitéz Moór Gyula r. tag s a következőket mondja : 

Tekintetes Elegyes Ülés! Nekem részemül jutott az 
a nagy szerencse, hogy az első világháborúban, annak leg-
e le jén és legvégén, a szerb és az olasz harctéren, József 
kir. hercegnek, a legvitézebb magyar tábornoknak pa-
rancsnoksága a la t t vehettem részt a nemzetünk létéért vagy 
nemlétéért vívott élet-halál harcban. Jó l emlékszem, mit 
jelentett nekünk, magyar katonáknak, akkor az a hír, 
hogy Sabácnál a királyi herceg köpenyegét és s a p k á j á t 
ellenséges puskagolyó fú r t a át. Büszkék voltunk; osz t rák 
tábornokról ilyent nem igen hallottunk. 

Ne méltóztassanak azonban még sem azt hinni, hogy 
most az egykori parancsnokom iránti tisztelet és ragasz-
kodás beszél belőlem. Jó l tudom, hogy az, hogy ő a leg-
vitézebb magyar tábornok, még nem jogcím a Magyar Tu-
dományos Akadémia elnöki székére. József kir. herceg-
nek, az akadémikusnak, a III. osztály régi tagjának azon-
ban igen bő jogcímei vannak e magas méltóság betöltésére. 
Ezek közül egyet emelek ki. 

Tegnapelőtt , a Nagyjvitalom körül kifej tet t vitában, 
megvallom, nem minden felindulás nélkül vettem részt . 
De nagyon megnyugtatott , hogy az elnöki székben éppen 
a Kir. Fenség ül. Az ő jéghideg nyugalmán látszott, hogy 
mennyire a viharzó el lentétes felfogások hullámverése fe-
lett áll. Egy percig sem lehetett kétséges, hogy ő mind a 
két ál lásponttól egyformán távol áll, mindenik fe le t t áll 
és nem lesz másra gondja , mint arra , hogy a szabályokat 
megtartsa és megtartassa, hogy az Akadémia tekintélyét 
óvja. 

Akkor, a vita hevében, egy ki je lentés t tettem a köz-
életi előkelőségekről; jellemző, hogy észre sem vettem, 
hogy e szót r eá j a is lehetne vonatkoztatni : lelki előkelő-
ségével annyi ra felette ál l t annak, ami t „közéleti előkelő-
ségnek" szokás nevezni. És éppen akkor , mikor azt a kije-
lentést tettem, nagyon jó érzés volt számomra látni azt, 
hogy az elnöki székben nyugodt fenséggel ül — a Királyi 
Fenség. 

Mint a legfiatalabb rendes tagok egyike vagyok jelen 
az elegyes ülésen. Az öreg rendes tagok és a f ia tal leve-
lező tagok közt a középen állok. Ha tegnapelőtt széthúzás 
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okozója voltam, ezt jóvátehetem talán azzal , hogy igyek-
szem az összefogás gondolatának szolgálatába ál lani és 
kifejezést adni annak az öreg rendes tagok és a fiatal leve-
lező tagok lelkéből egyaránt feltörő összhangzatos kíván-
ságnak, hogy az elegyes ülés — szeretett és nagyrabecsült 
másodelnökünknek, Balogh J enő ő nagyméltóságának ja-
vas la tá t elfogadom — a Magyar Tudományos Akadémia 
elnöki székét újból József kir. herceggel töltse be. — 

Az elnöklő másodelnök úr elrendeli a szavazást, 
amelyre névvel e l lá tot t és üres lapokat osztanak ki borí-
tékkal. A szavazatokat a névsor felolvasása szerint a d j á k 
be. Begyűjtetvén a szavazatok és megolvastatván, az elnöklő 
másodelnök úr megál lapí t ja , hogy 49 szavazat ada to t t be, 
ebből József kir. hercegre 47 szavazat eset t . (Egy szavazó 
iapra Szekfű Gyula, egyre Láng Nándor neve volt felírva.) 

Az elnöklő másodelnök úr felkéri az osztályelnököket, 
hogy a választás eredményét a megválasztott elnökkel tu-
dassák. Ö Fenségét a terembe léptekor a tagok meleg él-
jenzéssel köszöntik. 

Balogh Jenő másodelnök úr az ú jonnan megválasz-
tott elnököt szép beszéddel üdvözli, melyben a főhercegi 
családnak az Akadémiával való állandó kapcsolatá t mél-
ta t ja , a nagy nádoron kezdve. Ő Királyi Fensége köszö-
netet mond a bizalomért. 

II. Az újból megválasztott elnök el foglal ja az elnöki 
széket és elrendeli a szavazást a másodelnökre. 

A szavazás az előbbi módon megtörténik. 
Megszámlál ta tván a szavazatok, kihirdettetik, hogy 

49 szavazat ada to t t be; 40 esett Vendl A ladá r r. tagra, 
így az elegyes ülés másodelnökké Vendl A l a d á r r. tagot, 
a III. osztály t ag j á t választotta meg. (1 szavazólap üres 
volt, 4 lapra Zimmermann Ágoston neve volt felírva, 3 
lapra Mauritz Béla t. tagé, egyre Marek Józsefé.) 

Az elnök úr Ö Kir. Fensége melegen emlékezik meg 
a lelépő másodelnök úr munkásságáról, továbbra is kéri 
támogatását és az Akadémia ügyeiben való részvételét. 
Ezután üdvözli az ú j másodelnököt. 

Az elegyes ülés véget ér. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök úr ő Kir. Fen-

sége Balogh Jenő ig. és t. tagot és Vendl A ladá r r. tag, 
másodelnököt kéri föl. 

III . Nyomban megkezdődik a tagválasztó nagygyűlés. 
A főt i tkár jelenti, hogy az Igazgató-tanácsban két szék 
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ürül t meg az Akadémia á l ta l választott tagok sorában. 
Az egyik Szinnyei József r. tag, főkönyvtárnok helye, kéri, 
hogy ezt formai okokból ne töltsék be a főkönyvtárnok meg-
választásáig. A másik Hegedűs Lóránt tiszteleti tag helye. 
Az Igazgató-tanácsban az Akadémia Balogh Jenő ig. és 
t. tagon kívül nincs jogász taggal képviselve. Az Igazgató-
tanács jogi kérdésekben többször fordult Kolosváry Bálint 
r. taghoz útbaigazításért és tanácsért . Tisztelettel a j á n l j a 
Kolosváry Bálint megválasztását az Igazgató-tanácsba. 

A választásra névvel el látot t és üres lapok oszta tnak 
szét borítékkal. A megej te t t szavazás eredményéül az 
elnök úr ő Fensége megál lapí t ja , hogy 47 szavazatból 46 
Kolosváry Bál int r. tagra esett, így őt az elnök úr Ő Fensége 
az Igazgató-tanács tagjának jelenti ki. 

IV. Következik a szavazás golyókkal az osztályok 
ál tal a jánlot t tiszteleti, rendes és levelező tagokra. 

levelező tagnak: 
Kodály Zoltán, a Zeneművészeti Fő-

iskola t aná ra 34 szóval 8 ellen, 
Kol tay-Kastner Jenő, az olasz nyelv 

és irod. tört . egyet. ny. r. tanára . 26 ,, 10 ,, 
Tamási Áron író 34 „ 8 ,, 

II. osztályba 
tiszteleti tagnak: 

Baranyai Lipót ig. tag 39 szóval 9 ellen, 

Az I. osztályba 
tiszteleti tagnak: 

Láng Nándor r. tag 41 szóval 2 ellen, 

az A) alosztályba 
levelező tagnak: 

34 szóval 7 ellen 

az A) alosztályba 
rendes tagnak: 

Szladits Káro ly 1. t. 
Tomcsányi Móric 1. t 

39 szóval 5 ellen, 
41 „ 4 „ 
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levelező tagnak: 

Bálás P. Elemér, a jog- és ál lamtud. 
egyet. ny. r. t aná ra 35 szóval 10 ellen, 

Heller Erik egyet. ny. r. tanár , bün-
tetőjogász 34 ,, 15 „ 

III. osztályba 
a B) alosztályba 

rendes tagnak: 
Illyés Géza 1. t 37 szóval 2 ellen, 
Jávorka Sándor 1. t 31 ,, 3 ,, 
Neuber Ede 1. t 30 „ 5 „ 
vitéz Vendel Miklós 1. t 28 „ 2 „ 

az A) alosztályba 
levelező tagnak: 

Egerváry Jenő, műegyet. ny. r. tanár, 
matematikus 28 szóval 5 ellen, 

Erdey-Grúz Tibor, egyet. ny. rk. 
tanár , a fizikai kémia művelője 24 ,, 8 ,, 

Jendrass ik György a Ganz-gyár ve-
zérigazgatója, gépészmérnök . . 25 „ 4 ,, 

a B) alosztályba 
levelező tagnak: 

Bélák Sándor, az általános kór tan 
egyet. ny. r. t aná ra 24 szóval 6 ellen, 

Maucha Rezső egyet. m. tanár, kísér-
letügyi főigazgató 22 ,, 3 ,, 

Az elnök úr Ő Fensége a választás eredményét ki-
hirdeti; több tárgy nem lévén, a jegyzőkönyv hitelesíté-
sére felkéri Finkey Ferenc t. tagot és Navrati l Ákos r. 
tagot és az ülést berekeszti. 

Jegyezte : Hitelesítésül: 
Voinovich Géza József kir. herceg 

t. t., főtitkár. ig. és t. t., elnök. 

Hitelesítők: 
Finkey Ferenc t. t. 
Navratil Ákos r. t. 
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Ünnepélyes közülés. 
1943. május 16. 

a) Elnöki megnyitó beszéd. 

Gróf Zrínyi Miklós hadvezér katonai elvei a két világ-
háborúban. 

Tartotta JÓZSEF KIR. HERCEG, elnök. 

Gróf Zrínyi Miklós hadvezér, író és költő, a szigetvári 
hős dédunokája , több dolgozatban hagyta hát ra érdekes 
katonai, hadászat i és harcászati elveit. Ezek sokszor éles 
el lentétben á l lanak az akkori nagy hedvezér, Montecuccoli 
tábornagy harcvezetésével, harcmodorával , amit Zrínyi is-
métel ten kidomborít müveiben. 

Ezekről itt nem akarok külön megemlékezni és csakis 
párhuzamot szeretnék kurta vonásokban vonni Zrínyi ka-
tonai elvei és a két világháborúban érvényesült sikeres 
vagy sikertelen elvek között. 

Zrínyi fényes haditettei annyi ra ismeretesek, hogy eze-
ket fölösleges itt fölemlítenem és csak katonai lelkének 
ragyogó hazafiságából fakadó megnyilatkozásaiból kívánok 
egyet-mást idézni, hogy világot vessek hadászat i és har-
cászati felfogására. 

Ő elsősorban hazafi és katona volt, amit egy beszédé-
ben le is szögezett, azi; mondván: 

„Genius enim meus magis me ad t ractandum gladium, 
pro utilitate Patr iae , quam ad gestandam togam invitât!" 
— vagyis: „Szellemem inkább a haza hasznára forgatott 
kardhoz szólít, mintsem a tóga viseléséhez!" 

Szíve-lelke hadi dicsőségre vágyott, minden más mel-
lékes foglalkozás volt részére, mint azt sokhelyütt maga is 
mondja . Itt azonban sok keserű csalódást okoztak neki 
császári vetélytársai . Hogy csak egyet említsek: az 1663— 
1664. évi dicsőséges téli h a d j á r a t é r t I. Lipót császár Re-
gensburgban fényes hálaadó istentiszteletet és körmenetet 
tar tot t ; hercegi címet akar t neki adni; de az ú j a b b had já -
ratban Montecuccolit, Zrínyi e lkeseredet t el lenfelét , bízta 
meg a fővezérlettel, nem pedig őt! — Pedig Zrínyi nem a 
sok idegen, szedet t -vedet t zsoldossal, hanem sa já t magyar 
erőkkel akar ta a török rabiga alól hazánkat fölszabadítani. 
Ez volt leghőbb vágya és a sikerben teljes meggyőződéssel 
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bízott. Azt aka r t a , hogy a petyhüdt nemzet sa já t e re jé t 
össze tud ja szedni és ha ez sikerül és megveri, kiűzi a tö-
rököt, akkor tud ja , hogy régi nagyságában ta lpra is tud 
állani a magyar és úr lesz hazá jában. 

Ehhez nem banderiális csoportokból álló, hanem az 
egész nemzetet magába fölölelő nemzeti hadseregre volt 
elsősorban szüksége, mely csak egy hadvezérnek engedel-
meskedik és nem hord ja magában a siralmas mohácsi vész 
veszedelmes cs í rá já t . 

így vívhat ja csak meg élethalál küzdelmét és csak 
így szabadulhat föl idegen segítség nélkül a török rabiga 
alól, így biztosí that ja hazá ja önálló, független létét. Azt 
vallotta, hogy a magyarnak egyedül, mások segítsége nél-
kül kell a törökkel végeznie, mert különben a török rab-
igából mások ura lma alá kerülhet , ami pedig éppen olyan 
rossz volna. A nemzetnek legfontosabb érdeke, hogy maga 
legyőzvén a törököt, függetlenségét megóvja. Ezen elv 
katonai műveiben több helyen csillan föl, és nemzete létét 
féltő szeretetének megható megnyilvánulása. 

Ő volt az, aki, bár körül ir tán, de mint föltétlenül szük-
ségeset jelezte az általános hadkötelezettséget, mert a nem-
zet csakis tel jes erejének latbavetésével győzheti le a 
törököt. 

,,A török áfium ellen való orvosság" c. kitűnő kis mű-
vében és a „Tábori kis t rac tá"-ban egy á l landó magyar 
hadsereg fölál l í tását t a r t j a föltétlenül szükségesnek. Le-
gyen ez jól felszerelve, jól begyakorolva, fegyelmezve. Ez 
legyen az a szi lárd mag, mely köré a nemzeti hadsereg 
egész erejével gyülekezik. . 

Zrínyi nem volt híve az el lenfél támadását beváró had-
viselésnek, ősi elvek szerint a kezdeményezés híve volt és 
azt vallotta, hogy a támadó félnek kezében van minden 
előny. — Lám a két világháború Zrínyi halhata t lan igazá-
nak fényes bizonyítéka. Ri tkán vált be a védelmi küzde-
lem és mindannyiszor a védőnek irtóztató vér- és anyag-
veszteségbe került . Végeredményben akár előrelátásból, 
aká r kényszerből a védő visszavonulására vezetett, ha nem 
sikerült neki a kezdeményezést erélyes e l lentámadással 
magához ragadni. 

A doberdói fennsíkon 11 szörnyen véres, nagy védelmi 
csata után, mikor m á r komoly veszélyt jelentő módon kez-
dett töredezni a védelem, éppen utolsó percben indult meg 
a győzelemre vezető nagy támadásunk, mely a Piaveig vitt 
A k a d é m i a i Ér tes í tő . 2 
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előre és mérhetelen zsákmányt és számtalan foglyot ho-
zott. 

Hasonló volt Gorlice, mely a Kárpátok, egész télen 
á t tartó, véres nagy csatái a la t t ére t t meg, akkor, mikor a 
t ámadó és védő már a végsőkig ki volt merülve. 

A mostani háborúban nyugaton a védelem mindenüt t 
összeomlott, még a híres, óriás Maginot-vonal is semmivé 
lett a németek kezdeményező, ha ta lmas támadásának súlya 
alat t . 

A 25 évig mindent csak a fegyverkezésre fordító oroszt 
a Volgáig veti vissza a támadás, de mikor kezébe tud ja 
ragadni a kezdeményezést , a nagyszerű német és szövet-
séges hadseregek kénytelenek messze hátrálni és kitérni, 
hogy megóvják vereségtől hadseregüket addig, amíg ké-
pesek lettek ú jabb sikeres támadássa l a kezdeményezést 
magukhoz ragadni. 

Zrínyi ezen elvét még azzal is kiegészíti, hogy a fe-
gyelmezett, lelkesen bátor, jól vezetett és fölszerelt hadse-
reg még a túlerővel szemben is győzelemre vihető, mert a 
túlerő nem okvetlen biztosítéka a győzelemnek. 

Azóta számos had já ra t , u to l já ra pedig a két világhá-
ború ismételten bebizonyította ezen ál l í tás helyességét. 

Zrínyi hadviselési elveit, Savoyai Jenő törökverő had-
jára ta iban és később, nagy Frigyes és Napoleon háborúi-
ban és a két világháborúban mind ú j r a megtalál juk, melye-
ket ő nemcsak s a j á t tapaszta la ta i ra épített föl, hanem a 
világ- és haditörténelem nagy hadvezéreitől és kiválóságai-
tól tanult . Jul ius Caesar és a mások h a d j á r a t á t és vezetését 
tanulmányozva, azoknak megállapí tásai a lap ján fe j te t te ki 
sa já t , valóban kitűnő és szép irályban lefektetett hadászati 
elveit és a legfontosabb hadvezéri tudnivalókat. 

Bölcsen azonban megál lapí t ja azt is hogy: 
„Nincs az hadakozásnak oly regulája , kit okvetlenül 

megtar thasson a hadnagy (Hadak nagyja — hadvezér) , 
különböztetni kell és változtatni a dolgokat az mint az idő 
és az a lkalmatosság parancso l ja !" 

Ugyanezt az elvet vallotta Napoleon is, mondván: 
,,Ce sont les circonstances seules, qui dominent dans 

la guer re !" 
Zrínyi egyik discursusában megmagyarázza az t is, 

hogy: ,,az körülményekhez kell a lkalmazkodnia a hadve-
zérnek; ki kell térnie a harc elől, ha a kockázat nagy, még 
inkább, ha a vereség valószínű, vagy éppen biztos, de min-
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den kínálkozó előnyös a lka lmat ki kell használni; ehhez a 
hadvezérnek értenie kell!" 

Mit csinált a német hadvezetőség midőn látta, hogy 
az orosz szovjet óriás túlerővel ront gyenge á l lásainak? 
— Kitért, és most, midőn az ellenség gyengül, kihasználja 
az első lehetőséget és megindí t ja sikeres e l lentámadását . 

Lássuk csak, mit csinált Rommel tábornagy kicsiny 
hadseregével többezer kilométeres úton folyton kitérve 
a hata lmas angolszász haderő támadásai elől, egyik csa-
páet a másik után mér te az u tána nyomulóra, hogy azt ad-
dig gyengítse, míg elérkezik annak ideje, hogy másként 
cselekedjék. 

Mindez úgy történik, ahogy az t Zrínyi a hadvezér kö-
telmének áll í t ja be. 

Szerinte a szerencsére is lehet bizonyos fokig építeni, 
de nem szabad benne vakon megbízni. 

„Szükséges minden kicsin dolgot nagynak tartani, ha 
az akadályainkra lehet. Nem múlik el egy szempillantás, 
amely ne legyen drága és n a g y é r d e m ű . . . Tartozunk ar ró l 
a morális szentenciáról emlékeznünk: Bonum ex perfecta 
causa, malum vero ex singulis defectibus venire potest ." 
Azu tán : „Stultitia unius est félicitas a l ter ius!" Vagyis: „А 
jó tökéletes okból, a rossz csekély hibákból keletkezhe-
t ik!" Azután: „Egyiknek ostobasága a másiknak boldog-
sága!" 

Zrínyi egy ma is megdönthetet len elvet vall tábori kis 
t r ac tá jában azt követelte, hogy a csapatok elváltán nyo-
mul j anak elő, de a csatát egyesül t erővel vívják meg. Ké-
sőbbi nagy német vezérek és Napoleon elve is ez volt: 
„Get rennt marschieren, vereint schlagen." 

Éppen így a két világháborúban, különösen védelmi 
harcokban nélkülözhetetlennek bizonyult követelmény volt 
Zrínyi egyik alapelve, hogy a hadviselés egyik legfontosabb 
tényezője a folytonos tevékenység. Ha ez nincsen meg, 
akkor hiába várunk győztes kimenetelt . A hadvezér e nél< 
kül eredményeket aligha lesz képes fölmutatni. 

Az első világháborúban többször volt a lkalmam látni, 
hogy ha ellanyhult a tevékenység, biztosan megjöt t a meg-
lepetés, mely mindig igen kellemetlen következményekkel 
járt . 

Zrínyi megkapóan mondja ki, amit a világháborúban 
én is mindenkoron tapasz ta l tam és ami hitemet az el jö-
vendő boldogabb magyar jövőben megingathatlanná tette. 

2* 
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„A magyar hadakozásra a legalkalmasabb és ha 
a k a r j a , a legvitézett nemzetség!" 

A sorok között kiolvashatjuk, hogy Zrínyi a fegyel-
mezést t a r t j a egyik legfontosabb követelménynek, mert 
szerinte ez a magyarnak leggyengébb oldala, mert itt min-
denki csak parancsolni akar , de engedelmeskedni senki. 
Hozzá teszi, hogy bizony fegyelem nélkül a hadseregnek 
semmi értéke nincsen! 

Érdekes Zrínyinek azon követelménye, hogy a csapa-
tokat a hadszíntérhez a lkalmazkodva kell megszervezni 
(Tábori kis t rac ta ) . 

Láttuk ezt a világháborúban és éreztük ennek néha 
döntő fontosságát is, úgyhogy külön-külön kellett kiké-
pezni és megszervezni a hadszínterek szerint csapatainkat. 

Montecuccoli szerint a hadsereg nem lehet egy bizo-
nyos létszámnál erősebb, mert annál erősebbet mozgatni 
és élelmezni lehetetlen. Ezzel szemben Zrínyi azt mondja, 
hogy nagy háborúban a nemzet egész e re jé t kell latba 
vetni. Ebben bennünket az e l l á tás gondja meg ne akadá-
lyozzon, mert nem a hadseregnek kell az adminisztrációhoz, 
hanem ennek a hadsereghez alkalmazkodni. Tényleg, ha 
Zrínyi szerint létrehozták volna az á l landó erős hadsereget, 
akkor a magyar történet másképen alakulhatot t volna és 
a későbbi sok keserves tragédia talán nem következett 
volna be! Maga mondja , hogy ez lenne „megmaradásunk 
fundamentuma!" Magyar és nem idegen zsoldos hadsere-
get aka r létesíteni, mert az idegent magyar szempontból 
megbízhatat lannak ta r t ja . Csak a kiképzést a k a r j a egye-
lőre idegen kézbe tenni, mert a magyar akkor a hosszú há-
ború után nem tudot t tiszteket előállítani. 

Ez is emlékeztet a két világháborúra, melyekben sok 
német tiszt vezette nálunk a harci oktatást . 

Hozzáteszi azonban: „De mihelyt a magyar megtanul, 
nem kévánok oztán ilyent is másut t keresni!" Elgondolása 
az, hogy a magyar nemzeti hadseregben a tiszti helyeket 
csak magyarokkal töltsék be, mert a magyar csapat a ma-
gyar tisztekkel legalábbis kétszer, de tán tízszer annyi t ér. 
mint ha vezetői idegenek. 

Szomorú tapasztalataim vannak ezen irányban, hiszen 
többször lát tam, midőn a magyar csapatot vezető tisztek 
egy kukkot sem tudtak magyarul, s így csapatuk lelkébe 
nem pi l lanthat tak bele, nem hatot tak reá; ott hiába ke-
restem lelkesedést, hiszen csupa félreértésből állott a tiszt 
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viszonya embereihez. Erről csak annyit mondok itt, hogy 
sok balsorsot kerülhetet t volna el nem egy magyar csapat, 
ha idegen a jkú t iszt jei t nem tekintet te volna rosszakaratú 
idegennek és a tiszt csapatá t értelmetlen és csökönyös 
elemnek. 

Zrínyi az Áfium-ban, de másu t t is a katonai fegyelmet 
emeli ki, mint a legfontosabb követelmények egyikét. Bi-
zonyí t ja , hogy a valódi szabadság sehogysem ellenkezik a 
katonai fegyelemmel; ellenkezőleg, jól kiképzett s minde-
nekfölöt t jól fegyelmezett hadsereg a szabadság legbizto-
sabb oltalmazója. 

A katonai fegyelem soha sem jelent szolgaságot, ha-
nem a sa já t akara tnak, hazaf ias meggyőződésből eredő 
önkéntes a lárendelésé t az e lő l já ró akara ta alá, az össz-
egész javának előmozdítására. Zrínyi bölcsen látta, hogy 
fegyelem nélkül a csapat nem ér semmit és a lkalmazása 
semmit sem ígérhet. 

, ,Mátyás kirá ly — mond ja Zrínyi — nagy dolgokat 
végben nem vitt volna, ha ő rendta r tás t magában nem csi-
nál t volna és disciplinât: az nélkül a had nem had hanem 
confusio!" 

Zrínyi a török elleni védelemre három vonalat akar t 
fölállítani. Kettőt a tu la jdonképeni védelemre, a harmadi-
kat pedig egy 12,000 főből álló mozgékony sereg központi 
föláll í tásában, honnét mindenhova hamar el tud jutni, 
hogy a döntést kierőszakolja, tehát az aktív védelmet í r ja 
elő és hozzá teszi, hogy nem elég a támadást kivédeni, ha-
nem támadással kell azt vissza vetni! Egy arculcsapásér t 
kettőt, hármat is adunk ! " 

A két világháborúban minden védelemnél megtalá l juk 
az e l lentámadások szükséges a lkalmazását , mert e nélkül a 
védelem mindjobban lemorzsolódva végre is összeomlik, 
ha a támadóban van elég ki tar tás . Ez a ruganyos védelem 
m á r az első világháborúban is többször alkalmaztatot t , 
kivévén a doberdói fennsíkon és a kárpát i nagy téli csaták-
ban, ahol eleve ki volt mondva, hogy a legelső vonalat kell 
okvetlenül és minden körülmények között tar tani . Ez csak 
í g y volt kisebb-nagyobb ingadozásokkal lehetséges, hogy 
kisebb betöréseknél azonnal, nagyobbaknál gondosan elő-
készí tet t e l lentámadásokkal dobtuk ki ú j r a az ellenséget 
állásaikból. Tehát Zrínyi elvei itt is a lkalmaztat tak. 

Ő bölcsen az t mond ja — Mátyás királyról írott gyö-
nyörű elmélkedéseiben: „Mindenkor álnokságot kell gon-
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dőlni az el lenségről: Turpe est dicere: non pu ta rem!" —• 
,,Csúnya dolog azt mondani: nem hittem volna!" 

Ugyanebben a művében Mátyás király egyik hadi ta-
nácskozásáról emlékezik meg: 

,,A király legutolsó volt a maga sententia mondásában. 
Én azt nem javallom, hogy a király a maga voxát k imondja 
a tanácsban, mer t ha legelőször szól, bizonyosan senki 
u tána a tanácsban ellenkezőt nem mond, ha utolszor, úgy 
is a maga voxára kényszeríti térni azokat, akik először 
szólottak. Legjobb tehát hallgassa meg mindnyá juka t és 
figyelmesen szenvedje pro et contra való disputatiokat, ne 
concludál jon ott semmit, hanem magában tar tsa a conclu-
siót és amikor aka r j a , akkor tegye világosságra a maga 
szándék ját : így az ő tanácsának is megmarad libertása, a 
végzettnek sem híresedik el végzése, amint szokott más 
tanácskozásban lenni." 

Szerintem Zrínyinek ezen meggyőződésében teljesen 
igaza van! A vezér hallgassa meg tanácsosait, de döntsön 
maga szabadon és ne próbál jon többféle tanácsot össze-
egyeztetni. 

A törökkel szemben Bécs meghal lgat ta Zrínyi, Monte-
cuccoli és mások tanácsát és próbál ta összeegyeztetni s 
lett belőle egy szerencsétlen és végzetes haditerv-egyveleg, 
melynek keserű következményeit elsősorban Magyarország 
sínylette meg, mert így a törököt nem tudták legyőzni. 
Pedig az t hiszem, ha Zrínyi erélyesen támadó terve jut 
érvényre, akkor másképen fordul a magyar sors. 

Ugyanez történik az első világháborúban 1918 nyarán, 
midőn két versengő hadseregcsoport-parancsnok javaslatát 
e l fogad ják a helyett , hogy a hadvezetőség már kiadott, 
szerintem biztos győzelemre vezető parancsát ha j ta t ták 
volna végre. Az erők szétforgácsolódtak és a csapatok 
ragyogó hősiessége ellenére a nagy csata siralmas veresé-
günkkel végződött annak ellenére, hogy egyes helyeken az 
erőkhöz mérten olyan sikereket ért el haderőnk, melyeket 
nagy győzelemmé lehetett volna kiszélesíteni, hogyha az 
első tervnél marad tak volna meg. 

Vessünk egy pillantást még Zrínyi tanulságos Apho-
rismáira: 

,,Az jó hír o lyan mint a vaslánc, amely nem egy kari-
kából lészen meg, sem háromból, sem tízből, hanem sokból: 
igy egy cselekedettel nem mind já r t nyerhetsz jó hír t és 
nevet, sem egynéhányból, hanem sokbul, és ha nyersz is 
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és veszteg heversz, elvész a híred, mint a vas láncot a 
rozsda megeszi; e l jön egy más ú j ember, az ki első csele-
kedeteivel e l fo rd í t j a rólad a világ szemeit ő magára. Köss 
ezér t karikát karikához, és úgy lészen lánc; ne bízd a r ra 
magada t : én immár megmutat tam magamat ki vagyok, elég 
az; mer t szintén azzal veszted el magadat !" 

Lépten-nyomon találkozunk a történelem minden sza-
kában ilyen igazságtalanságokkal, melyek csak ritkán ve-
zettek jó eredményre. 

,,Ha az ellenség országában haddal bemensz, minden-
ről gondoskodjál és arrul is, miképen visszajöhess; ne légy 
mint az hal, mely nem gondolja visszajöhet-e a varsából, 
csak menten mégyen bele. Va j ki sok vész el úgy, hogy sem 
eleit, sem utol ját meg nem gondol ja !" 

1914-ben Rennenkampf orosz tábornok Tannenbergnél 
beleszaladt Hindenburg csapdájába , melyből többé nem 
kerül tek ki csapatai. 

,,A gyorsaság oly szükséges a hadiál lapotban, hogy 
talán semmi nem szükségesebb annál azért , hogy véletlen 
ta lá ld az te ellenségedet, azért , hogy az üdő vagy más 
galiba meg ne gátol ja a te szándékodat 

Ezen bölcs mondást igazolja a német nyugati offen-
zíva a mostani háborúban! 

,,Az várakat és erősségeket, melyeket ellenség orszá-
gában nyersz, jól megfontold, ha hasznos-e megtartani 
avagy nem, szükséges-e neked avagy akadályos; vess jó 
számot, árt-e vagy használ, ha kezedben van. Az erőssé-
get aki meg a k a r j a tartani, eszében vegye, hogy egyik ré-
szét a hadának kell megtartani benne kell hadni, avval 
hada megkissebbedik, profuntolni kell gyakorta, az penig 
akadá lyára lehet. És végtére, ha az ellenség megszáll ja, 
meg kell segíteni, talán szintén akkor, mikor néked más j ó * 
alkalmatosságod volna másut t valahun valami jót csele-
kedni. Mikor azér t észbe veheted, hogy nem hasznos néked 
az erősséget tar tani , rontsd le." 

íme Ivangorod, Szebasztopol és más várak kétségtelen 
előnyével szemben Przemysl és Sztálingrád! 

,,A hír olyan mint a hegyről gördülő hó, az mely mind 
többet ragad magához. Nagynak, rettenetesnek, számosnak 
m o n d j a a hír az e l lenséget . . . Gyakorta így vagyon, de 
nem mindig: történik olykor, hogy kisebb a hír mintsem 
valója . . . Az ember, aki kevésnek ta r t ja és semminek gon-
dol ja ellenségét, mindenkor ká r t v a l l . . . " 
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1914 karácsonya körül, mikor Przemysl fölszabadítása 
cél jából a cs. és kir. 4. és 3. hadsereg nagy támadásba kez-
dett , mely szép kezdeti sikereket tudott elérni, végül pedig 
óriás veszteségek közepett e lakadt és messze vissza szorít-
tatott , mert az ellenséget rosszul fölszerelt, ócska tüzér-
séggel el látot t hi tvány és gyenge erőnek jelezték a felsőbb 
parancsnokságok, pedig a legkiválóbb, kitűnően kiképzett 
és fölszerelt szibériai csapatok túlerejével állottunk 
szemben. 

A t i toktar tásról a többek között Zrínyi azt mondja 
52. aphor i smájában . 

„Tudnod kell, hogy a titok kulcsa annak a ládának, 
ahol a te szerencséd fekszik és zárva vagyon, és egy nyíl. 
aki a te páncélodat megjár ja . Ne veszesd el a kulcsot, mert 
ha az ellenség keziben akad, ő sáfárkodik az te ládádból 
a te szerencséddel, ő megszaggat ja minden páncérodat és 
vas derekadat . De tudni és ismerni kell ennek a kulcsnak 
őrzését és hányfé le módon veszthetni e l ! " 

Ezután e lmondja , hogy kiknek a szá ján libben el a 
titok. A részeg, a bosszús, a nyerészkedő és a gyáva embe-
rek a veszélyesek. 

Nem kell külön kiemelnem, hogy az első világháború-
ban mennyi ba j és balsors t ámad t a t i toktar tás megszegése 
miatt . Sokszor, mielőtt valami megéret t volna, már tudta 
úgyszólván az egész birodalomban mindenki, így természe-
tesen az ellenség is. 

„Ha békességre van szükséged — mond ja másut t — 
ha egy kis ideig suspensióra, ha valami más dologra: ne 
mutasd soha, hogy félelemből keresed azta t , hanem valami 
más okbul, és ha lehet azon mesterkedjél , hogy az ellen-
séged proponál ja és kér je tüled. Va jmi nagy szarva nő 

^el lenségednek, ha tégedet koldulva lát maga után, főkép-
pen ha eszében veszi, hogy félelemből cselekszel!" 

Sajnos lá t tunk ilyesmit minden keserves következmé-
nyével 1918-ban! 

„Nagy vétek, bizonyára — úgymond — és nagy botlás, 
ha az ellenségre küldesz seregeket más seregeknek segít-
ségére, egyenkint küldeni és nem együtt, mert ha egy cso-
por to t küldesz, az t hamar megverik, másikat is, harmadikat 
is. És így mind együtt kell küldeni, ha azt akarod, hogy 
ef fec tusa lehessen!" 

Ezt lát tuk Lucknál, ahol apránkint i segítség nem javí-
tot ta meg a helyzetet, hanem azt is fölmorzsolták az ese-
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mények és bekövetkezett a nagy katasztrófa, melyet később 
nagy erőmegfeszítéssel lehetett csak jóvátenni. 

„Szükséges, hogy a kapitán hagyjon népet, amely har-
conkívül álljon olyan mindennemű történetre, vagy had 
segítségére, vagy ellenség i jesztésére; az legyen legutolsó 
segítő sereg!" 

Zrínyi ezen p á r szava leszögezi a ta r ta lék tar tás szük-
ségességét. Későbbi háborúkban lá that juk a tar talékok 
döntő szerepét, a k á r a támadásban, akár a védelemben. 

Megál lapí t ja továbbá, hogy jó hadvezér csak az, aki 
higgadtságát, lélekjelenlétét soha, még a legnagyobb küz-
delmekben és legnehezebb körülmények között sem veszti el, 
ellenkezőleg, a veszély növekedvén, nyugalma és higgadt-
sága is növekszik! — Higgadt, é re t t megfontolás után ha-
tároz és ha határozott , szilárdan kitart e lhatározása mel-
lett . . . Legyen t isztában azzal, hogy mikor kell védő harcot 
folytatni és így az ellenség e r e j é t fölmorzsolni és mikor 
kell erélyes, gyors támadással a győzelmet kierőszakolni. 
A terep, saját hadunk és az el lenség állapota kell, hogy 
elhatározásunkat mérlegelje. Ezé r t a körültekintés és min-
den eshetőségre való gondoskodás szerinte a vezér legszük-
ségesebb, legfontosabb kötelmei közé tartozik. A vezérnek 
mindig ott kell lennie, ahonnét a viszonyokat legjobban át-
tekintheti és az egészet vezetheti. 

Zrínyi a gyors hadmüveleteknek híve! — íme a má-
sodik világháborúban minden Zrínyi ezen elvét erősíti meg. 

A z üldözésben bizonyos óvatosságot tar t szükséges-
nek, nehogy a vigyázatlanul minden eshetőségre föl nem 
készülten az ellenség után rohanó győztes vesztébe fusson! 

így vitte Po t jo rek Szerbiában pusztulásba hadseregét! 
Hasonló történt 1914 karácsonykor Dukla fölött, mikoris 
a túlhajszolt üldözésben több had tes t teljesen elvérzett és 
minden szerzett e lőnyt elvesztve, messze há t ra szorult a 
Kárpá tok rengetegébe. 

Gróf Zrínyi Miklóst hadtudományi munkáinak minden 
vonásában a hazá ja iránti hűséges szeretet vezette, egész 
működését a magyar honnak a török rabiga alól való meg-
szabadításáért folyta tot t lelki küzdelem ha t j a át és így 
á t k u t a t j a a világtörténelem legnagyobb vezéreinek hadtu-
dományi munkáit, hogy az ebből leszűrt, leghathatósabb 
elvek a l ap ján tud j a megszervezni a magyar hadsereget és 
annak vezéreit, mint ő mondja hadnagyait, a hadászat 
és harcászat terén a legmagasabb fokra emelje . Össze-
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gyűj tö t te minden győzelemnek legfontosabb kellékét és 
ezeket sa j á t gazdag harctéri tapasztalataival kiegészítve 
fektet te le több rendkívül érdekesen és szép irállyal meg-
írt művében. 

Minden sorából, ha még olyan lesúj tó ítéleteket tartal-
maznak is helyenkint, kicseng a törhetetlen akara t , hogy 
a magyarnak hibáit fe l tá r ja és u ta t mutasson ezeknek ki-
i r tására . 

Mint szerető a tya okta t ja csapatait , alvezéreit , min-
denkor készen arra , hogy a makacsokat megfékezze és 
meggyőződése szerint a helyes ú t ra terelje. 

Magyarország függetlenségét meg aka r j a szerezni és 
biztosítani, melyet csak akkor lát biztosítva, ha a magyar 
s a j á t erejével veri ki a törököt, mellőzve bármely idegea 
segítséget, mely úgyis csak ú jabb rabigába döntené. 

Gróf Csáky Istvánhoz írt egyik levelében a legna-
gyobb elkeseredés és lehangoltság hangján emlékezik meg 
Magyarország helyzetéről, azt mondva: 

„Két szeretettel írt leveleit, édes Gróf Uram, nagy 
becsülettel vettem Kegyelmednek, . . . nagy kötelességgel és 
hozzáadással veszem Kegyelmedtől. Ügy látom, minden ve-
szély összeesküdt megnyomorodott hazánkra és nemze-
tünkre, én nem hiszem, hogy sokáig lett volna egy nemzet-
nek is úgy minden rémségen kívül való ügye, mint mine-
künk vagyon. Ügy hallom, Bécsben is semmit sem végez-
hettek az magyarországi urak (azhova én hivatalos sem 
voltam), mert oly rémülésben vagyon az szomszéd nem-
zetség is, hogy csaknem jobban van őneki biztatásra szük-
ségük, hogysem minekünk, az kik elsők vagyunk az ve-
szedelmünkben. Mit fog Isten továbbra adni? nem tudom 
ugyan; de az pogányságnak ret tenetes nagy készületi és 
a kevés applicat ío az kit cselekszünk oltalmunkban, semmi 
jót nem jövendölhetünk belőle." 

Hét hónappal később, ugyancsak gróf Csáky István-
nak föléledő bizalommal í r j a : 

„Mit jövendöljek továbbra? — nem tudom, de még 
appa ren t i á j á t jóra való fordula tunknak nem igen látom. 
Mindazonáltal , mivelhogy az Isten az veszett dolgokban 
leginkább szokta megmutatni hata lmasságát : bizony mon-
dom Kegyelmednek, most sem estem még kétségbe, — 
és assecurálom Kegyelmedet, hogy az imperiumbeli feje-
delmek oyan szívesen fogták az mi dolgunkat, hogy csak 
az mi magyarink egy szívvel lélekkel fogjanak a magok 
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dolgához és res t i tuál ják az militáris disciplinât: nem ve-
szünk el, hanem megfordul jobbra még egyszer állapo-
t u n k ! " 

Kövessük ebben is Zrínyi pé ldá já t ! Ne csüggedjünk 
szörnyen nehéz helyzetünkben. Bízzunk Isten igazságossá-
gában, fogjunk össze törhetlen akarat tal , s a j á t erőnkbe 
vetet t hittel és á l l junk mint egy ember hazánk szent ügye 
mellet t , meghozva éret te és egymásér t minden áldozatot! 

Érzem és törhetlen hittel hiszem, hogy így a közel 
jövőben jobb, boldogabb idők küszöbére fog elvezetni a 
Gondviselés. 

Ebben a reményben nyitom meg Akadémiánk 103-ik 
ünnepélyes közülését. 

b) Főtitkári jelentés. 

Előterjesztette VOINOVICH GÉZA főtitkár. 

1871-ben A r a n y János, az Akadémia akkori főtitkára, 
azzal kezdte beszámoló ját: 

,,Ha jelentésem az Akadémia lefolyt évi munkásságá-
ról ezút tal szerényebb eredményeket mutatna is fel: való-
ban nem lenne méltányos, panasz t emelni ez intézet, vagy 
ennek egyes tagjai ellen. Oly világeseményeknek voltunk 
tanúi . . . a leviharzott esztendő folytán, melyek a szerény 
tudóst épen úgy megdöbbenthet ték „circulusai" közepett, 
mint a közélet emberé t tanácskozó asztalánál . . . A tudo-
mány férfiát kétely zsibbaszthatá: vajon a mit az ismeret-
vágy, messze múl tban elenyésző századok óta. hangya 
szorgalommal, vas türelemmel összehordott, nem fogja-e 
ismét elsöpreni dúló vihar; va jon a fáklya, melylyel ő az 
emberiség útait megvilágítja, nem fog-e ezentúl csupán 
kanóczul használtatni, minden eddigi építmény elhamvasz-
tására . Csuda lett volna-e . . ., ha Clio eldobja tollát, midőn 
a népvándorlások iszonyait ismétlődni tapasz ta l ja ; ha a 
jogtudós botránkozva veszi észre, annyi szép elmélet után, 
az ököljog visszatértét; ha végre a mennyiségi s természet-
tudományok óriási haladása kiválóan arra fordít tat ik, hogy 
a rombolás eszközeit tegye el lenál lhatat lanokká. Mer t ki-
nek volna kedve építeni, mikor a föld köröskörül hatalma-
san reng, s eddigi építményét roskadozni l á t j a . " 
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Ma még zordabb időben élünk, melyek mellet t eltör-
pülnek a múltak kisszerű példái, az egész európai kultú-
rát pusztulás fenyegeti. A történet múzsá jának vésője bele-
tompul a küzdelmek és áldozatok jegyzésébe; az ember 
jólétét szolgáló gépek a védelem harcos eszközeivé váltak; 
az élet szépítői, ecset és véső, tét lenül hevernek; az iro-
dalom tétovázva keresi helyét; a tudományok világot át-
fogó, nemzetközi összemunkálásának szálai szétszakadtak, 
s az e l fásul t ember az ezrek és t ízezrek önfeláldozásáról 
s népek jövőjéről szóló hír lapokat csüggedten teszi le 
kezéből: nincs semmi újság. 

Ilyen időkben különösen szükség, hogy legyenek, akik 
örök dolgokra néznek, az emberiség művelődésének és 
ha ladásának ú t j á t világítják meg. A tudomány és művelő-
dés legfőbb ilyen őrzői és folytatói az akadémiák, ilyen a 
mi százéves Akadémiánk. Munká jának lankadni, sikerében 
kételkednünk a legnagyobb nehézségek közt sem szabad. 

Mi valóban bizalommal nézhetünk a jövőbe, mikor 
ha jónka t eddigi kipróbált kormányosai vezetik tovább. A 
hároméves évkör leteltével elnökké ismét József kir. her-
ceg Ő Fensége választatot t meg, immár negyed ízben. 
Szinte örökségképen szállt e tiszt reá, mert Háza Akadé-
miánkkal lé t rejöt te óta, miben a nagy nádor volt Széchenyi-
nek segítője, folyvást kapcsolatban állott. Hét év tesz bi-
zonyságot arról, hogy Akadémiánk eggyé for r t szemé-
lyével. 

Nehéz szívvel váltunk meg Akadémiánk másik osz-
lopától, Balogh Jenő másodelnöktől, ki tizenöt éven át mint 
főtitkár, a most letelt három éves ciklusban pedig mint 
másodelnök tett elévülhetetlen szolgálatokat Akadémiánk-
nak. A másodelnöki tisztség most a természettudományi 
osztályra szállván, Vendl A ladá r r. tag választatot t meg. 

Hívek marad tak nagyérdemű elnökeikhez az osztá-
lyok is, Melich János , Kornis Gyula, Marek József sze-
mélyéhez, a kik mind régebben viselik tisztségeiket. 

A ki hosszú úta t tesz, nem sok emlékezni valót talál 
egyetlen lépésében. Akadémiánk folytonos m u n k á j a lan-
kadat lanul folyt. A Nagy Szótár munkála ta i gyors ütemben 
haladnak, ha vára t lan akadá ly ú t j á t nem ál l ja , két év 
múlva kezdetét veheti a szerkesztés. Melich J ános Etymo-
logiai Szótára a G betűig haladt . A Magyar Nyelvtudo-
mány kézikönyvéből Klemm Anta l Mondat tana jelent meg. 
A Klasszikus Filológiai Bizottság a tel jes Mart ial is t adta 
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ki Csengery János fordí tásában. A Jogtudományi Bizottság 
Magyary Géza összegyűjtöt t dolgozatait tette közzé Nizsa-
lovszky Endre 1. tag gondozásában. Az Akadémia számos 
sa já t és támogatott folyóiratai közt eddig nem volt külön 
közlönye a jogtudománynak, — most az Akadémia állandó 
támogatást nyúj t a Nizsalovszky Endre szerkesztésében 
megújuló Magyar Jogi Szemlenek. A Történet tudományi 
Bizottság a megszállott területeken levő magyar oklevelek 
másolását és fényképezését segíti elő. Elkészült 11a Bálint 
nagy könyve Gömör vármegyéről, mely tíz évi szakadat lan 
munka eredményéül a vármegye minden községének, dűlői-
nek, lakóinak nevét közli, eredet szerint, századokra visz-
szamenőleg, ami a magyarság ősi birtokjogát bizonyítja. 
— A természet tudományi osztály nagy folyóirata mellett 
számos segélyt osztott ki kutatásokra. Régi vál lalatunk so-
rozatában Hekler Anta l kisebb művészettörténeti dolgoza-
taiból jelent meg egy kötet, Láng Nándor r. tag gondja 
alatt . — Hálá já t ró t ta le az Akadémia kimagasló tagja, 
a magyar műveltség nagy munkása, gróf Klebelsberg Kunó 
iránt, halálának tizedik évfordulóján, midőn kiadta Huszti 
József r. tag kötetét a nagy fé r f iú életművéről. (A nyom-
tatás költségeit részben egy névtelen tisztelője fedezte.) 

Ez önálló kiadványok mellet t tovább folyt az emlék-
beszédek sorozata, melyek egy-egy nagy pálya képét, nem 
ri tkán úttörő m u n k á j á t foglalják össze; tovább folytak az 
osztályok értekezései; úgyszintén a folyóiratok. Kiadvá-
nyaiból az Akadémia a lefolyt évben félszázezer pengő 
értékű könyvet küldöt t meg könyvtáraknak s ado t t tanul-
mányozóknak dí j ta lanul , vagy nagy kedvezménnyel. 

Könyvtárunk hatodfél ezer kötettel gyarapodott , az 
olvasóteremben 17.000 olvasó fordul t meg. 

Cél ja i t az Akadémia — a régi módon — pályatételek 
kiírásával is szolgálja. 

A Nagyjutalom ez idén a történelmi osztályt illette. 
E ju ta lmat az Akadémia többsége Szekfü Gyula r. tag, 
Állam és nemzet címen 1942-ben megjelent tanulmány-
kötetének ítélte oda, egyben egész munkásságának elisme-
réseid. 

A Marczibányi-mellékjutalmat Szabó István: Ugocsa 
megye című munká ja kapta. 

Az I. osztályból a Körössy F /óra- ju ta lommal a bizott-
ság szótöbbséggel Szabó Zoltán: Szerelmes fö ld ra jz című 
müvét tűntette ki. 
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A Magyar Ál ta lános Kőszénbánya által alapított 
Berzeviczy-jutalom egy kitűnő i rodalomtörténet i műnek 
jutott, amely Balassi Bálint ka landos életét egész valósá-
gában fe l tá r ja . E mű Eckhardt Sándornak Balassi élet-
rajza. 

A Sámuel-Kölber-jutalom nyelvtudományi munkát 
illet, s a bizottság Hadrooics László egyetemi magántanár-
nak ,,A horvátban levő magyar e lemek szóföldrajzi és idő-
rendi problémái" c. dolgozatának ítélte oda. 

A kiváló színművek megkoszorúzására szolgáló 
Vojnits-érem az elmúlt évben nem adato t t ki. 

A Chorin-jutalom sem adatot t ki. 
A Budapest i Kereskedelmi és Ipa rkamarának a Kor-

mányzó Ür О Főméltóságának a csepeli kikötő felavatásán 
tartot t beszéde emlékére tett a lap í tvány kamatai a keres-
kedelem népszerűsítését szolgáló műnek ada tnak ki. Az 
idén a bizottság a ju ta lmat Varga Istvánnak í té l te oda, a 
Gazdaságkuta tó Intézet körül k i fe j t e t t munkásságáért . 

A Serbán János-jutalom mezőgazdasági és közgazda-
sági tudományágak körébe tartozó művet illet. A jutalmat 
Fodor Ferenc: ,,A Jászság é l e t r a j za" c. műve nyer te el. 

Budapes t Székesfőváros népesedéstörténeti-jutalmával 
a bizottság lllyefalvi Lajos: , ,Pest és Buda polgárjogot 
nyert lakosai az 1686—1848. években" című kétkötetes 
munká j á t tiszteli meg. 

A Pest i Magyar Kereskedelmi Bank Széchenyi István-
pá lyáza tá ra pályamű nem érkezett. A Nemzetgazdasági Bi-
zottság a pályadí jból 1.000 pengővel kíván hozzájárulni 
báró Malcomes Béla „Magyar Mezőgazdaság" c. munkája 
nyomdai költségeihez. 

A báró Kornfeld Zsigmond emléké t őrző jutalommal, 
amely ásvány-kőzet tani mű ki tüntetésére szolgál, Mauritz 
Béla és Vendl Aladár: Ásványtan című közös munkájá t 
tiszteli meg az Akadémia . 

A Weiss Fülöp-jutalomra a bizottság a nemrég elhúnyt 
Entz Géza rendes tag és Sebestyén Olga együttes Balaton-
kutatási munkálatai t talál ta érdemesnek. 

Az értékükben megcsonkult régi alapítványokból léte-
sített, ma együttesen kezelt a lapí tványok kamata Szent-
ágothai János egyet, m. tanár: „Vizsgálatok a központi 
agyidegpályák a lak tanáró l" c. művének ju ta lmazására 
szolgál. 
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A Lipótvárosi Casino által a Kormányzó úr Ö Föméltó-
sága kormányzásának húszéves fo rdu ló ja megünneplésére 
a lapí tot t jutalomból az idén kettő adha tó ki. Egyik Jancsó 
Miklós egyetemi t anárnak „A chemotherapeuticumok ha-
t á smód ja" című m u n k á j a ju ta lmazására szolgál, a másik 
jutalom ,,A racionalizmus és irracionalizmus a mai tudo-
mányban" című bölcseleti kérdésre volt kitűzve, a bizott-
ság azonban a kérdés részletesebb kidolgozását k ívánja . 

Az Akadémia ezenfelül részben a közoktatásügyi mi-
nisztérium adományából , részint a sa já t jából nyolc népis-
kolai tanítót tüntetet t ki jutalommal, akik kötelességüket 
kiváló lelkiismeretességgel és eredménnyel tel jesí tet ték. 
Azonfelül könyvjuta lmat oszt ki az egyetemek legjelesebb 
hallgatóinak. 

Ez évben az Akadémia 21 ú j pályakérdést tűz ki. 
Az Akadémia munkássága tehá t nem csökkent e nehéz 

időkben. Sőt e futólagos vázlatról örömmel fordí that-
juk szemünket a jövő felé. A gróf Vigyázó-család nagy 
hagyatéka most kezd valóban gyümölcsözővé válni, miután 
bonyolult jogi része te l jesen rendeződött , — hála az akkori 
nagyérdemű főtitkár, Balogh Jenő rendkívüli fá radozásá-
nak, — ez után a javak belső egyensúlya is megállapodott . 
Máig erdeit , öt birtokát vette házi kezelésbe az Akadémia , 
úgyszintén a Horváth Mihály-féle örökséget. Mind e helye-
ken mintagazdálkodást folytat, pé ldá t adva a környéknek 
szociális szempontból is, s mintaszerűen minden szükséges-
sel e l lá tva a környék gazdaságait termények és ál lat te-
nyésztés terén. Az Igazgató-tanács, elsősorban az elnök 
úr Ő Kir. Fensége bölcs vezetésének köszönhető, hogy az 
elért eredmények ma nagy tudományos művek megindítá-
sára tudnak módot adni . A nyelv- és széptudományi osz-
tály régi nyelvemlékeink új kiadását indít ja meg korszerű 
tudományos alapon, s egyes fontos kódexek hasonmás-
kiadását. A széptudományi alosztály a magyar írók Nem-
zeti Könyvtárá t a d j a ki olyképen, hogy idők fo ly tán sok 
száz kötetben teljessé vál jék. A jog- és történettudományok 
osztálya az oklevéltárak abbamaradt kiadását fo ly ta t ja , új 
forrásokat nyitva meg a történet kutatói előtt; e mellett 
múltszázadi szabadságharcunk tör téneté t készül megíratni ; 
a régészet pedig hazánk honfoglalás előtt i múlt ját t á r j a fel. 

A természet tudományok osztálya „Magyarország ter-
mésze t ra jza" címen hazánk ásvány-, növény- és állatvilá-
gát ismerteti rendszeresen, egész teljességében. 
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E feladatok, mint látni, hazánk ismeretét szolgálják 
i t thon és a külföldön egyaránt, emelik a nemzet i önérzetet 
s a nemzeti é rdem mellett tökéletesen tudományosak. 

Ezenkívül az Akadémia készséggel hozzájárul egy 
egyesület törekvéseihez, mely nemzeti szempontból is fon-
tos tudományos műveket teljes fordításban kíván a kül-
földdel megismertetni. Folyóirataink egy része már is csa-
to l ja közleményeihez tar talmuk kivonatos ismertetését. 

Mindezen nagy feladatokban az Akadémia egyszerre 
szolgál tudományos és nemzeti célt . 

E nagy munkáka t gróf Vigyázó Sándor és Ferenc ala-
pí tványai teszik lehetségessé. Mindig hálával és elismerés-
sel gondolunk r á jok . 

Ezen új nagy munkánknál — f á j d a l o m ! — s z á m o s ki-
váló tagtársunk e r e j é t nélkülözni fogjuk. E lhúnyt Szarvasi 
Imre r. tag, aki kémiai e l j á rások feltalálása ú t j án sok ú j 
munkaterüle te t nyitot t a vállalkozásnak. Gyomlay Gyula t. 
tag a klasszikus filológia buzgó művelője volt, s a magyar 
nyelv szellemét is búvárolta. R a d o s Gusztáv t. tag halálával 
egyik legkiválóbb és legmunkásabb tagját vesztette el osz-
tálya, aki szinte minden ülésen új munkálat ta l lépett a 
felolvasó asztalhoz. Zipernovszky Károly 1. tag egyik leg-
régibb tagja volt Akadémiánknak; nagy érdemei vannak az 
elektrotechnikai ipar körül. Konkoly-Thege Gyula 1. tag 
a statisztikai tudományágnak volt jeles művelője . Az év 
első nap ján fogta le a halál Hegedűs Lóránt t. tag szemét; 
pihenést nem ismerő szelleme örökre megnyugodott. Entz 
Géza r. tag a t y j a nyomdokait követte; lelkes búvára volt 
a Balaton biológiai életének. Fekete J enő 1. tag kiváló 
geofizikus volt, fiatalon báró Eötvös Lóránt tanársegéde, 
később szellemi hagyatékának hűséges gondozója; torziós 
inga-mérésekkel éveket töltött o la jkuta tássa l Amerikában. 

Legutóbb távozott az örök pihenés helyére, aki életé-
ben pihenést nem ismert: Szinnyei József. M a j d n e m hat év-
tizeden át volt tag ja Akadémiánknak, 32 évig titkára az 
I. osztálynak, 15 év óta főkönyvtárnok. Szinte emberéletet 
kitevő számok, s mind lankadat lan munkában telők. A ma-
gyar és a f innugor nyelvészet tudományának szinte tel jes 
egészét magába gyűjtő tudósa volt, az Egyetem és 
az Akadémia hagyományainak és méltóságának hű őre, 
az i f j abb nemzedéknek vezére és barát ja . Koporsójára sok 
meleg könnycsepp hullott. 

Méltó fe lú j í tanunk egy régebben e lhúnyt buzgó ta-
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gunk emlékét is, kinek születésétől száz év választ el, ha-
lálától is tíz esztendő. F raknó i Vilmos e tisztelt társunk, 
ki most megelevenedik előt tünk. Mint pap és címzetes 
püspök, katolikus egyháznagyok életét világította meg, 
Pázmányét , Vitéz Jánosét , Tomory Pálé t . A szentszékkel 
való magyar kapcsolatokat búvárolta. Legjobban a Hunya-
diak kora vonzotta, Mátyás élete, — utolsó felolvasását is 
két bujdosó Corvin-kódexről tartotta. Nagy nemzeti meg-
próbál ta tásunk idején a legújabb kor, a világháború kül-
pol i t ikája foglalkoztatta, kimutat ta a politika tévedéseit , 
nemzetünk ár ta t lanságát a háború felidézésében. Akadé -
miánknak Arany János leköszönése után tíz éven át főtit-
kára volt. Nagy a lapí tványt is tett: két szép villát épít te-
tett Rómában magyar tör ténetkutatók és művészek ottho-
nául. Romboló korunk ezeket is kiforgatta eredeti rendel-
tetésükből, de egyiknek jövedelme ma is a Római Magyar 
Intézet Fraknói Vilmos történeti szakosztálya kiadványai-
nak fedezésére szolgál, Akadémiánk II. osztályának kö-
rében. 

S hogy visszatérjek a lefolyt évre: az Akadémia Igaz-
gató-tanácsa köréből e lhúnyt gr. Zichy Gyula kalocsa-
bácsi érsek, aki XIII. Leo pápa áldásával indult el hiva-
tasa ú t ján . Az Akadémiával mint a gr. Vigyázó-hagyaték 
végrendeleti végrehaj tója , szoros kapcsolatban állt. El tá-
vozott Szmrecsányi Lajos egri érsek is, az igazi egyház-
fejedelem, aki rezidenciáját Miklós testvérével a művészet 
ha j lékává tette, s Egert a helyreáll í tott műemlékek váro-
sává; minden egyéb nemes kezdeménynek is bőkezű pár t -
fogója volt. 

Külső tagjaink sorából oly kiválóságok dőltek ki, mint 
Tentelis Ágost történetíró, Lettország volt kultuszminisz-
tere; Fedele Pé ter szintén történetíró s olasz közoktatás-
ügyi miniszter; két nagy matematikus: Picard Emil és 
Hilbert Dávid, Bodenstein Miksa fizikus, Kannisto A r t ú r 
a finn és vogul nyelv búvára . 

Valóban, egész temető. Minden síron méltó borostyán 
zöldéi. 

Az új tagoknak, kiket az Akadémia a kidőltek helyére 
hívott, nem lesz könnyű ennyi munkásságot, ennyi é rdemet 
pótolni.. 

Az Igazgató-tanácsban megürült helyeket a tanács és 
az Akadémia ismét országos hírű, kiváló férfiakkal töl töt te 
Akadémia i Ér tes í tő . 3 
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be; ezek Grösz József kalocsai érsek, Kelemen Krizosztom 
pannonhalmi főapá t , Kolosváry Bálint r endes tag. 

Az osztályok tagjaivá megválaszta t tak: a nyelv- és 
széptudományi osztályban tiszteleti taggá Láng Nándor, a 
klasszikus filológia és régészet nagyérdemű munkása; 

levelező taggá Csefkó Gyula, egyetemi m. tanár, a ma-
gyar nyelvtudomány búvára; 

Kodály Zoltán, a nagynevű zeneköltő és zenetudós; 
Koltay-Kastner Jenő, a szegedi egyetemen az olasz 

nyelv és i rodalom tanára, az olasz-magyar irodalmi kap-
csolatok búvára; 

Tamási Áron jeles erdélyi író. 
A bölcseleti és történelmi osztályban tiszteleti tag lett 

Baranyai Lipót, Igazgató-tanácsunk tagja, akit az I. osz-
tá ly is magáénak kívánt tekinteni a Pa r theon körül kifej-
te t t munkássága révén. 

Rendes taggá választa t tak: 
Szladits Károly, a ki tűnő jogtudós; 
Tomcsányi Móric, a közjog és közigazgatási jog kiváló 

művelője; 
levelező tagokká: 
Bálás P. Elemér, a kolozsvári egyetem jogtanára, 
Heller Erik, a büntetőjogi irodalom kiváló művelője; 
a matemat ikai és természettudományi osztályba rendes 

taggá Illyés Géza, az orvostudományok nagyérdemű mun-
kása, 

Neuber Ede nagynevű orvostudós, 
Jávorka Sándor, a botanika egyetemi tanára, a ma-

gyar flóra és növénygeográfia jeles munkása, 
vitéz Vendel Miklós, a soproni bánya- és erdőmérnöki 

ka ron a földtan és telepismeret tanára; 
levelező taggá: 
Egerváry Jenő jeles matematikus, 
Erdey-Grúz Tibor, a fizikai kémia művelője. 
Jendrassik György, a műszaki tudományok gyakorlati 

művelője, 
Bélák Sándor, az á l ta lános kórtan egyet, tanára, a 

hygiène kiváló munkása, 
Maucha Rezső, a hidrobiológia kuta tó ja . 
Hisszük, hogy veluti cursores tovább viszik a megfá-

r a d t kezekből kiesett fáklyákat . 
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с) Szily Kálmán 1, t.: 

Gróf Klebeisberg Kunó emlékezete, 

(Megjelenik az Akadémiai Emlékbeszédek sorozatában.) 

d) Neuber Ede r. t.: 

Az orvos és a háború. 

(Megjelenik a Budapest i Szemlében.) 

3* 
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III. 

Jelentések a pályázatokról 
щ 

Je len tés az 1943, évi Nagyjutalomról 
és a Marczibányí-meHékjutalomról. 

Történetírásunk, mely Trianon után ösztönös hivatástu-
datból kezdte kutatni nemzeti katasztrófánk mélyreható okait, 
és ezek során törekedett feltárni a nemzet lelkének és élete 
folyamának elrejtettebb nyilvánulásait, a húszas évek po-
zitivista irányú fellendülése után a harmincas években oly ha-
talmas arányokban fejlődött tovább, amilyenre nincsen példa 
hisztoriográfiánk történetében. Erre az ösztönzést a gróf Kle-
belsberg Kunó által megszervezett nagyarányú kutatások és 
forráskiadványok (Budavári Tudományos Társaság, a Bécsi 
M. Tört. Intézet, Fontes stb.), majd újabban a Hóman Bálint 
és Szekfű Gyula által írt „Magyar Történet", továbbá a Hó-
man szerkesztésében napvilágot látott „A magyar történetírás 
ú j út ja i" című művek hatása alat t nyerte, amelyek a széles látó-
körű, átfogó szemlélet és az ennek megfelelő módszerek szük-
ségességének hirdetésével történetírásunk részére új, fejlődés-
képes irányt jelöltek ki. Az 1934-től kezdve eltelt kilenc év 
óta, amikor a bizottság utoljára volt illetékes javaslatot tenni 
a Nagyjutalom és a Marczibányi-mellékjutalom odaítélésére, 
teljes virágzásában bontakozott ki ez a szemléletében és mód-
szereiben meggazdagodott történeti irodalom; termékeiről 
részletes ismertetést nyújtani túlhaladná a jelentés elé szabott 
kereteket. Ebből a bőséges, több mint tízezerre rúgó műből, 
tanulmányból és cikkből álló irodalmi termésből a bizottság 
mintegy 160 művet állított egybe, hogy közülök igen körül-
tekintő mérlegelés alapján a jutalmak szempontjából tekin-
tetbe vehető munkákat kiválassza. 

A bizottság azonban számos értékes irodalmi termékkel 
érdemileg nem foglalkozhatott, mert a nyomdák — újabban el-
ter jedt szokáshoz képest — gyakran elmulasztják, hogy a 
megjelenés évét a címlapon feltüntessék. Már pedig az Alap-
szabályok a 164, szakasz d) pontjának második bekezdésében 
világosan kimondják, hogy az ilyen művek önmagukat zárják 
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ki a jutalomért pályázható munkák sorából. Ennekfolytán a 
bizottság Kalmár Gusztávnak a Marczibányi-mellékjutalomra 
beérkezett „Magyar geopolitika" (Bp., Stádium.) című müvét 
sem vehette figyelembe. 

A bizottság a szerzők ABC rendjében felsorolt követ-
kező munkákkal foglalkozott behatóbban: 

Alföldi András. 

Az archeológiai irodalom terén a jelen időkörben Alföldi 
András kimagasló munkásságot fejtett ki: túlnyomórészt német 
és angol nyelven jelentek meg tollából nagyobb tanulmányok, 
illetve összefoglalások; tudományos eredményeiket a külföldi 
szakirodalom nagy elismeréssel idézi. A „Mitteilungen des 
Deutschen Archaeologischen Instituts" című kiadványban, 
„Die Ausgestaltung des monarchischen Zeremoniells am römi-
schen Kaiserhofe" és „Insignien" címmel (Römische Abteilung, 
München, 1934, 1935.), mintegy 300 lapnyi terjedelemben a 
római császárság udvari szertartásairól és a császári reprezen-
táció külső ismertető jegyeiről írt nagyvonalú monográfiát, 
az alkotmányfejlődés irányát és mozgató erőit a monarchát 
körülvevő formaságokból és díszletekből, mint autentikus jel-
lemző maradványokból magyarázta. A szerzőnek másik két 
alapvető munkája mintegy 100 lapnyi terjedelemben a Cam-
bridge Ancient History XII. kötetében „The Movement of the 
Peoples from the Rhine to the Black Sea" és „The Crisis of 
the Roman Empire" címmel (Cambridge, England, 1939) látott 
napvilágot; ezek a Kr. u. III. században kitört világválságot 
tömör szintézisben rajzolják meg. E munkákban első ízben 
tárja fel ennek a hiányos forrásai miatt félreismert korszak-
nak lelki alkatát, azon nagyszámra rúgó forráskritikai, epi-
gráfiai, numizmatikai, művészet- és vallástörténeti dolgozatok 
alapján, melyeket a kapcsolatos témákról előzőleg magyar, 
német, belga és angol folyóiratokban jelentetett meg. Gazdag 
írói munkásságának legújabb terméke a „Budapest története" 
című gyűjteményes kiadványban (Bp., 1942. I. kötet) jelent 
meg, első szintézisét nyújtva egy kárpátmedencebeli keretben 
virágzott pannóniai végvár életének. 
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Angyal Dávid. 

A hazai történetirodalom nagynevű nesztorának, Angyal 
Dávidnak nyolcvanadik születése napja alkalmából Akadé-
miánk egy válogatott sorozatot bocsátott közre, „Történelmi 
Tanulmányok" címmel (Bp., 1937.) a köztiszteletben álló szer-
zőnek több mint félszázados szellemi terméséből. Bár e tanul-
mányok csak csekély töredékét alkotják írói munkásságának, 
mégis alkalmasak arra, hogy szerzőjük kiemelkedő és sok-
oldalú történetírói egyéniségét harmonikusan megvilágítsák. 
Angyal Dávid szellemes és egyben finom tollú oknyomozó 
kutatója a XVII. századnak: különösen a szabadságeszmék 
nagy alakjai: Bethlen Gábor, Thököly Imre és II. Rákóczi Fe-
renc életét és munkáját eleveníti meg nagy eredetiséggel. De 
ugyanilyen tudós alapossággal és művészi tökéllyel írt számos 
kiváló tanulmányt a XIX. század legnagyobb magyarjáról, gróf 
Széchenyi Istvánról is, akinek rendkívüli egyéniségét mélyre-
ható lelki elemzéssel rajzolta meg. Azonban kutató készsége a 
világháborút előidéző események feltárásában is maradandót 
alkotott: a boszniai válság okairól (1908, 1909) írt tanulmánya 
a monarchia diplomáciai történetének egyik remekbe írt feje-
zete. írói ereje szokatlanul gondos forráskritikáján kívül 
plasztikus lelki rajzaiban és előadásmodorának művészi köny-
nyedségében nyilvánul meg. Egész élete történetírói munkássá-
gát méltatta Akadémiánk, midőn 1936-ban a Berzeviczy 
Albert-történettudományi jutalommal tüntette ki. 

Csóka Lajos. 

A katolikus világegyháznak hazai tudományos irodalmát 
Csóka Lajos ,,Az állam és egyház viszonya a fejedelmi abszo-
lutizmus és a felvilágosodás korában" (Bp., 1941. Szent István-
Társulat) című igen értékes munkájával gyarapította. Nagysza-
bású történeti képben vázolja fel a katolikus egyház kor-
alakító szerepét az ellenreformáció idején, a wesztfáliai béke 
után bekövetkezett eszmei változás fontosabb okait, a galli-
kánizmust, janzenizmust, quíetizmust, jozefinizmust és végül 
a szabadkőművességet. Szintézisének teljessége érdekében fog-
lalkozik a nyugati és északi protestáns országok egyházpoli-
tikai viszonyaival is és munkáját a jezsuita rend feloszlatásá-
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val fejezi be. Művében nem szorosan vett egyháztörténetet 
nyújt, hanem inkább azt a történeti folyamatot igyekszik meg-
rajzolni, mely az egyháznak, mint nagy történeti és kultúr-
tényezőnek élet-halál harcát jelenti az abszolutizmus és a fel-
világosodás általánossá váló szemlélete ellen. Behatóan fog-
lalkozik azzal a kérdéssel is, hogy miképen alakult az egyház 
európai helyzete abban a korban, mely hatalmas politikai és 
szellemi fegyverekkel felvértezve küzdött ellene. Ezt a sötét 
és drámai képet a szerző a hazai és külföldi szakirodalom lel-
kiismeretes tanulmányozása alapján festi meg. 

Deér József. 

Deér József a ,,Pogány magyarság, keresztény magyar-
ság" (Bp., 1938. Egyetemi Nyomda) című értékes művében a 
magyar őstörténetnek azon sokat vitatott alapvető problémáját 
oldotta meg sikeresen, hogy milyen jelenségekben nyilvánul-
nak meg a magyarságnak Ázsiából hozott ősi lelki alkatelemei 
c-s életformái. Ennek eldöntésével szükségképen világosság de-
rült arra a korábbi szemléletre, mely a nyugati hatás döntő 
súlyát, és az ázsiai sajátosságok teljes elhomályosulását hir-
dette a Nyugat és Kelet mezsgyéjén új hazára talált magyar-
ságnál. A szerző a történetkutatás eddigi eredményeit modern 
módszertani eszközök segélyével vetette össze az etnológia 
legújabb felfedezésével és ennek alapján meggyőző erővel bi-
zonyította be, hogy Európa a magyarságban új, pozitív kul-
lúrértéket nyert, nem pedig csak olyan nyugativá áthasonuló 
kultúrfüggvényt, mely Kelet és Nyugat metszőpontján sajátos 
kultúregyéniségében elszíntelenedve tölti be a határnépek 
harcos feladatát. A szerző kutatásainak ezen újszerű eredmé-
nyei már korábbi munkáiban alakultak ki, melyek a,heidni-
sches und Christliches in der altungarischen Monarchie". 
..A közösségérzés és nemzettudat a XI—XII. századi Magyar-
országon" (Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve 1934.) 
és „A magyar nemzeti öntudat kialakulása" (Magyarságtudo-
mány, 1936.) címmel jelentek meg. 
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Eckhart Ferenc. 

Eckhart Ferenc ,,A szentkorona eszme története" (Bp.. 
1941. M. Tud. Akadémia) című alapvető müvében a magyar ko-
ronaeszmék párhuzamosságát mutatja ki a nyugat- és közép-
európai koronaeszmével, továbbá az eszme fejlődésének történe-
tét állít ja elénk szorgos kutatások alapján, nagy kritikai tehet-
séggel. Ezzel Eckhart az eddigi egyoldalú jogtörténeti irány-
zat mulasztásait pótolta és forráskutatások alapján igazolta, 
hogy a nyugati koronafogalomtó! való eltérés nálunk a foga-
lomnak a dologinál sokkal erősebb hűségi elemében összpon-
tosul, mely a magyar államszervezetnek a külföldiektől eltérő 
sajátosságára, a királyi hatalom erejére, vérségjogi és örökletes 
jellegére támaszkodik. Művében behatóan ismerteti, hogy mi-
képen fejlődik a korona fogalma a királyt és rendeket magá-
ba foglaló gyűjtőfogalommá a magyar királyságnak örökös 
monarchiából választó monarchiává való átalakulása nyomán. 
Ezen időkörben a szerző a gazdaságtörténeti irodalmat is gya-
rapította ,,A magyar közgazdaság száz éve, 1841—1941" (Bp.. 
1941.) című kiváló munkájával, melyet Akadémiánk a Chorm 
Ferenc-alapítvány 1941. évi kamataival tüntetet t ki. 

Fekete Nagy Antal. 

A Hunyadiak korabeli történelmi földrajz megírását, 
melyet gróf Teleki József indított meg és nagyrészben Csánki 
Dezső készített el, az Akadémia történelmi bizottsága befejez-
tetni óhajtván, dr. Fekete Nagy Antali bízta meg a sorozatból 
hiányzó „Trencsén vármegye" (Bp., 1941. M. Tud. Akadémia) 
földrajztörténeti megírásával. A szerző hosszú évek kutatásai 
után olyan alapvető müvei gazdagította irodalmunkat, mely 
méltó ezen időtálló kiadványsorozat magas tudományos szín-
vonalához. Adatai alapján igazoltnak tekinthetjük, hogy a ma-
gyarság már a Szent István halálát követő évtizedekben meg-
kezdte a vármegye birtokbavételét, melynek területén elszórtan 
szláv szigetek voltak találhatók. Figyelmet érdemelnek azok a 
megállapításai is, amelyek a várvédelmi rendszernek a gyepü-
rendszer helyett való alkalmazására vonatkoznak. Szívós, ki-
tartó munkával állította össze a nagy- és középbirtokosok teljes 
sorát és rajzolta meg a kisnemességnek a vármegye életében 
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b e t ö l t ö t t j e l e n t é k e n y szerepé t . U g y a n i l y e n é r d e m e a s z e r z ő -
n e k , h o g y a p r a e d i á l i s o k n a k és a s o l t é s z i c s a l á d o k n a k a k ö z é p -
kor i t á r s a d a l o m b a n való e l h e l y e z k e d é s é t t u d t a m e g g y ő z ő e n 
k imuta tn i . A v á r m e g y é t b i r t o k b a v e v ő m a g y a r s á g azonban — 
a k á r c s a k a n é m e t t e l e p e s e k — l a s s a n k i n t a t ó t s á g b a s z í v ó d o t t 
fel é s ezze l v e z e t ő nép i he lyze té t v é g l e g e l v e s z t e t t e . 

Gerevich Tibor. 

A hazai művészettörténetnek nagytekintélyű képviselője, 
Gerevich Tibor, a jelen időkörben ,,Magyarország románkon 
emlékei" című (Bp., 1938.) alapvető művével gazdagította iro-
dalmunkat. Igen érdekesen megírt munkájában kultúránk első 
századairól nyújt tömör és erőteljes képet, melyben az Árpád-
házi nemzeti királyság szellemiségének érvényesülését dombo-
rítja ki. Élénk színekkel rajzolja meg történelmünk ezen epikus 
korszakának művészetében megnyilvánuló eredetiségét, azt az 
egyéni erőt, mely a külföldi — elsősorban is olasz és francia — 
hatás ellenére műemlékeinkben visszatükröződik. Szent István 
és III. Béla kultúrtevékenységének finorfitollú jellemzésén kívül 
különösen értékesek munkájának azok a részei, amelyekben 
alapos stíluskritikával választja szét az esztergomi királyi pa-
lotán felismerhető magyar és francia művészi elgondolásokat, 
és állapítja meg a román stílusnak a magyar temperamentu-
mon átszűrt lényegét. Művének tudományos eredményei főleg 
e magyaros jellegnek a románkori hazai művészetben való 
folyamatos felderítésére irányulnak. Ezt a szerző a magyar 
ritmusérzéknek megfelelő nyugodt metrumban, az ember-
ábrázolásnál pedig a méltóság és szilárd erő jellegzetességében 
állapítja meg. Műve kiválóan alkalmas arra, hogy korai közép-
kori nemzeti kultúránkat annak színvonalához méltó tudomá-
nyos súllyal és módszerességgel képviselje Nyugat felé. Bár a 
művészettörténet a Nagyjutalom és a Marczibányi-mellékjuta-
lom odaítélése szempontjából az Alapszabályok 164. szakaszá-
nak első bekezdése értelmében a néptudomány gyűjtőfogalma 
alá tartozik, a bizottság szükségét látta, hogy Gerevich emlí-
tett müvével — tekintettel annak köztörténeti jelentőségére 
— a történeti irodalmi termékek tárgyalása alkalmából is fog-
lalkozzék. 
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Gombos Albin Ferenc. 

A jelen idökörben megjelent forráskiadványok közül mé-
reteiben és jelentőségében kiemelkedik az a három kötetes 
munka, mely Gombos Albin Ferenc nevéhez fűződik. (Catalo-
gus fontium históriáé Hungaricae aevo ducum et regum ex 
Stirpe Árpád descendentium ab anno Christi DCCC usque ad 
annum MCCCl. Bp., 1937—38. I—III. kötet.) A tudós szerző 
harmincöt éven keresztül gyűjtötte lankadatlanul az Árpádok 
koráról szóló hazai és külföldi forrásokat és sajtó alá rendezé-
sükkel nagy szolgálatot tet t a középkorral foglalkozó hazai 
szakköröknek. Művének ér tékét nagyban emelik azok a kri-
\ikai megjegyzések, melyeket a szövegközlés jelentőségéről és 
más szövegekkel való egybevetéséről az egyes források után 
jegyzett fel. Bár a tárgyilagos bírálat kifogást emelt a szöve-
gek közlésének Gombos által választott módszere ellen, müve 
mégis maradandó értékű és jelentékeny mértékben járul hozzá 
az Árpádok korának megismeréséhez. 

Gratz Gusztáv. 

A XIX. század második felének és a XX. század két első 
évtizedének összefoglaló, eseménydús történetét rajzolja meg 
Gratz Gusztáv ,,A dualizmus kora" (Bp., 1934. I-—II. és „A 
forradalmak kora" (Bp., 1935.) című műveiben. Vezérfonalául 
ugyan a politikai események beható ábrázolását jelölte ki, fi-
gyelmét azonban nem kerülték el az államélet kulturális, szo-
ciális és gazdasági jelenségei sem. A nagytekintélyű szerző, aki 
évtizedeken át maga is benne élt a politikai események forga-
tagában, a szemtanú eleven benyomásain keresztül érzékelteti 
a kiegyezés után mindinkább elfajuló közjogi és pártharcokat, 
melyek az államszervezet életerőinek elkerülhetetlen felemész-
téséhez vezettek. A politikai vezéregyéniségek jellemzésével 
foglalkozván, különösen Deák, a két Andrássy és a két Tisza 
arcképét festi meg mesteri finomsággal; ezek alapján mind az 
államférfiút, mind az embert egyaránt élethűen ismerhetjük 
meg. Nagy figyelmet szentel a nemzetiségi kérdésnek, és meg-
győző erővel bizonyítja be, hogy ezen eredetileg belső prob-
léma milyen elhatározó módon befolyásolta mind az ország, 
mind a monarchia politikai irányítását. A szerzőnek „A fórra-
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dalmak kora" című munkája politikai memoire-irodalmunknak 
egyik legsikerültebb alkotása. Bár ő maga is tevékenyen részt-
vett az ellenforradalmi mozgalmakban, az eseményeket ok-
nyomozó történethűséggel igen élénken, sokszor drámai erővel 
adja elő. 

Hekler Antal. 

A Dunamedence művészetének történeti fejlődéséről 
szemléltető képet nyújt Hekler Antal abban a kitűnő munká-
jában, mely „Ungarische Kunstgeschichte" címmel (Berlin, 
1937.) jelent meg. Eleven erővel domborítja ki a honfoglalás-
kori művészetnek keleti jellegét, továbbá azt a valóságérzé-
ket, melyet mint keletről hozott eltörölhetetlen hagyományt a 
későbbi nyugateurójSai befolyások ellenére is felismerhetünk 
a magyar művészetben. Finom elemzését nyújtja a román- és 
gót építőmüvészetnek, a XIV—XVI. századi szobrászatnak és 
festészetnek, továbbá a renaissancenak és barokknak. Művé-
nek jelentőségét emeli az a gondosság, mellyel az európai mű-
vészetnek a hazai művészetre gyakorolt hatását kutatja és ez 
utóbbinak történeti folyamatát az általános európai művé-
szetre való utalással tárgyalja. A müncheni iskola, de külö-
nösen Furtwängler Adolf hatása alatt az archeológiában oly 
jelentős stílkritikának, az alakelemző és hasonlító eljárásnak 
képviselőjét ismerhetjük fel tudós egyéniségében. Az élete 
delén elhúnyt tudósnak ,,Bildnisse berühmter Griechen" 
(Berlin, 1940.) című munkája élénken tanúskodik a mükri-
tikusnak az egyéniségek művészi ábrázolása iránt kifejlett ér-
zékéről. 

Hekler említett munkái köztörténeti szempontból is jelen-
tősek. Ezért foglalkozott velük a bízottság a történeti irodalmi 
termékek tárgyalása során, bár az ilyen művészettörténeti 
munkák az Alapszabályok szerint a Nagyjutalom és a Marczi-
bányi-mellékjutalom odaítélése szempontjából a néptudományi 
munkák közé soroztattak. 

Hóman Bálint. 

Azok az új eszmék és törekvések, melyek az 1918-ban 
véget ért első világháború után új feladatok elé állították az 
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európai sorsközösségbe tartozó nemzeti kultúrákat, szükség-
képen a történeti irodalom terén is visszatükröződtek. Ennek 
hatása alatt Hóman Bálint és Szekfü Gyula közösen vállalkoz-
tak egy többkötetes magyar történet megírására, s ebben az 
eddigi irodalmi eredmények lényeges és immár elkerülhetetlen 
átértékelését tűzték ki célul maguk elé. A hazai történetírói 
gárdának e két iránytadó és iskolát teremtő vezéregyénisége 
a húszas évek fordulóján 1928-tól kezdve folytatólagosan meg-
jelentetett hétkötetes Magyar Történetének öt kötetre ösz-
szevont, de tartalmilag kibővített és lényegesen átdolgozott 
kiadása által (Bp., Egyetemi Nyomda, 1935.) monumentális mű-
vet bocsátott a szakkörök és a müveit nagyközönség rendel-
kezésére; jelentősége annál inkább nyilvánvaló, mert a 
Szilágyi Sándor szerkesztésében megjeleni Milleniumi Magyar 
Történet több tekintetben már túlhaladottnak tekinthető. 

E nagyvonalú műnek első két és fél kötete Hóman Bálint 
tollából származik, aki a magyarság életének történeti ki-
alakulását annak bölcsőjétől Mátyás koráig kíséri végig és 
ebben a munkájában kimagasló írói képességeinek csúcstel-
jesítményét éri el. Ranke klasszikus nyomdokain haladva, fel-
idézi a nemzeti történet kapcsolatait az egyetemes törté-
neti fejlődéssel és ennek hatása alatt a külvilág eseményeinek 
döntő fontosságát hirdeti a belső fejlemények mélyenfekvő 
okainak megítélésénél. Ez a felismerés képesíti őt a nagy ösz-
szefüggések mesteri feltárására és azok művészi ábrázolására, 
írói ereje mély és széleskörű tudására támaszkodik: az 
európai és euráziai térség történeti forrásainak felkutatása, 
nemkülönben a közigazgatás-, jog- és hadtörténet, a gazdaság-
és társadalomtörténet, a szellemi és vallási élet, valamint a 
néprajz beható tanulmányozása és eredményeiknek felhaszná-
lása által a nagyvonalú színtézisnek szokatlanul tiszta képét 
tudja megrajzolni. Sőt figyelme kiterjed a legapróbb adatokra, 
a családi kapcsolatokra és jellemvonásokra is, melyeknek fel-
kutatásával a kül- és belföldi-történések valószerű előadásá-
nak eszményét közelíti meg. A magyar mult nagy alakjai közül 
különösen Szent István és Nagy Lajos életének újszerű meg-
rajzolásával gyarapította jelentékenyen ismereteinket és gaz-
dagította kitűnően írt fejezetekkel irodalmunkat. Ugyanilyen 
nagyvonalúság és forrásokra támaszkodó tisztánlátás jeíl emzi 
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a többi, ez időkörben megjelent kiváló munkáit. (Magyar kö-
zépkor, Történetírás és forráskritika. Művelődéspolitika I—III. 
köt. Bp., 1938; Szent István király, Bp., 1938.) Idegen nyelven 
kiadott középkori magyar történeti müveivel (Gli Angioini di 
Napoli in Ungheria, 1290—1403. Roma, 1938; Geschichte des 
ungarischen Mittelalters. Von den ältesten Zeiten bis zum 
Ende des XII. Jahrhunderts, Berlin, 1940.) nagy szolgálatot te t t 
külföldön a magyar ügynek. 

Horváth Jenő. 

A diplomáciatörténetnek régi ismert művelője Horváth 
Jenő ,,Magyar kérdés a XX. században" (Bp., 1939. M. Tud. 
Akadémia) c. művében Magyarország és a körülötte kialakult 
államok politikai kapcsolataival foglalkozik a páduai fegyver-
szüneti szerződéstől a münchen-bécsi döntésig terjedő időszak-
ban. (1918. nov. 3—1938. nov. 2.) Bár az eddig feltárt forrás-
anyag alapján még nem ismerjük világosan a magyar kormány 
elhatározásának okait, melyek őt a Diaz-féle szerződéshez 
való ragaszkodás helyett a Franchet d'Espérey tábornokkal kö-
tött, sokkal hátrányosabb katonai egyezmény aláírására kész-
tették, a szerzőnek mégis sikerült minden részletében feltárni 
a probléma másik oldalát, a belgrádi egyezmény értelmében 
végrehajtott délvidéki megszállás teljes folyamatát és politikai 
következményeit. Ugyanis okmányokon alapuló komoly ér-
vekkel bizonyította be, hogy a katonai erővel végrehajtott 
megszállás és Franciaországnak az a szerepe, mellyel a befe-
jezett tényhez a nagyhatalmak hozzájárulását eszközölte ki, 
voltak valójában a csonkaország létrejövetelének előidézői. A 
szerző bőven ismerteti a kisántánt politikai szerepét az ú j 
szláv Közép-Európában addig az időpontig, míg a kontinentális 
viszonyok meg nem változtak. Alapos munkája forrásul szol-
gálhat az utolsó évtizedek magyar külpolitikájának történeti 
kidolgozásához. 

Károlyi Árpád. 

A 48-as törvények szentesítése körüli érdekfeszítő ku-
lisszatitkokról vonta le a leplet Károlyi Árpád „Az 1848-iki 
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pozsonyi törvénycikkek az udvar előtt" című (Bp., 1936. M. 
Tört. Társ.) pragmatikus müvében. A nagytekintélyű néhai 
történettudós ösztönös kutató-érzékével fedezte fel azokat a 
gyakorlott szem által is nehezen láható finom szálakat, melyek 
az események köré szövődvén, a róluk alkotott ismereteinket 
mindeddig befolyásolták. A szerző lebilincselő írói készséggel 
adja elő annak a feliratnak sorsát, melyet az országos küldött-
ség „Argonauta-hajója" vitt Bécsbe a felelős magyar mi-
nisztériumról szóló III. törvénycikknek előkészítésére. Tőle 
tudjuk meg azon intim tárgyalások menetét , mely a felirat sze-
rény tar talmú szövegéből az akkori viszonyokhoz képest való-
sággal forradalmi alkotmányreformot varázsolt. Kutatásai nyo-
mán elevenedik meg előttünk, hogy Széchenyi István, a köz-
jogi radikalizmus közismert ellensége, volt a radikális meg-
oldás értelmi szerzője. Ugyanilyen mestermunkát végzett a 
Magyarország és Erdély egyesítéséről szóló VII. törvény-
cikk létrejövetelének és következményeinek felderítésével. 
Rendkívüli elevenséggel í r ja meg az innsbrucki konferencia le-
folyását: Ferenc Károly főherceg cselfogását, aki az erdélyi 
országgyűlés úníós törvényjavaslatát óhajtotta elsüllyeszteni 
az értekezlet tagjai elől, hogy ezzel is időt nyerjen annak al-
kalmas időben való visszaküldésére. Ezen analitikus mestermű 
volt a nyolcvanadik életéven már túlhaladott agg tudósnak 
utolsó nagy alkotása, méltó befejezése kiváló emlékű történet-
írói munkásságának. 

Kornis Gyula. 

Történetpolitikai essay-irodalmunknak igen értékes gya-
rapodása Kornis Gyulának „A magyar politika hősei" (Bp., 
1940.) című kitűnő műve, mely példatárul szolgálhat „Az ál-
lamférfi" című külföldön is feltűnést keltett állambölcseleti 
munkájához. A közzétett tanulmányokban a szerző nagyjaink 
álamférfiúi és emberi arcképeit Szent Istvántól Horthy 
Miklósig hatalmas anyagismerettel és széles látókörrel festi 
meg, sőt az ezeréves magyar nemzet több nagy problémáját is 
megvilágítja. írói ereje nemcsak eszméinek gazdagságában, 
hanem azok bölcseleti mélységében és történeti értékítéleté-
nek világosságában rejlik. Különösen figyelemreméltók az 



47 J elentések a pályázatokról 

országépítő Szent Istvánról, a vallásos és tudományos kultúra 
fáklyájáról, Pázmány Péterről, a politikai akarat példaképé-
ről, gróf Tisza Istvánról és a politikai világnézet hőséről, gróf 
Apponyi Albertről, írt lélektani elemzései, melyek különös erő-
vel elevenítik meg az olvasó előtt e nagyjainknak történeti 
jelentőségét. E munkáját Akadémiánk 1941-ben a Kónyi Manó-
jutalommal tüntette ki. 

Markó Árpád. 

Hadtörténetírásunknak értékes gyarapodását jelenti Markó 
Árpád kitűnő munkája, melyet „// . Rákóczi Ferenc a hadve-
zér" (Bp., 1934. M. Tud. Akadémia) címen adott ki. Alapos 
forráskutatásokra támaszkodva állapítja meg, hogy Rákócziban 
minden emberi nagysága mellett sem voltak meg a hadvezér-
nek és a diplomatának mindazon tulajdonságai, melyek őt al-
kalmassá tehették volna az általa indított felkelés megfelelő 
politikai előkészítésére, illetve céltudatos katonai irányítására. 
Bár a hadi helyzetet rendszerint helyesen ítélte meg, azonban 
nagyjelentőségű terveihez nem volt egészen méltó hadseregé-
nek szervezete. Erkölcsi nagysága, lelki fegyelmezettsége egy-
magában nem tudta pótolni emberismerete hiányát, amit gyen-
gébb jellemű és szellemi képességű környezetének összeválo-
gatásában állapíthatunk meg. Rákóczinak ezt a lelki elemzését 
világosan igazolják azok az ütközetek, amelyeket a felkelés 
folyamán személyesen irányított. Ezek az ütközetek, melyeket 
a szerző eredeti források alapján részleteiben első ízben ismer-
tetett, a megfelelő haditervek ellenére is vereséggel vég-
ződnek, bár ennek sohasem Rákóczi volt az okozója. A 
szerző kutatásai jelentékeny mértékben gyarapítják történel-
münk e korszakára vonatkozó ismereteinket. 

Mályusz Elemér, 

A protestáns egyháztörténeti irodalom nagy mértékben 
gazdagodott Mályusz Elemérnek ,,A türelmi rendelet" című 
művével, (Bp., 1939.; Iratok a türelmi rendelet történetéhez. 
Bp., 1940.) mely nemcsak a protestáns vallásgyakorlatnak 
II. József tízéves uralkodása alatti kialakulását ismerteti, 
hanem egyúttal összefoglaló képet nyújt a türelmi rendelet 
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megszületése előtti kor valláspolitikájáról is. Nagy szorgalom-
mal végzett évtizedes levéltári kutatásai alapján ra jzol ta meg a 
XVIII. századi magyar protestantizmus ki tar tó munkáját, 
melyet a hazai és a külföldi protestánsok érdekében az iskola-
ügy és a lelkipásztorkodás terén odaadással végzett . Kutatásait 
a szociológiai szempontokra is kiterjeszti és ezáltal a hazai 
protestantizmus társadalmi súlyára vonatkozó ismereteinket 
is lényegesen bővíti. Művének igen figyelemreméltó része az a 
fejezet, melyben a türelmi rendeletet elemzi és létrejöttét írja 
meg abban a szellemi harcban, mely a protestáns egyházpoli-
tika kérdéseiben az államtanács ellentétes vallásszemléleteket 
képviselő tagjai közöt t zajlott le. Új eredményeket tárnak fel 
munkájának azok a részei is, melyek a türelmi politikának gya-
korlati érvényesülésére, különösen pedig az egyházszervezet! 
és liturgiái ügyekre vonatkoznak. Mályusz műve sokoldalúsága 
miatt az országos magyar tör ténet írásnak is igen jelentékeny 
terméke. Ez időközben egyébként új irányt jelölő, terjedelmes 
tanulmányt írt ,,A magyar társadalom a Hunyadiak korában. 
A hűbériség és rendiség problémája" (Mátyás király-Emlék-
könyv. 1440—1940. Bp.) címen; ebben nagy tudománnyal és 
éles elmével fejtegeti a Hunyadi-kornak társadalomtörténeti 
kérdéseit . Akadémiánk e tanulmányát 1941-ben a Berzeviczy-
jutalommal tüntet te ki. 

Miskolczy István. 

Az Anjou-korszak elismert kutatója, Miskolczy István 
.,Magyar-olasz összeköttetések az Anjouk korában. Magyar-
nápolyi kapcsolatok" (Bp., 1937.) címmel szorgos levéltári ku-
ta tások alapján jelentékeny munkát bocsátott közre, melyben 
a sajá t korábbi kutatásainak, nemkülönben Óváry Lipót, 
Fraknói Vilmos és Pór Antal e tárgyra vonatkozó munkáinak 
eredményeit foglalta össze. A szerző eredeti forrásokra tá-
maszkodva ismerteti az Anjouk trónigényét Nápolyban, András 
herceg életét, Nagy Lajos hadjáratai t , különböző diplomáciai 
tárgyalásait , Johannával szemben tanúsított magatartását, 
Durazzói (Kis) Károly trónrajutását . Ismereteinket lényegesen 
gyarapít ja azon ada tok felkutatásával, melyek a nápolyi in-
tézményeknek a hazai törvénykezési, hadügyi és pénzügyi re-
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formokban megnyilvánuló hatására vonatkoznak. A korán el-
húnyt szerző e művével maradandó emléket állított történet-
írói munkásságának. 

Pukánszkyné Kádár Jolán. 

A színésztörténeti irodalom terén mutatkozó forrás-
kiadások hiányát igyekezett pótolni Pukánszkyné Kádár Jolán 
„A Nemzeti Színház százéves története" (Bp., I—II, 1938, 1940, 
M. Tört. Társ.) című értékes munkájával. A szerző tág per-
spektívában foglalkozik tárgyával, és gazdag társadalomtörté-
neti háttérrel ismerteti a magyar színjátszásnak a XVIII. 
századra visszamenő első próbálkozásait. Kutatásai a Pesti 
Magyar Színház nemzeti szellemének és művészi igazgatásának 
történeti fejlődését tárják fel és erre vonatkozó irodalmi isme-
reteinket lényegesen átértékelik. Azok az arcképek, melyeket 
a színház szellemi vezetőiről a források alapján festett, új 
eredményeket nyújtó munkájának értékes részei közé tartoz-
nak. Figyelemreméltók továbbá munkájának azok a részei is, 
melyek a szellemi áramlatok befolyása alat t álló műsorkérdés 
problémáival foglalkoznak. A szerző élete munkájának leg-
kiemelkedőbb terméke e könyv, mely mindvégig kellemes elő-
adásban foglalja össze a hatalmas forrásanyagot. 

Révész Imre. 

A jelen időkörben megjelent egyháztörténeti munkák 
közül jelentősségében és irodalmi ér tékében kiemelkedik 
Révész Imrének „Magyar református egyháztörténet" (Debre-
cen, 1938. I. köt.) című műve, mely a magyar reformáció élet-
folyamának mozgalmas múltjával foglalkozik az 1520—1680 
közti korszakban. A tudós szerző ezen, általa életművének ne-
vezett irodalmi alkotásában alapos forrástanulmányok alapján 
mesteri tollal írja le a hazai reformáció kezdeti kialakulását, 
az ellenreformációval való küzdelmét, az evangélikusokkal és 
az anabaptistákkal folytatott harcait, és az egyháznak ezen 
mozgalmas időkben szükségessé vált belső szervezkedéseit. A 
szerző teljesen töretlen talajon jár művének azon részében, 
amelyben a református egyház alkotmányát, kormányzatát, fe-. 
gyelmi rendjét és jogi helyzetét világítja meg. Művének fő 
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értéke azonban abban rejlik, hogy a három részre szakadt or-
szág eseményekben olyan gazdag XVI. századi korszakában 
összefoglaló és világos képet nyújt a reformációról és a magyar 
református egyházról, bár tudományos monográfiák vagy egyes 
kérdéseket megvilágító irodalmi feldolgozások nem álltak 
olyan mértékben rendelkezésre, hogy azokra támaszkodva al-
kothatta volna meg kiváló szintézisét. 

Steier Lajos. 

A tót problémának úttörő magyar müvelője Steier Lajos 
néhány nappal halála előtt ,,A tót nemzetiségi kérdés 1848— 
1849-ben" címmel (Bp., 1937. I—II. köt. M. Tört. Társ.) bo-
csátotta közre hosszú évekre terjedő forrástanulmányainak 
egyik gyümölcsét. Ebben a 48-as tót felkelés előzményeivel, a 
prágai szláv kongresszussal és a tótok szellemi vezérének, 
Stúr Lajosnak szerepével foglalkozik. Kutatásai alapján két-
ségtelenül megállapítható, hogy a tót nacionalizmus 48 elején 
még nem irányult az ország területi integritása ellen, sőt 
épen ellenkezőleg, a magyar állam keretein belül igyekezett 
a tót nép kulturális és gazdasági fejlődését biztosítani. Ezt 
az álláspontot hangoztatta Stúr a prágai kongresszuson is, és 
ezzel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy nem történt ez alka-
lommal egységes megállapodás a cseh-tót politikai közösség 
létrehozására. A magyar kormány azonban rosszul értelmezte 
Stúr prágai szereplését és őt az ellene kiadott elfogató pa-
ranccsal a bécsi politikusok karjaiba kergette, akiknek támo-
gatásával azután Hurbannal és Hodzával együtt a tót felkelés 
megszervezését vállalta magára, A tót nemzetiségi kérdésnek 
e néhány esztendős története egyúttal válságos fordulópontja 
a magyar-tót kapcsolatok további alakulásának, melyeknek 
oknyomozó feltárásában a szerzőt történetírásunk igen nagy 
kárára korai halála akadályozta meg. 

Szabó István. 

Arra a sürgető hiányra, mely történeti irodalmunkban a 
népiségkutatás terén tapasztalható, Mályusz Elemér mutatott 
rá elsősorban az elmúlt évtizedek során megjelent munkáiban. 
Ennek a köztörténet hatásától független, öntudatlan népi élet-
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nek és szellemi tevékenységnek valósághű fel tárására Szabó 
István nyújtott először példát „Ugocsa megye" (Bp., 1937. 
M. Tud. Akadémia) c. alapvető munkájában. Művét két részre 
oszt ja: az elsőben a táj képét, a telepítési tényezőket, a nép-
elemek megtelepülését és évszázados hullámzását ra jzo l ja 
meg, a másodikban pedig községenként sorolja fel az előbbiek 
megvilágítására szolgáló hatalmas adattömeget, ami megálla-
pításainak tudományos ellenőrzését teszi lehetővé. Az adatok 
osztályozásánál a tárgyilagos értékítéletnek magas tudomá-
nyos színvonaláról tesz tanúságot, s ez teszi lehetővé a tele-
pülés folyamatának valósághű megállapítását. A saját maga 
által kidolgozott úttörő módszerrel a középkori oklevelek, 
összeírások, családi levéltárak,^ nemesi jegyzékek és perek ha-
talmas tömegéből olyan történeti demográfiát készített, mely 
a népi elemek tükrén keresztül tár ja fel a vármegye társa-
dalmi és gazdasági életét, különösen pedig az újkori paraszt-
társadalom lelki alkatát és ezzel világosságot derít a népi 
lélek fejlődésének addig alig ismert mélységeire. Művéből 
vitathatatlanul kitűnik, hogy a magyarság a ruténekkel és 

oláhokkal évszázadokon át békés sorsközösségben élt és tele-
pülési helyeit csak akkor vesztette el, mikor a csapások és 
dúlások a nemzetiségek javára helyrehozhatatlan pusztulást 
idéztek elő soraiban. Hasonló módszeres kuta tó készség jel-
lemzi a szerzőnek ez évkörben megjelent többi munkáját is. 
(A magyar parasztság története. Bpest, 1940.; A magyarság 
életrajza, Bpest, 1942.) 

Szekiű Gyula. 

A „Magyar Történet" monumentális kötetsorozatának 
megírásában Hóman Bálint szerzőtársa Szekfű Gyula a 
magyar renaissance korának lenyűgöző megrajzolásával a lkot ja 
meg a történelmi hátteret Mátyás egyéniségének igazi meg-
ismeréséhez. Az írásmüvészetét jellemző rendkívüli kvalitá-
sok: a széleskörű anyagismeret és az erre épített hatalmas, 
sokszor drámai hatású szintézis erőteljes írói egyéniségében 
gyökereznek, dinamizmusa szinte magával r agad j a az olvasót 
Szekfű ereje színpompás szemléletében rejl ik, mely valósze-
rűségre törekvő írásművészetében sajátosan nyilatkozik meg. 

4* 
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Ragyogó képzelő erővel rajzolja meg Verbőczi, Martinuzzi, 
Rákóczi, Mária Terézia és Ferenc József egyéniségét, a nem-
zetiségek betelepülését, a XVIII. század nagy eszmei küzdel-
meit, hogy csak néhányat említsünk azok közül a személyi-
ségek és problémák közül, amelyeknek ú j világításba való 
helyezésével a szerző a történeti átértékelésnek nagyarányú 
folyamatát indította el. Ennek hatása alat t szintétikus törté-
neti megállapításai körül vitairodalom keletkezett, mely azon-
ban tárgyilagosan sohasem tagadhatta kiemelkedő szellemi 
képességeit, csillogó tollát és írói étoszát. Tudós egyénisé-
gének különös kvalitásaival magyarázható az a könyvsiker, 
mely „Három nemzedék és ami utána következik" (Bp., 1935. 
5. kiadás.) című művét koronázta, nemkülönben az az elismerés, 
mely a nemzetiségi kérdés gyökereit boncolgató, „Állam és 
nemzet" (Bp., 1942.) című kitűnő munkájá t fogadta. 

Szentpétery Imre. 

A történeti segédtudományok legkiválóbb hazai művelője 
Szentpétery Imre a jelen időkörben „Szen t István király ok-
levelei" (Emlékkönyv Szent István király halálának kilenc-
századik évfordulóján. II. köt. Bp., 1938. M. Tud. Akadémia) 
című alapvető tanulmányával gazdagította irodalmunkat. A 
diplomatika modern módszertani eszközeivel vette tüzetes 
vizsgálat alá Szent István király ránk maradt okleveleit, meg-
állapítva róluk, hogy tíz közül hat későbbi korból való puszta 
hamisítvány, a többi négy közül egynek szövege változatlanul, 
kettőé pedig többé-kevésbbé megváltoztatva maradt fenn ké-
sőbbi átírásokban. A sokat vitatott pannonhalmi oklevél 
finom elemzése alapján a szerző arra a meggyőződésre jutott, 
hogy az jelenlegi alakjában a somogyi dézsmához való jog 
kétségtelen igazolása céljából, 1209 és 1212 közt készült 
ügyes, de interpolált utánzó-másolata a nevezett monostornak 
1002-ben adott eredeti oklevélnek. A szerzőnek finom és meg-
győző oklevélkritikája annál is inkább nagyfontosságú, mert 
okleveles gyakorlatunk legrégibb emlékeit helyezi megfelelő 
világításba, azokat a gyér írásos forrásokat, melyek az első 
magyar király korának történelmi megelevenítésére szolgál-
hatnak. 
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Thim József. 

„A magyarországi 1848—49-iki szerb fölkelés története" 
(Bp., I—III. kötet. 1933, 1935, 1940. M. Tört. Társ.) című 
művében Thim József a szerb nemzetiségi kérdés irodalmának 
szinte könyvtárra terjedő, de gyökereiben, oknyomozó alapon 
még fel nem tárt egyik fontos fejezetét dolgozta fel. A szerző 
évtizedeken át végzett kutató és gyűjtőmunkát, a hazai és 
külföldi levéltárakon kívül alig hozzáférhető magán iratgyüj-
teményekre is kiterjeszkedve. Szorgalmas munkájának ered-
ménye, a két kötetre terjedő okmánytár azon ritka iratkiad-
ványok közé tartozik, melyek izgalmas olvasmányok mindenki 
részére, aki a szerb nemzetiségi problémának a mult század 
közepén már drámaivá váló állapota iránt érdeklődik. Beve-
zetésében világosan rajzolja meg azt a szerepet, melyet a 
szerb fejedelemség a délszláv népek egyesítésében, köztük a 
délmagyarországi szerbek elszakítása érdekében töltött be. 
Különös értéke e műnek, hogy a szabadságharc alatti mozgal-
makat mind magyar, mind szerb részről tárgyilagosan világítja 
meg és ezzel az olvasónak az elfogulatlan ítéletalkotást teszi 
lehetővé. A szerző alapvető munkát végzett. 

Váczy Péter. 

A koraközépkori magyar királyság életének megnyilvá-
nulását éles megfigyeléssel vázolja fel Váczy Péter abban a 
munkájában, melyet ,,Die erste Epoche des ungarischen Kö-
nigtums" (Pécs, 1935) címmel adott ki. Kutatásai alapján 
arra a meggyőződésre jut, hogy az említett korszakban egy-
szer az állam, másszor az egyház, illetve a társadalom tölt 
be többé-kevésbbé vezető szerepet az állami szervezet irányí-
tásában és ezt az elméletét a politikai élet legfontosabb jel-
lemvonásaínak finom megrajzolásával törekszik igazolni. Mű-
vében a koraközépkori politikai szervezet eszmei hátterével 
is részletesen foglalkozik. Behatóan elemzi a regnum és a 
sacerdotium sajátos viszonyát, melynek alaposabb felderítése 
nélkül nem érthetjük meg világosan a királyság keretében 
megoldandó egyházi és világi feladatok szerves kapcsola-
tát. Kutatásainak eredményei meggyőző magyarázatát adják 
Szent István rendelkezési jogának egyházi kérdésekben is. 
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Az „Intelmek" tartalmának vizsgálatánál Nagy Károly állam-
egyházának szemléletvilágát fedezi fel. A Szent István-kori 
királyság sajátos jellegét Kálmán alat t egy új államkoncepció, 
az egyház túlsúlyra jutása változtatja meg, majd később, a 
XII. század első felében a társadalom jut erős befolyáshoz az 
államélet irányításában, s annak hatása alatt régi intézmé-
nyek, mint például a választott bíróságok, élednek fel újra, 
A szerző műve az értékes megfigyelések egész sorával gazda-
gítja irodalmunkat. 

Viszota Gyula, 

A jelen időkörben összesen három kötet jelent meg 
Viszota Gyula szerkesztésében „Gróf Széchenyi István naplói"-
ból (IV. köt. 1830—1836; V. köt. 1836—1843; VI. köt. 1844— 
1848, Bp,, 1934, 1937, 1939. M. Tört . Társ.), melyekkel a 
naplók kiadványsorozatát teljesen befejezte. Ezzel a kutató-
nak párat lan forrásanyagot bocsátott rendelkezésére, mely a 
francia háborúk befejezésétől a negyvennyolcas eseményekig 
terjedő korszakot öleli fel. Széchenyi nem könnyű olvasmány, 
mert csak magának írt. Amit azonban naplóiban papírra ve-
tett, az a lüktető történelem, a korabeli politikai és társadalmi 
eseményeknek, a naplóíró személyes élményeinek és érzelmei-
nek kaleidoszkópikus keveréke. A szövegek magyarázata, a 
rövidítések megfejtése hosszú és fáradságos kutatások ered-
ménye. Ezt a munkát vállalta a szerző éveken keresztül, s 
vele a történettudománynak kiváló szolgálatot tett . Ezenfelül 
a naplók köteteit tanulmányokkal vezette be, s bennök Szé-
chenyi sokoldalú élettörténetét tár ta fel a naplókban szét-
szórt adatok és egyéb kutatásai a lapján. Ezekből elevenedik 
meg előttünk a valóságos és képzelt betegségek súlya alatt 
szenvedő államférfi lassú lelki és testi összeomlása. 

Midőn a bizottság a jelen időkör hatalmas irodalmi ter-
méséből a fentemlítetteket kiemeli, egyúttal jelenti, hogy a 
korábbi szokáshoz híven ezúttal sem óhajt foglalkozni tagjai-
nak munkásságával. 
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Javaslat. 

Az ismertetett művek tudományos értékének gondos mér-
legelése alapján a bizottság Hóman és Szekfű „Magyar Tör-
téneté"-ben lá t ja ennek az ídőkörnek legnagyobb szabású és 
egyben legmélyebb hatást keltet t történetírói alkotását, Ennek-
f oly tán azt az egyhangú indítványt terjeszti a Tekintetes Osz-
tály elé, hogy az Akadémia Nagyjutalmára a nagygyűlés előtt 
Hóman Bálintot szíveskedjék javaslatba hozni a „Magyar 
Történet" címmel írt köteteiért. Bár Hóman és Szekfű egyen-
rangú szerzőtársaknak tekintendők, a bizottság az Alapsza-
bályok 164. szakaszának 6. bekezdése értelmében csak egy 
szerzőt hozhatott a Nagyjutalomra javaslatba. Azonban Szekfű 
személyétől a bizottságnak el kellett tekintenie, mert a „Ma-
gyar Történet"-nek általa írt köteteiért az Akadémia már 
1938-ban kitüntette a Berzeviczy-jutalommal és az Alapsza-
bályok említett szakaszának és bekezdésének értelmében a 
Nagyjutalom odaítélésénél nem vehette figyelembe azt a mun-
kát, melyet az Akadémia már jutalomban részesített. 

A Marczibányi-mellékjutalomra a bizottság egyhangúlag 
Szabó Istvánnak ,,Ugocsa megye" című művét terjeszti elő, 
mint amely nemcsak forrásokra támaszkodó, alapvető jellegé-
nél fogva, hanem egyúttal módszertani szempontból is irányt 
jelölő munka a hely- és népiségtörténet művelése terén. 

Domanovszky Sándor ig, és t. t. Jánossy Dénes 1. t. 
a bizottság elnöke a bizottság előadója 

Lukinich Imre ig. és r. t. 
Madzsar Imre r. t. 
Hajnal István r. t. 

Balanyi György 1. t. 
a bizottság tagjai. 
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Vitéz Moór Gyula r. tag javaslata a Nagy jutalomra 
vonatkozólag. 

Tekintetes Osztályülés! 
Jól tudom, hogy neves szakemberek tollából származó je-

lentéseket ritkán szoktak vita tárgyává tenni, mégis arra kérek 
most engedélyt, hogy az ezidei Nagyjutalom kérdéséhez hozzá-
szólhassak. 

A Nagyjutalom odaítélése az Akadémia életinek egyik 
legfontosabb mozzanata, amely különösen olyankor, mikor egy 
annyira nemzeti tudomány, mint a történelem, van soron, or-
szágos érdeklődésre tarthat számot. S minthogy a jutalmat nem 
a bizottság, hanem az Akadémia egésze adja, úgy érzem, hogy 
a nemzeti közvélemény előtt mindnyájan viseljük és vállaljuk 
is e legnagyobb akadémiai kitüntetés odaítéléséért a felelőssé-
get. Ezért a mélyen tisztelt bizottság tagjai nem is tekinthe-
tik bizalmatlanságnak, ha jelentésükhöz olyan tagtársak is 
hozzászólnak, akik szaktudásban mögöttük messze elmaradnak. 

Mint egy ezek közül, magam is a legnagyobb érdeklődéssel 
olvastam el történetírói objektivitással megírt igen alapos je-
lentésüket. Sajnálom, hogy a szokáshoz híven a bizottság saját 
tagjai munkáiról nem emlékezett meg. Tudomásom szerint 
ugyanis éppen a bizottság egyes tagjainak igen jelentős munkái 
jelentek meg a szóbanforgó időközben, amelyeknek megemlí-
tésével a lefolyt időszakról teljesebb képet kaphattunk volna. 
Szerény nézetem szerint az az eljárás, hogy a jelentés, minden 
értékeléstől tartózkodva, a tagok jelentősebb munkáinak lega-
lább a puszta címeit sorolja fel, összeegyeztethető volna a 
tudományos szemérmességgel, és mégis bizonyos fokban kor-
rektivuma lehetne annak, hogy valaki esetleg, a bizottságba 
történt megválasztása által, a számbavételtől teljesen elessék. 

Nagy örömmel olvastam a bizottsági jelentéshez fűződő 
javaslatnak azt a részét is, amely a Marczibányi-mellékjuta-
lomra Szabó István „Ugocsa megye" c. művét terjeszti elő. Ez ' 
zel egy módszertani szempontból úttörő munka nyeri el méltó 
jutalmát. 

Meg kell azonban vallanom, hogy a javaslatnak az a része, 
amely Hóman Bálint ő nagyméltóságát jelöli a Nagyjutalomra, 
meglepett. Meglepett azért, mert azt a koszorút, amely a lefolyt 
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9 év hatalmas magyar történetírói munkásságának legkitűnőbb 
termékét illeti, egy olyan — egyébként igen érdemes — szer-
zőnek nyújt ja át, aki — köztudomás szerint — több mint egy 
évtized óta tudományosan nem dolgozott és nem is dolgozha-
tott, mert egész munkaerejét és általam is nagyrabecsült kiváló 
szellemi képességeit egy másik, és az ország szempontjából 
talán a historikusénál fontosabb munkakör foglalta le. 

Számomra természetesen nagyon nehéz vitába szállani a 
magyar történettudománynak olyan kiváló szakembereivel, mint 
amilyenek éppen ennek a bizottságnak a tagjai . Helyzetemet 
nem teszi könnyebbé az, hogy a jelentés készítője, a bizottság 
előadója, Jánossy Dénes tisztelt tagtársunk, az Almanach adatai 
szerint, maga is tulajdonképpen jogász. 

Megkönnyíti azonban helyzetemet az, hogy én a jelentés-
hez elsősorban nem is történeti, hanem jogászi szempontból 
szeretnék hozzászólni. Ezen a jogászi területen sem érzem 
ugyan magamat előnyösebb helyzetben levőnek, mint a bizottság 
tagjai, de hátrányosabb helyzetben levőnek sem, és legalább is 
az illetéktelenség szemrehányása nélkül szólhatok a kérdéshez. 

Szerény véleményem szerint az Akadémia Ügyrendjének 
164. §-a nem teszi lehetővé azt, hogy az ezidei Nagyjutalmat 
в Magyar Történetnek Hóman Bálint által írt kötetei kapják 
meg. Legyen szabad ezt a véleményemet röviden megokolnom. 

A jelentéshez fűződő javaslat nem mondja ugyan meg, 
hogy a Nagyjutalmat a Magyar Történet I. vagy II. kiadásának 
akar ja-e odaítélni. Kétségtelen az is, hogy akkor, amikor Hóman 
Bálint méltatásánál ezt a művet jellemzi, az I. és nem a 11. 
kiadást tartja szem előtt, mert csupán az első hétkötetes ki-
adásban foglal el a Hómantól írt rész úgy, amint azt a jelentés 
mondja , két és fél kötetet; a Il-ik, ötkötetes kiadásban ellen-
ben csak egy és kétharmad kötet Hóman munkája . 

Mindennek ellenére nyilvánvaló, hogy csupán a II. kiadás 
jutalmazásáról lehet szó. Az I. kiadás nem jutalmazható két 
okból. Először, mert 1934 előtt jelent meg; másodszor pedig, 
mert évszám nélkül jelent meg, amit a jelentés elmulaszt meg-
említeni, bár egy másik szerzővel kapcsolatban maga is idézi 
az Ügyrend 164. §-ának d. pont já t , amely szerint: „Amely 
munkán pedig évszám éppen nem fordul elő, az maga zár ja 
ki magát a jutalomért pályázható munkák sorából". 
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A kérdés tehát az, hogy megkaphatja-e a Nagyjutalmat 
valamely mü második vagy még újabb kiadása? 

Bár az Ügyrend említett §-a elég részletesen szól például 
a több kötetben vagy gyűjteményben megjelent, továbbá az 
összegyűjtve kiadott munkákról, az újabb kiadásban megjelen-
tekről egyáltalában nem emlékezik meg. Ebből, az argumentum 
a contrario jogmagyarazati elve szerint, az következik, hogy a 
szabályzat el sem tudta képzelni azt, hogy az időhatárra vo-
natkozó nagyon szigorú rendelkezését ki lehessen játszani azál-
tal, hogy valamely régi munkából egyszerűen új kiadást ren-
dezünk, vagy a jutalmat egy régibb eredetű mű új kiadásának 
ítéljük oda. 

Hogy pedig az időhatárra vonatkozó rendelkezések milyen 
szigorúak, az kitűnik a következőkből. 

A 164. §, 2. bekezdése így szól: ,,A sorrendben levő tudo-
mányszak terén a lefolyt hét évi időkörben megjelent munkák 
közül az nyeri el a jutalmat, amely az illető osztály ítélete 
alapján a legkitűnőbb é s e g y s z e r s m i n d a tudomány terén 
jelentékeny haladást tett, vagy amelynek formai tekintetben 
nagy irodalmi értéke van. Ha ilyen munka nem találtatik, a 
Nagyjutalom ki nem adható". 

Ebből a fogalmazásból egészen világosan kitűnik, hogy a 
jutalmazott műnek magának, és nem egy régebbi kiadásának, 
kell a tudomány terén jelentékeny haladást tennie; mert hiszen 
a szabályzat nem elégszik meg azzal, hogy a jutalmazott mű 
a legkitűnőbb legyen, hanem hozzáífizi, hogy „és egyszersmind 
a tudomány terén jelentékeny haladást tet t" légyen. 

Valamely mű második kiadása tehát csakis abban az eset-
ben nyerheti el a Nagyjutalmat, ha éppen ez a második kiadás 
jelent az első kiadással szemben jelentékeny haladást a tudo-
mány terén. 

Az időkörre vonatkozó rendelkezés szigorú megtartását kí-
vánja még biztosítani az említett § utolsó bekezdése is, amely 
igy szól: „Minden munka azon évben tekintetik megjelentnek, 
amely a címlapon ki van téve. Azon esetre, ha valamely munkán 
kétféle évszám áll, a későbbi az elhatározó; amely munkán 
pedig évszám éppen nem fordul elő, az maga zárja ki magát 
a jutalomért pályázható munkák sorából." 
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Tekintetes Osztályülés! 
Ahol a mű megjelenésének időpontjára nézve ilyen rész-

letes és szigorú rendelkezések állanak fenn, ott az évszám vagy 
az ú j kiadás kérdését nem lehet mellékes és elhanyagolható 
mozzanatnak tekinteni. 

Nem lélektelen formalizmus tehát, ha erre a kérdésre kü-
lönös súlyt vetek. A szabályzat rendelkezésének különben is 
megvan a maga észszerű oka. 

A szabályzat, — amint azt felolvasott szövegéből látni mél-
tóztattak, — finom különbséget tesz a tudományos munkák és 
a szépirodalmi művek között. S míg az utóbbiaktól az időhöz 
nem kötött, „formai tekintetben vett, nagy irodalmi értéket", 
addig az előbbiektől a tudományos haladásnak nagyon is idő-
höz kötött előmozdítását kívánja meg. Nézetem szerint nagyon 
helyesen, mert ilyen módon akar ja megakadályozni azt, hogy 
olyan szerzők nyerjék el a Nagyjutalmat, akik csupán régi ér-
demeikre hivatkozhatnak, de egyébként a lefolyt időkörben a 
tudományt ú j eredményekkel nem gazdagították. 

Mindennek ellenére távol áll tőlem, hogy a szabályzat 
betűihez ragaszkodva azt állítsam, hogy egy második kiadású 
mű egyáltalában nem nyerheti el a Nagyjutalmat. Nagyon 
is el tudom képzelni, hogy e jutalmat egy ilyen munka nye r j e 
el, de csakis akkor, ha az első kiadáshoz viszonyítva éppen a 
második kiadás mutat: , , jelentékeny haladást a tudomány 
terén". 

Legyen szabad ezt egy példával is megvilágítanom. Kiváló 
tagtársunk, Schütz Antal, 1927-ben publikálta „A bölcselet ele-
mei Szent Tamás alapján" c. munkáját, amely alig volt több, 
mint Szent Tamás tanításainak igen világos összefoglalása. 
1940-ben ennek a műnek második kiadása jelent meg ,,A böl-
cselet elemei" címen, több mint kétszeres terjedelemben és 
azzal az igen jelentős változással, hogy szerzőnk ebben a mű-
vében szembesíti Szent Tamással az egész modern filozófiát. 
Tehát éppen ez a második kiadás tesz a filozófiai gondolkodás-
nak igen nagy szolgálatot s ekként a tudomány terén is jelen-
tékeny haladást. 

Az a gyakorlat, amelyet az Akadémia eddig a Nagyjutalom 
odaítélésénél folytatott, azt hiszem, teljes mértékben megfelel 
annak a felfogásnak, amelyet az előbbiekben a Szabályzat értei-
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mezése ú t ján nyertem. Az Almanach 1831-ig visszamenőleg 
közli a Nagyjutalmat nyert művek jegyzékét; több mint 110 
esztendő alatt csupán egyetlen-egyszer fordult elő, hogy a ju-
talmat egy második kiadású munka kapta meg: az 1902—1908. 
évkörben Thaly Kálmán ,,Ocskay László" c. művének II. ki-
adása. Ennek első kiadása — egy kötetben — 1880-ban jelent 
meg. Második kiadása negyedszázaddal később, 1905-ben — a 
szerző időközben végzett búvárkodása a lapján teljesen á tdol-
gozott formában — két kötetben. Joggal tekinthetjük tehát ezt 
a második kiadást az elsővel szemben új műnek. 

S azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy Thaly 
Nagyjutalma afra az évkörre szólt, amelyben a dicsőséges fe-
jedelem hamvainak hazaszállítása válósággá válott. A nemzeti 
kegyelettől megszentelt hamvak visszatérése a haza földjébe 
főként Thaly Kálmán buzgólkodásának volt köszönhető s ezért 
el sem képzelhető az Akadémia részéről szebb gesztus, mint 
az, hogy ennek az évkörnek Nagyjutalmát a nagy fejedelem 
hűséges Íródeákjának ítélte oda. 

Még abban az esetben is tehát, ha Thaly művének második 
kiadását nem tekinthetnők az első kiadással szemben jelenté-
keny haladást tevő új műnek, s az Akadémia az ügyrendi sza-
bályok megsértésével adta volna neki a jutalmat, ez a szabály-
sértése teljes feloldozást nyerhetne abból az okból, hogy az 
Akadémia ezzel is a bujdosó fejedelem iránti nemzeti kegyelet 
adóját rótta le. Ha tehát szabályt sértett volna az Akadémia 
II. Rákóczi Ferenc kedvéért, ne tegye meg ezt tisztelt tagtár-
sunknak, Hóman Bálintnak, hosszú kultuszminiszteri működése 
iránt érzett kegyeletéből. 

Hóman ,.Magyar Történetének" II. kiadása ugyanis az el-
sőhöz mérve egyáltalában nem tett jelentős haladást a tudo-
mány terén. Az egyébként igen objektív bizottsági jelentésnek 
idevonatkozó passzusa nem meggyőző. A jelentés erről, mint 
,,a hét-kötetes első kiadásnak öt kötetre összevont, de tartal-
milag kibővített és lényegesen átdolgozott második kiadásáról" 
emlékezik meg. Eltekintve attól, hogy az összevont, de mégis 
kibővített kiadás gondolatában bizonyos fokú ellentmondás rej-
lik, az igazság — tudomásom szerint — a következő. 

Hóman és Szekfü a második kiadásnál figyelembevették 
és a Magyar Történetbe — nagyrészt jegyzetek formájában — 
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beledolgozták azt az irodalmat, amely az első kiadás óta meg-
jelent. Ha tehát e kiadás haladást jelent, ez azoknak a részlet-
kutatóknak köszönhető, akiknek az eredményeit ők csak figye-
lembe vették. Egyébként azonban a két kiadás közt a leglénye-
gesebb különbség pusztán nyomda-technikai: a 140 pengős, drá-
ga, hét kötetes kiadás helyére egy olcsóbb, apróbb betűkkel sze-
dett és így öt kötetbe beleférő kiadás lépett. 

Hogy a két kiadás közt nincs lényeges különbség, azt le-
gyen szabad a következőkkel is bizonyítanom. 

1. Amint már említettem, maga a jelentés is, amikor a 
Magyar Történetet jellemzi, kétségkívül az első kiadásról 
beszél. Sőt még a javaslat is a Hómantól írt köteteknek akar ja 
a jutalmat adni, holott kétségtelen, hogy a II. kiadásban csupán 
egy és kétharmad kötet van és nem „kötetek" vannak Hóman 
tollából. 

2. A történelmi szakirodalomban ma is lépten-nyomon az 
1. és nem a II. kiadást idézik. Ügy vélem tehát, hogy a két ki-
adás közti különbség olyan lényegtelen, hogy történészeink 
nagy része nem tartotta szükségesnek, hogy a drága első kiadás 
mellett még a másodikat is megszerezze. 

3. És végül köztudomású, hogy Hóman Bálintnak időköz-
ben miniszterré történt kinevezése folytán ar ra sem volt ideje, 
hogy a prospektus szerint reáeső részt megírja: a III. kötet 
második felét, Mátyás korának és a mohácsi vészt megelőző 
időnek történetét saját részének megírása után helyette is 
Szekfü írta meg. Hogyan lett volna tehát ennek az elfoglalt 
miniszternek ideje arra, hogy az első kiadást olyan alaposan 
átdolgozza, hogy a második mint a tudomány terén jelentékeny 
haladást tevő mű jelenjék meg. 

Az elmondottak alapján arra a következtetésre kell tehát 
jutnom, hogy az Ügyrend 164. §-a szerint teljesen lehetetlen az, 
hogy az idei Nagyjutalmat Hóman Magyar Történetének II. 
kiadása kapja meg. 

Tekintetes Osztályülés! 
Az elmondottakkal voltam bátor igénytelen felfogásomnak 

lényegét előadni. Igyekeztem szigorúan a jogászi fejtegetések 
területén maradni és tartózkodni minden történeti értékeléstől. 
Sarlómat a más vetésébe nem szívesen vágom. Legyen szabad 
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azonban mégis, inkább csak mellékesen, a historikusok terüle-
tére is egy kirándulást tennem. Szolgáljon e merészségem ment-
ségére az, hogy a történelem nem olyan esoterikus tudomány, 
amelyhez csak az írástudók szólhatnának hozzá. Éppen Hóman 
Bálint az, aki ,,A magyar történetírás új útjai" c. műben ékes 
és éles szavakkal ostorozza azt a történetírást, amely a törté-
net iránt intenzíven érdeklődő széles rétegektől elszakadva, 
Anatole France tudósának mintájára, céduláinak tömegébe te-
metkezik. (24. 1.) A nemzeti történelem igenis az a tudomány, 
amely iránt mindnyájan melegen érdeklődünk, amelyet több 
vagy kevesebb kritikai érzékkel olvasunk és amelyről mint lai-
kusok is megalkotjuk véleményünket. S igazi ,,nagy" történetíró 
nem is lehet az, aki nem tudja írásmüvészetével meghódítani 
a művelt nemzeti közvéleményt. 

Ezen a jogcímen legyen szabad tehát hozzászólanom a 
javaslat történeti értékeléséhez, és különösen ahhoz a megálla-
pításához, hogy ,,Hóman és Szekfű egyenrangú szerzőtársaknak 
tekintendők". 

Ezt a tételt semmiképpen sem fogadhatom el. És azt hi-
szem, a történelem iránt érdeklődő művelt magyar közvélemény 
sem fogadná el. 

Ha a Magyar Történetért Hóman kapná a Nagyjutalmat, 
az a visszás helyzet állana elő, hogy a közös mű érdemeiért 
éppen az a szerzőtárs aratná le az elismerést, aki terjedelemre 
nézve a nagy munkának csupán egyharmadát írta s aki minősé-
gileg is a gyengébb részt szolgáltatta. 

De magának Hómannak alkotásai közül is nem a Magyar 
Történetet tartom a legsikerültebbnek. Történetírói kvalitásai, 
szerény véleményem szerint, jobban érvényesülnek a pénztörté-
netről írt műveiben, mint a szellemtörténetként felfogott Ma-
gyar Történetben. 

A szellemtörténethez a filozófiai látáshoz hasonló, mélyre-
ható, elvszerű szemlélet szükséges. A szellemtörténésznek a 
történet adatai mögött nemcsak a mult életformáját kell meg-
látnia, hanem azt a centrális gondolatot is, amelynek a kor 
életformája csupán külső megnyilatkozása. 

Akár a dialektikus módszer szerint fogjuk fel a szellem 
út ját az emberiség történetében, akár nem, kétségtelen, hogy 
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a szellemtörténeti irány Hegel filozófiájára vezethető vissza 
és nem is művelhető sikeresen filozófiai lelkület nélkül. 

Hóman Bálint pozitív tények felé orientálódó, tudós egyé-
nisége nagyon kevéssé illik bele éppen a szellemtörténeti 
irányba. Az még nem szellemtörténet, ha valaki az utolsó em-
beröltő történeti részlet-kutatásait egy nagy szintézisbe fog-
lalja össze. Hóman szintéziseiből éppen ezért bizonyos mozaik-
szerűség érezhető ki; e szintézisek nem hatnak úgy, mint Szekfü-
nek rembrandti megelevenítő erővel megfestett korképei. 

Elismerem, hogy mindezt egy laikus olvasó benyomásaként 
adtam elő. De abban a kellemes helyzetben vagyok, hogy laikus 
felfogásom támogatására hivatkozhatom Hóman Bálint tanszéki 
utódának, — aki tehát e kérdésben a legilletékesebb -— 
Mályusz Elemér tisztelt tagtársunknak véleményére. Mályusz 
,,A magyar történettudomány" c. műve 48. oldalán a követ-
kezőket mondja a külföldön keletkezett szellemtörténeti irány 
magyar képviselőiről: ,,Az európai történettudománynak ezeket 
az évről-évre felhalmozódó eredményeit, a megszívlelésre váró 
tanulságok tömegét elsőnek Szekfű Gyula használta fel. Szerző-
társából hiányzott a fogékonyság és a hajlam ily munkára — 
jellemző, hogy például a gótika fogalmának jelentőségét, kor-
szak-megjelölésre alkalmas szerepét sem ismerte fel — s így 
Szekfű művészi teremtő tehetségének nagysága annál szembe-
tűnőbb." Mályusznak ez az értékítélete pedig annál kevésbbé 
tekinthető a Szekfű iránti rokonszenvtől befolyásoltnak, mert 
éppen ő, aki az újabb német ideológiát akarja bevinni a magyar 
történetírásba, e tekintetben sokkal közelebb áll Hómanhoz. 
mint Szekfűhöz. 

Egyébként jellemző, hogy Hóman szellemtörténeti nagysá-
gát a bizottság jelentése egy szóval sem emeli ki. 

Tekintetes Osztályülés! 
Az elmondottakból, — és különösen abból, hogy a Nagy-

jutalom Hóman Bálintnak az Ügyrend 164. §-a szerint nem 
adható ki, — nem azt a következtetést vonom le, hogy —• 
amint ez számos esetben megtörtént — a jutalom egyáltalában 
ne adassék ki, bár elismerem, hogy ennek a konzekvenciának 
levonása lehetséges és jogilag kifogástalan volna. 

Az a nagyon objektív eljárás, amelyet a bizottság jelentésé-
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nek megszerkesztésénél követett, lehetővé teszi azonban azt isr 

hogy a Nagyjutalom másnak ítéltessék oda. 
A jelentés ugyanis betűrendben sorolja fel az érdemes 

szerzőket és jellemzi munkáikat. A jelentés végén található 
javaslat nem is következik szervesen a jelentésből és magának 
a jelentésnek alapján más javaslattal pótolható. 

Az egész jelentésből kihangzik az az alapgondolat, hogy 
a Nagyjutalmat leginkább Hóman vagy Szekfű érdemelné meg, 

A jelentés éppen Hóman jellemzésénél állapítja meg, hogy 
„a hazai történetírói gárdának két iránytadó és iskolát teremtő 
vezéregyénisége": Hóman és Szekfű. 

A javaslat pedig szinte mentegetődzik, hogy a Nagyjutal-
mat jogi okoknál fogva nem lehet Szekfűnek adni. 

Én azt hiszem, hogy a javaslat ennél a jogi megítélésnél 
megint nem jár a helyes nyomon. 

Az bizonyos, hogy a Nagyjutalmat a ,,Magyar Történet' 
köteteiért Szekfű Gyula éppúgy nem kaphat ja meg, mint Hó-
man Bálint. Nemcsak azért nem, mert a Berzeviczy-jutalmat 
kapta érte, hanem azért sem, amiért Hóman sem kaphatja meg, 
t. i. mert e mű a most szóbanforgó évkör előtt jelent meg, és 
pedig évszám nélkül s mert з II. kiadás nem tekinthető a tudo-
mány terén jelentékeny haladást tevő műnek az elsővel szemben. 

De kétségtelen az is, hogy éppen Szekfű Gyulának a le-
folyt évkörben egy igen kitűnő új munkája is van. Az ,,Állam 
és nemzet" c. 1942-ben megjelent kötetére gondolok. Ezért ké-
rem, hogy róla pár szót szólhassak. Nem történetírói méltatást 
akarok adni. Ez felesleges, mert ezt elvégzi már a bizottsági 
jelentés is. 

A jelentés Szekfűről szólva ugyanis ezt mondja: 
,,Az írásmüvészetét jellemző rendkívüli kvalitások: a szé-

leskörű anyagismeret és az erre épített hatalmas, sokszor drá-
mai hatású szintézis, erőteljes írói egyéniségben gyökerezik, 
dinamizmusa szinte magával ragadja az olvasót. Szekfű ereje 
színpompás szemléletében rejlik, mely valószerűségre törekvő 
írásművészetében sajátosan nyilatkozik meg." S később így foly-
tatja: „Tudós egyéniségének különös kvalitásaival magyaráz-
ható . . . az az elismerés, mely a nemzetiségi kérdés gyökereit 
boncolgató ,.Állam és nemzet" c. kitűnő munkáját fogadta." 
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Ezek szerint tehát Szekfű rendkívüli történetírói kvalitásai tei-
jes mértékben nyilatkoznak ebbén a munkájában is. 

Ehhez nincsen hozzáfűzni valóm. Amit a bízottsági jelen-
téshez hozzáfűzni akarok, az a következő. 

Szekfünek ebben a 372 oldalas munkájában csupán a kö-
rülbelül 100 oldalas ,,A nemzetiségi kérdés rövid története" 
című remekbe készült fejezet az, amely először jelent meg 
ebben a munkában, a többi fejezetek: máshol már megjelent 
hosszabb tanulmányok vagy rövidebb cikkek. De ezek a tanul-
mányok és cikkek ís — három rövid és összesen 38 oldalt 
kitevő cikk kivételével — mind az 1934-től 1942-ig terjedő 
évkörben jelentek meg. Az Ügyrend 164. §-ának c. pontja sze-
rint tehát — amely az ilyen esetekről rendelkezik — nincsen 
semmi akadálya a jutalmazásnak. 

Ezek a tanulmányok szervesen egészítik ki egymást és 
mindnyájan a szerzőnek abból a meglátásából fakadnak, hogy 
Szent István birodalmának sors-kérdése a nemzetiségi kérdés. 
Szerény véleményem szerint Szekfű e munkájának nemzeti 
szempontból talán nagyobb jelentősége van, mint többi munkái-
nak. Történeti adatok alapján kimutatja benne azt, hogy kö-
zönséges történethamisítás ellenségeinknek, a Scotus Viatorok-
nak, cseheknek, oláhoknak az az állítása, hogy elnyomtuk volna 
nemzetiségeinket. A magyarság mind a középkorban, mind az 
újkorban a legnagyobb türelmet tanúsította a vele együttélö 
nemzetiségekkel szemben. Csupán a XIX. században, amikor a 
politikai vezetés kiesett a birtokos magyar nemesség kezéből, 
fordultak elő — de csak szórványosan — a szentistváni gondo-
lat szempontjából kifogásolható jelenségek is. 

Szekfű fáradságos munkájának azonban nemcsak nemzeti, 
de a legnagyobb aktuális jelentősége is van. Éppen akkor sors-
döntőén fontos a nemzetiségi kérdés történeti megvilágítása, 
amikor nemzetiségeink nagy tömegei újból visszatértek a Szent 
Korona oltalmába. 

Éppen azért tisztelettel javaslom, hogy a történettudományt 
illető Nagyjutalom ebben az időkörben, amelyben nemzetise-
geinknek Szent István birodalmába való visszatérése megkez-
dődött, Szekfű Gyula „Állam és nemzet" című munkájának 
ítéltessék oda. 

Akadémiai Ér tes í tő . 5 
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Tekintetes Osztályülés! 
Felszólalásom végére érkeztem. 
A bizottság jelentését, a lelkiismeretes, alapos és objektív 

munka iránti elismerés és köszönet kifejezése mellett, elfogadom. 
Elfogadom a bizottság javaslatának azt a részét is, amely 

a Marczibányi-mellékjutalomra vonatkozik. 
Csupán a Nagyjutalomra vonatkozó javaslatot nem foga-

dom el. 
A Nagy jutalomra pedig a b i z o t t s á g j e l e n t é s é n e k 

a l a p j á n Szekfű Gyula „Állam és nemzet" c. „kitűnő" mun-
káját ajánlom. 

Kérem az elnök úr ö nagyméltóságát, hogy e két indítvá-
nyomat külön méltóztassék szavazásra feltenni. Mert hiszen az 
első indítvány esetleges elfogadása esetén külön megfontolás 
tárgya lesz, hogy a Nagyjutalom egyáltalában ne adassék-e ki, 
avagy hogy az én indítványom szerint Szekfű Gyulának ítél-
tessék-e oda. 

Nem remélem azt, hogy a talán meginduló vitában egyetlen 
felszólalás is történjék az én indítványaim mellett. Azt azonban 
tisztelettel kérem, hogy méltóztassék elrendelni az Ügyrend 27. 
§-a értelmében a titkos szavazást. 

(A közölt szöveg nem teljes szövege az elmondott beszéd-
nek. A kihagyások a szerző tudtával történtek, habár intenciói 
ellenére.) 

Ezek után Domanovszky Sándor ig. és r. tag, a nagyjutaimi bi-
zottság elnöke, szólalt fel s a következőket mondotta: 

A Tekintetes Osztály az előzőkben egy nagy előkészülettel 
megírt támadást hallott a Nagyjutalom odaítélésére kiküldött 
bizottság jelentése ellen. Mint ennek a bizottságnak elnöke ké-
rek szót. Méltóztassanak elhinni, hogy a bizottság alapos és 
lelkiismeretes munkát végzett, higgadtan és pártatlanul hozta 
meg javaslatát a szabályok megengedte határok közt és nem 
hanyagolt el semmiféle lényeges szempontot. Az elhangzott 
támadás azonban nagy előnyöket élvez a bizottság hideg, szak-
szerű bírálatával szemben. A bizottság az ilyen hangulati té-
nyezőkkel logikailag és stilisztikailag kiélezett argumentáció 
ellen nem vehet igénybe hasonló eszközöket. Legyen szabad 
mégis szigorúan csak a különvélemény és indokolás tényeire, 
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nem színezésére, az Akadémia méltósága megkövetelte tárgyi-
lagossággal válaszolnom. 

A különvélemény maga is hangoztatja, hogy a kérdés jogi 
oldalához akar hozzászólni, de aztán mégis lecsúszik erről az 
alapról és mélyen belebocsátkozik a történettudományi értéke-
lésbe. Ez talán mégsem az ő föladata! Hogy a dolog jogi olda-
lánál maradjak, kifogást emelt az ellen, hogy a Magyar Tör-
ténet első kiadása nem jutalmazható, mert nem az 1934—1942. 
évkörben jelent meg, a második pedig azért nem, mert az elő-
zővel szemben nem tartalmaz olyan jelentékeny tudományos 
haladást, amely a nagydíj kiadásának előfeltétele, az első azon-
kívül azért sem, mert címlapján nincs megjelenési évszám. 
Komoly tudományos elbírálás azonban aligha akadhat fenn 
a kiadások kérdésén. A komoly tudományos munka eredmé-
nyeinek nagy részét természetesen az első kiadással éri el, a 
továbbiak a tudomány haladásával előálló változások bedol-
gozásával bővítik a szerző érdemeit. A két kiadás közti eltéré-
sek nem választhatók úgy szét, hogy az utóbbi csak a változ-
tatások alapján legyen elbírálható. A munka második kiadása 
is egészében a tudós alkotása, és mentől jelentősebb, annál in-
kább életművének kiemelkedő része. A benne rejlő tudomá-
nyos érték nem parcellázható föl kiadások szerint. Hóman ás 
Szekfű Magyar Története már 9 évvel ezelőtt is szóba került 
a Nagyjutalom tárgyalásánál, akkor azonban még élt Károlyi 
Árpád, akinek a magyar történetírás fejlődésére korszakalkotó 
hatása volt, s minthogy ő még nem részesült Nagyjutalomban, 
az volt az akkori bizottság véleménye, hogy a Nagyjutalmat 
történetíróink e nesztorának kell kiadni, a Magyar Történet 
írói még máskor is megkaphatják a kellő elismerést. Így kapta 
akkor a Nagyjutalmat ,,Gróf Batthyány Lajos főbenjáró pere" 
című kétkötetes munkájával Károlyi Árpád. A mostani bizott-
ság ezekhez az előzményekhez kapcsolta működését. Szekfű 
Gyula azonban azóta 1938-ban a saját részével már Berzeviczy-
jutalmat nyert s így az ő része az ügyrend 164. §-a értelmében 
nem volt Ncgyjutalomban részesíthető. A bizottság tehát ter-
mészetszerűleg az első rész nem kevésbbé érdemes szerzője 
mellett foglalt állást. Javaslatunkat a különvélemény azzal tá-
madja, hogy az érdemes szerzőnek ez évkörben miniszteri te-
endői miatt nem is maradt ideje tudományos munkára, egészen 

5* 



/ 

68 Jelentések a pályázatokról 

megfeledkezve 1938-ban megjelent ,,Szent István életrajzá"-ról, 
az Anjouk uralmáról ugyanebben az évben megjelent olasz 
nyelvű kötetéről és 1940-ben megjelent német nyelvű mun-
kájáról a magyar középkorról a XII. század végéig. Sajátságos 
kiadáselmélete mellett a különvélemény a megjelenési évszám 
kérdésébe kapaszkodik bele. 

A kiadók újabban szeretik könyveiket évszám nélkül meg-
jelentetni. Az Egyetemi Nyomda azonban belátta, hogy ez a 
szerzőkre milyen hátrányokkal járhat és az első kiadás VIII. 
kötetének 158. lapján a régi könyvek mintájára kolofonban kö 
zölte az egyes kötetek megjelenési idejét. A Magyar Történet 
első kiadásáról sem mondható tehát, hogy évszám nélkül jelent 
meg, hacsak túlzott formalizmussal nem azon az alapon akar-
juk kizárni a munkát, hogy az évszám nem a címlapon áll. 
Ennek a kiadásnak III. kötete a Hóman-féle rész végével pe-
dig már 1934 májusában látott napvilágot, tehát ez a kötet s 
ennek alapján az egész első kiadás is, mely ezzel a kötettel 
lett teljessé, beletartozik az 1934—1942. évkörbe. A további 
kiadásokon már a címlapon ra j ta van az évszám, ezek tehát 
egyáltalán nem eshetnek kifogás alá. Ezért van szükség, egészen 
újszerű alapon, arra az elméletre, amely a további kiadásoktól 
el akar ja vitatni mindazt az érdemet, mely a szerző korábbi 
munkásságából származik. 

Az Akadémia Nagyjutalma egy-egy tudományszakban most 
már 9 éves évkörökben kerül kiadásra. Jelentőségét a jutalma-
zási lehetőség ritkulása természetszerűen emelte. Az lett szo-
kássá, hogy az Akadémia a Nagyjutalommal egy tudományos 
tekintetben a feltételeknek megfelelő műve révén egy-egy tudós 
egész élete munkájá t ismeri el. Ez volt az álláspont 9 évvel 
ezelőtt, s a bizottság ugyanebből a nemes elvből indult ki. Ez 
alat t az idő alatt nem jelent meg történeti munka, amely olyan 
nagy hatással lett volna a magyar szellemiségre, mint a Magyar 
Történet. A bizottság tehát teljes meggyőződéssel egyhangúan 
hozta meg határozatát , amellyel a Magyar Történet Hóman 
Bálint által írt, eredeti felfogásban a másik résznél nem ke-
vésbbé érdemes részét javasolta jutalmazásra. Olyan egyhangú 
volt e tekintetben a vélemény, hogy más munka mellette számba 
sem jött, ámbár a jelentésben fölsorolt, kiemelt munkák közül 
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több is van, amely méltán igényt tarthatott volna a Nagyjuta-
lomra. 

Az osztály elé hozott ellenjavaslat ezzel szemben Szekfű 
Gyula ,,Állam és nemzet" című kötetét javasolja jutalmazásra. 
A bizottság ilyen javaslatot nem tehetett, mert az „Állam és 
nemzet" c. kötet — bármily kiváló is — napilapokban és folyó-
iratokban napvilágot látott közlemények gyűjteménye, tehát 
ha egy eszmekörbe tartozó kérdéseket tárgyal is, mégsem egy-
séges és — ami a fő — publicisztikai jellegű, nem szigorúan 
vett történettudományi földolgozás. 

Nem akarok a javaslattevő úr értékelésével vitába bocsájt-
kozni, kérem tehát a Tekintetes Osztályt, — minthogy a ja-
vaslattevő úr jogi kifogásai nem állnak meg — ne induljon egy 
distinguished foreigner erősen érzelmi beállítású javaslata után, 
hanem fogadja el a kiküldött bizottság jóV megfontolt jelenté-
sét, vagy — ha kételyei volnának — adja vissza a jelentést a 
bizottságnak új véleménynyilvánításra, amint az pl. 1906-ban 
is történt. 

Jelentés a Kazinczy Gábor és neje Várady Szabó Anna úrnő 
alapítványából kiadott jutalomról. 

Az alulírott bizottság a Kazinczy Gábor és neje Várady 
Szabó Anna úrnő alapítványából kiadható jutalmat ennek az 
alapítványnak f. évi kamatait, Akadémiánknak egyéb bevéte-
leiből 400 pengőre kiegészítve, egyhangúlag dr. Angyal Dávid 
nyug. egyetemi nyilvános rendes tanárnak javasolja odaítélni 
azon az alapon is, mert a nevezett tanár az utóbbi években 
is nagyértékű irodalmi munkásságot fej tet t ki és jövedelme 
nincs arányban az utóbbi időben is végzett szellemi munkájá-
nak belső értékével. 

Balogh Jenő ig. és t. t. Lukinich Imre ig. és r. t. 
a bizottság elnöke a bizottság előadója 

Voinouich Géza ig. és t. t. 
Mauritz Béla ig. és t. t. 
Németh Gyula ig. és r. t. 

a bizottság tagjai. 
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Jelentés a Kőrössy Flóra-jutalom odaítéléséről. 

Az alapítványtevö rendelkezése szerint ez a jutalom az 
utóbbi két évben megjelent legjobb nemzeti érzésű szépirodalmi 
műnek adandó ki. A műfa j t az alapítólevél nem jelöli meg, 
s így bármilyen irodalmi mű szóba jöhet a jutalom kiadásánál. 

Az előadó elösorban az Akadémiához megküldött pálya-
müveket bírál ta meg. Ezek közül Bodnár László-nak már 
nyomtatásban is megjelent könyve: ,,A jegyesek kapcsolatai-
nak törvényvilága" nem szépirodalmi mű, hanem a szociológia 
vagy pedagógia körébe tartozik s így elbírálásra nem is ke-
rülhet. 

Ivánka Pálné Nemes Andreá-nak kézira tban benyújtot t 
filmforgatókönyve, a „Szent láng" és a történelmi színműnek 
feltüntetett drámai párbeszéde, melynek a „Talpra magyar!" 
címet adta, nem ütik meg a magasabb irodalom mértékét sem 
stílusukban, sem elgondolásukban. 

Az utóbbi évek kiválóbb irodalmi termékeiben a nemzeti 
érzés igen sokszor kifejezetten jelentkezik, de e müvek igen 
különféle műfajúak és természetűek. így a drámairodalomban 
kiemelkedik Tamási Áron „Csalóka szivárvány"-a, mely regio-
nális és szociális vonatkozásaival kissé messze áll az alapító-
levél szándékaitól és Márai Sándor „Kassai polgárok" című 
jeles drámája, mely már a Kisfaludy-Társaság egyik nagy dí-
ját nyerte el. 

A regények közül dicsérettel kell megemlékeznünk gróf 
Vass Albert-nek „Mire а fák megnőnek" című müvéről. A tör-
ténet a szabadságharc összeomlása után, egy kis erdélyi falu-
ban játszódik le, és egy magyar nemesi kúria lakóinak az oláh 
dúlás után új életet kezdő munkáját ábrázol ja . A történet 
szimbolikusan a legutóbbi húsz esztendő tanulságaira is vonat -
kozik és a kitartó, eredményes nemzeti munka példáját á l l í t ja 
az olvasó elé, finom tá j ra jzok keretében és kissé Jókaira em-
lékeztető alakok cselekményén keresztül. 

Ignácz Rózsa „Született Moldovában" című regénye egé-
szen más jellegű, de az írónő hazafias érzése nem kevésbbé 
üt át a könyv lapjain. Egy Moldvában született és asszimilált 
magyar if jú vergődését ra jzo l ja itt a szerző élénk elbeszélő 
készséggel. A mű nagyjában mégis inkább riportregény, mely-
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nek hatása elsősorban a jó környezetrajzban, egyes kissé ér-
zékiesen kifestett jelenetekben és a vasgárdista mozgalom vé-
res, balkánias részletekben dús elbeszélésének tulajdonítható. 
Regénynek túlságosan tanulmányszerü és elnyújtott; viszont 
igaz, hogy a szerző a szórványmagyarság egyik jelentős kér-
désére hívta fel a figyelmet. 

Mindezeknél jelentősebbek Tamási Áron novellái, ahol a 
nagy székely tehetség népének belső életét ra jzol ja saját köl-
tészetének, bőven áradó képzelőtehetségének átszellemesítő ra-
gyogásában. 

A történeti regény műfajában Voivonich Géza köteté t , a 
..György barát"-ot kell megemlítenünk: a lapos környezettanul-
mánya, nemes nyelvezete, mozgalmas képei jóval a műfa j i 
átlag fölé emelik. 

Költőink közül Illyés Gyulá-1 kell említenünk, kit a ma-
gyar néphez húzó szíve szebbnél-szebb költemények és essay-
kötetek megírására ösztönöz. Költői lelke még prózai mű-
veiben is minduntalan fel-felcsap: egy-egy metaforája, szimbo-
lum-képe mély intuícióval világít be az egyéni és társas népi 
élet rejtelmeibe. Egyoldalú osztályszemlélete kevésbbé tetsze-
tős. Mécs László-1 inkább régebbi versei a lap ján lehetne itt 
méltatnunk; ú jabb termelése — a legutóbbi ké t év óta — az 
alapító feltételeitől kissé messzebb esik. Ugyanez áll Horváth 
Bélának, különben remek lendületű, inkább vallásos és szo-
cíális-humánus ihletű verseire. (Hol vagy te nép?) 

Ha az alapító nemes szándékát, a hazafias érzésű i roda-
lom támogatását vesszük tekintetbe, nem lehet figyelmen kívül 
hagyni a mostanában igen felvirágzott essay-műfaj t sem. Nem 
Németh László „Kisebbségben" cím alatt összefoglalt és sú-
lyos elfogultságokkal terhelt kötetére gondolunk itt, mely a 
magyar szellemiséget, sőt a magyar szellemi multat is dara-
bokra tördeli mély és híg magyarságra vonatkozó elméletével. 
Németh László a magyarság egységét t agad ja azzal, hogy a 
magyarságot európai szellemmel megtölteni igyekvő nagyjaink 
érdemeit tagadja , kitudja őket a nemzet egészéből, melyet az 
általa körülírt népfogalomra szorít. Említsük ellenben Cs. Szabó 
László-1 (Latin Európa), ezt a nagyműveltségű írót, aki éppen 
Németh Lászlóval ellentétben, nyugati szellemi élményeihez 
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fűzi és mindig élvezetes módon elemzi magyar irodalmi és tör-
ténelmi élményeit. 

Ennek az essay-müfajnak az alapító értelmezésében legki-
tűnőbb terméke Szabó Zoltán „Szerelmes földrajz" című 
könyve. Az író Cs. Szabó László nyomdokain jár, azonban 
mindig magyar földön; a magyar tájat fedezi fel, újpesti gyer-
mekszobájából kiindulva, hosszú évek során, sétákon, kocsin 
és vonaton utazva, de mindenkor a nagy magyar írókkal zse-
bében és emlékében. Nemes vállalkozás: megtanítani az olvasót 
arra, hogy magyar hazáját ne csak mint halvány, vázlatos tör-
téneti vagy közjogi fogalmat szeresse, hanem a hazafiság leg-
jobb iskolájába küldje el, a magyar költőkhöz, akik a magyar 
föld mítoszát kialakították s akik olyan szemüveget adtak a 
magyar táj és vidék látásához, amelyet többé le nem tehei 
senki. Szabó Zoltánnak legfőbb, szinte egyetlen törekvése ez 
írói pályáján, és már a publicisztikában is megteremtette ehhez 
képest a „Szellemi honvédelem" fogalmát és a nemzetlenítő 
áramlatokkal szemben munkálkodott e cím alatt, míg módjá-
ban állott. (Ugyanezt a célt szolgálta a „Parasztok" című an-
tológiája is és szolgálják egyéb kisebb tanulmányai.) 

A „Szerelmes földrajz" felhívja a figyelmet arra, hogy a 
régiek, mint a kuruckori ismeretlen énekmondók, mennyivel 
jobban ismerték az ország földrajzát, mennyivel reálisabb volt 
hazalátásuk, mint a mai emberé. Petőfi szemével éli át az al-
földi síkságot, Adyval Bihart és a Szilágyságot, Kosztolányi-
val Szabadkát, Csokonaival, Fazekassal, Kazinczyval Debre-
cent, Juhász Gyulával Szegedet stb. Művészete éppen abban 
van, hogy mindez nem válik sablonná vagy utánozható fogássá 
nála, mert hiszen az utazó inkább a költők lelkében jár, mint a 
tájakon és a szellemiség alkotó erejét érezteti állandóan. Meg-
kapja az olvasót az író szelíd humora is; ez az egész könyv 
egységét biztosítja. Az író nem nagyképűen oktat, hanem sajá t 
mosolygó jelenlétével és költőinek remek zenéjével lopja bele 
magát lelkünkbe. Bevezet a táj , a föld, a haza szeretetébe és 
meggyőz arról, hogy a haza fogalmát a költők alakíthatják ki 
bennünk a legszínesebben, a legtermékenyítőbben, a legmara-
dandóbban. 

Szabó Zoltánnak ez a „kísérlete" (essay) olyan finom tol-
lal, költői átérzéssel készült, hogy mint az essay-műfaj leg-
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jobb darabját ajánlhatjuk a Körössy Flóra-jutalomra, mint 
amely miiben az alapító szándéka, a hazafias érzés fejlesz-
tése, mely egyúttal Akadémiánknak is elsőrendű feladata, a 
legnyiltabban és mégis minden cicoma nélkül, egyszerű mű-
vészi eszközökkel jut kifejezésre. 

A javaslatot a kiküldött bizottság szótöbbséggel elfogadta. 

Szász Károly t. t. Eckhardt Sándor 1. t. 
biz. elnök előadó 

Jelentés a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. Berzeviczy 
Albert-alapítványa jutalomdíjának odaítéléséről. 

A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. Berzeviczy Albert-
alapítványából kiadandó jutalomdíj az 1943. évben a Magyar 
Tudományos Akadémia I. osztályát illeti meg. Az osztály ré-
széről javaslattételre kiküldött bizottság, melynek ülésén az 
aiapító részvénytársaság egyik igazgatója is megjelent, az 
alapító levél rendelkezéseinek megfelelően számba vette az 
1940., 1941. és 1942. évben nyomtatásban megjelent művészet-
történeti, széptudományi és irodalomtörténeti műveket. 

Mivel azoknak a tudományágaknak felsorolásában, amelyre 
a jutalom ki van tűzve, első helyen a művészettörténet és az 
esztetika szerepel, bizottságunk elsősorban ilyen tárgyú mü-
vekkel foglalkozott. Akadt is néhány munka ebben a tárgykör-
ben, mely komoly figyelemre tarthat számot, hiszen csak né-
hányat említve az önállón megjelentek közül, ebben a ciklus-
ban látott napvilágot néhai Hekler Antal kisebb művészettör-
téneti tanulmányainak tekintélyes és tartalmas gyűjteménye, 
Lyka Károlynak a nemzeti romantika művészetét tárgyaló, ada-
tokban gazdag és az abszolutizmus korának művészetére több 
tekintetben új világot derítő könyve, Kampis Antalnak, közép-
kori faszobrászatunkat tárgyaló és ennek ismeretére nézve út-
törő jelentőségű munkája, Mitrovics Gyulának alapos tanul-
mánya, nagy buzgalommal felépített esztetikája stb. Ha bizott-
ságunk mégis irodalomtörténeti munkát hoz javaslatba, ennek 
oka az, hogy Eckhardt Sándor Balassi Bálint-jában a ciklus 
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folyamán olyan munka jelent meg, mely a bizottság véleménye 
szerint kiváló jelentőségű. 

Tisztelettel egyhangúan javasolja tehát a bizottság, ítélje 
oda a tekintetes Akadémia e műnek az esedékes jutalmat. Ja -
vaslatát a következőkben indokolja. 

Eckhardt Sándor könyve nem hasonlítható a szokványos 
írói életrajzokhoz, melyek az író születésén, neveltetésén, ta-
tulmányain, müveinek méltatásán s némi korrajzi háttér fes-
tésén kívül felötlőbb kérdéseket nem igen tárgyalnak, s ezért 
olvasásuk kivételesebb készültséget nem kíván az olvasótól. 
Könyvünk a Balassi-irodalomnak épp a legfelötlöbb, leglé-
nyegesebb kérdéseit fejtegeti és oldja meg s ezért több mint 
egyszerű életrajz, esztetikai tanulmány, vagy írói arckép; sza-
batosan úgy lehetne meghatározni, hogy a költő életrajzát is 
új adatokkal gazdagító, de különösen költészetét a legkülön-
félébb szempontokból megvilágító és magyarázó jeles iroda-
lomtudományi mű. Természetes, hogy olvasójáról 16. századi 
politikai és társadalmi tör ténetünk ismeretét s a régi költői 
nyelvünk iránti érdeklődést feltételezi. 

Balassi Bálintnak balsorsú keltőink hosszú sorában ta-
lán a legszerencsétlenebb élet jutott osztályrészül; egyik 
csapás a másik után sújtotta, s tragédiája végül is ,,a társa-
dalmi siker elmaradásából s a méltó elhelyezkedés lehetetlen-
ségéből eredt." Eckhardt Sándor szerint Balassinak saját 
könnyelműségén kívül a hazai viszonyok okozták összeomlá-
sát. Más országokban: Franciaországban, az olasz vagy a pá-
pai, a bécsi vagy prágai udvarnál zseniális művészek és írók 
tömegei kaptak biztos foglalkozást és kenyeret, ,,De mi helye 
lehetett ott egy magyar huszárkapitánynak, aki amúgy mellé-
kesen magyar verseket ír? Mátyás király még a magyar írók-
nak vo)lt mecénása, s ha utána nemzeti uralkodók következtek 
volna, Balassi tehetsége is érvényesülhetett volna. Mátyás 
után szakadt ketté nálunk az uralkodóház és a magyar nyelvű 
művelődés közti kapcsolat, s e szakadásnak első áldozata Ba-
lassi Bálint volt." Eladva utolsó faluját, ő maga keserű hu-
morral t á r j a fel siralmas helyzetét egyik levelében: „Engem 
pedig a jó király az nemzetemnek s magamnak is jó szolgá-
latért im csigává teszen . . , Sehonnai vagyok , . . Hátamon lesz 
házam. Amely jámbor csigát kiván, bár ne kapálja a szőlőt 
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tövig érte, hanem egyék énbennem ezután, mert én innét tova 
csiga leszek." S ezt az anyagi tönköt tetézi a lelki összerop-
panás, melyet Eckhardt egy pár sorban jellemzően fest: 
,.Nincs tovább . . . Elzárva a katonai érvényesülés útja, vége a 
családi boldogságnak is. Van egy fia, akit törvénytelennek 
nyilvánított a Szentszék s egy felesége, aki a másé. S nem lett 
az övé a barna magas özvegy, kinek „hatalmas" szemei még 
akkor is üldözik, amikor más szépséghez í r ja szebbnél-szebb 
ve r se i t . . . " — Balassi tehát elmegy Esztergom alá, hogy 
Rimay szerint vérét hazájáért ontva, hősökhöz illő véggel 
mind az országban, mind az égben elnyerje a halhatatlanságot. 

De ha e tragédia költőnket mint embert az élet mély-
pontján mutatja be, lehetetlen nem látni a napfényes ormokat, 
melyekre végeredményben diadalmasan felért. „Életműve — 
mondja Eckhardt epilógusában — a maga csonkaságában is 
korának, faj tá jának, nemzetének jelképes kifejezése. Ő az 
első magyar ember, aki mindent, amit történetileg képvisel, 
egyúttal ki is tud fejezni a költészet nyelvén." — „Míg más 
éppoly művelt magyarok továbbra is csak a latin nyelv gé-
niuszának hódoltak, ő a környezettől feléje áradó nagy ma-
gyar közösségi szellem hatása alól nem vonta ki magát s a 
magyar lantos hagyományt folytatva, azt a müköltészet ma-
gaslatára emelte . . .". — „Bár idegen elemeket vett fel ma-
gába, olyan szerelmi költést hozott létre, melyen keresztül 
lüktet művészle lke . . . a magyar életből, magyar formákból 
eredeti szépségeket kialakító intuíciója" — „E mellett korá-
nak nagy élményét, a vallásos élet elmélyítését önmagában 
jobban végigélte, sőt kifejezésre juttatta, mint bármely hitté-
rítő." — „De legjobban a katona-Balassi fejezte ki a magyar 
életformát: mind vitézi tettei, dicső halála, mind a végbeli élet 
lelkületét klasszikusan kifejező énekei olyan közösségi érzést 
képviselnek, mely akkoriban a legszebb, legmagyarabb, egye-
dül férfias és erkölcsileg egyedül lehetséges volt." — „Az 
életnek ez a teljessége, mely kort, magyarságot, különös ma-
gyar temperamentumot, uraságot, végbeli katonasorsot, huma-
nista tudományt és ösztönös tehetséget magában egyesít, teszi 
Balassi Bálint alakját oly vonzóvá^és költészetét 400 év tá-
volságából is elragadóvá." — 

E könyvünket befejező magvas idézetek csak a szerző 
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öszefoglaló eredményeit szemléltetik: nem adhatnak fogalmat 
arról a rendkívül érdekes anyagról, melyet műve 33 fejezeté-
ben elénk tár. A költő születési évétől kezdve hősi haláláig 
a régibb Balassi-életrajzokhoz képest igen sok friss adat ra 
bukkantunk a könyvben, úgyhogy anyaga sok tekintetben új -
nak mondható. Jegyzeteit is áttekintő olvasójának az a benyo-
mása: végre egy alapos, minden nyomot, forrást a legtüzete-
sebben megvizsgáló és felülbíráló kalauzra talált a szerzőben 
s feltétlenül megbízhatik benne, mert éles kritikai érzékkel 
rostál ja meg a Balassi-irodalom eddigi forrásműveit, bátran 
ramutat tekintélyek nyilvánvaló szórakozottságára és téve-
déseire, elismeréssel említ kevéssé méltatott buzgó kutatókat, 
problematikus megoldások helyébe valószerűbb felfogást állit, 
vitatkozik, érvel, bizonyít, és meggyőz: az egész könyv egy 
tárgyáért szokatlan buzgalommal hevülő író és tudós izgatóan 
eleven műve. Nemcsak eleven: megelevenítő is. Mintegy bele-
karol a költőbe, veie jár, idézi verseit, hogy szépségükben 
gyönyörködjünk s hogy eligazítsanak kalandos élete útvesz-
tőiben. 

Bár Eckhardt Sándor művének fő célja a költő élete és 
müvei közötti összefüggések szemléltetése, rajzából a költő 
nagysága is plasztikusan lép elénk azokban a finom esztetikai 
megfigyelésekben, melyek a Balassi-versek szépségeire figyel-
meztetnek. Másrészt vannak fejezetei, melyek korfestő voltuk-
nál fogva középiskolai olvasókönyvekbe kívánkoznak. (Vitézek 
mi lehet? . . . A végek költészete. Szép hír. Magyar tá j stb.) 
másutt a költő és Losonczi Anna szerelmi viszonyának kérdé-
sét világítja meg, megdöntve az erre vonatkozó régi legendá-
kat, ma jd megrázó hatással idézi fel a vallások közt inga-
dozó XVI. századi ember lelki válságát . . . Ezenkívül Balassi 
gyermek- és if júkori olvasmányaira ő derít először világot, s 
a magyar költői hagyományhoz való viszonyát is tisztázza: 
előzményeit mind a vallási, mind a szerelmi költészetre nézve 
kimutat ja stb. Mindebben csupa új szempont, éles tekintet és 
tárgyilagosságra törekvés érvényesül. 

Összefoglalva ítéletünket: Eckhardt Sándor művének je-
lentősége főképp abban áll, hogy a legrégibb Balassi-irodalom-
tól a legújabbig szerzője áttanulmányozott minden feljegyzést, 
okmányt, forrást, emléket, adatot és jellemzést, s mindezt, a 
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költő verseinek hitelességét is beleértve, a legalaposabban bí-
rálta felül. Kutatásában az eredeti forrásokig ment vissza s 
újakra is bukkant, melyekkel annyira kibővítette ismeretein-
ket a költőről, hogy az valósággal új jászületet t sokoldalú és 
nagyszabású tanulmányában. 

De Eckhardt Sándor monográfiája a megírás szempontjá-
ból is figyelemreméltó: stílusa őszintén tükrözi írója lelki al-
katát, s ezért egyéni színe van. Értekéző vagy leíró prózájá t 
áttetsző világossággal párosuló tömörség és higgadtság jel-
lemzi, de az utóbbi hangulatot gyakran szakít ja meg a harcos 
kritikai hajlam, melynek a vita az igazi levegője. Balassi 
könyvének jelentős része lényegében egy győzelmes vita a 
múlttal és a közömbös magyar olvasóval a költő igazi és teljes 
nagyságának védelmében. A hőse iránti hódolat a lelkesen 
megírt fejezetek egész sorára ihleti; stílusát ilyenkor lapokon 
át a szeretet, hogy ne mondjuk: rajongás érzelme hevíti át s 
ez az érzés olvasójára is fölemelően hat. Ennek rokonszenve 
a költő iránt megnő, és nemzeti önérzetét is növeli a tudat, 
hogy a magyarságnak már 400 évvel ezelőtt nagy költője volt, 
A könyvnek ezért tudományos és szépirodalmi becsén túl nem 
kicsinylendő nevelő ereje is van. S amint az olvasó lelke meg 
termékenyül a magyar mult varázsától: magának az írónak, a 
tuddós filológusnak és irodalomtörténetírónak is szinte költői 
szemléletet sugall néha a nagy költő közelsége, mikor pl. stí-
lusa erejét villantja meg az ilyen mondatokban: Balassi „ösz-
tönös költői tehetsége a vallásos költésből is élményköltésze-
tet varázsolt elő: valóban saját belső vergődésének, bűntuda-
tának, megnyugvásának kifejezése. Verseinek első közönsége 
tehát, — ha szabad itt e szóval élnem — maga az Isten." 

Csakugyan, a költővel együtt nő a mű írója is. Mintha ő, 
kit már ezelőtt 30 évvel izgatott "a homály, mely akkor még 
Balassi Bálint írói egyéniségét körülvette," szinte renais-
sance-át élné e szép könyvben. Első szerelméhez visszatérve, 
mai fejletteb lélektani, történeti, filológiai érzéke, tudása és 
tapasztalata fényével sikerült a Balassi-problémák egész so-
rára rávilágítania, azokat megoldania, úgyhogy „a távolban 
ködlő nagy magyar" valóban világosabb körvonalakban, eleve-
nen, újszerűen és a legrokonszenvesebben rajzolódik szemünk 
elé. 
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Mindezért ismételten tisztelettel javasoljak, hogy а tekin-
tetes Akadémia a Berzeviczy-jutalommal ez évben Eckhardt 
Sándor Balassi Bálint c. müvét tüntesse ki. 

Jelentés a Sámuel-Kölber-jutalom odaítéléséről. 

A Sámuel-Kölber-jutalom odaítélése ügyében javaslatté-
telre kiküldött bizottság szemlét tartván az 1942. év termelé-
sén, örömmel állapította meg, hogy nyelvészeti irodalmunk a 
külső nehézségek ellenére is megmaradt korábbi magas szín-
vonalán. Amíg biztosítani tud juk kiválóan képzett fiatal erőink 
munkalehetőségét, egyáltalán nincs okunk hanyatlástól, vál-
ságtól tartani. 

A számbaveendő értékes tanulmányok közül a bizottság 
egyhangú határozattal Hadrovícs László egyetemi magánta-
nárnak ,,A horvátban levő magyar elemek szóföldrajzi és idő-
rendi problémái" című dolgozatát (Melich-Emlékkönyv 104— 
116. 1.) javasolja a kitüntetésre. Bár a dolgozat a magyar 
nyelv déli kisugárzását feldolgozó monográfiának csak mód-
szertani előmunkálata, vázlata kíván lenni, tele van becsesebb-
nél-becsesebb megállapításokkal, nyelv- és művelődéstörténeti 
tanulságokkal. 

A feldolgozott horvát nyelvemlékek magvar elemeinek — 
jövevényszavainak és tükörkifejezéseinek — vizsgálatából 
kitetszik, hogy a magyarság nyolc évszázados hatása nem egy-
formán érte az egész horvát nyelvterületet. Leghuzamosabb és 
legmegtermékenyítőbb a kaj-horvát nyelvjárásterületre, a kö-
zépkori Szlavónia horvátságára tett hatás, amely már а XIII . 
században megindult s a szoros politikai kapcsolatok követ-
keztében az élet minden szakában érvényesült. A ca-horvát te-
rület már jelentéktelenebb, színtelenebb magyar hatást árul el: 
ide általában csak a kajkavstina szűrőjén keresztül jutottak le 

Voinovich Géza ig. és t. t., 
a bizottság elnöke 

Keményfy János 1. t. 
előadó 

Petrovics Elek t. t. 
Rédey Tivadar 1. t. 
a bizottság tagjai. 
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magyar elemek. A kaj-horvát zónához keleten csatlakozó te 
rületet csak a XVI—XVII. században érte magyar hatás s az 
is a mindennapi élet fogalomköreire (mesterségek, szerszámok, 
ruházat) korlátozódott. Részint a földrajzi távolság, részint a 
kapcsolatok laza volta miatt a bosnyák vidék és Dalmácia egé-
szen gyér magyar hatást mutat. 

Nagyon elmemozdítók a szerzőnek a magyar jövevény-
szavak hangtani jellegzetességeiből, főleg a magánhangzók 
zártsági viszonyaiból és a diftongusokból a hatás időrendjére 
vont megállapításai. Nyilván igaza van, amikor a magyar-hor-
vát érintkezések leendő tüzetes feldolgozójának és művelődés-
történeti értelmezőjének nyomatékosan is figyelmébe a jánl ja 
a kölcsönszavak egyenként való megvizsgálásának szükségét. 

Bizottságunk tisztelettel javasolja, méltóztassék a Sá-
muel-Kölber-jutalommal Hadrovics László-nak nagy tájéko-
zottságról, módszeres iskolázottságról és finom kritikai érzék-
ről tanúskodó értekezését kitüntetni. 

Szinnyei József ig. és r. t. Zsirai Miklós 1. t., 
a bizottság elnöke. a bizottság előadója. 

Melich János ig. és r. t. 
a bizottság tagja. 

Jelentés a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
Horthy Miklós-alapítványa 1942. évi kamatainak odaítéléséről. 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara alapítványának 
egy évi kamatjövedelme a kereskedelem népszerűsítését és 
előmozdítását az 1942. évben legjobban szolgáló tudományos 
vagy publicisztikai mű jutalmazására adható ki. 

Ennek a jutalomtételnek évről-évre megismétlődő k :írása 
azzal az érdekes eredménnyel jár, hogy mindjobban szaporodik 
azoknak a műveknek a száma, amelyeknek célkitűzése, egész 
tartalma, sőt néha már a címe is elárulja, hogy a jutalom fel-
tételeinek igyekeznek megfelelni. A kiírás tehát eléri a célját, 
mert nemes versengést támaszt és egyre nagyobb érdeklődést 
kelt a kereskedelem iránt, először azoknak a körében, akik 
írni hivatottak róla, azután pedig szükségszerűen azoknál is, 
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akik erre az irodalomra felfigyelnek, elolvassák és okulnak 
belőle. Az is érdekes tanulsága ennek a szaporodó irodalom-
nak, hogy a kiírás legerősebb visszhangra az üzemgazdaság-
tan kérdéseivel foglalkozók körében talált, akik tehát a keres-
kedelem népszerűsítésében és előmozdításában üzemgazdaság-
tani feladatot fedeztek fel. Az üzemgazdaságtan viszonylag 
fiatal tudomány. A Horthy-jutalom most már azzal az örven-
detes hatással jár, hogy a szaporodó pályamunkák a megoldást 
olyan irányban keresik, amely az üzemgazdasági szempontnak 
a közgazdaságival való összeegyeztetését teszi lehetővé. 

Az üzemgazdasági szempontnak ez az előtérbe tolódása 
szükségessé teszi, hogy a Horthy-jutalom odaítélésénél az 
üzemgazdaságtani irodalomra megfelelő figyelemmel legyünk, 
amiből azonban még nem következik, hogy a kereskedelmet 
szolgáló, előmozdító vagy népszerűsítő művek sorában csak 
ezekre a művekre kellene figyelnünk és például a kimondottan 
közgazdaságtani érdekű műveket el lehetne mellőznünk. Az 
üzemgazdaságtani müvek sorában most már nem lehet persze 
csak azokra szorítkoznunk, amelyek a jutalom elnyerését cél-
jukul kitűzték, hanem az egész üzemgazdaságtani irodalomra 
ki kell terjeszkednünk, amely az elmúlt évben egyébként is 
igen termékeny és gazdag volt. 

Az üzemgazdaságtani irodalom gyakran hajlamos arra, 
hogy puszta könyvviteltanra szorítkozzék, ami nem akar le-
becsülés lenni a könyvviteli ismeretekkel szemben, különösen 
mivel éppen a kereskedelem szempontjából van nagy jelentő-
sége a könyvvezetésnek és az ezen alapuló pontos üzletvitel-
nek. De amint az üzemgazdaságtan feladata szélesebbkörű, mint 
a könyvviteltané, akként a könyvvitel értelme is általánosabb, 
mint a puszta kereskedelmi könyvelésé. Az 1942. év folyamán 
két fontos könyvviteltani munka ért meg új kiadást, s így eze-
ket nem lehet itt sem említés nélkül hagyni. Az egyiknek 
tudományos rendszere átgondoltabb, de a részletek tekinte-
tében még kiegészítésre szorul; ez Kuntner Róbert egyetemi 
tanárnak Bevezetés a könyvviteli ismeretekbe (Budapest, Athe-
naeum) című 288 oldalas műve, amely ennek az első ízben 
1929-ben megjelent kiváló műnek már 4. kiadása. A másik 
ezzel szemben részletesebb és teljesebb, tehát a gyakorlati 
használatra különösen alkalmas; ez Erdély Sándornak Űjkori 
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kereskedelmi és ipari könyvvitel (Pécs, Dunántúl) című 407 
oldalas müve, amely az 1935-ben megjelent első kiadásnak ter-
jedelmesen bővített, új jáalakított kiadása. Már a könyvelésen 
túlmenő tájékoztatást kíván nyújtani a kereskedelmi üzletvitel 
tekintetében, szükreszabott terjedelme ellenére is, Huszár 
Sándornak A modern kereskedelmi könyvelés ábécéje (Buda-
pest, Törekvés) című 68 oldalas műve a veszteségek megelő-
zéséről, a raktárkezelés helyes elveiről és a pénztárkezelés-
ről szóló részében. Stiassny Józsefnek Üzemgazdasági ismeretek 
(Budapest, Székely) című 187 oldalas kis könyvében is találunk 
több részletet, különösen a III. és IV. fejezetet, amely nemcsak 
a kereskedelem megbecsüléséről tanúskodik, hanem a keres-
kedelemben hasznos ismereteket is rendszerbe foglalva köz-
vetít. 

Az 1942, évi üzemgazdaságtani irodalomból különösen 
nagyigényű Schranz Andrásnak, a kassai kereskedelmi főiskola 
tanárának Nagyvállalataink mérlegeinek elemzése (Kassa, 
Wiko) című 191 oldalas, rendkívüli alakú és táblázatokkal bő-
ven felszerelt müve, amelyben 50 nagyvállalatunknak 1938., 
1939. és 1940. évi mérlegével, valamint eredménykimutatásával 
foglalkozik összehasonlító módon a mérleg- és kimutatás-tételek 
számának, valamint é r tékarányának alapján. A követet t mód-
szert .,a kívülálló vizsgálati szempontjaival" kívánja igazolni, 
s ha itt te t t megjegyzései, valamint fáradságos számításainak 
eredményei nem is érdektelenek, az összehasonlítás módja 
mégis csak teljesen alaki és külsőséges, úgyhogy az elérhető 
eredménynek az elérni kívánt céltól messze el kell maradnia. 

Kis terjedelme és bevezető jellege ellenére is figyelmet 
érdemel Nóvák Lászlónak A kereskedelem költségei (Budapest, 
Székely) című 123 oldalas könyve, amely a kereskedelemben 
előforduló különböző költségfajtákat, mint a vállalkozói jöve-
delem megszerzésének költségeit, az áruforgalom költségeit, 
valamint az üzletvitel általános költségeit elkülönítve, igen 
tanulságos módon tárgyalja. Foglalkozik a költségek közgazda-
ságtani jelentőségével — nem teljesen hibátlanul. Annál 
érdekesebb, amit a költségeknek a kereskedelemben való ál ta-
lános jelentőségéről, a költséghányadról, a költségtényezőről, 
valamint a raktári felkészültség költségvonatkozásairól mond. 
Csak kívánni kellene, hogy gyakorlati hivatkozásainak további 
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részletezésével könyvét jobban kiépítené, mert egy ilyen kidol-
gozással valóban hasznos tájékoztatást és nagy tanulságot 
tudna olvasóinak nyújtani. Jelenlegi alakjában ez a könyv in-
kább csak egy többet sejtető ígéret, de így is érdemes elolvasni. 

Az üzemgazdaságtan irodalmából a közgazdaságtan felé a 
legnagyobb lépést Urbányi János teszi meg. Urbányi János, 
aki az újvidéki kereskedelmi főiskola igazgatója, szokatlan 
címet adott könyvének: A vállalatvezetés személyiség-
kérdései. Terjedelme 223 oldal s a Királyi Magyar Egye-
temi Nyomda adta ki. A könyv az egész közgazdasági életet 
egy vállalatból kiindulva, mint személyek viszonyát, kívánja 
felfogni, amivel érdekes ellentétévé válhatna annak a másik 
közismert kísérletnek, amelyet közgazdasági statikájában egy-
kor Schumpeter követett, amikor az egész közgazdaságot csak 
áruk viszonyára akarta korlátozni. Lehetne azonban akár Pare-
tora is gondolni, aki a határhaszon kiküszöbölése közben és a 
javak közömbösségi vonalainak meghatározásánál jut el arra 
az eredményre, hogy az egyén a közgazdaságtani szemlélet szá-
már feleslegessé válik: „L'individu peut disparaître". Urbányira 
mély hatást gyakorolt Sombart, és sokat foglalkozik lélektani 
vonatkozásokkal, amelyek során elolvasásra érdemes részlete-, 
ket találunk. Az üzemgazdaságtan fejlődési irányairól is sok 
érdekes mondanivalója van. Egy megállapítását különösen ér-
demesnek találjuk a kiemelésre, amely így szól: „A múltban 
a személyiség érvényesülésének fokozódása a közgazdaságban 
korlátozólag hatott a személyiség érvényesülésére az egyes vál-
lalatban. A jelenben a közösség nagyobbfokú érvényesülésével 
a személyiség jogának korlátozása a közgazdaságban a szemé-
lyiség érvényesülési lehetőségének fokozódását jelenti a válla 
tatban. A vállalatnak, mint a közösség egyes tagjának, na-
gyobb fokú kötöttsége a vállalat egyes tagjai, a dolgozói ré-
szére általában, a rendkívüli idők kivételével, nagyobb szemé-
lyes szabadságot jelent. " (141—142. 1.) Ezzel ellentétben le-
hangoló, amikor a háború tőkefelélő rendszere közepette való-
sággal azzal kezdi Urbányi a könyvét, hogy „tőkehiányról ma 
nem hallatszik panasz", „világjelenség azonban a munkaerő-
hiány", (5. 1.) s mindezt úgy fogja fel, mintha ez volna a jövö 
képe. Ha nehéz is volna Urbányi könyvéből a minduntalan ki-
ütköző kereskedelempolitikai vonatkozásokat kiemelni, talán 
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mindennél többet mond, hogy könyvének utolsó fejezete az ú j 
szemléletű vállalatgazdaságtannak a kereskedői hivatásneve-
lésre való hatásával foglalkozik. Ez az új szemléletű vállalat-
gazdaságtan Urbányi szemében az, amelyet a tárgyi tanítás he-
lyett a hivatásra nevelés jellemez, vagy ahogy máskép is 
mondja, az „embertényező" előtérbenyomulása. 

Nem volna teljes az 1942. év kereskedelmi vonatkozású 
irodalmáról szóló beszámolónk, ha nem tennénk említést arról 
a kis füzetről, amely a Magyar Szemle Társaság kis könyvtá-
rának, a Kincsestárnak 61. számú köteteként jelent meg. Ez 
Komoróczy Györgynek A magyar kereskedelem története című 
79 oldalas könyve, amely számos érdekes és tanulságos rész-
lete ellenére is egyelőre csak még egy nagy ígéret a jövőre 
nézve. Nehogy azonban az ígéret valóraváltása alkalmával a 
szerző ugyanúgy tegyen kirándulást a közgazdaságtan terüle-
tére, mint ez alkalommal, meg kell említenünk, hogy az 57. 
lapon a következő furcsaságokat olvashatjuk: „A reformkor 
if jabb nemzedéke is nagyon sokat foglalkozott a magyar ke-
reskedelem feladataival, ez a nemzedék azonban már nem volt 
híve a szabadkereskedelemnek, hanem a Say-val meginduló 
angol-francia protekcionizmust, védvámos kereskedelempoliti-
kát figyelte. Gyakorlatilag List Ferenc védvámos rendszere 
hatott a magyar közgazdasági gondolkodókra részben Kossuth 
személyes befolyása, részben a magyar nacionalizmus egyidejű 
kibontakozása révén." Nem kell mondani, hogy Say-val, a gaz-
dasági szabadság egyik legszélsőségesebb képviselőjével sem-
milyen „angol-francia protekcionizmus" nem kezdődött és 
List Frigyes alighanem a magyar zeneköltőnek köszönheti, 
hogy szerzőnk Ferencre keresztelte át. 

Volt ellenben az 1942. évnek még egy eseménye, amely 
mellett nem lehet észrevétlenül elhaladni. Ebben az évben adta 
ki ugyanis a Magyar Gazdaságkutató Intézet 50. gazdasági 
helyzetjelentését, amelyben mind hazai, mind pedig nemzet-
közi vonatkozásban beszámolt az 1942. év első felének jelen-
tős közgazdasági eseményeiről. Az első világháború utáni idő-
ben amerikai példára az egész világon megalakultak a kon-
junktúrakutató intézetek, amelyeket az a hiedelem hívott 
életre, hogy sikerülni fog a konjunktúrákat szabályozni, illetve 
a jó konjunktúrákat elősegíteni, a rosszakat pedig enyhíteni, 
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vagy éppen el is kerülni. Ez a remény ugyan nem vált valóra, 
de azért a konjunktúrakutató intézetek nagy szolgálatokat tettek 
mindenhol a közgazdasági életnek, sőt az egyes magángazdasá-
goknak is, a közgazdasági tudománynak pedig értékes megfigye-
léseket szereztek, gazdag anyagot gyűjtöttek, megbecsülhetetlen 
adatokat szolgáltattak. Sőt még talán ennél is nagyobb szolgá-
latot tettek a tudománynak, hogy ugyanakkor, amikor a tudo-
mány módszereit és tanításait alkalmazták a gyakorlati jelensé-
gekre, tiszteletet és elismerést szereztek a tudománynak olyanok 
körében is, akik eddig, mint gyakorlati emberek, hajlandók vol-
tak arra, hogy a tudományban csak haszontalan elmejátékot 
lássanak. A konjunktúrakutató intézetek ez általános jellem-
vonásai mellett azonban még nem kell azt hinni, hogy a kon-
junktúrakutatás feladata minden országban ugyanaz volt és 
hogy az egyik konjuktúrakutató intézetet a másikról egysze-
rűen le lehetett volna másolni. Az kétségtelen, hogy a Magyar 
Gazdaságkutató Intézet megszervezésének nagy hasznára volt, 
hogy kezdettől fogva vezető igazgatója, Varga István, ez idő 
szerint a Pázmány Péter-Tudományegyetem c. ny. rk. tanára is, 
előzetesen egy évet Amerikában töltött; de hogy mennyire » 
különös magyar feladatokhoz kellett az Intézetnek alkalmaz-
kodnia, azt legjobban az mutat ja meg, hogy mily óriási fejlő-
désen ment keresztül az alatt a 14 év alatt, amióta megala-
kult. Ennek a fejlődésnek csak külső jele, de azért beszédes 
tanúsága, hogy az 1929. év első negyedéről kiadott első inté-
zeti jelentés terjedelme még csak 46 oldal volt, míg az 1942. 
év első feléről szóló beszámoló már ennek több mint négysze-
resére, 211 oldalra, terjedt, vagyis egy negyedévre átszámítva 
is több mint kétszeresére nőtt annak, ami első elődje volt. 
Nemcsak a szövegben nyújtott tájékoztatás, hanem a tábláza-
tokban rendszeresen feldolgozott anyag is jelentékenyen meg-
nőtt, úgyhogy ma már nincs olyan termelési vagy foglalkozási 
ág, amely ezekből a jelentésekből hasznos okulást ne merít-
hetne. Gazdaságkutatás az a szó legteljesebb értelmében, amit 
az Intézet rendszeresen végez, mégpedig a magyar közgazda-
ság mindenkori nemzetközi helyzetének feltárása, egyben azon-
ban saját belső gazdasági erőink fejlődési irányainak megvi-
lágítása is, úgyhogy az intézeti jelentések adataiból megbíz-
ható következtetéseket vonhat le minden magánvállalat vezs-
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tősége vagy vezetője is, amennyire ilyen következtetések levo-
nása mai ismereteink állása mellett egyáltalán lehetséges. A 
Magyar Gazdaságkutató Intézet megalakulása idején már vi-
lágosan látta az eléje tornyosuló feladatot, amint ennek első 
helyzetjelentésének bevezetésében kifejezést is adott. Itt olvas-
hatjuk a következőket: 

„Elsősorban a jelen gazdasági jelenségeit kell adatszerűen 
megállapítani. Sokkal több és részletesebb adatot kell össze-
gyűjteni és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni, mint 
amennyi a múltban rendelkezésre állt. De még ez sem elég. 
Ezeket az adatokat népszerűvé kell tenni, mert gazdasági köz-
véleményünk, sajnos, még sokszor feleslegesnek tartja a gaz-
dasági viszonyok alakulására vonatkozó adatok ismeretét. S 
a nyers adatok népszerűsítése sem elégséges. Közgazdasági je-
lenségekre vonatkozó adatok hosszú sorát kell idézni, amelyek 
tekintetében a nyers adatok valóságos jelentőségét még a leg-
hozzáértőbb ember sem tudja megbízhatóan megállapítani. Az 
ilyenfajta nyers adatokat ezért a modern gazdaságstatisztika 
kifinomult matematikai módszereinek a segítségével megfelelően 
át kell értékelni." 

„A gazdasági jelenségek várható jövőbeli alakulására irá-
nyuló következtetések lehetségesek bizonyos korlátok között. 
A gazdasági életben jelentkező minden változás bizonyos fe-
szültséget idéz elő. Ha mármost minél több gazdasági tünetnél 
megállapítjuk azok megváltozásának a terjedelmét és ha le-
het, okát is, akkor mód nyílik arra, hogy egyrészt a mult ta-
pasztalatai, másrészt a megfelelő elmélet segítségével elgon-
doljuk azt, hogy, ceteris paribus, a változás következtében a 
közgazdasági szervezetben előálló gazdasági feszültség felol-
dásának miként kell, gazdaságlogikai szükségszerűséggel, vég-
bemennie." 

„A konjunktúraprognózis létalapja az, hogy erre a gaz-
dasági változásokkal szembeni valószínű emberi magatartásra 
nagy megbízhatósággal lehet következtetni. Ha nem lehetne, a 
közgazdaságtani elmélet is lehetetlenné válna. Ha erre tekin-
tettel vagyunk, rájövünk arra, hogy tulajdonképen a gazdasági 
prognózis sem egyéb a gazdasági valóságra alkalmazott gaz-
daságtani elméletnél." 

„A jövőről való gondoskodás, a jövő számára való disz-
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ponálás a gazdasági tevékenység legsajátosabb jellemzője. Min-
den gazdasági tevékenység a jövőre irányul. A gazdálkodó em-
ber tehát tudatosan vagy öntudatlanul, de mindenesetre kény-
szerülten prognózisokkal dolgozik. A gazdaság- és konjunk-
túrakutatás célja az, hogy a gazdálkodó emberek ebbeli tö-
rekvéseit megkönnyítse És kétségtelen, hogy a gazdaságkuta-
tás iránytűjének a gyakorlati élet tapasztalataival kiegészített 
közgazdaságtani elméletnek kell lennie." 

A Magyar Gazdaságkutató Intézet, közel másfél évtized 
alatt kifejtett buzgó munkásságának ideje alatt, mindvégig 
hű maradt ezekhez az eredeti célkitűzéseihez és vállalt fel-
adatát nemcsak rendszeres helyzetjelentéseivel szolgálta, ha-
nem kiadott külön tanulmányaival is, amelyek száma az 1942. 
év végéig elérte a 21-et. E tanulmányok sorában a mezőgaz-
daság és ipar legkülönbözőbb időszerű kérdéseinek tudomá-
nyos tárgyalása mellett a kereskedelem kérdései is illő szóhoz 
jutottak, így a kereskedelmi forgalom áralakulása, az üzlet-
bérek alakulása, az árak általános alakulása, gyümölcs-, 
dohány- és borfogyasztási szokások, népélelmezési adatok, a 
közgazdaság áruforgalma, a magyar nemzeti jövedelemalakulása. 
A Magyarország nemzeti jövedelmére vonatkozóan végzett 
számítások sikeresen továbbfejlesztették Fellner Frigyesnek 
már nemzetközi elismerésre szert tett, objektív magyar mód-
szerét és e számításoknak angol nyelven való közzététele kül-
földön mindenhol megérdemelt figyelmet keltett. Ezek a kü-
lönkiadványok egyébként részben kormánymegbizatások elvég-
zéséből születtek, amint a kormányzati szervek ezenkívül is 
gyakran és szívesen vették igénybe az Intézet körültekintő és 
megbízható munkásságát, Egyes magánvállalatok megbízásából 
is végeztek az Intézetben adatgyűjtéseket és számításokat, 
amelyekkel nemcsak sajátmaguknak, hanem a közgazdasági 
tudománynak is mindig csak megbecsülést szereztek. 

A Magyar Gazdaságkutató Intézet azonban nem utolsó 
sorban éppen a kereskedelemnek tette a legnagyobb szol-
gálatot, mégpedig nem csak azzal, hogy közvetlenül és kimon-
dottan a kereskedelemmel foglalkozott, hanem egész tényke-
désével is. Amit ugyanis az Intézet általában és elsősorban 
végezhet, az nem más, mint piackutatás. Ami pedig a keres-
kedelmet mindenkinél és minden-nél jobban érdekelheti, az ép-
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pen a piacismeret. Ha ugyanis igaz az, hogy a keieskedelem 
művészete és egyben feladata, hogy a mindenkori legolcsóbb 
piacon vegyen és a mindenkori legdrágább piacon adjon el, 
amivel nemcsak a legnagyobb nyereséghez jut hozzá, hanem a 
piaci árak legszükségesebb kiegyenlítését is elvégzi, akkor a 
kereskedelemnek a legszélesebbkörű oly piacismerettel kell 
rendelkeznie, amely lehetővé teszi számára, hogy a napi válto-
zások megkövetelte gyors elhatározások közepette kellő biz-
tonsággal tudjon azonnal tájékozódni és állást foglalni. Az 
állásfoglalás pillanatában közvetlenül nem lehet a kereskedőn 
öles, friss helyzetjelentésekkel segíteni, de ezeket a pillana-
tokat, illetve e pillanatok döntéseit az előzetes, kimerítő, jó 
helyzetjelentésekkel mégis csak nagy mértékben elő lehet ké-
szíteni. Az értékük szerint mérlegelt és a megfelelő összefüg-
gésekbe beállított, különböző közgazdasági adatok a legnagyobb 
biztosítékát adhatják annak, hogy a kereskedelem olyan át-
tekintéshez jusson, amely a hírtelen elhatározások idején leg-
alább a nagyobb tévedésektől megóvhatja. A konjunktúra nem 
más, mint piaci helyzetkép, a konjunktúrakutatás tehát szin-
tén nem más, mint piackutatás, ami pedig a piacon általában 
végbemegy, az nem más, mint adásvétel, tehát kereskedelem, 
így az a foglalkozási ág, amelynek a gazdaságkutatás a leg-
nagyobb szolgálatokat teheti, éppen nem lehet más, mint a 
kereskedelem. A Magyar Gazdaságkutató Intézet sem tehet 
ennélfogva egy termelési ágnak sem nagyobb szolgálatot, mint 
éppen a magyar kereskedelemnek. Még hozzá olyan szolgála-
tokat, amelynél nagyobbat a magyar kereskedelemnek más 
nem is tehet. 

A Magyar Gazdaságkutató Intézetről szólva és érdemeit 
méltatva természetesen nem lehet mást az első sorba állítani, 
mint az Intézet érdemes igazgatóját, a már korábban is említett 
Varga Istvánt. Az ő tudományos műveltsége, mindenre kiter-
jedő figyelme, folytatólagos önképzése, nemzetközi látóköre 
és erős kritikai érzéke, valamint hűvös tárgyilagossága nélkül 
az Intézet nem tudott volna oda fejlődni, ahova máig elju-
tott. A szó szoros értelmében semmiből építette ki az Intéze-
tet, és fejlesztette közgazdasági életünk komoly tényezőjévé, 
ami szervezőképességére, valamint vezető és irányító tehetsé-
gére vall. Meg tudta találni a megfelelő munkatársakat és azok-



88 Jelentések a pályázatokról 

tói a legjobb munkateljesítményt tudta megkapni, Az Intézet 
munkakörének kiterjedése és személyzetének megnövekedése 
nem járt a munkálatok elhúzódásával, az Intézet nem bürok-
ratizálódott el, hanem át tudta mindenkor venni az élet üte-
mét, noha a tudománnyal való kölcsönhatást sohasem vesztette 
el és mindig a korszerű tudomány, a közgazdasági és gazda-
ságstatisztikai tudomány nemzetközi haladásának megfelelő 
színvonalon állott. Varga István maga a saját neve alatt sem 
szűnt meg tudományos munkásságot kifejteni és a hazai, vala-
mint külföldi szakfolyóiratoknak állandó munkatársa maradt. 
Nemcsak a vezetése alatt álló Magyar Gazdaságkutató Inté-
zet nevében, hanem a saját személyében is méltó arra, hogy 
Akadémiánk elismerése feléje forduljon. 

A Magyar Gazdaságkutató Intézet 50. helyzetjelentése, 
amelynek 1942. június 30-án bekövetkezett megjelenéséhez ja-
vaslatunkat fűzzük, a gazdasági helyzetnek 1942. június végén 
való jellemzésével kezdődik és egy 1941. december elsejétől 
1942. május végéig vezetett eseménynaplóval folytatódik. Ezt 
követi a tulajdonképeni részletes jelentés, amely 87 oldalon 
keresztül a nemzetközi háborús gazdálkodás eseményeit, a há-
borús gazdálkodás módszereit és eredményeit kíséri végig az 
összes jelentős országok szerint elkülönítve 1941. december 
elejétől 1942. május végéig a nemzetközi gazdasági kooperá-
ció, az ipari és bányászati termelés, valamint a háború finan-
szírozása, illetve az infláció elleni küzdelem csoportjaira osz-
tottan. A háborús gazdálkodásról szóló részt követi a szűkebb 
magyar gazdasági helyzetről szóló jelentés, mely közel száz 
oldalra terjed ki és kialakult beosztása szerint a pénz- és tőke-
piacra, az áralakulásra, a hitelbiztonságra, a külkereskedelemre, 
az államháztartásra, a mezőgazdaságra, az ipari termelésre és 
a közellátásra terjed ki abszolút és jelzőszám-táblázatok, grafi-
konok, valamint magyarázó szöveg kíséretében. A még 1942 
folyamán, illetve december végén megjelent 51. helyzetjelen-
tés a naptári év második feléről szól, illetve részletes adatait 
1942. november végéig vezeti és első részében a világgazdasági 
helyzetet mutat ja be, második része pedig a magyar gazdasági 
helyzetet tárgyalja a szokásos csoportosításban. Mindkét je-
lentést a hagyományokhoz híven az adatok bősége, tájékoztató 
ereje és feltétlen megbízhatósága jellemzi. 
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Az előadottaknál fogva úgy véli a Bízottság, hogy az 1942. 
évben megjelent kereskedelmi érdekű művek kiválogatásá-
nál elsősorban a Magyar Gazdaságkutató Intézet helyzetjelen-
téseire, nevezetesen ezek képviseletében az 1942. június végé-
vel lezárt 50. helyzetjelentésre, illetve dr. Varga Istvánnak a 
jelentések körül kifejtett munkásságára kellene figyelemmel 
lenni. Ehhez képest azzal a javaslattal fordul a Bizottság a te-
kintetes Akadémia elé, hogy a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara Horthy Miklós-alapítványának 1942. évi kamatait 
dr. Varga Istvánnak mint a Magyar Gazdaságkutató Intézet 
igazgatójának ítélje oda. 

Navratil Ákos r. t. Neubauer Gyula 1. t. 
a bizottság elnöke, a bizottság előadója, 

Kováts Ferenc 1. t. 
Surányi Unger Tivadar 1. t. 

vitéz Gyulai Tibor 
a bizottság tagjai. 

Jelentés Budapest székesfőváros népességtörténeti jutalmának 
odaítélése tárgyában. 

Budapest székesfőváros 2.000 pengős jutalmat tűzött ki 
Pest és Buda városok népességtörténetére vonatkozó olyan mű 
számára, mely a jutalom odaítélését megelőző két esztendőben 
adatott ki. 

Tisztelettel jelentjük a tekintetes Akadémiának, hogy a 
jutalomdíj elnyeréséért Akadémiánkhoz pályamű nem érkezett . 
Minthogy azonban a pályázat elbírálásának feltételei között 
ott szerepel az, hogy a kiküldött bizottság mérlegelés 
tárgyává tehet olyan műveket is, amelyek bár a pályadíj el-
nyeréséért nem jelentkeztek, de azokról a bírálóbizottság tag-
jainak tudomásuk van, tisztelettel jelentjük a tekintetes Aka-
démiának, hogy ezen felhatalmazás birtokában a bizottság 
fontolóra vet te annak a műnek tudományos becsét is, amely 
tudomásunk szerint a Székesfőváros Statisztikai Hivatalának 
kiadásában, dr. Illyefalvi Lajosnak, a hivatal igazgatójának, 
Akadémiánk levelező tagjának tollából került ki. 
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Ez a munka tulajdonképpen két részből áll. Az egyik Pest 
városára vonatkozik, és 352 lapra terjed; a másik Budára, és 
összesen 320 lap terjedelmű; az első kötet elé még 20, 8° 
oldal terjedelmű szöveg járul. A bizottság véleménye szerint 
ezen munka nemcsak a legnagyobb figyelmet érdemli meg pá-
lyadíj szempontjából, hanem a hazai népességtörténeti kutatás-
nak is egyik nagyértékü forrásmunkája. 

A mű elkészítésére az indítékot az az emlékezetes jubi-
leum adta meg, hogy 1936-ban múlt 250 esztendeje annak, 
hogy hosszú török megszállás után Budavára felszabadult és 
az ismét magához térő Magyarországnak, a mindig test-
vérnek tekintette Pesttel együtt, egyre jelentősebb — hamaro-
san a legjelentősebb — városi központjává vált. 

1687-től 1848-ig Budán a viszonyokhoz mértei! több-ke-
vesebb gondossággal vezették az úgynevezett ,,Bürger-Rolle"-t; 
éppígy Pesten 1687-től 1815-ig a „Matricu-Ia cívium Pesthen-
sium" című nagyfontosságú okmányt és annak folytatását. A 
két város tanácsa előtt, amint a szóbanforgó munkából meg-
tudjuk, Pesten 8703-an, Budán 7661-en tették le ez említett 
idő alatt a polgáresküt. 

Ezeket a nem csupán történeti, hanem társadalomfejlődési 
szempontból is oly nagyjelentőségű dokumentumokat, lajstro-
mokat Illyefalvi Lajos mind Pestet, mind Budát illetőleg fel-
dolgozta. Még pedig olyan sajátlagos módszerrel, melynek 
révén művét a magyar történeti statisztika egyik legnagyobb 
horderejű munkájának kell tartanunk. E mű megtervezésé-
vel és megalkotásával Illyefalvi méltó koronát emelt sokfelé 
tagozódó munkásságára, melyet 20 esztendő óta különösen 
azzal végzett, hogy a jelenkor Budapestjének gazdaságtársa-
dalmi viszonyait szinte végtelenül széles síkon vette tudomá-
nyos eredményességgel vizsgálat alá, úgyhogy e részben való 
tevékenysége világviszonylatban is egyedülálló. 

A Budán, illetőleg Pesten polgárjogot szerzett egyéneket 
Illyefalvy betűrend szerint sorolja fel, megjelölve foglalkozá-
sukat az eredeti feljegyzések, de a mai foglalkozási nomen-
klatura szerint is. Feltünteti származáshelyüket, hitfeiekezetü-
ket, családi állapotukat, polgárjoguk megszerzésének időpont-
ját és a polgárjogért fizetett összeget is forintban. 

Egymagában már ennek a forrásanyagnak közlésével is 
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rendkívüli szolgálatot végzett Illyefalvy, melynek értékét 
emeli, hogy a jelzett fontos népességi ismérvek közül a pol-
gárjog megszerzésének időpontját és a foglalkozást mindvégig 
meg is lehetett állapítani a lajstromokból, sőt kevés olyan eset 
fordult elő Budán, (Pesten több,) ahol a származási hely a 
feljegyzésekben nem tűnt ki. 

Csupán a nevek között való barangolás is — hozzáillesztve 
az itt kiváltott hatáshoz azokat a benyomásokat, melyeket a 
különböző tájakról származó új meg új pesti és budai polgárok 
viszonyairól megszerzünk, — végtelenül érdekes olvasmány-
nyá teszi a nagy forrásmunkának általános népességtörténeti 
részét. Mennyi nagy név szerepel azok között, akik egyik, 
vagy másik város polgárjogát megszerezték vagy kitüntettettek 
azzal, hogy a város tiszteletbeli polgáraivá választattak meg! 
Azokat az összefüggéseket, amelyek a származás és foglalko-
zás között jelentkeztek, különösen szépen, a multat megillető 
finomsággal fejti ki a szerző szöveges magyarázataiban is. 

Illyefalvi azonban az 1687-től 1848-ig Pest és Buda pol-
gárainak kötelékébe felvett lakosság adatait, az új polgárok 
tömegét egységnek fogva fel, a legkülönbözőbb szempontok 
szerint is feldolgozta, s ezzel messzemenő kutatások elvégzé-
sére adott alkalmat, amelyekre ez a forrásanyag később is 
biztatást fog nyújtani. 

Megismerjük a polgárok kötelékébe felvett lakosok meg-
oszlását a felvétel évei szerint; látjuk azt, mennyire jellegzetes 
időszaka volt a polgárok jelentkezésének Pesten és Budán 
egyaránt a XIX. század első évtizede. Áttekintést nyerünk az 
új polgárok foglalkozási megoszlásáról s bár a foglalkozások 
csoportosítása modern idők követelményeinek felel meg, mégis 
hűen jelzi azokat a különbségeket is, amelyek Pest és Buda 
eltérő társadalmi felépítéséből következtek. Pest új polgársága 
sokkal inkább kereskedő jellegű volt, mint Budáé, ezzel szinte 
előre hirdetve a balparti városrész később rohamos fejlődését. 

A polgárok származási helyének megjelölésénél az első 
világháborút megelőző idők Magyarbirodalmának törvényható-
sági megoszlása az alap. Jólesik a léleknek egykori országré-
szeink valamennyi törvényhatóságát felsorakozni látni olyan 
forrásmunkában, amely napjainkban jelenik meg. 



92 Jelentések a pályázatokról 

A külföldről származók származási helye szélesen tagol-
tatik. Pest polgárai közül nem egészen egyharmadrész szárma-
zott határainkon túlról; a budaiak közül valamivel több, mint 
a felerész. A testvérvárosokból átáramló új polgárok száma is 
számottevő volt. 

A további feldolgozások is mindmegannyi új meg új kom-
bináció eredménye. Kombináltatik pl. a polgárok foglalkozása 
a polgárjog megszerzésének időpontjával. Megtudjuk, hogy a 
ruházati ipart folytató polgárok mindenkor mennyire jelentős 
része voltak a polgárjogot szerzett egyéneknek és hogy az 
iparosok arányszáma közel 50% volt. Budán azonban az ipa-
roselemek arányszáma idővel erősen megfogyatkozott; kevéssé 
Pesten is, — de ott mégis állandóbb maradt. A Pestre vonat-
kozó közlések bővebb tagolása folytán azt is látjuk, hogy a 
Duna balpartján elterülő kereskedővárosban már a XVIII. 
század közepe óta háztulajdonosok is gyakran jelentkeztek a 
polgárjog elnyeréséért. 

Vannak adatok, amelyek a polgárok származási helyét és 
foglalkozását hasonlítják össze, mások a foglalkozási viszo-
nyokat hitfelekezet és családi állapot szerint tagolják. Roppant 
érdekesek azok az adatox, amelyekből azt tudjuk megállapí-
tani, hogy az idők során hogyan hullámzott az új polgárok fog-
lalkozása, a származási hely, vagy más viszonylatok szerint. Ez 
a forrásanyag statisztikai kimunkálásának legfőbb célja és leg-
komolyabb eredménye. 

A pesti anyag esetében összesen 20, budai polgárokat ille-
tőleg 18 azoknak a kombinatív feldolgozásoknak a száma, 
amelyek Illyefalvi Lajos nagy népességtörténeti munkájának 
kivételes értéket kölcsönöznek. Igaza van, mikor azt írja, 
hogy amint könyvének lapjait forgatjuk, „Szemünk előtt 
elvonul a régi Buda és Pest több mint 16.000 polgárának neve. 
Gazdagok és szegények, primipilusok és kisebbrendüek. A ne-
vekkel együtt a mult idők köréből kibontakozik a főváros 
történetének egy másfélszázesztendőről szóló fejezete. Megfa-
kult emlékek, fények, árnyak, küzdelmek, sikerek és csalódá-
sok elevenednek meg előttünk. Egy sereg halott, elfelejtett 
név között sok-sok ma is élő patrícius család patinás neve. 
Mennyi regény és dráma, karrier és letörés húzódik meg e 
nevek között?! Emlékét őrizzük meg — mondja fllyefalvy — 
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ennek a régi polgárságnak, amely annyi értéket adott a ma-
gyar kultúrának, iparnak és kereskedelemnek." 

Benne van ezekben a szép szavakban annak a munkának 
igazi súlya és kultúrtörténeti jelentősége is, mellyel Illyefalvy 
a magyar népességtörténeti tudományt megajándékozta, s 
amely legkiemelkedőbb terméke azoknak a hosszú sorozatban 
egymáshoz kapcsolódó műveknek, amelyek megalkotása az 
ő nevéhez fűződik. 

Őszinte örömmel, a jól végzett, szép munka elismerésének 
méltánylásával tesszük meg a tekintetes Akadémiának jelen-
tésünket és javasoljuk: méltóztassék a Budapest székesfőváros 
által, a fővárost érintő népességtörténeti munkára felajánlott 
jutalomdíjat az lllyefalvi Lajos „Pest és Buda polgárjogot 
nyert lakosai az 1686—1848 években" c. kétkötetes munkájá-
nak odaítélni. 

Fellner Frigyes r. t., Laky Dezső 1. t., 
a bizottság elnöke előadó 

Kovács Alajos 1. t, 
a bizottság tagja. 

Jelentés a Chorin Ferenc-alapítvány 1942. évi kamatainak 
odaítéléséről. 

A Chorin Ferenc-alapítvány 1942. évi kamatainak oda-
ítélésére kiküldött vegyes bizottság az alapítványi ügyrend 
III. szakasza értelmében megalakult és szemlét tartott a ju-
talom szempontjából tekintetbe jövő irodalmi művek fölött. 
Mielőtt ezeknek méltatására rátérnénk, előre bocsátjuk, hogy 
a bizottság az alapítványi ügyrend II. szakasza értelmében % 
ezúttal is kikapcsolta mérlegeléseinek köréből azoknak a 
szerzőknek műveit, akik a Chorin Ferenc-díjat már egyízben 
megkapták. Ugyancsak figyelemmel voltunk arra, hogy a bi-
zottság tagjainak müvei a jutalom odaítélésénél nem jöhet-
nek tekintetbe. Ismétlések elkerülése végett a bizottság mel-
lőzte azoknak a munkáknak méltatását is, melyekről tudomá-
sára jutott, hogy — bár tárgyuknál fogva a Chorin Ferenc-
díjnál is számba jöhetnek — valamelyik más közgazdasági 
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jutalom, főleg pedig a Horthy Miklós-jutalom kapcsán behatóbb 
méltatásban részesülnek. Mérlegeléseink során azonban ezekre 
az utóbbi munkákra figyelemmel voltunk. 

A bizottság először Kalmár Gusztáv és Vadnai Béla mun-
káit tette bírálat tárgyává, amelyeket szerzőik a Chorin-díj 
elnyerése céljából a tek. Akadémia elé terjesztettek. 

Kalmár Gusztáv „Magyar geopolitika" (Budapest. Stá-
dium Sajtóvállalat Részvénytársaság kiadása, 191 1.) című mű-
vén a megjelenési évet nem tüntet te fel; a könyv tényleg 
1942-ben került forgalomba. Szerzője történeti áttekintést nyújt 
a magyar honfoglalás jogi előzményeiről, majd pedig lendü-
letes gondolatfűzéssel bizonyítgatja azt a tételét, hogy hazánk 
a Kárpátmedence geopolitikai kereteiben megbonthatatlan 
természeti és történeti egységet jelent. Ezen a síkon fejti 
ki az ország ezeréves határainak fokozatos kialakulását és 
azoknak a hosszantartó harcoknak történetét, amelyeket hatá-
raink épségéért vívtunk. Méltatja a Magyarország szempont-
jából fontos geopolitikai erővonalakat és ütköző területeket, 
amelyeknek alapján azután a magyar történelem geo-
politikai törvényeit igyekszik megállapítani. Gyakorlati kö-
vetkeztetései abban a követelményben összpontosulnak, hogy 
önálló magyar hadseregünk fejlesztéséért minden áldoza-
tot meg kell hoznunk. (178. 1.). Egyébként nemzeti felada-
tunknak tekinti, hogy megszervezzük a finnugor népek 
politikai, gazdasági és művelődési csoportját Európában és 
hogy ezt a csoportot kapcsolatba hozzuk a távolkeleti rokon-
népek csoportjával, azaz a mintegy 600—700 millió embert 
számláló keletázsiai mongolsággal (17. 1.). Ily alapon helyen-
ként egyoldalú következtetésekhez jut: vitatható pl., hogy in-
dokoltan tekinti-e Mátyás király katonai hatalmának Ausztria, 
Morvaország és Szilézia felé való terjeszkedését jóvátehetetlen 

» geopolitikai hibának (145. L). Történeti eszmefuttatását a 
szerző helyenként népességpolitikai érvelésekkel is alátá-
masztani törekszik. A gazdasági szempontokat azonban java-
részt figyelmén kívül hagyja. A bizottság úgy látja, hogy műve 
a Chorin Ferenc-jutalom odaítélése szempontjából márcsak 
ennek a hiányosságnak alapján sem jöhet tekintetbe. 

A jutalomdíj odaítélésénél tekintetbe fbvő színvonalat 
Vadnai Béla „Verespataktól Lőcséig. A magyar biztosítás 

V 
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története a XIX. századig" (Budapest, az Országos Közmű-
velődési Szövetség kiadása, A közművelődés könyvei, 3. szám, 
szerkeszti: Szilágyi Sándor, 1942, 61 1.) című műve sem üti 
meg. A szerző ugyan szorgalmasan használta fel azokat a 
történeti adatait, melyekre néhány évvel ezelőtt írt magyar 
biztosítási bibliográfiájának kapcsán bukkant. További ada-
tok felkutatása céljából levéltári tanulmányokat is folyta-
tott. A Verespatakon lelt római viasztábláktól kezdve, ame-
lyek kölcsönös biztosításra alapított egykori temetkezési egy-
let működéséről tanúskodnak, a lőcsei levéltári adatok se-
gítségével megvilágított későbbi fejlődésen át egészen a XIX. 
századig bezárólag mutatja be a biztosítás magyarországi ki-
bontakozását. Érinti a biztosítási alakulatoknak a keresztény 
eszmében rejlő alapját, a középköri betegségi és temetkezési 
egyletek és különösen a későbbi szepességi kölcsönös tűz-
kárbiztosító intézetek történetét. Egynéhány szempontot az 
újabb magánbiztosító vállalatokra és a biztosítási intézmény 
európai távlataira vonatkozólag is nyújt. Munkája azonban 
általában csak vázlatnak tekinthető, amely helyenként érde-
kes részleteket tartalmaz, de szempontjait tudományosan nem 
mélyíti el. 

A bizottság — eddigi gyakorlata szerint — bírálat tár-
gyává te t te az elmúlt esztendőnek azokat a gazdasági szak-
irodalmi termékeit is, amelyeket szerzőik nem terjesztettek a 
tek. Akadémia elé és amelyek kívül esnek a bevezetőben em-
lített megszorítások körén. Az ilyképpen még tekintetbe jövő 
szakirodalmi termékek mérlegelésénél mindenekelőtt meg 
kell állapítanunk, hogy szorosabb értelemben vett tudomá-
nyos célkitűzésű, azaz következetesen a tudományos kutatás 
gyarapítására irányuló mű sorukban nem volt található. 

A bizottság főleg a növekvő háborús izgalmaknak és a 
háborús gazdasági erőfeszítés egyre nagyobb súlyának tulajdo-
nítja azt a tényt, hogy az 1942. év gazdasági szakirodalma fő-
leg közvetlenül gyakorlati kérdések megvilágítása és megoldása 
felé fordult. Ezen a téren azonban több oly mű is akad, amelyet 
a bizottság figyelmére méltónak talált. A szóbanforgó művek 
közül báró Malcomes Béla, Csikós-Nagy Béla, Szeberthy Já-
nos, Halmágyi László, Domány Gyula és Kecső István könyvei 
elsősorban a gazdaságpolitika egyes gyakorlati kérdéseivel fog-
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lalkoznak. Urbányi János, Stiassny József, Nóvák László és 
Schranz András munkái pedig az üzemgazdaság szempontjából 
világítanak rá oly összefüggésekre, amelyek közgazdasági síkon 
is fontosak. 

Az első csoportban báró Malcomes Béla „Magyar mező-
gazdaság" (Budapest, a szerző saját kiadása, 1942, 2 kötet, 288 
és 303 1.) című müve mind alapos tárgyismereténél, mind pedig 
az apróbb részletkérdésekben is kitartó és lelkiismeretes for-
rásmunkájánál fogva dicsérő elismerést érdemel. Jelen kétkö-
tetes munkája egyenes vonalú és összhangzatos folytatása an-
nak a szintén kétkötetes művének, amelyet 1940-ben „Magyar 
ipargazdaság" címen tett közzé. Míg ott az iparfejlesztés kér-
déseit tet te tüzetes vizsgálat tárgyává, addig itt a belterjesebb 
magyar mezőgazdasági termelés kiépítésének szenteli figyelmét. 
Az első kötetben a magyar agrárpolitika általános szempontjait 
tárgyalja. Sorban veszi szemügyre a magyar mezőgazdaság ég-
hajlati és egyéb természeti előfeltételeit, történeti múltját, 
amelynek folyamán a honfoglalás idejéig visszanyúlva mutatja, 
be a termelés, az értékesítés és a birtokpolitika kérdéseit, a 
trianoni békekötést követő két évized mezőgazdasági fejlődé-
sét és az 1938-41. évek négyszeres területgyarapodásának ag-
rárpolitikai következményeit; majd pedig külön fejezeteket 
szentel az erdőgazdaság és a mezőgazdasági szociálpolitika 
problémáinak, a magyar mezőgazdaság általános közgazdasági 
vonatkozásainak, az 1942. évi egymilliárdos mezőgazdasági be-
ruházási tervezetnek és a magyar mezőgazdaság nemzetközi 
viszonylatainak. Az olvasó ebből a kötetből nemcsak a távo-
labbi mult mezőgazdasági törekvéseire és az újabb fejlődés 
szakbavágó jogalkotásaira vonatkozólag meríthet hasznos tájé-
koztatást, hanem arról a helyzetről is szemléltető képet kaphat, 
amelyet Magyarország a jelenlegi Európa erősen vajúdó mező-
gazdasági összefüggéseiben elfoglal. 

A második kötet a különös részt tartalmazza és a magyar 
mezőgazdaság irányítására vonatkozó intézkedéseknek rész-
letekbe menő ismertetését, valamint méltatását nyújtja. A 
szerző itt főleg mint gyakorlati mezőgazda szól az olvasóhoz. 
Először azokat a mezőgazdaságfejlesztő intézkedéseket tag-
lalja, amelyekben közfeladatot lát. Vezérlő célként a több-
termelés lebeg szeme előtt: a talajjavítás, a vízgazdálkodás, a 
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birtokpolitika, a tagosítás, a munkabérpolitika, az értékesítés 
szervezése, a szakképzés, a termelés irányítása, a termények 
szállítása, és a biztosítási politika szemszögéből vizsgálgatja, 
hogy ezt a célt miképpen érhetjük el a legtökéletesebben. A 
magánfeladatot jelentő mezőgazdasági tevékenységek sorában 
főleg azokat a vonatkozásokat domborítja ki, amelyek a 
költségcsökkentésnek és a termelés egyszerűsítésének céljait 
szolgálják. Figyelme itt egyaránt ter jed ki mind az alapvető 
üzemirányítási és talajmüvelési összefüggésekre, mind pedig a 
vetésforgó, az állattenyésztés és a takarmányozás, a talajerő-
gazdálkodás, a vetőmaghasználat és vetömagváltoztatás, a 
gyomirtás, a heterozis, a mezőgazdasági gépesítés, a mezőgaz-
dasági iparosítás, valamint a népélelmezés fontosabb agrárpoli-
tikai szempontjaira. A mezőgazdasági érdekképviseletek prob-
lémáinak kapcsán a szabad társuláson alapuló egyesületeket 
szembeállítja a kényszertársuláson alapuló egyesülésekkel és 
hasznos útmutatást nyújt a mezőgazdasági érdekképviseleti 
reform vezető elveire vonatkozólag. Végül a mezőgazdasági 
igazgatás szervezetét mutatja be mind a földmüvelésügyi mi-
nisztérium, mind pedig külhatósági ügykörének megvilágítá-
sával és 'az idevágó újító követelmények hangsúlyozásával. 

Malcomes művének fő érdeme, hogy rendszeres áttekintés-
ben foglalja össze mindazon kérdéseket és előtérben álló meg-
oldási módozataikat, amelyek a magyar mezőgazdaság tovább-
fejlesztésének terén a múltban felmerültek és amelyekre figyel-
münk manapság irányul. Az ily rendszeres teljességre való 
törekvés mellett elkerülhetetlennek látszik, hogy egyes rész-
letkérdések adatszerű megvilágítása kevésbbé sikerült, mint 
másoké. így pl. hasznos lett volna, ha a magyarországi és a 
németországi földbirtokmegoszlás egybevetésénél (II. kötet, 48. 
1.) megemlítette volna, hogy önmagukban igen tanulságos 
statisztikai adatai melyik évre vonatkoznak. Igaz ugyan, hogy 
az idevágó változások a dolog természeténél fogva általában 
csak lassú üteműek szoktak lenni; az utóbbi időben azonban 
részben az országhatárok változásainak, részben pedig az 
erősebben hangsúlyozott bírtokreform-törekvéseknek következ-
tében kivételesen oly nagyobb eltolódások voltak észlelhetők, 
amelyek az alapul vett évnek feltüntetését itt mindenképen 
kívánatossá tették volna. Hasonlóképpen nyereséget jelentett 
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volna az olvasó számára, ha a szerző pl. a meszes talajok 
digózással való javításának kapcsán (II. köt. 23. 1.) megemlí-
tette volna azokat a nagyjelentőségű kísérleteket, amelyek 
Békés megyében már 1941 óta nem egyszerű kotrógépek (bag-
gerek), hanem különlegesen erre a célra gyártott és valameny-
nyi idevágó munkafeladatot egyesítő digózógépek (Untergrund-
förderer) segítségével folynak és amelyekről azóta napisajtónk 
is már ismételten emlékezett meg. Hasonló további megjegy-
zések sem ronthatják le azonban a műnek főleg azon előnyeit, 
amelyek a magyar mezőgazdaság ügyének lelkes és szorgalmas 
irodalmi búvárkodással való előbbrevitelében rejlenek. Imitt-
amott célirányos lett volna, ha a szerző a műnek elsősorban 
ismertető hangját a hibákra is következetesen rámutató bírá-
lattal egészítette volna ki. 

Azon többi művek, amelyeket fentebb a bizottság figyel-
mére méltó gazdaságpolitikai tárgykörű munkák csoportjába 
soroltunk, főleg a nemzetközi gazdasági kapcsolatok újabb 
fejlődéséről szólnak. Mintegy közös nevezőjük annak a háborús 
gazdasági jelenségnek méltatása, amely a korábbi nemzetközi 
munkamegosztás és a harmincas évek világgazdasági válságá-
nak nemzetgazdasági elzárkózása között a több szomszédos 
ország termelési erőit egybefogó nagytérgazdasági törekvések 
útján keres közbenső megoldást. A nagytérgazdasági gondolat 
kapcsán a termelésen kívül a forgalomnak és a fogyasztásnak 
is megfelelő átszervezése kerül előtérbe, amire való tekintettel 
a szóbanforgó munkák a gazdasági szervezet általánosabb kér-
déseit is vizsgálat tárgyává teszik. Közgazdasági szempontból 
a legmélyebben közöttük Csikós-Nagy Béla „Nagytérgazdaság" 
(Budapest, Gergely R. Könyvkereskedés, 1942, 159 1.) című 
munkája szánt. Gondolatmenetét a politika és a gazdaság, az 
egyes előtérben álló gazdasági rendszerek, valamint a nemzet-
gazdaság, a nagytérgazdaság és a világgazdaság közötti kü-
lönbségekre vonatkozó elméleti vizsgálódással alapozza meg. 
Azután rendszeresen tekinti át egyrészt a nagytérgazdaság 
általános munkamegosztásának, másrészt pedig kereskedelmi, 
pénz-, tőke- és hitelpolitikájának alapelveit. Végül a háborús 
gazdaság, az átmenetgazdaság és a békegazdaság közötti elté-
rések síkjára vetíti a nagytérszerű gazdálkodás kérdéseit, ami 
arra is alkalmat ad neki, hogy egyúttal a monokulturális, az 
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oligokulturális és a polikulturális termelés összefüggéseiről is 
hasznos eredménnyel elmélkedjék. Gondolatmenetében követ-
kezetesen különbözteti meg egymástól a termékenység, a ter-
melékenység és a jövedelmezőség elvei szerint alakuló hozadé-
kokat. Forrásmunkája a szakbavágó magyar kutatási eredmé-
nyek mellett csak a német szakirodalomra támaszkodik; ez az 
eljárása azonban egyrészt abban leli magyarázatát, hogy a 
nagy térgazdaság kérdéseit újabban főleg a német közgazdászok 
kutatják, másrészt pedig azzal a körülménnyel indokolható, 
hogy a szerző jelen munkájának megírására közvetlen indíté-
kot a Gyáriparosok Országos Szövetségének felkérése szolgál-
tatott , amely a szerzőt az Európa új gazdasági rendjét érintő 
különböző német elképzeléseknek tanulmány keretében való 
feldolgozásával bízta meg. A könyv olvasását helyenként 
nehezebbé teszi az, hogy a szerző újszerű kifejezési módokat 
használ. Ki kell emelnünk azonban, hogy a magyar szakiro-
dalomban úttörőként vállalkozott egyes oly összefüggések 
felderítésére, amelyekkel közgazdászaink eddig csak kevéssé 
foglalkoztak és amelyek éppen ezért helyenként csak 
újszerű kifejezéssel magyarázhatók meg. Szempontjait a leg-
újabb rendelkezésre álló nemzetközi statisztikai adatokkal is 
jól világítja meg. Tárgyilagosan arra törekszik, hogy a nagy-
térgazdaság előnyeit ne egyoldalúan dicsérje, hanem hogy 
csupán fejlődési lépcsőfokot lásson benne azon az úton, amely 
a nemzetgazdasági elzárkózás állapotáról megint visszavezet a 
szabadabb világgazdasági munkamegosztáshoz. 

A gazdasági szempontok mellett főleg általánosabb társa-
dalmi megfontolások domborodnak ki Szeberthy János ,,Az új 
Európa és Magyarország. Rendi társadalom-, gazdaság és állam-
szervezés" (Budapest, a szerző kiadása, 1942, 327 1.) című 
művében. A szerző bevezetőben azt a nagy eszmei összeütközés! 
vázolja, amely egyrészt a korábbi liberalizmus, kapitalizmus és 
demokratizmus, másrészt pedig a nemzeti és a rendi gondolatot 
hangsúlyozó újabb társadalomgazdasági áramlatok között be-
következett. A fasiszta és a nemzetiszocialista rendszer között 
határozott válaszvonalat igyekszik húzni és mindkettőt éle-
sen állítja szembe az orosz bolsevizmussal. Figyelme azután 
kiterjed azon többi országra is, amelyeknek társadalomgazda-
sági törekvéseiben a rendi szempont újabban kisebb-nagyobb 
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szerephez jutott: ilyenképpen beszámol azokról a szakbavágó 
újításokról is, amelyekkel a jelen század harmincas éveiben a 
korábbi Ausztria, Portugália, Spanyolország, Brazília és Fran-
ciaország próbálkozott meg. Vezérlő törekvésként mindenhol a 
rendi gondolatot igyekszik kiemelni; a rendiségnek fogalmát, 
történeti fejlődését és a katolikus egyház tantételeivel való 
összefüggését is kifejteni. Végezetül a rendiségnek a magyar 
történelemben elfoglalt szerepét vizsgálja meg és arra az 
eredményre jut, hogy a rendi gondolat általában jól egyeztet-
hető össze mind a Szent Korona eszméjével, mind pedig a ma-
gyarság faji és lelki sajátosságaival. Azon eszmefuttatásában, 
amelyet a rendi állam-, gazdaság- és társadalomszervezés meg-
valósítására vonatkozólag tár elénk, a nagytérgazdasági törek-
vések lényegét (307. 1.) is helyesen érinti. Tanulságként azt a 
tételt szűri le, hogy a rendi szervezés — a rendi alapszempon-
tok érvényesítése mellett — mindig egy nép sajátos viszonyai-
nak figyelembevétele mellett valósulhat csak meg (134. és 
köv. 1.). Idegen nyelvű forrásokra való hivatkozásoknál a 
munkába több sajtóhiba csúszott be (pl. a 40. és 60. lapok 
jegyzetei). A képzett közgazdász, aki a munkát olvassa, 
örülne, ha a szerző a liberalizmus rendszerében érvényesülő 
tökét nem a gazdasági élet egyoldalú uraként és paran-
csolójaként tüntette volna fel, (327. 1.), hanem a töke termelési 
teljesítményeit is tárgyilagosabb hangon méltatta volna. A 
munkának azonban érdeme, hogy az újabb társadalomgazdasági 
áramlatok egészséges vonásaival a nélkül is rokonszenvezni 
képes, hogy ugyanakkor túlzott bírálat nélküli dicsőítésüknek 
tévútjára lépne. 

Az újítási szándék lényegesen kevésbbé higgadt hangját 
üti meg Halmágyi László ,,Az új gazdasági rend és a magyar-
ság" (Budapest, a Prohászka Ottokár-Társaság kiadása, 1942, 
III 1.) című munkájában, amelynek gerince szintén a fasiszta, 
valamint a nemzetiszocialista gazdasági rendszernek és ma-
gyarországi lehetőségeiknek bemutatása. A szabad gazdasági 
rendszer pénzpolitikai, piacpolitikai kartell- és trösztpoli-
tikai, valamint munkáspolitikai intézményeit világosan, de a 
tudományos tárgyilagosság színvonalát nem mindenhol elérő 
kemény bírálattal t á r j a az olvasó szeme elé. A zsidókérdést 
nyugodt hangon tárgyalja, de helyenként nem éppen szerencsés 



Jelentések a pályázatokról 101 

kézzel tapint rá közgazdasági lényegére. A tőle ajánlott váltó-
fedezeti pénzrendszer több ponton helyezkedik szöges ellen-
tétbe a kor színvonalán álló pénzelméleti és pénzpolitikai 
tudással. A munkának dicséretes vonása azonban, hogy bátor 
őszinteséggel tekint a vajúdó társadalomgazdasági rend elmé-
letileg és gyakorlatilag egyaránt fontos kérdéseinek szemébe 
és hogy az újszerű elveknek Magyarországra való alkalmazá-
sánál következetesen veszi figyelembe hazánk ezeréves múltját 
és azokat az értékes nemzeti hagyományainkat, amelyeknek 
tiszteletét a jövendő fejlődésben sem szabad elhanyagolnunk. 

Domány Gyula ,,Új gazdasági jelenségek" (Budapest, 
Béta Irodalmi Rt. kiadása 1942. 416 1.) című műve annyiban 
különbözik az eddig említett munkáktól, hogy a fasizmus és 
a nemzetiszocializmus jegyében járó társadalomgazdasági 
újításokkal szemben általában inkább bizalmatlansággal visel-
tetik. Az állami beavatkozás bírálatánál pl. célszerűnek látja 
abból az álláspontból kiindulni, hogy az állam részéről tör-
ténő mindennemű beavatkozás a magángazdaság területére 
káros és elítélendő (377. és köv. 1.). Annál nagyobb rokon-
szenvet mutat a szabad tőkegazdasági rendszer intézményei 
iránt. Szakszerűen mélyed el a tőke fogalmának és történeti 
kialakulásának, valamint a tőkegazdasági rendszer pénz- és 
valutapolitikájának fejtegetésébe. A különböző pénzrendsze-
rek és a jegybankpolitika vizsgálatának kapcsán tanulságos 
mondanivalója van; többnyire találó megjegyzéseket tesz az 
irányított valutára, a valutakiegyenlítő alapokra, a deviza-
kényszergazdálkodásra és mindazon egyéb pénzpolitikai jelen-
ségekre vonatkozólag is, amelyek az újabb tervgazdálkodási 
törekvések folyamán merültek fel. Helyesen ragadja meg és 
vázolja az újabb bankpolitika, árpolitika és kereskedelem-
politika szövevényes jelenségeit. A nagytérgazdaság össze-
függéseibe tárgyilagos igyekezettel mélyed el (312—334. 1.) és 
idevágó bírálatának több szempontja is helytálló. Amidőn 
azonban a nagytérgazdaság tengelyét a gazdasági önellátásra 
való törekvésben lá t ja (330. 1.), szem elől téveszti azt a már 
fentebb is kiemelt tényt, hogy a nagytérgazdaság — a nem-
zetgazdasági elzárkózással szemben — a világgazdasághoz 
visszavezető úton éppen haladó lépést is jelenthet. A szerző 
igen széleskörű irodalmi forrásmunkát végzett, amelynek 
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folyamán az újabb angolszász gazdaságtudományi fejlődésnek 
manapság nem mindig könnyen elérhető termékeit is figye-
lembe vette. Forrásanyagát a tapasztalt gazdasági szakíró 
biztos kezével dolgozza fel; szemét következetesen a nagy-
távlatú gazdasági fejlődésre irányít ja és többnyire jól ismeri 
fel azokat a fejlődési mozzanatokat, amelyeknél csupán múló 
értékű és érvényű jelenségekről van szó. Ezeknek méltatásánál 
viszont gyakran helyezkedik oly kétkedő álláspontra, amely 
az olvasót is nyugtalanító bizonytalanságban hagyja. 

Kecsö István „Gazdasági függetlenség" (Budapest, Grill 
Károly könyvkiadóvállalat, 1943. 171 1.) című munkája tény-
leg 1942-ben jelent meg. Címe, amely egyébként azonos 
Csikós-Nagy Béla említett műve egyik alfejezetének (31— 
36. 1.) címével, és a tárgyául szolgáló kérdés általános beállí-
tása arra engedne következtetni, hogy a szerző szembehelyez-
kedik mindazokkal a fejleményekkel és így azokkal a nagy-
térgazdasági törekvésekkel is, amelyek a nemzetgazdaságot a 
külföldtől függőségi helyzetbe hozni alkalmasak. E helyett 
azonban az idevágó előnyök és hátrányok tárgyilagos mérle-
gelését kapjuk. A szerző a gazdasági függőség és a ráutalt-
ság, a külgazdasági támadás és védekezés, valamint az ön-
ellátásban rejlő gazdasági biztonság szempontjait világos 
érveléssel fejti ki. A nagytérgazdasági fejlődés méltatásánál 
különbséget tesz a vezető és vezetett országok gazdasági hely-
zete között: különösen hasznosak azok a szempontjai, amelyek-
kel a nagytérgazdasági munkamegosztásnak a kis államok 
önállóságát fenyegető esetleges veszélyeire mutat rá. Célja 
nem annyira a tudományos elmélyedés, mint inkább az, hogy 
gondolatmenetét könnyed és helyenként újságírói modorban 
t á r j a az olvasó elé. 

A fentemlített második csoportba sorolható müvek közül, 
amelyek figyelmének középpontjában üzemgazdasági meg-
fontolások állnak, Urbányi János ,,A vállalatvezetés személyi-
ségkérdései" (Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 
1942, 223 1.) című könyvét említjük először. A szerző átszövi 
egész gondolatmenetét közgazdasági szempontokkal. A ter-
melési tényezők sorából a személyi tényezőket ragadja ki és 
a termelő vállalatban betöltött szerepüket magángazdasági, 
közgazdasági, valamint lélektani szempontból egyaránt ' vizs-
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gálát tárgyává teszi. Tekintetét következetesen az emberre 
mint személyiségre irányítja és azt nézi, hogy a vállalkozó, a 
dolgozó és a fogyasztó ember miképpen irányítja és befolyá-
solja egyrészt az üzemvezetést, másrészt pedig a vele kapcso-
latos piaci folyamatokat. Az embert azután ebben a három 
minőségben tüzetesen vizsgálja meg és magatartásának szak-
szerű magyarázata céljából az újabb magángazdasági, közgaz-
dasági és lélektani kutatások eredményeit is iparkodik fel-
használni. Gondolatmenetét több grafikai ábra segítségével 
próbálja világossá tenni; előadása még azokon a helyeken 
sem fárasztó, ahol új fogalmakat és új összefüggéseket igyek-
szik bemutatni. Érdeme, hogy következetesen magyar szókat 
keres még oly fogalmak kifejezésére is, amelyeknél szakiro-
dalmunk többnyire idegen szókat szokott használni. Érvelésé-
nek során jól értékesíti azokat az eredményeit, amelyeket 
korábbi magángazdasági tárgykörű könyveinek kapcsán vég-
zett kutatásaival munkált ki. 

Szerényebb célkitűzésű, de tág látókörű és érdemes mü 
Stiassny József „Üzemgazdasági ismeretek" (Budapest, Szé-
kely Nyomda és Könyvkiadóvállalat kiadása, 1942. 187 1.) 
című könyve is. Célja az, hogy továbbképzést nyújtson az 
üzemtan összefüggései iránt érdeklődőknek és hogy egyúttal 
azokat a szempontokat is megismertesse velük, amelyek a 
honvédelmi érdekeket szolgáló jelenlegi kötött gazdaság elő-
terében állnak. Az alapvető üzemtani fogalmak feltárása után 
különösen a társulások és egyesülések különböző jogi alapjait, 
a kereskedelem és a kereskedők helyes gazdasági magatartá-
sát, a külkereskedelmi technikát, valamint a bankok közgaz-
dasági teljesítményeit teszi tüzetesebb vizsgálat tárgyává. 
Érdeméül emelhetjük ki, hogy magángazdasági érveléseit pénz-
ügytani, pénzügypolitikai, társadalompolitikai, közigazgatási, 
köz- és magánjogi, kereskedelemjogi és biztosításügyi ismere-
tek nyújtásával is a lehetőséghez képest megalapozni 
igyekszik. 

Nagyjában hasonló célkitűzések lebegnek Nóvák László 
„A kereskedelem költségei" (Budapest, Székely Nyomda és 
Könyvkiadóvállalat kiadása, 1942. 123 1.) című munkája előtt. 
Ez az üzletgazdaságinak nevezett tanulmány is kereskedők, 
könyvelők, kereskedelmi alkalmazottak és mindazok szak-
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szerű továbbképzésének céljából készült, akik kereskedelem-
mel foglalkoznak. Noha a szerző kifejezetten nem óhajt új 
elméleti tanokat hirdetni, a kereskedelmi költségek fogalmá-
nak tisztázásával és újszerű osztályozásukkal nemcsak a ma-
gángazdaságtan, hanem a közgazdaságtan szempontjából is 
figyelemre méltó tételeket állapít meg. Különösen az az osz-
tályozása bizonyul termékenynek, amellyel időköltségek, meny-
nyiségi költségek és értékköltségek között tesz különbséget 
(17. l.J, A költségelméletek méltatása után behatóan tárgyalja 
a vállalkozói jövedelem költségeit, az áruforgalmi közvetlen 
költségeket, az üzletviteli általános költségeket és a külön-
böző címeken felmerülő átmeneti költségeket. Figyelmét a 
raktári felkészültség költségvonatkozásai, valamint a költség-
politika, a költségstatísztika és a költségkönyvelés finomabb 
árnyalatai sem kerülik el. A munka ilyképpen hasznos ada-
léknak tekinthető, noha a szerző nagyobbfokú tudományos 
elmélyedésre nem törekedett. 

A különböző vállalati költségtételek magán- és közgaz-
dasági szempontból való vizsgálata jelenti fő erősségét Schranz 
András „Nagyvállalataink mérlegeinek elemzése" (Kassa. 
,,Wiko" Kő- és Könyvnyomdai műintézet kiadása, 1942. 87 
és CHI. nagy 4") című művének is. Ez az érdemes munka 
Magyarország 50, nyilvános számadásra kötelezett nagyválla-
latának 1938. és 1940. évi zárószámadásait és ugyanezekre az 
évekre vonatkozó mérlegeit, valamint eredménykimutatásaikat 
és igazgatósági jelentéseiket elemzi. Célja az, hogy a záró-
számadás-szerkesztési szokások megvilágításán kívül a jelen-
legieknél tökéletesebb zárószámadások szerkesztését és egy-
úttal a társasági mérlegjogi reformot is hasznos szempontok-
kal segítse elő. A közgazdász számára is tanulságosak azok 
az eredményei, amelyeket a megvizsgált vállalatok mérleg-
tételeinek pontos számítással való osztályozása terén elért. 
Ily tételekként a váltók, az adósok, az értékpapírok és érde-
keltségek, az anyag- és árukészlet, a gépek és a berendezés, 
az ingatlanok, a beruházott vagyon, a saját tőke, a tartalék-
tőkék, az idegen tőkék, a takarék- és folyószámlás betétek, 
az átmenő tételek, valamint a kezességek, a biztosítékok és a 
szavatosságok tételeit dolgozza ki. A szerző előszavában ki-
fejezetten is említi, hogy a munkához szükséges terjedelmes 
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számítások jelentékeny részét munkatársai végezték el. Mégis 
kétségtelen, hogy az egész mü alapjául szolgáló és részben 
újszerű módszeres szempontok kikristályosításával a szerző 
maga igen érdemes munkát végzett. A tőle méltatott nagy-
vállalatok sorában legnagyobb hazai pénzintézeteink, bányáink 
és téglagyáraink, vasműveink és gépgyáraink, textilipari vál-
lalataink, cukor- és sörgyáraink, valamint szeszipari és egyéb 
vállalataink szerepelnek. Külön kiemelendő a könyv tetszetős 
és szakszerű nyomdai kiállítása. 

Ha tekintetbe vesszük, hogy az 1942. évben az említet-
teken kívül még egyéb érdemes gazdaságtudományi művek is 
napvilágot láttak, akkor a bizottság örömmel állapíthatja meg. 
hogy a gazdasági szakirodalmi tevékenység — a kétségtelenül 
nehéz viszonyok ellenére — a mult esztendőben is általában 
kielégítő képet mutatott. A bizottság mégis úgy látja, hogy 
a dicsérettel említett müvek egyike sem éri el valamennvi 
tekintetbe jövő szempontból azt a mértéket, amely a Chorin 
Ferenc-jutalom eddigi odaítélésénél következetesen alkalmaz-
tatást nyert. Minthogy pedig a bizottság ezúttal is éberen 
kíván őrködni azon hagyományokon, amelyek a jutalomdíj 
eddigi pályafutásában következetesen érvényesültek, azzal a 
javaslattal járul a tek. Akadémia elé, hogy a Chorin Ferenc-
alapítvány 1942. évi kamatait ne adja ki. A bizottság egyúttal 
azt javasolja, hogy az ezúttal ki nem adott kamatok az ala-
pítvány VI. szakaszának értelmében későbbi művek jutalma-
zására vagy kinyomatási költségeik fedezésére tartalékol-
tassanak. 

Heller Farkas r. t. vitéz Surányi-Unger Tivadar 1. t. 
a bizottság elnöke a bizottság előadója 

Domanovszky Sándor ig. és t. t., 
Fabinyi Tihamér ig. t., 

Navratil Ákos r. t., 
Rohringer Sándor r. t., 

Telegdi Roth Károly 1. t., 
a bizottság tagjai. 
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Jelentés a Lipótvárosi Casino Horthy Miklós-jutalomdíjáról, 

A Lipótvárosi Casino által a Kormányzó Úr Ö Főméltó-
sága kormányzásának húszéves fordulója megünneplésére 
1940-től kezdve öt éven át Akadémiánk rendelkezésére bocsá-
tott évi 1000 pengős jutalomdíjra az Akadémia 1941-ben oly 
bölcseleti munka megírására tűzött ki pályázatot, amely a ra-
cionalizmusnak és az irracionalizmusnak jelentőségét vizsgálja 
a mai tudományban. 

Már a pályatétel címe is kifejezi, hogy a kérdés vizsgá-
latában nem lehet a régi ismeretelmélet eljárása szerint merő-
ben megismerésünk elemeinek viszonyára szorítkozni. Ámde a 
racionalizmus és az irracionalizmus problémája pusztán a tu-
domány belső ügyének sem fogható fel. Azzal, hogy a tétel 
címe nyomatékosan a tudomány mai helyzetét emeli ki, már 
eleve arra figyelmeztet, hogy a vizsgálódás ebben a kérdésben 
helyesen csakis kultúrfilozófiai irányból kezdeményezhető s 
folytatható eredménnyel, azaz a nélkül, hogy meddő ismeret-
kritikává szikkadna. 

A pályázatra mindössze két munkálat érkezett, ez is in-
kább tervezet és keret , semmint kidolgozott, a végső eredmé-
nyeket is leszűrt egész. S bár mindkét kísérletnek a szerzője 
egyaránt az említett kultúrfilozófiai értelemben törekszik a 
kérdést megfogni, mégis a műveknek a benyújtott s aránylag 
kis terjedelmű részleteiből, továbbá a közölt tervezetekből is 
bízvást megállapítható, hogy igen nagy különbség van a két 
szerző felfogása, készültsége, látóköre és írásbeli készsége 
között egyaránt. 

A ..Minden a forma" jeligével benyújtott pályadolgozat 
szerzője kiforrott író és gondolkozó. Mindjárt az első fejezet-
ben szempontjainak bőségével mutatkozik be. A tárgyalást az 
ismeretelmélet ta lajáról indítja el, de csupán azért, hogy a 
régi ellentétes irányokat mind egy kalap alá fogva kimutassa 
róluk, hogy csupán ha megismerésünk eredetének vagy érté-
kének kérdése forog szóban, képviselnek ellentétes álláspon-
tot, de ha az életnek egésze felől közelítünk feléjük, ellentéteik 



Jelentések a pályázatokról 107 

elmosódnak és egyformán szembe kerülnek vele. Mi készteti 
őket erre a kibékülésre és felvonulásra a közös ellenféllel 
szemben? Az, hogy ámbár tagadják a ráció alapvető érvényét 
a megismerésben és a tudományban, mégis tudományként lép-
nek fel; a merő tapasztalásra alapító tudomány is tudomány 
akar lenni, nem pedig élet. A szerzőnek igen találó megállapí-
tása, hogy a régebbi ismeretelméleti irányok és tudományter-
vek, bármily ellentétesek is, végeredményben mind hisznek a 
rációban és a ráció eszközeiben, vagyis a tudományt racionáli-
san építik fel, s épp» ezért valamilyen magasabb egységalapról 
nézve, valamennyi „racionalizmus". Tehát az empirizmusnak 
vagy a pszichologizmusnak különböző válfajai is végelemzés-
ben racionalizmusok s csupán naiv ellenfelei a hagyományos 
racionalista tudománynak, amelyekkel ez könnyű szerrel el 
tud bánni. Két-három évtized óta azonban a tudomány helyzete 
rendkívül bonyolódott; új ellenség támadt s vele már nem le-
het oly könnyen leszámolni. A szerző drámai erővel tudja 
a mai tudomány hitelétvesztésének pillanatát megjeleníteni. 
A tudományba betörtek az irracionális erők: maga a tudo-
mány addig foglalkozott módszeresen az irracionaléval, míg-
nem ez leteperte s most a saját képére és hasonlatosságára 
akarja alakítani. A pályamunka első fejezete ennek a válság-
folyamatnak, a tudomány irracionalizálódásának szemléletes 
leírása, összefüggésben kultúránk és szellemi életünk egyete-
mes válságával. 

A további fejezetek ezeket az irracionális erőket akarják 
tüzetesebben szemügyre venni. Ebből a szerző csupán a 2. feje-
zet egyik nagyobb részletét mutatja be „a tudomány exiszten-
ciája" címen. A tudomány szerkezetének alapos és mélyreható 
elemzésén kezdve, a racionalizmus és az irracionalizmus végső 
gyökerét az embertípus különbségeiből eredezteti, vagyis a tu-
dománynak az emberi léthez való kötöttségét vallja. Ebből ma-
gyarázza éppen mai válságát; a tudomány nem áll az embe-
ren kívül, az élet felett, mint valami abszolút irányító, hanem 
maga is egyik ága, része, tartománya ennek az életnek. De 
ugyancsak ebből magyarázza felelősségét is az élettel s mind-
azzal, amit ez magában foglal; az emberrel, a fajjal és a kor-
szellemmel szemben. Ezt akarja a szerző tárgyalni munkája 3. 
fejezetében, hogy azután a közölt tervezet szerint a 4. fejezet-
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ben az új ismeretkritikát fejtse ki [(a) A ráció gyengesége, 
b) A ráció csődje], végül pedig az utolsó (5.) fejezetben a ra-
cionalizmusnak és az ^irracionalizmusnak pszichológiájával 
foglalkozzék. 

A munka nagyobb szabásúnak ígérkezik. Már a probléma 
megfogásából is kitűnik a szerző alapos filozófiai tájékozott-
sága és jártassága a matematikában és a természettudomá-
nyokban is: a közölt részletek igen nagy irodalom tudomásul 
vételéről tanúskodnak. A szerző álláspontja — saját állítása 
szerint is — leginkább a Jungéval rokon; elemző, boncoló el-
járásmódja több tekintetben Mannheim ösztönző hatására 
vall. A problémák kapcsolatának felismerése és ezzel többol-
dalú „dialektikus" megvilágításuk mindenesetre legjobb tulaj-
donságai közé tartozik. Lendületes fogalmazása olvasásra ér-
demesíti a pályamunkát, bár helyenkint nyugtalan és a he-
venyészettség benyomását kelti. Meg kell továbbá jegyeznürjk, 
hogy a szerző annyira élénken bele tudja magát élni a külön-
böző álláspontok érvelésébe, hogy úgy látszik, mintha vala-
mennyinek egyformán szószólója volna. Nem ismerjük termé-
szetesen a szerző további szándékait részletesen, s ezért nem 
akarunk anticipálni, de figyelmeztetnünk kell arra, hogy egy 
olyan munka, amely a tudománynak ezt a ma oly döntő kér-
dését merőben pszichológiai szempontból vizsgálja, szükség-
képen holtponton marad. A mindent feloldó pszichologizálás 
és a merev dogmatizmus közt is lehetséges olyan álláspont, 
amely megengedi az óvatos eligazítást: erre főként nálunk 
van szükség, ahol a filozófiai írónak nem szabad túlságosan 
sokat bíznia az olvasóra. 

A másik pályadolgozat, amelyet szerzője „Tézis, anti-
tézis, szintézis" jeligével nyújtott be, egészen kezdetleges és 
dilettáns kísérlet. Ez a szerző is a racionalizmusnak és az ir-
racionalizmusnak korunk egész tudományosságát átható prob-
lémájában kultúrproblémát lát, de nem pszichológiai-dialek-
tikai elemzés útján közeledik hozzá, hanem a hit és a tudás 
oldaláról szemléli. Egy-két találó észrevétel mellett az egész 
dolgozat inkább elmefuttatás néhány könyv elolvasása után 
és naiv dogmatikus alapon. A szerző az értekezésnek puszta 
technikájával sincs tisztában( így pl. angol szerzőt németül 
idéz). Az egész kísérlet egyébként is legfeljebb egy nyomtatott 
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ívnyi terjedelmű és semmiből sem tűnik ki, hogy csak terv 
volna, inkább úgy látszik, hogy a szerző véglegesnek szánta. 

Az előadottak alapján a pályamüvek megbírálására ki-
küldött bizottság tisztelettel azt javasolja a tek. Akadémiá-
nak, hogy a Minden a forma jeligéjű pályadolgozat szerzőjét 
szólítsa fel arra, hogy munkáját a közölt tervezet szerint 
részletesen dolgozza ki; a munka közölt részletei kétségtelenül 
tudományos színvonalon állnalí, s ezért teljes elkészülte filo-
zófiai irodalmunknak igazi nyeresége volna. 

Komis Gyula ig. és t. t. Prohászka Lajos 1. t, 
a bizottság elnöke előadó 

vitéz Moór Gyula r. t. 
a bizottság tagja. 

Jelentés a Molnár Kálmán-iéle jutalomról. 

1. 

,,A közösségi eszme érvényesülése a magyar magánjog 
történelmi kifejlődésében" pályatételre egy pályamű érkezett, 
mely a „Charitas" jeligét viseli. A mindössze 25 kis iolio gép-
írásos oldalra terjedő rövid tanulmány kétségkívül önállóan 
gondolkodó és különösen a társadalombölcselet kérdéseiben 
világosan látó fő munkája, amely tudományos színvonalon, jól 
gördülő előadásban van megírva. — 

1. A tanulmány első felében (I—III. fejezet), amely a 
kérdést a filozófia oldaláról igyekszik megközelíteni, a szerző 
helyesen állapítja meg, hogy minden társadalomban sokféle 
„közösség", vagyis azonos érdekű csoport található; „közösségi 
eszme" tehát minden ilyen csoport keretében kialakulhat 
olyan értelemben, hogy „a közösség tagjai szemében saját 
egyéni érdeküknél fontosabb a közösség érdeke." Amit azon-
ban a mai közírók általában a közösségi eszmén értenek, az 
ennek az eszmének a nemzeti közösségben való érvényesülé-
sét jelenti, más szóval a nemzeti társadalom közérdekének a 
nemzet tagjainak egyéni érdekei fölé helyezését. A szerző 
ezen az alapon minden további elemzés mellőzésével a pálya-
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tételt is oda magyarázza, hogy az a közérdeknek a magánjog-
ban való érvényesülését kívánja a történeti fejlődésben vizs-
gálat alá vétetni. — 

2. Az így megszűkített célkitűzés azután a szerzőt tanul-
mánya második felében (IV—VI. fejezet), amely a kérdést a 
jogtudomány oldaláról vizsgálja, szükségképpen zsákutcába 
vezeti. — 

A szerző ugyanis a közjog és magánjog elhatárolásában 
abból indul ki, hogy a közjog a közérdeknek, a magánjog pedig 
a magánérdekeknek a védelme. Minthogy pedig szerinte a 
„közösségi eszme" a nemzeti, sőt még szűkebbre fogva az 
állami közérdek érvényesülését követeli a magánérdekkel 
szemben, ebből a tételből arra a következtetésre kell jutnia, 
hogy mihelyt valamely jogtételben a közösségi eszme, vagyis 
a közérdek védelme érvényesül, ez a jogtétel szükségszerűen 
közjogi tétellé válik, és így a magánjogi intézmények körében 
fogalmilag nem is lehet kimutatni a közösségi eszme érvé-
nyesülését, legfeljebb olyan módon, hogy a közösségi eszme 
hatókörének a kiterjesztésével a magánjog testéből egyre több 
jogtétel töredezik le és válik közjogi tétellé. Ehhez képest 
kénytelen megállapítani, hogy tanulmányának eredménye lé-
nyegében negatív, s hogy az érdemleges felelet lehetővé tétele 
végett talán úgy kellett volna megfogalmazni a kérdést, hogy: 

,,A római jogban magánjognak megismert területből a ma-
gyar magánjog történetében mennyit szakított le éppen a kö-
zösségi eszme?" — 

A szerző a pályatételt kétségkívül félreértette és e félre-
értésének oka nyilvánvalóan a közösségi eszmének az az 
önkényes megszűkítése volt, amelyet saját gondolatmenete 
sem kívánt volna meg. — 

3. A vizsgálódás alapjának logikai elcsúsztatásán felül 
még fokozta a zavar t az a kissé felszínes módszer, amellyel 
a szerző a közjogot a magánjogtól elhatárolja. A magánjog 
szerinte kizárólag a magánérdekek védelme, magánérdeken 
pedig az egyén érdekei t érti. Szem elől téveszti, hogy amíg a 
'közjog voltaképpen az állami életműködéseket szabályozza, 
addig a magánjog nemcsak az egyént, hanem általában a 
szabad társadalom életműködéseit rendezi. E szerint a közjog 
az állami szervezet joga, amelyben a fölé- és alárendeltség 



Jelentések a pályázatokról 111 

uralkodik; a magánjog ellenben a társadalmi életműködések 
joga, amelyeket a mellérendeltség jellemez. Ezért a magánjogi 
szabály megalkotásában nem csupán elszigetelt egyének vi-
szonyát egymáshoz kell tekintetbe venni, hanem bizonyos tár-
sadalmi életkörök és csoportok egymásra hatását is. így sze-
repel például a verség védelme a régi magyar magánjog 
tulajdoni rendjében, valamint családi és öröklési jogában. 
Ugyanígy jelentkezik mai magánjogunkban bizonyos társadalmi 
osztályok közös érdeke: például a bérmunkások személyiségi 
és bérvédelmí érdeke a munkajog magánjogi szabályaiban, 
vagy a nagyvárosi lakásbérlők közös érdekeinsk védelme a la-
kásbérleti szabályzatokban. — 

Ha a meglevő jogszabályokat, mint statikus jelenséget 
szemléljük, akkor igaza lehet a szerzőnek abban, hogy a ma-
gánjogi szabály mindig az egyén (ember, vagy jogi személy) 
érdekét védi, mert hiszen a magánjogi szankciók mindenkor 
csak az egyénileg jogosított személy akaratához képest kerül-
nek alkalmazásra. Ám a jogfejlődésnek, vagyis a magánjogi 
szabályok kialakulásának dinamikus folyamatában igenis nagy 
szerep jut a közösségi eszmének. Persze nem abban a meg-
szorított értelemben, amelyben a szerző a közösségi eszmét az 
állami érdekek érvényesülésében látja, hanem abban a maga-
sabb, elvont értelemben, amely a társadalmi érdekösszeütkö-
zések rendezésében mindenütt, ahol közös érdekek fűzik össze 
a társadalom egyes csoportjait, ennek a közös érdeknek a fi-
gyelembe vételét kívánja, természetesen az igazságosság 
irányadása szerint, érvényre juttatni. — 

4. A mondottakhoz képest a pályamunka szerzője, saját 
bevallása szerint is a pályatétel pozitív vizsgálatába nem bo-
csátkozott, minthogy pedig ez a negatív eredmény nem a pá-
lyatétel szövegének a következménye, hanem a szöveg értel-
mének a pályázó részéről történt önkényes megszükítéséből 
ered, véleményem szerint a tanulmányt a pályadíjban részesí-
teni nem lehet. — 

Másfelől azonban dícsérően kell kiemelni a szerzőnek azt 
a szellemi önállóságát, amelyet a divatos szólamokkal szemben 
tanúsít; nem válik a „közösségi eszme" bálványimádójává, nem 
engedi magát a közösségi gondolkodás ma szokásos etatisztikus 
túlzásaiba vinni, hanem bölcs mérséklettel méri le mind a kö-
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zösségi, mind az egyéniségi eszmének jelentőségét a társadalom 
helyes szerkezete szempontjából. — 

Befejezésül megállapíthatom, hogy a pályázat nem azért 
maradt meddő, mintha arra pályázó nem jelentkezett volna, 
hanem azért, mert a pályázó magát a kérdést félreértette. 
Ezért a kérdés újabb kitűzését látom megokoltnak, annál is 
inkább, mert a közösségi eszmének a magánjogra gyakorolt 
hatása éppen most élénken foglalkoztatja -— amint azt dr. 
Kelemen Lászlónak és dr. Mikos Ferencnek a közelmúltban 
megjelent tanulmányai tanúsítják — a szakirodalmat. Ügy lát-
szik azonban, hogy a kérdés inkább a mai jogi dogmatika 
szempontjából kelt érdeklődést, mint a történelmi fejlődés szem-
pontjából. Célszerű lenne tehát a kérdés szövegét megfelelően 
módosítani és a szövegben egyúttal a pályázó kételyeit is 
eloszlatni, ami lehetővé tenné neki, hogy a pályázatban ismét 
résztvehessen és a kérdést termékenyebb, pozitív eredményhez 
juttathatná. — 

Mindezek szerint tisztelettel javasolom, hogy a tekinte-
tes Akadémia a Molnár Kálmán-féle magánjogi pályadijat 
újból tűzze ki, még pedig a következő szövegezés szerint: 

,,A közösségi eszme érvényesülése a mai magyar magán-
jogban, különösen: a közjog térfoglalása a magánjog rovására 
és a közösségi szempontok befolyása a magánjogi intézmények 
tartalmára." — Szladits Károly l. tag. 

2. 

Az 1942. évi 18'3 jelzésű pályatételre, melynek jutalom-
díjául a dr. MOLNÁR KÁLMÁN által kitűzött 1000 P szolgál 
és amelynek címe: 

,,A közösségi eszme érvényesülése a magyar maánjog tör-
ténelmi kifejlődésében", ,, Charitas" jeligével egy pályamű 
futott be. 

Bíráló véleményemet а Тек. Akadémia megbízásának 
téve eleget, a következőkben van szerencsém bemutatni: 

A munka 24, géppel írott ívoldal terjedelmű és két sza-
kaszra tagolódik. Az „A" szakasz tárgymegjelölése: ,,A kérdés 
megközelítése a filozófia oldaláról (1—14. old.), — a „B" 
szakaszé: „A kérdés megközelítése a jogtudomány oldaláról" 
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(14—24. old.). Amott a közösségről, a közösség erkölcsi alap-
járól és a közösségi eszméről, — emitt (a „B" szakaszban) 
a jogtudomány felosztásáról, a közösségi eszmekeresésről és 
a közösségi eszme érvényesüléséről szól. Fejtegetéseit tanul-
mányi eredményeinek összefoglalásával zárja le (6 sorban). 

Gondolatmenete: az ember társas lény s másokkal kíegé-
szítődve éli le életét. A sok, egyéni élet összeszövödese állandó 
kapcsolatokat teremt ember és ember között s ezeket a kap-
csolatokat nevezzük közösségnek. 

Az első és legtermészetesebb közösség az anya és gyer-
meke között áll fenn; ám az emberi szellem millió és millió 
közösséget hoz létre „két szem véletlen ősszecsillanásától — 
egészen a szentek közösségéig" (2 old.). A kultúrtörténet a 
mind nagyobb közösségi alakulatok irányában mozog előre és 
így az egymást ezerszer keresztező közösségek nem mai talál-
mányok, hanem örök emberi életformák. Mi az erkölcsi alap-
juk? teszi fel erre a kérdést. Az élet értelmét és módját t. i. 
az etika határozza meg, melynek fő irányai kettősek: ú. m. a), 
önkielégítő erkölcs és b). önmegtagadó erkölcs; vagyis a 
boldogságkeresés és a lemondás erkölcse (egoizmus és altruiz-
mus). A két irányzat egybevetésével szűri le azt a következ-
tetést, hogy „az etikum világát élő ember lemond énjének 
központi elhelyezéséről" s hogy „mit tesz ebbe a központba: 
ez már tartalmi kérdés". (5. old.) 

Aristoteles az arany középutat helyezte oda, és ez sze-
rinte az étosz parancsa is. A kereszténység az erkölcsi ma-
gatartás tartalmát „a transzcendentális szemléletért való le-
mondásban látja" és a szeretettel tölti be, ami ismét azt je-
lenti, hogy „énkiélésünket korlátoznunk kell mások önkiélé-
sének lehetővé tételéért". A közösségi élet áldozatokat követel, 
melyek azonban nem azonosíthatók az altruizmussal, mert az 
önkorlátozást és áldozatot sokszor saját jól felfogott érdekünk 
is követeli. Az etikumba itt már belevegyül a praktikum és a 
közösségért cselekvés nem lehet többé etikus. 

Közösségi erkölcs voltakép nincs is — folytatja a szerző — 
mert az erkölcs mindig egyéni. A közösségért hozott áldozatok 
és önként vállalt önkorlátozások is vagy egyéni erkölcsi cse-
lekedetek, vagy a közösségi élettel járó hasznos magatartások, 
mely utóbbi esetben az erkölcshöz semmi közük sincs. 

A k a d é m i a i Ér tes í tő . 8 
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Ezután a közösségi eszme mibenlétét vizsgálja a közösségi 
cselekedeteken és a közösségi eszme kifejlődésén keresztül. 
Szembeállítja a közérdeket a magánérdekkel és ismerteti a 
kollektivista és individualista, majd a kettőt egyeztető felfo-
gást. Utóbbi szerint az egyént nem nyelheti el mindenestül a 
közösség, de az egyén sem hagyhatja a közösséget figyelmen 
kívül. 

A pályázó úr filozófiai elmélkedéseit ezzel be is végzi és a 
jogtudomány oldaláról igyekszik problémáját megközelíteni 
(a munka második, ,,B" alatti része). — 

Itt a köz- és magánjog közti különbségtételen indul el, — 
ám a megkülönböztetést nem tekinti a jog saját jának, hanem 
kizárólag a jogtudomány szisztematizáló munkáját látja benne. 
Amikor a jogtudomány nem él intenzív életet (pld. az Árpá-
dok korában) a jognak a közjogi és magánjogi osztályozott 
ságra egyáltalában nincs szüksége. Az is egészen közömbös, 
hogy a megkülönböztetésnek melyek az irányító szempontjai 
és hogy az a jogrendszert a köz- és magánjog világára osztja 
fel. Mindez csak a nagy anyaggal megbirkózni kívánó elme 
szempontjából fontos, mely az ilyen viszonylagosan szinte-
tikus kereteket szívesen megtartja. Természetesen a tudomá-
nyos felosztásnak nemcsak didaktikai, hanem más helyességi 
követelményei is vannak. 

Ezek figyelembevételével keresi a szerző a közösségi 
eszmét a magyar jogtudomány területén (17. és köv. 1.). A 
keresett közösségi eszme annyit jelent, hogy a közösség tagjai 
a közösségi érdekeket helyezik magánérdekeik fölé, a ma-
gánjog területét pedig az uralkodó felfogás (ezt követi a pá-
lyatétel kitűzője is) a magánérdek érvényesülési körében ha-
tározza meg. 

A magánjogban közösségi eszmét nem lehet sem keresni, 
sem találni, mert az olyan jogszabálynak, mely a közérdeke-
ket érvényesíti és biztosítja, közjogi szabálynak kell lennie. 

Ha és ahol a közösségi eszme hódítani kezd, a magánjog 
területének össze kell zsugorodnia. A közösségi eszme fogalma 
a magánjogot „lenyilazza" (19. old.); a közösségi eszme a 
magánjog után nyúl ugyan, de azt soha el nem érheti, mert 
amint hozzáérne, a magánjog közjoggá változik. A közösségi 
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eszmével átitatott német jogrendszerben pl. a közjog és ma-
gánjog szétválasztása már teljesen eltűnt. 

Ha pedig a közösségi eszme a magánjogban fogalmilag le-
hetetlen, akkor nem érvényesülhet történelmi fejlődésében sem. 

Tanulmányának ezt a negatív eredményét a szerző egy 
pár „félreérthető" jogintézményre való ráutalással indokolja, 
amelyek, mint a közösség eszmekörébe tartozók, helytelenül 
kerültek be a magánjog tudományába. 

Ami ezek után a „Charitas" jeligéjű pályamunka érdemi 
méltatását illeti: meg kell állapítanunk, hogy az a kitűzött 
feladatot nem oldotta meg. Nem azért, mintha a közösségi 
eszméről a magánjogban beszélni nem lehetne (hiszen ez 
esetben az egész pályatétel a levegőben lógna), hanem mer t a 
pályázó a kérdést magát helytelenül fogta meg s azoktól a fi-
lozófiai szempontoktól befolyásoltatta magát, amelyeknek 
vizsgálata, sőt döntő jelleggel való mérlegelése tulajdonképpen 
felesleges volt. Filozófiai fejtegetései a közösség, a közösségi 
eszme és a közösség erkölcsi alapjának problémáiról egyébként 
is rövid, rapszodikus tételekből szövődnek össze, s különösen 
hat, mikor legsúlyosabb kérdéseire egy-egy könnyedséggel be-
iktatott idézettel felel és ezzel azt véglegesen el is intézi. Pl. 
az ember közösségben él, de miért? — „nyilván azért, mert 
(mint ezt Apponyi Albert valahol mondta) képességei csak 
szervezett keretek között bontakozhatnak ki." (3. 1) Szinte gro-
teszkül hangzik tehát, amikor a szerző közösséget és közösségi 
életet lát és keres a részvénytársaságban, tolvajbandákban 
(sic!), ezredekben, bridge-kompániákban, egyházakban, yacht-
klubokban (u. o.), bár erősen hangoztatják, hogy ha közös-
ségről van szó, úgy elsősorban a családra és a nemzetre kell 
gondolnunk. Itt-ott ellenmondások is vegyülnek bele okosko-
sádába. Egyik helyen pl. a közösséget örök emberi életformá-
nak vallja, mely nem valami „kitalálás"; másutt viszont az 
egyes emberek találmányát s a tévedésekre hajlamos emberi 
agy szülöttjét véli benne feltalálni (10. 1.) 

Egészben véve a munka első „A" szakaszát a szerző nyu-
godtan mellőzhette volna, mert az a B). szakasz fejtegetései 
és azok negatív eredménye számára egyáltalában nem vet fel-
építésre alkalmas alapot. 

Megoldandó feladatához csak akkor jut a pályázó köze-
9* 
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lebb, amikor a „jogtudomány felosztása" címén a köz- és ma-
gánjog szabályterületeit veti egymásai szembe. Igaza van ab-
ban, hogy a törvényalkotó szabályokat termel és tűrni kény-
telen, hogy a tudomány, ha neki úgy tetszik, a kitermelődött 
jogszabályanyagot széjjelszedje és másképpen rakja össze. 

Ebből kitünöleg levonhatta volna a szerző mindjárt azt a 
végső alapjában igen plauzibilisnek tetsző következtetést, hogy 
minden jogszabály, védje az bár akár az egyes legsajátabb 
egyéni érdekeit: voltakép közjogi jellegű, mert az egyesnek a 
közösséghez való viszonyát, abban való elhelyezkedésének lehe-
tőségét szabja meg és biztosítja. A szerző azonban mereven 
ragaszkodik a közkeletű tankönyvek köz- és magánjogi dis-
tinkcióihoz és így jut arra a negatív eredményre, hogy a közös-
ségi eszme a magánjogban fogalmilag nem érvényesülhet és 
így annak történelmi kifejlődésében sem. A magánjogban kö-
zösségi eszmét keresni, — ha a causa divisionis nyújtotta elvi 
kereteket megfelelő tartalommal akarnók betölteni, lehetetlen 
és logikátlan vállalkozás (18. old.) és arra mutat, hogy a kö-
zösségi eszme és a közérdek közti fogalmi különbséget szem 
elől tévesztjük. Pedig az előbbi sztatikus megállapítás, a kö-
zösségi eszme azonban dinamikus követelés. 

Ennek ellenére a szerző mégis érzi a szükségét annak, 
hogy a magyar magánjog rendszerére rövid áttekintést vessen 
és egy pár olyan „félreérthető jogintézményt világosítson meg, 
melyekben benne lappang és hatályosul a közösségi eszme. 
Ilyenek volnának a hozományC7); a házasság faji és orvosi 
korlátozásai; — „közérdek" védi a dologi jogosultakat; „köz-
érdek" érvényesül a tu la jdonjog közjogi korlátozásainál, a 
vitézi teleknél, családi birtoknál, — míg az uzsoránál nincs 
„közösségi eszme"; az ági öröklés a szerző szerint felemás in-
tézményében sem található olyan, ami a „nemzeti közösség ér-
dekvédelmét" célozná stb. 

Merő ötletszerűséggel kiragadott példáinál a szerző a 
„közérdek" — „közösségi eszme" és a „közösségi érdekvéde-
lem" kitételeit következetlenül, söt zavart keltően használja s 
ezzel is csak azt árulja el, hogy feladatának lényegét nem is-
merte fel. 

Abban igaza van, hogy a jogrendszer magánjogi része 
folyékony terület . Már a mult fejlődése is hol erőteljesebben, 
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hol gyengébben nyomta rá számos intézményére a közjogias 
színezetet. Napjainkban is egyre több részlete morzsolódik le 
és engedi át a szabályozást a közigazgatási és közjogi jogal-
kotásnak. De akár tágabb, akár szűkebb körben, mégis meg-
marad magánjognak és éppen nem zárkózik el attól, hogy a 
védett magánérdekkel együtt a belenyúló közösségi érdekeket 
is oltalmába és rendező keze alá vonja. 

A pályázónak az lett volna a feladata, hogy a magyar 
magánjognak ezeket az intézményeit és a közösségi eszme je-
gyében érvényesülő történelmi fejlődésüket ismertesse. Mai 
magánjogunk ebben a vonatkozásban éppen nem szegény, s 
bőven adhatott volna anyagot a pályázó számára. A példák 
egész sorát lehet felvonultatnunk, kezdve mindjárt legősibb 
intézményünkkel, a nemesi közbirtokosságokkal, melyeket csak 
a legújabb törvényalkotás törölt ki a közösségi intézmények kö-
réből, mikor őket a társulatként való megalakulásra rákény-
szerítette. A vérség oltalma, az ősiség intézménye a közösségi 
eszmétől el nem választhatók s magában az úrbériségben is 
ugyanez a félig közjogias, félig magánjogias gondolat érvé-
nyesül. A szerzőnek, aki közösségi eszmét fedez fel a tolvajban-
dákban, bridge-kompániákban, egyházakban és részvénytársa-
ságokban egyaránt — még az imént említett közbirtokosságok 
nelyébe lépő társulatokban is közösséget kellett volna meg-
állapítania, bár azoknál éppen a közösségből az egyéni tulaj-
don felé való átalakulás a legjellegzetesebb vonás. Közösségi 
eszmét és közösségi érdekeket szolgálnak a különböző árvíz-
védelmi, ártéri és vízrendezési egyesületi alakulatok is, de 
felépítésük és szabályozásuk addig, ameddig a magánjog in-
tézményvilágában foglalnak helyet, megtartják eredeti magán-
fogias jellegüket. Nem más a helyzet a dologi jogosultságok-
nál sem, mikor azoknak a salus publiciára tekintettel felállított 
és egyre fluktuáló korlátozásai a közösségi eszme érvényesü-
lését hullámszerűen viszik a fejlődés útján előre stb. 

Ha a pályamunka eredményét maga a szerző is nemle-
gesnek minősíti, — nyilván a bírálat sem lehet más, mint ne-
gatív. De mert a pályázó kétségtelenül gondolkozó fő és éles 
kritikai képességről tesz tanúságot — ha a feladatot ősszerűbb 
és pozitívebb fogalmazásban kapná meg: annak megoldásával 
talán több sikert tudna felmutatni. Erre tekintettel úgy vélem. 
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hogy a pályatételt ismételten ki lehetne tűzni, amint ezt bí-
rálótársam is a tétel új szövegezésével együtt ajánlotta, ami-
hez a magam részéről készségesen hozzájárulok. — 

Kolosváry Bálint r. tag. 

Jelentés a Serbán János-jutalom odaítéléséről. 

A Serbán János-jutalomra egy pályamunka érkezett be 
Akadémiánkhoz. Ez Vadnai Béla „Verespataktól Lőcséig" című 
munkája, mely 61 oldalnyi terjedelemben az Orsz. Közművelő-
dési Szövetség kiadásában jelent meg és a magyar biztosítás-
ügynek történetét tárgyalja a XIX. századig. A dolgozat ön-
álló kutatások eredménye, melyekre a Magyar Biztosítástu-
dományi Társulat egy néhány év előtt kiírt pályázata serken-
te t te a szerzőt, aki régebben szakszerüleg foglalkozik a biz-
tosítás kérdésével. Vadnai 1936-ban a nevezett társulat díját 
meg is kapta a magyar biztosításügy bibliográfiájáról írt mun-
kájával. Az akkori kutatásai ösztönözték további, mármost a 
magyar biztosításügy fejlődésére vonatkozó kutatásokra. Újabb 
munkája, melyet most benyújtott, értékes gyarapodását jelenti 
irodalmunknak és biztosításügyünk fejlődésének több mozza-
natára vet világot. 

Bizottságunk természetesen a benyújtott munkán kívül 
szemlét tartott a Serbán-díj szempontjából számbajövö egyéb 
munkák fölött is; különösen két nagyobb munkára irányult fi-
gyelme. Az egyik Szeberthy János: Az Új Európa és Magyar-
ország. Bpest, 1942., a másik Domány Gyula: Új gazdasági 
jelenségek, Bpest, 1942. című munkája. Mindkettő értékes mű 
és komoly tanulmányok eredjnénye. Bővebb méltatásuktól 
azonban itt eltekinthetünk, mert az Akadémia Chorin-díj bi-
zottsága behatóan foglalkozott velük. 

Az említett müvek kétségtelenül figyelembe jöhetnek a 
Serbán-jutalomnál. Minthogy azonban a jutalom alapítói első 
helyen a mezőgazdasági munkákat említik a díj kiadása szem-
pontjából, bizottságunk kötelességének tartotta megfontolása 
körébe vonni az oly munkákat, melyek a mezőgazdaság kér-
déseivel közelebbről foglalkoznak. Ilyen mindenekelőtt báró 
Malcomes Béla: Magyar mezőgazdaság című munkája. A két-
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kötetes munka, részletes statisztikai anyag felsorakoztatásával 
általános áttekintést nyújt a magyar föld természeti adottsá-
gairól, ezeknek a mezőgazdasági termelésre gyakorolt behatá-
sairól, majd gazdaságtörténeti visszapillantást vet a magyar 
mezőgazdaság történeti fejlődésére a honfoglalástól napjainkig. 
Azután a legújabb agrárpolitikai intézkedéseket, a mezőgaz-
dasági népmozgalmat, a jövedelemelosztást, a tőke és hitel 
problémáit felvázolva, az új Európának a magyar mezőgaz-
daság szempontjából mérlegelendő kérdéseivel és a mezőgaz-
daságfejlesztő törvény ismertetésével foglalkozik. Malcomes 
a gazdasági élet tényvázletainak szorgalmas munkása, mit már 
a „Magyar ipargazdaság" két kötetével is beigazolt. Sajnos, 
munkájában sokkal több problémát ölel fel, mint amennyit 
tudományos elmélyedéssel megoldani képes lett volna. Műve, 
mint összefoglaló és részben mint forrásmunka érdemel 
méltatást. 

Nem ilyen természetű, de a magyar mezőgazdasággal szin-
tén erősen összefügg Fodor Ferenc: ,,A Jászság életrajza" 
című 504 oldalas, több melléklettel és ábrával a Szent István-
Társulat kiadásában 1942-ben megjelent munkája. A munka 
célkitűzése egy tisztán mezőgazdasági táj életrajzának min-
den tényezőjében való bemutatása. Tehát példaként szolgáló 
tájleíró munka. Nem földrajz, nem történelem, hanem minden-
nek összefoglalása, hat év szorgalmas gyűjtésének eredménye, 
amely munkálkodásban Fodort nemcsak a geográfus Teleki 
Pál és az etnográfus Györffy István, hanem erkölcsileg a Tu-
dományos Akadémia is támogatta. Az anyaggyűjtést Fodor 
több tanítványa segítségével végezte. 

A Jászság földjének leírásánál nemcsak a domborzati, 
éghajlati, talajtani, hanem a gazdasági élet fejlődésére döntő 
vízrajzi viszonyokat is tárgyalja. A jászok eredetileg nomád 
pásztorok voltak, és ezeknek a halászat élelmezési teret nyúj-
tott. Amint azonban áttérnek a szilárdabb településre és a 
szántás-vetésre, éppen a vadvizekkel és mocsarakkal kellett 
megküzdeniök és különböző szabályozási munkákkal a Jász-
ság talaját termőfölddé átalakítaniok. Itt már nemcsak az em-
ber technikai munkája, de a tulajdonjogi stb. viszonyok is 
erősen közrehatnak. Különösen nagyhatású az ú. n. redemció, 
mely mind közjogi, mind magánjogi vonatkozásban tisztázta a 
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jászföldnek és az embernek egymáshoz való kapcsolatát, amely-
lyel Fodor köztörténetileg alaposan foglalkozik. A gazdaság-
történeti rész, amely a településtörténetet és a középkori 
fejlődés ismertetését is magába zárja, nem fölösleges disz a 
munkában, mert a jásznép különleges közjogi helyzetéből ki-
folyólag a jobbágyfalvak lakosságától eltérő viszonyok között 
élt és termelt, és ahogy Fodor a Jászföld társadalmát felvá-
zolja, a Ditmarschok és Svájc szabad parasztságának személyi, 
gazdasági és tulajdoni különállása, tehát egy ideális parszttár-
sadalom képe tárul elénk. Ezen a tárök hódoltság pusztításai 
változtatnak ugyan (sok jász falu ment veszendőbe), de a fel-
szabadítás után és főleg a redemció következtében a népes-
ségében meggyarapodott jásznép a Duna mellett fekvő legelő-
területeket hamar benépesíti és magyar anyanyelvével meg-
állítja a délről felfelé irányuló szláv és az északról lefelé irá-
nyuló német fajú lakosság terjeszkedését. A szerző érdekes 
és a magyar föld és a magyar nép átalakító erejére jellegze-
tes képet ád az eredetileg nem magyar, de az alföldi táj be-
telepítése folytán nemcsak magyarrá lett, de faji erejével ma-
gyarosító jász nép gazdasági fejlődéséről. A középkortól kezdve 
figyelemmel kíséri e táj községeinek életét, a határok és a 
nagy határú községek kifejlődését. A magyar agrárföldrajzi 
irodalomban, de a leíró agrárpolitikában is egyedülálló az a 
kutatás, hogy a középkortól kezdve miképpen bontakozott 
ki ennek a tájnak mezőgazdasági élete és hogy a földesúri ag-
ráralkotmánytól teljesen függetlenül miként tudta a jásznép 
tisztán a maga faji és gazdasági adottságai alapján ennek az 
agrárvidéknek gazdasági életét kialakítani. Különösen érde-
kes, hogyan fejlődik a pásztorkodó jászok élete a török meg-
szállás után és a redemció korában újból szántó-vető gazda-
sággá. Fodor a föld adottságait és az illető kor gazdasági tu-
dását mérlegre téve, vizsgálja a zárt családi üzemek termelési 
és ellátási egyenlegét, kapcsolatban a földmegoszlással és a 
népesedéssel. Megfelelő statisztikai kimutatásokkal a XVII. 
század végétől napjainkig vázolja ezt a fejlődést, amely a je-
len gazdaságpolitikájának is nélkülözhetetlen előtanulmánya. 
Az ország többi részéről sajnos hiányzik a föld és ember 
gazdasági kapcsolatának ez a folyamatos felvázolása, amely 
nélkül pedig, tisztán érzelmi alapokon, vagy elméleti elgondo-
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lássál birtokpolitikát eredményesen megvalósítani lehetetlen. 
Az agrárpolitikának különösen a telepítés kérdésében becses 
útmutatást ad a gazdaságföldrajzi, gazdaságtörténeti, statiszti-
kai és üzemtani szintézis, mert látható belőle, hogy időnként 
a feldogozott táj népesedése hogyan duzzad meg" és az élet-
lehetőségeket részben a mezőgazdasági termelés intenzitásának 
fokozásával, részben az eddig legeltetéssel hasznosított távo-
labbi puszták betelepítésével, hogyan lehet folyamatosan, tehát 
nemcsak egy adott alkalommal, hanem szükség szerint egyen-
súlyba hozni. Telepítéspolitikai szempontból igen értékes anya-
got világít meg Fodor kutatása, mert a jásznép nemcsak, mint 
kitűnő telepesanyag, de saját kezdeményezésével és mint te-
lepítő faj elsősorban saját határának fokozatos megszállásá-
val, a tanyavilág kialakításával, majd az Alföld puszta terüle-
teinek betelepítésével nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ma a 
magyar faj központi erőforrásának tekintik ezt^ a térséget. 
Fodor a Jászság gazdasági életének minden mozzanatát okmá-
nyok, régi térképek alapján olyan részletesen tárja fel, aminőt 
egyetlen más tájról sehol nem közöltek. Az összefoglalást, 
amellyel a Jászság mezőgazdasági életét, az ember és a föld 
viszonyát felvázolja, minden egyes jász falura, illetve városra, 
tanyai településre és az agráréletmód változásával párhuzamos 
fejlődésre vonatkozó kutatással alapozza meg. A munka külö-
nös érdemének tartjuk, hogy a szerző ellenállt annak a kísér-
tésnek, hogy a jövőre nézve konkrét, agrárpolitikai irányítá-
sokat adjon és meg nem alapozott általánosításokba bocsátkoz-
zék; viszont szilárd alapot épít a föld és nép egymáshoz való 
viszonyának tisztázásával, a gyakorlati agrárpolitika, főleg a 
birtokpolitika részére. 

Fodor munkája nem kifejezetten agrárpolitikai munka, 
még kevésbbé sajátos értelemben vett közgazdasági munka. 
Azonban határozottan a mezőgazdaság, közgazdaság, vagy az 
ezekkel kapcsolatos tudományágak körébe tartozik, mert 
hazánk egy sok szempontból érdekes, értékes részének oly 
leírását és elmélyedő elemzését nyújtja, melyben a magyar 
mezőgazdaság földrajzi és kulturális tényezői összhatásuk-
ban képezik kutatása tárgyát. Munkája nem falukutatás ab-
ban az értelemben, melyben ezt az elnevezést használni szok-
ták, és amely címen annyi felületes és könnyelmű általánosí-
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tásaival torz képet nyújtó dolgozat látott napvilágot. Fodor 
munkája komoly tájkutatás, mely széles alapon mutatja be a 
Jászság tájrajzát és útmutatásul szolgál arra, hogyan kell mun-
kához fognia annak, aki ezen a téren komoly eredményhez 
akar jutni. Ez Fodor könyvének különleges irodalmi jelentő-
séget biztosít, melyre való tekintettel tisztelettel alulírottak 
azt javasolják a Tekintetes Akadémiának, méltóztassék a Ser-
bán János-alapitvány kamataiból Fodor Ferenc munkáját 
jutalmazni. 

Heller Farkas r. t. Czettler Jenő 1. t. 
a bizottság elnöke, a bizottság előadója, 

Kornis Gyula ig. és t. t. 
Lukinich Imre ig. és r. t. 

Szabó Zoltán r. t. 
Doby Géza 1. t. 

a bizottság tagjai. 

A Nemzetgazdasági Bizottság előterjesztése 
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank gr. Széchenyi István-

alapítványa kamatainak felhasználása tárgyában. 

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank gr. Széchenyi István-
alapítványából az 1942. évi nagygyűlés 1500 pengős jutalom-
díjat tűzött ki a következő feltételre: ,,Az iparosodás, különös 
tekintettel Magyarországra". A pályázatra, melynek határideje 
1942. dec. 31-én járt le, pályamunka nem érkezett be. 

Akadémiánk ügyrendjének 175. §-a szerint az alapítvány 
célja, ,,hogy annak kamataiból kétévenkint közgazdasági 
munkák szerzői díjaztassanak, esetleg közgazdasági munkák 
kiadásánál felmerülő nyomdai költségek fedeztessenek." Mint-
hogy az alapítvány kamatai a mult évben fel nem használ-
tat tak és a mai nehéz viszonyok között nagyobb munkák 
szerzőinek valóban nagy áldozatot kell hozniok műveik ki-
adásánál, a Nemzetgazdasági Bizottság az alapítvány célját 
szem előtt tartva, szemlét ta r to t t az előző évben megjelent, a 
közgazdasági tudományok körébe tartozó munkák fölött, hogy 
esetleg javaslatot tehessen az ügyrend szellemében oly munka 
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nyomdai költségeihez való hozzájárulás iránt, mely erre 
érdemes. 

A Bizottság megállapítása szerint ilyen munka br. Mal-
comes Béla „Magyar mezőgazdaság" c. kétkötetes műve, mellyel 
mind Akadémiánk Chorin-díj bizottsága, mind pedig a Ser-
bán-díj bizottság is behatóan foglalkozott. Mindkét bizottság 
ítélete szerint értékes munkát végzett Malcomes a magyar 
mezőgazdaság széleskörű és alapos leírásával, mely, ha nem 
is üti meg a Chorin-díjnál alkalmazott mértéket, örvendetes 
gyarapodása közgazdasági irodalmunknak. Igen fáradságos 
adatgyűjtés és beható tanulmány eredménye ez a munka, mely 
a szerző kiadásában jelent meg és így a szerzőnek nemcsak 
sok fáradozásba, hanem tetemes anyagi áldozatba is került. 
A munka terjedelmére és értékes voltára való tekintettel a 
Nemzetgazdasági Bizottság azt javasolja, hogy a gr. Széchenyi 
István alapítvány kamataiból 1000 pengő adassék br. Mal-
comes Bélának a „Magyar mezőgazdaság. Budapest, 1942." 
c. munkája nyomdai előállítási költségeihez való hozzájárulás 
címén. 

Jelentés az „együttesen kezelt adományokból és hagyomá-
nyokból létesített jutalom" odaítéléséről. 

Az együttesen kezelt adományokból és hagyományokból 
létesített jutalomra dr. Szentágothai János egyetemi magán-
tanár nyújtotta be pályamunkáját „Vizsgálatok a központi agy-
idegpályák alaktanáról" címmel. 

A munka két részre tagozódik. Az első rész a szemmoz-
gások központi beidegzésének kérdésével foglalkozik, a má-
sodik rész a mozgató agyidegmagvak kérgi kapcsolatait tár-
gyalja. 

A szemmozgások központi beidegzésének tanulmányozá-
sát a szerző számára azok az előzetes vizsgálatai könnyí-
tet ték meg, amelyekkel tisztázta a nervus oculomotorius 
központi magvában lévő sejtcsoportok eddig nem ismert 
funkcionális hovatartozásának kérdését. Megállapította ugyanis, 
hogy az eddig általánosan elfogadott elmélettel ellentétben az 
oszlopszerűen elnyúló oculomotorius-mag elülső csúcsában 
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fekvő idegsejtek az alsó egyenes, a mögöttük következők az 
alsó ferde, a mag közepét elfoglalók a belső egyenes, a hátsó 
végében fekvők pedig a felső egyenes és szemhéjemelő izmot 
idegzik be. Kiderült e korábbi vizsgálatokból az is, hogy a 
felső egyenes szemizom gyökérrostjai nagyobbrészt kereszte-
ződnek, a többieké nem. 

Munkájában lefektetet t vizsgálati eredményeit a szerző 
két újabb módszer alkalmazásának köszönheti. Egyrészt a 
Horsley-Clarke-féle lokalizációs készülék megfelelő átalakítá-
sával a központi idegrendszer bármely felületes avagy mé-
lyebb pontján kicsiny, körülírt területek elektromos izgatá-
sát vagy roncsolását tudja elvégezni és így módja van a 
megfelelő élet- és kórtani megfigyelések gyűjtésére, másrészt 
a készülékével végzett kicsiny roncsolások nyomán bekövet-
kező másodlagos tengelyfonal-elfajulásokat ezüstös impregnáló 
módszerrel követi nyomon egészen a degenerálódó ideg-
végkészülékekig, vagyis az előzetesen izgatott, majd elpusz-
tított neuron teljes terjedelmében. 

Az így elért eredmények igen figyelemreméltóak és tel-
jesen újszerűek. 

Megállapította ugyanis a szerző, hogy az agykéreg 
szemmozgató mezőiből eredő rostok nem közvetlenül lépnek 
kapcsolatba a szemmozgató idegmagvakkal, amint eddig hit-
tük, hanem közbeiktatott, koordinációs tekintő-központok 
útján. A vízszintes i rányú tekintő mozgások subcorticálís 
központja a substantia reticularis mesencephali, amely a 
Szentágothai által anatómiailag kimutatot t összeköttetések 
révén a szemeket az ellenkező oldalra vízszintes síkban te-
relő szemizmokkal van fiziológiai kapcsolatban. A függőleges 
és forgató szemmozgások központjául a szerző a Cajal-féle 
nucleus interstitialist ismerte fel. Ez a központ, amint 
Szentágothai megállapítja, anatómiai és élettani összefüggés-
ben van valamennyi függőleges és forgató hatású szemizom 
magvával. 

Azok az összefüggések, amelyeket a szerző a vestibu-
laris magvak és a szemmozgató idegmagvak között tár t fel, 
meggyőző módon adják meg a magyarázatát a labyrinthus 
hatásának a szemek állására. Az általa tisztázott páiyatani 
összeköttetések ismeretében a fej sagittális síkban történő 
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forgása alkalmával észlelhető szemelmozdulások elemzése 
alapján arra a következtetésre jut, hogy a szemek függőleges 
és rotatórikus mozgásai részben a macula acusticák felöl is 
kapnak beidegzést. Az előre és oldalt tekintő szemű állatok 
labyrinthus-eredetü szemmozgásai között csak mennyiségi el-
térések vannak, ugyanis a függőleges és forgató hatású izmok 
kombinált mozgásainál vagy a függőleges, vagy a forgató 
mozgás van előtérben a szem állásától függően. 

A vestibularis magvak külön pályák révén összekötte-
tésben állanak a subcorticalis tekintő központokkal is. Ezek 
a pályák részben a fasciculus longitudinális dorsalison kívül 
futnak. E kapcsolatok segítségével a labyrinthus a szemiz-
mokra éppen az ellentétes hatását válthatja ki annak, amit a 
közvetlen összeköttetések útján elér. Ha a szerző a subcor-
ticalis tekintő központokat elroncsolta, a vestibularis nystag-
mus gyors fázisa megszűnt abban az irányban, amelyben az 
illető központ a szemet ép viszonyok között mozgatja, tekin-
tet nélkül arra, hogy a nystagmust természetes vagy művi 
inger váltja ki. Ez az észlelés arra utal, hogy a vestibularis 
nystagmus gyors fázisának anatómiai alapja a subcorticalis te-
kintő központban van, míg a lassú fázis az eredetét, amint 
eddig is feltételezték, a labyrinthusból veszi. 

A vestibularis magvaknak a subcorticalis tekintő köz-
pontokkal fennálló összeköttetése azt a célt szolgálja, hogy 
a vestibularis ingerületek a subcorticalis központokba jussa-
nak. A subcorticalis tekintő központokban a nystagmus gyors 
fázisát létrehozó ingerület ugyanis csak a vestibularis mag-
vakból származó ingerület hatására jön létre. Vagyis a ves-
tibularis nystagmus gyors fázisa végső fokon szintén a laby-
rinthusból veszi eredetét. 

Az anatómiai és fiziológiai megfigyelések alapján megis-
mert pályákból és azok összeköttetéseiből megállapíthatók 
azok az erők, amelyek a szemizmokra részben együttható, 
részben ellentétes hatást fejtenek ki. A szemek nyugalmi állá-
sában az ellentétes erők egymást egyensúlyban tartják. Bár-
mely csoport valamelyik tagjában létrejött ingerület vagy 
gátlás az egyik vagy másik irányban ható erők túlsúlyba jut-
tatásával a szemek konjugált elmozdulását eredményezi. A 
szerző a vizsgálatai során megismert anatómiai viszonyok fi-
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gyelembevételével több szemléletes vázlatot készített és ezek-
kel világítja meg a vízszintes síkban működő izmokra ható 
hatféle erőkomponens mechanizmusát. Ezek segítségével ki-

elégítő magyarázatot talál a vízszintes tekintő mozgások létre-
jöttére ép és kóros viszonyok között. Anatómiai és élettani 
vizsgálatai alapján leszűrt felfogása egyúttal igazolása Högyes 
Endre labilis egyensúlyi elméletének, amely 60 év multán is 
egyedül használható alap a szemmozgások központi beideg-
zésének mechanizmusát illetően. 

A szerző vizsgálatai egyúttal szövettani bizonyítékokat is 
szolgáltattak a reciprok beidegzés tana mellett, miveí sikerült 
kimutatnia, hogy valamely antagonista izompárt beidegző ma-
gasabb idegközpontból a serkentőleg beidegzetthez erős, vagyis 
számos idegrostból álló öszeköttetés halad, míg a gátlólag be-
idegzett antagonista gyenge, vagyis kevés rostból álló össze-
köttetésekkel rendelkezik. 

A munka második része a mozgató agyidegmagvak kérgi 
kapcsolatainak kérdésével foglalkozik. A fentebb leírt mód-
szerek felhasználásával arra a meglepő eredményre jut, hogy 
a mozgató agyidegek magvai nem állanak közvetlen kapcso-
latban az agykéreggel, amint eddig általánosan feltételezték, 
hanem a mozgató agykéregből leszálló, ú. n. supranuclearis ros-
tok a középagy, híd és a nyúltvelő formatio reticularisában 
végződnek. Innen indul ki a második supranuclearis neuron a 
mozgató agyidegek magvaihoz. Ennek a tengelyfonalai na-
gyobbrészt kereszteződnek. 

A formatio reticularisban a különböző agyidegek második 
supranuclearis neuronjai területileg keverten fekszenek. Ebben 
a körülményben a szerző a mozgató agyidegek összerendezett 
működésének az anatómiai alapját látja. 

Figyelmet érdemel az a megállapítás, hogy a nervus fa-
cialisnak a szemkörüli izomzatot alkotó része a nucleus in-
terstitialissal is összeköttetésben áll. Ez adja anatómiai ma-
gyarázatát a függőleges tekintő mozgások és a szem körüli 
izmok szoros működési kapcsolatának (Bell-féle tünet stb.). 

Az utóbbi években az idegpályatani kutatások iránt meg-
lanyhult az érdeklődés, mert az eddig általában használt ve-
lősrost-elfajulási módszer nem adott felvilágosítást a pályák 
pontos végződési helyére és módjára vonatkozóan. A szerző 
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az axondegenerációs módszer kiaknázása és a Horsley-Clarke-
féle készülék szerencsés módosítása révén olyan finom lokali-
zációs megfigyelésekre tett szert, amelyekre a régi metodika 
mellett nem is gondolhattunk. Fegyelmezett gondolkozására, 
jól megalapozott anatómiai tudására vall, hogy megtalálja a 
feleletet olyan kérdésekre, amelyekről eddig helytelen néze-
teink voltak. Anatómiai igazolást szolgáltat olyan élettani je-
lenségekre, amelyek létrejöttét eddigi pályatani ismereteinkkel 
megfejteni nem tudtuk. Mindezek alapján a szerző munkáját 
az idegrendszer pályatani kutatásaiban az utóbbi években elért 
legszebb eredmények közé kell soroznunk. 

Tisztelettel javasoljuk, hogy az érdemes és kiváló pálya-
munka szerzőjének a jutalmat odaítélni méltóztassék. 

Zimmermann Ágoston t. t., Miskolczy Dezső 1. t.. 
a bizottság elnöke előadó 

n. Balogh Ernő 1. t., 
a bizottság tagja. 

Jelentés az 1943. évi báró Kornfeld Zsigmond-jutalom 
odaítéléséről. 

A báró Kornfeld Zsigmond-alapítvány 1943. évi jutalom-
díjának odaítéléséről iárgyaló bizottság 1943. február 17-én 
összeült és az alábbi határozati javaslatot hozta, melyet mély 
tisztelettel terjeszt a tekintetes Akadémia elé. 

A magyar természettudományi irodalomból általában 
hiányzanak a kor színvonalán álló, a legújabb kutatásokat 
felölelő olyan művek, amelyek egyúttal a felső oktatás cél-
jait is szolgálják. Különösen nélkülöztünk az ásványtan kö-
réből ilyen művet, mert erre nemcsak a tudománynak, de a 
tudományegyetemi, a műegyetemi vegyész- és bányamérnök 
hallgatóságnak is szüksége van. S nem szabad elfelednünk, 
hogy magyar nyelven pontosan 50 év előtt, 1893-ban jelent 
meg Szabó József Ásványtana, amely a maga idejében igen 
kiváló és jól használható munka volt, de azóta — természe-
tesen — teljesen elavult. A jó tankönyv nem csupán a taní-
tás és tanulás céljait szolgálja, de hűséges barátként kísér az 
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egyetemi tanulmányok utáni időkben is. Az ásványtan elmé-
leti tudomány, de igen szoros kapcsolatban van a gyakorlati 
élettel, tehát a bányásznak, vegyésznek, fizikusnak és a ter-
mészettudományok más területén dolgozóknak számtalanszor 
szüksége van megbízható kézikönyvre, melyből az egyetemen 
szerzett ismereteit kiegészítheti vagy felfrissítheti. Éppen ezért 
osztatlan örömmel üdvözölték a szakkörök Mauritz Béla és 
Vendl Aladár Ásványtan című, a Kir. M. Egyetemi Nyomda 
kiadásában 1942-ben megjelent, kétkötetes nagy munkáját . 
Ezt a nagy fáradsággal és alapos körültekintéssel, izzó lelke-
sedéssel és széles alapokon nyugvó tudással megírt művet 
ajánlja egyhangúan a bizottság az 1943. évi báró Kornfeld 
Zsigmond-jutalomra. 

Mauritz—Vendl Ásványtanának értékéről megközelítő ké-
pet tartalmának vázlatos ismertetéséből nyerhetünk. A munka 
két kötet; az első 516 oldal és 625 ábra, a második 503 oldal és 
369 ábra. 

Az első kötet: Általános ásványtan; az ásványok fizikai 
és kémiai tulajdonságai, keletkezésük és előfordulásuk módja. 
A gazdag tartalom részletes tárgyalása helyett csak a kiemel-
kedőbb fejezetek rövid ismertetésére és méltatására szorít-
kozhatunk. 

Az ásvány fogalmának megállapítása után a fizikai tulaj-
donságok következnek. Itt találnak helyet a kristály- és kris-
tályformákra vonatkozó ismeretek, a kristályvetületek és a 
leggyakoribb kristálytani számítások. Rendkívül fontos fejezet 
foglalkozik a kristályok szimmetria viszonyaival azon az 
újabbkori színvonalon, melyet a kristálytan az utóbbi évtize-
dek folyamán elért. Ehhez csatlakozik a 32 kristályosztály 
szemléletes leírása. E rész a könyv egyik kiemelkedő fejezete, 
mert könnyen érthető, világos alakban vezeti le a 32 kris-
tályosztályt a szimmetria-viszonyok a lapján azoknak az ana-
íitikai-geometriai törvényeknek a felhasználásával, melyekből 
logikusan következik, hogy csak 32 kristályosztály lehetséges 
és ezeket egymástól élesen elválasztja különbözőfokú szim-
metriájuk. A kristályok szabályos összenövéséről, az iker-
kristályokról és ikertörvényekről bő ismereteket szerezhetünk, 
de ugyanígy nyerünk áttekintő képet két, egymástól teljesen 
eltérő ásvány kristályainak szabályos összenövéséről. A kris-
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tálytani kutatások mindig figyelemmel voltak és vannak a 
kristályok felületének sajátságaira, továbbá a kristály alakjá-
nak és termetének kialakulására és az ásványok zárványaira. 
Mindezekről a munka részletesen tájékoztat s ugyanilyen ala-
possággal ismertet meg a goniométerekkel és a szögmérés 
aprólékos műveletével. 

Egészen újszerű és a magyar irodalomban a maga egé-
szében összefoglalóan és áttekintően még fel nem dolgozott 
fejezetet szentelnek a szerzők a kristályok belső (finom) szer-
kezetének. A kristályok belső szerkezetére irányuló kutatások 
visszanyúlnak a kristálytan történetének kezdeti időszakába, de 
teljes kifejtésük csak az újabb idők eredménye. A külső alak-
hoz kötött szimmetrián kívül a belső szerkezettel kapcsolatos 
szimmetria-törvényeket már a mult század végén elméletileg 
megállapították, de kísérletileg csak legújabban igazolták. 
E szimmetria-viszonyok alapos tárgyalása után a röntgensu-
gárnak a belső szerkezet megállapítására való alkalmazása, a 
kísérleti berendezések és eljárások részletes ismertetése követ-
kezik. A legtöbb ásvány kristályszerkezete visszavezethető 
jellegzetes rácstípusokra, ezek megismerése rendkívül fontos 
és nélkülözhetetlen, ezért a szerzők a jelentősebb rácstípusokat 
behatóan leírják és mindenkor figyelmet fordítanak az itt 
sohasem nélkülözhető atom (-ion)-rádiuszokra. 

Terjedelmes szakasz öleli fel a rugalmasság, szilárdság, 
hasadás, keménység, siklatás, ütési és nyomási idomokra vo-
natkozó ismereteket. 

Az ásványok fizikai sajátságai közül jelentőségükkel ki-
tűnnek a fénytani tulajdonságok, mert ezek nemcsak szorosan 
véve az ásványtan szempontjából fontosak; nagy jelentőségűek 
a kőzettanban és a rokon tudományokban is. Érthető, hogy a 
szerzők a kristályoptikát különös gonddal és igen részletesen 
— 115 oldalon — dolgozták fel. A fénytan megértése és tanu-
lása mindig nagy akadályokba ütközött, sokszor éppen a 
nyelvi nehézségek miatt. Most már mindenki anyanyelvén 
ismerkedhetik meg ezzel a meglehetősen nehéz tárgykörrel, 
melynek könnyed megírása a szerzők egyik legfontosabb fel-
adata volt, amit teljes sikerrel oldottak meg. A fénytani isme-
reteket az átlátszatlan (opak) ásványokra vonatkozó vizsgá-
latok rövid foglalata zárja le. 

A k a d « n i a i Ëriesitf i . 9 
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A hötani, elektromos és mágneses tulajdonságok közlé-
séhez csatlakoznak a fajsúly megállapítására vonatkozó isme-
retek. 

Az első kötet második része az ásványkémiával és kris-
tálykémiával foglalkozik. Az utóbbi évtizedekben a kristályok 
belső szerkezetének tanulmányozása olyan eredményeket ért 
el, melyek nemcsak önmagukban értékesek, hanem szorosan 
kapcsolódnak a fizikai kémia újabb megállapításaihoz és e két 
tudománykör összeszövődéséből újabb tudományág: a kristály-
kémia fejlődött ki. A kristálykémia nem az ásványok vegyi 
összetételével és annak megállapításával foglalkozik, hanem 
a belső szerkezet és a fizikai és kémiai sajátságok összefüggé-
sének kiderítésére törekszik. A kristálykémia tükrében a mai 
kutatások lényegesen más színben tüntetik fel az ásványok 
kémiai illetve fizikokémiai tulajdonságait. A kristálykémia 
rendkívüli jelentőségét teljes mértékben átérezve, tárgyalják 
a szerzők a kristálykémia alaptörvényeit, a polimorfizmust és 
izomorfizmust, a fázis-szabályt, a szilikátolvadékok egysze-
rűbb és bonyolultabb rendszereit, valamint a vizes oldatok 
kristályosodásának törvényeit. A jelenségek magyarázatát pél-
dákkal bőven megvilágítják és teszik könnyen érthetővé. — 
A kristálykémia törvényeit az egész Földre kiterjesztve, a 
geokémia tárgyköréhez jutunk. Ennek a tudományágnak kö-
szönhető, hogy ma már nem az ásványok egyszerű leírására, 
hanem származásának tisztázására, keletkezésük módjára ée 
lefolyására, egyszóval: a genetikára irányul a kutatók 
figyelme. Ezeknek a követelményeknek megfelelően dolgozza 
fel a mű az ásványok keletkezését és előfordulását. Az ásvá-
nyok átalakulása, pszeudomorfozák képződése, a keletkezés 
hőmérsékletét eláruló ásványok, az ú. n. földtani hőmérők 
ismertetésével zárul e fontos tárgykör. 

A kristályok növekedése és oldódása, továbbá az alak-
talan (amorf) testek tárgyalását követi a rádioaktivitás szere-
pének leírása, majd az ásványok kémiai vizsgálatának átte-
kintő foglalata. Kiegészíti a kötetet az ásványok gyakorlati 
felhasználásának rövid összefoglalása, valamint a drágakövek 
táblázatos összeállítása. 

A második kötet: Részletes ásványtan; az ásványok 
rendszerezése, részletes leírása, különös tekintettel a kelet-
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kezesi körülményekre. A kötet alcíme teljesen tájékoztat tar-
talmáról. Azonban mégis meg kell jegyeznünk és ki kell 
emelnünk, hogy ebben a kötetben nem az ásványok egyszerű 
leírásáról és lelőhelyeik puszta felsorolásáról van szó, hanem 
mindig előtérben áll a keletkezés és a belső szerkezet. Ter-
mészetes, hogy a leíró rész Magyarország ásványvilágának 
tagjaival különös gonddal foglalkozik. 

Minden emberi alkotásnak lehetnek, sőt vannak fogya-
tékosságai. Emberi gyarlóságunk határt szab legjobb törek-
véseinknek is. Bizonyára lesznek, akik a terjedelmes munká-
ban is keresnek és találnak hibákat; lesznek, akik egyik vagy 
másik fejezet feldolgozásával nem fognak egyetérteni. De ne 
feledjük el, hogy kifogásolni sokkal könnyebb, mint alkotni! 
Az kétségtelen és egy pillanatig sem vitatható, hogy ez a 
hatalmas, 1000 oldalt meghaladó mű a kor színvo-
nalán áll, több fejezete magyar nyelven első összefoglalásnak 
számít, az újabb eredményeket tekintetbe veszi, a legnehezebb 
részeket is világosan adja elő, a magyar természettudományi 
irodalomban égető szükséget szüntet meg, 50 év hiányát 
pótolja és a maga nemében úttörő munka, amelyre a magyar 
tudomány büszkén tekint. 

Az előadottak alapján a bizottság egyhangúan mély tisz-
telettel javasolja a tekintetes Akadémiának, hogy az 1943. évi 
báró Kornfeld Zsigmond-jutalom odaítélésével Mauritz Béla 
és Vendl Aladár Ásványtan című munkáját tüntesse ki. 

Melich János ig. és r. t. Tokody László 1. t. 
a bizottság elnöke. bizottsági előadó 

Telegdi Roth Károly 1. t. 
Tompa Ferenc 1. t. 

Schréter Zoltán 1. t. 
* 

a bizottság tagjai. 

9* 
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Jelentés a Lipótvárosi Casino Horthy Miklós-jutalmának 
odaítéléséről . 

Tisztelettel jelentem, hogy a III. osztály által 1941-ben 
kiírt ,,A chemotherapeutikumok hatásmódja" című pályakér-
désre két pályamű érkezett be. Az egyiket dr. Fekete László, 
a másikat dr. Jancsó Miklós egyet. ny. r. tanár írta. 

Dr. Fekete László pályamunkája 95 gépírásos oldal ter-
jedelmű. A munka 7 fejezetre oszlik, az első 3 mintegy be-
vezetésül szolgál és a kemoterápia fogalmával, a gyógyszerek 
vegyiszerkezetével és ennek a hatással való összefüggésével 
foglalkozik. A többi fejezet a szerző kísérleti kutatómun-
káját ismerteti: a kemoterapeutikumoknak a mikroorganiz-
musokra való közvetlen hatását a szerző olymódon kívánja 
bizonyítani, hogy lueszes betegek kiütéseiből nyert úgyneve-
zett ingersavóban vizsgálja a spirochétákat, sötét látótérben. 
Megállapítja, hogy ha a beteg arzenobenzol injekciót kap, 
akkor a spirochéták mozgékonysága 1—2 óra múlva csökken, 
azok gomolyag alakban összecsapzódnak, majd a testük bi-
zonyos granulációt mutat, és 6—7 óra múlva teljesen eltűn-
nek. A festett készítményekben az arzenobenzol kezelés után 
degeneratív alakok megjelenése állapítható meg. Ugyanilyen 
hatást észlel a szulfamid kezelés után a streptococcusokon is. 
Ezen utóbbi szerek bakteriostatikus hatását in vitro is vizs-
gálja és megerősíti Ivanovicsnak és más szerzőknek azon meg-
állapítását, hogy ezt a hatást a p-aminobenzoesav gátolja. 
Ezután foglalkozik a kemoterapeutikumok specifikus hatásá-
nak biokémiai alapjaival, ismerteti az erre vonatkozó irodal-
mat; saját kísérleteket azonban nem közöl. 

A következő fejezetekben a szervezet celluláris védelmi 
működését és a retikuloendotél szerepét tanulmányozza. E 
végből használja Jancsónak mikrotechnikai módszerét az ar-
zenobenzolnak a szövetekben való kimutatására és megálla-
pítja, hogy ezek a retikuloendotélben halmozódnak fel. Ezután 
betegeken vizsgálja sternal punctióval a csontvelőnek és a 
vérképnek változásait az arzenobenzol kezelésre. A csont-
velőben arzenobenzol szemcséket tud kimutatni és a vérképző 
rendszer fokozott tevékenységét, aminek eredménye a fehér-
vérsejtek ugrásszerű megszaporodása. Ugyanezt állapítja meg 
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nyulakon, melyeket szulfamiddal kezelt. A leukocitózis kb. 
4 óra múlva éri el legmagasabb értékét. Tengerimalacokon 
pedig kimutatja a fagocitózis nagymértékű fokozódását. Az 
•utóbbi jelenséget egereken is tanulmányozza, melyeknek has-
üregébe pneumo- és streptococcust fecskendezett. A keletkező 
izzadmányban megfigyeli és szép mikrofotogrammokkal illusz-
trál ja a fagocitózis folyamatát. 

Sajnos, a szerző megelégszik rendszerint 1—1 kísérleté-
nek leírásával, a nélkül, hogy táblázatokat közölne és rész-
letesen felsorolná végzett kísérleteinek számát. Ezért nem 
lehet megítélni a szerző munkájának terjedelmét és eredmé-
nyeinek pontosságát. Mindazonáltal megfigyeléseinek helyes-
ségében nincs ok kételkedni, mert megállapításai csaknem ki-
vétel nélkül más szerzők (Jancsó, Domagk stb.) kísérleti 
eredményeivel megegyeznek és tulajdonképpen azok megerő-
sítésének tekinthető. Valami lényegesen újat, ami a felvetett 
problémák megoldását előbbre vinné, vagy éppen eldöntené, a 
pályamunka nem tartalmaz. 

Jancsó Miklós másfél évtized óta foglalkozik olyan sike-
resen a kemoterapeutikumok hatásmódjának tanulmányozásá-
val, hogy nyugodtan lehet állítani: mindaz, amit erre 
vonatkozólag tudunk, Jancsó Miklós munkásságán alapszik, 
vagy azzal szorosan összefügg. Kutatásai kezdetén élénken 
folyt a vita a két tábor között arról, hogy vájjon a kemo-
terapeutikumok Erlich eredeti felfogásának megfelelőleg köz-
vetlenül hatnak-e a parazitákra, vagy pedig csak közvetve, a 
szervezet védekezőképességének fokozásával. Jancsó Miklósé 
ezen alapvető kérdés eldöntésének érdeme. Tőle származnak 
azok a módszerek, melyekkel a közvetlen parazitocid hatást 
bizonyítani lehet; de ő dolgozta ki azokat a módszereket is, 
melyekkel meg lehet vizsgálni a szervezet szerepét a kemote-
rápiás gyógyulásban. 

Pályamunkája csak röviden foglalkozik ezekkel az alap-
vető vizsgálatokkal, hogy annál bővebb tere maradjon az új, 
még nem publikált kutatások ismertetésére, melyek valóban 
igen mély bepillantást engednek ezen szerek hatásmechaniz-
musának legfinomabb részleteibe. 

Először azokat a kísérleteit tárgyalja, amelyeken az aranv 
kemoterápiás hatására vonatkozó enzym kémiai elmélete fel-
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épül. Számos táblázattal bizonyítja, hogy az aranyvegyületek 
a különböző dehydrázó-rendszereket reverzibilisen bénítják, 
amennyiben a komplexképző KCN vagy cisztein a hatást meg-
szünteti. Ebből azt következteti, hogy a dehydrazet bénító mü-. 
ködés azon alapszik, hogy az enzymműködés következtében 
lehasadó Au-ionok az enzymmel komplexvegyületet alkotnak. 
Ugyancsak kimutatja, hogy ugyanígy bénítják a proteaze 
enzymeket is, majd áttérve a tripanoszomákra, bebizonyítja, 
hogy ezek olyan katepszint és dipeptioazet tartalmaznak, 
amelyeket a kemoterápiás aranyvegyületek bénítanak, és így 
ezek tekinthetők azok támadáspontjának. Más nehéz fémeket, 
vagy arzént tartalmazó kemoterapeutikumokra is kimutatja, 
hogy ezek a proteaze és dehydraze fermenteket a spiroché-
tákban és tripanoszomákban olyan reverzibilisen bénítják, 
hogy hatásukra a szervezetben már élettelenné vált paraziták 
cisztein vagy cián kezelésre ismét virulenssé válnak, tehát 
a kemoterapeutikumoknak nem feladata az, hogy közvetlenül 
megöljék a parazitát, hanem ezek enzymparalizátorok, melyek 
a kórokozók életfontos fermentjeit inaktiválják és ennek kö-
vetkezménye a kórokozók pusztulása. 

További vizsgálatai kiderítik ezen enzymrend lokalizá-
cióját és szerepét a paraziták testében. Abból, hogy a pheny-
larsenoxid híg oldatában a protozonok teljesen mozdulatlanná 
válnak, de cisztein kezelésre mozgékonyságuk visszatér, viru-
lenciájuk ellenben nem, arra következtet, hogy az így rever-
zibilisen bénított dehydrazek a paraziták sejtfelszínén vannak 
és bénításukra ezeknek mozgékonysága szűnik meg. Más kí-
sérletek viszont arra mutatnak, hogy a proteazek a paraziták 
belsejében vannak, és ezekkel függ össze a vírulencia, mert 
bizonyos körülmények között virulensek maradhatnak a moz-
gásukat elvesztett paraziták is. 

Jancsó régebbi vizsgálataiból tudjuk, hogy a parafukszin 
azért gátolja meg a tripaflavin és más festékek kemoterápiás 
hatását, mert megakadályozza ezeknek a paraziták testébe 
való behatolását. Most egy másik interferencia-jelenség okát 
deríti ki, annak bizonyításával, hogy bizonyos redoxfestékek 
azáltal szüntetik meg az arzén és antimon hatását, hogy mint 
hidrogén-akceptorok beavatkoznak a tripanoszomák redox-
folyamataiba, egy kisegítő légzést létesítenek, ennek követ-
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keztében ezek oxigén és cukor fogyasztása, melyet az arzén-
vegyületek különben bénítanának, közel normális marad. A 
rekurrens spirochetáknak tipikus erjedési anyagcseréje van, 
ezért ezeknél a redoxfestékek méregtelenítő hatása nem érvé-
nyesülhet. 

Ismeretes, hogy a parazitákat hozzá lehet szoktatni a 
kemoterapeutikumokhoz; ennek egyik oka Jancsó korábbi 
vizsgálatai szerint az, hogy a paraziták nem veszik fel a mér-
get testükbe, így a tripaflavinállókká vált tripanoszomák tes-
tébe ezen festék nem tud behatolni, holott a normálisok ezt 
igen nagy mennyiségben halmozzák fel testükben. Majd a 
hozzászokásnak egy másik mechanizmusára mutat rá, midőn 
megállapítja, hogy az aranyállóvá tett tripanoszomák sokkal 
több glutathiont tartalmaznak, mint a normálisak. Az arany 
tehát, bár be tud hatolni a paraziták testébe, nem mérgezi 
meg azok fermentrendszerét, mert a glutathion megköti azt. 
Az ú. n. paradox jelenségnek, vagyis annak, hogy az arany-
álló tripanoszomák in vitro aranyoldatokban bénulnak, viru-
lenciájukat azonban nem vesztik el, az a magyarázata, hogy 
a paraziták mozgékonyságát biztosító dehydraze-rendszer a 
sejtfelszínen van, és a sejt belsejében levő glutathion az erre 
való bénító hatást nem gátolja meg. 

Ismeretes, hogy a nyirokmirigyekben levő spirochéták a 
kemoterápiás hatásnak nehezen hozzáférhetők. Ennek okát 
abban találja Jancsó, hogy nyirokmirigyek glutathion-tar-
talma igen magas, és ez megkötve az arany vagy arzén vegyü-
leteket, a spirochétákat megvédi azok hatásától. 

A pályamunka második része a természetes védőerők 
szerepével foglalkozik a kemoterápiás gyógyhatás mechaniz-
musában. Jancsó kísérletei abból a megfigyeléséből indultak 
ki, hogy a germanin in vitro a tripanoszomákat sokkal lassab-
ban pusztítja el, mint in vivo. Miután én kimutattam, hogy a 
germanin hatására a tripanoszomák légzése és cukorfogyasz-
tása erősen csökken, arra kellett gondolni, hogy az élő szer-
vezetben az így legyengült tripanoszomákat a szervezet védő 
erői semmisítik meg. Jancsó kimutatta, hogy a kuprokollárgol 
i. v. injekciójával a retikuloendotél sejteket specifikusan 
lehet bénítani, úgyhogy azok fagocitáló képessége teljesen 
megszűnik; a lép-kiirtás pedig az egerek immunanyag-terme-
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lését szünteti meg. Mármost az így kezelt egerekben a ger-
manin éppen úgy hat, mint a kémcsőben. A parazitáknak lég-
zése és cukorfogyasztása csökken, szaporodásukban zavar áll 
be, elöregedő, torz, óriás paraziták láthatók a vérben, melye-
ket különben a retikuloendotél sejtek felfaltak volna. A 
germanin tehát olyan opszoninszerü hatást fej t ki a parazi-
tákra, hogy azok legyengülnek és a retikuloendotél által 
elpusztíthatókká lesznek. 

Az immunanyagtermelésnek sokat vitatott kérdéseire is 
fényt derítenek Jancsó vizsgálatai. Glycerines sűrű tripa-
noszomaszuszpenzió i. v. befecskendezésével bizonyos korlá-
tolt terjedelmű immunitást sikerült egereken létrehoznia. A 
lép-kiirtás után azonban az immunanyag-termelés megszűnik. 
Ilyén állatokon mármost a kemoterapeutikumok tökéletleneb-
bül hatnak, a recidívák gyakoriak. Számos vizsgálatából végül 
is arra a következtetésre jut Jancsó, hogy a kemoterápiás 
hatásra elpusztuló és fagocitált paraziták immunanyag-ter-
melést indítanak meg, amelynek feladata a récidiva fellépésé-
nek meggátlása azáltal, hogy ez a még életben maradt tripa-
noszomákat is elpusztítja. 

Ez csak igen hiányos és vázlatos ismertetése annak az 
óriási munkának és hatalmas szellemi teljesítménynek, melyet 
ez a pályamunka képvisel. A kb. 30 táblázat és igen számos 
grafikon fogalmat ad a végzett munka nagyságáról és komoly-
ságáról. Itt nem efemer jellegű hipotézisekről, hanem alapos 
kutatómunkával bizonyított igazságokról és gondos meg-
figyelésekből levont, valóban kifogástalanul bizonyított követ-
keztetésekről van szó. Jancsó Miklós kutatómunkája olyan 
horderejű és — bátran mondható — korszakalkotó a kemo-
terápiás hatásmechanizmus megismerése tekintetében, hogy 
úgy hiszem nem szükséges tovább indokolnom tiszteletteljes 
javaslatomat: méltóztassék ,,a Lipótvárosi Casino Horthy 
Miklós-jutalmának" az orvostudományok köréből kiírt pálya-
díját dr. Jancsó Miklós egyetemi ny. r. tanár munkájának 
ítélni. 

Marek József ig. és t. t., 
a bizottság elnöke. 

Mócsy János 1. t., 
a bizottság tagja. 

Issekutz Béla 1. t., 
a bizottság előadója. 
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Dr. п. Modrovich Emil főorvos elkésve jelentkezett a pá-
lyázaton, melyre A tiidőgümőkór és a kemoterápia című köny-
vét küldte be. Erre vonatkozólag jelentésemet az alábbiakban 
teszem meg. 

Az 555 oldalas könyv a tuberkulózis gyógyítását tár-
gyalja részletesen. A munka 3 fő részből áll, az I. a tüdő-
gümőkórban jelenleg szokásos kezelési eljárásokat ismerteti 
és kritikailag méltatja. A II. rész, melynek címe Általános 
kemoterápia, három első fejezetében ennek fogalmát és a 
kemoterápiás hatásra vonatkozó teóriákat tárgyalja. A kö-
vetkező fejezetek a gümőbacillus biológiájával, anyagcseréjé-
vel, a benne levő kémiai anyagokkal foglalkoznak részletesen. 
Az utolsó fejezet pedig a megbetegedett szervezet kórbonc-
tanát, anyagcseréjének változását, a vitaminoknak, a vegetatív 
idegrendszernek, a belső elválasztású mirigyeknek stb. be-
folyását a tiidőgümőkór lefolyására tárgyalja. Ezután áttér a 
kísérletes vizsgálatok bírálatára és metodikájára. A függe-
lékben pedig a tüdőbaj lefolyására ható különböző tényezők 
— a faj, alkat, allergia stb. — jelentőségével foglalkozik. 

A könyv III. része, a Részletes kemoterápia, kémiai rend-
szerbe csoportosítva felsorolja mindazokat az anyagokat, 
amelyekkel eddig állatkísérletek, vagy klinikai kipróbálások 
történtek a tüdögümőkór gyógyítására. 

Az egész munka tulajdonképpen egy igen részletes és 
dicsérendő szorgalommal összeállított irodalmi ismertetése 
ennek az annyira fontos problémának. A szerző kétségtelenül 
igen nagy munkát végzett az óriási anyag feldolgozásával, a 
számos kevéssé ismert vagy elfelejtett vizsgálat felölelésével. 
Azon valóban nem lehet megütközni, hogy a munkából néhány 
irodalmi adat kimaradt, ami úgy látszik elkerülte az igen 
szorgalmas szerző figyelmét. Így például hiányzik Dimer és 
Kovács dolgozata a tbc.-baktériumokra ható fertőtlenítősze-
rekről, az ebesal nevü új rézkészítmény stb. 

Az irodalom ismertetése mellett a szerző saját munkás-
sága csak egészen röviden van a könyvben megemlítve. Az 
eredményeket mindössze egy táblázat tartalmazza, amelyben 
35 anyaggal végzett állatkísérletei és klinikai vizsgálatai van-
nak összefoglalva. Azonban csak az alkalmazott adagok, az 
alkalmazás módja és az eredmény van feltüntetve, amely leg-
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többször negatív, vagy legfeljebb további vizsgálatra való uta-
lást tartalmaz. A kísérletek száma, és semmi más olyan adat 
nincsen megadva, amelyből az elvégzett munka valamennyire 
is elbírálható lenne. A szerző ugyan folyamodványában azt 
írja, hogy a kemoterápiás eredményeket „felhasználtam egy 
új gyógyítás szintézisére", ennek azonban semmi nyomát 
nem találom könyvében, mer t eredményei általában negatívak. 
A másik állítása, hogy a tuberkulózis problémája „megoldásá-
hoz egyúttal kísérleti vizsgálati eredményekkel is hozzájárul-
tam", szintén kissé túlzottnak látszik. 

A pályatétel szempontjából rá kell végül arra mutatnom, 
hogy a szerző vizsgálatokat a kemoterapeutikumok hatásmód-
jára vonatkozólag nem végzett. Ezzel a kérdéssel a szerző 
tulajdonképpen csak mellékesen foglalkozik és csakis az iro-
dalmi adatok felsorolására szorítkozik. « 

Bár el kell ismerni, hogy a szerző könyvének megírásá-
val igen érdemes és hasznos munkát végzett, mégis meg kell 
állapítanom, hogy saját vizsgálatainak tudományos eredménye 
egyáltalán nem hasonlítható össze Jancsó munkásságának je-
lentőségével és ezért ezen utólag beküldött pályamunka nem 
teszi szükségessé fentebbi javaslatom megváltoztatását. 

Marek József ig. és t. t., lssekutz Béla 1. t., 
a bizottság elnöke. a bizottság előadója. 

Mócsy János 1. t., 
a bizottság tagja. 

Jelentés a Weiss Fülöp-alapítvány 1942. évi kamatainak oda-
ítéléséről. 

Alulírottakat Akadémiánk III. osztálya azzal a feladattal 
bízta meg, hogy javaslatot tegyenek az 1943-ban kiadandó 
Weiss Fülöp-jutalom odaítélésére, amely ez évben „a megelőző 
öt évben nyomtatásban megjelent jeles biológiai munka jutal-
mazására adható ki". 

Alulírottak e feladat elvégzése céljából több ízben össze-
jöttek és beható eszmecserét folytattak a jutalmazásra aján-
landó munka kiválasztásáról. 

A bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy az or-



Jelentések a pályázatokról 139 

voskidományok mint alkalmazott természettudományok itt 
nem vehetők a szorosabb értelemben vett biológia körébe 
tartozóknak, azért az ilyen természetű munkákra nem is ter-
jeszkedett ki olyan mértékben, mint az állattani és növény-
tani tanulmányokra. Nem zárkózhatik el azonban a bizottság 
néhány olyan fontos munka említése elől, amelyek erősen 
biológiai vonatkozásúak. Ilyenek Marek József-nek részben 
Urbártyi László-\al és Wellmann Oszkár-ral együtt végzett 
vizsgálatai az angolkóros csontlágyulással kapcsolatban az 
állati szervezet ásványi anyagforgalmáról, Neuber Edé-nek a 
bőrbetegségek szerológiájára és újabb irányelvek szerinti ke-
zelésére vonatkozó tanulmányai, továbbá Orsós Ferenc-nek a 
hullában észlelhető vitális reakciókra vonatkozó kutatása; 
Balogh Ernő, Bélák Sándor, Beznák Aladár, Benedek László, 
Darányi Gyula, Huzella Tivadar, Issekutz Béla, Szent-Györgyi 
Albert, Manninger Rezső, Herzog Ferenc, Tomcsik József, 
Burger Károly kutatásai. 

A növénytannak minden iránya képviselőkre talált . A szá-
mos kutató sok dolgozata rendkívül változatos anyagot nyúj-
tott a válogatásra. Az alábbiakban csupán a legnevezeteseb-
beknek az említésére szorítkozunk. A flórakutatásban Boros 
Ádám, Soó Rezső és Zólyomi Bálint érte el a legszebb ered-
ményeket. A két utóbbi egyszersmind a geobotanikának is ki-
váló művelője és rendkívül sokat tettek hazánk növényszocio-
lógiai viszonyaínak feltárására. Nem hagyhatjuk említés nél-
kül Degen Árpád ,,Flora Velebitica" c. nagy posthumus mun-
káját, amelyet Lengyel Géza rendezett sajtó alá és amelynek 
negyedik kötete már 1938-ban, tehát a tekintetbe jövő évkör-
ben jelent meg. 

A növényi sejttannak kiváló művelője akadt Gimesi Nán-
dor-bán, aki sejtfej.lődéstani kutatásokkal gyarapította isme-
reteinket. Mellette még Cholnoky Béla protoplasma-tanulmá-
nyait, Oláh László és Győrffy Barna örökléstani kutatásait 
kell kiemelnünk. Az ökológiai kutatások terén Magyar Pál 
tűnt ki, míg Fehér Dániel az asszimilációra és a sugárzási ha-
tásokra vonatkozó kutatásaival ért el szép eredményeket. 
A növényélettan terén Kövessi Ferenc folytatta nagyszabású 
kísérleteit, az élőlények fejlődése szabályosságának magyará-
zatát keresve fizikai-matematikai megközelítéssel. 
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A rendszertani munkálatok közül kiemelendők Moesz 
Gusztáv mykológiai tanulmányai. Moesz Gusztáv négy évti-
zedes kutatásai után eljutott abba a periódusba, amikor a sok 
részletmunka után az összefoglaló tevékenység kezd kibon-
takozni. Ez jelentkezik a ,,Fungi Hungáriáé" (1827—1941) c. 
tanulmánysorozatában, amelyben Magyarország gombáit rend-
szertani áttekintésben adja, továbbá legjelentősebb, gazdagon 
illusztrált nagy művében, amelynek címe: ,,Budapest környé-
kének gombái" (1942., 600 oldal, 242 képpel). 

A botanika területéről kétségtelenül Moesz Gusztáv mun-
kássága volna az, amely a jutalom odaítélésére legméltóbb 
volna. 

A magyar állattani irodalom bőséges voltáról elég jó 
áttekintő képet kapunk, ha végiglapozzuk az ,.Állattani 
Közlemények" c. folyóirat évről-évre megjelenő irodalmi jegy-
zékeit. Láthatjuk, hogy számos szerző igen jelentékeny és 
tárgy tekintetében rendkívül változatos munkásságot fejtett ki. 

A sejttan, szövettan és bonctan terén kiemelendők Gelei 
József kutatásai a véglények idegrendszeréről, Ábrahám 
Ambrus tanulmányai a neurológia köréből, Farkas Béla vizs-
gálatai a halak hallószervéről és Zimmermann Gusztáv házi-
állatokon végzett bonctani kutatásai. Az állati élettan kutatói 
közül Mödlinger Gusztáv, Tóth László és Wolsky Sándor tűn-
tek ki. A fejlődéstan terén Wolsky Sándor ért el szép ered-
ményeket. A ma rendkívül aktuális örökléstannak is akadt 
több művelője; így különösen kiemelendők Csik Lajos és 
Wolsky Sándor kutatásai a Drosophila génmutációinak hatá-
sáról az oxigénfogyasztásra. 

Szép virágzásnak indult hazánkban az életmódtan (etho-
lógia és ökológia). A sok szerző közül Soós Árpád-nak a fo-
nálférgekre és Kolosváry Ga'bor-nak a tengeri makkokra vo-
natkozó dolgozatait említjük meg. A hydrobiológia művelői 
közül Entz Géza és Sebestyén Olga a Balaton kutatásával, 
Varga Lajos psammon-vizsgálataival, Stiller Jolán egyes al-
földi vizek kutatásával szereztek érdemeket. Maucha Rezső a 
vízi élettér egyensúlyáról közölt mélyenszántó elméleti kuta-
tásokat. 

Rendkívül nagyszámúak a rendszertani-faunisztikai köz-
lemények. Szakembereink az elmúlt öt évben igen tevékenyen 
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működtek ezen a téren és a hazai fauna feltárása terén jelen-
tős eredményeket értek el. Itt tulajdonképpen úgyszólván 
egész zoológus-gárdánk nevét fel kellene sorolnunk. A nélkül, 
hogy akárkinek az eredményeit lekicsinyelni szándékoznánk, 
csupán néhánynak a nevét említjük meg, mint akik vagy kü-
lönlegesen nagy szorgalmukkal, vagy pedig eredményeik je-
lentőségével kitűntek. Ilyenek: Éhik Gyula, Kaszab Zoltán, 
Keselyák Adorján, Kolosváry Gábor, Méhely Lajos, Soós 
Lajos, Szalay László, Szent-Ivány József, Varga Lajos, és 
Wagner János. 

Végül meg kell említenünk, hogy hazai háziállataink 
múltjának és fajtabeli hovátartozóságának kutatásában ered-
ménnyel búvárkodott Hankó Béla. 

A sokirányú, változatos tárgyú és bőséges eredménnyel 
dicsekedő örvendetes termelés áttekintése sem könnyű. Még 
nehezebb a kitüntetésre ajánlandó munkák kiválasztása, mert 
hiszen csaknem lehetetlen a heterogén, orvostudományi, nö-
vénytani és állatani tárgyú tanulmányokat egymással össze-
hasonlítani és arról dönteni, hogy melyik a kiválóbb. Ép-
pen ezért a bizottság úgy határozott, hogy döntésénél a kü-
lönleges magyar szempontot fogja irányadónak venni. Olyan 
munkálkodást fog kitüntetésre ajánlani, amely magyar szem-
pontból különlegesen fontos és hazánk valamely vidékének 
általános biológiai ismeretét külföldi viszonylatban is jelentős 
eredménnyel vitte előre. 

E tekintetben vitathatatlanul első helyen áll az a munka, 
amelyet néhai i f j . Entz Géza, Akadémiánk rendes tagja vég-
zett a Balatonon. 

Entz Géza, amióta 1929-ben átvette a tihanyi Magyar 
Biológiai Kutató Intézet vezetését, minden erejével arra tö-
rekedett, hogy a Balaton biológiai kutatását a kor igényeinek 
megfelelően megszervezze és keresztül vigye. Ez sikerült is 
neki. Egyrészt maga dolgozott ebben az irányban, másrészt 
munkatársakat szerzett az óriási feladathoz. Az összes kuta-
tómunkákat tervszerűen irányította, vezette és összefogta. A 
több, mint egy évtizedre terjedő kutatómunkának meg is lelt 
az eredménye. Nemcsak sok, részleteredményekröl beszámoló 
munka látott napvilágot a Balaton életviszonyairól és szer-
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vezeteiről, hanem eljutottak az egybefoglaláshoz, a szintézis-
hez is. Mindezekben a munkálatokban Entz Gézá-nak leghűsé-
gesebb munkatársa volt dr. Sebestyén Olga, aki maga is egész 
sereg dolgozatot tett közzé a Balaton biológiai viszonyairól 
és aki szinte egész tudományos munkásságát a Balatonnak 
szentelte. 

A bizottság tehát tisztelettel azt javasolja a Tekintetes 
Akadémiának, hogy a Weiss Fülöp-jutalmat Akadémiánk 
ügyrendjének 181. §. V. c. pontja értelmében néhai Entz Géza 
és Sebestyén Olga balatonkutatási munkálatainak ítélje oda. 
Hogy Entz Géza, nagy fájdalmunkra, nincs már az élők sorá-
ban és hogy munkatársa nő, az ügyrendünk 181. §. VIII., ill. 
X. pontja értelmében az odaítélésnek akadálya nem lehet. 

A fenti általános érdemeken kívül a bizottság a jutalom 
odaítélését konkrét teljesítményhez is kívánja kötni. Javas-
latunk konkrété abban áll, hogy a jutalom, a fenti általános 
érdemek hangsúlyozása mellett Entz Géza és Sebestyén Olga 
közös művének, t. i. ,,A Balaton élete" c. munkának ítéltessék 
oda, amely a Magyar Biológiai Kutatóintézet Munkáinak XII. 
1940-es kötetében, az 1—168. lapokon jelent meg. 

Ez a munka első korszerű egybefoglalása mindazon ered-
ményeknek, amelyeket a Balaton-kutatás az utóbbi évtizedben 
elért. Teljes, módszeres és rendszeres munka, amely a kor-
szerű hydrobiológia gondolatrendszere szerint és ennek szel-
lemében fogta össze azt a rendkívül sok és változatos isme-
retanyagot, amelyet részben a két szerző, részben a többi mun-
katársak is hangyaszorgalomal összehordtak. Éppen az anyag 
sokrétűsége az, amely szinte lehetetlenné teszi a munkában 
foglalt eredmények részletes ismertetését, mert hiszen külön, 
hosszú tanulmányt kellene írnunk, ha mindent részletesen a 
Tekintetes Akadémia elé óhajtanánk tárni. Ezért csak fejeze-
teinek tartalmát adjuk vissza. 

Az első fejezet a Balatonnak, mint élőhelynek, azokat a 
sajátságait ismerteti, amelyek szinte előre meghatározzák a 
benne élő szerves világot. Tárgyalásra kerülnek itt: a tó föld-
rajzi és geológiai viszonyai, a tó keletkezése, a vízmennyiség 
és a víz eredete, a víz állásai és lefolyása, valamint üledéke. 
A klíma, a víz mozgásai, fizikai és vegyi viszonyai (szín, fény-
törés, átlátszóság, hőmérséklet, befagyás, az elnyelt oxigén, 
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lúgosság, vegyi összetétel), mint az élővilágra ható tényezők, 
mind kutatás tárgyai voltak. 

A második fejezet a tó anyagforgalmát részletezi. Ki-
nyomozza a szervetlen és szerves táplálóanyagok forrásait, is-
merteti a növényi és állati táplálékokat és bevezet a tó bakte-
riológiai viszonyainak ismeretébe is. 

A harmadik fejezet a leghosszabb, mert ez részlete-
sen foglalkozik a Balaton élőhelyeivel (biotopok) és azok 
életközösségeivel (biocönozisok). A nyilt víz (bioseston, 
neustoseston, nekton, madarak), a parti öv (köves part, homo-
kos part, másnemű part), a mesterséges alzatok, a vízfenék, a 
makrovegetációs területek élőhelyeivel és lakóival ismerke-
dünk meg itt. 

A negyedik fejezet a turzásokkal foglalkozik. Ez olyan 
vizsgálati terület, amely a külföldön még egyáltalában nem 
részesült kellő figyelemben a hydrobiológusok részéről, így 
szerzőink itt sok tekintetben úttörő munkát végeztek. 

Az ötödik fejezetben a szerzők azokat a változásokat raj-
zolják meg, amelyeket a Balaton életében az évszakok és az 
évek, valamint az emberi beavatkozás okoztak és okoznak. 

A hatodik fejezet a Balaton környékét vázolja és rámu-
tat a környék kapcsolatára a tóval és feltárja a kutatásra váró 
problémákat. 

A hetedik fejezet az összefoglalás, amely iciemeli a Ba-
laton különleges jellegét, felsorolja a kutatásra váró további 
kérdéseket, foglalkozik a limnológia és a biocönotika alap-
kérdéseivel, majd ezek alapján a további kutatások programm-
ját adja. E programm szervesen következik abból, hogy az 
egész kutatás és maga az eredményeket összefoglaló munka is 
a hydrobiológia Thienemann-féle alapelvein nyugszik. 

A bizottság úgy véli, hogy Entz Géza és Sebestyén Olga 
ezzel az összefoglaló művel olyan nagy, egységes tanulmányt 
alkottak meg, amelynek nemcsak a magyar hydrobiológiai iro-
dalomban nincsen mása, hanem külföldi viszonylatban is mél-
tóképpen fogja bemutatni a magyar kutatómunkát és ered-
ményeit. Sajnálattal kell rámutatnunk, hogy Entz Géza nem 
érhette meg azt, hogy munkája gyümölcsét láthassa. Bizo-
nyosra vesszük ugyanis, hogy ez az összefoglaló munka a ma-
gyar kutatókat további munkára fogja serkenteni. Kiinduló-
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pontja lesz a Balaton-kutatás új periódusának, amelynek ku-
tatásai ebben a munkában fognak gyökerezni, célkitűzései pe-
dig azok lesznek, amelyeket a két szerző munkája végén rész-
letesen feltárt és rendszerbe foglalt. 

Mindezek alapján a bizottság azt a jánl ja a Tekintetes 
Akadémiának, hogy a Weiss Fülöp-jutalmat néhai Entz Géza 
és Sebestyén Olga balatonkutatási munkálatainak, különlege-
sen e két szerző ,,A Balaton élete" című munkájának ítélje oda. 

Zimmermann Ágoston Dudich Endre 
t. tag, a bizottság elnöke r. tag, a bizottság előadója 

Szabó Zoltán 
r. tag, bizottsági tag. 
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IV. 

A Magyar Tudományos Akadémia 
jutalomtételeí 1943-ban. 

í. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium jutalmai 

érdemes tanítók részére. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium a Berzeviczy 
Albert, a báró Wlassics Gyula, valamint legújabban a gróf 
Klebelsberg Kunó emlékére alapított jutalomdíjakban évenként két-
két jeles tanítót részesít. A hat jutalomdíj három állami és három 
nem állami alkalmazásban lévő tanító közt oszlik meg. 

A jutalom egyenként 500—500 pengő. 
A jutalmazandókat a tanfelügyelök által felterjesztettek közí9 

az alapítólevélben meghatározott bizotteág jelöli ki s javaslatáról az 
Akadémia márciusi összes ülése dönt. 

A bizottság figyelembe veszi az ajánlottak érdemes pedagógiai 
működésén kívül a magyar nyelv tanítása terén elért eredménye-
ket is. 

A jutalmakat az Akadémia áprilisi összes ülésén adják át a 
jutalmazottaknak. 

2. 

A báró Wodianer Albert-jutalom tanítók részére. 

A M. Tud. Akadémia saját bevételeiből id. báró Wodianer 
Albert alapítványtevö emlékére minden évben egyenként 500—500 
pengő jutalmat tűz ki Magyarország bármely népiskolájában mű-
ködő legérdemesebb két néptanító részére, tekintet nélkül az is-
kolafenntartó jellegére. 

A jutalmazandókat a tanfelügyelők által felterjesztettek közül 
a bíráló bizottság jelöli ki. s javaslatáról az Akadémia márciusi 
összes ülése dönt. 

A jutalmat az Albert napját követő áprilisi összes ülésen adják 
át a jutalmazottaknak. 

3. 

Gróf Széchenyi István életrajzára kitűzött jutalom. 
A M. Tud. Akadémia saját bevételeiből 2000 pengő jutalmat 

tűz ki gróf Széchenyi Istvánnak nevéhez és működéséhez méltó élet-
rajzára. 

Akadémia i Ér te« í t6 . 10 
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A pályázaton résztvesznek az Akadémiához 1944. december 
31-ig akár kéziratban, akár kinyomatva benyújtott pályamunkák s 
mindazok az idevágó művek, amelyekről a bíráló bizottságnak 
tudomása van. 

A jutalmat az 1945. évi nagygyűlés fogja odaítélni. 

4. 

Kazinczy Gábor és neje Várady-Szabó Anna-jutalma. 

Kazinczy Gábor nyug. kúriai bíró és neje Várady-Szabó Anna 
alapítványának évi kamatait (400 pengő) az Akadémia olyan ér-
demes tudós, író vagy művész jutalmazására fordítja, kinek hosz-
szabb időn át kifejtett tudományos, irodalmi vagy művészi mun-
kásságával elért jövedelme nincs arányban végzett szellemi mun-
kájának belső értékével. 

A jutalmat az 1944. évi nagygyűlés fogja odaítélni. 
A jutalomra jelentkezők kérvénye munkásságuk feltüntetésével 

1943. december 31-ig küldendő be a főtitkári hivatalba. Ha a juta-
lomra érdemes tudós, író vagy művész e jutalom elnyerése végett a 
kitűzött határidő előtt jelentkeznék, az Akadémia sürgősség esetén 
összes ülésében is kiadhatja azt. 

AZ I. OSZTÁLYBÓL. 

Uj jutalomtételek 

5. 

Weiss Fülöp-jutalom. 

A Weiss Fülöp-alapítvány 1942. évi kamatjövedelme a meg-
előző öt év valamely kiváló képzőművészeti alkotásának jutalmazá-
sára adható ki. 

A pályázók fel is hívhatják alkotásaikra a bíráló bizottság 
figyelmét. 

A jutalmat az 1944. évi nagygyűlés fogja odaítélni. 

6. 

Báró Kornfeld Zsigmond-jutalom. 

A báró Kornfeld Zsigmond emlékére tett alapítvány egy évi 
kamatjövedelme az előző három évben az I. osztály tárgykörében 
megjelent olyan kiváló tudományos mű jutalmazására adható ki, 
amely jelentőségénél fogja a jutalomra méltó. 

A jutalmat az 1944. évi nagygyűlés fogja odaítélni. 
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7. 

Sámuel—Kötbér-jutalom. 

A M. Tud. Akadémia saját bevételeiből és a Sámuel—Kölber-
alapítvány kamatainak felhasználásával 200 pengő jutalomban ré-
szesíti az 1943-ban nyomtatásban megjelent legjobb nyelvtudományi 
értekezést. 

E pályázaton résztvesznek mindazok az értekezések, amelyek-
ről a bíráló bizottságnak tudomása van. kivéve a már valamilyen 
más jutalmat nyert műveket. 

A jutalmat az 1944. évi nagygyűlés fogja odaítélni. 

8. 

Özv. Vojnits Tivadarné-jutalom. 

Az özv. Vojnits Tivadarné-jutalomra (a M. Tud. Akadémia 
Vojnits-érme) az 1942. szeptember 1-től 1943. augusztus 31-ig Buda-
pesten előadott irodalmi becsű és sikert aratott magyar tragédiák, 
színművek, vígjátékok és népszínművek pályáznak. 

Valamely más jutalmat nyert színmű nem jöhet tekintetbe. 
A jutalmat az 1943. évi októberi összes ülés fogja odaítélni. 

A II. OSZTÁLYBÓL. 

Üj jutalomtételek. 

9. 

A Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat Berzeviczy 
Albert-jutalma. 

A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. 1936-ban néhai elnö-
kének, Berzeviczy Albertnek emlékére 100.000 pengős alapít-
ványt tett. 

Az alapítványi tőke egy évi kamatjövedelme (3600 P) 1944-ben 
a közgazdaság körébe tartozó, a megelőző három évben nyomtatás-
ban megjelent legjobb mű jutalmazására adható ki. 

A jutalmat az 1944. évi nagygyűlés fogja odaítélni. 

10* 



148 A M. Tud. Akadémia ju ta lomté te le í 1943-ban 148 

10. 

Körössy Flóra-jutalom. 

Körössy Flóra mezöszentgyörgyi földbirtokos 1934-ben kelt 
végrendeletében jelentős összeget hagyományozott a M. Tud. Aka-
démiára azzal a rendeltetéssel, hogy kamatjövedelme évenként fel-
váltva egy nemzeti érzésű szépirodalmi mű, illetőleg egy nemzeti 
történelmi tárgyú mű jutalmazására fordíttassák. 

1943-ban az Akadémia ezt a jutalmat a legutóbbi két évben 
megjelent legjobb nemzeti történelmi műre tűzi ki. 

A pályázaton résztvesznek az Akadémiához 1943, december 
31-ig beküldött pályaműveken kívül mindazok az idevágó munkák, 
amelyekről a bíráló bizottságnak tudomása van. 

A jutalmat az 1944. évi nagygyűlés fogja odaítélni. 
A jutalmat nyert szerző köteles müvéből két példányt a M. 

Tud. Akadémiának beszolgáltatni. 

11. 

Chorin Ferenc-jutalom. 

A Salgótarjáni Köszénbánya Rt. 1925-ben néhai elnökének, 
dr. Chorin Ferencnek emlékére 40.000 pengős alapítványt tett. 

Az alapítványi tőke egy évi kamatjövedelme a magyar köz-
gazdasággal kapcsolatos tudományágak körébe tartozó, 1943-ban 
megjelent, vagy kéziratban bemutatott kiváló munka jutalmazására 
fordítható. Ha jutalomra érdemes közgazdasági mű nem akadna, a 
jutalom olyan államtudományi munkának is kiadható, amely tudo-
mányos vagy irodalmi jelentőségénél fogva arra méltó. 

A jutalmat az 1944. évi nagygyűlés fogja odaítélni. 

12. 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Horthy Miklós-jutalma. 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 1937-ben 25.000 pen-
gős alapítványt tett a Kormányzó Ür Ö Főméltóságának a csepeli 
kikötő felavatásán tartott beszéde emlékére. 

Az alapítványi tőke egy évi kamatjövedelme (1000 pengő) a 
kereskedelem népszerűsítését és előmozdítását a megelőző évben 
legjobban szolgáló tudományos vagy publicisztikai mű jutalmazá-
sára adható ki. 

A jutalmat az 1944. évi nagygyűlés fogja odaítélni. 

/ 
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13. 
Ê> 

A Lipótvárosi Casino Horthy Miklós-jutalma. 
( J ogtudományi.) 

A Lipótvárosi Casino a Kormányzó Ür Ö Főméltósága kor-
mányzásának húszéves fordulója megünneplésére 1940-től kezdve öt 
éven át évenként 1000 pengőt bocsát az Akadémia rendelkezésére 
egy-egy tudományos pályamű jutalmazására. 

Erre a jutalomra az Akadémia 1943-ban a jogtudomány köré-
ből hirdet pályázatot a következő kérdésre: 

A városrendezést szabályozó 1937. VI. törvénycikk magánjogi 
problémái. 

A pályaművek benyújtásának határideje 1944. december 31. 
A jutalmat az 1945. évi nagygyűlés fogja odaítélni. 

Már hirdetett jutalomtételek. 
14. 

Budapest székesfőváros jutalomtétele. 

Budapest székesfőváros adományából a M. Tud. Akadémia 
jutalmat tűzött ki egy oly pályaműre, mely — gróf Széchenyi István 
születésének százötvenedík évfordulója esztendejében — gróf Szé-
chenyi Istvánnak a főváros életére és fejlődésére gyakorolt hatá-
sáról szól. 

A munka terve és egy kidolgozott fejezete 1943. december 31-ig 
nyújtandó be az Akadémia főtitkári hivatalába, nyilt pályázatra. 
Ha a benyújtott részlet arra érdemesnek bizonyul, a mű kidolgozá-
sára megbízást ad az Akadémia. 

A kész mű jutalma 2000 pengő. 

15. 

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Széchenyi István-alapítványa. 

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank a M. Tud. Akadémia száz-
éves fennállása alkalmából gróf Széchenyi István nevére alapítványt 
tett, melynek kamatjövedelméből 1943-ban a M. Tud. Akadémia 
újból a következő kérdésre hirdet pályázatot: 

Az iparosodás, különös tekintettel Magyarországra. 
A jutalomdíj 1500 pengő. 
A pályamunkák 1944. december 31-ig nyújtandók be a főtitkári 

hivatalba. 
A jutalmat az 1945. évi nagygyűlés ítéli oda. 
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16. 

Budapest székesfőváros művelődéstörténeti jutalma. 

A M. Tud. Akadémia Budapest székesfőváros adományából 
1000 pengő jutalmat tűzött ki egy pályatételre, melynek tárgya: 
József nádor és a Szépítő Bizottság hatása Pest városa fejlődésére. 

A pályaművek benyújtásának újabb határideje 1943. decem-
ber 31. 

A pályázatról az 1944. évi nagygyűlés dönt. 

17. 

Budapest székesfőváros jogtörténeti jutalma. 

A M. Tud. Akadémia Budapest székesfőváros adományából 
800 pengő jutalmat tűzött ki egy pályatételre, melynek tárgya: 

A budai jog és a felsőmagyarországi városok. 
A pályaművek benyújtásának újabb határideje 1943. decem-

ber 31. 

A jutalmat az 1944. évi nagygyűlés fogja odaítélni. 

18. 

Molnár Kálmán-jutalmak: 

A M. Tud. Akadémia Molnár Kálmán egyetemi tanár adomá-
nyából négy, egyenként 1000 pengős jutalmat tűzött ki a következő 
pályatételekre: 

1. Fejtessenek ki a főkegyúri jog jogalapja és a magyar közjog 
idevágó szabályai. 

Ismertetni kell a magyar királyi főkegyúri jog körül Mária 
Terézia kora óta kialakult gyakorlatot. 

2. A közösségi eszme érvényesülése a magyar alkotmányjog 
történelmi kifejlődésében. 

3. A közösségi eszme érvényesülése a magyar büntetőjog tör-
ténelmi kifejlődésében. 

4. A közösségi eszme érvényesülése a mai magyar magánjog-
ban, különösen: a közjog térfoglalása a magánjog rovására és a 
közösségi szempontok befolyása a magánjogi intézmények tartalmára. 

A 2. 3. 4. pályatételnél a jogfejlődés azon jelenségei vizs-
gálandók, melyeknél a közösségi eszme az alapgondolat és a 
közösség érdekei nyomulnak előtérbe a magánérdek biztosításával 
szemben. 

A pályaművek benyújtásának újabb határideje 1943. december 31. 
A jutalmakat az 1944. évi nagygyűlés fogja odaítélni. 
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A III. OSZTÁLYBÓL. 

Üj jutalomtételek. 

19. 

Nagyjutalom és Marczibányi-mellékjutalom. 

Az 1943. évi akadémiai Nagyjutalom (4000 pengő) és a Marczi-
bányi-mellékjutalom (1500 pengő) az 1935—43. évkörben nyomtatás-
ban megjelent legjobb biológiai munkának adható ki. 

Az Akadémia felhívja ily munkák szerzőit, hogy müveiket 
1943. december 31-ig a főtitkári hivatalba küldjék be. Pályázik 
azonban minden be nem küldött munka is, amelyről a bíráló bi-
zottságnak tudomása van. 

A jutalmat az 1944. évi nagygyűlés fogja odaítélni. 

20. 

Együttesen kezelt adományokból és hagyományokból létesített jutalom. 

A jutalom egy évi kamatjövedelméből az Akadémia III. osz-
tálya a következő pályatételt tűzi ki: 

Vizsgáltassék meg geokémiai szempontból több lelőhely ásvá-
nyainak. elemeloszlása és annak törvényszerűsége. 

A pályaművek benyújtásának határideje 1943. december 31. 
A jutalmat az 1944. évi nagygyűlés fogja odaítélni. 

Már hirdetett jutalomtétel. 

21. 

A Lipótvárosi Casino Horthy Miklós-jutalma. 
(Élettani.) 

A Lipótvárosi Casino a Kormányzó Ür Ö Föméltósága kor-
mányzásának húszéves fordulója megünneplésére 1940-től kezdve 
öt éven át évenként 1000 pengőt bocsát az Akadémia rendelkezé-
sére egy-egy tudományos pályamű jutalmazására. 

Erre a jutalomra az Akadémia 1942-ben pályázatot hirdetett 
az élettan köréből a következő kérdésre: Tanulmányok az izomkrea-
tin élettani szerepéről. 

A pályaművek benyújtásának határideje 1943. december 31. 
A jutalmai az 1944. évi nagygyűlés fogja odaítélni. 
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V. 

Főkönyvtárnokválasztás. 

Kivonat 
a Magyar Tudományos Akadémia 1943. május 24-én 

tartott összes ülésének jegyzőkönyvéből. 

I. Az elnök úr Ö Fensége az ülést megnyitván, kijelenti, 
hogy a zárt ülés legfőbb tárgya az Akadémia főkönyvtárnoká-
nak megválasztása. Felszólítja a főtitkárt előterjesztésének 
megtételére. 

A főtitkár felolvassa az Alapszabályok 50. §-át, amely 
szerint a főkönyvtárnokot az összes ülés egyszerű szótöbbség-
gel életfogytiglan választja és a gróf Teleki-nemzetség ala-
pító ága nevezi ki a belső tagok sorából. Az Ügyrend 14. §-a 
ehhez hozzáteszi, hogy a rendes összes ülés tárgyai közé tar-
tozik a főkönyvtárnok megválasztása, a könyvtári bizottság 
javaslata alapján. 

A könyvtári bizottság Balogh Jenő ig. és t. tag elnöklete 
alatt május 10-én jelölő ülést tartott, amelyen résztvettek Ma-
rek József osztályelnök, Németh Gyula, Lukinich Imre és 
Mauritz Béla osztálytitkárok, a főtitkár, Hóman Bálint ig. és 
r. tag, Fitz József a Magyar Nemzeti Múzeum Országos 
Széchenyi-könyvtárnak főigazgatója, és Pasteíner Iván, az 
Egyetemi Könyvtár főigazgatója. 

A főtitkár előterjesztette, hogy a főkönyvtárnoki állás 
Szinnyei József halálával megürült s az osztályok és egyesek 
bizalma egyaránt Melich János osztályelnökre irányul, aki 
hosszú időn át tisztviselője volt a Nemzeti Múzeum Könyv-
tárának s így a könyvtár vezetésében jártas. A bizottság egy-
hangúlag Melich János t ajánlja az összes ülésnek a főkönyv-
tárnoki állás betöltésére. 

Az elnök úr Ö Fensége elrendeli a titkos szavazást, amely 
a régi jegyzőkönyvek szerint kötelező. A szavazólapok szét-
osztatnak, s később begyűjtetvén, az elnök úr Ö Fensége meg-
állapítja, hogy a begyűjtött szavazatok száma 21 s ebből Melich 
Jánosra 21 szavazat esett, tehát az Akadémia egyhangúlag 
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Melich János ig. és r. tag, osztályelnököt választotta meg fö-
könyvtárnokká. 

A gróf Teleki-nemzetség alapító ága nevében gr. Teleki 
József v. b. t. t., a felsőház tagja, Melich János ig. és r. tag, 
osztályelnököt az Akadémia alapszabályainak 50. §-a értelmé-
ben az Akadémia főkönyvtárnokává május 27-én kinevezte. 

Melich János ig. és r. tag főkönyvtárnok beszéde, mellyel 
hivatalát 1943. május 29-én elfoglalta. 

Kedves Tisztviselőtársaim! Kedves Barátaim! 

Amikor az akadémiai könyvtár vezetését átveszem, elsó 
szavam az alapító gróf Teleki József emlékének szól. Az ő ala-
pítványa, intenciója szellemében fejlődött és fejlődik e könyv-
tár, mert nem egyedül az akadémiák, tudós társaságok könyv-
tára. Utána hálás szavam szól azok emlékének, akik előttem e 
könyvtárat igazgatták: Hunfalvy Pálnak, Heller Ágostnak, 
Szily Kálmánnak, Ferenczi Zoltánnak, Szinnyei Józsefnek, 
szellemi életünk e kimagasló alakjainak s azon elhúnyt tiszt-
viselőknek, akik itt szívvel-lélekkel működtek, s akik közű! 
Hellebrant Árpádot, a könyvtártudományok jeles művelőjét 
külön is meg kell említenem. Elődeim szellemében akarom 
vezetni én is magyarságunknak ez egyik legerősebb várát, meg-
szentelt templomát. S amikor erre vállalkoztam, vállalkozásom-
ban segített itt e könyvtárban való kutatásaimkor tett az a 
tapasztalatom, hogy itt is pályájukat, hivatásukat mélységesen 
szerető tisztviselötársakat találok. Huszonhét éven át voltam 
a M. N. Múzeum Országos Széchenyi-Könyvtárának tisztvise-
lője, utoljára igazgatója, s itt tett tapasztalatom is sziklaszi-
lárd meggyőződésemmé kovácsolta, hogy könyvtárosi pályára 
a legtöbb esetben csak az megy, akinek lelkében olthatatlan 
láng ég a tudomány müvelése, ápolása s alkotásainak örök 
időkre való megőrzése iránt. Mélységes szeretet a szellem mai, 
s hódoló, hálás elismerés a tegnap és tegnapelőtt: a múlt al-
kotásai iránt. Ezt tanultam én huszonhétévi könyvtárosi pályám 
alatt. S a könyvtárak az írásba foglalt szellemi alkotások őr-
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zői. Egy középkori jelmondat szerint: Hic mortui vivunt, hic 
muti loquuntur. Az élö s a meghalt nemzedékek szellemének és 
munkájának kincseit őrzi a mi könyvtárunk is, mi meg elő-
segítjük, hogy a ,,muti magistri": írások, könyvek, a jelenben 
is tanítsanak, s őrködünk a felett, hogy az írásban-nyomtatás-
ban ránk hagyományozott szellemi alkotások csorbítatlanul 
jussanak át utódainkra. E kettős hivatásunk szeretettel való 
további végzésére kérem tisztviselő társaimat s kérem, fogad-
janak engem azzal a szívességgel, azzal a megértéssel, amellyel 
mint kutatót fogadtak. Arról legyenek meggyőződve, hogy 
jcgos érdekeiknek mindenkor bátor, meggyőződéses szószó-
lója leszek. Amikor azokat a meleg, szívből jövő szavakat, 
melyekkel most Török Pál kedves barátom nevükben köszön-
tött, hálásan viszonzom, munkánkra az isteni Gondviselés gaz-
dag áldását kérem. 
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VI. 

Jelentések. 

Jelentés a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
Í942. évi állapotáról. 

I. 

Az 1942. évben a szokásos könyvtár i munkákon kívül 
tovább fo ly ta t tuk a régi magya r i rodalomba ta r tozó mű-
vek felülvizsgálását és fe ldolgozását . Á t r endez tük a kéz-
i ra t tá r t , és Körösi Csorna S á n d o r ha lá l ának századik for-
du ló j á ra a könyvtá r t u l a j d o n á b a n levő nyomta tványok-
ból, kéziratokból és Körösi Csorna Sándor ra vonatkozó 
emlékekből külön kiá l l í tás t rendez tünk . A háborús hely-
zet hagyott nyomot a könyvtá r gyarapodásán , mivel a 
nagynehezen megindí tot t kül földi kapcsolatok ismét meg-
lazul tak. 

A könyv tá r és gyű j t eménye i nyitva vol tak: 

N a p o k s z á m a 

Könyvtár 
Széchenyi-

múzeum 
Vörösmarty-

szoba 
Goethe-

szoba 

1941 239 146 365 138 

1942 237 147 357 145 
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II. 
A könyvtár kiadásai. 

1941 1942 

P f ! P f 

Irodaszerek, nyomtatványok és postaköltségek 3838 96 1717 83 

Könyvkötés 1588 02 3222 08 

Könyvbeszerzés 3569 60 2098 62 

A Magyar Könyvszemle támogatása 200 200 — 

Altisztek délutáni szolgálata 354 — 392 — 

Jutalmak 300 — 300 — 

Asztalosmunkák 149 — — 

Összesen: 9999 58 7930 53 ! 

III. 
A könyvtár gyarapodása. 

A g y a r a p o d á s m ó d j a 1941 1942 

Nyomdai kötelespéldány 4773 4347 

Hatóságok, tudományos társaságok stb. 

kiadványai 808 866 

A főtitkári hivatal útján 42 49 

Magánosok ajándéka 399 118 

Vétel 175 48 

összesen: 6197 5428 

A kézi ra t tá rban 12 köteget katalogizáltunk. 
A Széchenyi-múzeum gyarapodása 25 folyóirat és 

újság szám. 
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A Goethe-gyűj temény egy darabbal gyarapodott . 
A nyomdavál la latok a törvényes rendelkezések értel-

mében beküldték nyomdatermékeiket . 
Kiadványaikat megküldték a következő hatóságok, 

intézetek, tudományos társaságok, egyesületek, múzeumok, 
könyvtárak és szerkesztőségek: 

a) Hazaiak: Budapest: Br. Eötvös Lóránt Geofizikai 
Intézet ; Biztosító Intézetek Országos Szövetsége; Finn 
követség; J a p á n császári követség; Kir. Magy. Pázmány 
Péter-Tudományegyetem bölcsészetkari dékáni hivatala; 
Kir. M. Pázmány Péter -Tudományegyetem lélektani 
intézete; M. Kir. Földművelésügyi minisztérium vízrajzi 
intézete; M. Kir. Földtani In tézet ; M. Kir. Háromszögelő 
Hivatal ; M. Kir. Honvédtérképészet i Intézet; M. Kir. Jó-
zsef Nádor-Műszaki és Gazdasagtudományi Egyetem rek-
tori hivatala; M. Kir. József Nádor-Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem mezőgazdaságpolitikai intézete; M. 
Kir. Központi Statisztikai Hivatal ; M . Kir. Legfőbb Állami 
Számvevőszék; M. Kir. Madá r t an i Intézet; M. Kir. Or-
szágos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet ; M. Kir. 
Országos Öntözésügyi Hivatal; Magyar Mérnök és Épí-
tészegylet; Magyar Statisztikai Társaság; Német birodalmi 
követség; Orsz. Magyar Szépművészeti Múzeum; Orszá-
gos Magyar Sa j tókamara ; Országos Széchenyi-Könyvtár; 
Pénzintézeti Központ; Református Egyházközség; Sváb-
hegyi Csillagvizsgáló Intézet; Tisza—Dunavölgyi Társulat ; 
M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium. Debrecen: 
M. Kir. Tisza István-Tudományegyetem rektori hiva-
tala; Magyar Népnyelvkutat 'ó Intézet. Kolozsvár: Erdélyi 
Múzeum Egyesület; M. Kir. Ferenc József -Tudomány-
egyetem bölcsészet-, nyelvészet- és tör ténet tudományi 
kara ; M. Kir* Ferenc József-Tudományegyetem érmészeti 
és régészeti intézete; M. Kir. Ferenc József -Tudomány-
egyetem rektori hivatala. Pécs: M. Kir. Erzsébet-Tudo-
mányegyetem rektori hivatala. Sopron: M. Kir. József 
Nádor-Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem erdő- és 
kohómérnöki kara . Szeged: M. Kir. Horthy Miklós-
Tudományegyetem rektori hivatala. Tihany: Magyar Bio-
lógiai Kutató Intézet. Ungvár: Kárpá ta l j a i Tudományos 
Társaság. 

b) Elcsatolt területiek és külföldiek: Aarau: Schwei-
zerische Naturforschende Gesellschaft . Ankara: Direction 
générale de la presse a u Ministère de l ' Interieur; Direc-
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tion générale de la presse à la Présidence du Conseil. 
Augsburg: Hist. Verein für Schwaben. Bázel: Naturfor-
schende Gesellschaft ; Ciba Zeitschrif t szerk. Bécs: Aka-
demie der Wissenschaften; Naturhistorisches Museum; 
Wiener Prähistorische Gesellschaft . Berlin: Archäologi-
sche Gesellschaft ; Berl in—Rom—Tokio szerk.; Deut-
sches Archäologisches Institut; Deutsches Insti tut für 
Außenpoli t ische Forschung; Forschungen und Fortschri t te 
szerk.; Preussische Akademie der Wissenschaften; Rö-
misch-germanische Kommission des Deutschen Archäolo-
gischen Instituts; Ungarische Jah rbüche r szerk.; Zentral-
amt für Internationale Sozialgestaltung. Bonn: Naturhis-
torischer Verein der preuß. Rheinlande und Wes t fa len ; 
Niederrheinische Gesel lschaft für Na tu r - und Heilkunde. 
Boroszló: Landesamt fü r Vorgeschichte; Schlesischer Al-
ter tumsverein; Verein fü r Geschichte Schlesiens. Buenos 
Aires: Academia Argent ina de Letras . Bukarest: Aca-
démie des Sciences de Roumanie; Inst i tut Géologique de 
Roumanie; Institutul regal de cerce tär i çtintifice a l Ro-
mâniei. Cagliari: R. Universi té di Cagliari . Drezda: Säch-
sischer Altertumsverein. Erlangen: Universitätsbibliothek. 
Flórenc: Romana szerk. Frankfurt a. M.: Physikalischer 
Verein; Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft . 
Frauenfeld: Jahrbuch der Schweizerischen Gesel lschaft 
für Urgeschichte. Genf: Bureau Cent ra l des Minorités; 
Société de Physique e t d'Histoire Naturel le de Genève. 
Giessen: Universitätsbibliothek. Göteborg: Egyetem; Gö-
teborgs och Bohusläns Fornminnesförening; Kungl. Ve-
tenskaps- och Vitterhets-Samhälle. Göttinga: Akademie 
der Wissenschaften; Gesel lschaft de r Wissenschaften; 
Graz: Reichsuniversität. Halle a. S.: Kaiserlich Leopoldi-
nisch-Carolinische Deutsche Akademie der Naturforscher . 
Hannover: Landesmuseum. Harlem: Société Hol landaise 
des Sciences. Heidelberg: Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften. Helsinki: Academia Scientiarum Fenniae ; 
Bureau Centra l de Statist ique; Finn történelmi t á r su la t ; 
Finska Fornminnes Föreningen; Societas Geographiae 
Fenniae; Société Finno-ougrienne. Istanbul: Archäologi-
sches Institut des deutschen Reiches, Zweigstelle Is tanbul . 
Jena: Verein für Thüringische Geschichte und Al ter tums-
kunde. Kaiserslautern: Verein für Na tu rkunde und Na tu r -
schutz in der Westmark. Koppenhága: Dán Tudományos 
Akadémia ; Kgl. Nordiska Oldskrif t -Selskab. Königsberg: 
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Altertumsgesel lschaft Prussia; Physikalisch-ökonomische 
Gesellschaft . Leiden: Société Néer landaise de Zoologie. 
Lipcse: Deutsche Bücherei; Deutsche Morgenländische 
Gesel lschaft ; Südosteuropa Institut an der Universität. 
Lisszabon: Estaçao Agronomica Nacional. Lund: Kungl. 
Fysiografiska Sälskapets ; Universitas Lundensis. Mainz: 
Mainzer Alter tumsverein. München: Bajor Tudományos 
Akadémia ; Hist. Verein für Oberbayern; Nationalsozia-
listische Monatshef te szerk.; Südostinstitut. Nagyszeben: 
Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaf ten. Nagy-
szombat: Sv. Vojtech Társaság. Neudamm: Staatliche 
Stelle fü r Naturdenkmalpf lege in Preussen. Padova: R. 
Università di Padova. Párizs: Syria szerk. Riga: Systema-
tisch-Zoologisches Institut. Róma: Consiglio Nazionale 
delle Ricerche; II libro italiano nel mondo szerk.; Institut 
International d 'Agriculture; Reale Accademia d'Italia; 
Reale Università. Sarajevo: Glasnik Hrvatskih Zemaljskih 
Musea. Stockholm: Ekonomisk Tidskrif t szerk.; Kungl. 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademie; Staatens 
Meteorologisk—Hydrografiska Ans ta l t ; Sveriges Offent-
liga Bibliotek; Sveriges Geologiska Undersökning; Unga-
risches Institut. Stuttgart: Deutsches Auslandinsti tut . Szó-
fia: Bibliothèque Nationale de Sophia; Woenen Journal 
szerk. Tartu: Egyetem. Teplitz-Schönau: Sudetendeutsche 
Ansta l t fü r Landes- und Volksforschung. Turku: Univer-
sitas. Turócszentmárton: Matica Slovenska szerk. Uccle: 
Annuaire de l 'observatoire royale de Belgique. Uppsala: 
Egyetemi könyvtár; Kungl. Humanist iska Vetenskapssam-
fundet ; Lekareförenings Förhandl ingar ; Vilhelm Ekmans 
Universi tetsfrond; Zoologiska Bidrag frân Uppsa la szerk. 
Utrecht: Ri jks Universitet te Utrecht . Velence: R. Istituto 
Veneto de Scienze, Lettere ed Art i . Vatikánváros: Biblío-
theca Apostolica Vaticana. Zürich: Schweizerische Natur-
forschende Gesellschaft . 

Adományaikkal a következő magánosok gyarapították 
a könyvtár t : 

Aldássy J., Árkossy S. (Kolozsvár), Barót i D., B. 
Boér G., Csekey J . (Kolozsvár), Csengery J. , Csiki E., 
Dezső V., Donath Gy., Dsuitsiro J . (Tokyo), Dubovic J., 
Faragó J., vitéz Feketekuty В., i f j . Fe l lne r Frigyes., 
Finkey F., Gábriel A. (Gödöllő), Gyalui F. (Kolozsvár), 
Jósa J . (Szeged), Karácsonyi S. (Győr), Kelemen N., 
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Ker tész J., Kissházy Á. (22 drb.) Korényi L., Levente N., 
Maggiarott i Amel ia (Roma), M á r f f y 0. , Mladiáta J., 
Mócty J., báró N y á r y P., Pe thő J., Pillitz D„ Radó A., 
Richter M., Sáska S., Sikabonyi A., Sipos S., Somogyi J . 
(6 drb.), Steinitz W. (Stockholm), Surányi-Unger T., 
Szabó Z., Szoncsó E., Teleki A. (Lausanne), Thewrewk-
Pal laghi A., Valkó A. (Vác), vi téz Verebély L., Villányi 
Gy. (Győr), W a l t e r Gy. (Kolozsvár), herceg Windisch-
grätz V., Zimmermann A., Zolnai Béla (Kolozsvár), 
Zsarnóczay János. 

A régi magyar irodalomba tartozó művek közül 35 
ku ta tó használt 257 köteget 107 ízben. A kézi ra t tárban 
152 ku ta tó használ t 431 köteget 1207 ízben. 

IV. 
Az olvasóterem forgalma volt: 

Év Rendes látogatók száma Hány ízben Használt 
kötetek száma 

1941 57 1761 7151 

1942 70 3171 17515 

A könyvkölcsönzési forgalom: 

Év Kölcsönzők száma Kivett kötetek száma 

1941 1725 2348 

1942 1606 2380 

A Széchenyi-múzeum, a Vörösmarty-szoba és a Goethe-szoba 
látogatottsága a következő volt: 

Év Széchenyi- Vörösmarty- Geothe-szobn 
muzeum szoba 

1941 6990 6092 2915 

1942 2712 2897 2392 
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1942-ben a könyvtár a következő könyvtárakkal és 
intézetekkel érintkezett könyvek és kéziratok kölcsönzése 
ügyében: 

a) Hazaiak: Budapest: Budapest székesfőváros víz-
művei; M. Kir. Madár tan i Intézet; Magyar Nemzeti 
Múzeum Széchenyi Könyvtára ; Orsz. Magyar Gazdasági 
Egyesület. Cegléd: M. Kir. Állami Kossuth-gimnázium, 
Debrecen: Csokonai-kör; Egyetemi francia intézet; M. 
Kir. Tisza István-Tudományegyetem Könyvtára. Kolozs-
vár: M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Könyvtára . 
Pannonhalma: Szt. Benedekrend közp. főkönyvtára. Pécs: 
M. Kir. Erzsébet-Tudományegyetem Könyvtára. Szeged: 
M. Kir. Horthy Miklós-Tudományegyetem Könyvtára . 
Tihany: Magyar Biológiai Kutatóintézet. 

b) Külföldiek: Bécs: Bécsi Magyar Kulturális Inté-
zetek. 

Budapest , 1943. január 22. 
Szinnyei József 

ig. és r. t., főkönyvtárnok 

Akadémia i Er les i tö . 11 
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I. táblázat. 

Kimutatás az olvasóterem rendes látogatóínak foglalkozásáról. 

1941 1942 

Bíró 

Főiskolai hallgató 

Gyógyszerész 

író 

Katonatiszt 

Középiskolai tanuló 

Köztisztviselő 

Lelkész 

Magántisztviselő 

Magánzó 

Mérnök 

Orvos 

Tanár 

Ügyvéd 

2 

26 

1 

3 

5 

2 

1 

4 

1 

11 

1 

Összesen: 57 
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II. táblázat. 

Kimutatás az akadémiai könyvtár olvasótermének forgalmáról: 

Hónap 
Olvasók száma Használt kötetek száma 

Hónap 
1941 1942 1941 1942 

Január 157 204 593 1611 

Február 108 151 414 1103 

Március 135 196 522 1017 

Április 120 278 800 1217 

Május 189 237 806 1171 

Június 122 212 245 1009 

Július 127 119 615 586 

Augusztus 87 122 346 1015 

Szeptember 134 311 637 1126 

Október 207 316 436 1872 

November 172 402 831 1927 

December 203 623 906 3861 

Összesen: 1761 3171 7151 
s 

17515 

11* 



164 Jelentések 

III. táblázat. 

Kimutatás az akadémiai könyvtár kölcsönzési forgalmáról. 

Hónap 
Kölcsönzők száma Kivett kötetek száma 

Hónap 
1941 1942 1941 1942 

Január 183 106 268 138 

Február 217 148 312 197 

Március 155 153 229 209 

Április 125 156 164 197 

Május 168 144 229 186 

Június 149 124 197 168 

Július 88 95 124 150 

Augusztus 61 47 76 98 

Szeptember 167 146 201 258 

Október 145 171 207 334 

November 140 163 176 227 

December 127 
• 

153 165 218 

Összesen: 1725 
/ 

1606 2348 2380 
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Fettích Nándor 1. tag tájékoztató jelentése 
a kievi múzeumban végzett őstörténeti kutatásairól. 

A vallás és közoktatásügyi m. kir. minszter úr és a 
„Reichsminister für die besetzten Ostgebiete" megbízot t ja 
között létrejöt t őstörténeti együttműködési megál lapodás 
értelmében dr. László Gyula egyetemi m. tanár (Kolozsvár) 
és én több mint három hete működünk a magyar őstörté-
net egyik legfontosabb oroszországi helyén, Kievben. Ezen 
idő a la t t módunkban volt részletesen tájékozódni az itteni 
kutatási lehetőségeket illetőleg és megismerkedhettünk a 
bennünket érdeklő múzeumi anyaggal ( már amennyiben t. 
i. azt a bolsevikiek i t thagyták), a személyi viszonyokkal, 
és kapcsolatba léptünk az itt m a r a d t szakemberekkel. Ed-
digi eredményeinket és további kilátásainkat röviden ösz-
szefoglalva, az alábbiakban van szerencsém a Tekintetes 
Akadémia elé ter jeszteni . 

A kievi múzeumi régiségek 1935-ben, mikor utol jára 
jár tam Oroszországban, még nem voltak kiállítva, hanem 
részben a régi Történet i Múzeumban hevertek ládákban, 
részben már a Lavrában lévő volt metropol i ta-palotában vár-
ták a közeli, tervbevett kiállítást. A jelentékenyebb anyagi 
értéket is képviselő a ranyaka t az állami bank páncélszek-
rényében őrizték. Egyes korai orosz (byzánci utánzatú) 
zománcos aranyakat , zománcos és zománc nélküli kisebb 
nagyobb bronzkereszteket pedig a Terescsenko-féle Orosz 
Múzeumba osztottak be, hogy ezzel az orosz művészet kez-
detét szemléltessék. Azóta elkészült az ú. n. Lavra-Múzeum 
(Metropolita-palota) tel jes régészeti kiállítása. A korai 
szláv és magyar őstörténeti vonatkozású régiségek kiállí-
tását a jelenleg itt tolmácsként működő V. Gepener, a gö-
rög és szkíta régiségeket S. V. Korshenko, az őskorét P. P. 
Kurinnyi igazgató rendezte. A tudományos szempontból 
magas színvonalú kiáll í tást magyarázó térképek, fénykép-
felvételek és kéziratokból vett tanulságos képek kísérték. 
A múzeum két kisebb dolgozó és raktárhelyisége közvetle-
nül a kiállítási termekhez csatlakozik. Több szobából álló 
nagyobb raktárt rendeztek be ezenkívül a Lavra egyik át-
el lenben fekvő kolostorépületének I. emeletén. A Lavra 
fő épületében, a székesegyházban egyházi ruhákból, edé-
nyekből, ikonokból és egyéb egyházi fölszerelésekből nagy-
szabású egyházművészeti kiállítást, a székesegyház mögötti 
ú jabb épületben népra jz i és fegyvertörténeti kiál l í tást léte-
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sítettek. A Lavra-Múzeummal kapcsolatos volt Refektorium 
pedig a művészettörténeti kiál l í tást foglalta magában. 

December 15-én léptünk be először német szakembe-
rek kíséretében a Lavraba, hogy a múzeumi kiállítások 
anyagát megszemlél jük és annak biztosításáról gondoskod-
junk. A pusztulásnak megrendítő képe tárul t elénk. A XI. 
sz.-i katedrál is emeletnyi romhalmazban hever. A hatalmas 
épület a mindenünnen összehordott egyházi műkincsekkel 
együtt a szó szoros értelmében levegőbe röpült . Még mesz-
sze a romhalmaztól is hevernek régi ikonok faszilánkjai, 
egyházi ruhák maradványai és mindenféle f igurális törme-
lékek. A távolabbi fák ágai közöt t még most is láthatók 
fönnakadt könnyebb holmik, főleg a szétszaggatott bádog-
tető foszlányai. A közeli refektórium ablakait a hatalmas 
téglatömegek beszakították, óriási pusztítást vittek végbe 
a művészeti kiáll í tásban, sőt egyes téglatömbök ennek a 
kiállítási csarnoknak belsejében az ellenkező oldalon lévő 
falhoz vágódtak hozzá. A távolabbi régészeti múzeum ab-
lakainak erős vasrácsozatát szintén több helyen beszakí-
tot ták a nekizúduló téglatömegek, amelyek ma is ott hever-
nek az ablakok a la t t és a főbejára tnál , teljesen eltorlaszolva 
a be jára to t . Mindazonál tal ez a gyűj temény magától a rob-
banástó nem szenvedett kárt. Sűrű vasrácsozatú apró abla-
kain a nagyobb távolságból jövő téglatömegek nem tudtak 
áthatolni, csak többé-kevésbbé erősen benyomták ezt a sűrű 
vasrácsot. 

A Lavra összes múzeumainak arany-ezüst tárgyait a 
kommunisták összecsomagolták és elszállí tották. Ugyan-
úgy te t tek a bennünket közelebbről érintő kievi ősmagyar 
vezérsírlelettel, melyet 6 évvel ezelőt t még a lka lmam volt 
tanulmányozni a régi Történeti Múzeumban. Hiányoznak a 
mart inovkai nagy ezüstkincs és a rokon ezüstleletek. A bol-
sevikiek kivonulása u t án a csőcselék rohanta meg a múze-
umokat és nemcsak rabolt, hanem a berendezésekben is 
több helyen nagyobb arányú rombolást vitt végbe. Szeren-
csénkre a régészeti kiállítás a r ány lag keveset szenvedett 
ezekben a napokban. Sok szekrénynek ablakát bezúzták, de 
a tá rgyaka t az ér ték legcsekélyebb ismerete nélkül szakí-
tották le és vitték el helyükről. Je l lemző például, hogy a 
tudományos, vagy múzeális szempontból kevésbbé jelentős 
tarka agyagpasztagyöngyöket erővel leszaggatták. Viszont 
a szkíta művészet ál latalakos bronzöntvényeinek százait, 
vagy a szkíta á l la t -a lakos csontfaragványokat érintetlenül 
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hagyták. Még a szebbnél szebb görög figurális vázák sem 
vonták magukra a csőcselék figyelmét. Ilyen körülmények 
között még a már előbb kivont a rany és ezüstholmik nélkül 
is sokszáz darabból álló szkíta, népvándorláskori és hon-
foglaláskori gyűj temény marad t ránk. Ennek a tudományos 
szempontból felbecsülhetetlen értékű gyűjteménynek a ta-
nulmányozása és feldolgozása a lkot ja itteni munkánk egyik 
részét. Ezt az anyagot lakásunkra szál l í t juk és ott foglal-
kozunk vele. A Lavra-Múzeumban ugyanis az ablaküvegek 
hiánya miatt á l landóan fagypont a la t t i hőmérséklet ural-
kodik. Hivatalos munkánk másik része a Lavra-Múzeum 
anyagának biztosítása, azaz gondos csomagolása. Egymás-
sal párhuzamosan tehát ezt a két munkát végezzük. Az 
egész régészeti gyűj teményt mielőbb el kell száll í tanunk 
a Lavra-Múzeumból, mer t nemcsak a székesegyház, hanem 
a kilátó terrasz egyik része is levegőbe repült, azonkívül 
egyik, a Lavrában lakot t orosz kollégánk állítása szerint, 
egy másik Lavra-beli épület is biztosan alá van aknázva 
és nem lehet tudni, hogy nem fog-e a leggyanúsabb épületek 
egyike, a 92 m magas harangtorony és még egyik, vagy 
másik épület is felrobbanni. Mindez a munka t e l j e s egé-
szében kettőnkre nehezedik, mert német kollégáink megér-
kezésünk után (dec. 13) egy héttel visszautaztak Berlinbe, 
ahonnan csak január közepe tá ján térnek vissza. Helybeli 
segéderőt márcsak a biztonsági szempont miatt sem vehe-
tünk igénybe, a ka tonaság pedig mássa l van elfoglalva. 

Visszatérve a bennünket é rdeklő gyűjteményrészhez, 
ennek feldolgozása következőképpen folyik. Megszerezve 
a megfelelő orosz kiadványokat, azok adatait a z eredeti 
tárgyak segítségével ellenőrizzük. Több esetben kitűnt , hogy 
a publikáció távolról sem nyúj t megfelelő képet az eredeti 
dologról. Még a fényképes reprodukciók sem ütik meg 
mindig a mértéket. A híres Chanenko-gyüj temény kiadvá-
nyának primitívségére pedig csak egy jellemző hibát emlí-
tek: az egyforma felszerelési tá rgyaknál vagy díszítmény-
sorozatoknál sehol sem közli a darabszámot. Sok esetben 
meglepetéssel láttuk, hogy egy-egy közölt tárgyból valójá-
ban egész sorozatok vannak. Egy-egy teljes öv, vagy ló-
szerszám egész garn i tú rá ja kerül t kezünkbe. A régebbi 
orosz kiadványok jóformán csak a régiséganyag műkedvelői 
közléséig jutottak. Gazdag sírleletek leletegyüttesei semmi-
sültek meg a tudomány számára. Maguk a fém- és csont-
tárgyak még így is kimeríthetetlen kincsesbányáját fogják 
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alkotni a tudományos kuta tásnak. Legelső feladatunk tehát 
a publikációk ellenőrzése u tán ennek az anyagnak pontos 
felvételezése. Ez megfelelő tisztogatás u t á n (ami egyes 
bronztárgyaknál napokat is vesz igénybe) fényképezés és 
ra jzo lás ú t j án történik. Az összetartozó fej lődési soroza-
tokat összefüggéseik szemléltetésével fényképezzük. A leg-
ú j a b b követelményeknek megfelelően nemcsak a látszati 
oldalt , hanem a felerősítési szerkezettel e l lá to t t hátsó ol-
da l t is figyelemben részesí t jük. A fényképezést ra jzolás 
egészíti ki. A nehezebben felismerhető részleteket az össz-
kép mellé külön is k i ra jzol juk. Ezek a magyarázó rajzok 
legalább olyan fontosságúak, mint a fényképek. Ezért mind-
jár t úgy kész í t jük azokat, hogy klisírozásra is alkalmasak 
legyenek. A Magyarországon hiányzó orosz kiadványok 
részletes át tanulmányozása csak az eredeti anyag felvéte-
lezésének befejezése után kezdődik 

Ami oroszországi munkánk tudományos eredményeit 
illeti, három heti munka után e r rő l ma még csak általános 
képe t adhatunk. A ter jedelmes raktárak á tkuta tása még 
a jövő feladata . Már eddig is észrevettük, hogy elsőrendű 
szkíta régiségek is rejtőznek az elég rendetlen raktárhelyi-
ségekben. Mégis nagy körvonalakban a következőket mond-
hatom. 

László Gyula tudományos feladatköre: a történeti lo-
vasnomádok n é p r a j z a számára párat lan gazdag kutatási 
terület nyílt meg a föntemlítet t gazdag régiséganyagban. 
Ez irányú kuta tása i máris je lentős eredményt mutatnak fel. 
M á r a krakkói múzeumban olyan fölfedezést tett, amely-
nek úttörő jelentősége lesz a távolabbi kutatások menetére, 
A jakuszovicei hún sírleletekben, melyet mind a krakkói 
múzeum német vezetősége, mind pedig az előzetes svéd 
anyagközlés (Fcrnvännen, 1936, 254. skk. o.) germán lelet-
nek tart , megtalál ta a hún íj aranylemezborí tásai t a húr 
beakasztására szolgáló jellegzetes bevágásokkal együtt. Az 
íj középső részeit borító aranylemezen hosszanti csíkozá-
sok látszanak, mint több magyarországi, eddig föl nem is-
mert hasonló aranylemezen. A svéd publikáció kardhüvely-
borí tásnak mond ja e lemezt. Viszont most nemcsak ez. 
banem más magyar - és oroszországi hasonló a l akú és csí-
kozású aranylemezek rendeltetése is világossá vált. Ezzel 
azonban a kérdések egész sora merül föl. Az e rős megráz-
kódta tásnak kitett íj nem tűrt el végig aranylemez-borítást . 
Ha pedig mégis ilyen borítás fo rdu l elő az íj há tán , akkor 
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az ilyen íjnak nem lehetett gyakorlat i jelentősége. Miután 
éppen a hún kul túrában lá t juk a szimbolikus formák nagy 
szerepét, közelfekvő a feltevés, hogy ez az íj is csak szim-
bolikus fegyver, hatalmi jelvény, melyet t a l án sok minden 
más, hasonló aranylemezekkel bevont fegyverrel és esz-
közzel együtt kizárólag a temetés cé l j á ra készítettek 
volt. A szimbolikus formák (álcsatok, á l f ibulák stb. stb.) 
szerepének kérdése az utóbbi időben merült , föl, mint a 
pusztai kul túrák egyik legmélyebb problémája . Bár a ránk-
m a r a d t for rásanyag természeténél fogva az ú. n. anyagi 
kul túra körébe tartozik, mégis nyilvánvaló, hogy itt a szel-
lemi élet kifejezéstel jes emlékeiről van szó. A kérdés ben-
nünket nemcsak azért érint közelről, mert Magyarországon 
is talál tak hún aranylemezes í jakat és más húnkori szim-
bolikus aranytárgyakat , hanem azér t is, mer t ez a szimbo-
lizáló irányzat a húnok politikai bukása u t án nem szűnt 
meg az oroszországi pusztákon, hanem évszázadokon át 
tovább élt és még a honfoglaló magyarság ku l tú rá jának is 
fontos tényezőjeként jelenik meg. 

László Gyu la jelenleg a szkíta lószerszámoknak és 
egyéb fölszereléseknek bőrmaradványai t tanulmányozza, 
hogy a szkíta bőrművesség technikai fogásait megismerje. 
Az Oroszországban és Magyarországon is r ánkmarad t na-
gyobb számú bronz-, csont- és a ranytá rgyak ugyanis leg-
többször bőrből való felszerelésekhez készültek és e sze-
rint is látták el azokat fölerősítő szerkezettel. Ez a látszó-
lag technikai munka egyúttal alapos elméleti képzettséget 
is kíván. Mert itt is megvannak a történeti összefüggések: 
a lovasnomád fölszerelések egyes teohnikai vívmányai az 
idők változásával, rendszerint a megelőző alakulat egyes 
néptöredékeinek átkerülésével, ú jabb és ú j a b b pusztai nép-
alakulatokra is á tszármaztak. Amikor tehát a honfoglaló 
magyarság nyomait az őshz vidékén keressük, akkor a 
közvetlenül megelőző és még régebbi helyi kul túrák marad-
ványait éppen úgy tekintetbe kell vennünk. 

A kievi múzeum anyagából mindinkább kiviláglik, amit 
a magyarországi leletek a l a p j á n már eddig is lehetett látni, 
hogy a krimi gót kul túrának is volt szerepe a honfoglaló 
magyarság művészetének kialakulásában. Már a tarsoly-
lemezek elemző vizsgálatánál rá jöt tem bizonyos szoros 
összefüggések egykori jelenlétére. A bezdédi tarsolylemez 
keresztje, a szolnok-strázsahalomi tarsolylemez rekeszután-
zatai és más magyar ezüstművek egyes elemei a krimgót 
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kul túra köréből t e r j ed tek el a pusztai népek között . A 
közbeeső időkből az emlékek nagy tömege maradt ránk a 
Lavra-Múzeum kiáll í tásában. Az orosz publikációkból még 
csak megközelítő fogalmat sem lehetet t alkotni ezen fontos, 
a mi szempontunkból átmeneti emlékekről és azok számá-
ról. Mi természetesen minden darabot felvételezünk. A Fe-
kete-tengertől messzire északon ezekben a késői idők-
ben természetesen szó sem lehetett összefüggő, nagyobb 
gót néptömegről, hanem valószínűleg a Dnyeper-vidék hún 
maradék népelemei voltak hordozói ezeknek a tárgyaknak. 
A legnagyobb lelőhelyek egyikén, Pasterskoje gorodiscsén 
(a Dnyeper nyugati pa r t j áná l , a csígirini kerületben) eddig 
sírleletek nem kerültek elő, annál több idevágó szórványos 
darabot találtak. Magyarországon a Kecskemét délkeleti 
ha tárában fekvő Gátéren ásott ki Kada Elek a század 
elején, legújabban pedig a fehérmegyei Csákberényben 
László Gyula pasterskojei típusú nagy bronzfibulát. Ezen-
kívül a pápai Ref. Kollégium régiséggyűjteménye is őriz 
egy ilyen töredéket. 

Ezek után már nem lehet különös, hogy a Lavra-Mú-
zeum anyagában egy bronzból öntött húnkori t ípusú álcsa-
tot talál tunk. Az i rodalomban eddig nemcsak ez a példány, 
de még ez a forma is ismeretlen. Az avarkori á lcsatokkal 
nemrég foglalkoztam éppen a Dnyeper-vidéki emlékek hat 
év előtti tanulmányozása kapcsán. M á r akkor közöltem a 
kiskunhalasi Ref. Kollégium gyűj teményének éremmel da-
tál t magyar á lcsont ját . 

Ezekből a példákból lehet látni, hogy a magyar őstör-
ténet művelését milyen mértékben mozdí tha t ja elő a hazai 
honfoglaláskori emlékanyag tanulmányozása mellett a hon-
foglaló magyarság végleges kialakulási színhelyének régé-
szeti megismerése. Kiev városa honfoglalásunk ide jén Ke-
let-Európa egyik legnagyobb városa volt. Az orosz régészet 
figyelme a legutóbbi időkben kezdett ráterelődni a kievi 
á l lamnak a pusztai népekkel, köztük a magyarokkal való 
szoros kapcsolatára. A kievi, ma már csak romjaiban meg-
lévő Arany Kapu-nál fe l tá r t ősmagyar vezérsír nem áll 
egyedül Kiev város belterületén. N. Karger, szentpétervári 
archeológus 1939-ben ásot t ki egy ú j a b b magyar sírt Kiev 
legősibb városrészében, a Desjatinaja Cerkov te rü le tén . 
Kiev egyik kapu jának U gor ska Vorota volt a neve. Ez a 
kapu nem nyugaton feküdt , hanem kele t re nézett, a Dnye-
perre . Ez a hely a magyarok nevét viselte (Ugorskoje 
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Urocsiscse). Az erre vonatkozó tel jes orosz i rodalmat 
megszereztük. Az U gorskoje Urocsiscse azon a helyen fek-
szik, ahol az átellenes oldalon a nagy puszta i út ( jelenleg 
betonozott, széles út) végződött . Ezen ú t meghosszabbítása 
céljából a Dnyeper-hidat is ide építették. 

Munkabeosztásunkban a r r a törekszünk, hogy mind a 
múzeumi anyagok csomagolása, mind pedig a tudomá-
nyos kutatás párhuzamosan haladjon. Egyik összefügg a 
másikkal. A munka nehézségeinek jel lemzésére elég any-
nyit mondanom, hogy most már több mint egy hete a hő-
mérséklet 20—30 fok közöt t van a fagypont alatt, ami a 
Lavra-Múzeumban az abalküvegek hiányai miatt körülbelül 
20 fok hideget jelent. Mégis azt hiszem, hogy már ez első 
hazautazásunk a lkalmával jelentős tudományos anyagot 
vihetünk magunkkal. M á r az eddig gyű j tö t t anyag feldol-
gozása is hosszú időt fog igénybe venni. 

Legközelebbi jelentésemben előreláthatólag már rész-
letesebben is tá jékozta tha tom a Tekintetes Akadémiá t ku-
tatásaink tudományos eredményeiről és a rak tá rakban 
fel tárandó nagy régiséganyag jelentőségéről. 
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A Magyar Tudományos Akadémia 
AKTÍVUM 

Pengő Pengő 

I. Ingatlanok: 
1. Az Akadémia sajátja 

a) Palotája, bérháza, könyvtárkészlete 
és egyéb felszerelések értéke . . . 

b) A széphalmi birtok és a Kazinczi-
mauzóleum 

2. Alapítványi birtok 
Horváth Mihály hagyatéka 
(Babod-puszta) 

1.525.000 — 

8 0 . 0 0 0 . -

1 4 6 . 0 0 0 . - 1.751.000,— 

II. Értékpapírok: 
1. Az Akadémia sajátja 
2. Alapítványok értékpapírjai . . . . 

3.484.04 
116.941.31 120.425.35 

III. Készpénzkövetelések folyószámlákon: 
1. Az Akadémia sajátja . . 
2. Alapítványok betétei 

IV. Egyéb követelések és átmeneti tételek: 

128.575.18 
524.166.13 652.741.31 

34.747.58 

2.558.914.24 

Budapest, 1942. évi 
X 

A Magyar Tudományos Akadémia Igazgató-

Baranyai Lipót s. k. 
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vagyonmérlege 1942. december 31-én. 
PASS1VUM 

Pengő Pengő 

1. Különféle alapítványok . . . . . . 286.165.86 
2. Adományok és hagyományok 304.954.24 591.120.10 
3. Alapítványok és adományok kamata . . 70.677.34 
4. A gróf Vigyázó-hagyatékból nagyobb 

kiadványok fedezetére tartalék . . . . 126.440,— 
5. Tudományos művek kiadására tartalék 92.032.8/ 

Egyéb tartalékok és átmeneti tétel . . . 35.788.12 127.820.99 
6. Vagyon 1.642.855.81 

2.558.914.24 

december hó 31-én 

A könyvelésért: 
Voit Lajos s. k. 

Tanácsának megbízásából felülvizsgálták: 

Balogh Jenő е. k. 
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A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a v e s z t e s é g -
fARTOZlK 

I. Személyi kiadások: 
1. A főtitkár, fökönyvtárnok és osztály-

titkár urak; az építész, orvos ée 
könyvvezető tiszteletdíjai, az irodai és 
könyvtári személyzet illetményei 

2. Nyugdíjak, segélyek és jutalmak . 
3. Előre nem látott kiadások 

II. Dologi kiadások: 
1. Adók és illeték-egyenérték . 
2. Az Akadémia épületeinek fenntartá-

sára és javítására fordított költség . 
* 3. Fűtés, világítás . . . . . . 

4. A Kazinczy-ingatlan jókarban tartása 
5. Irodai és kisebb kiadások 

III. Tudományos kiadások: 
1. Akadémiai Almanach . . . 
2. Akadémiai Értesítő 
3. Budapesti Szemle 
4. Az I. oeztály és bizottságai . . . . 
5. A II. osztály és bizottságai . . . . 
6. A III. osztály és bizottságai . . . . 
7. Nagygyűlési jutalmak és költségek . 
8. Érdemes tanítók jutalmazására . 
9. Szótári bizottság 

10 Könyvkiadó bizotteág 
11. Könyvtár 
12. Tudományos és irodalmi segélyek . 
13. Tartozások f. é. tudományos kiadá-

sokra 

Pengő Pengő 

71.(161.34 
32.954.50 

3.565.90 107.581.74 

25.200.94 

23.804.50 
17.416.41 

899.80 
9.783.83 77.105.48 

1.674.63 
3.816.17 
8.000.— 

35.423.51 
23.603.49 
22.315.21 
21.630,— 

3.000.— 
13.655.31 
16.326.75 
8.040.43 
8.550,— 

31.487.33 I 197.522.83 

382.210.05 

Budapest, 1942. évi 

A Magyar Tudományos Akadémia Igazgató-

Baranyai Lipót s. к 
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n y e r e s é g s z á m l á j a 1 9 4 2 . d e c e m b e r 3 1 - é n , 
KÖVETEL 

Pengő 

1. Államsegély 
2. A gróf Vigyázó-vagyon jövedelméből tu 

dományos célokra igénybe véve . . . 
3. Házbérjövedelem . . . . . . . . 
4. Könyvek eladásából befolyt összeg . . 
5. Alapítványi és egyéb kamatok . . . 
6. A kultuszminisztérium adománya tanítók 

jutalmazására 
7. Rendkívüli bevételek 

Pengő 

70.000— 

200.000,— 
66.034.98 
36.024.66 

7.998.53 

2 0 0 0 . -
151.88 

382.210.05 

decembei* hó 31-én 

A könyvelésér t : 

Voit Lajos s. k. 

Tanácsának megbízásából felülvizsgálták: 

Balogh Jenő в. k. 

Akadémia i É r t e s í t ő 
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Értékpapírok 1942- december 31-én-

Könyv szerinti 
érték pengőben 

i. Az Akadémia értékpapírjai: 
K. 96.200. n. é. különféle záloglevél 7.70 ; 
K. 8 900.— n. é. Magy. koronajár. és földteherm. kötv. —.71 
K. 2,043.200.— n. é. hadikölcsön 163 44 ! 
Üzletrészek és sorsjegyek 136.19 
Országos földhitelintézeti üzletrész 1 .050— 
40 drb. Pesti Hazai Első takarékpénztári részvény 8 0 0 — 

5 „ Első Budapesti Gőzmalom-részvény . . . . 4 0 — 
12 ,, Belvárosi Takarékpénztár-részvény . . . 36.— 
10 „ Magyar Nemzeti Bank-részvény . . . 1.250 — 1 

II. Alapítványok értékpapírjai: 
Chorin Ferenc-alapítvány : 

329 drb. Magyar Nemzeti Bank-részvény . , . 41.125.— 
Együttesen kezelt alapítványok 97.40 
Fabriczy Sámuel-alapítvány: 

K. 4.400.— n. é. 4% M. Földhitelint. záloglevél —.3b 
K. 208.400.— n. é. 4% M. Földhitelint. záloglevél 16.6& 
9 drb. Borsod-miskolci Gőzmalom-részvény 50.40 
RM. 2.200.— Farbenindustrie-részvény 
4 drb. Deutsche Bank u. Disc. Gee.-részv. RM. 80 — 

a kiegyenlítő hivatalnál letétben: 2.165.77 2 233.19 
Hangya-alapítvány : 

P 1.400.— n. é. Hangya szövetkezeti üzletrész . 500,— ! 
Horthy Miklós-alapítvány (Bp. Ker. és Iparkamara): 

4.000.— dollár 71/г% nostr. Speyer-kötvény és 
191 millió K. 5% 1925. é. kényszerkölcsön-kötvény . . . 25.000,— j 

Kazinczy Gábor és neje alapítványa: 
27 drb. Magyar Nemzeti Bank-részvény . . . 3 . 3 7 5 — 

Kornfeld Zsigmond br. alapítványa: 
137 'U drb. Magyar Nemzeti Bank-részvény 17.156.25 

Platthy György és neje alapítványa: 
3 . 1 2 5 — 25 drb. Magyar Nemzeti Bank-részvény . . . 3 . 1 2 5 — 

Serbán János-alapítvány: 
2 . 5 0 0 — 20 drb. Magyar Nemzeti Bank-részvény . . . 2 . 5 0 0 — 

Unghváry László-alapítvány: 
64 11/25 drb. Magyar Ált. Hitelbank-részvény 1.031.04 
40 drb. Pesti Magy. Kereek. Bank-részvény 1.480.— • 

8 „ Pesti Hazai Első Tptár-részvény 232,— 
32 ,, Rimamurány-salgótarjáni részvény 1.259.43 
30 ,, Osztrák-Magyar Államvasút-részvény 

a kiegyenlítő hivatalnál letétben 252.— 4.254.47 
Weiss Fülöp-alapítvány: 

9.500.— dollár n. é. Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
1%-os záloglevél 17.575,— 

Összesen P 120.425.35 
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Alapítványok, adományok és azok kamatai 1942. december 31-én, 

Tőke Kamat 
P e n g ő 

I. Alapítványok, melyek készpénzben és 
értékpapírban vannak elhelyezve : 

Chorín Ferenc-alapítvány 41.125.— 5.193.01 
Együttesen kezelt alapítványok és kamat . . 22.772.28 — 

Fabriczy Sámuel-alapítvány 2.233.19 3.446.71 
Hangya-szövetkezet alapítványa . . . . . . . 500— 4 8 8 — 
Horthy Miklós-alapítvány (Budapesti Ker. és 

Iparkamara) 25.000— 2.705.95 
Kazinczy Gábor és neje alapítványa . . . . 5.228.42 466.22 
Kornfeld Zsigmond báró ,, 17.156.2^ 1.098.25 
Platthy György és neje ,, 3.125,— — 

Serbán János ,, 2.500— 161.40 1 
Unghváry László „ 4.389.87 3.050.05 
Weise Fülöp „ 20.429.50 85.62 

II. Alapítványok, kizárólag készpénzben 
elhelyezve: 

Benedek Sándor-alapítvány 400— 719.62 1 
Berzeviczy Albert-alapítvány (Magyar Általános 

Kőszénbánya Rt.) 100.000— 15.695.85 
Bizony Ákos- alapítvány 9.000— 5.082.28 
Darányi Ignác- „ 5.240— 1.675.68 
Halmos Izor- ,, 2.272.86 i 3 . 0 6 8 , -
Hegedűs István- ,, 1.800,— 1.871.87 
Kara Győzőné- „ 1.000— 1.074.37 
Kónyi Manó- „ 10.000— 21.14 
Szemző István- „ 1.393.49 2.897.43 
Széchenyi István gróf-alapítvány (Pesti Magyar 

Kereskedelmi Bank) 8.0C0.— 4.029.44 1 

Vészi József publicisztikai alapítvány . . . . 1 .ooo.— ! 620.24 I 
Wellisch Alfréd-alapítvány 1.600— 955.81 

III. Alapítvány földbirtokban: 

Horváth Mihály hagyatéka 146.000,— - — 

Átvitel : 432.165'86 ! 54.406.94 

12' 
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Töke Kamat 

P e n g ö 

Áthozat : 432.165.86 54.406.94 

IV. Adományok és hagyományok határozott 
rendeltetéssel, készpénzben elhelyezve: 

Arany János padja rendbehozáeára és kamat 436.63 — 

Budapest főv. 1941. évi jutalomtétele 15.940.— 583.80 
Döbrentei Gábor siremlékére és kanlat . . . . 275.31 — 

Eötvös Lóránd br. síremlékére és kamat . . . 47.31 — 

Fraknói Vilmos római villájának bérjövedelme • 

és kamat 10.246.23 — 

Győr város adománya 4 . 7 0 0 . - 2.856.65 
Halmos Izor hagyománya ée kamat . . . . 2.284.82 — 

Kőrössy Flóra hagyatéka 64 000— 10.307.82 
Lipótvárosi Casino adománya és kamat . . . 1.063.71 — 

Medveczky Frigyes síremléke és kamat . . . . 134.09 — 

Meskó László hagyatéka és kamat 895.85 — 

Mikszáth Kálmán síremlékére 662.59 726.67 
Molnár Kálmán jutalomtétele 4 . 0 0 0 . - 966.57 
Tisza István gróf müvei kiadására és kamat . . 1 . 183 . - — . 

Körösi Csoma Sándor-ösztöndíj és kamatai . . . 3.084.70 — 

Bérezik Árpád hagyatéka 50.000.— 828.89 

591.120.10 70.677.34 

i 1 

a 



A M. Tud. Akadémia költségvetése 181 

VIII. 

A M. Tud. A k a d é m i a 
kö l t ségvetés - tervezete az 1943. é v második felére. 

I. Az Akadémiai Értesítő füzetének nyomdai kiállítására 
és esetleges közleményeinek díjazására . • 1.900 P 

II. A Budapesti Szemle füzeteinek tiszteletdíjaira . • 4.000 ,, 
III. Hozzájárulás a Budapesti Szemle füzeteinek nyomdai 

kiállításához , , 1.000 „ 
IV. A nagy szótár munkálataira 6.000 „ 

Összesen . . 12.900 P 

Az L osztály é s bizottságai. 

a) l. osztály. 

1. Értekezésekre és emlékbeszédekre . . . . . 500 P 
2. Bírálati díjakra 200 „ 

összesen . . 700 P 

b) Nyelvtudományi bizottság. 

1 A Magyar Nyelvtudomány Kézikönyvének új füzetére 1.000 P 
2. A Nyelvtudományi Közleményekre 3.000 „ 
3. A Körösi Csorna-Archívumra 500 „ 
4. Az előadó úr tiszteletdíja 200 
5. Bizottsági kisebb költségekre 60 „ 

őszesen . . 4.760 P 

c ) Nyelvművelő bizottság. 

1. A Magyarosan c. folyóirat kiadására 3.000 P 
2. Az előadó úr tiszteletdíja 300 „ 
3. Szerkesztői t iszteletdíj ? 100 ,. 
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Л. Egy eegéderö tiszteletdíja 250 ,, 
5. Bízottsági költségekre 100 „ 

összesen . . 3.750 P 

d ) Klasszikus filológiai bizottság. 

1. Az Egyetemes Philológiai Közlönyre 1.000 P 
2. Az előadó úr tiszteletdíja 200 ., 
3. Bizottsági költségekre 50 .. 

Összesen . . 1.250 P 

ej Irodalomtörténeti bizottság. 

1 Az Irodalomtörténeti Közlemények két füzetének szer-
kesztői és írói tiszteletdíjaira és nyomdai kiállítására 2.500 P 

2. Az előadó úr tiszteletdíja 200 ,, 
3. Bizottsági költségekre 50 ., 

Összesen . . 2.750 P 

f j Képzőművészeti bizottság. 

1. Egy mű kiadására 1.000 P 
2. Az előadó úr tiszteletdíja 200 „ 

összesen . . 1.200 P 

A magyar képzőművészet készülő történetére kifizetve 1.800 P 
Maradvány egy mű kiadására 2.600 „ 

%) Néptudományi bizottság. 

1. A Népélet folyóirat segélyére 400 P 
2. A népzenei kiadvány előmunkálataira 760 ., 
3. Az előadó úr tiszteletdíja 200 ., 
4. Bizottsági költségekre 40 

Összesen 1.400 „ 

Az I. osztály és bizottságai összesen 15.810 „ 
A maradványok . . . . . 2.600 ., 
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A II. osztá ly és bizottságai. 

aj II. osztály. 

1. Székfoglalókra és emlékbeszédekre 500 P 
2. Bírálati dijakra 200 „ 

Összesen . . 700 P 

b) Filozófiai bizottság. 

1. Az Athenaeum kiadásához hozzájárulás 1.000 P 
2. Egy mü kiadására 1.000 „ 
3. Az előadó úr tiszteletdíja 200 „ 
4. Bizottsági költségekre 50 ,, 

összesen . . 2.250 P 

Maradvány egy mü kiadására 3.400 ,, 

c j Jogtudományi bizottság. 

1. Az előadó úr tiszteletdíja 200 P 
2 Horváth Barna munkájának kiadására 3.000 .. 
3. Bizotteági költségekre 50 ., 

Összesen 3.250 „ 

d) Történettudományi bizottság. 

1. A Hunyadiak kora következő kötetére 1.500 P 
2. Szentpétery Imre: Árpádházi királyok okleveleinek 

kritikai jegyzéke következő kötetére 2.000 .. 
3. Az előadó úr tiszteletdíja 200 ,. 
4. Bizottsági költségekre 50 .. 

Összesen . 3.750 P 

Maradvány: Szenlpétery Imre: Árpádházi kir. oki. krit. 
jegyzékére 3.000 P 
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ej Hadtörténeti bizottság. 

1 Hadtörténelmi Közlemények tiszteletdíjaira és nyom-
dai előállítására . . . 1.750 P 

2. Az előadó úr tiszteletdija 200 
3. Bizottsági költésegekre 50 ,, 

Összesen: . . 2.000 P 

f ) Nemzetgazdasági bizottság. 

1. A Közgazdasági Szemlére 2.000 P 
2. Az előadó úr tiszteletdíja 200 „ 
3. Bizottsági költségekre . . . . 50 „ 

Összesen . . 2.250 P 

Maradvány értekezésekre 600 P 

g) Archeológiai bízottság. 

1. Az Archaeologiai Értesítő írói szerkesztői tisztelet-
díjaira és nyomdai költségeire 1.500 P 

2. Az Arch. Ért. régi tartozásának törlesztésére 1.000 „ 
3 Az előadó úr tiszteletdíja 200 „ 
4, Bizottsági kültségekre . . . . 50 „ 

Összesen 2.750 P 

Maradvány az előző évről . 1 300 P 

h) Művészettörténeti bizottság. 

1. Folyóirat előkészítésére . 1.000 P 
Maradvány . . f . . . 4.000 „ 

A II. osztály és bizotságai összesen 17.950 „ 
A maradványok 12.300 „ 

i) A Római Magyar Intézet „Fraknói Vilmos" Történeti Osztálya. 

A Fraknóí-villa bérjövedelme fejében a vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. minisztérium által a bizottság cél-
jaira befizetett összegből 1942. végén rendelkezésre 
állt 15.416 15 P 
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A III. osztály é s bizottságai. 

aj III. osztály. 

1. A Matematikai és Természettudományi Értesítőre . 10.000 P 
2 Természettudományi kutatásokra . . . . . . 4.000 „ 
3. Emlékbeszédekre . . . 200 „ 
4. Bírálati tiszteletdíjakra 200 „ 

Összesen . . 14.400 P 
( 

b) Matematikai és természettudományi bizottság. 

I. Tudományos célokra 2.000 P 

2 Az előadó úr tiszteletdíja 200 „ 

3. Bizottsági költségekre 50 „ 

Összesen 2.250 P 

A III. osztály és bizottsága összesen 16.650.— P 
Az I—III. osztály tudományos kiadásai . . . . 50.410.— P 
A Római Magyar Intézet 15.416.15 P 
A maradványok összege . . 14.900.— P 

Szótári bizottság. 

1. Dologi kiadásokra 400 P 
2. Adatgyűjtésre 400 „ 
3. Az előadó úr tiszteletdíja 200 ,, 

összesen . . 1.000 P 

A középkori latinság szótárának Magyar Nemzeti Bizottsága. 

1. Adatgyűjtésre 1.070 P 
2. Állandó munkatársnak . . . . . - , 600 „ 
3. Felülvizsgálatra 200 „ 
4. Az előadó úr tiszteletdíja 200 „ 
5 Egyéb kiadások 50 „ 

Összesen . . 2.120 P 
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Könyvkiadó vállalat. 

Üjabb kötetek kiállítására és szerzői tiszteletdíjára . . 5.000 P 
Készülő kötetek t. díja kifizetve 8.000 P 

Összesen . . 13 000 P 

Könyvtár. 

Folyóiratok kiegészítésére, a legszükségesebb kötések 
költségeire és könyvbeszerzésekre 5.000 P 

Tudományos társulatok és munkák segélyezésére. 

Tudományos társulatok segélyezésére 5.000 P 
A Bécsi Klebelsberg-Történetkutató Intézet Évkönyvére 750 „ 
A Revue des Études Hongroise segélye 750 P 

Összesen 6.500 P 

Coopération Intellectuelle 400 P 

Összes tudományos kiadásokra 98.746.—- P 
A Római Magyar Intézetnél 15.416.— P 
Maradványok 15.673,— P 

Személyzet i kiadások. 

A főtitkár tiszteletdíja félévre 6.000 P 
A főkönyvtárnok tiszteletdíja félévre 2.000 .. 
A három oeztálytitkár tiszteletdíja félévre 3.000 ., 
A főtitkári iroda és a könyvtár alkalmazottainak tisztelet-

díja félévre 10.880 ,. 
Kormányrendelettel ismételten megállapított drágasági 

pótlékok I. félévre 6.000 ,. 
Dudás Kálmán tiszteletdíja félévre 800 ., 
Voit Lajosnak könyvelésért félévre 800 ,. 
Altisztek orvosi kezelése és gyógyezereire 100 ,. 
Előre nem látott (kegyeleti) kiadásokra 1.500 . 
Régi alkalmazottak nyugdíjára és rendkívüli segélyekre 20.000 . 
Újévkor szokásos ajándékokra . . . 2.000 ,. 

Összesen. . . 53.000 P 
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Dologi kiadások iélévre. 

Adók, illetékegyenérték 11.284 P 
Palota és bérház fenntartása 9.000 ,. 
fűtőanyag 7.000 „ 
Villanyvilágítás 2.000 ,. 
Vízdíj 650 „ 
Kéményseprő 250 „ 
Telefon 700 .. 
Ülési meghívók költsége 300 „ 
Postai költségekre 600 ., 
Kiadványok szétküldésére 4.000 ,, 
ídöközi drágulásokra számítva 1.500 „ 
Kézbesítési költségekre 200 , 
Irodai kiadásokra 2.000 ., 
Felvonó 400 „ 
A Kazinczy-emlék fenntartási költsége 1.000 

Összesen . . 40.884 P 

Személyzeti kiadások félévre 53.080 P 
Dologi kiadások félévre 40.084 , 
Összes tudományos kiadások (a Római Intézet nélkül) 83.330 , 

összes kiadások í76.494 P 

A Római Magyar Intézet pénzkészlete 15.416.15 P 

Összesen . . 191.910.15 P 

Várható bevéte lek . 

Államsegély 35.040 P 
Lakbérekből 30.500 „ 
A Vigyázó-vagy ónból 100.000 „ 
Könyvek eladásából 12,000 „ 

Összesen . . 177.540 P 
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VAGYON 

A. két gróf Vigyázó-vágyon kimutatása 

Gróí Vigyázó Sándor- és Ferenc-vagyon 

Pengő 

2 . 

3. 

Pénzkészletek: 
a) Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 

„Hitel" számla 
b) Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 

„Erdövétel" számla 
c) Magyar Általános Hitelbank „Ház-

bér" számla 
d) Magyar Általánoe Hitelbank „Fűtés" 

számla 
e) Magyar Általános Hitelbank „Erdő-

gazdaság" számla 
f) Postatakarékpénztár 37.866. sz. . . 

Értékpapírok: 
a) gróf Vigyázó Sándor-vagyon . . 
b) gróf Vigyázó Ferenc-vagyon . . 

347.446.15 

202.566.88 

51.353.17 

8.333.3H 

48.769.95 
2.559.28 

Ingatlanok: 
a) gróf Vigyázó 

Harta—Bojár 
Csabony 
Mosdós 
Nagyberki 
Kötöny 
Szalkszent-

márton 

Sándor-vagyon . . 
647 k. hold 308 D - ö l 

1.182 
116 

1.755 
2.427 

5.373_ 
11.501 k. 

1.051 
89 

638 
372 

624 
hold 1.482 n - ö l 

1.901.000,-

b) gróf Vigyázó Ferenc-vagyon 
Abony 771 k. hold 967 D-ö l 
Bátya 1.444 „ 1.282 „ 
Rákoskeresztúr 32 ,, 208 „ 
Tószeg 850 „ 1.396 „ 
Uszod 193 „ 1.439 „ 

Pengő 

661.028.73 

32.013.22 
24.340.30 56.353.52 

284.000.-
432.000,-

69.000.-
786.000. -
361.000,-

3.293 k. hold 492 D-ö l 

c) gróf Vigyázó Sándor-vagyon . . . 
VII., Károly király-út 1. sz. bérház 

Gazdasági felszerelések és termények: 

a) Holt leltár 
b) Eleven leltár 
c) Termények, szántás-vetés . . . . 

3.833.000,-

5 5 6 . 0 0 0 -
541.000 -

11.000 — 
329.000.— 
113.006—_ 

1 . 5 5 0 . 0 0 0 -

2.483 000,— 7.866.000— 

240.646— 
2 8 3 . 6 2 5 . -
386.163— 910.434 — 

Átvitel: 9.493,816.25 
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mérlegszámlája 1942. december 31-én. 
T E H E R 

Pengő Pengő 

1. Hagyatéki töke 6.149 600.17 

2. Fel nem használt elözö évi jövedelmek: • 

1941. év végén 170.987.51 
Ebből felhasznált az év folyamán a 
Magyar Tudományos Akadémia tudo-
mányos céljaira 132.000.— 38.987.51 

3.. Hitelezők: 

a) Magyar Nemzeti Bank 100.000,— 
b) gróf Vigyázó Sándorné-vagyon . . 2.442.024.82 
c) Folyószámlán ö l . 230.80 2.603.261.62 

4. Értékcsökkenési tartalék: 

a) VII., Károly király-út 1. sz. bérház 
után 80 0 0 0 — 

b) Gazdasági felszerelések után . . . 836.319— 916.319,— 

5. Tiszta jövedelem 1942. évben 335.760.76 

Ebből felhasznált az év folyamán a 
Magyar Tudományos Akadémia tudomá-
nyos céljaira 200.000,— 135.760.76 

Átvitel: !9.843.929.06 
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VAGYON 

Pengő Pengő 

Áthozat: 9.493.816.25 

5. Adósok: • 
a) M. kir. Igazságügyminisztérium 
b) Folyószámlán 

214.000 — 
110.438.11 324.438.11 

6. Ingatlan vételár-hátralék: 25.674.70 

j 9.843.929.06 

I I 

A Magyar Tudományos Akadémia Igazgató-

Baranyai Lipót s. k. 
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TEHER 

Pengő li Pengő 

Áthozat: ! 9.843.929.06 

9.843.929.06 

i 0 
I I 

A könyvelésért: 
Virágh István 6. k. 

Tanácsának megbízásából felülvizsgálták: 

Balogh Jenő в. k. 

Akadémia i Ër tes i t6 13 
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Gróí Vigyázó Sándor- é s Ferenc -vagyon 
VESZTESÉG 

Pengő 

1. 61.260.29 
2. 31.693.60 
3. 69.768.04 
4.t Végrendeleti terhek 46.339.71 
5- Tőketartozások utáni kamatok 67.301.96 
6. Leírás a Károly király-úti bérház után 20.000.— 
7.1 A Magyar Tudományos Akadémia tudományos céljaira 

200.000.— a folyó évi jövedelemből fölhasznált összeg . . . 200.000.— 
8. Fennmaradó tiszta jövedelem 135.760.76 

632.124.36 

A Magyar Tudományos Akadémia Igazgató-

Baranyai Lipót s. к 

\ 
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eredményszámlája 1942. december 31-én. 
NYERESÉG 

! Pengő 

195.801.93 
2.985.92 

77.589.15 
164.862.11 
143.825.62 
31.036.18 
16.023.45 

! 632.124.36 

A könyvelésért: 
Virágh István s. к 

Tanácsának megbízásából felülvizsgálták: 

Balogh Jenő 6. k. 

Bérbeadott mezőgazdaságok haszonbére 
Vadászati és halászati haszonbérek 
Házilag kezelt mezőgazdaságok . . 
Erdőgazdaságok 
Bérházak 
Tőkejövedelem 
Különféle bevételek 

13* 
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Gróf Vigyázó Sándorné-vagyon 
VAGYON 

Pengő Pengő 

1. Pénzkészletek: 
a) Házi pénztár 22.060.47 
b) Peeti Hazai Első Takarékpénztár 

„Tőke számla" 57.731.— 
c) Pesti Hazai Első Takarékpénztár 

„Jövedelem számla" 98.564.70 
d) Országos Földhitelintézet „Nemzeti 

alap" 6.960.27 
e) Országos Földhitelintézet „Családi 68.844.79 

alap" 
f) Fabank Rt 1.040.143,— 
g) Postatakarékpénztár 5.828. sz. . . 8.162.30 
h) Postatakarékpénztár 6.867. sz. . . 1.787.83 
i) Postatakarékpénztár 22.183. sz. . . 1.008.73 
j) Postatakarékpénztár 49.220. sz. . . 611.21 1.305.874.30 

2. Értékpapírok 107.578.74 

3. Ingatlanok: 
Rákoskeresztúr 1.708 k. hold. 1.514 Q - ö l 462.000,— 
Alsórákosi rétek 2 k. hold 1.093 [Ц-öl 5.000.— 467.000,— 

4 Gazdasági felszerelések és termények: 
a) Holt leltár 6.442 — 
b) Eleven leltár 7.100,— 13.542,— 

5. Adósok. 5. 
a) Gróf Vigyázó Sándor- és Ferenc-va-

gyon 2.442.024.82 
b) Folyószámlán 2.032.848.— 4.474.872.82 

6. Ingatlan vételárhátralék 33.077.76 

6.401.945.62 

A Magyar Tudományos Akadémia Igazgató-

Baranyai Lipót s. k. 
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mérlegszámlája 1942. december 31-én, 
TEHER 

Pengő Jí_ Pengő 

h 

1. Hagyatéki töke 3.148.511.63 

2. Fel nem használt előző évi jövedelmek . 70.640.67 3.219.152.30 

3. Bizományba adott parcellázások: 
a) Jászberényi-út 3.053.068.20 

I 
4. Hitelezők: 

a) Folyószámlán 2.535.94 

5. Értékcsökkenési tartalék 13.542.— 

6. Tiszta jövedelem 113.647.18 : 

6.401.945.62 

A könyvelésért: 

Virágh István s. k. 

Tanácsának megbízásából felülvizsgálták: 

Balogh Jenő в. k. 
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Gróf Vigyázó Sándorné-vagyon 
VESZTESÉG 

Pengő 

1. Igazgatási kiadások 36.621.61 
2. Dologi kiadások 5.419.42 
3. Adók és il letékek 9.154.34 
4. Végrendeleti terhek . . 80.116.45 
5. Tiszta jövedelem 113.647.18 

244.959,— 

A Magyar Tudományos Akadémia Igazgató-

Baranyai Lipót s. k. 
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eredmény számlája 1942. december 31-én, 
NYERESÉG 

Pengő 

1 . 

. . . . 

! 

Bérbeadott mezőgazdaságok haszonbére j 30.341.02 
2. Erdőgazdaságok bevétele 25.751.83 
3. Tőkejövedelem . . 108.029.70 
4. Különféle bevételek 720,— 
5. Áthozat az előző évi fel nem használt jövedelmekből 80.116.45 

244.959,— 

A könyvelésért: 

Virágh István s. k. 

Tanácsának megbízásából felülvizsgálták: 

Balogh Jenő s. k. 
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X. 

Gróf Széchenyi István katonáskodására vonatkozó 
íratok. 

(Befejező közlemény.j 

61. 
A galíciai főhad parancsnokság a 4. huszárezredhez. 

Lemberg, 1827. júl. 22. 
A Széchenyi-Múzeumban levő másolat után. 

Copia R. 5924. Der к. к. Hofkriegsrath hat vermöge 
des herabgelangten Rescriptes7 4 den 12ten d. M. — Nr. 
3541 auf das daher beförder te diese part ikulare des in 
vorigen J a h r e von dem Regiment als Rittmeister ohne 
beybehaltung des Characteurs mit Quitt irung ausgetret te-
nen S tephan Grafen Széchenyi über die in den Jahren 1813 
und 1814 aus verschiedenen Aerarial ische Kassen mit 
1968 Fl. 50 kr. С. M. empfangene Reise Vorschüsse zu er-
wiedern befunden, dass dieses Reise Par t iculare dem be-
stehenden bekannten Systeme zufolge dermahl nach 13 
und rücksichtlich 14 J a h r e n umsoweniger zur Liquidirung 
mehr geeignet ist, als Graf Széchenyi die zu diesen Regi-
ment e rha l tenen offenen Ordres beizubringen nicht im 
Stande ist. 

Wovon das Regiment zur Erledigung samt allen Ver-
handlungs Acten hier rückfolgenden Berichts74 von 7ten 
April 1827 No 252. zu dem Ende verständiget wird und 
wie der к. k. Hofkriegs Rath zugleich ausdrücklich anbe-
fiehlt dem Grafen Széchenyi, nach der von ihm ausge-
stellten Haftung-Reverse zum Ersätze nicht allein der 
hier erwünschten, sondern auch der vermöge der Final 
Persönlich Abrechnung e twa noch unberichtigte Aerar ia l 
Schuld im gehörigen W e g e zu erhal ten und sich den Voll-
zug dieser Entscheedigung um so sorgfältiger angelegen 
seyn zu lassen, als das Regiment fü r die Hereinbringung 
dieser Schuld zu haften hat . 

71 Ismeretlen. 
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Lemberg, am 22 July 1827. In Verhinderung des 
Commandanten Piccard7 5 FML. 

198. Vidi Divisions Commando Lemberg den 29ten 
Ju ly 827 Vlasits76 FML. 

317. Vidi Brigade Commando Rohatin a m 1. August 
1827. 

Legedits'7 Obers ter als Inter im Brigadier. 
Concordat Originale in Beurlaubung des Herrn 

Obersten 
Vrana m. p. Major . 

62. 
A pozsonyi városparancsnokság gr. Széchenyi Istvánhoz. 

Pozsony, 1827. júl. 29. 
Eredetije a Széchenyi-Múzeumban. 

No 2276. An den Herrn Gra fen Stephan v. Széchényi 
vormaligen Her rn Rittmeister des löbl. L. G. Hessen Hom-
burg 4ten Hussaren Regiments Allhier . 

Das Platz Comando hat den Herrn Gra fen den 7ten 
März v. J . sub No 1753TS den hohen Truppen Divisions 
Comando Befehl von 5ten des nämlichen Monaths No 57 
wie auch die Zuschrift des löbl. L. G. Hessen Homburg 
4ten Regiments ddo Tarnopol vom 23ten Feb rua r 1. J . N r 
116 mit dem dienstfreundschaft l ichsten Ersuchen Über-
macht , die Legung und respective Rectificirung des dem 
Her rn Grafen untern 14ten November v. J . mit der hier-
ortigen Zuschrift No 1366 zugesendeten Reise Part iculars 
gefälligst zu veranlassen; und sodann sämmtliche 22 
Stück Communicate dem P la t z Commando zur anbefohle-
nen Berichterstat tung zurückzusenden. 

Da die Erledigung dieses Gegenstandes bereits von 
dieser hohen Stelle urgirt worden ist; man dem hohen 
Auf t r ag dennoch bis itzt noch nicht nachkommen kann; 
so werden Hochdieselben wiederhollt höflichst gebeten, 

7ä Piccard János altábornagy, lembergi hadosztályparancsnok, 
a lembergi főhadparancsnok helyettese. 

78 Vlasits Ferenc lembergi hadosztályparancsnok. 
77 Legedics József az 1. huszárezred parancsnoka 
78 Lásd a 60. sz. alatt. 
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diesen Gegens tand, sobald als möglich gütigst e r ledigen 
und a n h e r senden zu wollen. 

P ressburg am 29ten J u l y 1827 
Gregor v. Nehiba H a u p t m a n n 

P l a t z Commandan t . 

63. 

A 4. huszárezred a pesti hadosztályparancsnoksághoz. 

Tarnopol , 1827, november 13. 

Eredetije a Széchenyi-Múzeumban. 

No 794. An Ein Wohllöbl . kaiser l . königl. Mil i tair 
Fe ld T r u p p e n Divisions Commando zu Pest . 

Tarnopol am 13ten November 1827. 

Zu Folge der Weisung7 '1 des wohllöbl. к. k. T r u p p e n 
Divisions Commando d d o Presburg a m 3 September 1827 
No 238 wurde dem Regimente die Mit thei lung gemacht , 
dass der im diesseitigen Regiment gedienter und mi t Cha-
rac teur ausge t re t tene H e r r Ri t tmeis ter S tephan Graf Szé-
chényi nunmehr zu Pes t domicilire. 

Demselben wurde mit dem hieror t igen Berichte' ! l von 
I l t e n Augus t 1827 No 530 die herabgelangte hohe Gene-
ral C o m m a n d o Verordnung*" ddo Lemberg am 22ten J u l y 
1827 R. 5924 durch das besagte wohllöbl . к. k. Divisions 
Comando in Abschr i f t zugestell t , wor inn ihm von dem 
hochlöbl. к. k. Hofkr iegs ra the mit te ls t Rescr ipt vom 12ten 
J u l y 1827 Z. 3541. das unter legte Reise Pa r t i ku la re über 
die im J a h r e 1814 a u s w ä r t s e m p f a n g e n e Vorschüsse von 
1968 Fl. 50 kr. C. M. nicht l iquidirt mithin zur Zah lung 
fürgeschr ieben wurde , wornach derse lbe nach Absch lag 
seiner Final Abrechnungs F o r d e r u n g eine aerar ia l Schuld 
von 1937 Fl. 7 kr. und eine Uni formirungs Schuld von 121 
Fl, zusammen 2068 Fl . 7 kr. C. M. dem Regimente zu be-
richtigen ha t ; diese Schuld ha t der besagte Her r Graf nach 
de r hierort igen Weisung und zwar die aerar ia l u n d Uni-
formirungs Schuld sepa r i r t gegen eine auf das Lemberge r 
Provinzial Kriegs Zah lamt lau tende Ver lags Qui t tung zu 

7" Ismeretlenek. 
80 Lásd a 61. sz. alatt. 
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Gunsten des Regiments a n die P r e s b u r g e r oder a n d e r e 
Kriegs Cassa abzuführen . 

Nachdem a b e r die Berichtigung von den e r w ä h n t e n 
H e r r n Gra fen bis nun zu noch nicht geschehen ist; so 
wird Ein wohllöbl. к. k. Truppen Divisions C o m m a n d o 
gehorsam gebethen, n a c h d e m das Reg imen t für die H e r -
einbringung dieser Schu ldpos t nach de r vore rwähnten ho-
hen Verordnung veran twor t l i ch gemacht wird; dense lben 
wohlgefäll igst verhal ten zu wollen, das s e r diese B e t r ä g e 
nach der gegebenen W e i s u n g so schieinig als möglich be-
richtige, und dadurch d a s bestehende Activum sowohl 
decken, als auch um im S t a n d e zu seyn, das ihm gehör ige 
in der diesseitigen Reg iments Cassa a u f b e w a h r t e A u s t r i t t s 
Cer t i f icat mit dem von Sei ten des Regiments zu b e s t ä t i -
gen kommenden Klausel (dass derse lbe volle Richt igkei t 
gepflogen habe) doch e inmal an selben aushändigen zu 
können. 

Annoch f indet m a n gehorsamst zu bemerken, dass 
wenn dieser H e r r Graf dermahlen sich nicht zu P e s t h 
au fha l t en sollte, derse lbe ganz sicher wieder in Zinken-
dorf nächst P resburg domiciliren wird , wornach das Nö-
thige wohlgeffäl l igst d a h i n eingeleitet werden wolle. 

Chev, Fackh Obe r s t 
Praes . Pes th . den 10 J ä n n e r 1828 

Br. W e r n h a r d 8 1  

G. M. 
64. 

A 4. huszárezred a budai íöhadparancsnoksághoz. 
Tarnopol , 1928. j anuár 26-án. 

A Széchenyi-Múzeumban levő másolat után. 

No 75. An Ein H o h e s Kaiserlich-königliches Mil i ta i r 
Genera l Kommando in Hungarn zu Ofen . 

Tarnopol am 26ten J ä n n e r 1828. 
Laut d e r hier in beglaubigter Abschr i f t an l iegenden 

dem Regimente zugekommenen hohen Genera l C o m m a n d o 
Verordnung 8 2 ddo Lemberg am 22ten J u l y 1827 R. 5924, 
hat der к. k. Hofk r i egs r a th mittelst hohen Rescipt8 3 vom 

81 Br. Wernhard Pál tábornok. 
82 Lásd a 61. sz. alatt. 
83 Ismeretlen. 
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12ten Ju ly 1827 F. 3541. auf das daher unterlegte Reise 
Part iculare des am 15ten Apr i l 1826 von dem Regiment 
a l s Rit tmeister ohne Beybehaltung des Characteurs mit 
Quittirung ausgetret tenen Her rn Grafen Stephan Széché-
nyi, über die von selben im Jahre 1813 e t 1814 aus ver-
schiedenen Aerar ischen Cassen empfangenen Reise Vor-
schüsse von 1968 Fl. 50 kr. Convent. Münze nicht zu 
liquidiren befunden, wobei dem Regiment aufgetragen 
wurde, diese und die etwa noch unberichtigte Aerar ia l 
Schuld vermög Final Abrechnung, in gehörigen Wege un te r 
Dafürhaf tung so schläunig als möglich hereinzubringen. 
Zufolge dieser Anordnung8 3 ha t man sogleich mittelst de r 
Zuschrift am I l t e n Augusti 1827 No 549 die obige hohe 
E r s c h l i e s s u n g demselben bekannt gegeben, und ihm seine 
Schuld folgendermassen ausgewiesen, a l s : Vermög de r 
von dem H e r r n Grafen bes t ä t i gen Final-Abrechnung ist 
eine Forderung entfallen von 

77 F l 45 xr C. M. 
Am Schlüsse in dieser Abrechnung sind 
demselben die auswär t s empfangenen und 
nicht l iquidirten Reise Vorschüsse zur 
Schuld ausgewiesen worden mit 

2014 Fl . 50 xr. C. M 

wornach, wenn die Forderung entgegen-
gehalten wird, noch eine Schuld ver-
bleibt von 1937 Fl. 7 xr 

Sage Ein Tausend Neun Hunde r t Dreissig Sieben Gulden 
7 xr. C. M. die von demselben dem hohen A e r a r zu berich-
tigen kommen. 

Ausser diesen Betrag hat her Herr Graf , vermög sei-
ner untern 7ten J u n y 1826 No 541 überschickten Abrech-
nung eine Schuld auf Uniformirung von 131 Fr . C. M. zu 
bezahlen. 

Das Regiment hat zugleich untern I l t e n August 1827 
Mo 550 das Fe ld t ruppen Divisions Commando zu Press-
burg gebethen, wegen der schleunigen Hereinbringung 
dieser zwey Schuldposten von dem H e r r n Grafen das 
nöthige einzuleiten und eben so auch das Pes t e r Truppen 
Divisions Commando untern84 13 November 1827 No 794, 

1,4 Lásd a 63. sz. alatt. 



205 Gr. Széchenyi István katonáskodására vonatkozó iratok 

jedoch blieb bis Da to die Verwendung des Regiments o h n e 
Erfolg. Man ha t auch zur Sicherstel lung d e r Ge lde rha l t ens 
wegen das f ü r demselben von der Hohen Stel le herabge-
langte Aus t r i t t s -Cer t i f i ca t in der Regiments Kasse depon i r t 
und ihn vers tändiget , dass das Regiment dieses ihm nicht 
eher aushändigen könne, bis nicht die volle Richtigkeit 
h ieror ts gepflogen seyn wird , es scheint aber , a ls wenn d e r 
Her r Graf sowohl wegen d e r Richtigkeits Pf lege, a ls a u c h 
wegen Erha l t seines Cer t i f ica t s gar kein wollen habe. 

Der Her r Graf domicil ir t zu Zinkendorf bey P r e s s -
burg. Ein Hohes к. k. G e n e r a l Commando wird he sha lb 
ganz gehorsamst gebethen, da dem Regiment auf eine a n d e r e 
A r t die Hereinbr ingung d e r beyden Schuldbe t räge von d e m 
mehr e rwähn ten Her rn G r a f e n nicht möglich wird, hoch-
geneigtest veran lassen zu wollen, dass derselbe die Be-
richtigung ehemöglichst pf lege . 

In Beur laubung des H e r r n Oberst V r a n a mp. M a j o r 
58. Vidi Br igade C o m m a n d o Brzezan a m 29. 1828. 
Auersperg8"' m. p. Commandan t . 
487. Vidi Vlasits8 6 F . M. L. 

Vidi Bourget8 7 F . K. C. m. p. 
Vidi k. k. Gall izisches G. Kommando. 

Lemberg den 7. Febr . 1828. Frenel8 8 

65. 

A budai főhad parancsnokság a magyar helytartótanácshoz 
Buda, 1828. febr. 20. 

A Széchenyi-Múzeumban levő másolat után. 

Copia R. 1140. Note. 
Das Einschreiten81 ' des Hussaren Regiments Hessen 

Homburg No 4. von 26. J ä n n e r 1828. um die Here inbr in -
gung der d o r t h a f t e n d e n Aerar ia l und Uniformirungs-
Schulden des ohne beybeha l tung des Cha rac t e r s ausge-

85 Gr. Auersperg Maximilian tábornok, galíciai dandár-
parancsnok. 

se Vlasits Ferenc altábornagy, lembergi hadosztályparancsnok. 
87 Bourget Károly hadíbiztos. 
88 Gr. Hennequin von Frenel und Curel Ferdinand Péter (az 

előző kimutatásokban Fresnel János Károly) lovassági tábornok, 
galíciai főhadparancsnok. 

89 Lásd a 64 sz. alatt. 
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t ret tenen Rit tmeisters Gra fen Stephan Széchényi von 1937 
Fl. 7 X und 131 Fl. — zusammen 2068 Fl . 7 x. C. M. hat 
man die Ehre Einer Löbl. Königl, Hungarischen Sta tha l te rey 
in der Anlage mit dem Ersuchen zu übermachen, den ge-
nannten Her rn Grafen zu r Erlegung dieses Betrages bei 
der Pressburger Kriegs-Kassa gefällig anweisen und vor-
läufig die getroffene Einleitung, zu seiner Zeit abe r das 
Resultat mit dem Kriegs-Kassa Abfuhrsscheine über die 
erlegte Summa und bei Rückschluss der Communicate 
geneigt hieher eröfnen zu wollen. 

In Abwesenheit Sr. Königl. Hoheit 
An Eine Löbl. königl. Hungarische Statthalterey.™ 

66. 
A magyar helytartótanács Sopron megyéhez. 

Buda, 1828. március 11-én. 
A Széchenyi-Múzeumban levő másolat után. 

Copia 6699. Illustrissimi ect. 
Ex ad j acen t e cum Provocatis Supremae Armorum 

Preaefec turae Hungaricae Insinuatio P r a ( e a ) t t ( a c t ) a e D 
(ominationis) Vestrae uberius prespecturae sunt, qualis in 
Comité S tephano Széchenyi condam Epuitum Magistro 
formetur Aerar ia l is praesensio. 

Penes quorum Communicationem Consilium hoc Re-
gium Lo(cum)t (enen) t ( ia ) le Pra t tas D. Vestras hisce in-
viandas habet ; ut audito antela to Comité de procuranda 
Aerarial is h u j us praesensionis complanatione provideant, 
ac subin seu de Effectu seu vero de subversantibus Cir-
cumstantiis Relationem praessent . Datum ex Consilio Re-
gio Lottli Hungarico Budae die 11 Márt i i Anno 1828 ce-
lebrato. 

P rae t t a rum D. Vest rarum Benevolus ad officia pa ra -
tissimi Comes Fidelis P a l f f y mp. Ioannes Comes Erdődy mp. 

Commitatui Soproniensi. 
1308. Konkoly László feö Bíró Ürnak, Mgos Gróf 

Széchényi István Ürral leendő Közlés és Tudósítás vé-
gett kiadandó. 

"" Ezt a helytartó tanács elküldötte Sopron megyének. A megye 
Konkolyi László főszolgabíró útján közölte a rendeletet gr. Széchenyi 
Istvánnal. 
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» Kiadta Hőgyészy Pál feö Jegyző. A d Acta part. Congr. 
12. Április 1828. 

Közöltetet te Kiss Czenken 4 Julii 1828 
Konkoly László feő Bíró által . 

67. 
A pesti városparancsnokság gróf Széchenyi Istvánhoz. 

Pest, 1829. május 9-én. 
Eredetije a Széchenyi-Múzeumban. 

Das Hussaren Regiment Geramb No 4 ist un te rn 
28ten März d. J.'" e rneuer t beim hierländigen hohen Ge-
nera l Commando um die Hereinbringung der von Euer 
Hochgebohren an dieses Regiment ha f t enden Aerar ia l -
schuld pr. 2068 Fl. 7 xr. C. M. eingekommen. Diese hohe 
Stelle hat demnach mit d e r Verordnung vom 23ten Apr i l 
d. J . R. 2836 dem Müitair Stadt Commando dem A u f t r a g 
ertheilet Hochdieselben auf die baldige Abfuh r des obbe-
zeichneten Schuldbetrags zum Ofner provinzial Kriegs 
Zahlamte zu erinnern. 

Indem m a n sich dieses hohen Auf t r ags entlediget, 
ersucht man zugleich über die geleistete Zahlung den 
Kriegs Cassa Abfuhrsschein, oder wenn dagegen Umstände 
obwalten, die umständliche Erklärung darüber a n h e r 
gefällig abgeben zu wollen. 

Pesth den 9ten May 1829. Br W e r n h a t d t 
G. M. 

An den Herrn Grafen Stephan Szétsény Hochgeboren 
allhier. 

68. 
Gr. Széchenyi István a pesti városparancsnoksághoz. 

Pest, 1829. máj , 12-én. 
Az eredeti fogalmazvány után. 

Antwort auf A 
(t. i. a m á j . 9-i iratra.) 
As das Hochlöbliche к. к. Pes te r Militair S tadt -Commando 

In erwiederung der löbl. Zuschrift Pes t den 9ten März 
81 Ismeretlen. 
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1829я2 habe zu erwiedern, dass ich ers t kürzlich al le Do-
cumente in die Hände bekam, durch welche ich nach a l len 
Formen und Regeln ausweisen werde, dass ich nicht nur 
die von mir ungerechter Weise geforder ten 2068 Fl. 7 xr. 
С. M., sondern auch eine bedeutende Summa darüber aus 
meinem eigenen Beutel in Dienst Geschäf ten ausgelegt 
habe, was ich bereits erwiesen hätte, wenn mich die Kürze 
der Zeit, besonders aber eine langwierige Krankheit d a r a n 
nicht gehindert haben würden. 

Pest 12ten Mai 1829. 

69. 
Gr. Széchenyi István Sopron megyéhez. 

Sopron, 1829. május 16. 
A Széchenyi-Múzeumban levő másolat után. 

In obsequium Benigno-Gratiosi Excelsi Consilii Lo-
cumtenentialis Hungarici ddo 11-ae Márt i i 1828 sub No 
6699":i erga Supremae Armorum Prae fec tu rae Hungaricae 
ddo 20-ae Februar i i e j u sdem Anni sub No 1140 in eo 
factam requisitionem'3 ut Conhaerenter Remonstrat ion! 
J . Regiminis Hussarorum Hessen-Homburg N-' 4-ti ddo 
26-ae Januar i i 1828 Supremae Armorum Praefec turae 
Hungaricae exhibitae, pecuniae Aerrar ia les 2068 fnos 7 
xr-os Conventionales efficientes, per infrascr iptum Annis 
1813 et 1814 e diversis Aerrar ial ibus Cassis pro tegendis 
itinerum per infrascriptum velut illius temporis Equi tum 
Magistrum e Mandato Superioritatis suae perficiendorum 
expensis e rga reddendas Rationes ant ic ipa to levatae, a b 
mfrascr ipto incassenlur, Cassaeque Mili tari Posoniensi 
inferantur, ac super effectiva Summae praeexposi tae depo-
sitione ex t r adandae Quietantiae supremae Armorum 
Praefec turae Hungaricae t ransmit tantur a d J . Comitatum 
Soproniensem cum eo demissi, et cum infrascripto e Pa r t i -
culari nunc fat i Comitatus Congregatione die 12-a Ápri l is 
1828"4 Anni servato communcati Intimati, ut Summa supe-
rius exposita incassetur, aut de subversantibus circumstan-
tiis Relatio praestetur , Infrascr iptus demisse declarat : 

Quod posteaquam Anno 1814 Declarant i per Hostem 

Lásd az előző iratot. 
93 Lásd a 66., 65. és 64. sz. iratot. 
64 Lásd a 66. sz. iratot. 
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omnis ipsius sarcina, consequenter ac ta quoque, et Docu-
menta adempta fuissent horumque in defec tu super p raea t -
tactis Aerrar ia l ibus per se levatis summis, Rationes confi-
cere citra inspectionem originalium, respectivis Cassis A e r -
rarialibus per ipsum e x t r a d a t a r u m Quietantiarum impos-
sible fuisset, erga Provocationen J . Regiminis ddo 26-a 
Mart i i 1825s'5 sub No 180 dimissam, 18-a Április96 e j u s d e m 
Anni J . Regimini supplex exstitit, u t nunc a t t ac ta rum 
Quietant iarum secum in Origine f i endam communicatio-
nem, prout e t id sua via exoperar i dignaretur, u t 
non obstante eo, quod tempus praescr ip tum pro dandis 
Rationibus jam prae ter lapsum sit ex incident! tarnen gra-
ves illius circumstantiae, quod omnes ill ius res per hostem 
occupatae fuerint , Indultus pro praesentandis Rationibus 
eidem concedatur; hujusce Recursus"' sui in sequelam ddo 
2-ae Januar i i 1826 sub No 9 penes submissionem in 9 
frustr is originalium des idera tarum Quietantiarum i l lam 
l(ntimi) Regiminis obtinuit Invitationem, ut aut indilate 
Rationes suas super qual i ter et quo conversis levatis A e r -
rarialibus pecuniis submittat , aut super earundem Cassae 
Aerrar ial i interventa renumerat ione quietantias t ransponat , 
coherenter his ordinibus Anno eodem 1826 Mense M a j o 
Rationes Suas'1* J . Regimini submisit, quibus per Caesareo 
Regium Aulae Bellicum Exactoratus Officium 2 6 - a ' S e p -
tembris A ( n n ) o 1826 sub No 8083 revisis,"* et Erogationi-
bus declarantis in 1498 Fr i s 29 xris Conv. Monetae p ro 
realibus adinventis, Cassae Aerrariali rebonificandi expo-
siti sunt, 438 F (lore) ni 38 xri C. M. item per Cassam 
Regiminis p ro Uniformi e t quibusdam aliis expensis 131 
F(lore)ni , in Summa 569 F(lore)ni 38 xr i Conventionales, 
quos et iam Aerar io Regio represolvere et Cassae Salis 
Officii in L(ibera) et R(egia) Civitate Soproniensi exi ten-
tis indilate inferre velle semet humillime offert. Equidem 

Excelsum Consilium Aulae Bellicum medio rescript! 
sui ddo 12-ae Ju ly 1827 sub No 3541 editi98 intimât: per 
declarantem quorsum et qualiter f ac ta rum conversionem 
levatarum e Cassis Aerrar ia l ibus pecuniarum liquidari 
amplius eo minus posse, siquidem prae te rquam quod tem-
pus dandarum super similibus Rat ionum de systemate 

85 Lásd az 51. sz. iratot. 
, e Lásd az 52. sz. iratot. 
e7 Lásd az 54. sz. iratot. 
88 Ismeretlenek. 

Akadémia i É r t e s í t ő 14 
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praef ixum jam pridem prae ter lapsum sit, neque ordines 
patentes real í tatem et legali tatem praetensive per Decla-
rantem factorum Int inerum evincere debentes produci va-
leant, ideoque totius e Cassis Aerrar ia l ibus levatae Summae 
incassatio J . Regimini sub onere responsionis injungitur . 
Interim momentosa illa Declaranti al io et iam ex incidenti 
nimium damnosa nunquam in dubium sumpta, neque 
difficultari valente circumstantia, quod cum manifesto pro-
priae et iam personae periculo inter medium hostium Alt is-
simum exequens Regium servitium, omnis sibi per hostem 
adempta sit sarcina, Excelsum Consilium Aulae Bellorum 
eo determinari sperat declarans, ut in extraordinario hoc 
Casu a str icto observamine systematis praestituti p r ae -
scindendo posi tarum et per Exactora tum Caesareo Regium 
Aulae Bellicum jam et iam lus t ra tarum Rationum suarum 
acceptat ionem eo minus diff icultare dignabitur, cum ab eo 
tempore reinventis Pa tent ibus Ordinibus eosdem in f ide-
dignis vidimatis Copiis híc sub A. B. C. D. et E. in 5 f rus -
tis demisse advolvere quoque valeat; quibus evicta Inti-
nerum per se factorum real i ta te Rationes, coherenter Or -
dinibus"8 a b J . Regimine ddo 2-ae Januar i i 1826 sub No 
9 acceptis positas et per Exac tora tum Consilii Aulae Bel-
lici lus t ra tas ratihaberi, supernatant iumve 569 F( loren)um 
38 xrurn C. Monetae Salis Officio Soproniensi f iendam 
illationem Benigne admitti supplicat. 

Sopronii 16 May 1829. 

70. 
Gr. Radetzky József gr. Széchenyi Istvánhoz. 

Buda, 1829. május 24. 
A Széchenyi-Múzeumban levő másolat után. 

Hochgeborner Graf ! 
In folge Ihres mir richtig zugekommenen Ansuchens 

vom gestrigen Dato9" übermache ich hier beiliegend, sowohl 
das Zeugniss über Ihre Verwendung in denen Feldzügen 
von 1813 und 1814, als auch die Dupplicate der in Verlust 
gerathenen, auf Ihre gemachten Courirreisen in jener 
Epoche Bezug nehmenden offenen Orderes , wie ich solche 
in meinen Journa l s Notaten vorgemerkt gefunden habe. 

99 A levél ismeretlen. 
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Genehmigen Sie, lieber Graf bey dieser Gelegenheit 
die erneuerte Versicherung jener besonderen Hochachtung, 
mit welcher ich verharre 
Ofen, den 14ten May 1829 

Ihr 
V gehorsamer Diener 

Gr . Radetzky 
Die Urschrift gleichlautend 

Petrich Cad1 0 0  

Mellékletek: 

7 О/а. 
Attestat 

Nachdem ich mich sowohl selbst noch ganz genau 
erinnere, als auch aus meinen nachgeschlagenen Journals-
Notaten mir die volle Gewissheit verschaff te , dass der 
ausgetret tene H e r r Rittmeister Stephan Graf Szecsény in 
denen Feldzügen 1813 und 1814 in der Suite des Fe ld -
marschal ls Fü r s t en Schwarzenberg stand; und in dieser 
Eigenschaft theils mit mündlichen, theils mi t schriftlichen 
Auf t rägen an die verschiedenen Chefs d e r combinierten 
Armee von mir in mehreren Angelegenheiten selbst von 
Schlachtfeldern entsendet w u r d e und namentl ich die, in 
denen von einer unterm 24ten August 1813 — dann 5ten 
und 25ten J ä n n e r , 25ten Februar , l ten Apr i l und 8ten 
May 1814 demselben ausgestel l ten offenen Ordres be-
zeichneten Courirreisen richtig gemacht habe : so nehme 
ich nicht den geringsten A n s t a n d solches hiemit auf Ver-
langen zu bestätt igen; und die Duplicate de r obbenanten 
Ordres , an die Stelle der in Verlust gerathenen Originalien 
ausfolgen zu lassen. 

Urkund dessen mein Namensfert igung und beige-
drucktes Siegel. 

Ofen den 24ten May 1829 
Graf Radetzky 

General der Cavallerie 
P. h. 

Unterschrif t gleich 
Petrich FKCad . 

im Petrich Károly Feldkriegs Commissariats Adjunct. 

14* 
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70/b. 
6 d a r a b nyilt pa rancs : 

1, Offene Ordre 
Für den kays. königl. Herrn Rittmeister S tephan 

Graf Szécheny des l t e n Uhlanen Rgmts Graf Merveldt , 
welcher als Courir mit wichtigen Depechen (an S e Ma je -
staet dem Kayser nach Postelberg mittelst der P o s t bey 
Tag und Nacht abzugehen und auf dieselbe Weise wieder 
zurückzukehren hat). Demselben wird auf der Reise, nebst 
Verrechnung der Postauslagen auch — erforderl ichenfal ls 
— das doppel te Posti l lons Trinkgeld zu verrechnen be-
willigt. 

Sämtliche Militair behörden werden hiemit beauf-
tragt, die Zivilbehörden a b e r geziemend angegangen, die-
sen in al lerhöchsten Dienstereisenden Herrn Rittmeister, 
allen möglichen Vorschub und Hülfe zu leisten. 

(Hauptquar t ier Sayda in Sachsen am 24ten Augus t 
1813.) 

Ihro österreichisch kays. könig. Apostolischen Ma-
jestaett wirklicher Geheimer Rath und Kämerer, Com-
mandeur des Milit. Mar ien Theresien Gross Kreuz, des 
St . Leopolds und Ri t ter mehreren Orden, Feldmarschal l 
Lieutenant und Chef des General Quar t ie r Mstr S taabs 
der Haupt Armée 

Rade tzky P. h. 
Dass obliegende Abschr i f t mit dem vorgewiesenen und 

durch mich collationierten Original gleichlautend sey, 
wird hiemit von Amtswegen beurkundet Oedenburg an 
2ten May 1829 

Stephan v. Takáts des Löbl. Oedenburger Comita ts 
Stuhl-Geschworener 

P. h. 
A többi Offene-Ordre teljesen egyező az elsővel, 

csak a zárójelben levő szöveg más: 
a 2-nél: (über Basel und Carlsruhe nach F r a n k f u r t h 

a/M. zu Sr. Excellenz dem Herrn Fe ld Marschall F ü r s t 
Blücher, mit telst der Post bey Tag und Nacht abzugeben 
und auf dieselbe Weise am linken R'heinufer mit Umge-
hung der vom Feinde besetzten Festungen nach Mont-
belliard zurück zu kehren hat.) 

(Hauptquar t ier Al tKirch am 5ten J ä n e r 1814.) 
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a 3-nál: (zu Sr Excellenz dem Herrn Fe ld Marschall 
Für s t Blücher über Colmar nach Saarbrücken mit Um-
gehung von Schlettstadt mit tels t der Pos t bey Tag u n d 
Nacht abzugehen und auf dieselbe Weise nach Chaumont 
wieder zurück zukehren hat.) 

(Haupt Quar t ier Langers am 25ten J ä n e r 1814.) 

a 4-nél: (zu Sr Excellenz dem Her rn Feld Marschall 
Fürs t Blücher über Chalons und Cha tau Thierry nach 
Soissons mit tels t der Post bey Tag und Nacht abzugehen 
und auf dieselbe Weise über Rheims und Chalons nach 
Colombey zurückzukehren hat.) 

(Haupt Quart ier Baar sur Aube a m 25ten Februar 
1814.J 

az 5-nél: (an Se Ma je s t ae t t dem Kayse r nach Dijon 
und von da zu Sr Durchlaucht dem H e r r n Generain de r 
Cavallerie Erbprinzen zu Hessen Homburg nach Lyon 
mittelst Post bey Tag und Nacht abzugehen und auf die-
selbe Weise über Dijon wieder hieher zurückzukehren hat .) 

(Haupt Quar t ier Par is am l ten Apri l 1814.) 

a 6-nál: (an Se Ma je s t ae t t den K a y s e r nach Sens 
mittelst der Pos t bey Tag und Nacht abzugehen und auf 
dieselbe Weise wieder hieher zurückzukehren hat.) 

(Haupt Quart ier Pa r i s am 8ten May 1814.) 

71. 

A 4. huszárezred a budai főhadparancsnoksághoz. 
Tarnopol, 1829. okt. 3. 

Eredetije a Széchenyi-Múzeumban. 

No 1619. An Ein hohes к. к. Mili tair General Com-
mando in Hungarn zu Ofen. 

Tarnopol am 3ten Oktober 1829. 
Mittelst des gehorsamsten Berichts101 vom 28ten M ä r z 

dieses J ah re s No 508 hat das Regiment angezeigt, dass auf 
die durch Ein hohes Genera l Commando getroffene und 
mit der hohen Verordnung1 0 1 ddo Ofen a m 28ten October 
1828 R. 8426 anher bekannt gegebene Verfügung wegen 
Hereinbringung der an dem ohne Beyhal t des Characters 

101 Ismeretlenek. 
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ausgetret tenen Rit tmeister Grafen Széchényi ha f t enden 
aerar ia l und Uniformirungs Schuld im Gesamtbetragen von 
2068. Fl. 7 xr. Conventions Münze noch immer kein Re-
sultat erfolgt sey und dahe r nochmals gebeten, womit Ein 
hohes Genera l Comando hochgefälligst dahin zu wirken 
geruhen wolle, damit der genannte H e r r Graf endlich doch 
die Berichtigung seiner Schuld pflege. 

Da nun auch hierauf bis nun nichts erfolgt ist, dem 
Regimente jedoch erst kürzlich wieder die schleunige Be-
richtigung a l ler Activen von hohen Or ten empfohlen wurde, 
so nimmt man sich die ehrfurchtsvol le Freyheit, die in 
dieser Beziehung bereits mehrmalen gestellte gehorsamste 
Bitte abermals zu wiederholen. 

In Dienstes Abseyn des Hr. Obers ten 
Wrana Major . 

541. Brigade zu Brzézan am 6ten Oct. 
He r r Brigadier im Dienste abwesend 

vidi Bourget F. K. C. 
1572. Vidi D(ivision)s Commando 
Lemberg am 9 October 829 

Gr. v. Raigecourt1"" 
F. M. L. 

Vidi к. k. Galliz. General Comdo 
Lemberg den 20 8ber 1829 

Stutterheim1 0 3 

F. M. L. 
8366. 

Vom Hung. General Commando 
Sub Couver 

An das Pesther Mili tair Commando — im Verfolge 
hierumliegen (der) Er innerung vom 16ten August d. J . R. 
5813. und in Bezug auf den Bericht104 vom 8ten Augus t 
d. J . um den Herrn G r a f e n Stephan Széchényi sobald er 
zu seinem gewöhnlichen Winte r Aufen tha l te in Pes t ein-
tritt, zu der bereits zugesicherten Schuldberichtigung auf -

102 Gr. Raigecourt Károly altábornagy. 
I0•', Br. Stutterheim József altábornagy, a galíciai föhad-

parancsnok. 
104 Ismeretlen. 



215 Gr. Széchenyi István katonáskodására vonatkozó iratok 

zufordern und das Resul ta t bey Zurückstellung des Com-
municats hierher vorzulegen. 

Ofen am 31 ten 8ber 829. 
Im Abseyn Sr Königl. Hoheit 

(Olvashatat lan aláírás) 
G. d. С. 

1/781. 829 
Praest . Pesth. den 12ten 9ber 1829 

Br Wernhard t 
GM. 

72. 
A pesti városparancsnokság gr. Széchenyi Istvánhoz. 

Pest, 1829. október 27. 
Eredetije a Széchenyi-Múzeumban. 

Vom Pesther Militair S tad t Commando. 
Das Galizische hohe General Commando hat mittels 

Eröffnung1 0 5 vom 26ten August d. J . R. 5853 die Herein-
bringung der bei Euer Hochgebohren gegen das Geramb 
Housaren Regiment No 4 noch aushaf tenden ärarischen 
Schuld p r 2068 Fl. 7 xr. C. M. an das hierländige hohe 
General Kommando in Anregung gebracht, und angele-
gentlich ersucht, diesen Schuldgegenstand baldmöglich der 
Berichtigung zuzuführen. 

Das Militair S tad t Commando erhielt demnach mit 
der hohen Verordnung vom 26ten September d. J . R. 
7330 den Auf t rag Hochdieselben darum neuerdings anzu-
gehen. Indem man sich dieser hohen Weisung entlediget, 
so muss man auch zugleich dienstfreundschaft l ich ersu-
chen, dass wenn Euer Hochgebohren die sogleiche Berich-
tigung nicht dem gewünschten Ende zuzuführen gesonnen 
wäre, oder dagegen obwaltende gründliche Gegenvor-
stellungen und Erweise hätten, das Militair Stadt Com-
mando hievon baldigst verständigen zu wollen. 

Pesth, den 27ten October 1829. 
Br. Wernhard t 

GM. 
An den Herrn Grafen Stephan v. Széchényi 

Hochgeboren 
allhier. 

106 Ismeretlen. 
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73. 
A pesti városparancsnokság gr. Széchenyi Istvánhoz. 

Pest, 1829. november 20. 
Eredetije á Széchenyi-Múzeumban. 

Vom Pes the r Milítair S tad t Commando. 
Das mit der hohen Verordnung vom 27ten October 

d. J . P . 2241 herabgelangte Decret für den Wladimir-Or-
den 4ter Klasse""' wird Euer Hochgebohren mit dem 
dienstlichen Ersuchen zugestellt, hierüber die Empfangs 
Bestätt igung anher einsenden zu wollen. 

Pesth den 20ten November 1829 
Br. Wernhard t 

GM. 
An den Herrn Grafen Stephan v. Széchény Hochge-

bohren allhier. 

74. 
Egy ismeretlen felvilágosítása Széchenyi benyújtott szám-

adásáról. 
Eredetije a Széchenyi-Múzeumban. 

Bemerkungen. 
1) In den Akten des hung. Genera l Kom(m)ando vom 

Jahre 1826 ist keine Spur zu f inden, dass den H(errn) 
Rechnungsleger die schon damal gelegten Reise Particu-
larien mit der Liquidirungs Verweigerung zurückgestellt 
wurden: es wäre dahe r noch genauer anzugeben, wohin 
die e rwähnten Reise-Rechnungen überreicht, und von 
welcher Behörde selbe zurückgewiesen wurden. 

2) Die Reise Journal ien und das Reise-Part iculare 
müssen noch gefertigt und der KriegsKomissariatischen 
Revision unterzogen werden. 

3) In dem Reise Journal sind noch die Daten der 
Reise anzusetzen, oder wenn diess nicht mehr möglich 
wäre, in dem Gesuche eine ha l tbare Entschuldigung des 
Mangels anzubringen. 

4) Dass anstat t der Original Offenen Ordre (in wel-
chen die Eintreffungs-Tage bestätt iget seyn mussten) nur 
Dupplicate beigebracht werden, welche die Bestättigung 

10,1 A rendjel okiratát lásd a 42. sz. alatt. 
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der Eintreffungstage nicht enthalten, noch in dieser Hin-
sicht jetzt mehr vervollständiget werden können, muss 
gleichfalls in dem Gesuche auf irgend einen Unfall gescho-
ben werden, welchem die höhere Berücksichtigung ohne 
Här te nicht vorenthalten werden kann. 

5) In dem Reise Par t iculare erscheinen 457 Fl. 30 
xr. in dem Empfang, welche den 24 und 25ten 9ber 1813, 
folglich wahrscheinlich zu der 2ten Courir-Reise von 
Frankfu r th am Main nach Löhrach behoben wurden. Da 
die Auslagen dieser 2ten Reise in der Verwendung nicht 
eingestellt sind, sondern dort bemerkt wird, dass diesel-
ben bereits vermög Hof Kriegsbuchhaltungs A n m e r k u n g 
verrechnet, und zum Ersatz gebracht wurden; so f rägt es 
sich, ob bei der Verrechnung dieser Auslagen nicht auch 
der oben erwähnte Empfang schon verrechnet und berich-
tiget worden sey? 

6) Die offene Ord re dto 5ten Jaene r 814 Haupt-
quart ier Altkirch gebietet die Rückreise auf den linken 
Rein-Ufer nach Montbeil lard: es ist von Wichtigkeit sich 
zu überzeigen, ob nach den damaligen Stellungen der 
Armee den 5ten J a e n e r zu Altkirch die Rückreise nach 
Montbeil lard unbedingt befohlen werden konnte und ob 
um 18ten Jaener 1814 der letztere Ort von den Alliirten 
wirklich besetzt war. 

7) Die Summen des in den Reise Par t iculare verrech-
neten Empfanges beträgt 1968 Fl kr, jene der Vorschrei-
bungen des Reg(imen)ts aber in 2068 Fl 7 x C. M.: unter 
welchen Titel ist der Nachbetrag von 99 Fl. 17 xr . vorge-
schrieben? 

75. 
Gróf Széchenyi István a magyar főhad parancsnoksághoz. 

Pest, 1830. j anuár 19. 
A Széchenyi-Múzeumban levő másolat után. 

896. Hohes К. К. General Commando 
in Ungarn. 

In Folge der Aufforderungen, welche mir aus An-
lass der Note Eines Hohen General Commando vom 20ten 
Februar 1828107 R. 1140 an die Königl. Ung. Stat thalte-

107 Lásd a 65. sz. iratot. 
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rey, und der Hohen Verordnung1"8 von 23ten April 1829 
Ro 2856 an das Pes te r Milit. Commando wegen Berichti-
gung einer bei dem Husaren Regimente Hessen Homburg 
nun Geramb Nr 4 noch auf mir haftenden aerar ia l Schuld 
von 2068 Fl. 7 x r C. M. zugekommen sind, habe ich die 
Ehre Einem Hohen General Commando folgendes vorzu-
stellen. 

Unter der gedachten Schuld befinden sich mehrere 
Courier-Reisevorschüsse, über welche ich schon den 20ten 
May 1826'08 mit te ls des Presburger Truppen Divisions 
Commando ein Reisepart iculare pr. 1968 Fl 50 xr. C. Mz. 
Empfang, und 1778 Fl. 50 4/8 xr . Verwendung, mithin Rest 
von 190 Fl. C. Mze eingereicht habe. 

Dieses Reisepart iculare ist mir auf die in beglaubigter 
Abschrif t hier beiliegende Weisung des Divisions Commando 
dto Presburg den I l t e n November 1826 gemäss der Hohen 
Verordnung108 des Gallizisch. General Comando vom 
I l t e n 8bris 1826 R. 8638 zur Ausscheidung der unrichtig 
eingestellten Courier-Reise-auslage von F r a n k f u r t h am 
Mayn bis Lörach (?) pr. 280 Fl . 21 xr CMz zurückgestell t 
worden: worauf ich dann das rectificirte Par t icu la re dto 
Wien den 20ten März 1827 mit dem unveränder ten Emp-
fange der Verwendung von 1498 Fl. 29 xr. und dem Reste 
von 470 Fl. 21 xr. CMz eingab.108 

Der Hochlöbl. K. K. Hofkriegsrath, welchem meine 
letzt erwähnte rectificirte Reiserechnung von dem Galli-
zischen General Commando mit dem Antrage auf die Li-
quidirungs-Bewilligung vorgelegt wurde, ha t zwar die 
Liquidation theils, weil ich den Termin zur Rechnungsle-
gung überschritten hatte, besonders aber wegen den Man-
gel der betreffenden Offenen-Ordres laut de r gleichfalls 
in Abschrif t hier angeschlossenen von dem R^gimente mir 
unter I l t en August 1827 mitgetheilten108 General Com-
m a n d o Verordnung1 0 0 dto Lemberg den 22ten Ju ly 1827 
R. 5924 verweigert: allein den Mangel der Offenen-Ordres 
bin ich jetzt im S tande durch die eingeholten Duplicate zu 
ersetzen, und was die mir zur Last gelegte Terminsüber-
schreitung betrifft , hoffe ich mich von den Hohen Stellen 
dadurch entschuldiget zu sehen, dass mir der betreffende 
Termin zur Legung der Reise Rechnungen niemal von 

, o s Ismeretlenek. 
i n e Lásd a 61. sz. iratot. 
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einer vorgesetzten Behörde bekannt gegeben, noch sonst 
früher, als bis ich im Jah re 1825 zur Verrechnung der 
fräglichen Vorschüsse aufgeforder t wurde, auf indirectem 
Wege bekannt geworden ist, und dass ich im Feldzuge 
1814 gegen Frankre ich eben bei meiner letzten Courier-
Reise von Paris nach Séns (wo ich mehrmalen in Gefahr 
war in die Gewalt der feindlichen Truppen der Süd-Ar-
mee zu fallen) meine Bagage und mit derselben nicht nur 
die zur Verrechnung der Empfangenen Reise-Vorschüsse 
gehörigen — sondern auch andere Documente über Dienst-
reisen, worauf ich keine Vorschüsse empfing, verloren 
habe, wegen deren Abgang ich die aus eigenen bestri t te-
nen Auslagen nicht mehr aufzurechnen im Stande bin; und 
einbüssen muss. 

Es dürf te al lenfal ls über den letztern Entschuldi-
gungsrund die F rage entstehen, warum ich nicht bald 
nach dem Verluste meiner Reise-Rechnungs-Documente 
mich um die Duplicate beworben — wodurch die Rech-
nungslegung in gehöriger Zeit, und vielleicht auch die Er-
gänzung der Duplicate der Offenen-Ordres mit den Be-
s tä t igungen des richtigen Eintreffens (welche jetzt man-
geln) noch zu erreichen gewesen w ä r e n ? — Dass ich die-
ses hä t te thun sollen, verhehle ich mir jetzt — da ich 
k larer sehe — selbst nicht; doch im J a h r e 1814, wo ich 
ers t kurze Zeit, und diese beinahe durchaus in Getümmel 
des Krieges gedient hatte, glaubte ich nicht zu fehlen, 
wenn ich die Richtigkeitspflege über die empfangenen 
Reise-Gelder bis zu dem Einlangen der diesfälligen Hof-
kriegsbuchhaltungs Vorschreibungen verschob, die ich 
mir nahe dachte, und für das einzige sichere Mittel hielt, 
zur postenweisen — bei dem Verluste meiner Pap ie re mit-
verlorenen Kentniss der gemachten Empfänge wieder zu 
gelangen. Später aber drängten den von keiner Seite mehr 
in Anregung gekommenen Gegenstand die vielfältigen Ge-
schäfte, die meine Obligenheiten als Rittmeister und Es-
cadrons Kommandant , die eigene Verwal tung eines grossen 
Vermögens, und meine besonderen Pfl ichten als Magnat 
Ungarns gegen König und Vater land mit sich brachten, 
ganz aus meinem Gedächtnisse. 

Gestüzt auf diese Umstände reproduziere ich im 
dri t ten Anschlüsse das rectificirte, und nun mit den nach-
geholten dupplicaten der offenen Ordres , dann mit dem 
Zeignisse Sr Excellenz des Herrn Generals der Cavallerie 
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Grafen v. Rade tzky über die Richtigkeit meiner Verwen-
dung zu den in Rede s tehenden und andern Courier Rei-
sen belegte Reisepart iculare dto Wien den 20ten May 
1826. mit der wiederholten Bitte um die Liquidirung des-
selben: wobei sich hochgefällig durch Konbinirung der in 
den Reise Journa len ersichtlichen Tage des Abgangs und 
des Rück Eint ref fens mit Rückblick auf die Verhältnisse, 
un te r welchen die Reisen gemacht wurden, überzeigt wer-
den wolle, dass weder an Postil lons Trinkgeld (welches 
ich wohl oft 3 und 4 fach bezahlen musste, um schleunig 
fortzukommen) noch an Dieten eine übermässige Aufrech-
nung statt f inde. 

Wenn die von mir in d e r vorliegenden Reise Rech-
nung als zweckmässig verwendet ausgewiesenen 1498 Fl 
29 xr. von meiner Total Schuld p. 2068 Fl 7 xr. abgeschla-
gen werden; so verbleibt noch ein Activum von 569 Fl 
21 xr. 

Von dieser kommen f e r n e r abzuziehen die mir laut 
meines sub a) beigeschlossenen bisher nicht wiederlegten 
Berichtes1"8 d to Presburg den 27ten May 1826 unrecht a ls 
Reisevorschuss vorgeschriebenen und unter der Schuld 
Summe von 2068 Fl 7 xr. noch begriffenen 46 Fl — wor-
nach sohin nur 523 Fl 38 xr . als Schuldrest entfal len, 
welche ich gleich nach dem Empfange der hohen Liqui-
dazion meines Reisepar t iculars mittels Vorlagsquittung 
f ü r das Hussaren Regiment Hessen Homburg Einem ho-
hen Gener-al Kommando vorzulegen bereit bin. 

Pesth den 19ten Jäne r 1830. 

Ehhez 6 ut inapló-melléklet tartozik. Ezek a kikülde-
tés idejét, országát , városait, az igénybe vett postát, lova-
ka t és a kiadott költségeket tüntet ik fel: 

1) 1813. aug. 24-én a következő városokon át ha lad t : 
Sayda , Arbesau, Töplitz, Brix, Saaz, Postelberg és visz-
sza: Saaz, Brix, Töplitz, Arbesau , Peterswald, Zchisl 
(Zschieschen), Nöttnitz (Drezda előtt). A kiadás összege 
33 f r t 46 "xr. 

2) 1814. j a n u á r 5-én Franciaországban és Baaden-
ben a következő városokat ér inte t te : Altkirch, Les Mai-
sons, Basel, Kaltenberg, Mühlheim, Krotzingen, Freyburg, 
Emmendingen, Krenzingen, Friesenheim, Offenburg, Op-
penweiler (Appenweyer) , Bühl, Rastadt, Ettlingen, Carls-
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ruhe, Bruchsal, Wiesloch, Heidelberg, Weinheim, Heppen-
heim, Darmstadt , Frankfur th , Grossgeram, Oppenheim, 
Worms, Speyer, Germersheim, Zabern (Rhein-Zabern), 
Lautenburg, Reinheim, Hagenau, Hochfelden, Saverne, 
Wasselone (Wasselheim), Molsheim, Obernheim, Epfig, 
Liepvre, Ostheim, Kolmar, Isenheim, Aspach, Altkirch, 
Delle és Montbeliard. A kiadás összege: 236 fr t 57 xr. 

3) 1815. j anuár 25-én Franciaországban: Langres, 
Griffonet tes (La Griffonnotte) , Fays Billott, Centrey 
(Cintrey), Combeaufontaine, Por t Vesoul, Calmoutier, 
Lure, Champagney, Beifort, La Chapelle, Aspach, Isen-
heim, Hastadt (Hat ts tadt) , Colmar, Ostheim, Liepvre, 
Epfig, Obernheim, Molsheim, Wasselone, Saverne, Phals-
bourg, Bouling, Bouquenom (Rhein-Union), Rohrbach, 
Sarreguemine, Saarbrük , Forbach, Sarreguemine, Petelange, 
(Puttelange), Tonquin, Baronville, Salins, Champenoux, 
Nancy, Velaine, Toul, Vaucouleurs, Houdelaincourt , 
Sandron, Joinville, Vignory és Chaumont. A kiadott ösz-
szeg: 238 fr t 31 xr . 

4) 1814. febr. 25-én Franciaországban: Bar sur Aube, 
Brienne, Coclois, Arcis sur Aube, Mailly, Vitry, Châlons 
sur Marne, Jâlons, Epernay, Por t à Brainson, Dormans, 
Barois, Château-Thierry, Oulchy le Chateau, Soissons, 
Braine sur Vales (Braisne sur Vesle), Fismes, Jonchery, 
Reims, Les petites Loges, Châlons sur Marne, La Chausée, 
Vitry, Longchamp, St. Dizier, Wassy, Damastion (Dom-
mart in le Franc), Colombey. A kiadás összege: 154 fr t 
42 xr. 

5) 1814. ápr . 1, Franciaországban: Paris , Charenton, 
Grosbois, Brie-Comte-Robert, Guignes, Mormant , Nangis, 
laMaison rouge, Provins, Nogent sur Seine, Granges, Grez, 
Troyes, St. P a r r e les Vaudes, Bar sur Seine, Mussy sur 
Seine, Châtillon sur Seine, St. Mark, Ampilly, Chanceaux, 
St. Seine, Val de Suzon, Dijon, la Baraque, Nuits, Beaune, 
Chagny, Châlons sur Saône, Senecey, Tournus, St. Albin, 
Mâcon, Maison blanche, Tournelles de Flandre , Anse, 
Limonest, Lyon. Visza: Limonest, Anse, Tournelles de 
F landre , Maison blanche, Mâcon, St. Albin, Tournus, 
Senecey, Châlon sur Saône, Chagny, Beaune, Nuits, la 
Baraque, Dijon, Val de Suzon, St. Seine, Chanceaux, 
Ampilly, St. Mark , Châtillon sur Seine, Mussy sur Seine. 
Bar sur Seine, St. Parres les Vaudes, Troyes, Grez, Gan-
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ges, Nogent sur Seine, Provins, la Maison rouge, Nangis, 
Mormant, Guignes, Brie-Comte-Robert, Grosbois, Cha-
renton, Paris . A kiadás összege: 378 í r t 45 4/8 xr. 

6) 1814. m á j u s 8. Franciaországban: Paris, Charen-
ton, Villeneuve, St. George, Lieusaint, Melun, l 'Ecluse, 
Fossard, Villeneuve la Guiard, Pont sur Yonne, Sens. 
Vissza ugyanezen az úton Párizsba. A kiadás öszege: 82 
f r t 21 3/5 xr. 

76. 

Gróf Széchenyi István a pesti városparancsnoksághoz. 

Pest, 1830. január 19.110 

Eredetije a Széchenyi-Múzeumban. 

897. An Ein Löbliches к. к. Militär S tadt -Commando 
zu Pest. 

Wie Einem Löbl. Mil i tär Commando bekannt ist, 
wurde mir mein Reise Par t iculare über die in den Jahren 
1813 und 1814 zur Bestreitung der auf hohen Befehl ge-
machten Courier-Reisen erhal tenen Vorschüsse mit dem 
Bedeuten zurückgegeben, dass die hohe Behörde dasselbe 
wegen der unter lassenen Beybringung der Offenen Ordres 
und wegen gestrichenen Einreichungs-Termin zur Liqui-
dirung nicht mehr geeignet e rk lär t hat. 

Da eine solche beträchtliche Auslage fü r den al ler-
höchsten Dienst aus Eigenem zu bestreiten mich wirklich 
zu hart t reffen würde, um so mehr, da ich ohnehin da-
durch bedeutenden Schaden erleide, dass ich über jene 
Courier-Reisen keine Rechnung legen kann, worauf ich 
keine Vorschüsse erhal ten habe, weil mir meine darauf 
Bezug habenden Anmerkungen, wie ich schon unter dem 
27 May 1826U1 mich geäussert habe, im Felde verloren 
gegangen sind; so sehe ich mich genöthiget, da ich die zu 
obigen Par t iculare gehörigen offenen Ordren seit kurzer 
Zeit erhalten habe, und de r Einreichungs-Termin mir 
wirklich unbekannt war, meine bereits f rüher gemachte 
Bit te zu wiederholen, dass mir die Verabsäumung der ge-
setzlichen Fr is t nachgesehen werden möge. Zu diesem 
E n d e bitte ich Ein Löbl. Mil i tär -Stadt-Commando dieses 

110 Azonos szövegű irat van 1829. október keltezéssel is. 
111 Ismeretlen. 
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mein Gesuch in Ver fo lg meiner Äusserung von 12ten 
May1 1 2 dieses J a h r e s nebst den o f fenen O r d r e n und dem 
Pa r t i cu l a re der hohen Behörde gefäll igst zu unter legen, 
und die Liquidirung der ausgewiesenen Spesen, auch die 
Nachsicht wegen des nicht e ingehal tenen Termins geneig-
test zu erwirken, 

Pes t , den 19ten J ä n n e r 1830. 
Graf S tephan Széchenyi. 

77. 
A pesti városparancsnokság gr. Széchenyi Istvánhoz. 

Pes t , 1830. december 24. 
Eredetije a Széchenyi-Múzeumban. 

Vom Pes ther Mili tair S tad t Commando. 
In der Anlage wird Euer Hochgebohren die hohe 

Verordnung, welche über die Reise Rechnungen den er-
ha l t enen Vorschuss und des zu zahlenden Schuldres tes 
hande l t , in der A n l a g e in Abschr i f t zugestellt und ersucht 
über die abge führ t en 515 Fl. 9 4/8 xr. C. M. den Journa l s 
Ar t ike l anher b e k a n n t geben zu wollen, um die hohe Ver-
o r d n u n g vom 27ten J u n y d. J . R. 5373 er ledigen zu können. 

Pes th den 24ten December 1830. 
Br. W e r n h a r d t 

GM. 

A n den H e r r n Grafen S t e p h a n v. Széchény Hochge-
bohren allhier. 

77/a. 
Copia . R. 5373. A n das P e s t h e r Militair Commando. 

D e r к. k. Hofkr iegsra th ha t die von d iesem Genera l 
C o m a n d o vorgelegten Reise Rechnungen" 3 des vormahli-
gen Ri t tmeis ters S tephan G r a f e n Szécheny laut hohen 
Resc r ip t vom 20 ten d. M. J . 2658 der Hofkr iegsbuchhal-
tung zur P r ü f u n g zugestellt, wobei es sich fand , dass darin 
d u r c h unrichtige Angaben der zu r Zeit gemachten Courier 
Reise in den J a h r e n 1813 u. 1814 bes tandenen Postgebüh-
r en die Verwendung auf manche r Reise zu hoch, dagegen 

1 , 2 Lásd a 68. sz iratot. 
113 Ismeretlen. 
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auf anderen zu gering berechnet wurde, und das eigentlich 
die von dem genannten Gra fen mit 1498 Fl 29 xr. ange-
gebene Verwendung in 1506 Fl. 53 4/8 xr. bestehe. 

Hiernach ist nunmehr die in Abschrift beiliegende 
Liquidation ausgefert iget worden, nach welcher unter 
einem das hiesige Provincial Kriegszahlamt die Weisung 
erhäl t , die den G r a f e n auf Verrechnung erfolgten 1965 Fl 
50 xr. abtheilige Empfang zu reassumiren, die liquiden 
1506 Fl. 57 1/2 dagegen in Ausgabe zu stellen und den 
entfal lenden Rest 461 Fl 52 4/8 xr. C. M. in den Empfang 
zu nehmen und denselben auf ihn interimal zu verausgaben. 

Ferner hat Graf Stephan Széchény noch 53 Fl. 17 xr. 
C. M. zu Gunsten des Geramb Hussaren Regiments zur 
Tilgung der ihm vorgeschriebenen Uniformungsschuld von 
131 Fl. nach Abschlag seiner Final Abrechnungsforderung 
p r 77 Fl. 43 xr. abzuführen, deren Ersatz derselbe auch 
bereits in seiner Äusserung vom 19ten Jänner 1 ' 4 d. J . zu-
gesichert hat. 

Wenn von der durch das Hous. Regt. No 4 in Anfor-
derung gebrachten Schuld pr 2068 Fl. 7 xr. demnach als 
liquide Reise Auslagen 1506 Fl. 57 4/8 xr. und die vermög 
der Zuschrift der Hofkriegsbuchhaltung an das Gnral 
Comdo in Gallizien ddto 26ten 7ber 1826 No 8683 als ge-
bührliche Zulage aufzurechnenden 460 Fl. — zusammen 
1552 Fl. 57 4/8 xr. in Abzug kommen, so zeigen sich von 
den Grafen Széchényi zu ersetzen 515 Fl. 9 4/8 xr. CM, 
welche aus den obgedachten Gewinnreste der Reise Vor-
schüsse pr. 461 Fl. 53 4/8 xr. und der Schuld an Geramb 
Hussaren Regiment pr. 53. Fl . 17 xr. bestehen; und deren 
baldige Berichtigung der Hofkriegsrath um so mehr erwar-
tet, a ls Graf Széchény in seiner erwähnten Äusserung sich 
selbst zur sogleichen Abfuhr der nach seiner Berichtigung 
noch höher entfa l lenen Schuldrestes pr. 523 Fl. 38 xr. an-
gebothen hat. Sobald demnach Graf Stephan Széchény 
von seiner Reise in die Türkey, welche er dem Vernehmen 
nach vor einigen Tagen angetre t ten hat, hier rückein-
tr iff t , hat ihm das Militair Commando von diesen Resul tate 
des untern 19ten Jäner1 1 4 d. J . hieher eingesendeten Ge-
suches in die Kenntniss zu setzen, zur unverzüglichen Ab-
f u h r des rectifizirten Schuldrestes von 515 Fl. 9 4/8 xr. 

114 Lásd a 75. sz. iratot. 
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CM aufzufordern ; und den Journa ls Artickel, un te r wel-
chen der Erlag geschehen ist, hieher anzuzeigen. 

Ofen, am 27ten J u n y 1830. 
Im Nahmen Sr Königl. Hoheit 

Civalar t mp. 
G. d. C. 

A kívánt kifizetést a Széchenyi-Múzeumban levő ere-
deti Abfuhrschein igazolja. 

77/b. 

Abfuhrschein. 

Ueber Vierhundert Sechzig Einen Gulden 52 4/kr. in 
Konvent(ions) Münz(en) , welche von dem Herrn Grafen 
Stephan Szecheny als Reisepart ikular Rechnungsrest von 
den J a h r e n 1813 und 1814 in Folge Hoher General Com-
mando Verordnung d d o 27 Juny 1830. R. 5373. Zusam-
men mit 461 Fl. 52 4 kr . C. M. zudem hier unten stehenden 
kaiserl. königl. Kriegszahlamte abgeführ t und von selben 
in dem Militair Fonds-Journa le unter dem Artikel 
1228—1229 im Empfange verrechnet werden. 

Von dem к. k. Kriegszahlamte 
zu Ofen am 28 Dezber 1830 

Ig. Stiebinger Kr( iegs)zahlm(ei)s ter ' 
Vogelhuber Cont(rolor) P. h.116 

78. 

A pesti városparancsnokság gr. Széchenyi Istvánhoz. 

Pest, 1830. december 24-én. 
Eredetije a Széchenyi-Múzeumban. 

Vom Pesther Mili tair Stadt Commando 

Das mit der hohen Verordnung vom 26ten October d. 
J . R. 8755 herabgelangte Austri t t Certificat wird Euer 
Hochgeboren mit d e m Dienstfreundschaftl ichen Ersuchen 

" 5 Stiebinger Ignác tartományi hadi pénztárnok (Provinzial-
Kriegs-Zahlmeister). 

1 ,6 Vogelhuber László ellenőr. 

Akadémia i É r t e s í tő . 1 5 
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Übermacht, über dem Empfang die diessfällige Empfangs-
bes tä t igung umher einsenden zu wollen. 

Pesth den 24ten December 1830. 
Br. Wernhard t 

GM. 

An des Her rn Grafen S tephan v. Széchényi Hochge-
bohren Allhier. 

78/a. 
Gr. Széchenyi István elbocsátó bizonyítványának szö-

vege a következő: 
(A kétfe jű sas képe.) 

Im Namen Seiner Oesterreichisch Kaiserl ich — zu 
Hungarn und Böhmen Königlichen Apostolischen Majes tä t 
etc. etc. unsers al lergnädigsten Herrn wird hiemit beur-
kundet, dass der Herr Premier-Rit tmeister Stephan Graf 
Szécsenyi von Csokornya aus Ungarn gebürtig, 34 J ah re 
alt, katholischer Religion, ledigen Standes, durch sieben-
zehn 2/12 J a h r e in der kaiserl . königl. oesterreichischen 
Armée gedienet, und nunmehr auf sein freiwillig gemach-
tes Ansuchen von dem к. k. Hofkriegsrath untern 24ten 
März 1826 G. 1012 die Bewilligung erhal ten habe, seine 
unter dem Husarn Regiment Hessen Homburg No 4 be-
gleitete Premier Rittmeister Charge zu quit t iren. Diesem-
nach ist der H e r r Premier Rit tmeister S tephan Graf Szé-
csenyi, mit dem Beysatz, dass demselben da er ohne allen 
Vorbehalt aus den к. k. Mili tärdiensten austr i t t , weder die 
Tragung der к. k. Militär Uniform, noch die Präval i rung 
des Officiers Karak te r s zugestanden worden sey. 

Welches dem gedachten H e r r n Stephan Graf Szécse-
nyi zum Beweise seines oberwähnten unter dem к. k. Mi-
litär zurückgelegten Dienstleistung und des ihm bewilligten 
Austr i t ts aus demselben anmit bestätiget wird. 

Gegeben zu Wien am 16ten May 1826. 

Seiner Oesterreichisch-
Kaiserlich-königl. apostoli-
schen Majes t ä t wirklicher 
geheimer Rath und Käm-
merer, Commandeur des 
militärischen Mar ien The-

Von Seiten des Baron 
Geramb 4. Husarn Regi-
ments wird noch beigefügt: 
dass Herr P remie r Ritt-
meister Stephan Graf Szé-
chenyi vermög hohen gali-
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resien-Ordens, goldenes 
Civil-Ehrenkreuz, Ri t ter kö-
niglich Preussischen schwar-
zen und des rothen Adler-
Ordens erster Klasse, Rit-
ter des grossherzoglich Baa-
denschen Ordens der Treue 
und Grosskreuz des Ordens 
vom Zähringer Löwen, Hof-
kr iegsraths-Präsident , Ka-
pi tän der к. k. ers ten Ar-
cieren-Leibgarde. General 
der Cavallerie und Inhaber 
eines Chevaux-Legers-Regi-
ments. 

Pr inz zu Hohenzollern 
P. h. 

Széchenyi eredeti feljegy-
zése az i raton: 

Megszabadulásom a katona-
ságtul. 

cischen General Commando 
Verordnung dto 8ten April 
1826 Litt. P . N o 705. mit 
15ten fünfzehnten April 
1826 des Achtzehnhunder t 
26zigsten J a h r e s sein Regi-
men t völlig ausser Stand 
u n d Gebühr und in Ab-
gang gekommen seye, dann 
dass derselbe (in so weit 
das Regiment gegenwärtig 
von auswärtigen Zurechnun-
gen in Kenntniss ist) allsei-
tig sein Regiment gehörig 
Richtigkeit gepflogen habe. 
Übrigens ist derselbe das 
Oesterreichisch к. k. metal-
lene Armee Kreuz zu t ra-
gen befugt, ist Ritter des 
russischen Set Wladimir 
Orden 4ter Classe, Preussi-
schen Militair Verdienst 
Ordens Ritter, des Sardini-
schen Mauri t ius und La-
zarus Ordens Ritter, des Si-
cilianischen Saint Ferdinand 
und Verdienst Ordens Rit-
ter und Kämmerer . 

Sign. Tarnopol-Stabsta-
tion am 25ten September 
1830. Seiner Oesterrei-
chisch-kais. königl. aposto-
lischen M a j e s t ä t wirklich 
bestellter Oberster und 
Comandant des löblichen 
Baron G e r a m b 4ten Hus-
sarn Regiments, dann des 
Sicilianisch Militairischen 
Set. Georg Ordens Ritter. 

Chev. F a c k h 
P. h. 

15* 
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79. 
A 4. huszárezred gr. Széchenyi Istvánhoz. 

Tarnopol , 1831. m á j u s 31. 
Eredetije a Széchenyi-Múzeumban. 

Seiner Hochgebohren des Herrn G r a f e n Stephan Széchenyi 
zu Pes th 

Tarnopol am 31 May 1831. 
Auf das Einschreiten von lOten d. M. wird Eu (er) 

Hochgebohren in der Anlage die verlangte Condui t Liste 
zum abgesehenen Gebrauch Übermacht. 

Chev. Fackh. 
Oberst . 

A minősítvényi táblázat a következő: 

79/a. Copia. 
Baron Geramb Huszárén Regiment No 4. 

Conduit Liste"7 

über nachstehenden Premier Rit tmeister . 
Charge: Premier1 1 8 Rittmeister. 
Vor- und Zunahme: S te fan Graf Széchenyi11" 
Ledig oder verheurathet mit oder ohne Kinder:ledig. 
Gebur t s jahr : 1792.12" 
Gebur ts land: Csokonya1"1 in Ungarn. 
Dienet dem durchlauchtigsten Erzhause: 

bei diesem Regiment: a ls Premier Rittmeister . . . 5 Jah r 
7 Monat . 

bei a n d e r n Regimenten und Korps : 
beym Genera l s taab als O b e r l e u t n a n t . . . 4 J a h r 2 Mo-

nat und 15 Tag, 
1.7 Két minöeítvény-táblázat van a Széchenyi-Múzeumban. Az 

egyik Fackh ezredes aláírásával 1828. október 15-ről, a másik Simo-
nyi József ezredes aláírásával 1824. október 12-ről. Ezt a hadilevéltár 
küldötte el másolatban az Akadémiának 1908. június 13-án. A hadi-
levéltár min. táblázata tehát nem az utolsó táblázat. A két táblázat 
közt különbség van, az utóbbi jobb az elsőnél. 

1.8 Ez a szó a Simonyi-táblázaton hiányzik. 
119 A Simonyi-táblázatban így: Széchény. 
120 Helytelen 1791 helyett. 
181 A Simonyi-táblázatban Ceokony. Helytelen Bécs helyett. 
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bei Lichtenstein Husarn a ls second 
Rit tmeister 3 Monat und 19 Tag 

bei König England Husarn als 
Premier Rit tmeister 3 Jahr1 2" 

in Allem: 16 Jahr, 5 Monat, 
29 Tag'2 3 

bei andern Puissancen: Nein. 
E rkauf t e Chargen: Nein. 
W a s er war: — 
Hat Beihülfe: Sehr viele. 
Gesundheits Umstände : Gute. 
Gemüths Beschaffenheit : Gut, heiter und fröhlich. 
Natürl iche Talente : Besonders viele. 
Redet Sprachen: Deutsch, Hungarisch, Lateinisch, Fran-
cösisch, Englisch und Italienisch gut. 
Geschicklichkeit im Exerzieren: Gut. 

,, Adjus t i ren : Gut. 
,, Dressuren: Gut. 

Kenntnisse Geniewesen: Etwas. 
in andern Wissenschaften: Mathematig, Geschichte 

und Geographie. 
Rei ter : Sehr guter. 
Pfe rdekenner : Sehr guter. 
W a s fü r Campagnen mitgemacht: 1809, 1812,124 1813, 1814, 
1815. 
Auf führung (Betragen)125 Vor dem Feind: auzgezeichnet, 

tapfer, entschlossen mi t Einsicht. 
Mit dem Civile: Bescheiden und sehr 

höflich. 
Im Regiment: Gefällig und beliebt. 

122 A Simonyi-táblázatban 3 év helyett 6 év, 4 hó, 25 nap. 
123 A Simonyi-táblázatban 15 év, 5 hó, 29 nap. Meg kell je-

gyezni, hogy a szolgálati idő teljesen hibás, e helyett: 
a vezérkarnál 1809. IV. 16,—1809. XII. 31. . . . 0 év, 8 hó 15 nap. 
a 7. sz. huszároknál 1810. I. 1.—1811. IV. 30. . . 1 év, 4 hó, 
az 1. sz. ulánusoknál 1811. V. 1.—1815. II. 28 . . . 3 év, 10 hó, 
az 5. sz. huszároknál 1815. III. 1,—1820. IV. 15. . 5 év, 1 hó 15 nap, 
a 4. sz. huszároknál 1820. IV. 16.—1826. IV. 15. . 6 hó. 

Összesen 17 év 
124 Széchenyi nem vett részt az 1812-es hadjáratban. 
125 Ez a szó Simonyi-táblázatban hiányzik. 
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Mit seinen Untergebenen: Mit Würde 
freundlich u n d billig. 

Eifer und Aplikation: Sehr viel. 
Guter Wir th : Ja . 
Fehler : Dem Trunk ergeben: Nein. 
Spieler: Nein. 
Schuldenmacher: Nein. 
Zänker : Nein. 
Sonst im Dienst: Pünktl ich, eifrig (und sehr gut zu ver-

wenden.)12" 
Verdienet das Avancement : Vorzüglich. 
Wie of t praeter ir t und aus was fü r Ursache: Nie. 
Signatum Tarnopol, am 15ten Octob(er) 1828. 

L. S. L. S. 
Johann Vrana Chev. Fackh 

I t e r M a j o r Oberst 
Reg(iments) Commandant 

Dem Originale gleichlautend 
Chev. Fackh. Oberst 

P. h. 

80. 
Eötvös János127 gr. Széchenyi Istvánhoz. 

Pavia-Venesia1 2 S (1834) június 27. 
Eredetije a Széchenyi-Múzeumban. 

Kedves Barátom! 
Mil lyen baráti érzékenység indúla meg bennem ezzen 

előadás alkalmatosságban, hogy neked kedves István Gróf 
Barátom irhattok, gyenge pennám ki nem fejezhetté. 

Ezzen Levellemet néked által szolgáltattó I f j ú Em-
ber129 Orvosi Tudományai t az ide való hires Universitasban 
válogatott meg megkülömböztetéssel el végezte, me lyé r t is 
mind Tani tojai tul ugy Társai tul nagyon becsültetett és kö-
zönségessen Pavia Várossában nagy képzelődésben élvén, 
a hon is egy szép és jó nevelt kis asszonnyal, a Régi Hires 
Orvos Brambella Famil iábul házasságban lépvén. 

E r r e való nézvén bátorkodom ezen Hazánkfiát Doctor 

126 A zárjel közti rész a Simonyi-táblázatban hiányzik. 
127 Eöttvöe János az 5. huszárezrednek volt őrnagya. 
128 Pavia olasz város a Ticino folyó mellett, Milánótól délre. 
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Medicinae et Chirurgiae August Schoepfet '2" neked kegyel-
medbe a ján lanni ; bizonyos vagyok benne, hogy egészen 
meg fog felelni a ján lássomnak és Ö is Te á l ta lad édes Ha-
zánkban bő jutalmat találni fog. 

Emlékezzel-e még reám édes Pistám, mikor az Napo-
litanus Armadiának egy nagy részét mink ket ten egy ma-
rok Huszárra l föl forgat tuk és Carscosa General is t meg 
ugrattuk, a melly a lkalmatosságban alatad Pa r ipád agyon 
lövetett és még egyébb illyes Vitéz Történettekre?1 3" 

Mely kedves Emlékezet ez, de még kedvessebb ez a 
mostani, mikor hal lám és olvasván az Újságokban a Te 
mostani hires és örököss hátra maradandó Tetteidet , hogy 
millyen bölts Intézeteket és nagy haszont hozzó Ujitásso-
kat kedves hazánkba be hoztál és most is f á r a d h a t a t l a -
nul és sa j á t kölcségeddel ipparkodsz Hazzánk hasznát és 
dicsőségit elő mozditanni. Éljél soká Hazánk Oszlopja! 

Én is meg vál tozta t tam Sorsomat131 Földművelő és 
Sellyem Bogár Cult ivátor lettem, de csak az t sajnálom, 
hogy hazámnak ebben az Tárgyban nem használhat tok. Ha 
a többi közt valami módon intéseid után valamibbe hasznos 
lehetnék, parancsol bará toddal minden féle képpen küllö-
nös szerencsémnek tar tani fogom. 

Emlékez meg régi jó Barátodról édes Pistám, nékem 
nagyobb kincset nem adhatsz, vagyok mind holtig 

hiv és igazán becsülő 
Barátod 
Eötvös. 

Irt. 27 Juniusban Pavia környékén 
fekvő Venesía Jószágon. 

'-'e Schoepf Ágoston (1805—1858) orvosi tanulmányait Prágá-
ban, Páduában és Páviában végezte. 1832-ben készült el tanulmá-
nyaival. Pesten 1834-ben telepedett le. A M. T. Társaság már 
1835-ben levelező tagjává választotta. Résztveit a szabadságharcban, 
utána külföldre menekült s Mérei néven Angliában, Manchesterben 
telepedett le, s itt maradt haláláig. (Akadémiai Almanach 1863. 
288—9. 1.) 

130 Ez 1815. május 14-én történt Castel di Sangrónál. Lásd a 
33. iratot. 

í3' 1826-ban még olvaeható a neve a katonai Schematismusban, 
1827-ben már nem. 
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81. 
Elbinger Ernő gr. Széchenyi Istvánhoz. 

Saaz, 1835. nov, 29. 
Eredetije a Széchenyi-Múzeumban. 

Saaz in Böhmen den 29. Novemb. 1835. 
Hochgeborner insonders Hochzuverehrender Her r Graf 

Stepheen von Szecinyi! 
meinem ehemaligen unvergesslichen Herr Ober-

Lieutenante! 

In welcher armen hilfsbedürftigen Laage der getreu 
gehorsamst gefertigte sich befindet, werden Euer 
Hochgebornen aus nachfolgenden gnädigst ersehen; ich bin 
gezwungen aus weiter Fe rne meine Zuflucht zu Ihnen neh-
men — ich habe mit Eh re und Vorzug in der Obrist Lieu-
tenant l t e n Escardon—Comandant Rit tmeister Thekusch — 
des Regiments Merveld Uhlanen Nro 1. damals a l s Cor-
poral im 7. Zug, den Hochgeborner H e r r Graf commandir-
ten, gedient, nach dem Sie aber Nagi Orossy 1 " im Früh-
jahre mit Ihrem Herrn Schwager, damaligen Obrist Lieute-
nante G r a f e n Zichy — das Regiment und die Escardon für 
uns auf das schmerzhafteste verhessen, haben Sie uns 3 
Corporals versprochen — mit den W o r t e n wenn ich einem 
oder den a n d e r n von Euch for die Zukunf t mit e twas helfen 
kann — es soll mir gewiss ein besonders Vergnügen sein. 
Hören Sie gnädigst! ich wurde im Feldzuge 1813 und 1814 
in Italien am 10 Februa r bei Valeggio am Mincio wegen 
meinen t ap fe ren Benehmen mit der silbernen Medai l le be-
lohnt und im Regimente zum Wachtmeis ter befördert . Den 
Feldzug 1815 machte ich auch mit und das Regiment kam 
zur Besatzung nach Paris , nach geschlossenen Fr ieden kam 
der Regiments Staab nach Grosswardein — im J a h r e 1817 
nach Wien. 1818 endlich nach Saaz. Nachdem ich bei Ab-
lichtung de r Rimonten in Theresienstadt ungemein viel ge-
litten, meine Gesundheit durch die oft unmenschlichen 
Strapatzen im Kriege schon gerüttet w a r — so wurde ich 
zu ferner Militair Diensten untauglich — längere Zeit 
krank — durch die Invaliden Commission für würdig an-
erkannt und mit täglichen 10 x als solcher ent lassen. 

132 Nagyoroszi, Gyöngyös, Vadkert (Heves megye). 
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Schmerzhaft war für mich die Trennung vom Regimente, in 
dem ich so lange diente. Ich lebte nachdem ich ein armes, 
aber braves Fraunzimmer gehairathet, mit dem spärlichen 
Gehalte, bis ich auf Verwendung einiger al ter Officiere des 
Regiments, beim Saazer Kriminalgerichte als Kerkermeister 
angestell t und in dieser Eigenschaft noch diene. 

Hochwohlgeborner Herr Graf! Was soll ich fangen an 
— 100 Fl. C. M. aus dem Criminal Fonde jährl . Gehalt — 
— entfal len täglich 16 1/3 x C. M. Vater 4 unversorgten 
Kinder — ohne allen Vermögen — mein höchst stiefmüt-
terlich ausgeworfener Gehal t reicht kaum hin die n o t -
dürft igsten Lebensmitteln herbeizuschaffen, wo bleiben die 
Kleidungsstücke und andere viele nur ärmliche Bedürf-
nisse. — 

Gott erhöre mein Flehen, ich weiss mir nicht mehr zu 
helfen, mein hochverehrter Gönner Graf Eugen Wenger-
sky, der mich oft unters tützte — lebt nicht mehr. Her r 
Graf! vergessen Sie nicht an Hohenmauth in Böhmen, wo 
ich Ihr Corporal war — später kam das Regiment nach 
Göngis —1 die Escardon nach Watker t und der Zug nach 
Oroszi, ich habe stets Ihre Befehle auf das genaueste — 
zu Ihrem Vergnügen vollzogen, wissen Sie noch wie dero 
Herr Schwager einen Ball in Orossi gab, wo alle Herrn 
Officirs des Regiments untern Obristen B(a ) ron Wilgen-
heim geladen waren — wie der Rittmeister von Mühlen-
fels nacht unverhoft den Ball im Schlitten verliess — und 
sich erschossen hatte. Stets war ich und jeder andere gerne 
an Ihrer Seite — den Sie waren ein wahrer Freundt und 
hochverehrter Officier — ein Schutz oft den bedrängten 
Untergebenen — daher hoch und edel blühen noch fort an 
ihre hohen Tugenden. 

Ich bitte in tiefster Ehrfurcht mich armen dermal nicht 
zu Verstössen, mir Hilfe angedeihen zu lassen, in dieser 
trosstvollen Zuversicht komme ich und wage es — mir 30 
Fl. C. M. gnädigst zu schenken — die ich bis zum Neujahr 
an verschienen Professionisten und für Lebensmitteln zu 
berichtigen habe. Das Miss jähr — die Theuerung — der 
kalte Winter -— die 4 unversorgten Kinder — machen mir 
vor der Zukunft bange, ich bin ein sorgen- und kummer-
voller Vater, dem das Missgeschick ganz besonders anheim 
suchte — der ganz und gar keine Mitteln mehr besitzt. 
Gott helfe mir. 

Hochgeborner Herr Graf ! nicht war Sie erleichtern 
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meine so schwere Bürde! — Durch Gott des Allwissenden 
weise Vorsicht — und durch dessen heiligsten Wille wird 
es geschehen — wende mich daher an Sie Edler Her r Graf 
— lassen Sie einen alten Veteran, der in den schönsten 
Jünglings jähren zu den Fahnen des Vaterlands mit fortge-
rissen wurde — keine Fehlbitte thun — die ihm ohnedies 
schwer und sauer wird; lassen Sie ihn nicht ganz unterge-
hen. Gott der alles sieht, — wird es reichlich, ja ganz si-
cher — und ganz besonders an Ihrer Hohen Familie wieder 
vergelten. 

Ernst Elbinger 
ehemaliger Wachtmeister 

derzeit Kerkermeister beim 
Saazer Kriminale. 

82. 

Gr Széchenyi István [dr. Goer gen Gusztávhoz] 
[Döbling, 1848 S e p t e m b e r e l e j é n ] 

A z eredeti után. 

Den 17. Octob. 1814 wurde ich vom Fürst Schwarzen-
berg, in dessen Suite ich als Gallopin zugeteilt war, mit 
einer Depeche in's Hauptquart ier des General Blücher ge-
schickt, den ich in seinem Zelte an der Toilette sitzend 
fand,1'41 wie er sich eben von zwey Kammerdienern frisiren, 
rasiren und seine schönste Gallauniform anziehen Hess. Mit 
den Wor ten : „Heute kann's losgehen und da gibts einen 
heissen Tag, deshalb werfe ich mich in meinen Sonntags-
staat", empfing er mich, las meine Depeche und wies mich 
dann an einen seiner Adjutanten, der mich wieder mit 
Aufträgen in das von dort noch weit entfernte Haupt-
quartier Bernadotte 's expedirte. Bey der ungeheuren Aus-
dehnung, in welcher die alliirten Armeen an diesem Tage 
bereits die französische Armee eingeschlossen hatten, war 
dies ein weiter Ritt, wegen der bereits an einigen Punkten 
begonnenen Vorpostengefechte musste ich Umwege machen, 
um nicht feindlichen Plenkern in die Hände zu gerathen, 
so geschah es, dass ich ers t spät in der Nacht mit meinem 
guten aber todtmüden Pferde das Lager Bernadotte 's er-
reichte,134 wo ich gleich meine Depechen übergab u. gleich 

1S3 Lásd az 1844. okt. 28-i felsőházi beszédet. 
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die dort befindlichen Ad ju t an t en und Ordonnanzofficiere 
auf meine gewöhnliche A r t blitzblau anlaufen Hess, Ich er-
zählte ihnen die wunderlichsten Abenteuer, die ich auf 
meinen Wege aus dem Bliicher'schen Lager bis hierher be-
standen zu haben vorgab, woran aber nicht ein wahres 
Wor t war. Endlich Hess mich Bernadot te zu sich rufen und 
frug mich, ob ich französisch verstünde und es auch schrei-
ben könnte. Obwohl ich wenig davon wusste und das 
bischen französisch, das ich im elterlichen Hause erlernte, 
bereits wieder ausgeschwitzt hatte, so antwortete ich den-
noch mit , , Ja" und setzte mich gleich an den Tisch, um 
das, was mir Bernadot te diktirte, zu Papier zu bringen. Es 
waren seine Ansichten über Aufstellung und Dispositionen 
seiner Truppen für den folgenden Tag, da er mit Blücher 
und Schwarzenberg vereint agiren musste und die mit 
demselben getroffenen Verabredungen durch die von mir 
überbrachten Nachrichten in einigen Punkten einer Modi-
fikation bedurften,13 ' ' ' Darauf setzte ich mich mit allen den 
Ordonnanzofficieren und A d j u t a n t e n zu einem recht guten 
Souper, soff fü r zehn und bramarbasir te fort und fort mit 
einer Unverschämtheit , dass allen Anwesenden die Augen 
übergingen. Bey Tagesanbruch1 ' " ra f f te ich meine Depechen 
zusammen und stieg wieder auf mein Pferd, bemerkte aber 
bald, dass dasselbe infolge der gestrigen Strapazzen noch 
so matt sei, dass ich nicht in der mir vorgeschriebenen 
Zeit das Hauptquar t ie r zu erreichen im Stande seyn werde. 
Ich suchte das Corps des Moriz Liechtenstein137 zu errei-
chen, stellte ihm meine Noth vor, kramte wieder eine Un-
zahl Lügen vor ihm aus, zeigte ihm Bernadot te ' s Depechen 
und bat ihn endlich mir ein frisches P fe rd zu verschaffen. 
E r Hess auch gleich einen Dragoner, der ein saures Ge-
sicht dazu machte, von seinem guten Pfe rde absetzen, auf 
welches ich mich schwang und im gestreckten Gallop da-
voneilte. Als ich durch ein kleines Gehölz ritt, sah ich 
daselbst einige französische Cürassiere liegen, die in einem 

131 Ez bizonyítja, hogy a levél elején levő okt. 17-ét úgy kell 
érteni, hogy okt. 17-én hajnalban találta Blüchert a tükör előtt, s 
ugyané nap késő éjjel érkezett Bernadotte breitenfeldi táborába. 

IM Ez arra mutat, hogy Bernadotte Blücher meghívása előtt 
megadta Széchényinek a visszaviendő választ. 

136 Azaz okt. 18-án hajnalban. 
137 Hg. Lichtenstein Móric altábornagy Lindenauval szemben 

Schönau előtt volt könnyű lovas osztályával. 
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gestern daselbst s tat tgefundenen Scharmützel gefallen 
waren, plötzlich kam ich auf einen, wie ich damals meinte, 
herrlichen Gedanken, ich stieg ab, warf meinen Säbel weg 
und umgürtete mich mit einem beinahe 5 Schuh langen 
Cürassier-Schwerte, welches sich ungemein drollig zur 
Husarenuniform ausnahm und bestieg wieder mein Dra-
gonerpferd. In diesem Aufzuge erreichte ich endlich das 
Hauptquart ier , wo eben Fürst Schwarzenberg zu Pferde 
steigen wollte.1'18 Ich übergab ihm meine Depechen und er-
zählte mit der unglaublichsten Effronterie, dass die in 
denselben enthaltenen Operationsplänen von mir entwor-
fen und von mir im Bernadotte 'schen Hauptquart ier dik-
tirt wurden, man staunte über den jungen genialen Husa-
renofficier und Schwarzenberg bemerkte endlich auch das 
Dragonerpferd und den Cürassiersäbel. Ich erzählte, dass 
ich von drey französischen Cürassieren plötzlich über-
fallen wurde, mich nicht mehr auf meinem matten Pferde 
durch den Fluss retten konnte, aber auch um keinen Preis 
wegen der wichtigen Depechen, die ich bei mir hatte, er-
geben wollte, sondern lieber den Kampf mit denselben auf 
Tod und Leben wagte, einen derselben schoss ich vom 
Pferde, den zweiten haute ich zusammen, der dritte suchte 
das Weite, schoss mir aber da ich ihn verfolgte, mein 
Pfe rd nieder, beym Sturze hatte ich das Unglück meinen 
Säbel zu zerbrechen, weshalb ich gleich den Säbel eines 
der getöteten Cürassiere mir zueignete und meinen Weg 
so schnell als möglich zu Fusse fortsetzte. » 

83. 
A bécsi hadilevéltár kivonata Széchenyiről. 

Bécs, 1906. dec. 21. 
Archivalische Erhebung über die Militärdienste 

des Stefan Grafen SZÉCHENYI. 
Bei der ungeheueren Zahl gediegener und ausführ-

licher Lebensbeschreibungen des ungarischen Staats-
mannes Stefan Grafen Széchenyi kann es hier nur die 
Aufgabe sein, aus den Akten des к. u. k. Kriegsarchivs 
jene Daten zu sammeln, welche sich auf seine Militär-
dienste beziehen und entweder zur Ergänzung oder Rich-
tigstellung anderweitiger Angaben dienen können. 

138 Azaz éppen indulóban volt Röthából a harctérre. 
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Wie in verschiedenen Druckwerken widersprechen 
auch in den Akten die Angaben über seinen Geburtsor t 
und sein Gebur ts jahr einnander. Als sein Geburtsort ist 
zumeist Csokonya im Somogyer Komitat, einmal auch 
„Zingendorf" (? soll wohl heißen Zinkendorf) genannt, 
nirgends aber Wien, und aus den verschiedenen Al teran-
gaben läßt sich ebenso das J a h r 1791 als 1792 als sein 
Gebur ts jahr berechnen. 

Am 16. Apri l 1809 wurde Stefan Graf Széchenyi 
ebenso wie sein Bruder Pau l bei dem Eintrit t in die Armee 
zum Oberleutnant im Generalquart iermeisters tabe der un-
garischen Insurrektion e rnann t und wurde mit Er laß vom 
27. April 1809 dem Oberst leutnant Franz Fre iherrn Er te l 
von Krechlau des Generalquart iermeisterstabes, welchem 
die Direktion des verschanzten Lagers bei R a a b übertra-
gen war, zur Dinstleistung zugewiesen und rückte daselbst 
am 28. April 1809 ein. E r nahm an der Schlacht bei Raab 
am 14. Juni 1809 und an den weiteren Operat ionen der 
ungarischen Insurrektion dem Feldmarschal leu tnant Da-
niel Baron Mecsery und dem Genera lmajor Josef Baron 
Mesko de Felsö-Kubin rühmlich teil. 

Den Bericht des Genera lmajors Baron Mesko vom 29. 
Juni 1809 über den Rückzug seines Korps nach der 
Schlacht bei Raab legte der Palat in Erzherzog Josef dem 
Kaiser und machte zugleich diejenigen Offiziere namhaft , 
welche bei dieser Gelegenheit ein vorzügliches Wohlver-
halten bewiesen hatten. Auf diesen Bericht gelangte fol-
gendes al lerhöchste Kabinettschreiben ddo. Totis den 25. 
August 1809 an den Pala t in : 

„Ich f inde Mich bewogen, dem sich bei dieser Gele-
genheit so sehr ausgezeichneten General Mesko das Kom-
mandeur-Theres ien-Ordenskreuz und dem Majo r Voith 
vom Generalquar t iermeis ters tabe das kleine Theresien-
kreuz zu verleihen. Dem General Keglevics, dem Obersten 
Graf Nep. Esterházy und Oberleutnant Grafen Stefan 
Széchényi vom Generalquar t iermeis ters tab wollen Euere 
Liebden Meine volle Zufriedenheit zu erkennen geben." 

Der Inhalt dieses al lerhöchsten Kabinettschreibens 
wurde mit Tages befehl ddo. Hauptquar t ie r Kisber, dem 
27. August 1809 ver lautbar t . 

Infolge der nach der Beendigung des Krieges vorge-
nommenen Reduktion des Generalquartiermeisterstabes 
wurde Oberleutnant Stefan Graf Széchényi mit 1. Jänner 
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1810 in gleicher Charge zum Husarenregimente Johann 
Fürs t Liechtenstein Nr. 7 eingeteilt, aber schon am 30. 
April 1811 zu dem Ulanenregiment Graf Merveldt Nr. 1 
t ransferier t . 

Im Fasching des Jahres 1813 soll er angeblich mit 
einem Grafen Keglevics ein Duell gehabt haben, doch 
blieben auf Befehl des Kaisers hierüber durch das unga-
rische Genera lkommando gepflogenen Nachforschungen 
ergebnislos. 

Auf die Bitte seines Vaters wurde er mit hofkriegsrät-
lichem Erlasse vom 20. Mai 1813 in die Suite des Fürs ten 
Schwarzenberg bei der Observat ionsarmee in Böhmen be-
order t und in dieser Stellung fand er reichlich Gelegenheit 
sich auszuzeichnen. Seine Tätigkeit in den Befreiungs-
kriegen ist in seinen zahlreichen Lebensbeschreibungen 
(Wurzbach's biographisches Lexikon; Oesterreichischer 
Soldatenfreund v. J . 1853 Nr. 84; „Mili tär-Zeitung" von 
Hirtenfeld, 1860 S. 254 u. a. m.) ausführl ich geschildert, 
so daß hier kaum etwas hinzugefügt werden kann. 

Am 1. Juli 1813 wurde er zum Sekond-Rittmeister 
nud am 20. Oktober 1813 zum Premier-Ri t tmeis ter beför-
dert. An diesem Tage nämlich befahl der Kaiser zum Be-
weise seiner al lerhöchsten Gnade und Zufriedenheit dem 
Fürs ten Schwarzenberg, seine ganze Suite um einen Grad 
zu befördern . 

Als Ordonnanzoff izier des Feldmarschal ls Fürs ten 
Schwarzenberg wurde Rittmeister Graf Széchényi häufig 
zu Kurr ierdiensten verwendet, war im Herbste 1814 wäh-
rend des Wiener Kongresses einige Zeit dem Könige von 
Bayern zugeteilt, reiste aber am 29. November 1814 in 
einer diplomatischen Mission nach Neapel. 

Mit 1. März 1815 wurde er zu dem Husarenregimente 
Prinzregent (seit 1820 König) von England Nr. 5 über-
setzt und machte mit demselben den Feldzug in Neapel 
mit, wo er sich mannigfach auszeichnete, wie der Feld-
marschalleutnant Bianchi1"4 in seinem Berichte an den 
General der Kavallerie Freiherrn von Frimont135 vom 15. 
Mai 1815 hervorhebt. Hierauf wurde er von dem Feld-
marschalleutnant Bianchi zu dem neapolitanischen Gene-

, M Br. Bianchi Frigyes, duca di Casalanza (1768—1855) altábor-
nagy. Széchenyi ismerte az 181 3/«-i francia hadjárat idejéből. Napó-
leonnak Elbából való visszatérésekor a nápolyi (Murát) hadsereg 
ellen az osztrák sereg vezére volt. 
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ral Carscosa gesendet, um dessen Gesinnungen zu erfah-
ren. General Carascosa war zwar einem militärischen Ab-
kommen nicht abgeneigt, a l le in die Genera le Genaro und 
Pepa'"1 waren gegen jede Unterhandlung und Rittmeister 
Graf Széchényi kehrte unverrichteter Dinge zurück. 

Für seine Verdienste während der Befreiungskriege 
war der Rit tmeister Stefan Graf Széchényi durch die Ver-
leihung des russischen Wladimir -Ordens 4. Klasse, des 
preussischen Militär-Verdienstordens, des sardinischen 
Mauritius- und Lazarus-Ordens und des sizilianischen 
Verdienst Ordens ausgezeichnet worden. Die Kämmerers-
würde hatte e r schon im J a h r e 1810 als Oberleutnant er-
halten. 

Am 16. Apr i l 1820 wurde er in gleicher Charge in 
das Husarenregiment Hessen-Homburg Nr. 4 übersetzt 
und diente in demselben bis zu seiner im Apri l 1826 er-
folgten Quittierung. 

Welche der verschiedenen Angaben über die Gründe 
die ihn zur Quittierung veranlassten, die richtige ist, ist 
in dem Quitterungsakte z w a r nicht direkt und mit voller 
Sicherheit ausgesprochen, abe r immerhin angeführt , daß 
Familienverhältnisse (die Verwaltung seiner ansehnlichen 
Güter) ihn zu diesem Schri t te bewogen. In dem Berichte 
über das Quitt ierungsgesuch sagt das Regimentskom-
mando: 

„Obwohl dem Regimente der Verlust dieses ausge-
zeichneten Offiziers (er w a r in den Konduiteliste als aus-
gezeichnet t ap fe r und entschlossen mit Einsicht geschil-
dert) nicht erwünscht ist, so erübrigt in Berücksichtigung 
der Familienverhältnisse, welche den besagten Her rn 
Rittmeister zur Quittierung verhalten, dann die über zwei 
J ah re dauernde Abwesenheit vom Regimente nichts 
anderes, als dessen Quitt ierungsrevers zur weiteren Ver-
fügung vorzulegen". Der Hofkriegsrat bewilligte mit Er-
laß vom 24. März 1826 die angesuchte Quittierung und 
Rittmeister Graf Széchényi wurde mit 15. April 1826 beim 
Regimente in Abgang gebracht . 

140 Gr. Frimont János (1759—1831) lovassági tábornok. Szé-
chenyi őt is a 181 :,/i-i hadjárat alkalmából ismerte. 1815-ben Lom-
bardia hadparancsnoka volt. 

141 Pepe Vilmos (1783—1855) a nápolyi szabadságmozgalom 
egyik vezére, Murát tábornoka, később a carbonari szövetség vezére. 
1821-ben vereséget szenvedett, halálra ítélték, de elmenekült. 1848-ban 
ismét az olasz szabadságmozgalom egyik vezére. 
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A u ß e r den in Wurzbach 's biographischen Lexikon, 
41. Band, Seite 272 genannten Druckschrif ten, welche 
über die Mili tärdienste des Rit tmeisters Stefan Graf 
Széchényi Aufschluß geben, wäre noch die Geschichte 
des Husarenregimentes Graf Radetzky Nr. 5 von Gustav 
Ritter Amon von Treuenfest , Wien 1885, zu erwähnen, 
weil in derselben die rühmlichen Taten des Rit tmeisters 
Grafen Széchenyi während des Feldzuges in Neapel im 
Jahre 1815 ausführl ich geschildert sind. 

Wien, am 21. Dezember 1906. 

84. 
A prágai levéltár dr. Viszota Gyulához. 

Prága, 1942. január 20. 
275/42 Arch. Prag, am 20. J anua r 1942. 

Auf Ihre Anfrage vom 3. XII. v. J . teile ich mit, dass 
die Bal labene eine reiche Prager Famil ie waren. Am An-
fang des 19. J ah rhunde r t s kommt in dem Schematismus 
des Königreichs Böhmen unter den Mitgliedern des Han-
delsstandes die Gesel lschaft ,,Ballabene und Сотр., Ban-
quier, a ls öffentliche Gesellschafter, Her r Ignaz Klein-
wächter, H. Karl Ballabene, firmiert auch: Herr August 
Pomsei" vor. Der rechte Name lautet also Ballabene Karl , 
was das von Ihnen noch angegebene „wen" bedeuten soll, 
kann ich nicht feststellen („Comp."?) . Gemeldet sind für 
1814/15 in Prag I. nur 

Karl Balabene, geb. 1786, Bankier, wohnt in Nr. 733. 
Anna Balabene, geb. 1753, Bankierswitwe, wohnt in Nr. 
735. 

Die Bezeichnung ,,das rote Haus" kommt in Prag in 
verschiedenen Zeiten unter mehreren Bedeutungen vor. In 
der 1. Hä l f t e des 19. Jah rhunder t s war damit wahrschein-
lich das Haus N. C. 147-1. gemeint. Es war ein rot ange-
strichenes Bürgerhaus. Die rote Fa rbe hat das Haus bis 
heute. 

Ihre Karte stelle ich hiemit zurück. Da es um eine 
wissenschaftliche Anfrage geht, ist keine Gebühr vorgese-
hen, doch wäre ich Ihnen für ein Belegstück des Druckes 
für unsere Bücherei sehr dankbar. 

Beilage: 1 Karte 
Der Leiter des Archivs. 



Üdvözlő beszédek 241 

XI. 

Üdvözlő beszédek. 

Tanítók jutalmazása. 
Balogh Jenő ig. és t. tag, másodelnök beszéde 

az 1943. április 19-i összes ülésen. 

Akadémiánk ez évben negyvenharmadszor oszt ki ju-
talmakat nemzetnevelő feladataikat kiválóan teljesítő ta- * 
nítók között. E jutalmak alapját báró Wodianer Albert 
tette le oly összeggel, melynek kamatai évenként két jeles 
tanító jutalmazását biztosították. Ez összeg a világháború 
után bekövetkezett pénzválságban semmivé vált, az Aka-
démia azonban sajátjából fenntartja e jutalmakat, hogy 
kifejezze elismerését a nemzet tanítóinak nagy munkája 
iránt. Tiszteletben tartotta az első alapító, báró Wodianer 
Albert azon kívánságát is, hogy e jutalmak minden évben 
az Albert-napjához legközelebb eső, tehát április havi 
összes ülésünkön adassanak ki. 

E két jutalom mellé Hóman Bálint közoktatásügyi 
miniszter úr két elődjének, Berzeviczy Albert és báró 
Wlassics Gyula volt közoktatásügyi miniszterek emlékére 
két-két újabb jutalmat létesített, az ország megnagyobbo-
dásával pedig a mostani kultuszminiszter úr ismét kettőt, 
nagynevű elődje, gróf Klebelsberg Kúnó nevére. Ez évtől 
kezdve évenként nyolc tanítónak fejezhetjük ki ez úton a 
nemzet elismerését. 

A tanügyi hatóságok felterjesztéseit az Akadémia, a 
közoktatásügyi minisztérium képviselői s a Magyarországi 
Tanítók Országos Egyesületének megbízottai vizsgálják 
felül s így terjesztik javaslataikat az Akadémia összes 
ülése elé, mely a javaslatokat legutóbbi összes ülésünkön 
elfogadta. 

A jutalommal tehát a M. Tud. Akadémia, mely egy-
ként tudományos és nemzeti intézmény, a közoktatási 
kormány és a kartársak együtt fejezik ki elismerésüket a 
tanítói pályán kitűnő eredménnyel munkálkodóknak, akik 
az eredeti alapítólevél szerint ezenfelül a felnőttek erköl-
csének, értelmiségének és anyagi helyzetének javításán is 
fáradoztak a nemzeti szellem és öntudat javára. 
Akadémia i Ér tes í tő . 
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Ezidén a Magyar Tudományos Akadémia 8 tanítót 
tüntet ki; a Wodianer-alapítványból kettőt, ezek: 

1. Csernyánszky Ala jos pécsi á l lami népiskolai igaz-
gató, aki negyvenkét éve működik, sokat tett a népműve-
lésért, f a l u j a népét gyümölcsfa-nemesítésre is nevelte. A 
szerb megszállás a la t t hazafiasan viselkedett. 

2. Ha l le r János mosonmagyaróvári tanító negyven 
esztendeje tanít, kiváló irodalmi működés t fejt ki. 

A Berzeviczy-jutalomban részesült : 
3. Kék Géza diósdi állami iskolai igazgató harminc-

kilenc éve munkálkodik, sok érdemet szerzett a község 
magyarosí tása körül. 

4. Urbán Gábor dinnyéshátpusztai igazgató-tanító, a 
felnőtteknek esti iskolát tart, faiskolát alapított . 

A báró Wlassics-jutalom k i tüntete t t je i : 
5. Tarnavölgyi A n d r á s nagykállói igazgató-tanító ér-

demes irodalmi munkásságot fej tet t ki, egyházi énekeket 
szerzett. 

6. Bérezés Lajos balassagyarmati igazgató-tanító az 
ottani evangelikus egyház magyarrá tételében szerzett 
érdemeket. 

A Klebelsberg-jutalomban részesült : 
7. Szabó Lajos böhönyei igazgató-tanító a világháború 

alat t egymaga tanította az iskola 280 tanulóját . Fa - és 
virágápolásra nevelte községét. 

8. Mészáros Károly pesthidegkúti igazgató-tanító, aki 
sokáig volt a Jul ián-Egyesület szolgálatában. 

Amint munkásságuk példaadó, juta lmazásukkal is 
példát kívántunk adni a r ra , hogy a nemzet elismeri hű és 
buzgó fiainak érdemeit. 

Sa jná lom, hogy ez elismerő szavakat nem elnökünk 
Ő Fensége mondhat ta el, mer t gyöngélkedés akadályozta 
a megjelenésben. Mint egyszerű tanár, én a magam részéről 
azt tehetem hozzá, hogy a nemzet nevelésével foglalkozók 
mind kar társak , kollegák, aká r az ország első egyetemén 
tanítanak, aká r egy távoli szegény fa luban, mert mind a 
nemzet jövendőjét szolgálják. 
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Melich János ig. és r. t. osztályelnök üdvözlő beszéde Gáldí 
László 1. tag székfoglalója alkalmából, 

1943. január 4-én. 

Mélyen t isztel t T a g t á r s a m ! P á r a t l a n u l gazdag az a 
munkásság, ame lye t mé lyen tisztelt T a g t á r s a m 1930-tól, 
első dolgozata megje lenésé tő l fogva k i fe j t e t t . Az i f j a b b 
tudós nemzedékben alig van egy másik, ak inek ilyen n a g y -
számú cikke, értekezése, ismertetése, műve , s ezzel k a p -
csolatban anny i szép t u d o m á n y o s megál lap í tása , e r e d m é -
nye volna, mint mélyen t isztel t Tag tá r samnak . S az a 
tudománykör , amelyet e cikkek, dolgozatok, művek t á r -
gyalnak, rendkívül nag'y k i te r jedésű , m e r t bármilyen ké r -
dést vizsgál, a kérdés t mindég széles európa i k e r e t b e 
t u d j a áll í tani. Akadémia i tagságra a j án ló i dolgozatai t hé t 
csopor tba osztva sorol ják fel ; ezek a csopor tok : á l t a l ános 
romaniszt ika, magya r és o láh nyelvi és i rodalmi kapcso-
latok, oláh nyelvészet és i rodalomtör ténet , magyar nye l -
vészet, olasz filológia, met r ika , oláh pol i t ikai tör ténelem. 
Csak látszólag különálló, egymástól függe t len t á rgykörök 
ezek, va lamennyi vagy magyarság tudományi , vagy m a g y a r 
kapcsola tú , vagy olyan egyetemes tudományelv i j e len tő-
ségű, hogy a z é r t m a g y a r é rdekű is, s é p p azér t m i n d e n 
dolgozatát , művé t erős magya r ság tudomány i szálak fűz ik 
tudomány i egységbe. 

H a d d emlí tsek meg é r t ékes e redményeiből egyet -ke t -
tőt, t e rmésze tesen e lsősorban azokat, amelyeket o lvas-
mánya im a l a p j á n ismerek. 

Ál ta lános é rdekű dolgozata a „Prob lemi di sos t r a to 
nel creolo — f rancese" (Pár izs 1933.), s hozzákapcso lom 
a , , Jegyzetek a párisi (o: párizsi) m a g y a r s á g nye lvá l l a -
po tá ró l " (Debrecen, 1935) c. t anulmányát . A nyelvészeket 
a kétnyelvűség, a nyelvkeveredés , a l angue d 'amont és a 
langue d 'ava l terén te t t t apasz ta la tok azé r t é rdekl ik , 
mer t — nem lévén e tek in te tben más fogan tyú juk — a z t 
t a r t j á k , hogy a rég megtör tén t nyelvcseréket , s t r a tum — 
subs t rak tumoka t is anny i ra amennyire velük lehet meg-
érteni . 

Szorosan magyar vonatkozású a „Contr ibut ions à 
l ' é tude des lexiques latin-hongrois du moyen-âge ' 
(Bpest, 1938. Eötvös- füze tek IX.) с. ér tekezése, a m e l y 
középkori l a t in -magyar s.zójegyzékeínk, ú. n. nominá l ja ink 

17* 
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latin nyelvi szókészletét az eredet s zempon t j ábó l vizs-
gál ja . A z t k u t a t j a tehát , mi e latin szókészletben k lasz -
szikus latin, mi ú j latin, mi görög, mi ba jo r -osz t r ák és 
mi szláv nyelvekbel i e r e d e t ű latinság. Mélyen t i sz te l t 
Tag tá r sam e nominá l j a inka t a magyarország i l a t inság 
szótára s z á m á r a dolgozta fel, s e g y ű j t ő m u n k á j a k a p c s á n 
a lakul t ki idéze t t t anu lmánya . Ebből s a r j a d t ki az a ké t 
ér tékes do lgoza ta is, a m e l y e k közül az egyik a Besz te r -
cei és Schlägl i szójegyzék haranga (harangia) szavát t á r -
gyal ja , a más ik meg , ,F landr ia i szövetneveink középkor i 
szó jegyzékeinkben" c ímen értekezik. A két szó jegyzék 
magyar haranga (harangia) szava a m a d á r n e v e k csopor t -
jában fordul e lő ; sem F i n á l y Henrik, sem Szamota Is tván, 
a szójegyzékek kiadói, de akik eddig e szó jegyzékekrő l 
írtak, sem t u d t a k e m a g y a r szóval mit kezdeni. M é l y e n 
tisztelt T a g t á r s a m a l a p o s vadásza t tö r t éne t i t anu lmányok 
a l a p j á n megál lapí to t ta , hogy a szójegyzékek magyar ha-
ranga (harangia) szava o l y a n csengőt jelöl , amelyet a va-
dászsólyom l ábá ra akasz to t t ak , hogy könnyen meg lehes-
sen á l l ap í t an i hollétét, ha a vadász e lveszt i szeme elől. 
így é r te lmezve tehát a szó méltán fogla l helyet ' a v a d á -
szómadárnevek közt. (1. M. Ny. XXXII I . 47.). Ezt a szép 
ér tekezését a M. Nyelv tudományi T á r s a s á g az 1937. évi 
Sz i ly - ju ta lmával tünte t te ki. A „ F l a n d r i a i szövetnevek 
középkori szó jegyzéke inkben" című do lgoza t a középkor i 
magyar i pa r és ke reskede lem tör ténete szempont jábó l is 
rendkívül é r tékes , é r tékes a szójegyzékek egyik-másik ma-
gyar szövetnevének, így a then szövetnévnek megfe j tése , 
valamint a szójegyzékek kora szempon t j ábó l is. M é l y e n 
tisztelt T a g t á r s a m a r r a a z e r edményre jut, hogy e két 
legrégibb szó jegyzékünk a lapt ípusa a XIV. sz. másod ik 
telében ke le tkezhe te t t (1. M. Ny. XXXVI . 29.). Ez a meg-
ál lapí tása összhangban v a n Tagányi K á r o l y kormegha tá -
rozásával. Tagány i szer in t ugyanis az, hogy a Besztercei 
szójegyzékben nincs még szó tűzi fegyverekről , ké t ség te -
lenné teszi, hogy a szó jegyzék e rede t i j e a huszita h á b o r ú k 
előtt, szer in te 1380—90 k ö z t kele tkezet t . A tűzi fegyve-
reket u. i. a huszita háborúkban k e z d t é k használni . (1. 
Századok XXVII . 319.). E szójegyzékek és hazai l a t insá -
gunk terén végzett búvá rkodása a l a p j á n Akadémiánk I. 
osztálya összes középkor i szójegyzékeink és glosszáink 
, ,Corpus"-a k iadásával b íz t a meg. 

Mélyen t isztelt T a g t á r s a m dolgozatainak, műveinek na-
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gyobb része az oláh szellemiséggel, a magyar és oláh szel-
lemi kapcsolatokkal foglalkozik, amint az a nyelvben, a tör-
ténelemben, a tudós és szépirodalomban a legrégibb múlttól 
napjainkig megnyilvánult . A „Les mots d'origine néo-
grecque en roumain à l 'époque des phanariotes" (Bpest, 
1939.) azt az újgörög nyelvi hatást muta t ja ki — az oláh 
tudományosságban az első te l jes ilynemű monográ-
fia —, amely elsősorban a török uralom alat t élt vaj-
daságok helytartói, ú. n. fanarióta fejedelmek közvetíté-
sével a magasabb szellemi életet érte. A dolgozatban lévő 
művelődéstörténeti vázolás rendkívül értékes ez átvételek 
szociális megértéséhez. Talán ezen tanulmányok kapcsán, 
vagy közben jutott mélyen tisztelt Tagtársam a r r a a meg-
fe j tés re is, amelyet huszár szavunk eredetéről nyúj to t t 
(1. M. Ny. XXXVIII. 155.). Egyébiránt az oláh nyelvre 
tet t újgörög nyelvi ha tás kimerítő vizsgálata csak folyta-
tásának látszik annak a dolgozatának, amelyet ,,A XVIII. 
sz.-i oláh nyelv jövevényszavai" címen írt (1. M. Ny. 
XXXVIII.) s amelyet Akadémiánk az 1939. évi Sámuel-
Kölber jutalommal tüntete t t ki. Ez az értekezése vázolja 
azt a nagyjelentőségű szókincsbeli változást, mely az oláh 
nyelvet e században, melynek addig nem volt egységes 
irodalmi nyelve, érte. Különösen fontos e szemléletben a 
t á j ra jz i : az erdélyi és a két va jdasági oláh nyelv szem-
lélete. Az egyikben dominál a magya r és a magyar szár-
mazású latin, a másikban a török és görög befolyás. Az 
oláh nyelv szókészletének gondos v izsgála tán sikerült 
mélyen tisztelt Tagtársamnak Gamillschegg német tudós-
nak az erdélyi oláh latin folytonosságra vonatkozó nyelvi 
érveit fényesen megcáfolni. S itt elsősorban a 'vakszem, 
halánték ' hazai oláh ochiul äl orb nevére gondolok, melyet 
mélyen tisztelt Tagtársam „Egy magyar eredetű tükörki-
fe jezés az erdélyi o láhban" c. dolgozatában tá rgya l (M. 
Ny. XXXVIII . 150.). Ezzel kapcsolatban említem „Le ro-
manisme t ransdanubien" (Rome, 1937.) с. dolgozatát is, 
amely a dunántúli oláhság elméletének tanulságos cáfolata. 

Mindezen, s más itt fel nem sorolt dolgozatainak 
eredményeit , párosítva mások eredményeivel, szépen ösz-
szefoglal ja — s úgy látom, egy-két, másut t még nem kö-
zölt eredménnyel , amilyen a Marienescu népinek kiadott 
bal ladaköltése, megtold ja — a napokban megjelent „Ma-
gyar-román szellemi kapcsolatok" című, a művelt közön-
ség részére írt becses füzete. (Kincsestár. 136.). Legyen 
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szabad ebből, s más dolgozataiból még a következőket ki-
emelnem: 

a) Az oláh nyelv mai e l te r jedésében jóformán egyet-
len pon t j án sem autochthon, nem képvisel közvetlen folyto-
nosságot a római kortól kezdve, hanem fokozatos szétván-
dor lás következtében mindenütt más nyelvű népi rétegre 
települt reá (M. Ny. XXXVIII. 53.). 

b) Az oláhság Magyarország közvetítésével illeszke-
det t bele a középkor társadalmi rendjébe, megtalálva las-
sanként az utat a nyugati középkor átható latin műveltsé-
géhez is. (Kincsestár 136:8.) 

c) Az erdélyi oláh folytonosság elmélete lényegében 
véve a XVIII. sz.-i magyar humanista felfogás közvetlen 
vetülete, a XIX. sz.-i oláh szellemi új jászüle tés a XVIII. 
sz.-i hagyományok kibontakozása. (1. M. Ny. XXXV. 17.) 
Mindezt mai székfoglalója ú j a b b bizonyítékokkal is szé-
pen szemléltette. 

d) Cornides hatása S inkayra utolsó nagy gesztusa 
annak az elfogulat lan jóakarat tól szinte sugárzó nagylelkű-
ségnek, amellyel a magyar humanisták az oláhság története 
felé fordultak, nem gondolva — hiszen nem is gondolhat-
tak — bőkezűségük következményeire. (1. Kincsestár. 
136 : 49.). 

Mélyen tisztelt Tagtársam igen jól t ud ja , hiszen ki-
tűnően ismeri a románság politikai tör téneté t is, s ebből 
a tárgykörből is írt, miért utolsó ez a gesztus, bennem azon-
ban szellemiségtörténeti dolgozatai csak megerősítették az t 
a hitet, azt a meggyőződést, hogy a népek szellemi-
ség-története vizsgálatánál nélkülözhetetlenek, mert pillé-
rek, a politikai tör ténet pozitív adatai , lévén a szellemiség 
tör ténete sok tekintetben amannak függvénye. Épp azért 
csak mosolyogni tudok egy, egyébiránt törekvő fiatal tudó-
sunk azon áll í tásán, hogy a pozitivizmus túlhaladot tnak te-
kinthető, s hozzákapcsolom azt a másik ugyanot t leírt meg-
nyilatkozását , hogy az egyes szellemi alkotások magyará-
za tánál nincs szükség az alkotó é le t ra jza ismeretére. (1. Prot . 
Szemle. 1942. 274.). Az emberek minden időben jól tudták, 
hogy az államok fennmaradása vagy pusztulása a harctere-
ken dől el, épp azér t a fej lődést irányító, meghatározó ele-
mek közt -— a szellemiségnél is — talán a legfontosabb té-
nyezők a politikaiak, ezért ismeretük nélkülözhetetlen (1. 
Századok. LXXVI. 273. is.). S amely korokból a politikai 
történeti tényezőkre nincsenek adataink, a szellemiség ter-
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mékei, köztük a nyelvi tények is a rekonst ruálandó politikai 
tör ténet re csak hományos fényt tudnak vetni. H a nem letlek 
volna a XIX. sz. első felében a két oláh va jdaságban ú. n. 
bonzsuristák s más velük párhuzamos európai viszonylat-
ban is vett politikai momentumok, ha mindennek nyomá-
ban nem alakult volna meg az önálló független Románia, 
a magyar-román szellemi kapcsolatok is a XIX. század 
második felétől másként fe j lődtek volna. S azt , hogy mé-
lyen tisztelt Tagtársam ilyen mélyrehatóan foglalkozik a 
magyar és oláh kapcsolatokkal, ahogyan az első világhá-
ború előtt egy magyar tudós sem foglalkozott — holott ak-
kori egyetemeinken is az oláh nyelvnek és irodalomnak 
voltak tanszékei — egyrészt a közelmúltnak és a mának 
a politikai történetéből, másrészt mélyen tisztelt Tagtár-
sam élete folyásából, kisebbségi sorsban kapo t t nevelésé-
ből — a szellemi tudományok iránti ha j l amán kívül — 
ér thető meg a legjobban. 

„Magyar-román szellemi kapcsolatok" c. müve végén 
— a művet érdekünk volna f ranciául is megjelentetni — 
mélyen tisztelt Tagtársam ezt í r j a : „Talán egyszer megérzi 
még Erdély románsága, hogy a magyar művelődéshez sok-
kal mélyebb tör ténet i szálak kapcsolják, mint a Kárpáto-
kon túli Románia felületes, f ranc ia ku l tú rá jához" (79. lap). 
Fent i meggyőződésemből kifolyólag azt tar tom, hogy ez 
csak nagy politikai változások nyomán következhetik be, 
mert a küzdő szellemi erők közt a jelen esetben nem a 
mult az egyetlen, bármilyen erős gyökér is a mult. n 

Amikor tag ja ink sorában őszinte szívvel köszöntöm, 
azzal a kívánsággal nyújtom át tagsági oklevelét, hogy 
csodás munkabírásá t és munkakészségét soha el ne veszítse, 
munkásságát nemzetünk, tudományunk javára töretlen 
egészségben sokáig folytassa. 

Melich János ig. és r. t., osztályelnök üdvözlő beszéde Zsig-
mond Ferenc r. tag székfoglalója alkalmából, 

1943. február 1-én. 

Félve szólamlok meg én is, tisztelt Osztály, mikor az 
elhangzott székfoglaló értekezés alkalmából távollevő tár-
sunk munkásságáról néhány szót akarok e j teni ; félve azért, 
mer t olyan munkásságról szólok, amelynek csak igen ki-
csiny részét ismerem. Bátorítom azonban három körülmény, 
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három dolog. Az egyik az a szólás, hogy ,,ex uno disce 
omnes", már pedig én jeles tagtársunknak nem egy, de több 
művét, dolgozatát ismerem. A másik, ami bátorít, az, hogy 
amit nem ismerek tagtársunk műveiből, dolgozataiból, an-
nak értékelésében ki tűnő kalauzom az a két a ján lás , me-
lyek közül az egyiket 1925-ben, tagtársunk levelező taggá 
a j án l á sako r Császár Elemér, a másikat 1942-ben rendes 
taggá a ján lásakor Horváth János írt. Hacsak ez t a két 
mélyreható, finoman elemző mél ta tás t ismerném, akkor is 
nagy jában tisztán á l lana előttem tagtársunk tudós értéke, 
tudós munkásságának el törölhetet len nyomokat jelző 
volta. — A harmadik körülmény azonban, — rám nézve a 
legfontosabb s egyút ta l legértékesebb, ez mérsékeli félel-
memet a legkisebb fokra, — ismerem t. Tagtársunk egyé-
niségét, jellemét, mer t jó ideje élvezem személyes barát-
ságát. Ez okokból vagyok képes emberileg igazságosan ér-
tékelni tudós egyéniségét. 

,,Az író s á l ta lában minden ember csak a maga korára 
hivatott hatással lenni", mondja Goethe. Kardeván Károly 
jeles pedagógiai írónk és nagyhatású tanár részletesen ki-
fe j t i Goethe e mondásának ér te lmét , s azt í r ja , hogy a 
ha lha ta t lan műveket alkotó í róknak is a maguk korában 
van legnagyobb s legmegértőbb közönségük, később inkább 
csak a kiválasztottakhoz szólanak, s a bennök lévő örök és 
időtlen értékeket az iskola igyekszik gyümölcsöztetni (1. 
Tanáregyesületi Közlöny 1943 : 107). Az írónak tehá t min-
den korban, s a klasszikusoknak időtlen időkön át ne-
velő, formáló, pedagógiai hivatásuk van. Márai Sándor is 
,,A író és a nemzetnevelés" c. nemrég megjelent tanulmá-
nyában (1. Bud. Szemle. 1943 : jan. füz. 29—45) az íróknak 
— ő e szón szépírót és költőt, és csak kis mér tékben más 
szellemi téren alkotót ért — ezt a pedagógiai hivatását 
mély logikával, az ismereteknek nagy bőségével fejtegeti, 
s mélységes hittel védi az emberi lelkekben a pusztí tás 
ösztöneinek és indulatainak mai romboló korszakában is. 

Zsigmond Ferenc tagtársunk munkásságának igen-igen 
jelentékeny része azok a finom értékelések, írói lélekbon-
colások, jellemrajzok, melyeket több írónkról nyú j to t t , ke-
resve, kutatva műveikben íróságuk jellemzetes vonásait, 
fe j lődésük fokozatait, kimutatva bennük koruk megnyilvá-
nulását , korukra tett hatását, a lkotásaikban levő nemzeti 
és emberi, közöttük egyik-másikban örök nemzeti vagy vele 
együtt örök emberi ér tékét . Zsigmond Ferenc tag társunk 
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főleg a nemrég múltnak, az tán a közelmúltnak s a jelen-
nek nagyértékű magyar íróival foglalkozott. így írt Jósiká-
ról, Vas Gerebenről, — e dolgozatát Akadémiánk az Or-
dódy Is tván-dí j ja l jutalmazta meg —, Baksay Sándorról, 
Lévay Józsefről, Beöthy Zsoltról mint szépíróról, Gárdonyi 
Gézáról, Mikszáth Kálmánról, Herczeg Ferencről, ,,Az 
Ady-kérdés történeté"-ben függelékül egy megemlékezést 
Ady Endréről, Gulácsy Irénről, Vörösmarty Mihályról, „ A 
Debrecefii Kollégium és a magyar i rodalom" c. művében, 
amelyből akadémiai rendes tagságra a j án ló j a szerint „az 
egyetemes magyar irodalomtörténet is hasznos, olykor meg-
lepő tanulságokat merí thet" ez iskola sok jeleséről, kö-
zöttük, hogy csak egyet-kettőt említsek, Csokonairól, Köl-
cseyről, Aranyról, Szabolcskáról, Imre Sándorról. S hogy 
a legter jedelmesebb ide vágó művét is említsem, Akadémi-
ánk megbízásából Jókai születésének százados forduló já ra 
írt egy Jókai-monográfiát, amely 1924-bén könyvkiadóvál-
la la tunkban jelent meg. 

Közismert szólamok ismétlésével illethetnének engem, 
ha azt mondanám, hogy e je l lemrajzokban tagtársunk mi-
lyen behatóan elemzi, milyen finoman mé l t a t j a tárgyalt í ró ja 
költészetét, írói és emberi egyéniségét, korára tett ha tá-
sát, de mégsem tudom megállni, hogy hálás köszönetet ne 
mond jak azér t a nagy szellemi élvezetért, melyben része-
sültem,~ mikor „Jókai élete", „Vörösmarty élete és 
művei" című munkájának bevezetését olvastam, s azér t 
a sok tanulságért, melyet e két mű többi fejezetének elol-
vasásával szereztem. A pompás magyar nyelv, amelyen 
e művek írva vannak, a mély, mégpedig világirodalmi vo-
natkozásban is mély tudás, biztos ítélő erő és morál is 
bátorság, a belőlük felénk sugárzó nagy műveltség mind 
mind olvasásukkor mélységesen lekötöttek. S tudom, t ag ' 
társunk műveinek olvasói között nem én vagyok az egyet-
len, akit e művek így megbűvöltek. Tagtársunk Jóka i - ja , 
Vörösmarty- ja irodalmunk e nemű alkotásai közt a leg-
jelesebbek közé tartozik. 

Az, aki szellemi életünk annyi kimagasló a l ak j á ró l 
írt kisebb-nagyobb jel lemrajzot , nemcsak természetes, de 
kívánatos is, hogy tudását — lévén tanár — a gyakorlat i 
pedagógiában, a serdülő i f júság nevelésére, irodalmi művelt-
sége fej lesztésére is hasznosítsa. Tisztelt Tagtársunk előbb 
Karcagon, m a j d Debrecenben a ref. gimnáziumban, ma jd 
ugyanott a ref. középiskolai tanárképzőben működött s az 
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ottani egyetemen is magyar irodalmat mint magántanár 
előadott. 1932—3-ban kiadot t a középiskolák VII. és VIII. 
oszt. számára egy kétkötetes ,,A magyar irodalom törté-
ne te" (Debrecen) c. tankönyvet, melynek anyaga címe sze-
rint az első világháború idejéig terjed, van benne szó azon-
ban világháború utáni szépíróinkról is. A tankönyv annak 
az irodalomtörténeti szemléletnek az a l a p j á n van megírva, 
amelyet a korszerű haladás — fokozottabb munkáltató ta-
nítás — megkívánt, másrészt azon az irodalomelméleti fel-
fogáson, amely Horváth Jánosé , s amelyet az ő s követői 
iskolájának nevezünk. Sok-sok lényegbe vágó elméleti s 
ebből kifolyólag gyakorlati e l térés van tehát közötte és a 
kitűnő Beöthy-féle tankönyv közt. Erről Zsigmond művé-
nek előszava is pontosan tá jékozta t . A tankönyvet a ma-
gyarországi Református Konvent középiskolái részére en-
gedélyezte. Azonban ez a tankönyv mégsem ú. n. világné-
zeti tankönyv, ha abban az időben készült is, mikor köz-
oktatásunk terén egyetemi magyar irodalomtörténeti tan-
székek felál l í tásánál és betöltésénél ez a szempont is érvé-
nyesült . Tisztelt Tagtársunk „elfogulat lanságát — í r ja az 
akadémiai a ján lásban Horvá th János — szépen muta t j a 
a Pázmányról és Szenei Molnárról szóló két szakasz", de 
hozzá teszem, bá t ran odaál l í tha t juk a könyv minden sorát, 
Tagtársunk minden munkájá t . De Tagtársunknak erre a 
védelemre nincsen szüksége, felekezetiséggel még senki 
nem vádolta, nem vádolhatta, mert őt mindenüt t az egye-
temes magyar, az egységes magyarság szempont ja vezeti. 
Ennek legbeszédesebb bizonyítéka Vörösmarty élete és mű-
vei c. dolgozata is, ahol a többi közt ezt í r j a : „Vörösmarty 
költészetének igazi élvezői csak mi magyarok lehetünk, 
mer t egyrészt Vörösmarty műveinek legcsodálatosabb, leg-
e l tanulha ta t lanabb szépségét a magyar nyelv bűbájos ze-
n é j e a d j a meg; ezt az orgonazúgásszerű, felséges muzsikát 
eddig még senki sem tudta o lyan varázsos hatással kicsalni, 
mint ő. De Vörösmarty ta r ta lmi mondanivalója is minden 
gyökérszálával a magyar t a l a j mélységeibe nyúlik le . . . 
Az egyén és a nemzet sorsközösségének, a hazafias eré-
nyeknek és kötelességeknek nincs Vörösmartynál ékesebb 
szavú, önzetlenebb és erkölcsileg jogosultabb hirdetője" 
(1. i. m. 3, 4. 1.). Aki ilyen mély érzéssel, elmélyüléssel tud 
írni Vörösmartyról , csoda-e, ha hangja akkor is meleg, mi-
kor a XVII., XVII I . és XIX. sz. magyar szellemi élet nagy 
protestáns, de a z é r t egyetemes magyar érdekeket szolgáló 
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s ebből a történeti távlatból ítélve is számottevő szellemi 
vezéreiről, művelődéskisugárzó szellemi központjairól: 
Gyulafehérvárról, Enyedről, Sárospatakról, Debrecenről, 
Pápáról írt, s más műveiben is pl. a már említett „A deb-
receni kollégium és a magyar irodalom", vagy „A debre-
ceni kollégium"-ban ír. 

Zsigmond Ferenc tagtársunk nemcsak jeles tankönyv-
író, de míg nyugalomba nem vonult, jeles tanár is volt. 
Jókai - jában mondja Tarczy Lajos egykori érdemes pápa i 
ref. főiskolai tanárról, Akadémiánk volt rendes tagjáról , 
hogy „taní tás közben távol tudta tar tani diákjaitól a leg-
kár tékonyabb ellenséget: az unalmat, mert önerejükkel 
való próbálkozásra serkentet te őket" (1. i. m. 15). Magyar 
irodalomtörténeti tankönyvének módszere s szerető karcagi 
és debreceni taní tványainak lelkes visszaemlékezése — 
közöttük kedves osztályt i tkárunk is — a tanúim, hogy ezt 
a kár tékony ellenséget ő is kitűnően tudta távol t a r tan i 
tanítványaitól . 

Tisztelt Tagtársunk azonban nemcsak a magyar szel-
lemiség múltjának, jelenének nagy ismerője. Dolgozataiban 
mély tudás nyilvánul világirodalmi ismeretek tekinteté-
ben is, amit a bennük lévő Shakespearere, Scottra, 
Dickensre, Thackerayre, Novalisra, Heinéra, Balzacra, 
Zolára,Maeterlinckre s másokra való hivatkozások, róluk 
mondott értékelő megállapítások s mai székfoglalója is fé-
nyesen tanúsítanak. Mély tudása megszerzésében gazdag 
nyelvismeretei, s a nyugati országokban, így főleg Angliá-
ban, majd Olaszországban tett hosszabb tanulmányútjai 
segítették. 

Dolgozataiból mélyen kiérzik emberi egyénisége is. 
mert hiszen tudós ember munkái is tele lehetnek emberi 
egyénisége vonásaival. Az életet s a világot nem az adoma, 
vagy a csapodár közvélemény, hanem a valóság szemüve-
gén nézi, ez teszi mindennek megértőjévé s ebből ki-
folyólag mérhetet len szerénnyé. Székfoglalója bejelentése 
a lkalmával levelet intézett hozzám, s ebben a többi közt 
ezt í r j a : 

„Mély meghatottsággal gondolok a M. Tud. Akadémia 
csodálatos nagylelkűségére, hogy a rendes tagság magas 
ki tüntetésre érdemesítet t engem, s nagy fá jda lmat okoz 
nekem, hogy élőszóval is ki nem fe jezhetem iránta érzet t 
mélységes hálámat és t iszteletemet." 

Mi is, tagtársai, mélyen sa jná l juk , hogy székfoglalója 
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alkalmából nem szoríthattuk meg baráti kezét, én meg, hogy 
Tagtársaim nevében nem mondhattam meg neki szemtől-
szembe, mit köszön tudományosságunk, magyarságunk 
megerősítésében nagyértékű munkásságának. A távolból is 
szívből üdvözöljük s Akadémiánk szíves köszöntésével 
rendes tagsági oklevelét elküldjük. 

Komis Gyula, ig. és t. tag, osztályelnök üdvözlő beszéde 
Gajzágó László 1. tag székfoglalója alkalmából, 

1943. január 11-én. 

A nemzetközi jognak első nagy elméleti rendszerezője, 
Hugo Grotius, nemcsak nagy tudós, hanem nemzetközi jel-
legű zsákmánybírósági perekben világhírű gyakorló ügyvéd 
is, majd a svéd királynő párizsi követe, aki Richelieuvel 
nagy diplomáciai csatákat vív. Grotius életműve azóta a 
nemzetközi jog művelőire nézve nemcsak szimbolikus, ha-
nem tartalmi jelentőségű is: a nemzetközi jogász ugyanis 
csak akkor élheti meg igazán bensőleg tudományának tár-
gyát és elveit, ha egyesül benne az elméleti érdeklődésnek 
igazságkutató vágya és a diplomáciai gyakorlatnak élmény-
beli háttere. 

Igen tisztelt Tagtársamnak életpályája és szellemi fej-
lődése ebbe a típusba tartozik: a nemzetközi jogot nem 
merőben könyvekből ismeri, mint számos professzor-jogtu-
dós, hanem a nemzetközi élet eleven gyakorlatából is, 
amely ennek a jogágazatnak fogalmi reliefjét sokban mo-
dosítja. Ifjú korában szerzett alapos elméleti-jogi készült-
ségét csakhamar gyakorlati téren is érvényre juttathatta, 
mint a konstantinápolyi Cs. és Kir. Konzuli Főtörvényszék 
bírája, majd a konzuli bíróságnak a monarchia fölbomlása-
kor felszámolója, az új magyar külügyminisztériumban a 
sérelmi és kisebbségi ügyek gondozója, később mint rk. 
követ és meghatalmazott miniszter a nemzetközi bíróságok 
magyar delegáltja. Mint egyik legkiválóbb nemzetközi-jogi 
szakértőnknek ügyköre egyre szélesedett: úgyszólván va-
lamennyi diplomáciai jellegű nemzetközi konferencián 
résztvett, amelyre hazánk hivatalos volt. Fölényes tárgyi 
és nyelvbeli tudásával, meglepő tárgyaló készségével és 
éles logikájával súlyos nemzetközi-jogi küzdelmek közepett 
jelentékeny sikereket aratott. Alig van fontosabb nemzet-
közi-jogi alaptétel, de részletkérdés is, amelyet nagyszámú 
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elvi-tudományos jellegű emlékirata, jegyzéke, vitairata 
alaposan ki ne fejtett volna, hisz a trianoni korszak ha-
zánkra nézve a nemzetközi jognak egész problematikáját 
valami szálon felszínre hozta. Tisztelt Tagtársam idevágó, 
teljes tudományos-elméleti értékű, az aprólékosságig gon-
dos és lelkiismeretes irodalmi munkáinak hosszú sorát a 
Nemzetek Szövetségének és a hágai Állandó Nemzetközi 
Bíróságnak hatalmas kiadványai (francia és angol nyelven) 
őrzik. Fényes és alapos perbeszédeinek köszönheti a Páz-
mány Péter-Tudományegyetem, hogy javait a nemzetközi 
bíróság visszaítélte. 

Külpolitikai és nemzetközi-jogi nagyhatású gyakorlati 
tevékenysége közepett is mindig a tudomány tárgyilagos, 
hideg logikai síkján maradt, sohasem állította tehetségét és 
a jogtudományok egész területére kiterjedő, tiszteletet pa-
rancsoló tudását a kirívó propaganda szolgálatába, amely-
nek megtévesztő, múlandó célzata előbb-utóbb úgyis nap-
világra jut. Tudós lelki alkata a nemzetközi küzdelemben 
is csak egy eszközt ismert: az Igazság örök erejét. Három 
századdal ezelőtt Hugo Grotius a maga jogi elveit még 
tisztán in abstracto tárgyalhatta: sohasem célzott korának 
egyetlen eseményére vagy személyére sem, hanem mint 
nagy humanista, példáit csupán az antik világból merítette, 
hogy ezeken szemléltesse az általános örök emberit, amely 
a nemzetközi jog alapja: ilyen klasszikus analógiák mély 
átélésével iparkodott a nemzetközi jog kiépítése útján a 
harmincéves háború elvadulását enyhíteni. A mai nemzet-
közi jogász súlyosabb helyzetben van: a jelen konkrét ese-
teit kell nyiltan boncolnia s jogelvek alá foglalnia. Tisztelt 
Barátom rendkívüli mestere a konkrét Jelen elemzésétől 
megkívánt finom tapintatnak s külpolitikai pszichotechniká-
nak: elméletileg pártatlan a telivér és életközei aktualitá-
sokban is. 

Erre pedig azért képes, mert szellemi alkatának plasz-
tikájából élesen domborodik ki termékeny hisztorizmusa, 
amely a Jelen objektív szemléletét és értékelését bizto-
sítja. A Jelen időpontjához T. Tagtársam mindig hozzá 
tudja húzni azokat a történeti vonalakat is, amelyek ebbe, 
mint valami metszőpontba, futnak össze. A Jeient nem 
abszolút módon látja, hanem széles történeti távlatban, 
amelyben az emberi-társadalmi életformáknak szinte határ-
talan sokfélesége, a történeti életnek színekben gazdag vál-
tozatossága tárul fel. Történeti tudata türelmessé teszi a 
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Je len megítélésében, biztosít ja gazdag szempontkészletét, 
tá rgyszerű értékelő ál lásfoglalását , megóvja a naiv és 
doktr inér racionalizmustól, at tól az utópisztikus szellem-
től, ame ly azt hiszi, hogy az emberi társadalom nemzet-
közi berendezése is máról holnapra merőben észszerű min-
ták szerint átalakítható. A mult a lapos ismeretéből fakadó 
tör ténet i érzéke egyben jogi valóságérzéke. 

Lelkében a termékeny hisztorizmus mélyen összeforr 
a má t formáló prezentizmussal. Két legújabb nagy műve: 
A nemzetközi jog eredete, római és keresztény összefüg-
gései, különösebben a spanyol nemzetközi jogi iskola (1942) 
és A háború és béke joga (2. kiadás. 1942) — ma jdnem 
azt merném mondani — csak látszólag történeti művek. 
A nemzetközi jog történeti gyökereit ku ta t ják ugyan, de 
úgy, hogy ezek szemléletét át- és á t ha t j ák általános teoré-
tikus szempontok: ha a Múltba néz is, mindig a Jelen ta-
l a j án áll, modern eszméket fejteget, de a régi elmékbe 
vetítve. 

S mi az a normatív sarkfogalom, amelynek elméleti 
szögéből a Mult s a Je len nemzetközi jogát szintétikusan 
egybe lá t j a? A Jog és az Erkölcs legbensőbb összefüggése. 
„A J o g — mondja — amint hatalom nélkül, Erkölcs nél-
kül is elképzelhetetlen, vagy csak illúzió. A tisztán hata-
lomra, s nem egyszersmind Erkölcsre, sőt gonoszságra vagy 
fu r fangra s hamis beál l í tásokra alapí tot t jog a leggyak-
rabban csak ideig-óráig tar t s előbb-utóbb összeomlik." A 
nemzetközi jognak erkölccsel való megtelítődését azonban 
eleve nagyban gátol ja a homo sapiens a laptermészete: a 
többi élőlénnyel szemben úgyszólván csak az embernek van 
meg az a sötét törekvése, hogy a saját f a j béliét háborúval 
irtsa ki vagy igázza le. T. Tagtársamnak valóságérzéke a 
tör ténet világának a r ra a kérdésére, vá j jon a nemzetközi 
jog meg tudja-e akadályozni végleg a háborús küzdelmeket, 
megokolt pesszimizmussal nemmel válaszol. Meggyőződése, 
hogyha a kereszténység a középkorban, erkölcsi hatalmá-
nak tel jében, a felebaráti szeretet és a Pax Christiana elvé-
nek nem tudott érvényt szerezni, akkor csak utópiának kell 
tekintenünk azt a gondolatot, hogy a nemzetközi jog a 
háborút mindenkorra ki t ud j a küszöbölni az emberiség éle-
téből. T. Tagtársamat hata lmas történeti , pszichológiai és 
jogi tudása megóvja attól, hogy ábrándozó irénista vagy 
pacifista legyen. Viszont hittel hisz abban, hogy a nemzet-
közi jog a háborús küzdelmek bizonyos elfajul t formáit 
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igenis képes enyhíteni, kölcsönösen korlátozni, sőt meg is 
szüntetni. Éppen ezért óvást emel a ma annyira jára tos 
„totális háború" kifejezésnek jogi műszóvá való emelése 
ellen, mert ez a hadijog legelemibb és legalapvetőbb sza-
bályainak merő tagadása lenne, s a civilizációjára annyira 
büszke emberiséget visszavetné barbár ősállapotába, amikor 
a szabályozatlan öldöklés nem ismert különbséget kom-
bat táns és nemkombattáns, férfi és nő, gyermek és aggas-
tyán között. Jogi és erkölcsi é r téktudata csak állam és 
áilam, nem pedig nép és nép között vívott háborút a k a r 
ismerni, mert az utóbbi, aminek jelei a mai világháborúban 
élénken mutatkoznak, a vad ál lapotba való visszasüllyedést 
jelenti. A mostani háború szörnyű kíméletlen pusztításai 
a harmincéves háború borzalmaihoz hasonlíthatók. Ennek 
egyik fő hőse, Gusztáv Adolf, Hugo Grotius művét h a d j á -
rataiban is magával hordozta; amikor a lützeni csatában 
elesett, sá t rában pá rná j a a la t t találták. A nemzetközi jog 
tehát ébren tar to t ta lelkiismeretét s valószínűleg fékezte 
pusztító harci eszközeit. Vá j jon a mai hadvezérek zsebük-
ben hord ják-e a nemzetközi jog ösztövér kódexét? Vagy 
talán úgy érzik, hogy lelkük mélyébe úgyis be van írva a 
nemzetközi jognak, mint „észjognak" a l a p j a : az örök 
humánum? 

Igen Tisztelt Barátom benső rokonszenvvel tekint 
vissza a régi nemzetközi jogra, amely a természetjogi gon-
dolkodás nyomán született meg, amikor a jogász az örök 
emberi természetből, az ész alkatából iparkodott kiolvasni 
az egyetemesen kötelező jogszabályt: nova jura producere 
ex gremio naturae. Boldognak mondja ezt a kort, amikor 
a jogalkotáshoz megvolt a hit és a fantázia, az ál talános 
embereibe vetett szilárd meggyőződés. A pozitivizmus a 
jognak ezt a teremtő forrását betemette, s helyébe puszta 
tényeket iparkodott állítani: az államszerződéseket és az 
igazolható jogszokást. De titokban mégis kénytelen á l ta-
lános „jogelvek" címen jogforrásként minduntalan oda 
csorgatni a különben tagadot t természet jog élő vizét. A 
pozitivizmus csődje a nemzetközi jogalkotás terén is be-
következett : puszta tényekből ér téktudat nélkül jogeszmé-
nyek és normák nem szerkeszthetők meg. 

Tisztelt Tagtársamnak egyik nagy érdeme annak a 
nemzetközi jognak éleseimé jű és tárgyilagos szellemű 
elemzése és bírálata, amely a Nemzetek Szövetségének 
jogalkotó működése nyomán testesült meg. Ennek szelleme 
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ábrándozó pacifisták eszmei, de még inkább ragadozó ter-
mészetű gyakorlati politikusok hatalmi törekvésének saját-
szerű keveréke. A béke nemzetközi joga és a háború nem-
zetközi joga közé beiktatta a háború megelőzésének és ül-
dözésének jogát, mégpedig a központi hatalmakra, mint 
,,a világháború okozóira", visszaható erővel. Ez a jog csak 
látszólag új. Mint terv a világháború előtt is többször föl-
merült az eszme: a háborút háborúval kell üldözni és 
megszüntetni. De az emberiség eladdig ezt az elvet kivi-
hetetlensége miatt nem merte kötelező erővel kimondani. 
A Nemzetek Szövetségében megvolt a bátorság erre: ,,új" 
jogot kodifikált, de ennek a jognak, mint egyhamar kitűnt, 
nem volt közös hatalmi szankciója, nemzetközi kollektív 
hadserege. Az új nemzetközi jog meddőnek bizonyult, csú-
fos kudarccal végződött. Az új jog továbbra is az egyes 
szuverén államok autonóm, párhuzamos akarati aktusaitól 
függött: minden tagállam szuverén módon döntött arról, 
vájjon résztvesz-e a szankciókban vagy sem. így nem ala-
kulhatott ki egy quasi super-államnak hatékony étosza. 
Egyes nagyhatalmak disszidenssé váltak, a Szövetségből 
kiléptek, a maguk szakállára vígan háborúskodtak. Az 
,,új" nemzetközi jog megbukott s megmaradt a mérsékelt 
és reális szellemű, ú. n. klasszikus nemzetközi jog, amely 
nem hitt abban, hogy a háború kitörése jogi intézmények 
útján megakadályozható, hanem csak abban, hogy a már 
kitört háború borzalmai jog útján enyhíthetők. Ebből a 
szempontból a nemzetközi jog lényegében ugyanott áll, 
mint Hugo Grotius temperamenta-elméletének korában. A 
nemzetközi jogra nézve különösen igazoltnak érezzük 
Pascal örökérvényű szavait, amelyeket ugyanebben a kor-
ban írt s amelyeket Nagyrabecsült Tagtársam is tollára 
vesz: „Az igazság hatalom nélkül tehetetlen; a hatalom 
igazság nélkül zsarnoksággá lesz. Az igazság erő nélkül 
nem állhat meg, mert gonosz emberek mindig vannak; az 
erő igazság nélkül önkénnyé válik. Tehát az igazságnak és 
az erőnek együtt kell lenniök; ehhez pedig az szükséges, 
hogy az igazság egyúttal erős is legyen, az erő viszont 
párosuljon az igazsággal." 

Mélyen Tisztelt Barátomat számos előkelő nemzetközi-
jogi tudományos társulat már régen meghívta tagjai közé: 
így a Washingtonban működő American Society of Inter-
national Law, a Párizsban székelő Académie diplomatique 
internationale, az Institut de droit international, s gr. 



Üdvözlő beszédek 257 

Teleki Pállal mint tag résztvett a Permanent Conference 
for International Studies munkájában. Most engedje meg, 
hogy nagyjelentőségű tudományos tevékenysége elismerése-
kép a Magyar Tudományos Akadémia 1. tagsági oklevelét 
őszinte tisztelettel átnyújtsam. 

Kornis Gyula ig. és t. tag, osztályelnök üdvözlő beszéde 
vitéz Moór Gyula r. tag székfoglalója alkalmából, 

1943. február 8-án. 

Ki a vérbeli filozófus? Az, aki elmealkatával természe-
ténél fogva a részleteket mindig egészben, azaz elvileg 
iparkodik látni, mint Platon mondja: a mindent egybenéző, 
a synoptikus, a filozófus. Tisztelt Tagtársam ifjú korában 
a jogtudományokban elmerülve, már korán a jog egészét, 
a jog mivoltát vizsgálja, azaz jogfilozófus, aki meg van 
győződve, hogyha a jog elvi lényegét tisztázza, ennek alap-
ián reménye lehet, hogy a jog valamennyi általános elmé-
leti jellegű kérdésében megoldást talál. Végigtanulmá-
nyozva összes műveit, megállapíthatom, hogy a jog mivol-
tának gyökérproblémájából sarjad ki úgyszólván valameny-
nyi maradandó tudományos alkotása akár a jog tudomány-
elméleti és módszertani területén, akár a tételes jognak 
olyan mezején, ahová tartozik a jogi személy kérdése, 
amelyről hatalmas alapvető monográfiát írt. 

De hogyan fogta kezébe már két évtizeddel ezelőtt a 
jog lényegére vonatkozó fogalmi kulcsot, amellyel annyi 
nehéz és mély jogtudományi probléma zárát felnyitotta? 

Amikor a század elején tudományos fejlődése megin-
dult, a jogfilozófiában az újkantiánus felfogás uralkodott, 
amely szerint a jog helye csakis a tapasztalati való-
ságtól élesen elválasztott szellemi világban: az értékek és 
eszmék világában található meg. Ez elmélet szerint a jog 
csakis eszmei érvénnyel bíró értékmérő, amelyben semmi 
sem lakozik a tapasztalati valóságból, de viszont hozzá-
mérve ítéljük meg az emberi valóságos cselekvéseket. 
К eisen tiszta jogtana is a jogot csupán normának nézi, 
amelynek semmi köze sincsen a valósághoz. T. Tagtársam 
éles elméje, bár az újkanti jogfilozófia elméleti éghajlata 
alatt bontakozik ki, egyhamar észreveszi azt a szoros ösz-
szefüggést, amely az élő jog világában a szellemi jelentés-
szféra és a reális társadalmi élet, a jog szellemi értéktar-
Akadémia i É r t e s í t ő . 17 
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talma és gyakorlati érvényesülésének ténylegessége között 
fennáll. így éles ellentét kezdett feszülni lelkében a jogi 
életből s a jogtudományokkal való foglalkozásból támadt 
felfogása s az újkantiánus filozófiai világkép között. El-
méje előtt, amely igen érzékeny szenzórium a probléma-
ingerek iránt, mindjobban világossá vált, hogy úgy, amint 
a kultúrának egyéb jelensége (vallás, művészet, erkölcs, 
tudomány) az értékeknek és a valóságnak szoros egybe-
fonódása, akkép a jog is kettős természetű jelenség: az 
értékek szellemi és a társadalom reális birodalmába egy-
aránt beletartozik. 

A jog először csupán ideális létű szabályoknak, gon-
dolattartalmaknak rendszere, amelyek értéket fejeznek ki, 
s így nem a valóság birodalmába tartoznak. Azonban az 
élő jogszabályokban benne rejlik az is, hogy az emberi 
cselekvésekben megvalósuljanak, ha mindjárt kényszeral-
kalmazás útján is. Elénk görbül tehát a probléma kérdő-
jele: hogyan egyesülhet a jogban két olyan különnemű 
elem, mint az ideális létű értékek-normák szellemi tartalma 
és a cselekvések biopszichikai-tapasztalati valósága? Egye-
sek, pl. Kelsen, szerint érték és valóság elvileg annyira 
különböző, hogy a jognak csak mint puszta normának van 
értelme, tapasztalati léte és hatása nincs. T. Tagtársam 
szerint, a nélkül, hogy a gondolat logikai jelentését és a 
lelki folyamatot egybekeverő pszichologizmusba esnék, 
igenis van. Noha a gondolati-szellemi tartalom érvénye és 
értékessége nem is függ a valóságtól, viszont a lelki aktu-
sok és folyamatok korántsem függetlenek a gondolati tar-
talmaktól. A gondolatok, értékek, normák jelentését átél-
jük, ezek az élmények irányítják cselekvésünket s így álta-
luk a valóság okozatos világába a jelentések mintegy be-
lépnek. Jogi norma-rendszernek cselekvéseink útján végbe-
menő megvalósíthatósága az a híd, amely az értékek és a 
realitás világát összeköti. Ezért lehetséges egyben az ösz-
szefüggés másik oldala: a cselekvéseknek a jogi-normák 
szempontjából való megítélhetősége is. A jogi normákban 
és a társas biopszichikai valóságban a közös elem az em-
beri cselekvés: a kettő tehát nem abszolút különnemű egy-
mással szemben. Mi egyéb a jogalkalmazás folyamata, 
mint a biopszichikai létformájú cselekvéseknek az a rend-
szere, amelyben az ideális létformájú jogi normák meg-
valósulnak? 

Ennek a jog mivoltára vonatkozó alapvető s termékeny 
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gondolatának tövéről fakad már 1922-ben a Macht, Recht, 
Moral с. mintaszerű tanulmánya, továbbá Bevezetés a jog-
filozófiába c. kitűnő könyvének tudományelméleti szerke-
zete, amelyben a jogi alaptan s a jog okozatos összefüggé-
séről szóló rész, a jogszociológia egymástól elválik (1923). A 
jogi normák változásának problémája (1924) c. remek ta-
nulmánya is az alapprobléma folytatása: hogyan lehetsé-
ges, hogy a jog, mint normatív gondolattartalom időtlen 
jellegű s a jog érvényessége mégis időhöz kötött, időben 
változó? Ez csak úgy lehetséges, ha a jogot nemcsak nor-
matív, hanem e mellett kauzális mozzanatokból állónak 
is fogjuk föl. Az ellentmondás úgy oldódik meg, hogy a 
változás csupán a kauzális alkatelemekre vonatkozhatik. A 
normatartalomnak nincsen okozatos léte, csupán értelme, 
jelentése van, ez pedig mindig ugyanaz marad. Nem ez a 
norma tartalom változik és alakul át, hanem új normatarta-
lom keletkezik, mer t azok a kauzális-társadalmi erők, 
amelyek eddig bizonyos normatartalom körül csoportosul-
tak, ettől elváltak s egy másik normához csatlakoztak. A 
jogfejlődés menetében az új rügy a régi jogi norma-gallyat 
letolja s új norma jelenik meg. 

Tisztelt Barátomnak nagy szellemi elégtétele, hogy 
amikor később Hegelt, majd a legújabb kultúrfilozófia 
képviselőit, főkép Nicolai Hartmannt tanulmányozza, az 
..objektív szellem" elméleti körében utólag igazolva lát ja 
a kultúra egészére nézve is azt, amit a jog mivoltára vo-
natkozólag már régebben megállapított: a kul túrának ket-
tős a lkata van, egyrészt szellemi jelentés, másrészt testi-
lelki tevékenység, társadalmi-történeti változó folyamat. 
Tehát a jognak is minden olyan felfogása, amely egyol-
dalúan csakis a jog szellemi jelentését veszi tekintetbe, 
nem adhat hű és te l jes képet a jognak, mint társadalmi 
jelenségnek egészéről. (Recht und Gesellschaft. 1942.) 

A jogot azonban Nagyrabecsült Tagtársam a kultúra 
keretében nem elszigetelten vizsgálja, hanem iparkodik 
azokat a szálakat is kibogozni, amelyek a jogot az objek-
tív szellem egyéb mozzanataival, főkép az erkölccsel, 
egybefüzik. Szemében a jog és az erkölcs ugyanarról a 
tőről fakad. Amíg azonban az erkölcs a helyesség gondola-
tát magában rejt i s tapasztalati megvalósulását csak az 
emberek erkölcsi értékérzése biztosítja, addig a jog, amely-
nek fogalmába az erkölcsi helyesség nem tartozik szük-
ségképpen bele, a legerősebb társadalmi hatalomhoz kap-

17* 
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csolódik. A hatalom azzal tesz szert erkölcsi színezetre, 
hogy emberi erőt jelent, amelyet az erkölcsi világhoz tar-
tozó emberi akarat irányít. Abból, hogy a jog a legerősebb 
társadalmi hatalommal szövetkezik, már bizonyos viszony 
támad jog és erkölcs között, mert a társadalmi hatalmai 
összetartó tényezők közül különösen fontos szerepet ját-
szik a társadalom erkölcsi felfogása. Ez a jog leghatéko-
nyabb kauzális társadalmi alapja s fejlődésének legjelen-
tékenyebb hajtóereje. Ezért a jog tartalmát az erkölcsi 
elemek át- és áthatják. E mellett az erkölcs a jog értékelé-
sében is, vájjon helyes-e vagy helytelen, mértékül szolgál. 
Az erkölcs nem tartozik a jog fogalmi jegyei közé, de a 
jog nem mondhat le az erkölcs támogatásáról, mert erős 
csak az a jog lehet, amely az erkölcsre támaszkodik s 
helyes csak az a jog lehet, amely az erkölcsnek megfelel. 
A jog T. Tagtársam szemében az erkölcstől kölcsönzi 
igazi erejét, célját és eszményeit. 

Szellemi alkatát elemezve, eddig csak azt vettem 
szemügyre, vájjon tartalmi szempontból hogyan ragadta 
meg lelkét a jog mivoltának alapproblémája, mikép gyű-
rűzött ez benne s milyen megoldásban végződött. Most 
tudós személyiségének egy másik, formai jegyét óhajtom 
kiemelni: csodálatosan éles, átható, kérlelhetetlen és lenyű-
göző logikáját, amely fénycsóvájával az aporiák útvesztő 
jébe süllyedni látszó, legnehezebb kérdéseket is fenékig 
átvilágítja s megoldásra juttatja. Nem régi barátságunkból 
folyó euphemia, amikor bizony mondom: nem ismerek olyan 
transzparens gondolkodót, mint T. Tagtársam. Műveinek 
abszolút logikai menetében, ahogyan farkasszemet nézet az 
ellentétes fogalmakkal és elméletekkel, ahogy kihámozza a 
pozitív módon megoldó tartalmat, oly közvetlenül érezzük 
a gondolatok drámai feszültségét, akár csak egy platóni 
dialógusban. Elméleteket egymással élesen szembeszegez, 
rejtett önellenmondásaikat a logika izzó napfényére hozza, 
végül tárgyi kényszerrel, amely a kérdés természetes alka-
tából folyik, érezzük, hogy csakis ilyen eredményre kell 
jutnunk. Biztos logikai művészete, nagyszerű dialektikai 
ereje önkénytelenül fokozatosan fölkelti lelkünkben a sok-
ratesi opolo/íu-t, az egyetgondolást, az új evidens belátást. 
Problémáit nemcsak gondolja, hanem egész lelkével át-
éli: s mi, az olvasók, nyomában ugyanazzal az erővel, mé-
lyen átéljük. Műveit tanulmányozva, amikor a régi gon-
dolatok kritikai elemzése alapján új belátásokra jutunk, 
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in concreto érezzük, miben rejl ik a tudomány haladási 
aktusa: ez maga is egy megnagyí to t t , hata lmas óuíloyog, 
ahol a régi gondolat k ih ív ja a kr i t ikát , a tagadást , a javí-
tást, de ezzel egyúttal az ú j pozitív gondolatot , az rï-lij&eia-1 
is, vagyis azt, ami m á r „nincsen e l r e j t v e " , az észtől most 
m á r megvilágítot t „ igazságot" . 

Csak néhány p é l d á n szemlél te tem tudós szellemi 
a l k a t á n a k logikai e re j é t . Az nem vélet len, hanem egész 
személyiségének tükre, hogy egy f ényes ér tekezésében A 
logikumot a jogban (1928) vizsgálja, mégpedig a jogrend-
szerben, a joga lka lmazásban és a jog tudományban , A jog-
nak — e lőbb jel lemzett a l apfe l fogása szerint — egyik ol-
dala, hogy szellemi je lentés , amiből következik, hogy a lo-
gika u ra lma a la t t áll. A jogrendszer egysége t ehá t eleve 
meghatározza , hogy mit tehet a jogalkotó joggá. Va lame ly 
normát és ennek az e l lenkezőjé t a jogalkotó nem teheti 
ugyanabban a t á r sada lomban ugyanazon időben joggá. 
Minden jogszabály é r t e lme csupán a jogrendszer egészé-
vel való logikus összefüggésben á l l ap í tha tó meg. Hogy va-
lamely n o r m a a jogrendszer egységébe beletar tozhassék, 
ahhoz nem elég az a negatívum, hogy ne jelentsen a jog 
rendszerében logikai e l lenmondás t , h a n e m ennek a normá-
n a k pozitív módon is bele kell i l leszkednie a jogszabályok 
jelentésbeli összefüggésébe. A logikum rendet t e remthe t 
a gondolat i t a r ta lmak között , de n e m teremthet ú j t a r ta l -
makat . El lenben a jogban re j lő logikum teszi a m a g a egy-
szerűsí tő gondolataival lehetővé,, hogy a jog a bonyolul t 
életet egyá l ta lában szabályozhassa. A jognak rende lkezé-
sére álló ha ta lmi eszközök mellet t a benne re j lő logikai 
erő a jog érvényesülésének legha ta lmasabb biztosí téka. A 
szubszumció és bizonyítás, mint logikai funkció a jogalkal-
mazásban e lsőrendű sze repe t játszik. A jogtudomány pe-
dig a rendszerbefog la lás logikai c é l j á t logikai eszközök 
segítségével szolgálja. 

Különös dinamikus logikai gyönyör, ha A természet-
jog problémája (1934) c. é r tekezésének kr is tá lyt iszta lo-
gikai mene té t megf igyel jük: miképpen m u t a t j a ki, hogy a 
jogi pozit ivizmus a ha ta lomból indul ki s ebben m a g á b a n 
fedezi fel a hata lom erkölcs i a lapja i t , viszont a skolaszt ikus 
t e rmésze t jog az erkölcsből indul ki, hogy azután az erkölcs i 
v i lágrendbe összhangzóan beillessze a z ontológiai rendet , 
s ezzel a t á r sada lmi h a t a l o m tényező je is. T. Tag tá r sa in 
dialekt ikai művészete meglepő evidenciával mu ta t j a ki, hogy 
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bár a két e lmélet ki indulópont jában elüt is egymástól, de 
re j tve vagy tudatosan elismeri a másiknak vezérelvét is, 
A jogi pozitivizmus és a természet jog harcá t így visszave-
zeti jogfilozófiai vezérmotívumára: az érték és a valóság 
különnemüségére, de mégis szükségképi egybefonódására. 

Nagyra becsült Barátom elméjének kivételes logikai 
e r e j e tör elő a pacifizmus u tóp iá jának abban a megsemmi-
sítő kr i t ikájában, amelyet a Kellog-szerződés alkalmával 
németül bocsátott a világ elé (Zum ewigen Frieden 1930.). 
Szembeszökően sikerült igazolnia., hogy a pacifizmus, ha 
eszményét meg a k a r j a valósítani, mindig szükségképpen 
logikai e l lenmondásba keveredik. Célja e lérésére ugyanis 
vagy erőszakot alkalmaz, vagy ki aka r ja kerülni az erő-
szakot. Mindkét lehetőség — harmadik nincsen — felold-
ha ta t l an logikai önellenmondásba kergeti. Az erőszak 
ugyanis ha tékonyan csak erőszakkal szűntethető meg, te-
hát a pacifizmusnak is célja e lérésére szükségkép erősza-
kot, a háború szankcióját kell alkalmaznia: ekkor azonban 
cél jával , a háború kiküszöbölésével, jut el lentmondásba. 
Ha pedig azt hirdet i céljához híven, hogy az erőszakkal 
semmiféle erőszakot nem szabad szembeszegezni, akkor 
meg annak az el lenmondásnak hálójába kerül, hogy az erő-
szakot ki a k a r j a iktatni, s mégis az erőszaknak kaput nyi t 
azzal a taní tásával , hogy minden erőszakot el kell viselni. 
A pacifizmus belső logikai e l lentmondása abban rejlik, 
hogy az t az eszközt, amellyel a célt megvalósíthatná, m á r 
maga a cél eleve kizárja . Ugyanebben a logikai ellentmon-
dásban leledzik az anarchizmus is: azt az elvét , hogy sem-
miféle erőszak ne használtassák, csak erőszak út ján lenne 
kénytelen a társadalomban érvényre juttatni. így oszlat ja 
szét a pacifizmusnak szép és emberséges á lmát a logikának 
rideg, sőt kegvetlen kritikai világossága. 

A kri t ikának ezzel az á tha tó fényével vi lágít ja keresz-
tül Kelsen műveit is éppen a kiváló jogbölcsész tiszteletére 
kiadot t Emlékkönyvben. Ezért egyes külföldi jogászok ezt 
a könyvet „Festschr i f t gegen Kelsen"-nek nevezték el. De 
hogy kr i t iká jában nem a rokon- vagy ellenszenv, hanem 
csakis a tárgyi igazság vezeti, a r ra jellemző, hogy Kelsen, 
aki egyébként szigorú logikájával bírálóira heves visszavá-
gásokat szokott mérni, T. Tag tá r sam kr i t iká jáér t köszöne-
tet mondott . Érezte a magyar tudós egyenrangúságát és 
belső igazságszeretetét. 

Éles és az ellentétes á l láspontot ízekre tépő logikája 
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nemes pátosszal egyesül, amikor síkra száll a jogtudomány 
tudomány-jel lege mellett (Der Wissenschafts-Charakter der 
Jurisprudenz. 1939.). Eleve e lhá r í t j a azt a pragmatisztikus 
felfogást, mintha a tudománynak feltétlenül gyakorlatilag 
hasznosnak is kellene lennie, amikor szemügyre veszi az t 
a vádat, hogy a jogtudománynak nincsen haszna. Azonban 
kézzelfoghatóan igazolja, hogy nincsen tudomány az 
orvosi és műszaki tudományokon kívül, amely oly közvet-
lenül az élet szolgálatában ál lna, mint a jogtudomány. A 
másik vád, hogy a jurisprudentia nem önálló gondolatokat 
fejleszt, hanem csak a jogalkotó gondolatait kérődzi, ma-
gyarázza és rendszerezi, mer t a történetileg adott jog-
anyaghoz van kötve: tehát nem önálló kutatás , hanem csak 
jogisme vagy jogtechnika. Ámde valamennyi tudomány a 
maga adott tárgyához van kötve: a jogtudomány a jogi 
normák gondolati tartalmaihoz, a természet tudomány meg 
a természet jelenségeihez. Ahogy a természet tudomány a 
természet jelenségeit leírja és oksági összefüggéseit ku-
ta t ja , éppúgy a jogtudomány a jogi normák tar ta lmái 
vizsgálja, s logikai jelentésösszefüggéseiket nyomozza. Va-
lamely ismeretkör tudományos ér tékére nézve nem a ku-
tatás tárgya a döntő, hanem a tárgyat feldolgozó logikai 
munka. Ebből a szempontból alig van tudomány, amely-
ben a logika nagyobb szerepet já tszanék s a logikai-szellemi 
tevékenység szabadabb téren mozogna, mint a jogtudo-
mány. Ennek tárgya kétségtelenül különbözik a természet-
tudomány tárgyától : az utóbbi érzékileg tapasztalható 
tárgyakat , az előbbi gondolat jelentéseket kuta t . Ezeknek 
vizsgálatában az érzéki tapasz ta lás segítségét is a logikai 
munka pótolja. Az a vád sem á l l ja meg a helyét, hogy a 
jogtudománynak csak a folyton változó jog a tárgya, 
amelyre nézve nem lehet szilárd eredményekre jutni. Ámde 
a természet tudományok eredményei is idővel változnak: a 
modern fizikus vagy kémikus a száz évvel ezelőtti fizikai 
vagy kémiai irodalomból bizonyára kevesebbet tanul, mint 
a jogász Just inianus kódexéből. A tör ténet i - társadalmi 
életnek, a ku l tú rának jelenségei folyton változnak. Ezen 
az alapon valamennyi történeti és társadalomtudománynak 
tudományjel legét kétségbe kel lene vonnunk. 

Nemcsak megvédelmezi T. Tagtársam a jogtudomá-
nyoknak tudományos jellegét, hanem nagy elvi rendszerbe 
is foglal ja őket. Idevágó tudományelmélet i vizsgálatai való-
ban jelentősek. A jogfilozófiát a jogtudományok végső 
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előfe l té te le i ku t a t á sának t a r t j a . P r o b l é m á i : a m ó d s z e r kér-
dése ( tudománye lméle t ) , a jog foga lma (ideológia), a jog 
okozatos összefüggése (metafizika) , a jog helyessége (ér-
téke lméle t ) . Meglepő az a mély összefüggés, a m e l y b e a 
jogf i lozófiának ezeke t az ágait egybe fűz i a tételes, a tör-
téneti és ér tékelő jog tudományi ágaza tokka l . Fe lö t l ik ide-
genkedése attól, hogy a jogfilozófia szorosabb kapcso la tba 
l ép jen a metaf iz ikával (Metafizika és jogbölcselet. 1929.). 
Néhány elr iasztó k ísér le t kritikai e l emzése is e r re ind í t j a . 
A z o n b a n t agadha ta t l an , hogy T. B a r á t o m is a metaf iz ika 
kellős közepén van akkor , amikor a jognak az é r t ék és a 
valóság, a szellemi je len tés és az okozatosság l é t f o r m á j á n 
a l apu ló dualiszt ikus szerkezetét ve lős okon megá l l ap í t j a 
s e n n e k az összes müve i t átfogó a lapgondola tnak követel-
ménye i t sorban levonja . A kétféle lé t formának, a z objek-
tív sze l lemnek s a t á r s ada lmi okozatos valóságnak fogalmai 
nyi lván a metafizika t e rü le té re esnek, ha nem is ennek túl-
fennen gomolygó régióiba. 

A jog kettős a r c u l a t á r a vona tkozó a lapfe l fogásá t meg-
győzően a lka lmazza a jogfilozófia és a szociológia viszo-
n y á n a k t isz tázására (Szociológia és jogbölcselet. 1934.) E 
szerint sem a t á r sada lom, sem a jog vizsgálata nem szorít-
kozhat ik csupán az okozatos fe j lődés kuta tására , h a n e m a 
t á r s a d a l m i vagy jogi valóságban r e j l ő szellemi t a r t a l m a k a t 
is t ek in te tbe kell vennie ; és ford í tva , nem elég pusz tán 
ezeket a szellemi je lentéseket k i fe j ten i , hanem a r r a a tár-
sada lmi és jogi va lóságra is tek in te t te l kell lennie, amely 
ezeket a szellemi t a r t a l m a k a t magán ho rd ja . Ha ez érvé-
nyes a szociológiára á l t a lában , é rvényes a jogszociológiára 
nézve is. Ennek további köve tkezményei t finom tudomány-
elmélet i megkülönbözte tések kapcsán levonja a jogtör téne-
lemre vonatkozólag is. (A jogtörténelem és a jogszocioló-
gia módszertana. 1942.) 

A szabad akarat problémájáról szóló, imént e lhang-
zott székfogla ló t a n u l m á n y a is log ikusan sa r j ad ki abból 
az a lapfe l fogásból , a m e l y a jogot a szellemi je lentés és a 
t á r s a d a l m i valóság egybe fonódásának t a r t j a . Az okozatos-
ság csak az utóbbira vonatkozhat ik . Á m d e — veti föl fe jé t 
a k é r d ő j e l — lehet-e és milyen é r t e l emben a jognak oko-
zatos összefüggéseiről , á l t a l ánosabban : okozatos tö r téne lmi 
és t á r s a d a l m i tö rvényekrő l beszélni? E z a kérdés m á r első 
i f júkor i kri t ikai m u n k á l a t á b a n több min t három évt izeddel 
ezelőt t i zga t ja . A közgazdaságtan módszere és a közgazda-
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sági törvény (1910), ma jd később A gazdasági élet és a 
jogi rend, a Recht und Gesellschaft с. értekezéseiben is 
problématudatának tárgya. Ennek a kérdésnek gyökere 
azonban az akara t szabadság problémája, mert az emberi 
lényben különböző testi r lelki és szellemi tényezők talál-
koznak össze. Ma ennek a bonyolult kérdésnek megoldása 
felé iparkodott közeledni. 

De ha már a jogfilozófiának ennyi részletkérdését , 
közös elvi gyökérből levezetve, szétszórtan megjelent mun-
kákban megvizsgálta, engedje meg Tisztelt Tagtársam azt 
a kérést, hogy a j ándékozza meg irodalmunkat a jogfilozó- ' 
fia egész rendszerének kidolgozásával. Hivatottabb kuta tó 
er re nem született. Ez a nagy munka életmüvének koroná ja 
lenne. A bátorság bizonyára nem hiányzik lelkéből. Vala-
mikor a csaták harci tüzében vitéznek bizonyult: a tudo-
mány birodalmában is kitűnő harcos, az igazságok nagy 
hódítója. Csak a hódítot t területek egységes egészbe fog-
lalása hiányzik. Ez pedig éppen a filozófus sa já tszerű fel-
adata . 

A Magyar Tudományos Akadémia r. tagsági oklevelét 
szeretettel á tnyúj tom. 

Kornis Gyula ig. és t. tag, osztályelnök üdvözlő beszéde 
Szekíű Gyula r. tag székfoglalója alkalmából, 

1943. március 8-án. 

A Magyar Tudományos Akadémia Tisztelt Tagtár-
samnak kivételes történetírói tudós egyénisége iránt érzet t 
tiszteletét azzal muta t t a meg, hogy mind já r t rendes taggá 
választotta, mihelyt levelező tagsági székfoglalóját meg-
tartot ta . Ez alkalommal már módomban volt, mint a ma-
gyar históriai ta la j nagy rétegforgatójának különös érde-
meit megvilágítani: hogyan nyitott merőben ú j probléma-
távlatokat tör ténet í rásunkban? Milyen ú j szempontokból 
dolgozta fel mesteri kézzel úgyszólván az egész magyar 
tör ténete t? Hogyan áll í tot ta be a magyar néptömegek élet-
viszonyainak kuta tásá t történetírásunk egyik tengelyévé? 

Tisztelt Barátom nem hideg, a történeti életet elvont 
és merev fogalmi szkémákba gyömöszölő gondolkodó, ha-
nem akár a multat, a k á r a jelent veszi szemügyre, mindig 
eleven és szemléletes kapcsolatban marad a valósággal, a 
mult és a jelen nagy nemzeti problémáit gyötrő tudatos-
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sággal s a nemzet i ön ismere t re való törekvés kínzó vágyá-
val a legmélyebben átéli . A nagy m a g y a r sorskérdéseknek 
és gondoknak ebből a benső szemléletes megéléséből f akad 
magával r a g a d ó művészi e l ő a d á s m ó d j a , amelynek nagy 
része van abban, hogy a magyar ér te lmiség ú j r a megked-
velte a tör ténet i művek olvasását . A trianoni nemzedék 
különben is, amikor a je len keresz t j é t hordozza, szeret a 
múl tba meneküln i . 

Az utóbbi három esz tendő a la t t a magyar tö r téne t i 
élet so rsdöntő kérdései közül különös érdekkel fo rdu l t a 
nemzetiségi probléma felé, amelynek sokrétű, bonyolul t 
szövedékét régebbi ku ta t á sa inak fo ly t a t á sakép ú j tör ténet i 
szá lakra bontot ta . Idevágó jelentős vizsgálatai t Állam és 
nemzet c. ha t a lmas művében foglalta össze (1942). A nem-
zetiségi p roblémának , min t a magyar tör ténet s a rkké rdé -
sének ku ta tásában , bá rmenny i re a tö r téne t í ró távolságtar-
t ásának hideg pátoszával aka r is hozzányúlni , benne bo-
rong m a g y a r lelkének minden me lankó l i á j a és benne izzik 
minden f á j d a l m a . A nemzetiségi ké rdés elmúlt százada i a 
legbensőbben személyesen érdeklik, m e r t — mint m o n d j a 
— ,,a ma jelenségeit, veszedelmeit és reményei t ők ma-
gyarázzák, de egyút ta l a ma szerezhető t apasz ta la tok nél-
kül a múl t eseményei t sem tudnók helyesen ér tékeln i . " 

A m a g y a r nemzetiségi kérdés múl tbel i beható szem-
léletéből a tör téne tpol i t ikus lényeglátó e re jéve l néhány 
á l ta lános e lve t szűr le, mint amelyektő l függött nemzet i 
életünk sz i lárdsága és folytonossága. Ezek az egyszerű 
elvek: a m a g y a r ál lam mindig a magya roké volt, de min-
dig laktak benne n e m - m a g y a r népek is; az ezekkel való 
békés együt té lés módoza ta i t a magya r ság mindig kereste , 
s az idevágó kezdeményezés mindig az ő kezében volt, 
mert az á l l am mindenkor az övé volt; sok nem-magyar elem 
ömlött á t a magyarságba , de ez sohasem érte el a z t a ha-
tárt , h o g y a magyarság ősi tu l a jdonsága inak k i fe j tésé t meg-
gáto lhat ta volna. Micsoda ezen tények a l a p j á n az á l ta lá-
nos poli t ikai n o r m a ? Ha itt zavar t ámad , a régi magyar 
politikai é rzéknek kell érvényesülnie. 

Tiszte l t Tag tá r sam úgy jut e z e k r e az a lape lvekre , 
bogy a magyarságból min t központi, tör ténet i leg u ra lkodó 
népből indul ki, s nemcsak egy-egy, hanem va lamennyi 
nemzet iségnek vele való százados együt té lésé t , ennek vál-
tozatos fordula ta i t , r a j z o l j a meg. Tör ténet í ró i felelősségét 
annál mélyebben érzi, m e r t ma, amikor a m a j d n e m egészen 
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magyar lakosságú trianoni ország régi nemzetiségeinek 
jókora részével újra kiegészült, ,,a magyar és nem-magyar 
együttélése a történelem és az elmélet síkjáról az égető 
nemzeti kérdések közé került." 

Mmden magyar lelket megráz az a történeti adata, 
hogy a nem-magyar népelem az Árpád-korban még alig 
néhány százalékra, a középkor végén is legföljebb húsz 
százalékra rúg, amikor is ,,az ország lélekben, kultúrában, 
politikai tehetségben és mindabban, ami egy föld lakossá-
gát európaivá teszi, magyar volt." A mohácsi vész erről 
a magaslatról taszította le Magyarországot. A török hábo-
rúkban a harcos magyar jórészt elpusztult s helyét idegen 
népek foglalták el, először a török nyomásra természetsze-
rűen és öntudatlanul, később a bécsi kormányzat impopu-
iációs politikájával tervszerűen és tudatosan. 

Amíg a szomszédos népek úgyszólván csak vegetatív 
történeti életet éltek, a magyar és nem-magyar elemek 
békés együttélése átiag zavar nélkül folyhatott, de amikor 
a szomszédok a XIX. század folyamán, főkép második fe-
lében, önálló, kellő anyagi és szellemi koncentrációvá! 
rendelkező modern államokká fejlődtek, akkor a magyar-
országi nemzetiségek fokozatosan a konnacionális államok-
hoz vonzódtak, heves centrifugális erőkké váltak, a magyar 
államiság tisztelete lelkükben megfogyatkozott, sőt meg-
szűnt: egyéni és nemzeti boldogságuk biztosítását csakis a 
velük egyvérű szomszédállamokhoz való csatlakozástól 
várták. Ezen a tragikus történeti tényen alig változtatha-
tott bármilyen szelíd és engedékeny magyar nemzetiségi 
politika, amelynek hiányával a kiegyezés korát sokszor 
fennszóval jómagunk is vádoljuk. 

A szomszédos államok nagyrafejlődése érlelte meg 
Trianont, s alig van remény arra, hogy a történeti-társa-
dalmi pszichológia törvényszerűsége a jövőben megváltoz-
zék és respektálja azokat a történeti szemléletből el-
vont alapelveket, amelyeket a múltra nézve Tisztelt Bará-
tom mint egyszerű tényeket megállapított. „A régi magyar 
politikai érzék" követelése a nemzetiségekkel való bánás-
módra nézve természetszerű norma. De ennek az általános, 
alig konkrétizálható szabálynak, mint politikai pszicho-
technikának komoly érvényesítése még korántsem biztosí-
téka a békés együttélésnek azzal a hatalmas kohéziós tör-
téneti erővel szemben, amely mint nemzeti érzés nemzeti-
ségeinket, főkép értelmiségi rétegüket, továbbra is a szom-
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szédos államokhoz vonzza. Hogyan győzhető le ez a lelki 
gravitációs erő? Erre a kérdésre — félek — éppen a tör-
ténelemnek ránk nézve ez a tragikus válasza: csak politi-
kai erővel és hatalommal. Ez pedig az államközi csoporto-
sulások labilis rendszere szerint időben igen változó. A 
politikai realizmusnak rideg szemlélete a puszta tényeknek 
— nem a vágyott eszményeknek — síkján kénytelen meg-
állapítani, hogy a nemzetiségi kérdésnek időnkénti eldőlése 
rendszerint a történeti konjunktúrák függvénye. 

Szeretettel üdvözlöm, mint Akadémiánk rendes tagját 
s oklevelét tisztelettel átadom. 

Marek József ig. és t. tag, osztályelnök üdvözlő beszéde 
Szabó Zoltán r. tag székfoglalója alkalmából, 

1943. január 18-án. 

Igen tisztelt, nagyrabecsült Tagtársam! Időszerű és 
közérdeklődései tárgyú, tanulságos székfoglaló értekezésé-
nek meghallgatása után a M. Tud. Akadémia és benne 
osztályunk nevében a legmelegebben üdvözlöm mint a ren-
des tagsági jogok teljességébe lépő tagot. A mai alkalom 
még különösebben is örömteljesen hangol, mert tudomá-
nyos tevékenységének és sikereinek szemlélői között magam 
is közvetlen tanúja lehettem pályájának szinte a legele-
jétől, amint a botamká tudományának lelkes szeretetétől 
táplált és irányított, meredek ívelésű fejlődése során mind 
kiválóbb búvárkodási teljesítményekkel gazdagította a 
tudományt. Ennek a tevékenységének elismeréseképen és 
az Akadémiánk életében máskülönben is kifejtett serény 
közreműködése alapján Akadémiánk a nagy kitüntetést és 
elismerést jelentő rendes tagságra elhivatottnak és érde-
mesnek ítélte. 

Mélyen tisztelt Tagtársam sok nagyot alkotott a bo-
tanika tudományának különböző területein folytatott ku-
tató munkásságával. Messze vezetne, ha részletesen mél-
tatni akarnám a hangyaszorgalommal, körültekintő gondos-
sággal és alapossággal végzett tudományos vizsgálódásait. 
Csupán néhány, különösen jelentőségteljes vívmányát 
emelem ki a sok közül. Évtizedeken át lankadatlanul foly-
tatott tanulmányai során, felhasználva a majd minden 
európai országnak meglátogatott intézményeiben gyűjtött 
tapasztalatokat és adatokat, szabatos összehasonlító, fej-
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lődéstani és szövettani módszerekkel a legtökéletesebben 
átkutatta a Dipsaceae-család nemzetségeinek alaktani, szö-
vettani, fejlődéstani, növényföldrajzi és rendszertani vi-
szonyait, nemkülönben az egyes fajok körvonalait és ro-
konértelmű neveit. A régi iránnyal szakítva, teljesen ki-
merítő, újszerű, hü képet szolgáltatott a Knautia- és a 
Cephalaria-genusról és e közben érvényre juttatta külö-
nösen a virág, a termés és a virágzat fejlődésére irányuló 
kutatásainak eredményeit. Ezekről az úttörő búvárkodási 
eredményeiről nagyszámú szakirodalmi közleményben, 
hazai és külföldi tudományos folyóiratokban, Akadémiánk 
és a Szent István-Akadémia tudományos ülésein, maga 
készítette rajzokkal ellátott több monográfiában számolt 
be. Megállapításait a botanika illetékes képviselői osztat-
lan elismeréssel fogadták és tan- és kézikönyveikben is 
értékesítették. 

Igen tisztelt Tagtársunk rendkívül figyelemreméltó 
további tevékenysége a legújabb időben méltán előtérbe 
nyomult örökléstudomány területén folyik. Ennek a bota-
nikát és a zoologiát egyaránt közelről * érintő tudomány-
ágnak fejlesztéséhez hathatósan járult hozzá saját kutatá-
saival és annak egyik leghivatottabb képviselőjévé fejlődött 
hazánkban. Ezt az érdekfeszítő és fajbiológiai kihatásá-
ban egyelőre fel nem becsülhető tudományágat nemcsak 
saját gyönyörűségére ápolja szeretettel, hanem megismer-
teti vívmányait, tételeit és alkalmazásukat ismeretterjesztő 
közléseinek egész sorában és számos előadásban a távolabb 
álló szaktudósokkal és a nagyközönséggel is. Ezzel közvetve 
hazánk közművelődésének ügyét is eredményesen szolgálja. 
Ezen a téren alapos tájékozottságáról és tudásáról tanús-
kodik a Kir. Természettudományi Társulat kiadásában 
,,Az átöröklés" címmel megjelent hézagpótló műve, mely-
ben világos fogalmazásban, eredeti felfogással és csoporto-
sításban tájékoztatja az olvasót, nem hagyván figyelmen 
kívül a gazdasági és orvosi vonatkozásokat sem. 

Igen tisztelt Tagtársunk, a tudós elhivatottságának 
teljes tudatában, fáradhatatlan lelkesedéssel veszi ki ré-
szét az egyetemi oktatásból, a közművelődést fejlesztő és 
a magyar tudomány hírnevét növelő társadalmi tevékeny-
ségből számos tudományos tanácsban és szaktársulat kebe-
lében, osztályunk felolvasó ülésein és bizottságaiban, a 
Magyar Pszichológiai Társaság örökléstudományi szakosz-
tályának megszervezésével. 
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Tudományos teljesítményeivel sokszor vívta ki a tu-
dományos világ elismerését és háláját. A Knautia-genus 
monográfiájával elnyerte a Bugát-díjat, a Cephalaria-
genusra vonatkozó művét Akadémiánk a Vitéz-pályadíjjal 
jutalmazta, hasonló című monográfiáját pedig kiadta; 
legújabban a legfelsőbb helyen a Corvin-koszorúval tün-
tették ki. 

Jól kiérdemelt kitüntetéseit Akadémiánk azzal tetézte, 
hogy rendes tagjává választotta. Az ezt a tudományos 
elismerést jelképező oklevelet a M. Tud. Akadémia kö-
szöntésével, mindnyájunk legmelegebb üdvözlésével és 
egyben azzal a bensőséges kívánsággal nyújtom át, hogy 
lelkes, fáradságtól vissza nem rettenő tudományos búvár-
kodását soká folytathassa a haza, a nemzet, a magyar 
tudomány és ezzel Akadémiánk javára és saját dicső-
ségére. 

Marek Józseí ig. és t. tag, osztályelnök üdvözlő beszéde 
Soós Lajos'l. taghoz székfoglalója alkalmából, 

1943. április 5-én. 

Tisztelt Tagtársunknak csaknem négy évtizedre visz-
szatekintő munkássága a zoológia tudományának művelé-
sében és fejlesztésében javarészt és kiváló eredményesség-
gel a mollusca-fauna kutatását és tanulmányozását öleli 
fel. Ez irányú vizsgálataival a puhatestű állatoknak világ-
viszonylatban is elsőrendű búvárává és hazánkban ennek 
a tudományágnak vezéregyéniségévé küzdötte fel magát. 

Többnyire rendszertani és faunisztikai, szintúgy fej-
lődéstani, származástani és ökológiai tanulmányait mindig 
széles és mély alapra építette fel. E közben szakított a 
régibb, mesterséges színezetű rendszerezéssel és helyette 
a helyes anatómiai alap megteremtésével származástanilag 
természetes új rendszer körvonalait alapította meg. Igen 
tekintélyes számú egyéb dolgozataival sok új hazai csiga-
fajt és új nemeket ismertetett meg alapos vizsgálatok alap-
ján. Kutatásait kiterjesztette több, részben nagyon messze-
eső külföldi ország csigavilágának és a vele kapcsolatos 
fosszilis anyagnak hozzáértő megismertetésére is. Összefog-
laló egyik dolgozatában pedig hü képét festette Nagy-Alföl-
dünk mollusca-állatvilágának, majd a bátorligeti ősláp 
puhatestű állatvilágának beható tanulmányozása révén ér-
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tékes adatokkal járult házzá az Alföld állatvilága erede-
tének megismeréséhez, egy további munkájával viszont ha-
zánk állatföldrajzi felosztását terjesztette a szakkörök elé. 

Kutatási területeit kibővítette a tüdős-csigák nemi-
szerveinek és nemisejtjeikben a chromatin-redukció folya-
matának kérdését tisztázni hivatott vizsgálatokkal. Az 
ezekről beszámoló dolgozatát Akadémiánk a Vitéz-féle 
pályázat alkalmával külön díjjal jutalmazta meg. Ezek a 
vizsgálati eredményei egyúttal alapul szolgáltak a Bronn-
féle nagy német gyűjtő munkában az illető fejezet meg-
írására és illusztrálására. 

A sok közül kiemelkedik továbbá a Kir, M. Termé-
szettudományi Társulat Margo-díjávai kitüntetett tanul-
mánya a magyar fauna Pomatias-fajaíról, melyek sokasá-
gát éles bírálattal rendszerbe sikerült foglalnia; megálla-
pítja származástani kapcsolataikat és a faj képző tényezők 
szövevényes jelentőségét meggyőző módon fejtegeti. A 
magyarországi tüdős-csigák rendszertani anatómiájáról 
közzétett terjedelmes dolgozata nagy hatással volt a ter-
mészetes rendszer kialakítására és sokszor hivatkozott 
forrás külföldi munkákban is. Ugyancsak éles bíráló ké-
pességre és kitűnő szaktudásra támaszkodó vizsgálatok 
alapján írta meg az Alopia-csiganemzetség monográfiáját 
és biztos révbe hozta az ide tartozó fajoknak addig bonyo-
lult rendszertanát. Ez a teljesítménye a külföldi szaktudó-
sok körében is nagy elismerésre talált. 

A hazánkban a mollusca-állatok tanulmányozása terén 
szinte egyeduralkodó munkásságának megkoronázását je-
lenti az Akadémiánk kiadásában megindított „Magyaror-
szág természetrajza" című monumentális gyűjtőmunka szá-
mára az Akadémiától már régebben kapott megbízás foly-
tán megírt „Magyar mollusca-fauna" című, magában zárt 
egységet képviselő nagv fejezet, mely hazánk puhatestű 
állatainak minden vonatkozásában teljes és hű természet-
rajzát adja és sok ábrával ékesítve már kiadás alatt van. 

Nem feledkezhetem meg tisztelt Tagtársunknak szor-
galmas és hasznos közreműködésével a hazai ismeretter-
jesztő irodalom terén sem és ezzel kapcsolatban különö-
sebben kiemelendőnek vélem az Entz Gézával, csak nem-
régen elhúnyt tagtársunkkal együtt „Élet a tengerben" cím 
alatt megírt, tanulságos és élvezetes könyvét. A „Siral-
mas ének" címen megjelentetett közleménye viszont szinte 
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megrázó tar ta lmával széles hazai rétegeket mozgatott meg 
a természetvédelem érdekében. 

Igen Tisztelt Tagtársam! Nagyértékű és a magyar 
tudományos kuta tás hírnevét növelő munkásságának elis-
merését és meg jutalmazását a M. Tud. Akadémia részé-
ről jelképezi ez a tagsági oklevél, melyet Akadémiánk 
őszinte köszöntésével és azzal a szívből fakadó óhaj jal 
nyúj tok át, hogy a természetévé vált lelkesedéssel hosszú 
időn át folytathassa nemes gyümölcsöket termő tudomá-
nyos munkálkodását . 
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XII. 

Megemlékezések és gyászbeszédek. 
A főtitkár megemlékezései elhúnyt tagokról. 

a) A január 25-i összes ülésen. 

Hónapok óta láttuk, hogy Hegedűs Lórán t tagtársunk 
egyre szótlanabban, egyre jobban megrokkanva jelent meg 
üléseinken. A nyá ron nagy szerencsétlenség ér te; megtör-
ten a svábhegyi óraút i szanatóriumba menekül t ; nem a 
halál, az élet elől menekült oda. Újév dé le lő t t jén a~ halál 
leszállott a szanatóriumra és lefogta Hegedűs Lóránt sze-
mét. Egy lázas munkában élt szív állott meg. Amint az 
egyetemet elvégezte, a m a g y a r amerikai kivándorlást 
kezdte tanulmányozni, kint Amerikában is. Mint képvi-« 
selőt, jeles pénzügyi szakértőnek tartot ták, pénzügymi-
niszter lett. Tagja volt a t r ianoni béketárgyalásra kikül-
dött bizottságnak. Különösen érdekelték az adórendsze-
rek; legutolsó felolvasása is ebbe a körbe tartozott. 
Jókaival való rokonsága sem tagadta meg magát : elbe-
széléseket, regényeket, színműveket írt. Akadémiánk 
1920-ban választotta meg tag jává , később tiszteleti tag 
lett s az igazgatótanács tagja. Koporsójára Gra tz Gusztáv 
tagtársunk tette le az Akadémia koszorúját . 

b) A február 22-i összes ülésén. 

Megint egy kiváló férfiú húnyta le szemét örök 
álomra: Szmrecsányi Lajos egri érsek, igazgató tanácsunk 
tagja. Nagy pap volt, a lelkek valódi a ty ja . Mint érseknek 
az volt legelső tette, hogy papnevelő intézetét hatvan he-
lyett 120 i f jú nevelésére bővítette ki. 25 templomot épített 
egyházmegyéjében, s res taurá l ta t ta a ha ta lmas egri szé-
kesegyházat. Tizenöt helyen telepí tet t le apácákat , taní-
tásra és szegénygondozásra; ezeknek anyaháza t is épített. 
Fiú- és leányinternátusokat létesítet t . Igazi egyházfejede-
lem volt, az ő két kezéből élt E g e r és környéke; mindenki 
valamilyen kapcsolatban volt az aulával. Egyháziakban 
ünnepi pompát f e j t e t t ki, maga személyére szerény volt; 
komolyan mondotta a biztatóknak, hogy neki nem telik 
fürdőzésre, mert a pénznek m á s helye van. Eger szépü-
lése nagyon sokat köszön neki: utcasort nyi tot t , egy gyö-

Akadémiai Erlesi te . 
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nyörű kertjét megnyitotta a közönségnek, az érsekség 
gyógyerejű fürdőit átadta a városnak. Palotájában ott-
hon volt a művészetek szelleme, amiben nagy része volt 
testvérének a nagy műértőnek, Szmrecsányi Miklósnak. 
Együtt állították helyre a város sok szép barokk épületét 
Bár sok főpap lenne hozzá hasonló a jövőben! 

Ravataláról nem hiányzott az Akadémia koszorúja, 
s elhúnytáról külön gyászjelentést adott ki az Akadémia. 

Elhúnyt Hilbert Dávid nagy matematikus, a göttin-
gai egyetem tanára. Régóta kérdője les nagy ' kérdéseket 
sikerült megoldania. Akadémiánk 1906-ban választot ta 
tagjaP sorába. 

Hir te len elhúnyt En tz Géza t á r sunk is. Fia ta lon a nö-
vénytani, ma jd az ál lat tani tanszék mellett volt tanár-
segéd; később e tanszék rendes t a n á r a lett. Előbb a Quar-

®nero véglényeit tanulmányozta, u tóbb a Balatonhoz pár-
tolt; utóbbi felolvasásai körünkben a Balaton kutatásairól 
szólnak, a Biológiai Kuta tó Intézet egyik igazgatója lett. 
Igazgatója volt közben a Nemzeti Múzeum természetrajz i 
osztályának. Tagia volt a Szent Is tván-Akadémiának, né-
met és belga tudományos intézeteknek. Akadémiánk 1910-
ben választotta levelező, 1936-ban rendes tagjává. Teme-
tése sze rdán délután félnégy órakor lesz a farkasrét i teme-
tőben. Az Akadémia részéről Szabó Zoltán r. tag vesz tőle 
búcsút. 

c) A május 24-i összes ülésen. 

Várat lanul , munkaere je te l jében ragadta el a halál 
Wel lmann Oszkár r. tagot, a József Nádor-Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemen az ál la t tenyésztéstan taná-
rát. Vizsgálatai éveken át Marek Józseffe l együtt a rachi-
tisra vonatkoztak; e kétkötetes mű németül is megjelent . 
Vizsgálódott az örökléstan körében, a vitaminok, a takar-
mányok só-, mész- és foszfor tar ta lma körül, sohasem sza-
kadt el kutatásainak tárgykörétől, hanem azokat egyre 
ú jabb kísérletekkel gazdagította. M á r taggá a j á n l á s a első 
a lkalmával , 1936-ban, öt nagy könyvére s 25 ér tekezésére 
hivatkoztak ajánlói, melyek nagyrészt idegen nyelveken is 
megjelentek. 

Tudományát a gyakorlatban is értékesítette. Külföldön 
is elismert szaktekintély volt az állattenyésztés terén, sür-
getője a törzskönyvezésnek. 
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A k a d é m i á n k 1936-ban vá lasz to t ta 1. t aggá s már 5 év 
múlva r. taggá. 

Ravatalánál az Akadémia búcsúját számos vizsgálat-
ban és nagy művekben munkatársa: Marek József osztály-
elnök fejezte ki. 

Balogh Jenő ig. és t. tag, másodelnök megemlékezése 
Szinnyei József ig. és r. tagról, az ápr. 19-i összes ülésen. 

Midőn ü lésünket megnyitom, A k a d é m i á n k n a k súlyos 
veszteségéről és gyászáról kell megemlékeznem. Az Aka-
démia közt iszteletben álló főkönyvtárnoka e lhuny t . Magas 
kor t ért, hosszú évt izedeken á t munká lkodo t t buzgón és 
e redménnye l . Munkásságának é rdemét a szak tudomány 
van hivatva i smer te tn i és mél ta tn i . 1879 óta, tehát egy 
hosszú emberé le ten át volt a finnugor nyelvrokonság 
búvára , de vezére volt a m a g y a r nye lv tudomány munká-
sainak is. Magya r nyelvtana ma is pá ra t l anu l áll, éppúgy 
mint ha ta lmas t á j szótára. Kül fö ld i tudós t á r saságoknak 
egész sora t isztel te meg választásával . — Akadémiánk 
1884-ben vá lasz to t ta levelező taggá, 96-ban r e n d e s taggá; 
ez t sohasem a k a r t a fölcserélni a tiszteleti tagsággal . Tag ja 
volt az Igazgató Tanácsnak , 1928 óta főkönyvtárnok, több 
mint 30 éven á t t i tká ra az I. osz tá lynak. 

Nevét munkái őrzik, az ember emlékeze té t kegye-
letünk. 

Balogh Jenő ig. és t. t. másodelnök gyászbeszéde 
Szinnyei József ig. és r. t., főkönyvtárnok ravatalánál, 

1943. április 16-án. 

Tisztel t gyászoló gyülekezet! A Magyar Tudományos 
A k a d é m i a tag ja i nagyrabecsül t főkönyv tá rnokunk elköltö-
zésekor f á j d a l m a s búcsút vesznek Tá r sa ságunknak egyik 
fényes korszakától , amelynek a Megboldogul t közel 60 
esz tendőn keresz tü l munkás, oszlopos vezető fé r f i ja és 
utolsó élő t anú ja volt . 

Amikor ő e pa lo t ában munkába állt, másfé l évtized telt 
el Nagy-Magyaro r szág területi épségének he lyreá l l í t ása és 
az a lko tmányos élet ú j a b b megindulása óta. A tudomány, 
az i rodalom, a közművelődés, az okta tásügy t e r é n hazánk-

18* 
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nak az alkotó munkára hivatott sok hűséges fia megfeszí-
tet t erővel fogott össze a végből, hogy a hosszú önkény-
uralom éveit az előre és felfelé menetelnek, ezzel az ú jahb 
felvirágzásnak boldogabb korszaka kövesse. 

Szinnyei József egyetemi hal lgató korában még színről-
színre láthatta, sőt egyetemi küldöttség élén itt a palotában 
üdvözölhette a ha lha ta t lan főti tkárt , Arany János t , mint 
költőt. Ezután néhány év múlva mint 27 esztendős magán-
tanár már széket foglalhatot t azok sorában, akik Arany 
János munkatársai , az ő akadémiai hagyományainak hű 
követői voltak. 

Üléstermeinkbe akkor a magyar irodalomnak sok ki-
tűnősége, a tudományosságnak több úttörő munkása ren-
desen e l j á r t . Hogy csak a legnagyobbak közül néhányat 
említsek, a kitűnő jogtudós, Pau le r Tivadar másodelnök 
mellett ott voltak: báró Eötvös Lóránd, A r a n y László, 
Baksay Sándor, Budenz József, Beöthy Zsolt, Csiky Ger-
gely, Fraknói Vilmos, Goldziher Ignác, Gyulai Pá l , Hajnik 
Imre, a két Hunfalvy, Jókai Mór, Lévay József , Kautz 
Gyula, Károlyi Árpád , Pauler Gyula, idősb. Szász Károly, 
Szily Kálmán, Thallóczy Lajos, Tre for t Ágoston, Wenzel 
Gusztáv, Wlassics Gyula és mások. 

Azután még há rom évtizeden á t sértetlenül megvolt 
Akadémiánk vagyona, hiánytalanul befolytak jövedelmei; 
mi sem gátolta nagyobb kiadványok megjelenését, sem a 
folyóiratok ter jedelmét , sőt lehetet t szőni új , nagyobb 
munkaterveket is. 

Szinnyei József mindjár t bebizonyította, mennyire 
méltó volt arra, hogy kezdő tanár korában csatlakozzék 
a kitűnő tudósok sorához. 

Ettől fogva í róasztalánál és a tanszéken fá radha ta t -
lanul dolgozott, kezdetben két tudományág, később a nyelv-
tudomány terén: folyóiratokat szerkesztett és nemzedéke-
ket tanított . 

Ezt a tudományos és tudósokat nevelő tevékenységét 
igazi szakférfi hivatot t méltatni. 

Nekem az a feladatom, hogy Akadémiánk elnöksége, 
minden tagtársam, igazgatótanácsunk, könyvtárunk tisztvi-
selői nevében is há lával megköszönjem a szeretetet , ame-
lyet Akadémiánk i ránt érzett s a mintaszerű kötelesség-
teljesítést és fáradozás t , amelyet mindenkor és valamennyi 
munka terén Társaságunk javára kifejtett . Bárhova állí-
totta őt társai bizalma, teljes szolgálatkészséggel és az 
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utánunk jövő nemzedékekre is p é l d á t adó hűséggel , kitar-
tással dolgozott . A nye lv tudomány és nyelvművelés terén, 
amely A k a d é m i á n k életében a Legnagyobb M a g y a r szán-
dékai é r te lmében is o ly nagy jelentőségű, tá rsa i közt te-
kintély, később á l t a lánosan e l i smer t és megbecsül t vezér-
férf i lett . Mint I. osz tá lyunknak évt izedeken á t t i tkára, a 
Nyelvtudományi , később egyút ta l a Nyelvművelő Bizottság 
elnöke, a fő t i tkár á l l andó helyet tese és több t é r en támo-
gatója , igazga tó tanácsunk tagja , legutóbb másfé l évtizeden 
á t gazdag könyv tá runknak buzgó és lelkes vezetője , tíszt-
viselőtársainak jóakara tú , megér tő főnöke megörökí te t te 
nevét évkönyveinkben. 

F á r a d h a t a t l a n munkásságán felül je l lemvonása volt 
egyéni szere te t remél tósága , a tü re lem és jóakara t , amely-
lyel a tehetséges f i a t a l abb nemzedéke t az A k a d é m i a kö-
rében is támogat ta . 

S z a k a d a t l a n megfesz í te t t m u n k á b a n így i ramlo t t el 59 
esztendő. Za j t a l an , egyszerű, o lyan élet volt ez, amelyről 
keveset tud a nagyvilág, de amely éppen a t aná r , a kutató 
tudós, a z akadémikus p á l y a f u t á s á n a k mintaképe . A nyelv-
tudomány és a nyelvhelyesség szabá lya in felül ő még egyet 
tan í to t t egész nemze tének ; nekünk, évt izedeken á t tagtár-
sainak is: a hűséget a tudomány müvelése és Társaságunk 
iránt. 

Rendkívü l nagyszámú műveinek tudományos ér téke és 
ennek a hosszú példaadásnak sugal ló e re je b izonyára év-
század múlva is f e n n t a r t j a az ő nemes emlékezeté t . Az 
A k a d é m i a é rdekében kívánom, hogy ez az emlék mindenkor 
részesül jön abban az igaz és t iszta kegyeletben, amelyet 
mi é le tünk fogytáig szívünkben é r zünk s amelye t örökségül 
hagyunk az u tánunk jövő nemzedékre is! 

Gratz Gusztáv 1. tag gyászbeszéde Hegedűs Lóránd ig. és t. 
tag ravatalánál, 1943. január 4-én. 

Mélységes gyásszal a szívemben, egy emberé le t r e ter-
jedő hosszú bará t ság u tán kell búcsú t vennem Tőled, He-
gedűs Lórán t . Búcsút vennem a M a g y a r Tudományos Aka-
démia nevében, a m e l y 47 évvel ezelőt t , fényes pá lyádnak 
kezdetén, legelőször ismerte fel képességeidet , dicséretben 
részesí tvén első t u d o m á n y o s m u n k á d a t , és amel lye l , mióta 
e lőbb levelező, m a j d igazgatósági és t iszteleti tagjává 
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választott, mindig annyira összeforrottnak érezted maga-
dat. Mélységes gyászunk érthető! Hiszen mindnyájunkat, 
akik Téged évtizedeken keresztül változatlan szeretettel és 
meleg barátsággal vettünk körül, lesújt az a gondolat, 
hogy ezentúl immár olyan világban leszünk kénytelenek 
élni, amelyből a Te derült okosságod, vonzó, kedves egyé-
niséged hiányozni fog. 

Te befejezted színes és mozgalmas életedet, amely 
annyi hasznot hozott a köznek, annyi gyönyörűséget bará-
taid és tisztelőid nagy körének. Befejezted küzdelmeidet, 
amelyeket az egyenes vonaltól soha el nem térő követke-
zetességgel folytattál, tántoríthatatlanul hirdetve azt, amit 
igaznak és a nemzet érdekében lévőnek tartottál, tekintet 
nélkül arra, hogy az pillanatnyilag népszerű volt-e vagy 
népszerűtlen. Befejezted pályádat, amelyen elértél min-
dent, amire kora ifjúságodban törekedtél, hogy minket 
megelőzve, megérkezzék oda, ahol már nincsen küzdelem és 
nincsen munka, de nincsen szenvedés sem és nincsen bánat. 
Befejezted munkádat, itt hagyván nekünk a Veled eltöl-
tött percek kedves emlékein kívül írásaidat is, amelyeken 
keresztül szellemi érintkezésben maradhatunk Veled azután 
is, hogy elhagytál minket. 

Itt, Hegedűs Lóránt ravatalánál állva, gondolataink 
visszaszállnak abba az időbe, amikor sokat ígérő egyéni-
sége először tűnt fel a magyar közéletben. Ma, megvonván 
hasznos munkának szentelt életének mérlegét, megállapít-
hatjuk, hogy semmivel, amit Tőle vártunk, nem maradt 
adós. Ő nemcsak egy élet munkáját szorította bele a szü-
letése és halála között lepergett hét évtizedbe. Mint a tu-
domány mívelője, mint politikus és miniszter, mint alkotó 
elme a gazdasági élet terén és mint százezrek gondolkozá-
sát irányító publicista és író — mindezeken a működési 
tereken Hegedűs Lóránt olyan munkát végzett, amely kü-
lön-külön is meg tölthetett volna egy-egy hasznos emberi 
életet. Egyforma biztonsággal mozgott ezekben az ő sze-
mélyében egyesült különböző hivatásokban. 

Mint a tudomány mívelője kezdte meg pályáját a 
tőzsdeadóról szóló munkájával, amelyet az Akadémia di-
cséretére méltatott. A pénzügyi tudománynak hűséges mí-
velője maradt azután egész életében, ezt a tudományágat 
választván egyetemi előadásainak tárgyául is. De ez a tu-
domány egyedül nem tudta őt kielégíteni. Becsvágya többre 
irányult. Figyelmét mind jobban és jobban azok a nagy 
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prob lémák kötöt ték le, ame lyeknek helyes megoldásában 
lá t ta Magyaro r szág és a m a g y a r s á g jövőjét és egész bol-
dogulása b iz tos í tásának legfontosabb eszközét . Amiről ma 
sokan úgy beszélnek, mintha valamilyen ú j , régebben is-
mere t l en igazságra jöttek volna rá : a n n a k felismerése, 
hogy a magyarság megerősí tése é rdekében a magyar 
nép ősere jének tar ta lékaiból kell mer í tenünk, jobban kap-
csolván be a mai magya r t á r s a d a l o m b a a szegényeke t és 
nyomorul taka t , gazdasági lé tük megalapozásáva l , szellemi 
színvonaluk emelésével , az Hegedűs Lórántot m á r 40 évvel 
ezelőt t fogla lkozta t ta . Az a szociális lelkiismeret, amelyről 
ma úgy szoktak beszélni, min tha az a mostani idők talál-
m á n y a volna, őt m á r négy évt izeddel ezelőt t h a j t o t t a tár-
sada lmunk beteg á l lapota legkiá l tóbb tünetének, a kiván-
dor lás kérdésének t anu lmányozásá ra . Amikor pedig e kér-
déssel való fogla lkozása közben r á j ö t t a r ra , hogy a kiván-
dor lás t nem lehetet lenné, hanem feleslegessé kel l tenni, fe-
leslegessé azál ta l , hogy azok részére , akik itt megélni nem 
tudnak , t isztességes ú j kereset i lehetőségeket teremtünk, 
amit másként , mint a magya r ipa r megerősödése révén 
elérni nem lehet, a k k o r ő egész egyéniségének la tbavetésé-
vel a m a g y a r ipa r fe j l esz tés nagy f e l ada tának szolgálatába 
állt . 

így kerül t Hegedűs Lórán t tudományos fe j lődésének 
ú t j á n második hivatásának, a gazdasági tevékenységnek 
körébe. Ér tékes örökséget hozott magával, amiko r erre a 
p á l y á r a lépet t : édesap jának , id. Hegedűs S á n d o r n a k gya-
kor la t ias gondolkozását , okosságát , a dolgok lényegét meg-
ragadó í té lőképességét és a számok iránti érzéket . De 
a mellet t , ami tu la jdonságo t édes a t y j á t ó l örököl t , hasznára 
volt még anyai öröksége: a Jóka i ak költői fan táz iá ja , 
humor iránti érzéke, az igazság öt letes a l akban és meglepő 
hasonla tokban való h i rde tésének művészete, főleg pedig 
egy szebb, boldogabb, t i sz tu l tabb eszmékben és ideálokban 
gazdagabb kor u tán i vágyódása. Az apai ö rökségkép reá-
száll t józanság és anyai őseinek lendülete egyesü l t benne, 
és ez egyenesen p redesz t iná l t a a r ra , hogy azzá vál jék, 
ami re k ö z p á l y á j á n a k összes te l jes í tményei közöt t ta lán a 
legbüszkébb volt: Magyaro r szágnak biztosabb jövőt és né-
pességének jobb megélhetésé t biztosító gazdasági fe j lődés-
nek zász ló ta r tó jává , apostolává, tudományos megalapozó-
jává és becsületes munkásává . 

Magyarországon nagy eszméke t és célokat az ő korá-
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ban csakis a politikán keresztül lehete t t győzelemre ve-
zetni. Ez a fe l i smerés vitte őt is a politikai p á l y á r a . En-
nek kapu i már ko ra i f júságában , 1898-ban megnyí l tak 
előt te , amikor e lsőízben kerül t be a magyar képviselő-
házba. De f ia ta l sága e l lenére nem merül t el azokban a 
m e d d ő pá r tha rcokban , amelyek akkor iban a m a g y a r politi-
kai é le te t je l lemezték. Elejétől kezdve ellen t udo t t állni a 
je l szókban való gondolkodás veszélyének. Nem választot ta 
a pol i t ikai é rvényesülésnek azt a könnyű módjá t , hogy egy-
szerűen készpénznek fogad ja el a közkeletű poli t ikai jel-
szókat , a nélkül, hogy azok belső ér tékét megvizsgálná. 
E he lye t t összegyűj tö t te maga körü l vele hasonló gondol-
kodású bará ta i t egy kis, minden hé ten egyszer közös va-
csorá ra egybegyűl t a sz t a l t á r saságba , amelynek az „Ép Ész" 
nevet a d t a . Ennek a kis t á r saságnak neve leg jobban jelzi 
azt , ami Hegedűs L ó r á n t politikai gondolkozásának legfőbb 
je l lemvonása volt. A végletek közöt t ide-oda himbálódzó 
poli t ikai fe j lődés t az „ép ész" kormánykerekéve l aka r t a 
biztos révbe vezetni. A z a politika, a m e l y a f e j lődés t csakis 
a régi e lő í té le teknek ú j e lőí té le tekkel való fe lvá l tásában 
lá t ja , idegen volt s zámára . T i sz tában volt azza l , hogy a 
poli t ikai élet, sa jnos , oly gyakran irányító, önkényesen ki-
dobot t jelszók nem egyebek, mint a politikai é le tnek gyak-
ran mesterségesen megkons t ruá l t babonái , amelyek mögött 
az embereknek nem éppen legnemesebb ösztönei húzódnak 
meg. Hegedűs L ó r á n t meg volt győződve, hogy ezek a jel-
szók köpönyegébe bú j t a t o t t poli t ikai , gazdasági, f a j i és 
egyéb babonák, bá rmi ly csökönyös életűek legyenek is, 
egyet nem bírnak e l : az „ép ész" napfényé t . Ez t szegezte 
velük szembe minden megnyi la tkozásában, egész élete vé-
géig. Mer t ő m e g m a r a d t a pol i t ikában is annak, a m i fiatal 
korá tó l kezdve volt, és nem félt a t tól , hogy azért , m e r t nem 
mindig a l egújabb d iva tú jelszótól i r ány í t t a t j a magát , azt 
m o n d h a t n á k róla, hogy e lmarad t a fe j lődésben és hogy a 
világ e l sza lad t mel le t te . Nem a z é r t nem vá l toz ta t t a meg 
a lapfe l fogásá t , min tha nézeteinek megvá l toz ta tá sában va-
lamilyen szégyenletes dolgot l á to t t volna, mer t bizonyára 
ő is t i sz tában volt azzal , hogy csak a legbölcsebb és a 
legbalgább emberek nem vá l t oz t a t j ák meg sohasem véle-
ményüke t , hanem a z é r t nem, mer t nek i a poli t ika nem esz-
köz volt az érvényesüléshez , hanem lelki szükséglet , amely 
őt f ia ta l korától ha lá lá ig a r ra h a j t o t t a , hogy szembehelyez-
k e d j é k az ostoba e lő í té le tek és az époly üres, mint hangos 
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szólamok zsarnoksága — és sokszor véres zsarnoksága — 
ellen. 

Amikor Hegedűs Lóránt végleg leszorult az aktív po-
litika teréről — csak a felsőházban hallatván olykor-oly-
kor mindig okos hangját, — akkor új működési területet 
keresett és talált a maga nemzetnevelési törekvései ré-
szére: publicista és író lett. Felismerte, hogy a legbiztosabb 
kalauz a jelenkor súlyos bonyodalmából kivezető út meg-
találására a múltnak helyes értelmezése. Ennek szentelte 
utolsó éveit. Ebben a korban megírt cikkeiben és könyvei-
ben együttesen jelenik meg minden minőségben: mint po-
litikus és történetíró, mint tudós és mint gazdasági szak-
ember, mint szépíró és mint költő. Egyaránt becsvágya 
politikai igazságokat hirdetni és olvasóinak szórakozást 
nyújtani, mert ő sohasem tudott oktatni úgy, hogy ne szó-
rakoztatott volna, sem szórakoztatni úgy, hogy ne oktatott 
volna. Történeti munkáit nem azért írta, hogy megállapítsa, 
mi, mikor és hogyan történt. Nagyobb célja volt: politikai 
okosságra akarta nevelni kortársait. Ennek a nemzetneve-
lési célnak vélt szolgálatot tenni, amikor újkori történetünk 
nagy alakjait egymásután állította oda a mai nemzedék 
elé, hogy tanuljon tőlük és utánozza példájukat. Egy 
hosszú életen keresztül politikai kérdésekben elmélyedt 
erős elmének és nemes szívnek termékei ezek a könyvek. 
Nem forrásmunkának szánta azokat. Előfordult, hogy ha 
valaki egyik-másik apró tévedésére figyelmessé tette, azt 
válaszolta: ,,lehet, hogy így igazabb volna, amit írok, de 
úgy, ahogyan én megírtam, tanulságosabb." Amikor hőseit 
olvasói elé állította, igyekvése nem arra irányult, hogy hű 
fényképet adjon róluk. Festőművész módjára azokat a 
vonásokat emelte ki bennük, amelyek a leginkább ragadták 
meg őt és amelyeket a legértékesebbeknek tartott. Ezért 
könyvei mindig tanulságosak lesznek. Már stílusuk ötle-
tessége és zamatos magyarsága is meg fogja azokat óvni 
az enyészettől. , 

Kedves halott barátunk, Hegedűs Lóránt! Nem tud-
juk eldönteni, hogy melyik működési körödben voltál a 
legnagyobb, melyik hivatásodban tetted meg nemzetednek 
a legértékesebb szolgálatot. Mi, akik itt ravatalodat körül-
vesszük, hálásan gondolunk mindarra, amit Neked köszön-
hetünk, mindarra, amit hazádért és nemzetedért tettél és 
tenni akartál. Minden minőségedben szerettünk és becsül-
tünk Téged és talán a legjobban szerettük és becsültük 
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Benned a melegszívű embert és a hűséges barátot. Egyéni-
séged varázsa alól senki, aki közeledbe jutott, nem tudta 
magát kivonni. Azokhoz a nagyon ritka emberekhez tartoz-
tál, akik még akkor is tudnak közkedveltek és népszerűek 
maradni, ha népszerűtlen elveket vallanak és divatjukat 
múlt igazságokat hirdetnek, mert egyéniséged értékessége 
előtt senki szemet nem húnyhatott. Fájdalommal búcsúzunk 
el Tőled. Együtt éreztünk Veled munkáidban, eredmé-
nyeidben, sikereidben és együtt éreztünk Veled szenvedé-
seidben csalódásaidban és bánataidban is. Ez a koporsó itt 
lezárja testedet, — lelkednek egy-egy darabját pedig meg-
őrzik részünkre könyveid és megőrzik a mi emlékeink. 
Akik Hozzád közel álltunk, akik szerettünk és becsültünk, 
mindig hűséges kegyelettel fogunk Rád visszaemlékezni. 
Fájó tudat, hogy a jövőben meg leszünk fosztva Tőled. De 
belenyugszunk ebbe, mert tudjuk, hogy a halál jótékony is 
volt Veled szemben; megkímélt Téged sok mindentől, ami 
keserves fájdalom alakjában az életben esetleg még Rád 
várhatott volna. Az a halál, amely száz meg száz ajtón ke-
resztül törhet be hozzánk, lassú, észrevétlen lépésekkel 
közeledett Feléd, a nélkül, hogy közelségét érezted volna 
és azután egy zajtalanul, csendesen nyíló ajtón keresztül 
nyitott be Hozzád — előzetes kopogtatás nélkül. Elvitt bé-
késen, kímélettel, könyörületesen! 

Megérdemelted azt a nyugalmat, amelyet számodra 
hozott és amelyet a Te tetterős egyéniségedre más, mint 
a halál, nem tudott volna rákényszeríteni. Lázas munkában 
eltöltött életed után pihend ki most fáradalmaidat és aludd 
békében örök álmodat. A Magyar Tudományos Akadémia 
nevében, minden barátod nevében: Isten Veled! 

Marek József t. és ig. tag, osztályelnök gyászbeszéde Well-
mann Oszkár r. tag ravatalánál, 1943. május 7-én. 

Igaz fájdalomtól sajgó szívvel vállalkoztam a mind-
nyájunkat megrendítő és engem különösen lesújtó szomorú 
feladatra, hogy utolsó istenhozzádot mondjak Wellmann 
Oszkárnak, a M. Tud. Akadémia rendes, a Magyar Orszá-
gos Állatorvos-Egyesület tiszteleti tagjának, az Országos 
Állategészségügyi Tanács rendes tagjának, a Kir. Magyar 
Természettudományi Társulat választmányi tagjának és 
mezőgazdasági szakosztálya alelnökének, és letegyem tisz-
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ieletiink és nagyrabecsülésünk koszorúját földi maradvá-
nyaira. Egyúttal nemcsak mélyen szomorkodó lelkemben 
— némán, — hanem az érzések sugallta élőszóval is bú-
csúzom tőle, szeretett igaz barátomtól, nagyrabecsült kar-
társamtól és munkatársamtól. 

Az a tudat élt bennem, hogy már a legközelebbi idő-
ben szemben fogunk állani Veled, midőn a M. Tud. Aka-
démia felolvasó ülésén, rendes akadémiai taggá megválasz-
tásod alkalmából, a már készen álló székfoglaló értekezé-
sed előterjesztése után, méltathatom tudományos pályafu-
tásodat, kiváló kutatási eredményeidet és szorgalmas köz-
reműködésedet az Akadémia tevékenységében. Nagy fáj-
dalmunkra a Gondviselés másképpen határozott: a kérlel-
hetetlen halál idő előtt ragadott el körünkből és derékba-
törte még sok kitűzött feladat megoldására irányuló ter-
vezgetésedet. A halálnak sikerült elhatározásaidból kikap-
csolni a jövőt, de nem áll hatalmában megsemmisíteni mul-
tad alkotásait. Ezek ebben a szomorú pillanatban még fé-
nyesebb megvilágításban vonulnak el lelki szemünk előtt 
és igényt tartanak a maradandóságra, az utókor hálájára 
és elismerésére. 

Wellmann Oszkár néhai Tangl Ferenc, hírneves fizi-
ológusunk intézetében, megihletve mesterének szellemétől 
és nagy tudásától, kezdte meg tudományos munkásságát 
biokémiai, biológiai, fiziológiai és örökléstani vonatkozás-
ban, és nyilván már itt alakult ki tudományos tevékenysé-
gének iránya. Céltudatosan folytatott exakt kísérletekre és 
ioboratóriumi vizsgálatokra támaszkodva, az állattenyész-
téstan minden ágazatában itthon és külföldön egyaránt 
elsőrendűnek elismert, úttörő és irányító szaktekintéllyé 
lett. Tevékenyen és nagy sikerrel működött közre hazánk 
állattenyésztésének magas tudományos és gyakorlati szín-
vonalra emelésében, a különböző mezőgazdasági és állat-
tenyésztési szervezetekben. A kitűnően képzett tanár igaz 
elhivatottságával harmincnál több fiatal nemzedéket és több 
kitűnő tanítványt nevelt a modern állattenyésztéstan szel-
lemében. Nagy tudásával hathatósan támogatta és előmoz-
dította az Orsz. Állategészségügyi Tanács, a Magyar Or-
szágos Állatorvos-Egyesület, a Kir. Magyar Természettu-
dományi Társulat és több egyesület működését. Kiváló 
szaktudását a külföldi államok is elismerték azzal, hogy 
ismételten kérték ki és értékesítették a személyes helyszíni 
megfigyelések felhasználásával megalkotott tanácsait, hogv 
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továbbá nemzetközi kongresszusok és különböző egyesüle-
tek felkérésére számos előadást tartott időszerű és fontos 
kérdések tisztázása érdekében. 

Tudományos munkásságának magas faj súlyát biztosít-
jának még biokémiai, biológiai és örökléstani kutatásai. Kü-
lönösen kiemelkedők a táplálkozástannal kapcsolatban a 
hús- és zsírtermelés energia-szükségletét és asszimilációs 
munkáját megállapító szabatos kísérletei, nemkülönben a 
részint egyedül, részint két munkatársával régóta folytatott 
kutatásai, melyek betekintést engednek a szervezet anyag-
forgalmában, a rhachitis-betegség és a vele rokon csontbán-
talmak lényegébe. 

Mint későbbi kutató munkásságának részesét mindig 
meghatottak és csodálatba ejtettek új gondolatainak, kez-
deményezéseinek, kísérleti készségének gazdagsága, átfogó 
tudása a biológiában, ernyedetlen munkabírása, törhetetlen 
kötelességtudása, mely a sokszor kínokat hozó, szabad 
mozgást korlátozó, heroizmussal elviselt betegsége ellenére 
sem tartotta vissza az oktatás munkájának ellátásától és 
a folyamatban levő kísérletek irányításától. Mindezt lehe-
tővé tette a Gondviselésnek a szerencsés természeti adott-
ságokhoz juttatott ajándéka: a tudós tevékenységének 
hatalmas támogatására alkalmas eszményien kiegyensú-
lyozott, szép, bensőséges, kölcsönös áldozatra kész családi 
élete képében. 

A veszteség nagyságának átérzésével búcsúzom Tőled 
az engem megbízó testületek nevében, a soha el nem múló 
ragaszkodó barátsággal és azzal a tudattal, hogy istenadta 
tehetségeddel hűségesen sáfárkodtál és hogy szellemi alko-
tásaiddal lelkünkben és az utókor emlékezetében tovább 
élni fogsz. 

Nyugodjál békében! Isten Veled! 

Rybár István r. tag gyászbeszéde Fekete Jenő 1. tag 
ravatalánál, 1943. március 24-én. 

Ma egy hete egy megdöbbentően szomorú hír rázta 
meg a magyar tudományos világot: tragikus körülmények 
között meghalt dr. Fekete Jenő, a br. Eötvös Loránd Geo-
fizikai Intézet igazgatója, a Magyar Tudományos Akadé-
mia tagja. Vele sírba szállt az Eötvös-féle geofizikai ku-
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tatások tudományos megtestesítője, egy még élő emlék 
br. Eötvös Loránd életéből. 

Korán, alig 24 éves korában került Eötvös mellé mint 
Semsey-ösztöndíjas, azzal a megbízással, hogy minden 
idejé t azoknak a tudományos vizsgálatoknak szentelje, 
amelyeket Eötvös a gravitáció, a földi nehézségi erő és a 
mágneses erő vizsgálatára megindított. És Fekete ez ösz-
töndí j e lfogadásával tett fogadalmához hü maradt egész 
életében, utolsó leheletéig. 15 esztendőn át, Eötvös halá-
láig tel jes odaadással segítette őt, kezdetben mint tanít-
vány, később mint munkatárs . És ő munka tá rs volt a szó 
tu la j donképeni értelmében. Kora reggeltől késő estig, sőt 
é j je leken át is állandóan együt t végezték a kísérleti vizs-
gálatokat, a teoretikus és numerikus számításokat. 

Eötvös szerette és nagyrabecsülte. Szerette benne 
egyenes jellemét, igazi úri egyéniségét, megbecsülte mun-
kaszeretét és nagy tudományos felkészültségét, különösen 
alapos matematikai, főleg potenciálelméleti ismereteit. E 
nagy értékeléseinek legszebb bizonyítéka az a Fekete 
Jenő birtokában lévő bizonyítvány, amelyben Eötvös sa-
játkezű írásával kinyilatkoztatta, hogy vizsgálatainak 
eredményességéhez Fekete Jenő közreműködése nélkül 
aligha jutott volna el. 

Az első világháború befejezése után a Royal Dutch 
Shell hatalmas olajtársaság meghívta és megbízta őt Mexi-
kóban végzendő Eötvös-féle torziós inga-vizsgálatok veze-
tésével. Fekete e megbízatással nehéz és kényes feladatra 
vállalkozott. Nehéz és kényes volt a feladat, mert Feketé-
nek el kellett oszlatnia az akkor még szórványosan, kísér-
letképen megindított Eötvös-féle geofizikai vizsgálatok 
iránt, különösen a finanszírozó olajvállalatok vezetői ré-
széről megnyilvánult bizalmatlanságot és meg kellett 
győznie őket e vizsgálatok eredményességéről. S Feketé-
nek ez teljes mértékben sikerült. Alapos, pontos észlelé-
seivel és az észlelési eredményeknek nagy tudományos 
felkészültséggel végrehajtott interpretálásával oly követ-
keztetésekhez jutott, amelyeket a később végrehajtott 
mélyfúrások teljesen és fényesen igazoltak. Nagyrészt neki, 
e három éven át végzett kutatásainak köszönhető az Eöt-
vös-féle torziósinga-vizsgálatoknak, e tisztán magyar tu-
dományágnak, elismerése és elterjedése a világon. 

Ezután még hét évig dolgozott Amerikában, az Egye-
sült Államok Texas államában, ahol neki, mint a Torsion 
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Balance Exploration Company technikai tanácsadójának, 
alkalma volta geofizikai kutatásoknak gyors és nagy kifejlő-
dését az Egyesült Államok összes olajtermelő államaiban 
tanulmányoznia, sőt azokban tevékenyen részt is venni. 

1935-ben hazatér t és átvette a br. Eötvös Loránd Geo-
fizikai Intézet vezetését. Itt Amerikában szerzett tapasz-
talatai a lap ján , az észleléseket végző expedíciók helyes 
megszervezésével, azok tel jesí tőképességét nagy mérték-
ben fokozta és a Geofizikai Intézet működését kiszélesí-
tette. Új geofizikai módszerek, mint a szeizmikus, elektro-
mos és gravimetrikus módszerek végzésére rendezte be az 
intézetet, úgyhogy a br. Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet 
ma sokoldalú módszereket alkalmaz a geofizikai kutatá-
sokban. Az Eötvös-intézet vezetésén kívül reá nehezedet t 
a Magyar-Német Ásványolaj Rt. koncessziós területeinek 
geofizikai vizsgálata is. 

E két intézmény megbízásából hazánk nagy terüle-
teit ku ta t ta át a legkülönbözőbb geofizikai módszerekkel 
és az észlelési e redményeket nehéz és körültekintő számí-
tásokkal geológiailag interpretál ta . 

Ha ta lmas és eredményes m u n k á j á t legszebben bizo-
nyí t ják évenként nyomtatásban megjelent jelentései, ame-
lyekben beszámolt az elmúlt év a la t t végzett geofizikai 
kutatásairól és eredményeiről . 

E sokoldalú, fárasztó munka, mint az expedíciók meg-
szervezése és vezetése, az ezekkel kapcsolatos laborató-
riumi munkák, a nagy tömegben beérkező észlelések fel-
dolgozása és interpretálása, s mindezen munkákkal járó 
felelősségteljes adminisztráció felőrölték a különben erős 
ember ere jé t . A mult év december közepén idegrendszere 
hir telen felmondta a szolgálatot. Szabadságot kapott , de 
túleről tetet t idegeire ez sem hozott gyógyulást. 

Megrendül t lelkiál lapotában elveszítet te hitét és remé-
nyét a felépülésben. A munkaszeretet , a ha tár ta lan köte-
lességtudás és a kétségbeesés, hogy fe ladatának immáron 
nem tud megfelelni, sodorták őt a tragikus vég felé. 

Gyászol juk benne a tudóst, akinek az Eötvös-féle 
geofizikai kutatások, e tiszta magyar alkotás fej lesztésé-
ben és az egész világon való e l ter jesz tésében a legnagyobb 
érdeme van, aki hazánk hatalmas területein végrehaj tot t 
geofizikai kutatásaival elévülhetetlen érdemeket szerzett 
a magyar tudomány és a gyakorlati geológia szolgálatá-
ban. De gyászoljuk benne az igazi jóbarátot is, aki szere-
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tetreméltó énjével és mindenkor határtalan úri egyénisé-
gével oly sok barátot és tisztelőt szerzett magának. 

Mélységes fájdalommal búcsúzom Tőled, Fekete Jenő. 
a Magyar Tudományos Akadémia nevében és helyezem el 
koszorúját hálás elismerése jeléül. 

Fekete Jenő, szeretett barátom, Isten Veled! 

Szabó Zoltán r. tag gyászbeszéde Entz Géza r. tag ravatalánál, 
1943. iebruár 24-én. 

Mély megrendüléssel, igaz fájdalommal, baráti és kar-
társi szeretetünk minden melegével átérzett gyásszal ál-
lunk itt ravatalod mellett, Entz Géza. Aggódó részvéttel 
láttuk már régebb idő óta életerőd logyatkozását. Te, aki 
a lankadatlan, szorgalmas és lelkiismeretes munka embere 
voltál, arra kényszerültél, hogy letedd kezedből a kutatás 
műszereit. Azokat a műszereket és eszközöket, amelyeket 
atyád, a biológiai tudományok legnagyobb magyar prófé-
tája, hagyományozott reád tehetségével, kutató szellemével 
együtt. Ezekkel a műszerekkel Te is az élőlények misztikus 
erőforrását, az élet parányi székhelyét, a sejtet kutattad. 
A világ zajától igyekeztél elzárkózni és a forgalmas élet-
től a lehetőség szerint szabadulni, hogy leszálhass a 
mikroszkóp bűvös sugarai nyomán a véglények csodálatos 
világába és ezek szervezetében keresd a Teremtő akara-
tának és a termelés szépségének megnyilatkozását. 

Kortársaid tudják, hogy már serdülő korod óta el-
mélyedtél a növény- és az állatvilág határterülete élőlé-
nyeinek tanulmányozásába. Sikereid, kutatásaid eredmé-
nye nyomán már fiatalon e tudományszak magántanára 
lettél a budapesti tudományegyetemen. Mint a Műegyetem 
botanikai, majd zoológiai tanszékének adjunktusa időköz-
ben több külföldi hidrobiológiái intézet kutató tagja, ké-
sőbb, mint a budapesti Erzsébet-főiskola, majd az ut-
rechti egyetem tanára, azután a Tihanyi Biológiai Intézet 
és a Nemzeti Múzeum állattárának igazgatója, végül közel 
egy évtizede egyetemünkön az általános állattan és össze-
hasonlító bonctan nyilvános rendes tanára, a sok felapró-
zódást jelentő adminisztrációs munka és tanári tevékeny-
ség között is mindig időt és alkalmat találtál a kutatásra. 
Hajlamod és akaratod, kutató és elmélyedő természeted 
gyakran nem találta meg azt a nyugalmat és légkört, melyet 
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tudományos törekvéseid és természeted megkívánt. Élet-
rajzod szinte iskolapéldája lehetne annak, miképen 
lehet megsanyargatni egy eszményi tudóst évtizedeken át, 
hozzá nem illő hányattatásokkal és felaprózni idejét, meg-
őrölni idegrendszerét felesleges küzdelmekkel. Te, ennek 
ellenére is hű maradtál őseid törekvéséhez, az állandó ta-
nuláshoz, a lelkiismeretes, feltűnés és hírverés nélküli 
kutató és a lelkes odaadó tanító munkához. Egész életeden 
át tanultál, tanítottál és kutattál. Ez a három tevékenység 
töltötte be szellemi életedet és csatlakozott a mély 
vallásossághoz és családod meleg szeretetéhez. Tanultál 
és tanítottál utolsó előadásodig, amelyet még képes voltál 
elmondani, kutattál az utolsó percig, ameddig képes vol-
tál asztalod mellett foglalkozni, imádságos megnyugvással 
erősítetted szenvedéseidben hívő lelkedet utolsó fohá-
szodig és gyermeki tiszta szemed szeretettel búcsúzott 
családod aggódó és ápoló tagjaitól. Lelked elröppent; az 
élet törvényei beteljesülnek, tested porrá válik, de alko-
tásait itt maradnak a magyar tudomány kincstárában. 
Nagy tudásod, jellemző éleslátásod, józan ítélőképessé-
ged, lelkiismeretes munkád tanúja értekezéseid, könyveid 
egész sora. A Balaton aranycsillogású hullámai örökre 
hirdetni fogják, hogy a magyar tenger életének rejtélyeit 
a Te munkád, az általad magas színvonalra emelt intéz-
mény tevékenysége tárta fel. Gazdag, általánosan elismert 
munkásságod előtt őszinte hódolattal hajtja meg zászlaját 
a magyar tudományos élet. Ennek a tudományos életnek 
bárom intézménye, a budapesti Kir. M. Pázmány Péter-
Tudományegyetem, a Magyar Tudományos Akadémia és 
a Szent István-Akadémia koszorúját helyezem ravatalodra 
mélységes fájdalommal, őszinte igaz tisztelettel és hálás 
köszönettel kiváló egyéniséged és munkásságod iránt. 

Az egyetem és Akadémiánk meleg szíved, jóságos 
lelked, tudományoddal összefort egyéniséged emlékezetét 
mindenkor kegyelettel és szeretettel fogják megőrizni. 
Entz Géza, Isten veled! 
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XII. 

A M. Tud. A k a d é m i a újabb kiadványai. 

(Az előző jegyzéket 1. Akad. Ért. LII. köt. 312—3. 1.) 

Akadémiai Értesítő. Szerkeezti Voinovich Géza. LII. köt. 475. füz. 
1942. jún.—dec. 187—316. I. 2.— P 

Balogh János: Magyarország páncélos atkái (conspectus oribateorum 
Hungáriáé) Mat. és Term. tud. Közlemények. XXXIX 
köt. 5. sz. 1943. 202 1. 5,— P. 

Értekezés a filozófiai és társadalmi tudományok köréből. V. köt. 12. 
sz. Gajzágó László: A nemzetközi jog mivoltáról. A 
nemzetközi jog leglényegesebb elemei s vonatkozásai és 
ezeknek mai helyzete. 1943. 51 1. 2.— P. 

Förster Aurél: Aristotelis de sensu et de memoria libri. (Editiones 
criticae scriptorum graecorum et romanorum) 1943. 149 
1. 12,— P. 

Gajzágó László: A nemzetközi jog mivoltáról. A nemzetközi jog leg-
lényegesebb elemei és ezeknek mai helyzete. (Ért. a fii. 
ét társ. tud kör. V. köt. 12. sz.) 1943. 51 1. 2.— P. 

Hadtörténelmi Közlemények. Szerkeszti Gyalókay Jenő. XLIV. évf. 
I—II. füz. 1943. 1—114 1. 2.50 P. 

Irodalomtörténeti Közlemények. Szerkeszti Kéky Lajos. 1942. 52. évf. 
4. füz. 349—436. 1. és tartalommutató; 1943. 53. évf. 1. 
füz. 1—78 1. à 3.— P. 

Közgazdasági Szemle. Szerkeszti Heller Farkas. 1943. LXVII. évf. 86. 
köt. 1—2. sz. 1—128. 1. + 1—11. Inhaltsauszüge 3,— P. 
LXVII. évf. 86. köt. 3. sz. 129—260. 1. + 1—8. Inhalts 
auszüge 3.— P. 

Lukinich Imre: A Podmanini Podmaniczky-család oklevéltára. IV. 
köt. 1549—1555. 1943. LI, 723 1. 15,— P. 

Magyarosan. Nyelvművelő folyóirat. Szinnyei Ferenc közreműködése-
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A K A D É M I A I É R T E S Í T Ő 
Szerkeszti: VOINOVICH GÉZA 

LUT. K Ö T E T 1943 J Ú N I U S - D E C E M B E R 

I. 

Az akadémiák és a tudomány nemzetközi 
szervezése. 

A XVI. és XVII . században az egyetemek, néhány 
északitál iai és németa l fö ld i egye tem kivételével, mélyen 
l ehanya t l anak s m e d d ő hagyományaikba merevednek : ko-
rántsem a rena issancesza l megindul t t udományos ha ladás -
nak középpon t j a i . Taní tás i módsze rük az ar is totelesi és 
galenosi szövegek m a g y a r á z a t a ; a középkori disputációk 
szkémája a régi. Csak itt-ott szürenkezik be az egyete-
mekbe a mode rn t e rmésze t tudományoknak megpezsdül t 
szelleme, a kísérlet i vizsgálat, a labora tór iumi munka, a 
klinikai taní tás . Nye lvük továbbra is a latin. Kopernikus, 
Descartes és Galilei gondolatai t a ptolemaiosi világfelfo-
gás és az ar is totelesi fizika még nem engedi érvényesülni ; 
a század végén a newton i mechanika is nehezen tud tért 
hódítani . A gondolat szabadságára , a libertás philoso-
phandi-тй, maguk az egyetemek sem t a r t anak igényt . 

A legnagyobb gondolkodók és t e rmésze tku ta tók , akik 
a lapvető fö l fedezéseke t tesznek, nem egyetemi emberek, 
sőt éppen az akkor i egyetemi r endsze r legfőbb krit ikusai, 
így Angl i ában Bacon, Hobbes, Harvey, Boyle; F ranc iaor -
szágban Montaigne, Descartes, Pascal, Gassendi, Mariotte, 
Leméry; Németa l fö ldön Huygens, Leeuwenhoek, Swam-
merdam, Van Helmunt; Németországban Kepler, Guericke, 
Leibniz. H a ú t tö rő k u t a t ó k az egye temek t aná ra i is, kény-
telenek a lka lmazkodn i az egyetem elavul t szabályaihoz, 
amelyek a hagyományos tanok e l ő a d á s á t követel ik meg s 
az ú j ku ta tások e redménye inek t an í t á sá t egyenes t meg-
t i l t ják . Vesalius a p á d u a í egye temen Galenos helytelen 
ana tómia i fe l fogásá t kényszerül taní tani , s a m i k o r ezeket 
a boncolásai közben megfigyel t t ények a l a p j á n e lőadásai -
ban mégis cáfolni merészkedik , olyan vihar t á m a d ellene 
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az egyetemen, hogy kéziratai t elégeti és Spanyolországba 
távozik, V. Károly császár udvari orvosának megy. Galilei 
nem a kopernikusi, hanem a ptolemaiosi világrendszert 
a d j a elő az egyetemen. Azt í r j a 1597-ben Keplernek, hogy 
bár tudományos meggyőződése szerint Kopernikus rend-
szere a helyes, mint professzor mégis kénytelen az elavult 
ptolemaiosi rendszer t tanítani. Newton is mihelyt teheti, 
o t thagyja a cambridge-i egyetemet. Éppen a legkiválóbb 
gondolkodók a legelítélőbb módon nyilatkoznak az egyete-
mek ósdi szelleméről: Bacon, Hobbes, Descartes, Leibniz, 
Thomasius. Az egyetemek szervezeti szabályzatai évszá-
zadokon át ugyanazok: az oxfordi egyetemé 1570-től 1858-
íg, a lipcsei egyetemé 1558-tól 1830-ig, a bolognai egyetem 
teológiai és jogi fakul tásáé 1360-tól 1783-ig lényegében 
semmit sem változott . 

Érthető tehát, hogy az alkotó természetkutatók az 
egyetemen kívül szervezkednek a tudományos együttmű-
ködésre: a XVII. század ele jé től kezdve akadémiákba tö-
mörülnek. Az első akadémiák, mint a tudományos kutatás 
szociális szervei, I tál iában keletkeznek: az Accademia dei 
Lincei Rómában és az Accademia del Cimento Firenzében. 
Az előbbinek olyan tagja i vannak, mint Delia Porta és 
Galilei, akiknek Saggiatore-ját és a napfol tokról szóló 
munká j á t az akadémia a d j a ki (1612); az utóbbi olyan ta-
gokkal dicsekedhetik, mint Viviani, Toricelli és Borelli. 
Mindkét akadémia olyan kutatók tömörülése, akik első-
sorban a kísérlet ú t j án aka r j ák a tudományt előbbre vinni. 
Hasonló célból keletkezik Londonban a Royal Society: 
több tudós hetenkint összejön, hogy egymásnak kísérleteit 
bemutassa, a természetbúvár la t legújabb eredményei t 
megvitassa. Később királyi irat megerősíti a társaságot 
(1662), amelynek szervezete és működése azonban függet-
len marad az ál lamhatalomtól . Franciaországban az 
Académie Française-riek cs í rá ja egy irodalmi magántár-
saság, amelynek Richelieu hivatalos szervezetet ad s eléje 
főkép a francia nyelv és irodalom ápolását tűzi ki (1635). 
P á r évtized múlva Pár izsban is megalakul a matemat ika 
és a fizikai kísérleti kuta tás cé l já ra az Académie des 
Sciences. Mag ja az a tudós kör, amely M er senne mino-
rita barátnak, a kiváló természetbúvárnak szobájában jött 
össze (pl. Fermât, Descartes, Roberval, Pascal, Gassendi), 
majd később Thevenot házában. Colbert indí tványára 
1666-ban XIV. Lajos ebből a kibővült körből teremtet te 
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meg a franciák természettudományi akadémiáját. A szá-
zad második felében Leibniz buzgólgodik a berlini akadé-
mia fölállításán (1700), s halála után, de még az ő sugal-
latára, alakul meg a szentpétervári és a drezdai tudomá-
nyos akadémia, amelyeket világszerte hasonló intézmények 
sora követ. 

Mi volt ezeknek az akadémiáknak keletkezési indí-
téka? A főkép kísérleti módszerrel kutató tudósoknak az 
a lelki szükséglete, hogy elszigeteltségükből kiemelkedje-
nek, társuljanak a tudománynak, mint szociális szellemi 
műnek hatékonyabb kiépítésére. Az akadémiákban a ku-
tatók egyéni erőkifejtésüket összefoghatták, egymástól bá-
torítást kaptak a további vizsgálódásra. Az akadémiák 
anyagi támogatásukkal gyakran megadták nekik a lehető-
séget, hogy tudományos kutató munkájukat tovább foly-
tathassák. Az akadémiák voltak ebben az időben a tudo-
mányos értesülések gócpontjai, kiadták tagjaik munkála-
tait, tudományos folyóiratot indítottak meg, a nemzetközi 
kapcsolatokat buzgón ápolták, az európai tudományosság 
középpontjává emelkedtek. Nagy érdemük, hogy könyv-
tárakat, tudományos laboratóriumokat, obszervatóriumokat 
állítottak fel, ezek eszközeit fejlesztették s szerkezetüket 
minden ország tudósainak rendelkezésére bocsátották. 
Elsősorban ezek a tudós társasagok s nem az egyetemek 
szervezték meg a modern természettudományi kutató 
munkát. 

Az egyetemek a középkori társadalom talajából nőttek 
ki, később is századokon át ennek szellemét és hagyomány-
szerű ismeretformáit kínos gonddal őrizték. Az akadémiák 
a XVII. század új természettudományi és filozófiai szelle-
meből születtek meg, azért, hogy ezt ápolják. Ez az új 
tudományos szellem, amely az egyetemek falain kívül 
támadt, külön alkotott magának társas szervezeteket a 
kutató együttműködésre. Az egyetemek magukra maradtak, 
a régi tudománynak hivatalos intézményeivé szikkadtak, 
amelyek a hagyomány nevében üldözték az új gondolato-
kat és sokszor nyilaikat szórták ezek képviselőire, a sza-
badabb szellemű akadémiákra. Ezek nem cipelték maguk-
kal a múltnak sok elavult és már meddő terhét: ezért új 
haladó tudományuk és filozófiájuk jutott a szellem biro-
dalmában s az életben diadalra. A természetet nem ókori 
szövegek magyarázatából akarták megérteni, hanem mód-
szeres kutatás útján közvetlenül iparkodtak megkérdezni. 

20* 
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Üj ^meretek után kutattak, közben tévedni is mertek, de 
egymás gondolatait szabadon bírálva, folyton előre jutot-
tak: így született meg a mai tudomány. Ennek szellemét 
fokozatosan magukba szívták az egyetemek is: feladataik-
ban, intézményeikben és szervezetükben főkép a XIX. szá-
zad folyamán, a tudományoknak modern, kutató és tanító 
társas organizációjává emelkedtek, amelyek ma már a régi 
egyetemeknek csak külső formáit, szertartásait és műsza-
vait őrzik. Üj eszményeiket és kutatási módszereiket a 
XVII. század akadémiáitól kölcsönözték, amelyek a mai 
tudományos szellem alapjait megvetették. 

Mi az akadémiák társas szervezetének és életének 
szellemi alapja, amely a tudománynak oly nagyszabású 
fejlesztésére képesítette őket, főkép hőskorukban, a XVII. 
században, amikor a Royal Society-be és az Académie 
des Sciences-ba néhány tudós önkénytelenül tömörült? Az, 
ami minden szilárd és hatékony társas alakulatnak alapja: 
a személyi érintkezésnek valami sajátszerű, eredeti „intim 
viszonya", a kölcsönös megértés és tisztelet, a konkrét fel-
adatoknak közvetlen élményvalósága és összetartó ereje. 
Társas csoportok, szervezetek, egyesületek, pártok mind 
csak akkor szociális valóságok, ha hátterükben ilyen közös 
belső élmény s összetartó feladat húzódik meg s mozgatja 
őket. Ha ez hiányzik, akkor már „holtak". Személye» 
együttérzés, együttélés és bizalom nélkül a magában véve 
legszebb eszmény, mint in abstracto kitűzött intellektuális 
cél, sem tudja igazán és cselekvőleg összetartani a csopor-
tot vagy egyesületet. Az utóbbinak csak akkor van cse-
lekvésbe szökő dinamikus ereje, ha meleg élmény tárgya. 

Mint minden testületben, a tudósok akadémiájában is 
szükséges a tárgyi feladat, amiért a tagok közös tevékeny-
ségre egyesülnek, másrészt a tagoknak személyes érdekű, 
a feladatot mélyen megélő magatartása. Az akadémiákon 
az összetartó feladat az igazság kutatása: ez a tárgyi cél 
azonban csak üresen lebeg az akadémia fölött, ha tagjai 
magukat személyesen és bensőleg nem azonosítják ezzel 
az értékjelentéssel, azaz szellemmel. S viszont ilyen tárgyi 
céljelentéssel való egybekapcsoltság nélkül nincsen a 
tagokban személyes érdek. A tudós testület céljában már 
benne rejlik egy egységes közakarat jelentés-iránya: az 
igazság objektív kutatása. Ehhez nem elég az értelem hoz-
zájárulása, hanem mély érzület, a tudományos gondolko-
dás étosza is szükséges hozzá. Innen van, hogy az akadé-



Az akqftémiák és a tudomány nemzetközi szervezése 301 

miák exkluzív társaságok, amelyek viszonylag óvatosak és 
gondosak tagjaik megválasztásában. 

Minél jobban tágult idők folyamán az akadémiák 
szervezete, minél több osztályuk és tagjuk lett, annál job-
ban lazult bennük a testületi szellem, az összetartó sze-
mélyes intim viszony, amely a tárgyi feladat igazi átélé-
séből fakad. Ott van igazi szilárd testületi szellem, ahol 
a csoportnak kiváltságai vannak, amelyeket más csoport 
folyton fenyeget. Ezért a csoport, a testület tagjai jobban 
összefognak és összezárkóznak érdekeik védelmére, mint 
pl. valamikor a politikai nemesség. Ilyenkor a testületi 
szellem egyben a testülethez tartozásra való büszkeséget 
és hatalomtudatot is jelent. Ez az akadémiákban természe-
tesen csak a szellem értékére és a tudomány hatalmára 
vonatkozik. Egyébként az akadémiák laza struktúrájú 
egyesületek, amelyekben annyi élet lüktet, amennyi szel-
lemi energia és odaadó érzület feszíti tagjai lelkét. E szel-
lemi eleven erő híján az akadémiák is csak üres szerve-
zeti keretekké, merőben történeti jellegű intézményekké 
szürkülnek, amelyek csak a nevükre lehetnek büszkék, de 
munkájuk már nem szövődik be az élet valóságába. Egy 
kis francia város jelentéktelen irodalmi társasága, amikor 
az ,,akadémia" szó és eszme divatban volt, a „Francia 
Akadémia Leánya" elnevezést vette föl, s ezért támadták. 
Voltaire nem óhajtotta ezt a címet megvonni tőle. ,,Sőt 
— mondotta — én igenis erkölcsös leánynak tartom, mert 
soha semmit sem hallatott magáról." 

Ilyennek nézi ma a társadalom egy része a csendben, 
minden külső zaj nélkül működő tudományos akadémiákat. 
Már régóta közszólam: a tudományos akadémiák kora le-
járt. Tiszteletreméltó, de elöregedett, muzeális intézmé-
nyek, olyan szervezetek, amelyekbe friss vér már nem 
önthető: a maguk korában pótolhatatlan jelentőségük volt, 
de funkciójukat azóta a tudomány más szervei vették át. 
Valamikor, a tudomány újkori megindulásakor még szük-
ség volt a Royal Society-re, amely Newton művét kiadta, 
az Académie des Sciences-га, amely a francia kísérleti 
kutatások irányítója volt, a Magyar Tudományos Akadé-
miára, amely a nyelvet ápolta s a magyar tudományos élet 
hiányait betölteni törekedett. De ma már nincsen — mond-
ják — ezeknek s hasonló akadémiai intézményeknek kü-
lönszerű működése az egyetemeknek s más tudományos 
szerveknek sok kutató intézete mellett. Sajátszerű szellem-
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történeti látvány: valamikor az akadémiák azért alakultak,, 
hogy az elavult egyetemek kutató hivatását főkép a ter-
mészettudományok terén pótolják, s ma már fordítva: az 
egyetemek intézetei a progresszív kutatás műhelyei, az 
akadémiák pedig inkább csak ezek eredményeinek közlői. 
Az egyetem és az akadémia jelentésalkata fölcserélődött, 
A XVII. században olyan állapotban volt a természettudo-
mány, mint hajdan a mai technika kezdetleges őse, az ipar. 
Az ipar csak a céhek testületi rendszerében fejlődhetett. 
De ma már mi szükség van céhekre? Hasonlókép: a tudo-
mánynak valaha szüksége volt tudós társaságokra, mint 
valami szellemi céhekre. De ma már a tudományos munka 
teljesen felszabadult, nincs szüksége a céhek fegyelmére 
és exkluzív jellegére. Manapság az akadémia mintegy a 
tudósok főrendiháza: éppen olyan konzervatív a tudo-
mánypolitikában, mint a főrendiház a politikában. 

A fejlődés — folytatják az akadémiai eszme kritiku-
sai — kétségtelenül új utakra tért. Valamikor a Royal 
Society folyóirata, a Philosophical Transactions, amely-
ben Newton, Leeuwenhoek, Huygens s hasonló úttörők 
közölték az európai tudós világ számára fölfedezéseiket, 
vagy az Acta Eruditorum, amelyben Leibniz és mások írták 
értekezéseiket s vitatkozó leveleiket, a tudomány nemzet-
közi fejlődésében a legnagyobb jelentőségűek voltak. De 
ma már a tudományok hihetetlen szétkülönülésének kor-
szakában minden tudományágnak megvan a maga nagy-
számú szakfolyóirata. Hajdan az akadémiákon beható vi-
ták hangzottak el, hisz rendszerint egy-egy kísérleteket 
bemutató s ezekről vitázó tudós körből alakultak. Ma e 
tiszteletreméltó intézményeket az unalom csendje üli meg: 
felolvasnak. Minden tudományágnak ma már megvan a 
maga külön szaktársasága, vitahelye, folyóirata, sajátszerű 
élete: külön akadémia fölösleges. 

Ennek a merő elspecializálódásnak kétségtelenül meg-
van nemcsak a nagy előnye, hanem a hátránya is: az egyes 
tudományterületek mind külön kis világgá alakulnak, kü-
lön bolygókká, amelyeket azonban nem tart össze az 
egész Igazság naprendszerének elvi egysége a logika gra-
vitációs erejével. Itt lép előtérbe ma a tudományos akadé-
miáknak egyik jelentős feladata: testületükben, amelynek 
tagjai különféle tudományszakok képviselői, a tudomány 
egységének tudatát ápolják. A tudományágakat nem vá-
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laszthatják el merev demarkácionális vonalak, határterü-
leteiken összefolynak, egyiknek problémája átnyúlik a 
másik területére, folyton egymásra szorulnak s egy maga-
sabb elvi egységbe való illeszkedésre vágynak. Az akadé-
miák testületi tudományos ezelleme a tudományok belső 
összefüggésének személyi tükre. 

De van ezen az elméleti okon. kívül egy még fonto-
sabb gyakorlati ok, amely az akadémiák létjogát ma is 
teljes mértékben igazolja; a tudományos murka tervszerű 
organizációja, a nagy tudományos tervek keresztülvitelét 
szolgáló céltudatos munkafelosztás. A tudományos kutatás 
végső elemzésben mindig személyes munka; a problémák 
meglátása és megoldása a legbensőbben összefonódik a 
kutatónak egész lelkialkatával s egész eredeti egyéni mi-
voltával. Azonban a tudományos munkának vannak olyan 
feladatai is, amelyek csak kollektív módon, kellő munka-
megosztással, a szellemi erők tervszerű foglalkoztatásával 
oldhatók meg. Az akadémiák hatalmas kiadványai (a Mo-
numenta Historica, Fontes, a különféle Corpus-ok és nagy 
szótárak) természetszerűen nem egy, hanem sok munkaerő 
tervszerű tevékenységét követelik meg, nem is egyídőben, 
hanem sokszor évtizedeken keresztül. Hasonlókép a nagy 
természettudományi vállalkozások, mérések, földrajzi ex-
pedíciók. A tudós egyéni munkásszabadságát tehát az aka-
démiák összhangzó módon illesztik be a kollektív tudomá-
nyos munkatervekbe s így az egyéni erőpazarlást megaka-
dályozzák. Ha a tudósok egymástól elszigetelten dolgoznak, 
sokszor újra kezdik azt, ami már megvan: acta agunt. 
Micsoda értékű szellemi ekonómia rejlik abban, hogy az 
akadémiák az alapvető történeti jelentőségű okmányokat 
hatalmas forrás-sorozataikban kiadják! Ha erről nem gon-
doskodnának (már pedig magánkiadók ilyen nem-lukratív 
jellegű kiadványokra nem vállalkoznak), akkor mindenki-
nek nagy fáradsággal és filológiai szövegkritikával mindig 
a levéltárak sokszor nehezen hozzáférhető eredeti okmá-
nyait kellene olvasnia. Az akadémiáknak ebből a szem-
pontból megbecsülhetetlen és nélkülözhetetlen munkaterük 
van. A tudósok együttműködésével, az egyéni erők össze-
fogásával az akadémiák fölösleges erőpazarlásnak eleve 
útját szegik. Vájjon például ki vállalkozhatott volna a 
sokféle történeti okmánytár, a Magyar Történeti Szótár, 
a Magyar Táj szótár, a Magyar Etymologiai Szótár, a ké-
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szülő Nagy Magyar Szótár kiadására, ha nincsen Magyar 
Tudományos Akadémia? 

A modern kul túrá l lam a tudományos munka fejlesz-
tését s anyagi eszközökkel való támogatását fe ladatának 
ismeri. De ki a d j o n szakszerű tanácsot és segítséget az 
ál lamhatalomnak a tudomány támogatására szánt összegek 
szétosztására, helyes szellemi befektetésére? Természet-
szerűen olyan tudományos testület , mint az akadémia, 
amelyben megvan a hozzáértés, a felelősségtudat és a kri-
tika. Az akadémiát , mint kollektív történeti intézményt, 
nem a szeszélyes gerjedelem i r ány í t j a a tudománypolit i-
kában, mint esetleg az egyént. A r r a , hogy milyen jelentő-
sége van az akadémia i intézménynek a tudományos munka 
támogatásában és szervezésében, a legjellemzőbb a berlini 
Porosz Tudományos Akadémiának a német tudomány meg-
mentésére irányuló akciója a világháborút követő anyagi 
nyomorúság közepett . Emlékira t ta l fordult* 1920-ban a 
német országgyűléshez s minden olyan tényezőhöz, amely-
nek a német tudományos ku ta tás folytatása érdekében 
áll, hogy a megfelelő összegű támogatást megnyer je . így 
keletkezett az akadémia kezdeményezésére az a nagy és 
egységes önkormányzat i testület, a Notgemeinschaft der 
Deutschen Wissenschaft, amely az állam és a társadalom 
áldozatkészségéből óriási összegeket osztott szét az egye-
temi intézmények, akadémiák, ku ta tó intézetek stb. között, 
s ezzel nemcsak megmentet te és biztosította a német tudo-
mányos kutatás folytonosságát, hanem addig nem ismert 
lendületbe is hozta. 

Mommsen, a tudománynak egyik legnagyobb nemzet-
közi szervezője, ezeke t a szavakat mondotta abban a be-
szédében, amellyel korának egyik legegyetemesebb szelle-
mét, Harnack Ado l fo t 1890-ben a Porosz Tudományos 
Akadémia tag jává ava t t a : „A tudománynak is van szociális 
kérdése; amint a nagyál lam és a nagyipar, a k k é n t a nagy-
tudomány is, amelyet egyes ember nem maga alkot , hanem 
csak irányít , ku l túránk fe j lődésének szükségképi eleme, s 
ennek a fej lődésnek igazi képviselői az akadémiák, vagy 
legalább is azoknak kellene lenniök." Majd az akadémiák-
nak a tudományos kutatásokhoz szükséges anyagi fedeze-
tére célozva, így fo ly ta t j a : „A nagytudománynak éppúgy 
szüksége van üzemi tőkére, mint a nagyiparnak, és ha ez 
nincsen meg, az akadémia éppen csak a ku l tú rának orna-
mentális eleme, s magunkat úgy kell éreznünk a társadalom 
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előtt, mint..puszta dekorációt, amelyet fölöslegesnek tar-
tanak." (Reden und Aufsätze. 1905. 209—210. Ik.) 

A mai tudományos akadémiák legfőbb funkciója, 
amelyet kellő anyagi fedezet birtokában elsősorban ők 
tudnak jól végezni, a nagy kollektív tudományos munka-
terveknek kidolgozása és végrehajtásuk céltudatos szerve-
zése, a „nagytudománynak", ,,a tudomány nagyüzemének" 
(Grossbetrieb der Wissenschaft) vezetése. Az akadémiák 
keletkezésének indítéka és cél jelentése a XVII. században 
a tudományos munka szociális oldala volt: a magukra álló 
tudósok együttes munkája, ennek társas szervezése. S mi 
a mai akadémiák szellemének jelentésalkatában a fő moz-
zanat? Megint a kollektív tudományos munka tervszerű 
organizációja, természetesen a tudomány mai fejlettségi 
fokához mérten ma sokkal differenciáltabb formában. 

Amióta az akadémiák eszméje a renaissance korában, 
akár a humaniszt ikus tanulmányok ápolására, akár a ter-
mészet tudományok fejlesztésére, fölmerült, jelentésében 
mindig benne re j l e t t a tudománynak egyetemes emberi 
jellege, az észnek nemzetfölötti logikai természete: a tu-
domány épületén az egész emberiségnek kell dolgoznia. 
Alighogy sorban megalakulnak az akadémiák a XVII. 
század közepén, ' már is egyik fő becsvágyuk, hogy a többi 
külföldi akadémiákkal és tudósokkal kapcsolatba, sőt 
munkaközösségbe jussanak. A firenzei Accademia del 
Cimento levelezésben áll a pár izs i akadémikussal , Theve-
noí-val, a londoni Royal Society tagajaival, Boyle-\al és 
Oldenburg-gal, a társaság fá radha ta t l an ti tkárával, a 
hollandi Huygens-szel, a német S/urm-mal, aki az akadé-
miát meg is l á toga t j a s hasonló német t á r su lás ra kap su-
gallatot. Magalotti 1667-ben összefoglalja az akadémia 
tag ja inak kísérleti vizsgálatait egy könyvben: Saggi di 
naturali esperienza fatte nell Accademia del Cimento, 
amely meglepő módon tanús í t ja a XVII. s zázad bármely 
nemzetiségű tudósainak egymás kísérleteiről és felfedezé-
seiről szerzett gyors értesülését. Az akadémia tagja i nem-
csak Galilei kísérleteit folyta t ják, hanem az idegenekét is: 
Gassendi-nak és Mersenne-nek a hang sebességére, Pascal-
nak a légköri nyomásra , Boyle-nak a víz f o r r á s á r a vonat-
kozó kísérleteit megismétlik és ellenőrzik. A z olasz aka-
démia a könyvet, amely tudományos kuta tása inak gyü-
mölcseit egybefoglalta, megküldötte a Royal Society-nak 
is, amelynek e lnöke angolra is lefordí t tat ta (1684). Latin 
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fordí tása sokáig Európaszer te laboratóriumi kézikönyvül 
szolgált. (L. Ornstein M.: The role of scientific societies 
m the seventeenth century. 1928. 88. 1.) 

Az angol tudós társaság is, a Royal Society, kezdettől 
fogva a legnagyobb súlyt veti a nemzetközi kapcsolatokra, 
amelyet német szá rmazású t i tkára, Oldenburg, széleskörű 
külföldi levelezése is biztosít. Beha tó levelezést folytat 
Huygens-szel, Malpighi-xa.\, a danzigi csillagásszal, Heve-
lius-szal. Nemzetközi tudós szokássá válik, hogy a kutatók 
eszméiket, megfigyeléseiket, felfedezéseiket E u r ó p a min-
den részéből a Royal Society-val közlik, úgyhogy a máig 
megmaradt óriási tömegű külföldi levelek lá t tá ra az t hi-
hetnek, hogy nem is angol, hanem nemzetközi tudós tár-
sasággal van dolgunk. Külföldi tudósok nagy számban 
jönnek Londonba, hogy a társaságot személyesen megis-
mer j ék és eszmét cserél jenek. A Philosophical Transactions 
1 tudós vitáknak nemzetközi csa ta tere . Jellemző pl., hogy 
ha Auzout és Cassini, a párizsi Académie des Sciences 
tagjai, ellentétes véleményen vannak , vitájuk színhelyéül 
a londoni akadémia folyóiratát választot ták. 

Az akadémiáknak mindjár t születésükkor megindult 
nemzetközi tudományos kapcsolata a lefolyt há rom század 
alat t egyre növekedet t és elmélyült . Hiányzott azonban 
az akadémiáknak egy magasabbrendű hivatalos nemzet-
közi szervezete, amely mintegy az egész emberi nemnek 
közös erővel végzendő tudományos feladatai szolgálatába 
á ' lo t t volna. Végre a z első hágai békekonferencia idején, 
J 899-ben, a londoni Royal Society kezdeményezésére meg-
a lakul t Az akadémiák nemzetközi szövetsége, amelybe a 
tudományos munka nemzetközi szervezése céljából 
húsz tudományos akadémia , még a tokiói is belépet t . Fon-
tos vál lalatokat vett tervbe a szövetség, pl. Leibniz művei-
nek kiadását (a berl ini és két pár izs i akadémia), a z Islam 
enciklopédiáját , a Corpus Medicorum antiquorum-ot, a 
Mahâbâra tha kiadását , egy a f r ika i meridián közös meg-
mérését , egy nemzetközi bizottság alakítását az agyvelő-
vizsgálatok számára stb. Az akadémiák nemzetközi szövet-
ségének azonban s a j á t pénzeszközei nem voltak és azok 
a kísérletek, amelyek a több oldalról fölajánlott támoga-
tásokat hasznosítani törekedtek, hajótörést szenvedtek 
azon a világháborút m á r se j te tő bizalmatlanságon, amely 
természetesen mindig csak a há t térben, az élesebben látók 
előtt tűnt fel. Ez nagyban hozzá já ru l t a közös vállalatok 
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meghiúsulásához. 1901-ben Mommsen és Delisle, a párizsi 
Bibliothèque Nationale akkor i igazgatója, a Szövetség 
párizsi gyűlésén azt indítványozta, hogy tegyen a szövet-
ség lépéseket az egyes kormányoknál a közvetlen nemzet-
közi kéziratkölcsönzésre nézve. A gyűlés egyhangúlag e l fo-
gadta az indí tványt s megbízta a berlini tud. akadémiát , 
hogy az előkészületeket s a kormányoknál a diplomáciai t á r -
gyalásokat vezesse. Több á l lam a kéziratok kölcsönzéséhez 
hozzájárul t (Hollandia, Ausztr ia , Magyarország, részben 
Németország), s habár 1907-ben a bécsi gyűlésen a legtöbb 
akadémia a dolgot megsürgette, a francia akadémiák kép-
viselői, akik hat évvel ezelőt t nagy örömmel hozzá já ru l tak 
az ügyhöz, most egyszerre a postai közvetlen kölcsönzést 
nagyon veszedelmesnek ta lá l ták s még hasonló kifogásokat 
emeltek. Francia- és Angolország a mozgalomtól így tá -
volmaradt s minthogy Itál ián kívül a kéziratkölcsönzés 
dolgában főkép ezek az á l lamok jönnek tekintetbe, az ügy 
megfeneklett . De mi is a há t te re a francia és angol tudósok 
ezen visszavonulásának? Megfelel er re a kérdésre H. 
Diets, a berlini egyetem nagyhírű klasszikus filológusa, ki 
a berlini akadémiá t képviselte a Szövetségben. (Internat . 
Monatschr. 1915. 133. 1.) 1901 és 1906 közöt t már t rón ra 
lépett VII. Edvárd , már Francia- és Oroszországgal egyes-
ségre jutott, amannak már odaígérte Marokkót , emezzel 
meg felosztotta Perzs iá t s végre Algecirasban már érez-
tette Németországgal az ant igermán liga hatását . Hozzá-
tehetem: már megindult a nagy német f lot taépítési Prog-
ramm, a bagdadi vasút terve, a német hadsereg gyorsütemű 
fejlesztése. így kezdett a kölcsönös politikai bizalmatlan-
ság folytán megbénulni az akadémiák nemzetközi szövet-
ségének munkássága is a független tudósok becsületes 
szándéka ellenére. Senki sem szólt erről, de a felhőt min-
denki érezte fe je fölött. ,,A tudományos nemzetközi közle-
kedés, amely nélkül egyetlen szak sem fej lődhet ik ki tel-
jesen, éppúgy nem nélkülözheti a kölcsönös bizalmat, mint 
az ipar és kereskedelem." Ez a bizalom az első világháború 
után betegségéből nagynehezen felépült, de most a második 

világháború ú j r a halálos csapást mért rá. 
* 

A tudomány épületének mind magasabbra emelésén 
a kul túrnemzeteknek tudós kutatói kisebb-nagyobb buz-
gósággal és rátermettséggel dolgoznak. A tudomány m á r 
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logikai je lentésalkatánál fogva az emberiség nemzetfölött i 
ügye is. Amióta tudomány van, az ókortól kezdve nemzet-
közi kapcsolatai is vannak. Ezek mindig maguktól nőt tek 
ki a szellem birodalmának talajából s mind sűrűbb háló-
zatba fonódtak össze. Ennek a há lónak szövéséből azon-
ban hiányzott az egyetemesen átfogó tervszerűség. A XIX. 
század végén már k ia lakul t a nagytudomány, de még nem 
a szervezett vi lágtudomány, amely a vi lágkultúrának még 
leginkább megvalósí tható területe. A z t a kísérletet, amely 
1899-ben megteremtet te Az Akadémiák Nemzetközi Szö-
vetségét, a világháború csakhamar e l f ú j t a , pedig ez volt 
eddig a nemzetközi tudománypol i t ikának legmagasabb 
szerve. Az ellenséges á l lamok tudományos szellemi h id ja i 
leszakadtak. 

Felépí tésükre a Nemzetek Szövetsége vállalkozott, 
amikor megalkot ta 1921-ben Genfben a Nemzetközi szel-
lemi együttműködés bizottságát (Comission de coopération 
intellectuelle) a tudomány világszervezetének m a j d a n i 
igényével. Tagja i t nem az egyes nemzetek kü ld ték ki, 
hanem a liga ad personam hívta meg őket. A bizottság 
elnöke először Bergson volt, tagjai pedig Curie asszony, 
a rádium felfedezője, Lorentz H. A., a nagy leydeni fizikus, 
Murray Guilbert, a kiváló angol klasszikus filológus, Ein-
stein A., a relat ivi tás-elmélet szerzője, Painlevé P., a jeles 
francia matemat ikus és ál lamférfi , s más, kevésbbé jelentős 
személyek. A bizottság albizottságakra oszlott. Az egyes 
országokban külön nemzet i bizottságok alakultak, több-
nyire a tudományos akadémiák égisze a la t t , a „világbizott-
sággal" való kapcsolat céljából. 

A Nemzetek Szövetsége abból indul t ki, hogy a világ-
háború megrázkódta tása i sokkal nagyobb mértékben, mint 
bármikor az emberiség történetében, pusztulásba rán to t ták 
a szellemi életet s a ku l tú ra anyagi a lap ja i t és szétrom-
boltak a személyes és a tárgyi kapcsolatokat az egyes mű-
velt nemzetek szellemi munkásai között. Ezeket óha j to t t a a 
liga helyreáll í tani . Mivel anyagi eszközök nem igen állot-
tak. rendelkezésére, egyelőre a republica literarum t ag ja i -
nak, a tudósoknak, személyes kapcsolatai t iparkodot t ú j r a 
kiépíteni, tehát a tudomány szociális oldalát ápolni, hogy 
ezzel is előmozdítsa a népek békés együttélését . F ranc ia -
ország e célra a párizsi Pa la is Royalban külön nemzetközi 
intézetet teremtet t a s a j á t költségén. 

Milyen tudománypoli t ikai kérdések állottak a Nem-
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zetközi Szellemi Együttműködés Bizottsága érdeklődésé-
nek középpontjában? Először is a szellemi tulajdonjog 
viszonyainak nemzetközi szabályozása; a nemzetközi tu-
dományos ösztöndíjügy hatékony előmozdítása mind a 
tudós kutatók, mind a fiatalság számára; nemzetközi tudo-
mányos tudakozó intézetek felállítása főkép a múzeumok 
és könyvtárak használatának megkönnyítésére; az egyes 
tudományágak nemzetközi rendszeres bibliográfiájának 
összeállítása és kiadása; nemzetközi tudományos kon-
gresszusok és kiállítások elősegítése; az egyes országokban 
a tudósok társadalmi s anyagi helyzetének tanulmányo-
zása stb. 

A Bizottság sok jószándékú törekvésének volt ugyan 
némi eredménye, különösen a nemzetközi tudományos 
személyes kapcsolatok újrafelvétele és kiépítése terén, de 
a Bizottság még sem volt a nemzetközi tudományszerve-
zésnek valóban hathatós szerve. Ennek alapvető oka az ist 
hogy a Nemzetek Szövetsége, amelynek a Bizottság egyik 
eszköze, minden ízében politikai szervezet volt, az álla-
moknak (s igazán nem a nemzeteknek) politikai munka-
közössége. Ebből következett, hogy a Nemzetek Szövetsé-
gének a nemzetközi tudományosság s általában a kultúra 
terén kifejtett törekvéseit is a háttérben politikai-gyakor-
lati szempontok határozták meg. A Nemzetek Szövetségét 
politikusok teremtették meg, s ha tudósok is közreműköd-
tek benne, magukat óhatatlanul elsősorban politikusoknak 
érezték, akiknek feladata a győzelem és a békeszerződések 
által szerzett javaknak nemzetük számára való biztosítása 
A Nemzetek Szövetsége túlságosan politikai jellegű és 
sokkal inkább nyers szervezetű testület volt ahhoz, hogy 
hatékonyan és sikerrel mélyebben belenyúlhatott volna a 
nemzetközi tudományos munka érzékeny és finom szöve-
tébe: kénytelen volt sok jóindulata ellenére az idevágó 
problémák külsőszerű kezelésében megrekedni. A Nemze-
tek Szövetsége nagyon is különnemű s egymás iránt to-
vábbra is ellenséges elemekből volt összetéve: a szellemi 
egység és közös érzület mindig hiányzott belőle. Ez a 
zavaros belső szellemi alkata sohasem tette alkalmassá a 
tudományok igazi eleven nemzetközi szervezésére: ilyen 
irányú célkitűzését inkább csak a politikai-gyakorlati fel-
adatok eszményi-kulturális külső dekorációjának, erkölcsi 
presztizskellékének tekintette. Egyet mindenesetre elért: 
a nemzetek szellemi-tudományos együttműködése szüksé-
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gességének tudatát erősen fokozta, bár egyúttal ennek ne-
hézségeit önkénytelenül is éles megvilágításba helyezte. 

Továbbra is elénk görbül a kérdőjel: milyen fokig 
tudja egy nemzetközi egyetemes szervezet a tudományt, 
mint az emberi szellem nemzetfölötti kincsét ápolni és 
tervszerűen fejleszteni? Harnack A. a Kaiser Wilhelm-
Institut egyik közgyűlésén, találó hasonlattal jellemezte a 
tudomány és az állam viszonyát. Az állam a háncshoz és 
a kéreghez hasonló, amely a tudomány fájának belsejét 
körülfogja. A fa ama védelem nélkül, amelyet neki a 
kéreg ad, és ama nedv híján, amelyet a háncs hozzá juttat, 
nem tudna megélni. így a tudomány is az állam rendje 
és az állam pénzügyi erői nélkül ma nem tudna virágozni. 
Ha ez a tudománynak nemzeti fejlődésére érvényes, váj-
jon ugyancsak nem érvényes-e arra a nemzetközi rendre 
és nemzetközi szervezetre is, amelyet a Nemzetek 
Szövetsége óhajtott a maga körében a tudomány, mint 
nemzetfölötti kulturális tényező számára biztosítani? 
Világos, hogy az államok — a háborús válságokat 
figyelmen kívül hagyva — szilárd hatalmi és kul-
turális szervezetek. A Nemzetek Szövetsége nem volt 
ilyen. Egy azonban — mint Soehring Ö. rámutatott 
(Völkerbund und internationale wissenschaftliche Bezie-
hungen 1927. 33 1.) — bizonyos: a nemzetközi tudományos 
kapcsolatok egy politikailag megszervezett és nyugodtabb 
életű világban, ha mindjárt szervezete tökéletlen is, jobban 
kibontakozhatnak és virágozhatnak, mint egy merőben 
szervezet len világban. Az egyes nemzetek tudományos 
szellemi erői is, amelyeket anyagi erők híján az egyes 
államok nem tudnak támogatni, inkább tudnak kifejlődni 
s a nagy közös tudományos f e l a d a t o k szo lgá la tába állani, 
ha vannak már a tudomány ápolásának nemzetközi orga-
nizációi, mintha nincsenek. Félő azonban, hogy a politika 
ezeket a szervezeteket időnkint mindig árnyékba vonja: 
óhatatlan, hogy a nemzeti politikai imperializmus át ne 
csapjon a szellemi imperializmusba s a politikai nagyha-
talom ne iparkodjék szellemi nagyhatalom is lenni, ne 
törekedjék hegemóniára a szellem birodalmában is. 

Most a nemzetközi tudományos kapcsok romokban 
hevernek, sokkalta inkább, mint az első világháborúban, 
mert semleges á l lam alig van, ezek is viszonylag kisálla-
mok. Azonban a tudomány je lentésalkatának természetes 
logikai ereje , amely az egyetemes emberi észen nyugodva. 
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nemzetfölötti, néhány év múlva bizonyosan újra fel fogja 
építeni az egyes nemzetek tudományossága között a szel-
lemi hidakat, ahogy az egyes országokat elválasztó folyók-
nak most erőszakkal felrobbantott fizikai hidjai is fel 
fognak épülni. Háborúk azelőtt is egymás nyomában sű-
rűn folytak s a szellemi érintkezést a nemzetek között 
egyidőre meg-megszakították. A tudományos kapcsolatok 
azonban kisebb-nagyobb idő multán mindig helyre álltak, 
s még sűrűbb hálóba fonódtak. S a történelem tanúsága 
szerint a tudománynak milyen társas szervezetei működtek 
közre ebben mindig leghatékonyabban? A tudományos 
akadémiák. Az emberiség mostani legnagyobb vérzivatara 
után is újra természetszerűen az akadémiákra vár a tudo-
mány nemzetközi szellemi birodalmának békés felépítése. 

Kornis Gyula. 
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II. 

Herczeg Ferenc ig. és t. tag ünneplése. 

Vitéz József kir. herceg elnöki üdvözlő beszéde 
Herczeg Ferenc ig. és t. tag jubileuma alkalmából, 

1943. október 25-i összes ülésen. 

Rövid idővel ezelőtt töltötte be 80. életévét Akadé-
miánknak egyik legkiválóbb tagja , Herczeg Ferenc. 

Közel 45 esztendőre nyúlnak vissza kapcsolatai, me-
lyek őt mind szorosabban fűzték Akadémiánkhoz, mikor is 
a Péczel i - ju ta lmat nyer te el és egy évvel később Akadé-
miánk soraiban mint levelező tagot lá t juk. Ma jd Gyulai 
Pál a j á n l a t á r a rendes és 1914-ben tiszteleti taggá lesz és 
így gyorsan emelkedik másodelnökké, mely magas, kitün-
tető és bizalmi állást kétszer is betölti. 

E hosszú idő a la t t Herczeg Ferenc Akadémiánknak 
mindenkoron lelkes, kitűnő munkása volt, nagy szeretettel , 
soha nem csüggedő szorgalommal lát ta el Társaságunk 
minden, munkakörébe eső, ügyét. Több mint négy évtizeden 
át Akadémiánkon belül folytatot t sokoldalú munkálkodása 
ennek tekintélyét nagy mértékben gyarapí tot ta . Nagyszerű 
irodalmi tevékenysége szépirodalmunk föl virágzásához 
nagy arányokban hozzájáru l t és annak halhata t lan fényt 
is adot t . Hihetetlen termékenységével a szebbnél szebb 
művek egész könyvtárat kitevő sorozatát hozta létre. És 
ha végignézzük és elolvassuk műveinek hosszú sorát 
műről-műre mind mélyebb benyomásokat hágy lelkünk-
ben. Nemcsak szépségük, érdekességük, gyönyörűen színe-
zett képei, és az emberi lélek mély ismerete által, hanem 
m a j d minden műve a hazaszerete t és a magyarság olyan 
húr ja i t pendít i meg lelkünkben, melyek mély meghatott-
ságot keltve csak gyarap í tha t j ák a haza és a magyar nem-
zet i ránti szeretetünket, fokozzák hazafias érzelmeinket. 

Ha pedig nem honi témákról ír, mégis mindig föléb-
reszti bennünk azt a jóleső érzést, hogy ezt Herczeg Fe-
renc, a megalkuvást nem ismerő magyar írta. Az igazságot 
mindenkor kereső lelke magával r agad ja az olvasó lelkét 

Ezt érezte bizonyosan az is, aki őt a Nobel-díjra a j á n -
lotta, és azok, akik Akadémiánk számos más jutalmára ter-
jesztették föl, melyeket el is nyert . 
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Horváth János a Nobel-díjra való a ján lásában talá-
lóan mond ja a többek között: 

„ . . . Herczeg éles, elemző elme, kit a felszín meg nem 
csalhat, hogy kritikai megfigyelése végtelenül higgadt, 
melyet s a j á t érzelmei el nem ragadnak, másokéi félre nem 
vezetnek. Ez azonban nem jelent hidegséget, vagy éppen 
érzéketlen szívet. E tula jdonság a művészetben csak a 
banális túlzásoktól való tar tózkodást jelenti, s csak haté-
konyabbá teszi, mint minden önfegyelmezés, a mélyen 
rejtőző érzelmek vonzó e re jé t ! " 

Másut t megint ezt mond ja : 
„Történet i regényei specifikus magyar érdekűek 

ugyan, de általános érdeket nyernek az író történet-szem-
léletéből, mely korok, népek, civilizációk, világnézetek 
összeütközéseit, válságát, sorsát r a g a d j a ki a mult nagy 
a n y a g á b ó l . . . " 

„A magyar tör ténet köréből kilép az író, de a magyar 
ember aggodalmai ihletik Bizánc című t ragédiá jában . . ." 

Herczeg Ferenc műveivel 11 juta lmat nyert, köztük 
az Akadémia Nagyju ta lmát is. Az e r re vonatkozó jelen-
tésben Ravasz László, Császár Elemér, Szinnyei Ferenc, 
Kéky La jos és Szász Károly akadémiai tagok találóan 
jegyzik meg: 

„Herczeg Ferenc sa já tos eleme az emberi lélek analí-
zise. Bizonyos kapcsolatban a francia analitikus regény-
írókkal, de tudatosan tartózkodva ennek az i ránynak szél-
sőségeitől, a tetteknél szinte jobban érdeklik rugóik, azok 
az érzés- és gondolat-folyamatok, azok az akarat i e lhatá-
rozások, amelyek e redménye a tett és a belőlük kialakuló 
cselekvés . . . " 

Kiemelik irodalmi nagyságát és magyarságát, mely 
különböző tárgyú és helyszínű tragédiáiban fényes bizonyí-
tékot nyer, hogy mindez csak magyar lélekben foganhatott 
meg. 

Most, midőn Akadémiánk ezen oszlopos tagja , a ma-
gyar szépprózának közismert vezére, aki minden kiválósága 
mellett elsősorban jellegzetesen, megalkuvást nem ismerő 
magyar, ami a trianoni égbekiáltó igazságtalanság elleni 
nagyszerű harcaiból is a napfénynél erősebben kiviláglik, 
mondom, most, midőn ez a nagy időket és nagy viharokat 
átélt, mindnyájunk által őszintén tisztelt és nagyrabecsült 
Akadémia i É r t e s í tő . — ' 
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tagtársunk, mindennemű ünneplést szerényen kerülve, ba-
dacsonyi magányában töltötte el születésének 80. évfor-
du ló já t : meg vagyok arról győződve, hogy akadémiánk 
minden egyes t ag ja egyesül velem azon kívánságban, hogy 
a Mindenható a d j a meg neki a kegyelmet, hogy szeretett 
hazánk, melyér t mindig oly lelkesen dolgozott, boldog 
fölvirágzását és e szörnyű világégésből való tel jes épség-
ben tör ténendő fö l támadásá t t e l j e s erőben, egészségben és 
csorbítat lan munkakedvben megélhesse. 

Vendl Aladár r. t., másodelnök üdvözlő beszéde 
Herczeg Ferenc ig. és t. tag üdvözlése alkalmából, 

1943. november 3-án. 

Kegyelmes Uram! 

A Magyar Tudományos Akadémia október 25-én tar-
tot t összes ülésén az elnök úr Ő Fensége külön méltatás-
ban emlékezett meg Nagyméltóságod nyolcvanadik szüle-
tése napjáró l . A többi között különösen kiemelte az elnök 
úr az t az é rdemdús piunkásságot is, melyet Tagtárs Ür az 
Akadémia keretében fe j te t t ki mint levelező, rendes, tisz-
teleti és igazgató tag s közben — két cikluson át — mint 
másodelnök. 

A mi célunk most nem lehet írói és közéleti érdemei-
nek taglalása s a csüggedőkbe a legnehezebb időkben is 
lelket öntő, izzó hazaszeretetének méltatása. Mindezt el-
mondot ta az elnöki megemlékezés. 

Nekünk csak az a kedves és megtisztelő fe ladat jutott, 
hogy ennek az ünnepélyes megemlékezésnek külső jelét: 
az üdvözlő iratot most á t ad juk . 

Ez az oklevél jelképe annak a mélyen érzett tisztelet-
nek, igaz nagyrabecsülésnek és szeretetnek, melyet a Ma-
gyar Tudományos Akadémia s azon keresztül az egész 
magyar tudományos világ irodalmunk büszkesége iránt 
érez. 

Akadémiánknak azonban sok külföldi tagja is van. 
Ezé r t — úgy érzem — ezen oklevél mindazon külföldiek 
el ismerését is tolmácsolja, akik német, francia, angol, cseh, 
dán, észt, finn, holland, horvát , lengyel, olasz, orosz, spa-
nyol, svéd, szlovák fordí tásban élvezték kitűnő munkáit. 

Nemes, előkelő, sokoldalú műveiben a külföld a ma-

N 
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gyár vidék, a magyar tá j , a jellegzetes magyar élet le-
nyűgöző varázsát , s a magyar lélek sa já tos jellemét nem-
csak megismerte, hanem meg is szeret te . 

És most, mikor van szerencsénk ez t az oklevelet át-
nyúj tani , ké r jük a Mindenhatót , hogy Nagyméltóságodat a 
magyarság s az egész emberi civilizáció számára a mai 
töretlen i f jú i erejében még igen sokáig megtartsa. 

A Magyar Tudományos Akadémia üdvözlő irata 
Herczeg Ferenchez. 

A Magyar Tudományos Akadémia 
tisztelettel üdvözli 
Herczeg Ferencet 

nyolcvanadik születése nap ján . 

A Akadémia i rodalmunk nemes hagyományainak s 
nemzeti i rányának fo ly ta tásá t tiszteli benne. 

Fia ta l korában ú j hangon szólalt meg az i rodalomban 
s pontos r a j zá t adta a való életnek. 

Múzsá ja egyre komolyodott s a nemzet nagy válságá-
nak ide j éh könyvben és színpadon történelmünk képeit 
idézte fel, elgondolkoztató példákat állí tva elénk. 

Mint közíró a nemzet nagy, életbevágó kérdéseit fe j -
tegette. 

Koszorújába a babérágak közé cserlombot kell tűzni, 
a bátor harcos jelvényét. 

Budapest , 1943. szeptember hó 22. napján. 

Voinovich Géza József kir. herceg 
főti tkár. elnök. 

21* 
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III. 

Jelentések. 

Je lentés az 1943. év i Vojnits-jutalomról. 

Egy év magyar d ráma te rme lése . 

Vojnits-jutalmi bizottságunk most már negyedízben vet 
számot úgynevezett ,.háborús" színházi évadnak hazai termésé-
vel. A rendkívüli állapotokkal azonban szükségtelen mentségül 
előhozakodnunk, ezeknek a színház világa nemcsak hogy kárát 
nem vallja, hanem egyenest hihetetlen méretű hasznát is élvezi; 
az a vak hatalom, mely mindenütt máshol az anyagi és szellemi 
erőket rombolja és apasztja, egyedül az б malmára dolgozik 
az általános leromlás ütemével szinte pontosan fordított arány-
ban; fokozódik a szegénység: több jut szórakozásra, növekszik 
a lehangoltság: több kell narkotikumból. Mindez örvendetes, 
valameddig a színházak jobb becsvágyát szítja, de aggasztó, 
mihelyt lefelé alkuvásra kapatja őket. 

Nagyban és egészben azért veszedelmesebb süllyedésről 
nem beszélhetünk, legfeljebb az érték és a siker viszonya az, 
ami nem túlságosan megnyugtató, noha szerencsés kivétel még 
ebben a tekintetben is akadt. 

Nem számíthatjuk ezek közé az egész eddigi múltjában 
oly nyíltan kisigényű Andrássy Színháznak magyar újdonságát, 
Vaszary János Egy nap a világ című, „mai történet" műfaj-
jelzésű darabját, tavaly ősztől mindmáig tartó, háromszázötven 
telt házat biztosító diadala ellenére sem. Ezt az évadnyitáskor 
fővárosunkat ért légitámadások inspirálták, „napjaink" szelle-
mében fogant, feledve, hogy ez majd csak az élmény- és han-
gulat -emlékek tükrében fog igazán megjelenni, ha már elmúl-
tak — napjaink. Addig: véres nyersanyag az egész, nem a valódi 
művészi alakítás anyaga. Szirénaszó, mankó, vöröskeresztes 
ápolónői köpeny, •— csupa számító kihasználása egy szent fáj-
dalomnak. Negyvennyolc után Gyulai Pál is tiltakozott az el-
len, hogy a színház nyegle üzletté alázza a honvédség, a forra-
dalom emlékeit. „A forradalom — írta — nem azért történt, 
a honvédek nem azért haltak meg, hogy a színház spekulációi 
tárgyaiul szolgáljanak". Vaszary mohó kísérletezése nem is 
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mutat túl a lapos közhelyeken. De a háborús közönség — a 
,,katonadalok" olcsón elandalodó közönsége — az égzengés 
elől szívesen menekül a közhelyek óvóhelyére. 

Az Új Magyar Színháznak második évada sem bírt — 
főleg hazai műsorával — az első fölé emelkedni. Egy Strínd-
berg-, meg egy Hauptmann-bemutatóval komoly művészi szol-
gálatot vállalt becsülni való szolgáltatással, de magyar újdon-
ságai még mindig az iránytű teljes hiányára vallottak. Barabás 
Pál furcsa moralitása, az Eltévedt angyalok, jellegzetes ter-
méke a meggyőződés nélküli meggyőzni-akarásnak. A léha és 
felelőtlen hangnemben oly járatos szerzője itt semmiféle prak-
tikával el nem hitethető mesét bonyolított, lehetetlen szere-
pekre bízva. Egyik színibírálónk az évad mérlegén ezzel a 
művel jellemezte a színvonal mélypontját, — szerintünk sem 
tévesen vagy méltánytalanul. 

A következő hazai bemutató, Vándor Kálmán Idegen asz-
szonya, ha eredményével nem is, törekvésével mindenesetre 
magasan fölébe kerekedett; írói szellemével nemkülönben. Tár-
gyát a Délvidék visszacsatolásából vette, magyar férfi és szerb 
nő szerelmi bonyodalmát helyezve középpontjába, a tají kérdés 
betörését a magánéletbe. Kényes témája nem csalta a politikai 
dráma hinárosába, emberséges érzülettel rajzolta a szemben-
álló erőket, megoldásával, az asszony lemondásával, élénken 
emlékeztetve Hunyady Sándor Feketeszárú cseresznyéjére. De 
a darab eredeti regény-fogantatása a színpadon is szembeötlő 
maradt, drámaiság csak elvétve villant meg a részletekben, 
egészéből érezhetően hiányzott. 

Pedig még így is ez volt itt a legszámottevőbb újdonság. 
Mert utána Vaszary Gábor bohózata következett. Ez már szi-
gorúan a szellemi népélelmezés rovatába tartozik. Címe: Udva-
rolni felesleges, tanulsága: ennek a tételnek cáfolata; a kettő 
között pereg le a komédia, vígjátéki indítás után bohózati 
ütemre áthangolva, majd a burleszk hangzavarába torkolva. Vé-
gül nyár derekán az elszánt kánikulai színházlátogatóknak még 
egy magyar darabot mutatott be a színház, Csadó Pál Zsuzsá-
ját. Újdonságnak ez csak itt számított: vidéken már hosszú 
sikersorozat állt mögötte. Filmvígjáték-szabasú meséjével ak-
kor sem kellene sokat bíbelődnünk, ha fölmelegítés-volta 
amúgy is ki nem rekesztené illetékességünkből. 
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Még kevésbbé kívánkozik bele a színház két operettje vagy 
áloperettje, az egyik Fedák Sári/ó/ s mind a kettő Fedák Sá-
rivá/, ezek értéke tisztára a pénztári mérlegen ellenőrizhető s 
ott nem is okoztak csalódást. 

A Madách-Színház esztendeje határozott megbecsülést 
vívott ki, bár nem éppen játékrendjének magyar részével. Ez 
most is alatta maradt a külföldieknek. Darvas József, a Sza-
kadék című dráma írója, a fiatalok ,,népi"-nek nevezett szár-
nyához tartozik, mindent szociológus szemmel néz, a falunak 
vagyoni és értelmi rétegeződésére figyel, hősének, az ínségesek 
közül kiemelkedett tanítónak sorában is az ebből adódó kon-
fliktust érzékelteti, némi irányzatos eszményítéssel, sokszor 
szinte előírásosan, jobbára bizonyos prédikátori hangnemben, 
de — ami jövőjére nézve biztató ígéret is lehet — máris tagad-
hatatlan érzékkel a kemény és könyörtelen realitások iránt. 

Felkai Ferenc ezzel szemben szinte kizárólag a színpaddal 
lép alkura, akárcsak tavalyi Nero-drámájában. Ezúttal Katalin 
cárnő kegyencének, a hírhedt Potemkinnek, enigmatikus alakját 
állítja elénk, költői lelkű idealistává, érző szívű jobbágyszaba-
dítóvá magasztosítva, aki a nemtelen udvari intrika áldozata-
ként pusztul el áldásos életének virágján Mintegy védőbeszé-
det tart Bernard Shaw képromboló felfogása ellenében. De meg-
győzővé sem lélektanilag, sem drámailag nem bírja tenni hősét, 
s ezért a közönség érdeklődését sem túlságosan kötötte le 
iránta. A Shawtól rikítóan színezett figurát annak idejéij, 
legalább megbámulták, mint valami csodaállatot, a Felkaiének 
melodrámai imbolygásával azonban nehéz volt mit kezdeni. 

A Vígszínház első darabja, a Négy apának egy lánya, szo-
morú nevezetességre tett szert azáltal, hogy egy halott magyar 
írót szólaltatott meg vele a színpadon egy fiatalabb írótársa, 
fájdalom, maga is a korai halál küszöbén. Móra Ferenc regé-
nyéből dramatizálta Hunyadi Sándor. Regénynek is meglehe-
tősen széteső volt, színdarab formában még inkább szembeszö-
kött laza szerkezete. Viszont a magyar vidék életének művészi 
hitelességű képei, az egésznek természetes kedvessége, egyes 
mesteri sűrítésű jelenetei még így is az írói magasabbrendűség 
jóleső légkörét árasztották. 

Utánuk Bók.iy János jutott szóhoz Az utód című újdon-
ságával. Művében a legnagyobb újdonságot írójának egyszerű-
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sége, szinte puritánsága jelentette. Komoly, elgondolkodtató 
témát tárt elénk, ezúttal nem a „nemek harcának" területéről, 
hanem a férfilelkek válságainak világából, ahol csöndes tra-
gédiák zajlanak le, a szomorú igazság erejével sugallatosan, 
valameddig a különféle hivatásterületeken elődök és utódok 
lesznek, s ezek a nemzedékek örök őrségváltásain egymás 
szemébe néznek. Kár, hogy a szerző bizonyos „fordulatos" 
mellékmotívumoknak aránytalanul tág teret engedett, holott a 
darabnak íróilag éppen nem ezek a legkülönb részei, ilyenkor 
néha a bábjátékos drótszálaira leszünk figyelmessé. Ha e he-
lyett inkább a lelki feszélyezettségek érzékeltetésére veti a fő 
súlyt, ezek többvonalú és aránylatosabb rajzával áll elő, job-
ban szolgálta volna drámájának belső plasztikáját. De hiányai 
ellenére is ez volt a színház magyar műsorának legigazibb 
nyeresége. 

Remenyik Zsigmonddal új színpadi szerzőt avatott a Víg-
színház. Első műve, Дг atyai ház, egy kissé cölöpépítménysze-
rűen készült. Az emlékezés lagunái övezik. Az Amerikát járt 
író alighanem gondolt a színműírás ottani „formabontóira" s 
talán némely filmbenyomásra is. Viszont ugyanakkor mon-
danivalója oly mértékben lírai, amennyire csak színpadon 
egyáltalában elképzelhető. Az emlékezés megtisztító erejét 
vetíti elénk egy tékozló fiúnak az időközben elköltözöttek vá-
gyait, indulatait és síron túl is óvó-intő szeretetét őrző szülői 
házban tett, multköltögető körsétája során: sunt lacrimae 
rerum. Ez a darab tapogatódzásában is rokonszenves kísérlet, 
de egyelőre nem több kísérletnél. Annyira az idő és hely prob-
lémájából sarjaszt mindent, hogy ezzel részben tisztára epi-
kaivá, részben menthetetlenül mozaikszerűvé válik. Szerzője 
drámaírói képességeinek ez még éppen nem bizonysága, leg-
feljebb itt-ott ígérete. 

Hertelendy István, aki a mult évadban fővárosi „mondáin" 
tárggyal jelentkezett, most vidéki pátriájába ment témáért, de 
még onnan sem sikerült aranygyapjúval hazatérnie. A földbir-
tokosság társadalomkritikájára gondolt, az érvényesülésért ősi 
talajához hűtlenségre hajlamos dzsentri elleni vádiratra, a vé-
gén a megigazulás útjának kijelölésével, mely csak visszaka-
nyarodás lehet az áldott bölcsőhelyhez. De esetét inkább csak 
szingulárisnak érezzük, színpadi ihletésű jelenetek, virágokkal 
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díszített, de gyökerekkel alá nem futtatott dialógusok sorának. 
Ez a Jákyak című dráma önismeretre kényszerítő tükörképe 
kívánna lenni a magyar televényhez magasabb rendelés szerint 
hűséggel tartozó összes Jákyaknak, a Mikszáth óta annyiszor 
s í r ja széléről elibénk idézett egész hazai középbirtokosságnak, 
de hogy valóban azzá is lehessen, annak egyaránt akadálya 
Hertelendy rajzának vonal-bizonytalansága és műve egészének 
végiggondolatlan volta. 

Igazi nagy magyar sikerét a Vígszínház nem saját por-
táján, hanem kamaraintézetében, a Pesti Színházban aratta, 
Illés Endre Méreg című alkotáslélektani művésztragédiájával. 
Örvendetessé ezt a sikert mindenekfölött az író előkelő és rá-
tar tós színvonala teszi, ha mindjár t közönségét a darabnak 
talán manapság annyira kelendő orvosi diagnosztikai oldala 
vesztegette is meg elsősorban. Maga a szerző azonban nem erre 
épít, az ö mérlegén nagyrahivatott művészhőse szempontjából 
a nyugtató boldogság harmóniája találtatik könnyűnek a bol-
dogság örök nyugtalanságú ígéretéve 1 szemben. A halálosan 
beteg zeneművész mellett ennek a két életlehetőségnek megtes-
tesítője a dráma két nőalakja, a jóság gyógyszeréé meg az 
izgató méregé, ezek közül az alkotásnak az utóbbi a gazda-
gabb táplálója, de még ez sem annyira, hogy az igazi alkotó 
géniusz végül ís ne legyen kénytelen csupán a tulajdon lelké-
nek társtalan magányába bezárkózni. Illés Endre kínosan ke-
rül minden kiélezettebb effektust, majd annyira, mint Csehov, 
akinek színmüvei lényegük szerint szintén teljesen novellái fo-
gantatásúak. Tavaly a Nemzeti színpadán szatírai vénáját is-
mertük- meg Illésnek, élénkebb érzéket sej tetőn a színszerűség 
iránt. Ez a mostani sikere nem éppen a gyakorlott drámaköl-
tőé, de kétségtelenül a makulátlan íróé. 

Mozgalmas évadát a Vígszínház is operettel búcsúztatta, 
e könnyű műfajnak egy talpraesett termékével, ez is a magyar 
játékrendet gazdagította, bár természetesen nem a drámabírá-
lat cserkésző területén. 

A Nemzeti Színház hat hazai újdonságot mutatott be, va-
lamennyit nagy színpadán; Kamaraszínházában egyetlenegyet 
sem, ott a nem túlságosan finnyás ízléssel importált Blöff ők, 
Boleró к és Tacskó к ragadtak meg a műsoron, százas előadás-
sorozatokra. 
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A hat magyar bemutatóból három erdélyi írónak jutott. 
Ebben nyilván külön vonzóerőt gyanítottak, de ez a föltevés 
így sommásan éppen nem igazolódott. Legkevésbbé Kós Károly 
évadnyitó Szent István-drámájának, az Országépítőnek eseté-
ben. Szerzője évekkel ezelőtt már határozott figyelmet keltett 
egy történelmi darabjával a Vígszínházban. Most azonban ért-
hető módon alulmaradt a tulajdon, korábbi regénykompozíció-
jával folytatott viaskodásban. Négy évtizedet zsúfolt össze laza 
krónikás szerkezetű ,,korrajz"-zá, Géza fejedelem halálától 
Istvánéig, — csoda-e, hogy valódi cselekvény helyett csak 
események vázlatos bemutatásáig jutott el? S még ezek során 
is adós marad szent királyunk alakjának és küldetésének méltó 
felfogásával és sugallatos megéreztetésével. Ez a téma egyéb-
ként is jó egy évszázada kísértgeti és hagyja rendre cserben 
drámaíróinkat. Kóst már regényében is legyűrte, most a szín-
padon még inkább. 

A szintén erdélyi Asztalos István idényzáró „népi drá-
má"-ja, .4 fekete macska, aprószeres módszerével is falusi 
kaszt-szemléletével is Darvas József imént említett színművé-
nek rokona, de annál is egyoldalúbb s főleg fegyelmezetlenebb. 
Mikor fogják íróink megtanulni, hogy az emberi indulat egyéni 
valami is, nemcsak kollektív „együttrezgés" s hogy a drámát 
mégis csak emberek vívják meg, nem pedik társadalmi osztá-
lyok? Móricz Zsigmond még legalább a „szép szegénység" ol-
dalára állt. Asztalos a nyomorban is csak a lealacsonyítót látja 
meg. ígv nem lehet meggyőzően apostolkodni sem a nép, sem 
általában bármiféle, egyébiránt igen tiszteletreméltó eszmény 
mellett. Az író a szívére is hallgasson, ne csak világmegváltó 
elvekre esküdjék. 

De közbül szóhoz jutott Erdélynek az az írója is, akinek 
szavát mindig örömmel várjuk: Tamási Áron. Nála szinte látat-
lanban is valódi költészetet remélhetünk, kirívó tételesség 
nélkül, sajátos népi ízeket, elszánt elvi nekigyürkőzés nélkül. 
Mindezt bőven árasztja ú j darabja is, a Csalóka szivárvány. 
Színpadi művészetének — mint általában egész írói egyénisé-
gének — egyetlen sebezhető pontja a kompozíció. Meseszövő 
képzelete, szimbolumok, legendái elemek s a csodák misztikus 
világa felé kitáruló hajlama színműveit is át- meg áthatja, ami 
önmagában véve annyira nem hiba, hogy akár a kiszikkadó-
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félben levő drámai műfajnak oly kívánatos megújítására is ve-
zethetne, ha munkáiban e nem csekély értékek szervesebben 
ágyazódnának be a jobbára csak költői ötletek kaptatóján ha-
ladó cselekvénybe. Legutóbb a Vitéz lélekben már ezzel bizta-
tott, most azonban ismét inkább korábbi Tündöklő Jeromosá-
nak zavarbaejtö ingadozására emlékeztetett. Pedig anyaga ki-
tűnő. Az elcsenevészedett élet fölfelé vágyakozását rajzolja az 
érzelem és tudás magasabb régióiba. Ahová a félművelt szé-
kely parasztember önerején el nem juthatott, elhúnyt barátja 
ruhájában és életformáiban kíván ott becsvágyának méltóbb s 
legalább íiúutódja fölemelkedését biztosító helyet kivívni. De 
a magára vett idegen élet csalóka szivárványnak bizonyul, 
senkisem élheti másnak az életét, a kettő között gyilkos sza-
kadék tátong. Mindebből Tamási mélyen megkapó, nem egyszer 
valóban szívenütő mozzanatokat ragad ki, csak éppen a sugalló 
harmóniát rem teremti meg közöttük. Külön-külön majd min-
den jelenete ragyog, müvének egésze mégis ködbevész. 

A színház magyar újdonságműsorán az egyetlen vígjáték 
Galamb Sándor darabja volt, a Hatalom. Ennek is keserű a 
magva: a mindenkivel közös s tán csak fokozatilag különböző 
hatalmi vágy kiütközését tükrözteti minden lehetséges változat 
felé, s a végén — darabjának legkülönb vígjátéki találatával — 
az egész nagy „érvényesülési" hűhóról lesújtó értékítéletet 
mondat egy — elmebajossal; a „Wille zur Macht" rohamát 
elbuktatja a „Vorstellung" ingoványán. Galamb főleg drama-
turgiai tudás, szerkezeti műgond tekintetében emelkedik ma-
gasan az átlag fölé, a drámaírásunkban annyira gyéren jelent-
kező szigorúan zárt , franciás módszernek ma kétségtelenül ő 
egyik legjobb tanítványa. Csak az élő organizmus testmelegé-
nek kisugároztatásában fogyatékos. Mintha színpadán a szerve-
zet erőinek játékát is a szerkezet kényszere bénítaná. 

Nemzeti színpadunknak s ugyanakkor az egész évadnak 
is kimagasló értéke volt Márai Sándor drámája, A kassai pol-
gárok, hosszú idő óta az első komoly erőfeszítés a magyar mult 
széles távlatú és eszméltető feltámasztására. Ez végre nem 
színpadi tableaukért, hanem valódi írói elmélyüléssel és ritka 
történelmi érzékkel fordult a polgáriasodó magyar középkor-
hoz, a művészi, férfiúi és polgári becsület mélyen megindító 
lelkiismereti harcának rajzához, azzal a drámailag realizált 
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hitvallással, hogy a sorsot betölteni sokszor magában is egyet 
jelent a hősiességgel, az emberméltóság heroikus önvédelmének 
diadalával. íróját kassai lélek ihlette, szülővárosának múltja 
vezette drámatárgyához, úgyhogy hősén, a gyönyörű gótikus 
dóm szobrászmesterén kívül maga a város is szinte ugyanolyar 
arányban hősévé lett színművének, akárcsak a francia becsület 
szelleme Rodin híres szoborcsoportozatának, a Calaisi polgá-
roknak. 

Márai művében — ha regényírói motivumgazdagsága talán 
valamelyest szétvetéssel fenyegeti is a színpadtól megszabott 
kereteket — különösen figyelmreméltó, hogy egész koncepció-
jában mennyire kezébent tar t ja a művészi és sajátképpen drá-
mrti lényeget, dialektikája és változatos jellemformáló készsége 
mögött milyen mély, a szó legigazibb értelmében történelmi 
perspektívák nyílnak s az egészet a humanitásnak milyen emel-
kedett szelleme jár ja át. 

Drámájának ezek a jelenségei nemcsak a kritikában és a 
közönség körében vertek erős visszhangot, hanem a Kísfaludy-
Társaságnak a magyar történelmi színműre kitűzött Szabó 
Franciska-pályadíj odaítélésében megnyilvánuló egyhangú mél-
tánylását is kivívták. Ez a tény azonban egyszersmind ki is 
rekeszti e drámát a Vojnits-jutalommal való kitüntetés lehe-
tőségéből. 

Márai mellett még egy sok sikert látott és komoly meg-
becsülést szerzett írónk járul hozzá jelentékeny mértékben az 
évad hazai termésének rangemeléséhez: az színpadon régóta 
hallgató s most ú j ra régi diadalai színhelyén porolfdra lépő 
Zilahy Lajos. Megint olyan volt a mondanivalója, amin mélyen 
gondolkodott s aminek morális magvát igazi írói érdekeltség-
gel törte fel, hogy eljusson az esendő emberi lélek örök csirá-
jáig. Ennek a Szépanyám című, Martinovics-korabeli darabjá-
nak „hőse" valójában nem a dráma egyik vagy másik alakja, 
sokkal inkább maga az idők forgószelében sodródó emberiség 
értelmi és érzelmi válsága. Zilahy költői lelkének egész lírai 
melegével az érzelem joga mellé áll. „Élni csak szeretetben 
lehet" — hirdeti annak a dübörgőén „történelmi" kornak lég-
körében, amely az ész, tudás, ráció és „technikai ha ladás" 
zászlaja alá szegődött, s amelyben csak a szív emberei, a szép-
ség szerelmesei, mindenekfölött pedig a családi tűzhely őran-
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gyalaí, ezek az örök „szépanyák" vigyáznak a tántorgó ember-
faj égi kincseire. 

Zedreghy professzor portáját a századvégi világrengés 
aknázza alá, a családapát elkapja a tudás mámora, megigézi 
a „külhon" szédülete s végül hínárba csalogatja a „koreszme" 
zavarosa. Az asszony, Petronella, valami alvajáró biztonsággal, 
л szerelem és anyai szeretet élő hitével vállalja a solvejgi sor-
sot, s mikor a kocka már életre-halálra vettetik, ahhoz a leány-
kori rajongójához fordul, a nagyhatalmú Bikkesy szeptemvir-
nez, aki — mint a dráma legmélyebben költői jelenetében ki-
világlik — maga is szeplőtelenül megőrizte a multak melódiá-
ját s most is csak erre a dalra hallgatva, minden olcsó okos-
ság és óvatos belátás ellenére az önzetlen úri ajándékozás 
gesztusát választja, lépésének minden, nemesen elszánt követ-
kezményével együtt. A kibogozásban Zilahy tagadhatatlanul 
némi engedményt tesz az inkább epikusán kimódolt, Jókai-ízü 
romantika szellemének, mintahogy egész kompozíciója sem men-
tes némi regényes áradástól. Viszont drámájának páratlanul 
szubtilis elgondolásából adódik, hogy megépítése sincs scène à 
fair-ek felé kihegyezve. A miliörajzba'n Zilahy mindig — most 
is — élénk, színes, mozgalmas. A csomópontokon azonban egé-
szen feltűnően fukarszavú, nem él hangos kitörésekkel, dialek-
tikai magyarázkodásokkal, ellenkezőleg: a hallgatásokból csi-
holja ki a legerősebb drámai döbbenetet; ilyenkor a néma-
ságon áthallani a szívek dobogását, át még az agyak riadt, 
mohó munkáját is. Mintha ez az írói dolgozásmódja is arra 
figyelmeztetne, amire egész drámája: a szavak füstje elszáll, 
az érzésék parazsa örök. 

Színpadi átlagtermésünk bántóan légüres volta mellett 
Zilahy drámaírásának ez az atmoszférai gazdagsága fokozottan 
figyelemreméltó. Kiválóbb rekvizitumok nélkül mesterien ért a 
kor hangulatának fölidézéséhez, cselekvényébe számító ravasz-
kodás nélkül vegyíti a kaland fűszerét, melodrámáivá hígulás 
nélkül játszik a mély érzelmesség húrjain, színpadi hangos-
kodás nélkül is szóhoz birja juttatni a bensőséges pátosz erejét, 
s egész müvét bederengi írói egyéniségének egyik legjellem-
zőbb sajátossága: valami halk, megbocsátó humornak állandó 
igézete. Dialógjának cicomátlan szépségével, alakrajzának ár-
nyalatos finomságával is újra azon a tiszteletreméltó magaslaton 
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mutatkozik, ahol külön helyét az egész irodalmi közvélemény 
már rég kijelölte s ahol a Vojnits-jutalmi bírálók elismerő 
hajlandósága is már ismételten rátalált. 

Mindezek alapján bizottságunk — melybe Szinnyei Ferenc 
rendes tag elnöklete alatt Alszeghy Zsolt levelező tag és e 
jelentés írója küldetett ki javaslattételre — egyhangú döntéssel 
e megkapó költői gazdagságú, méltó írói szinten járó alkotás 
mellé állt, amely a közönség jobb rétegét is örvendetesen meg-
nyerte és maradandóan megajándékozta. Mély tisztelettel azt 
a kérést terjesztjük a tekintetes Akadémia elé, méltóztassék a 
Vojnits-jutalomnak ez évre esedékes érmét Zilahy Lajos 
Szépanyám című, a Nemzeti Színházban bemutatott színművé-
nek odaítélni. 

RÉDEY TIVADAR. 

Jelentés a szótári bizottság 1942. évi munkásságáról. 

A Akadémia 1898-ban alakí tot ta meg szótári bizott-
ságát és az új bizottság fe ladatául elsősorban a magyar 
nyelv nagy szótárának szerkesztését jelölte meg. A bizott-
ság mind já r t megalakulása u tán elkészítette az ú j nagy-
szótár általános tervét és megindítot ta az ada tgyűj tés t . D e 
a nagy feladat gyors megoldásához nem volt meg a kellő 
anyagi ereje . A munka negyven esztendő alatt sem ért el 
az á l ta lános tervben megjelölt szótári anyag te l jes össze-
gyűjtéséig. A szerkesztés másik előkészítő munká já t , az 
ada t rendezés t pedig csak 1937-ben kezdhettük meg. Hogy 
a rendezés ne tar t son évtizedekig, a bizottság elnökének 
előter jesztésére az Akadémia igazgató tanácsa három esz-
tendőre évi 12.000 pengőt szavazott meg az eddig gyűj töt t 
adatok rendezésére. 

A mult évben, 1942-ben, ennek az összegnek felhasz-
nálásával nagyobb a rányú ada t rendezés t végezhettünk. A 
bizottság munkatársai 1942-ben 107 havi munkát fordí tot-
tak adat rendezésre , 80 órát számítva egy havi munkának. 
Ez a l a t t az idő a la t t 421 gyűjtésből rendeztek 462.290 cé-
dulá t és másoltak a többadatú cédulákról 46.601 adatot . 
A rendezés kezdetétől 1942 végéig 1049 gyűjtésből ren-
deztünk 1.128.108 cédulát, másoltunk 165.830 adatot . Az 
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első és második betű szerint rendezet t anyag őszesen 
1.293.938 cédula. 

Az eddig rendezet t gyűj tések legnagyobb része olyan 
gyűjtőlapokból ál lot t , amelyeken nemcsak egy, hanem két 
vagy több szótörténeti ada t is meg volt jelölve aláhúzással. 
Az ilyen gyűj tés rendezése lassú munka, mer t a rendező-
nek nyelvtörténeti ismeretei és szótárak segítségével meg 
kell állapítania, hogy a megjelöl t ada tok közül melyiket 
kell meghagyni, melyiket kell lemásolni s melyiket lehet 
esetleg mellőzni. Az 1907 előtt készült régi gyűjtések ilyen 
többadatú gyűjtőlapokból ál lnak. Ezeknek a nagyobb ré-
szét m á r rendeztük. Az ú jabb gyűjtések, amelyekben csak 
egyada tú cédulák vannak, jóval gyorsabb munkával ren-
dezhetők. 

A rendezés mellett nem hagytuk abba teljesen az 
ada tgyű j t é s t sem, hanem folyta t tuk a mult évben is a meg-
kezde t t gyűj téseket . Lakó György Márton József 1818. évi 
Lexikona anyagának kiaknázásával foglalkozott, Zolnai 
Gyu la egy nap i lap nyelvének rendszeres megfigyelésével 
gazdagítot ta gyűj tésünket , Pu tnoky Imre pedig Kazinczy 
Fe renc levelezésének feldolgozását végezte. Ra j tuk kívül 
Pé t e r János nyug. gimn. igazgató nyúj to t t be a bizottság-
nak régi megbízása a lap ján irodalmi, köznyelvi és nép-
nyelvi ada tokat . A kisebb a r á n y ú mult évi gyűjtés ered-
ménye 13.503 cédula . A gyűj tés kezdetétől nyilvántartá-
sunk szerint a bizottság őszesen 3.591.425 cédulát gyűj-
te te t t . 

A szótári munká t beosztott középiskolai tanárok meg 
t iszteletdí jas munkatársak végzik. Lakó György állandóan 
beosztot t munkatársunkon kívül az 1942—43. tanévben a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr az Akadémia kérel-
mére Rézler Gyu lá t teljes munkaidőre, H a j d ú János t és 
Pu tnoky Imrét pedig fél munkaidőre rendel te be a bizott-
sághoz. Karácsony Sándor, aki az előző tanévben teljes 
munkaidővel dolgozott mint beosztott munkatársunk, 1942 
július havában a debreceni egyetem tanárává történt 
kinevezése mia t t megvált a bizottsági munkától , Rézler 
Gyula pedig 1942 szeptembertől 1943 márciusig betegsége 
miat t szabadságot volt kénytelen igénybe venni. Tisztelet-
d í j a s rendezőink voltak 1942-ben: Baboss Ernő, Gálos Fe-
renc (az év e lső felében), Horváth Károly, Kamocsayné 
Lévai Ágnes, Koczogh András , Lavotha Ödön, Molnár Olga 
(az év első felében) , Szabó Dénes, Szidarovszky János és 
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Techert József. Az 1942. évben egy havi munkáér t (80 
óra) 120 pengő t iszteletdíjat fizettünk, az 1943. évben 160 
pengőre kellett a havi t iszteletdí jat emelnünk. 

Az 1942. évben a bizottság kiadása 13.880 pengő 43 
fi l lér volt. Ebből 11.460 pengő adatrendezés t iszteletdíja, 
438 pengő 12 fi l lér rendező dobozok és gyűj tőlapok ára , 
720 pengő ada tgyű j t é s t iszteletdí ja , 490 pengő 76 fillér 
kézikönyvek ára , 244 pengő al t isztek munkadí ja , 127 pengő 
55 fillér ügyviteli kiadás, 400 pengő előadói t iszteletdíj . 

Ha a munká t a mult évi keretben fo ly ta that juk , re-
mélhető, hogy a több mint negyven évig gyűj tö t t rendkívül 
nagy értékű anyagot további két esztendő alat t első és 
második betű szerint rendezzük. Ennek az első rendezés-
nek elvégzése u tán megkezdhető lesz a tágabb értelemben 
ve t t szerkesztés munká jának legelső szakasza: az adatok-
nak szavak szerint, szótári cikkek szerint való kiválogatása 
és elrendezése. A szerkesztés mellett azonban tovább kell 
folytatnunk az ada tgyűj tés t is. Egyúttal az ada tgyűj tés 
megindításakor elfogadott á l ta lános terv, az eddig össze-
gyűj tö t t anyag és a rendelkezésre álló erők figyelembe vé-
telével meg kell állapítani a szótár részletes tervét, hogy 
meg llehessen kezdeni a szótár i cikkek kidolgozását és 
evvel a régóta készülő ú j nagyszótár e l juthasson a meg-
valósuláshoz. 

Sági István 1. t., 
előadó. 
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IV. 

A M. Tud. Akadémia költségvetés-előirányzata 
az 1944. év első felére. 

Az Igazgató-Tanács az Akad. saját kiadványainál és a bizottságok 
kiadványainál a szerzői t. díjakat 30%-kal fölemelte. Ez emeléseket 

jelentik a főszámok mellett álló számok. 

I. Az Akadémiai Almanach nyomdaköltsége 1.700 P 510 P 
II. Az Akadémiai Értesítő füzetére, esetleges 

közleményeinek díjazására 1.900 „ 570 „ 
III. A Budapesti Szemle füzeteinek tiszteletdíja 4.000 „ 1.200 „ 
IV. Hozzájárulás a Budapesti Szemle füzetei-

nek nyomdai kiállításához 1.000 „ 
V. A nagy szótár munkálataira 6.000 „ 1.800 „ 

Összesen . 14.600 P 4.080 P 

Az I. osztály és bizottságai. 

aj 1. osztály. 

1. Értekezésekre és emlékbeszédekre . . . . 500 P 150 P 
2. Bírálati díjakra 200 „ — 

Összesen . . 700 P 150 P 

Maradvány 1.200 P 

» 

b) Nyelvtudományi bizottság. 

1. A Magyar Nyelvtudomány Kézikönyvének új 
füzetére . . 1.000 P 300 P 

2. A Nyelvtudományi Közleményekre . . . . 3.000 „ 900 „ 
3. A Körösi Csorna-Archívumra 500 „ 150 ,, 
4. Az előadó úr tiszteletdíja 200 ,, 
5. Bizottsági kisebb költségekre 60 „ 

Összesen . . 4.760 P 1.350 P 

Mutató készítésére kifizettetett 
Túllépés 

900 P 
1 540 P 
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c) Nyelvművelő bizottság. 

1. A Magyarosan c. folyóirat kiadására . . . 
2. Az előadó úr tiszteletdíja 
3. Szerkesztői tiszteletdíj 
4. Egy segéderő tiszteletdíja 
5. Bizottsági költségekre 

3.000 P 
300 „ 
100 „ 
250 „ 
100 „ 

900 P 

Összesen 3.750 P 900 P 

d) Klasszikus filológiai bizottság. 

1. Az Egyetemes Philológiai Közlönyre . . . 
2. Förster Aurél Aristoteles kötetének kiadására 

tartozás 
3. Az előadó úr tiszteletdíja 
4. Bizottsági költségekre 

1.000 P 

1.077 „ 
200 „ 

50 „ 

300 

300 

P 

11 

összesen 2.327 P 600 P 

ej Irodalomtörténeti bizottság. 

1. Az Irodalomtörténeti Közlemények két füze-
tének szerkesztői és írói tiszteletdíjaira és 
nyomdai számlájára 

2. Az előadó úr tiszteletdíja 
3. Bizottsági költségekre 

2.500 P 
200 „ 

50 „ 

750 P 

összesen . 2.750 P 750 P 

Túllépés 1943. XI. 15 897 P 

f ) Képzőművészeti bizottság. 

1. Egy mű kiadására 
2. Az előadó úr tiszteletdíja 

1.000 P 
200 „ 

300 P 

Összesen . 1.200 P 300 P 

A magyar képzőművészet készülő történetére 
kifizetve • . . . . 
Maradvány egy mű kiadására 

Akadémia i Ér tes í tő . 

1.800 P 
3.600 „ 

22 
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g) Néptudományi bizottság. 

1. A Népélet folyóirat segélyére 
2. A népzenei kiadvány előmunkálataira 
3. Az előadó úr tiszteletdíja 
4. Bízottsági költségekre 

400 P 
780 „ 
200 „ 
40 „ 

120 P 

Összesen 1.420 P 120 P 

Az I. osztály és bizottságai összesen . . . 
Maradványok 4.800 P 

16.907 P 4.170 P 

А П. osztály és bizottságát 

a) II. osztály. 

1. Székfoglalókra és emlékbeszédekre . . . . 500 P 
200 „ 

150 P 

Összesen . . 700 P 150 P 

Túllépés 1.059 P 

b) Filozófiai bizottság. 

1. Az Athenaeum kiadásához hozzájárulás 
2. Egy mü kiadására 
3. Az előadó úr tiszteletdíja 

1.000 P 
1.000 ,, 

200 „ 
50 „ 

300 P 
300 „ 

Összesen . . 2.250 P 600 P 

Maradvány egy mü kiadására . . . 2.400 P 

c) Jogtudományi bizottság. • 

1. Horváth Barna munkájának kiadására . . 
2. Az előadó úr tiszteletdíja 
3. Bizottsági költségekre 

2.000 P 
200 „ 

50 „ 

600 P 

Összesen . . 2.250 P 600 P 
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d) Történettudományi bizottság. 

1. A Hunyadiak kora következő kötetére . . 1.500 P 
2. Szentpétery Imre Árpádházi királyok okleve-

leinek kritikai jegyzéke c. kötetére . . . 2.027 „ 
3. Az előadó úr tiszteletdija 200 „ 
4. Bizottsági költségekre 50 „ 

összesen . . 3.777 P 

e) Hadtörténeti bízottság. 

1. A Hadtörténelmi Közlemények tiszteletdíjaira 
és nyomdai előállítására 1.500 P 450 P 

2. Az előadó úr tiszteletdíja 200 „ 
3. Bizottsági költségekre 50 „ 

Összesen . . 1.750 P 450 P 
V Г 

Maradvány egy kiadványra . . . . 500 P 

f j Nemzetgazdasági bizottság. 

1. A Közgazdasági Szemlére 2.000 P 600 P 
2. Az előadó úr tiszteletdíja 200 „ 
3. Bizottsági költségekre 50 „ 

összesen . . 2.250 P 600 P 

Maradvány értekezésekre . . 600 P 

g) Archeológiai bizottság. 

1. Az Archaeologiai Értesítő írói, szerkesztői 
tiszteletdíjaira és nyomdai költségeire . . 1.500 P 450 P 

2. Az Arch. Ért. régi tartozásának törlesztésére 1.000 „ 
3. Az előadó úr tiszteletdíja 200 „ 
4. Bizottsági költségekre 50 „ 

összesen . . 2.750 P 450 P 

Tartozás régi számlákra 5.784 P 

22* 
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h) Művészettörténeti bizottság. 

1. Folyóirat előkészítésére 1.000 P 300 P 
Maradvány 4.000 P 

A II. osztály és bizottságai összesen . . . 16.727 P 3.150 P 

Maradványok 7.500 P 

i) A Római Magyar Intézet „Fraknói Vilmos" Történeti Osztálya. 

A Fraknói-villa bérjövedelme fejében a val-
lás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 
által a bizottság céljaira befizetett összegből 
rendelkezésre áll . . 9.516 P 

A III. osztály és bizottságai 

a) III. osztály. 

1. A Matematikai és Természettudományi Érte-
sítőre 10.000 P 3,000 P 

2. Természettudományi kutatásokra 4.000 „ 

3. Emlékbeszédekre 200 „ 
4. Bírálati díjakra 200 „ 

Összesen . . 14.400 P 3.000 P 

b) Matematikai és Természettudományi bízottság. 

1. Tudományos célokra 2.000 P 
2. Az előadó úr tiszteletdíja 200 „ 
3. Bizottsági költségekre 50 ,. 

Összesen . . 2.250 P 

A III. osztály és bizottsága összesen . . . 16.650 P 3.000 P 

Az l—Ill. osztály tudományos kiadásai 50.284 P 10.320 P 

A maradványok összege . . . . 12.300 P 
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Nagygyűlési költségek. 

1. Költségekre 600 P 

2. Tagajánlások nyomdai költségeire . . . . 600 „ 
3. Jutalmak és kiegészítések 3.200 „ 
4. Felolvasók tiszteletdíja 600 „ 

5. Bírálók tiszteletdíja 3.000 „ 

Összesen . . 8.000 P 

Szótári bízottság. 

2. Adatgyűjtésre . 400 „ 

1. Dologi kiadásokra 400 P 120 P 

3. Az előadó úr tiszteletdíja 200 „ 

Összesen . . 1.000 P 120 P 

A középkori latinság szótárának Magyar Nemzeti Bizottsága. 

1. Adatgyűjtésre 1.070 P 321 P 
2. Állandó munkatársnak 600 „ 
3. Felülvizsgálatra 200 „ 
4. Az előadó úr tiszteletdíja 200 „ 

5. Egyéb kiadások 50 „ 

Összesen . . 2.120 P 321 P 

Könyvkiadó vállalat. 

Újabb kötetek kiállítására és szerzői tisz-
teletdíjára 5.000 P 1.500 P 
Maradvány 1.773 P 

Könyvtár. 

Folyóiratok kiegészítésére, a legszükségesebb 
kötések költségeire és könyvbeszerzésekre 5.000 P 
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Tudományos társulatok és munkák segélyezésére. 

Tudományos társulatok segélyezésére . . 5.000 P 1.500 P 

A Bécsi Klebelsberg-Történetkutató Intézet 

Évkönyvére. . . . . . . . . . . . . 750 ,, 275 „ 

A Revue des Études Hongroises segélye . . 750 „ 275 „ 

összesen . . 6.500 P 2.050 P 

Maradvány 3.000 P 

Cooperation Intellectuelle, maradv. 400 P 

Összes tudományos kiadásokra 92.504 P 18.391 P 

A pótlékkal együtt 110.895 P 

A Római Magyar Intézet 9.516 P 

Maradványok 17.473 P 

Személyzeti kiadások. 

A főtitkár tiszteletdíja félévre 6.000 P 

A fökönyvtárnok tiszteletdíja félévre . . 4.650 „ 

A három osztálytitkár tiszteletdíja . . . . 3.000 „ 

A főtitkári iroda, a kiadóhivatal, a könyvtár 

alkalmazottai és a fűtők díja félévre 24.858 ,, 

Kormányrendelettel ismételten megállapított 

drágasági pótlékok az I. félévre . . . 9.280 „ 

Dudás Kálmán t. díja félévre 800 „ 

Voit Lajosnak könyvelésért 800 „ 

Altisztek orvosi kezelésére és gyógyszereire . 400 „ 

Előre nem látott (kegyeleti kiadásokra) . . 2.500 „ 

Régi alkalmazottak nyugdíjára és rendkívüli 
segélyekre 20.000 „ 

Újévkor szokásos ajándékokra 3.000 „ 

ös szesen . , 75.288 P 
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Dologi kiadások félévre. 

Adók, illetékegyénérték 14.000 P 
Palota és bérház fenntartása 16.000 „ 
Fűtőanyag 7.600 „ 
Villanyvilágítás , 2.000 „ 
Vízdíj 650 „ 
Kéményseprő . . 250 „ 
Telefon . 700 „ 
Ülési meghívók költsége 300 „ 
Postai költségekre 600 „ 
Kiadványok szétküldésére 4.000 „ 
Kézbesítési költségekre 200 „ 
Irodai kiadásokra 2.000 „ 
Felvonó 400 „ 
A Kazinczy-emlék fenntartási költsége . . 1.000 „ 

Összesen . . 49.700 P 
Az 1. 2. tétel nélkül, 20.000 P után 

40°/o-os emelés 8.000 P 

Személyzeti kiadások félévre 75.288 P 
Dologi kiadások félévre (a 8.000 P eme-

léssel együtt) 57.700 „ 
Összes tudományos kiadások (a Római Inté-

zet nélkül) . 110.895 „ 

Összes kiadások 243.883 P 

A Római Magyar Intézet pénzkészlete . . 9.516 P 
Л 

Várható bevételek. 

Államsegély 35.040 P 
Lakbérekből . 32.000 „ 
A Vigyázó-vagyonból 160.000 „ 
Könyvek eladásából . 18.000 „ 

összesen . . 245.040 P 
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V. 

Az Akadémia ülései 1943-ban 

Az 1. osztály: 

J a n u á r 4. Gáldi László 1. t.: Az erdélyi román nyelv-
ú j í t á s . (Székfoglaló.) — F e b r u á r 1. Zsigmond Ferenc 
r. t .: Orosz ha tá sok irodalmunkban. (Székfoglaló.) — 
Március 1. Aistleitner József: Ugarit — Rasz Samra. 
Gulyás Pál 1. t.: A trencsén-zsolnai nyomdáról . — Április 
12. Viszota Gyula r. t.: Széchenyi és a döblingi röpira-
tok. — Május 3. Kerecsényi Dezső 1. t.: A „világiság" 
vál tozatai XVI. századi i rodalmunkban. (Székfoglaló.) — 
M á j u s 31. Szinnyei Ferenc r. t.: A humor nyelve. — 
Október 4. Mitrovics Gyula 1. t.: A tragikum, mint esz-
tét ikai fogalom. — November 8. Mészöly Gedeon 1. t.: 
ősva l l ásunk ugor eredetű nyelvi nyomai. — December 6. 
Márai Sándor 1. t.: Ihlet és nemzedék. (Székfoglaló.) 

A II. osztály. 

J a n u á r 11. Gajzágó László 1. t.: A nemzetközi jog 
leglényegesebb e lemei s vonatkozásai és ezeknek mai 
helyzete. — F e b r u á r 8. vitéz Moór Gyula r . t.: A szabad 
a k a r a t problémája . (Székfoglaló.) — Március 8. Szekfű 
Gyula r. t.: A z erdélyi szász történetírás. (Székfoglaló.) 
— Ápril is 19. Kuncz Ödön 1. t . : Többségi elv a gazdasági 
jogban. — M á j u s 10. Gratz Gusztáv 1. t.: A bukaresti 
béketárgyalások 1918-ban. — Jún ius 7. Szladits Károly 
т. t . : К. Kováts Gyula r. tag emlékezete, vitéz Surányi-
Unger Tivadar 1. t . : Ára lakulás és pénzérték. — Október 
11. Bálás Károly 1. t.: Pénzér ték , adó és jogrend. — 
November 15. Szilágyi Loránd 1. t.: Az írásbeliség tudo-
mánya . (Székfoglaló.) — December 13. Tomcsányi Móric 
т. t . : Közjog — magánjog. (Székfoglaló.) 

A III. osztály. 

J a n u á r 18. Szabó Zoltán r. t.: A biológiai a lka t 
e lmélete . (Székfoglaló.) Csiki Ernő 1. t.: Adatok az 
ormányos bogarak Otiorrhynchus nemének ismeretéhez. 
Schulek Elemér 1. t . és Rózsa Pál vendég: Az a-tocophe-
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roi, a tocopherochinon és az acetyl-a-tocopherol quanti-
tativ méréséről. Schulek Elemér 1. t. és Rózsa Pál ven-
dég: Néhány 2-methyl- l 4-naphtochinon, illetve methyl-
naphtochydrochinon származék quanti tat iv meghatározá-
sáról . Stohl Gábor vendég: Ada tok az emlős-mellékvese 
évszakos vál takozásának ismeretéhez. Bemuta t j a Zimmer-
mann Ágoston t. t. Náray-Szabó István vendég: A pe-
rovskit szerkezete. Bemuta t j a Gróh Gyula r. t. Mérei 
Kálmán vendég: Vízben oldhata t lan fémoxidok elektro-
li t ikus előáll í tásáról. Bemuta t j a Buzágh Aladár 1. t- — 
F e b r u á r 15. Vendl Aladár r. t.: Az ogradinai nefelin-
szienit. Csiki Ernő 1. t.: A hamvas vincellérbogár (Otior-
rhynchus ligustici L.) és magyarországi fa j rokonai . Vendl 
Miklós 1. t.: A kőzetek üvegtar ta lmának kvanti tat ív mé-
réséről . Doby Géza 1. t. és Füleky György vendég: Nö-
vények ni trogénanyagcseréjéről . I II . Szója fehér je - nitro-
génjének mérlege. Doby Géza 1. t. és Füleky György 
vendég: Növények ni trogénanyagcseréjéről . IV. Szója 
fehérje-ni trogénmérlege. Szőkefalvi Nagy Gyula 1. t.: Egy 
elemi geometriai tétel és a lkalmazása a polinomok geo-
met r iá jában . Szőkefalvi Nagy Gyula 1. t.: Polinomsor 
zérushelyei . Neuber Ede 1. t.: A bőrtuberkulózis ú j 
gyógymódja . (Vetítéssel.) Tokody László 1. t.: A cerusszit 
lumineszcenciája. Abody Előd vendég: Egyenletes tur-
bulencia gyorsított és lassított fo lyadékáramlásban. Be-
m u t a t j a Rohringer Sándor r. t. Bánhegyi József vendég: 
Mykologiai megfigyelések és gyűj tések a Székelyföldön. 
Bemuta t j a Szabó Zoltán r. t. Rédei László vendég: Má-
sodfokú számtestek gyűrűosztálycsoport jának páros ré-
széről, a Pel l-féle és az rx2 + sy2 = zzn diophantosi 
egyenletről . I., II. és III. rész. Bemuta t ja Szőkefalvi 
Nagy Gyula 1. t. — Március 22. Pogány Béla r. t. Gerö 
Loránd és Vargha Béla vendégek: Szeizmikus mérések 
Dorogon 1942-ben. Matematikai függelék Egerváry Jenő 
vendégtől. Gerő Loránd és Schmid (Rezső vendégek: A 
kéta tomos molekula energiasajá tér tékeinek összeesési ti-
l a lma és a potenciálgörbék át nem metszésének hipoté-
zise. Bemuta t j a Pogány Béla r. t. Doktorits István ven-
dég: Rezonancia-jelenségek (perturbációk) az ezüsthidrid-
molekula színképén. Bemuta t j a Pogány Béla r. t. Kerék-
jár tó Béla 1. t.: Vizsgálatok felületek topológiai leké-
pezéseinek szerkezetéről . — Április 5. Soós Lajos 1. t.: 
A Kárpá t -medence Mollusca-faunája . (Székfoglaló.) — 
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Zemplén Géza r. t.: A hesperet innek á ta lakí tása diosme-
t inné. Zemplén Géza r. t.: A z izosakuranet innak átala-
k í tása acacetínné. Zemplén Géza т. t.: A hesperidinnek 
á ta lak í t ása diosminné. Zemplén Géza r. t.: A hesperidin 
szintézise. Szőkefalvi Nagy Béla vendég: Perturbációk a 
Hílbert-féle térben. Bemuta t ja Riesz Frigyes r. t. Apor 
László vendég: A z egy- és ké tpe tés ikrek magasság- és 
súlykülönbségének értékelése. Bemuta t ja Szabó Zoltán 
r. t. Tihanyi Miklós vendég: A Lagrange-féle rezolvens 
kiszámítása bizonyos körosztási testekben. Bemuta t ja 
Szőkefalvi Nagy Gyula 1. t. — Május 17. Johan Béla 
1. t . : A magyar közegészségügy területi kérdései . (Szék-
foglaló.) Romwalter Alfréd 1. t . : Adatok a légzés geoké-
miá jához . nemes Balogh Ernő 1. t.: Az eklampsia sine 
convulsione halá loka, nemes Balogh Ernő 1. t.: A teta-
nus-nem faj lagos, rationalis therapiai befolyásolhatósága 
ál latkísérletekben, nemes Balogh Ernő 1. t . : Egerek kísér-
leti in f luenzá jának életmentő fizikális gyógymódja . Chap-
puis Péter vendég: A Kőrös és a Szamos t a la jv íz fauná já -
nak életismeretéhez. Bemuta t ja Gelei József r. t. Olgyay 
Miklós vendég: A puccinia graminis pycnidiumának és 
aecidiumának fe j lődési kapcsolata . Bemuta t ja Szabó Zol-
tán r . t. vitéz Botvay Károly vendég: Ada tok a szusz-
penziók esési görbéjének graf ikus kiértékeléséhez. Bemu-
t a t j a vitéz Vendel Miklós 1. t. vitéz Botvay Károly ven-
dég: Egyszerűs í te t t e l já rás a ta la jok mechanikai elem-
zésé re Vendel Miklós szedimentációs mérlegével. Bemu-
t a t j a vitéz Vendel Miklós 1. t. Békésy Miklós vendég: 
Vizsgálatok magyarországi anyarozs-féleségek alkaloidái-
ról. Bemuta t ja Doby Géza 1. t. — Június 21. Wellmann 
Oszkár néhai r. tagnak ,,A szervezet anyagcseréjének át-
hangolása tej-, vegyes és növényi táplálkozás esetén" c. 
há t rahagyot t székfoglaló ér tekezését e lőter jeszt i Marek 
József t. és ig. tag. Vitális István 1. t.: Karbonkorszakú 
kőszén a zempléni Sziget-hegységben. Kerékjártó Béla 
1. t.: Vizsgálatok a felületek topologikus leképezéseinek 
szerkezetéről . II. közlemény. Issekutz Béla 1. t.: Sejtek 
és szövetdarabok légzése magas oxigénnyomás alatt . I f j . 
Issekutz Béla vendég: Az idegrendszer szerepe a kémiai 
hőszabályozásban. Bemutatja Issekutz Béla 1. t. nemes 
Balogh Ernő 1. t.: Kísérleti á l la tok légibúvár-, ill. magas-
sági halálát s iet tető szövetmérgek közömbösíthetősége 
(vetítéssel). Abody Előd és Petur Alajos vendégek: Az 
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oszlopok kihaj lásának egy kérdéséről . Bemuta t j a Szily 
Kálmán 1. t, Sztrókay Kálmán vendég: A nagybányai 
Kereszthegy ércásványai. B e m u t a t j a Mauritz Béla t. t. 
Szepesházi Kálmán vendég: A gömöri Ajnácskő környé-
kének bazaltos kőzetei. Bemuta t j a Mauritz Béla t. t. Gerő 
Loránd és Schmid Rezső vendégek: Disszociációs konti-
nuumok észlelésének feltételeiről. Bemuta t ja Pogány Béla 
r. t. Szalay László vendég: A Kárpá t -medence vízi a tká i 
á l la t fö ldra jz i tekintetben. Bemuta t j a Dudich Endre r. t. 
— Október 18. Miklós Sándor r. t.: Az időfogalom ki-
a lakulásáról és fizikai jelentéséről. (Székfoglaló.) Zim-
mermann Ágoston t. t.: A thymus reticuluma. Kőnek 
Frigyes 1. t. és Szász Károly vendég: Üjabb helyi érzés-
telení tő gyógyszerek (kokainpótlók) szintézise oxy-, 
i l le tve halogénketonsavakból. Szőkefalvi Nagy Béla 
vendég: Perturbációk a Hilbert-féle térben. II. Bemu-
t a t j a Riesz Frigyes r. t. Lipka István vendég: A Newton-
Sylvester-féle tételről. Bemuta t j a Kerékjártó Béla 1. t. 
í f j . Szabó Zoltán vendég: A planktonlények dimenzióinak 
meghatározása. Bemuta t j a Maucha Rezső 1. t. — Novem-
ber 22. Zemplén Géza r. t : A linarin és pektolinarin 
glükozidoknak te l jes szintézise. Zemplén Géza r. t.: A 
genistin glükosidnak szintézise. Zemplén Géza r. t.: Az 
Amorpha fruticosa L. glükozidjának, az apigeninglüko-
zid-(5)-nek szintézise. Gr óh Gyula r. t.: További spektro-
fotométeres, kémiai és kolloidkémiai vércsoportvizsgálatok. 
Gróh Gyula r. t. és Weltner Margit vendég: Vizsgálatok 
a fehér jék szénhidrátkomponenséről és a fehér jék ozoni-
zálásáról . Mauthner Nándor 1. t.: Az oxyxanthonok glü-
kozidjainak szintézise. Mauthner Nándor 1. t. A gluko-
dimethylbutein szintézise. Szőkefalvi Nagy Gyula 1. t.: 
Polinomok értékkészlete bizonyos tar tományokban. Fejes 
László vendég: Az ellipszis izoperimetrikus és az ellip-
szoid izepifanikus tula jdonságairól . Bemuta t ja Szőkefalvi 
Nagy Gyula 1. t. Fejes László vendég: A gömbfelületet 
egyenlő területű konvex részekre osztó legrövidebb gör-
behálózat . Bemuta t j a Szőkefalvi Nagy Gyula 1. t. Herr-
mann Margit és Rapszkyné Hanák Mária vendég: Pyroxé-
nandezi t Gyergyóditrótól ÉK-re. Bemuta t ja Mauritz Béla 
ig. és t. t. Schmid Rezső f és Gerő Loránd vendég: A 
nitrogénoxid molekula energiaál lapotairól . Bemuta t j a Po-
gány Béla r. t. Schmid Rezső f és Gerő Loránd vendég: 
Az N2 molekula disszociációs energiája . Bemuta t ja Po-
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gány Béla r. t. Romhányi György vendég: A szervekben 
foglalt haemoglobin és származékai színtartós megőrzé-
sének vegyi feltételei. Bemutatja nemes Balogh Ernő 1. t. 
— December 20. Orsós Ferenc r. t. (Székfoglaló) : Az 
entoptikus látás jelentősége különösen a művészi látás-
ban. Bélák Sándor 1. t. székfoglalója: Spastikus és dila-
tatorikus hyperergia. vitéz Vendel Miklós r. t.: Szilikátos 
agyagásványok fénytörésének meghatározásáról. Rédei 
László vendég: A z 1—xp~1 Fermat-féle polinom szorzat-
előállítása a p törzsmodulus szerint, kapcsolatban a négy-
zetes maradékok elméletével. Bemutatja Szőkefalvi Nagy 
Gyula 1. t. 

Összes ülések. 

Január 25. Angyal Dávid t. t.: Károlyi Árpád t. tag 
emlékezete. — Február 22. Steiner Lajos 1. t.: Konkoly-
Thege Miklós r. tag emlékezete. — Március 29. Voinovich 
Géza t. t.: Ambrus Zoltán 1. tag emlékezete. — Április 
19. A báró Wodianer Albert, Berzeviczy Albert, báró 
Wlassics Gyula és gróf Klebeisberg Kuno tanítói jutal-
mak átadása. — Május 24. Jávorka Sándor r. t.: Degen 
Árpád r. tag emlékezete. — Október 25. József kiç. her-
ceg, elnök üdvözlő beszéde Herczeg Ferenc jubileuma 
alkalmából. Rédey Tivadar 1. t.: Jelentés a Vojnits-
jutalomról. Kornis Gyula ig. és t. t. osztályelnök: Az 
akadémiák és a tudomány nemzetközi szervezése. — 
November 29. Manninger Rezső r. t,: Hutyra Ferenc r. 
tag emlékezete. 
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VI. 
Üdvözlő beszédek. 

» 
Melích János ig. é s r. t., osztályelnök üdvözlő szavai 
Kerecsényi Dezső lev. tag székfoglalója alkalmából, 

1943. május 3-án. 

Mélyen tisztelt Tagtársam! Húsz esztendeje annak, 
hogy első tudományos műve megjelent. Doktori értekezése 
volt ez, címe: Elvi kérdések a régi magyar irodalomban. 
Ez első műve megjelenése óta azután az értekezéseknek, 
dolgozatoknak, kisebb nagyobb közléseknek, ismertetések-
nek egész sora jelent meg e húsz év alatt, s megjelent két 
nagyobb önálló munkája is, az egyik Kölcsey Ferencről 
szóló lélekrajz, a másik „Régi magyar próza" c. antoló-
giája. A magántanári képesítésekor adott véleményes je-
lentés azt mondja, hogy mélyen tisztelt Tagtársam „szak-
tudományi munkásságát történeti és elméleti érdeklődés 
együttjárása jellemzi". Akadémiai tagságra ajánlói is azt 
emelik ki munkássága általános jellemzéséül, hogy már 
első művében is megmutatta kettős érdeklődését az iroda-
lomtörténeti és elméleti kérdései iránt" s hogy eddigi tu-
dományos munkásságában megmaradt „mindvégig kutató-
nak, az irodalmi tények gondos és szerencséskezű feltáró-
jának", azonban olyan feltárójának, aki ,,a jelenségeket 
a nemzeti és világirodalom szerves menetében látja és lát-
tatja". 

Tudományos munkásságának ez általános jellemzése 
után ajánlói részletesen méltatják cikkeit, értekezéseit, 
műveit, kiemelik szerkesztői és kritikai munkásságát, meg-
említik tanári működését, a magyar irodalom középiskolai 
tanítására vonatkozó tanterv és utasítások kidolgozásában 
való nagyértékű tevékenységét. Mindazt, amit elmonda-
nak, a legnagyobb dicséretek, elismerések közt mondják el. 

Nem vagyok tudományos munkássága terén szakem-
ber, különösen távol áll tőlem az irodalomelméleti rész. 
Azonban azok közé tartozom, akiket ez a rész is igen-igen 
le tud kötni, s ezért mélyen tisztelt Tagtársam művei, dol-
gozatai, bírálatai közül is nem egyet olvastam. Kölcseyről 
szóló lélekrajza elemzésének finomságával engem is gyö-
nyörködtetett, és sok tanulsággal, okulással forgattam s 
forgatom „Régi magyar próza" c. antológiáját. Keményffy 
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J á n o s — maga is egy kitűnő antológia szerkesztője -— 
í r j a a „Régi magyar próza" c. műről a Budapest i Szemlé-
ben írt ismertetésében, hogy ,,az olvasó, aki készen kapja 
a gyűj tés eredményét , nem képzeli, mily tüzetes és hósz-
szas kuta tó munka húzódik meg az ilyen antológia mö-
gött . . . Csak felkészült szakember végezhet el ily munkát, 
a jó antológia tudás t és ízlést, s kiváló filológiai munkát 
igényel" (1. Bp. Szemle 1942. dec.). Meleg elismeréssel 
szól a műnek mind gyűjteményi, mind pedig előszóféle 
részéről, melyben mélyen tisztelt Tagtársam megírta a 
régi nyelv és stílus fej lődésének tör ténetét is. 

Je les dolgozata a Szekfű Gyula szerkesztette ,,Mi a 
m a g y a r ? " c, műben megjelent „Magyar i rodalom" c. ta-
nulmánya. Nagyon mélyen szántó e tanulmány, s úgy ér-
zem, benne híven tükröződik vissza mélyen tisztelt Tag-
tá rsam tudósi, nevelői és oktató tanár i és emberi egyéni-
sége is. „Amikor ezt a szót magyar irodalom kimondjuk, 
— í r ja —, egyfelől bizonyos történeti fo lyamatra gondo-
lunk, mely a végtelen idő valamelyik pon t ján elindult, 
m a j d más időpontokon változott, gazdagodott és nőtt. 
Valóságos élő szervezetre gondolunk t e h á t . . . " (i. m. 305). 
S most kuta t ja , hogy ez a szervezet eddigi élete folyamán 
milyen s hány gyökeresnek tekinthető á ta lakuláson ment 
át . Gyökeres á ta lakulás t mond, és négy ilyet á l lapí t meg. 
A z eszmeáramlatok, szellemiség vizsgálóinak mai embere 
— úgy hiszem — sokkal mélyebben l á t j a a politikai törté-
net s világégések formáló, a lakí tó ere jé t , mint ahogy lát-
ha t ta azt a harminc-negyven év előtti kutató, illetőleg az, 
aki ilyen kataklizmát, katakl izmákat nem ért meg, nem 
élt át. Megdönthetet len tapaszta la ta im vannak e r re nekem 
is az első világháború idejéből. S akik e második világ-
háborút megérték s most benne élnek, az elsőnek tapasz-
ta la ta i a l a p j á n a világégések a lakí tó e re jé t mélyebben lát-
ják. Innen fakadnak azok a megnyilatkozások, amelyeket 
mostanában egy-egy jelesünktől olvashatunk. Ké t ilyen 
megnvilatkozásra hivatkozom. Az egyik Herczeg Ferenc-
nek megrázó húsvéti cikke a Pest i Hír lapban. A cikk ref-
lexió Kelemen Krizosztomnak és Ravasz Lászlónak a ma-
gyarság lelki egységét egyengető törekvéseire. „A nemzet 
minden ka tasz t rófá t túlélni képes, — í r ja Herczeg Fe-
renc — ha el lentál ló e re jé t megsokszorozza az összefogás. 
Egységes pedig csak a keresztény kul túra jelében lehet". 
A másik Márai Sándornak a Pest i Hír lap egyik tavalyi. 
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júliusi számában megjelent finom elmefuttatása, „Uborka-
szezon" a címe. ,,A reformáció és ellenreformációról olva-
sok. Erasmusról és Lutherről, s egy pillanatra fölnézek a 
könyvből, mert hasonlóságot és ismétlődéseket érzek a 
könyv és az idő anyaga között, melyben élek . . . A jú-
liusi idő mint idő csakugyan uborkaszezon, de ami benne 
zajlik, történik a csatatereken, az valami más. . . Utol-
jára Luther nagy nyarán éltek meg ilyen uborkaszezont 
Európában az emberek. Akkor is megváltozott egy világ-
kép, mely gyökeresen felforgatta Európát". 

Mikor mélyen tisztelt Tagtársam irodalmunknak e 
gyökeresnek tekinthető átalakulását megállapítja, egy-két 
kifejezésén is észre vehetni, hogy megállapításai kiérlelődé-
sében a mai sorsdöntő időknek is részük van. De részük 
van azoknak a mélyreható tanulmányainak is, melyeket a 
humanizmus és a reformáció irodalomtörténete terén vég-
zett. „Eddigi irodalmi működésének java éppen annak a 
tárgykörnek tudományos kutatásával foglalkozik" (Al-
szeghy). S ebből a körből választotta székfoglaló érteke-
zését is, melynek címe: A „világiasság" változatai XVI. 
századi irodalmunkban. Egyik könyvismertetésében, melyet 
a szerkesztésében megjelenő Prot: Szemlében írt, azt szö-
gezte le, hogy akit a XVI. sz. irodalma egyszer megraga-
dott, azt nem egy könnyen ereszti el. Mélyen tisztelt Tag-
társamnak annak a századnak, s nyomában a többi század 
magyar szellemiségének vizsgálata bűvölte meg, itt, e kör-
ből gazdagította ismereteinket. Kívánom, hogy zavartalan 
jó egészségben munkásságát soká, igen soká folytathassa. 
Akadémiánk meleg üdvözletével nyújtom át levelező tag-
sági oklevelét. 

Pais Dezső üdvözlő beszéde Márai Sándor 1. tag 
székfoglalója alkalmából, 1943. december 6-án. 

Igen tisztelt Tagtárs Ür! 
Osztályunk kereteinél, rendeltetésénél fogva nem fo-

gadhatja be irodalmunknak minden, sőt még számos jelesét 
sem. Az Akadémia nemcsak megtisztelni akar írókat taggá 
választásukkal, korántsem vendégeknek tekinti őket, ahogy 
Tagtárs Ür bevezető szavaiban említette, de szüksége is 
van rájuk. Hiszen az irodalom alkotó egyéniségeivel való 
eleven kapcsolat fontos nemcsak az irodalomtörténet ku-



344 Ü d v ö z l ő beszédek 344 

tatóit, az irodalmi művek elméleti, filológiai vizsgálóit ma-
gában foglaló széptudományi a losztály, hanem az A) al-
osztály nyelvész szakemberei számára is. A nyelvi formák 
keletkezésében, természetes fe j lődésében igen lényeges 
szerepe van olyan indítékoknak, amelyek a művészi, írói 
a lkotóerő főtényezőjének, a képzeletnek uralma a l a t t áll-
nak. Az ilyen jelenségek megbeszélésével, egymás szá-
mára hozzáférhető módon való tárgyalásával író és nyel-
vész kölcsönösen használhat egymásnak, mint pl. az imént 
e lhangzot t kitűnő e lőadás rendkívül termékenyítően hatott 
rám és velem együt t kétségtelenül a tudománynak más 
jelenlevő embereire, akik nem szakértői az irodalomnak. 

Éppen ezért természetes elfogultság, ha í rókkal való 
kiegészítésekor osztályunk olyan írói egyéniségek fe lé for-
dul, akik bizonyos rendszerességgel gondolkodnak, — gon-
dolkodnak az élet, a művészet és nem utolsó sorban a saját 
művészetük fölött, s van képességük, készségük, hogy 
elmélkedésük eredményeiről a nyilvánosság előt t be is 
számol janak. — Közülük került ki osztályunk és Akadé-
miánk legnagyobbjainak jelentékeny része: Vörösmarty, 
Kemény, Gyulai, A r a n y . Az az A r a n y János, aki Tagtárs 
Ürnak — bevallása szerint — naponkénti olvasmánya 
(Egy polgár vallomásai II, 58). 

Az t hiszem, megbocsát nekem a tekintetes Osz tá ly és 
megbocsát igen tisztelt Tagtárs Ür is, ha e fogad ta tás al-
kalmával nem bírom meg nem idézni valakinek az emlékét, 
aki szerintem és sokunk szerint hivatot t lett volna arra, 
hogy osztályunkban helyet foglaljon, és meg vagyok győ-
ződve, hogy Márai Sándorral együt t helyet is foglalna 
most, ha a halál annyi ra korán el nem ragadta volna. A 
világ és nemzetünk műveltségének, művészetének kivételes 
tá jékozottságú, í téletű s ízlésű szakér tő je és élvezője, a 
művészi tudatosságnak nagy ritkán található gyakor lója és 
számadója , a magyar nyelv lángoló szerelmese és egyik 
legfinomabb ötvösmestere ez: K o s z t o l á n y i D e z s ő . 

Elmélkedő hajlandóságú, nagyban-kicsinyben egy-
aránt tudatos „akadémikus" íróknak díszes sorát méltóké-
pen folytatja igen tisztelt Tagtárs Ür. 

„De tudni valamit mindig egyértelmű a szenvedéllyel: 
mintha ez lenne elsőrendű értelme minden emberi tüne-
ménynek, a szenvedély, mellyel egy ember a világnak fe-
lel." Ezt írja újonnan induló „Sirály" című regényében 
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(Uj Idők 1943: 644). És Tag tá r s Ür munkássága valóban 
bizonyíték a mellet t , hogy a tudás szenvedélye, a tudatos-
ság korántsem á r t a művészetnek, mint ahogy a fantázia 
kellő mértékben nekiengedve nem árt a tudománynak, sőt 
szükséges ahhoz, hogy megindítson és továbblendítsen 
amikor az ér te lem holtponton vesztegel. 

A magyar műveltség, művészet , irodalom, ál talában a 
magyar nemzeti szellem egyik legrégibb, sok jeles értéket 
ki termelt kohójában élte le Tag tá r s Ür é le tének azt a sza-
kát, amelyben az egyéniség a maga alapszerkezetében ki-
kristályosodik. A boldogan visszaölelt drága Kassa sugal-
la ta i — ha nem is mindig néven nevezve —- igen-igen sok-
szor ott rezegnek Márai Sándor írói megnyilatkozásaiban. 

Tagtárs Ür i f júkorának számos évén á t a külföldet 
já r ta . Mégpedig az írói hivatásához való előkészületül tu-
la j donképen nem idegen földeken, városokon vándorolt , 
hanem idegen lelkeken. S e vándorlás során olyan lelki 
világképet szerzett, amely ki ter jedtségében, tarkaságában 
ezinte p á r j á t r i tk í t ja . Szokatlanul erős érzékenységgel 
szívta fel, hasoní tot ta magába idegen lelkiségek ~ formáit, 
színeit. S a mindezekkel való telítettség mozzanatában 
el lenál lhatat lan erővel csapódott ki a felszedet t lelki egy-
velegből az a lapanyag, te l jesen felszabadult az az indító 
hatalom, amely a lé lekgyűjtésben mozgatta. Tudati lag és 
érzelmileg ráébred t arra , hogy mindenekelőtt és minde-
nekfelet t magyar ; e lragadta a küldetés szenvedélye, hogy 
magyar író legyen, annak a nemzetnek az írója, amely 
neki — mint á l ta lában mindnyájunknak — nem a vér, ha-
nem a szellem közössége. Ez az az idő, amelyről ,,Egy 
polgár vallomásai"-ban (II, 37) így ír: ,,író csak az anya-
nyelv a tmoszfé rá ján belül é lhet és dolgozhat; s anyanyel-
vem magyar v o l t . . . olyan süketség-pánik fogott el az 
idegen nyelv akuszt iká jában, hogy sápadtan hazamenekül-
tem az anyanyelvbe." A nyelvbe, amely a nemzetnevelés 
ügyében kiadott röpirata (65) szerint „legfőbb bizonyítéka 
a nemzetnek, sokkal t isztábban és végzetesebben az, mint 
a vér és a fa j " . 

Tárgy- és problémakörét e lső sorban az a társadalmi 
réteg szolgál tat ja , amelynek szülötte, nevel t je , sőt — az 
ő felfogása szerint — költői a lakja inak jórészével együtt 
foglya is. A polgárság, civilizációnknak és kul túránknak 
egyrészt terméke, másrészt megteremtője, jelentős mérték-
ben az emberiség fövendő sorsának letéteményese, ural-
Akadémíai Értesítő. 23 
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kodó módon érdekli, foglalkoztat ja . Ennek a polgári osz-
tálynak nem is annyi ra hibáit, bűneit, mint inkább fogyat-
kozásait r a g a d j a meg műveiben. Nem lehet nem csatlakoz-
nunk ahhoz a felfogásához, hogy e társadalmi osztálynak 
túlnyomóan nagy tömege megrekedt a civilizáció külsőségei 
között, kiszikkadt lélekkel az eszmétlenség, eszménytelen-
ség tehetetlenségében o t t hever néhány üres jelszó, látszat-
forma áldozataként . Ügy lá that juk mi is, hogy jóval keve-
sebben vannak körében olyanok, akikben a lélek mozog, 
bár ez a mozgás legtöbbnyire nem az egészség tünete , ha-
nem magá t sértő, puszt í tó vergődés. — A polgári t á r sada-
lomnak ezek felé a rendhagyó elemei felé fordul legszíve-
sebben Tag tá r s Űr, m e r t bizonyára érzi , tudja, hogy ilyen 
rendhagyó elemekben van a fejlődés, az egészségesebb jövő 
ígérete. A rendhagyónak, a kivételnek tudományban, mű-
vészetben igen nagy fontossága van: gyakran az i lyenben 
ta lá lha t juk meg a kulcsot az átlagok, ál talánosságok mögé 
elzárt igazságokhoz. 

Tagtárs Úr tárgyválasztása, felfogás- és a lak í t ásmódja 
nagyon is nem szabványszerű. Talán sokszor megütközést 
'ielt azokban, akik a jól bevált, kényelmes szempontokból 
szeretik nézni és a k a r j á k másokkal is nézetni a világot. 
Tagtárs Űr mert m á s lenni, mint aminek várták vagy el-
várták. Finomkodó fordulatokkal , e lszajkózot t közhelyek-
kel nem kendőzte vívódó lelkét; belső életének sokszor ta-
lán nem különösebben tetszetős, nem „emelkedet t" mozza-
nataival nem lapult meg, de mer t leplezetlenül vallani, 
o lyannak mutatkozni, amilyennek akko r éppen érezte, 
tudta magát . A kegyetlen, sőt kegyeletlen őszinteség, köz-
vetlen fe l tá rás osztályával, családjával , önmagával szem-
cen néha meghökkent, de — és ez a lényegesebb — gon-
dolkodásra késztet, s így a gyógyulás, javulás fo lyamatá t 
előkészítheti, megindí that ja . Mi természetesen egyetér tünk 
Márai Sándorral , amikor ezt k íván ja : bizonyos eszmei 
szabadságot engedélyezni a tudomány, az irodalom, a mű-
vészet tehetségesebbjeinek (Röpirat 56). 

Tagtárs Űr idézett röpiratában az t jelenti ki, hogy a 
kul túra mindig az ember legnagyobb erkölcsi erőfeszí tése 
(24); ugyanannak m á s helyén meg az t mondja, hogy a 
műveltséghez bátorság kell (95). Ezt a meggyőződését ér-
vényesíti művészi megnyilatkozásaiban is. Valóban mi is 
hisszük, hogy amint a tudományt nem az értelem trapéz-
mutatványai viszik előbbre, hasonlóképen a művészet sem 
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lehet puszta fantázia-csil logtatás, de erkölcsi gyökerei, 
mozgatói is vannak. 

Hát hogyan? Tagtárs Ür irányzatos: moralizáló, poli-
tizáló író? Korántsem! Sőt némely krit ikusai éppen azé r t 
t ámadják , hogy műveiből n e m olvasható ki ilyen vagy" 
amolyan i rányban való állásfoglalás. Mint művész valóban 
nem alkalmazkodik az ura lkodó vagy divatos napi célzatok 
igényeihez. Nem egyszer s ikerül t maga e l len hangolni az 
olyan pályatársakat , akik a maguk sablonszerűségének ér-
vényesülését l á t t ák veszélyben az ő szellemi köreiken tú l -
csapó „tiszta" művészet ál tal . — Mi szintén úgy érezzük, 
hogy a művészetnek egy kötelessége van: hogy művészet 
legyen! Az, hogy a műalkotás a művészi hatáson kívül 
esetleg más célnak is tud szolgálni, megesik némelykor, — 
és nem baj , hogy megesik, de az ilyen szolgálatot á l ta lános 
követelménnyé tenni, a művészet halálát jelentené. „Mer t 
nem lehet csak a valóságnak, a célszerűnek é l n i . . . valami 
fölösleges is kell az é l e t h e z . . . valami szépség." í r j a 
„Az igazi" című regényében (128). Ezet a „fölösleges"-t, 
de mégis föltétlenül szükségeset tudják adn i bő á radásban 
Márai Sándor szépirodalmi alkotásai. És vannak, szeren-
csére nem kevesen, akikre a tiszta művészet azzal, hogy 
emberségük gyökérzetébe belenyúló á té lésekre kényszerí t i 
őket, mélyebben, maradandóbban hat, mint a. szépművekbőt 
kilógatott moral izáló vagy politizáló fel i ratok, amelyek 
jobb esetekben a logikum nyelvén szólnak, igen sokszor 
azonban kényelmes módon az olyannyira türe lmes nyelv-
nek jelszavakká csépelt fordulataival t r a k t á l j á k a nagy-
érdemű közönséget. — És Tag tá r s Ür nemcsak közhaszon 
nélküli szépművekkel állott elő. Nagyobb térfogatú mun-
kákban, kisebb cikkekben s ezek gyűjteményeiben ha táro-
zott, nem egyszer éles fogalmazásban, félreér thetet len ítél-
kezéssel tette közzé véleményét az időszerű kérdésekről . 
Tehát a célzatosság baráta i ta lán mégis megengedhetik, 
hogy a tiszta művészet o l tá rán is áldozott légyen és a 
jövőben is áldozhasson. 

Akadémiánk, amit a dogmák fel legváraként szokás 
elkönyvelni, e választással is nyilván megmutat ta , hogy 
nem engedi megköttetni magá t poétikai és politikai sza-
bályok által, még ha esetleg azok közvéleménnyé próbál-
ják is magukat kijátszani. Igen! Mi fontosnak ta r t juk a 
tudománynak és a tudomány ta lán nem egészen jogosulat-
lan képviselőjének, Akadémáinknak az élet tel való kap-

2 4 * 
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Cbolatát. Azonban mikor a z életet, mindenekfelet t a ma-
gyar életet szolgálni a k a r j u k , nem igazodhatunk előítéle-
tektől, előhangulatoktól idomított, mereví te t t é le t formák 
után. Hol volna a világ, hol volnának a z emberi és nemzet i 
kultúrák, ha a tudomány és művészet a mindenkori közvé-
lemény u tán baktatna, és nem ú jabb és helyesebb közvé-
lemények számára igyekeznék törni az u t a t ? 

Mára i Sándor világán nem a derű uralkodik. Embere i 
az Ég és Fö ld fiai, de t a l án nagyobb részüknek több jutot t 
a Földből. Eseteik nem a z „összhang" megteremtésével 
intéződnek el . Költői v i lágrendje nem a jók megju ta lma-
zása és a rokonszenvesek sikere, nem a gonoszok bűnhő-
dése és a kellemetlenek felsülése, mindenesetre nem a 
szerelmesek — iör ik-szakad! — egymásra találása, vagyis 
nem a boldogságnak „kel lő" mértékben való adagolása. — 
Filozófiájában jelentős szerep jut a végzetnek, azonban a 
végzet Mára i Sándornál nem valami külső, emberek fe-
letti gépezet. Embereinek belső végzetük van: a jellem. " 
Ahogy a „ F é l t é k e n y e k é b e n (II, 326) kifejezi : „a so r s nem 
más, csak a jellem következése". E z é r t olyan másod- , 
ha rmadrendű az ő műveiben a külső történés, a mese , az 
élmény. A külső élmény voltaképen csak ürügy, ami t a 
lélek keres és meg is talál , hogy a maga természeténél 
fogva eleve elrendelt sorsát elérhesse." Abból a fel-
fogásból, ame ly ennyi re az egyén lelkén át mér i a 
világot, f akad a sokszor hangoztatott , sokszor alko-
tásba öntöt t nézet, hogy „a játék az igazi élet" (Fél-
tékenyek II, 155; Po lgár II, 50—1). — Tagtárs Ür azt 
mondja, hogy az ú j ság í rás huszadik éve körül idegrend-
szerének a lka t i kényszere volt, azzal a vággyal, hogy va-
lami szenzációs riportban leleplezze az „élet t i tká t" . Üj-
ságban később is, ma is rendszeresen ír. S amit h í r lapok-
ban megjelentet , az mind valóban újság, de nem a ma i nap 
külsőséges eseményei, szenzációi közül való, hanem ú jdon -
ság egy lélek, a maga lelkének életéből, történetéből, 
Bizonyos fokig ez is j á t ék : föléje kerekedés a valóságnak. 

A „Sirály"-nak az akadémiai fogadtatás után megjelent, 5. 
folytatásában a férfihös gondolatai e körül a tárgy körül forognak: 
,,De ha álmodok, olyan álom ez, amely az életet és a valóságot i í 
alakítja. Vannak ilyen álmok, s félelmes erejük van. Az ősapák 
álmodtak i lyen álmokat, igen nagy erővel, közel az Istenhez, a világ 
közepén: álmokat, melyek a valóságot szülék a világra, a törzseket , 
városokat és az emberi helyzeteket." (Uj Idők 1943: 705.) 
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A sötéten látást, az összhangban való kételkedést , a 
végzetességet, az t a felfogást , hogy az ember a sa j á t lelké-
nek az áldozata, és a külső élmény erősen mellékes, a magam 
részéről anná l inkább meg tudom érteni, mivel rokon ál lás-
foglaláson sarkall ik a megindüló m a g y a r regényirodalom 
legkitűnőbb képviselőjének, a z egyik legnagyobb m a g y a r 
gondolkodónak, Kemény Zsigmondnak világnézete is, aki 
pályakezdésem idején több éven á t lekötötte egyéni és 
tudományos érdeklődésemet . Találkozik Tagtárs Űr Ke-
ménynyel abban is, hogy mivel a predeszt ináló jellem nem 
csupán, sőt ta lán első sorban nem is ér telemmel fe l fogható 
összetevőkből alakul, a léleknek az é r te lem számára ho-
mályba borult vidékeit fürkészi. Meglepő sa já tossága al-
kotótehetségének, hogy különösen e rős értelmi ha j l andó-
sága és készültsége mel le t t finom érzékkel tap in t ja ki és 
eejteti a léleknek a t u d a t küszöbe körül és a la t t végbe-
menő lüktetéseit. Sejteti , mondom, mer t hiszen ilyen esetek-
ben fogalmi meghatározásokra leggyakrabban nincs is mód. 
Ezért fordul ábrázolásaiban nem r i tkán a jelképekhez. 

A regény műfa j ának főtörvényét, az eseményességet 
Tagtárs Ür mer te há t té rbe szorítani, néha szinte egészen 
félretolni a mesét, mer t hiszen nem annak ilyen vagy 
amolyan fordulatai tól függ az, amit világról, emberről kí 
aka r fejezni. Az életet rendesen nem tárgyiasí t ja elbeszé-
léssé, inkább érzelmi továbbrezgéseiben tüntet i fel, s ebben 
nem riad vissza az aprómunkától , at tól , hogy — mond-
hatnók — a lélek filológusa legyen. S a j á t o s a lakí tás- és 
e lőadásmódja révén mindamelle t t t e l j e s mértékben ,hatni 
tud. Előadása fordulatos. Azt értem ezen, hogy mindig 
megta lá l ja azt a — gyakran a szokásos nyelvhasználatból 
meglehetősen kiütköző — kifejezést, amely valamilyen 
tárgynak nem a puszta fogalmi felfogására, de képzelet i 
érzékel tetésére és hangulat i éreztetésére alkalmas. 

Tagtárs Ür é rdemes méltatójától , V á r к o n y i 
N á n d o r t ó l (Pannónia VI, 11) olvassuk: „Olyan szenv-
telen nyugalommal boncol ja anyagát, min t az orvos a te-
temet s a műveletnél csak értelmének hideg, ironikus fénye 
világít." Hasonlóan vélekednek mások is. — Tárgyáva l 
szemben való maga ta r t á sán én is fö lényt érzek, azonban 
nem valami hűvös tárgyilagosságból, különneműségből ki-
tekintő gőgös fölényt, hanem valami fá jda lmasa t , amely-
ben ott sa jognak a megítél t és könnyűnek talál tatot t t á rgy-
gyal való kapcsolat érzései. Egyál talában nem úgy látom, 
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hogy örömöt, diadalt érezne, ha a tá rgyaknak föléjük kel l 
kerekednie. 

„Egy férf i , akinek f e l ada t a van, s n e m bír szabadulni 
a szenvedélyétől , nem tud menekülni e t tő l a feladattól 
Ezt magáról is í r ta Márai Sándor a „Si rá ly"-ban (Uj Idők 
1943: 645). A feladat, a szenvedély nemcsak a regény 
szereplőjéé, hanem a szerzőé is. Ez a szenvedély kezeskedik 
Tagtárs Ür további munkásságának méreteiről , színvonalá-
ról és természetéről . 

Idézett röpi ra tának a vége felé (79—83) rendkívül 
érdekes és megszívlelni va ló fej tegetésben t á r j a fel a hiú-
ság szerepét az ember és a z emberi közösségek lelkiségé-
gében. A hiúsági összetevők e lhata lmasodása az egyén 
vagy a közösség lelkében múlhatat lanul a környező világ-
gal való t ragikus összeütközésekhez vezet , — mond ja ő 
és mondha t juk vele együt t mi. Ilyen t ragikus összeütkö-
zésektől óv ja nemzetét, ame ly — amint í r j a — a fakírszerü 
önelragadtatás és önigézet bűvöletében s a j á t magát, a maga 
körüli v i lágdarabot l á t j a a legszebbnek, a legjobbnak, kí-
vül állókra nézve is a legfontosabbnak. Ez az iparszerűen 
is kiszolgált és továbbfej lesztet t ön imádat különösen a 
mostani, a legret tentőbb válsággal terhes korban veszedel-
mes. Ennek el lenében megint Kemény Zsigmonddal ér int-
kező felfogással vallja, hogy a nemzetnevelésnek az ön-
ismeret megszerzése legyen a vezető fe ladata , mer t ha 
ez megvan, akkor , mint a m ú l t katasztrófái közben és u tán , 
a talán mindenkorinál nehezebb mai helyzetében is el tud 
igazodni a magyarság, és magával együtt meg tud ja ta lá ln i 
a történeténél és valódi ér tékeinél fogva nek i járó jövendőt. 

Hogy ami t alkotott, mind gáncs né lkül való volna, 
aligha hitte Tag tá r s Ür, — sőt azt gondolom, nem is töre-
kedett a h ibázta tás elkerülésére. Rám és t a lán másokra is 
egyik-másik műve azt a benyomást teszi, hogy kísérletnek 
tekinti, de olyan kísérletnek, amelyet ember i és művészi 
lelkiismerete kényszeréből a nyilvánosság elé kellett hoz-
nia. Az öntekintély leküzdésében rokona a valódi tudósnak, 
aki az igazság felfedezése érdekében kockáz ta t j a a tévedést 
is, aki nem a r r a törekszik, hogy okvetlenül neki legyen 
igaza, hanem igenis ar ra , hogy az igazság felderítésében 
— esetleg tévedése á rán — része legyen. Tagtárs Ür meg-
nyilatkozásaiban, működésében én biztosítékokat lá tok 
á r ra nézve, hogy amint volt bátorsága e l lene mondani m á -
soknak, lesz bátorsága az el lentmondás elvét önmagával 
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szemben is érvényesíteni, és kevésbbé helyesnek felismert 
nézeteit, felfogását mással helyettesíteni. — Nem hinném, 
hogy a sa j á t maga megítélése szerint e lér te volna a fe j lő-
désnek, tökéletesedésnek azt a vonalát, amelyen túl nem 
aka rna és — ami fontosabb — ne tudna tovább emelkedni. 
Amennyire munkásságát ismerni módomban van, úgy ér-
zem, a lényeg és a forma keresésének a vágya, k ín ja 
nem csökken, sőt növekszik a legújabb Márai-műveket 
teremtő lélekben. És ez az, ami mindnyájunkat , akik mü-
veinek értékelői és élvezői vagyunk, bizalommal, sőt biz-
tonsággal tölthet el a felől, hogy tehetsége ú jabb ki tűnő 
alkotásokkal várandós. I rodalmunk javára és sa j á t nyu-
galma érdekében kívánom, hogy az összhang megvalósítá-
sára törekvő művészi lélek mihamarabb t a l á l j a meg a vá-
laszt olyan kérdésekre, amelyek embervoltunknál fogva — 
ha nem is egyforma erővel — mindnyá junka t foglalkoztat-
nak. — Jelek tünedeznek fel, hogy pesszimizmusának 
köde szakadozik. A polgári osztálynak vagy az emberiség-
nek olyan rendhagyó elemei is jelentkeznek művészete 
látóhatárán, akik egy egészséges jövő fej lődésének magvát 
hordozzák magukban. Üjabb munkáiból kitetszőleg alkotó 
szellemében olyan emberábrázolatok ragyognak fel, ame-
lyek annak a tanúságai, hogy az egyén éppen a s a j á t ma-
gáért és az egyén fölötti eszmékért való felelősség érzeté-
ben meg tud szabadulni önmagától, föléje tud kerekedni 
önmagának. 

,,A remekmű mindig egy látomást öltöztet végleges 
formába: látomást a világról, vagy egy emberről , egy esz-
méről, egy élményről ." Ezt í r j a Tagtárs Ür Karinthy Fr i -
gyes „Tanár úr kérem . . ." című könyve ú j k iadásának elő-
szavában (Uj Idők 1943: 552). — Sok ilyen látomást vá-
runk és remélünk Mára i Sándortól . 

Abban a biztos meggyőződésben, hogy ez a reményünk 
valóra válik, üdvözlöm mint osztályunk te l j es jogú levelező 
tagjá t igen tisztelt Tagtárs Ura t és nyú j tom át tagsági 
oklevelét. 
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Kornís Gyula ig. és t. tag, osztályelnök üdvözlő beszéde 
Szilágyi Lóránd 1. tag székfoglalója alkalmával, 

1943. november 15-én. 

A M. Tud. Akadémia T. Tagtársamat , mint az oklevél-
tan kiváló modern művelőjét , vá lasz tot ta tagjai sorába. 
Alapos diplomatikai képzet tségét csakhamar kormányzat-
történeti problémák megoldásában értékesí tet te jelentős 
sikerrel. így A magyar királyi kancellária szerepe az ál-
lamkormányzatban 1458—1526 c. munká jában számos ú j 
szempontból világította meg a királyi tanács összetételét, 
tagjainak hatáskörét , á l t a lában az ú jkor i hivatali tevékeny-
ség kezdeteit . Idevágó kutatásainak különös ér téket köl-
csönöz, hogy a magyar kormányzat tör ténete t összehason-
lító a lapon beleilleszti a külföldnek e r re a tá rgyra vonat-
kozó legújabb vizsgálatai körébe (A modern kormányzat-
történet kialakulása. 1933). Kiváló eredményekhez jut ta t ta 
a miniszteri e l lenjegyzésnek megfelelő hivatali ak tusnak 
egész a középkorba visszanyúló vizsgálata, ami egyúttal 
fej let t problémaérzékének is tanúsága. (A miniszteri ellen-
jegyzések történetéről. 1933.) 

Kancellár iai kutatásaiból nőtt ki A Német Birodalom 
és Magyarország perszonális uniója 1410—1439 című, né-
metül is megje lent m u n k á j a , amely fényt derít a Zsigmond 
császár korabeli pénzügyi, hadügyi és külügyi közös funk-
ciókra a két ország között . 

Gondosan ú j r a megvizsgálta széleskörű oklevélvizsgá-
latok a l a p j á n az Anonymus-kérdést is. Igazolni iparkodott , 
hogy a Ges ta szövege 1200 körül keletkezett s szerzője 
valószínűleg Pé te r mes te r esztergomi kanonok volt. (Az 
Anonymus-kérdés revíziója; P(etrus) Gesta Hungaro-
ruma). Még számos, a külföldi és hazai történeti forrás-
anyag te l jes kiaknázásán alapuló munkálatával , amelyek 
főkép a magyar kormányza t tör ténetére vonatkoznak, 
gyarapí tot ta tör ténet tudományunkat . 

Ezeknek a kiváló tudományos érdemeknek elismeré-
seképen örömmel nyú j tom át Akadémiánk levelező tagsági 
oklevelét. 
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Kornis Gyula ig. és t. tag, osztályelnök üdvözlő beszéde 
Tomcsányi Móric r. tag székfoglalója alkalmából 

1943. december 13-án. 

Tisztelt Tagtársamat négy évtizedre t e r j edő közigaz-
gatásjogi és a lkotmányjogi tudományos munkásságában 
főkép az idevágó problémák mélyén re j lő elvi kérdések és 
dogmatikai feldolgozásuk szempontjai i rányítot ták. Ezek 
a lap ján számos részle tkérdést állított ú j sze rű megvilágí-
tásba: így a vagyoni felelősség elvét, a jogerő természetét 
a közigazgatási jogban, a jogellenesség problémájá t , a 
közjog és magánjog viszonyát, amely régóta, ma is, iménti 
székfoglalójában foglalkoztat ja . 

Alapos és számos tekintetben út törő részlet tanulmá-
nyai után vállalkozott a közjog egészének feldolgozására. 
Élete művének, „Közjogi tr i lógiájá"-nak, amint Tisztel t 
Tagtársam egyik könyvének előszavában nevezi, három 
tagozata van: a közigazgatási jogi a lapvetés (A magyar 
közigazgatási jog alapintézményei. 1926), az a lkotmány-
jog (Magyarország közjoga. 5. kiadás 1943) és a közigaz-
gatási jog különös tételes joganyaga {Magyar közigazgatási 
és pénzügyi jog. 1933). Ez a már te r jede lménél fogva is 
tiszteletet gerjesztő s minősége a lapján i rodalmunkban kü-
lönleges helyet elfoglaló munkásság vezette be vol taképen 
elsőnek a modern tudományos irányzatot közigazgatás jogi 
i rodalmunkba s a jogdogmatikai módszer aka lmazásának 
út törője lett a jogtudománynak ezen az éppen tudományos 
szempontból elhanyagolt területén. 

A hármas tagozatú nagy jogtudományi épületnek első 
szárnyát Tisztelt Bará tom A magyar közigazgatási jog 
alapintézményei című könyvében építette fel. A közigaz-
gatási jog középponti kérdésének mindig a közigazgatási 
jogviszonyt tar tot ta , mer t ebből s a r j ad ki minden idevágó 
jelentős probléma, egyúttal minden közigazgatási a lapve tő 
intézmény. M á r 1912-ben ki fe j te t te ebbeli önálló és eredet i 
felfogását (A közigazgatási jogviszony), amikor a külföldi 
jogi i rodalomban az idevonatkozó irány éppen hogy meg-
indult (Mayer О., Fleiner F.). A közigazgatási jogviszony, 
mint tengely körül kr is tá lyosí t ja ki a közigazgatási jognak 
egész rendszerét . Ezzel a közigazgatási jog sok problémája 
fölött régóta ter jengő sűrű ködöt szerte oszlat ta. Művét a 
Nemzetek Szövetsége mel le t t működő Commission Inter-
nationale de Cooperation Intellectuelle is — a magya r 
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bizottság javaslatára — a legjobb magyar tudományos 
munkák jegyzékébe fölvette. És méltán. Mert az a nagy 
hiány, amely közigazgatás jogi irodalmunkban eladdig eb-
ből a szempontból sajnálatosan érezhető volt s amelynek 
megszüntetésére a M. Tud. Akadémia hosszú éveken át 
ismételten hirdetett, de mindig meddőnek bizonyult pálya-
tételekkel törekedett, ezzel a művel örvendetesen meg-
szűnt. Más ugyanis a közigazgatási „jogisme", a jogsza-
bályok puszta közlése vagy kommentárja, és megint más 
a tételes jogszabályoknak rendszeres dogmatikai feldolgo-
zása, a pozitív jognak a jogelvek tükrében való bemuta-
tása, a jogelveknek a nyers tételes joganyagból való ki-
hámozása. Az utóbbinak nemcsak de lege lata, a jogalkal-
mazás, hanem de lege ferenda, a jogalkotás szempontjából 
is kiváló jelentősége van. Ennek az elvi feladatnak fontos-
ságát még csak fokozza, hogy a közigazgatás területe 
szinte végeláthatatlan: a törvények és rendeleti jogszabá-
lyok óriási és folyton hullámzó, tarka tömegében az eliga-
zodás majdnem leküzdhetetlen akadályokba ütközik. Itt 
csak a jogelvek világos látása tud rendet teremteni. 

Amíg a közigazgatás a mindennapos dinamikus állami 
életműködés, addig az alkotmány az állam hatalmi alap-
szervezete. Itt az állam épületének magasba nyúló, szilárd 
főpillérek között előre és hátra messzi távlatokat nyújtó 
oszlopcsarnokában járunk a statikus történeti nyugalom 
lélekemelő, de egyben sokszor melankolikus érzésével. 
Különösen a történelmi alkotmányok keltenek ilyen érzést 
aminő az ősi ma.gyar alkotmány is, sok évszázados szokás-
jogban megszilárdult, időtálló intézményeivel. Ebbe a 
világba vezet be Igen Tisztelt Barátomnak alkotmányjoga 
„Magyarország közjoga" címen. Finom beleéléssel mint-
egy érzékelteti történelmi alkotmányunk szerkezetét, szel-
lemét, jogelveinek a nemzet életében játszott centrális 
szerepét és jelentőségét. 

Az alkotmányjogot is jogászi módszerrel műveli, bár 
nem hagyja figyelmen kívül, hogy az alkotmány életében a 
politikai és állametikai mozzanatok is nem csekély szere-
pet játszanak. Óvakodik a jogtörténeti módszer túlzó al-
kalmazásától, bár nagyon jól tudja, hogy a magyar alkot-
mánynak történeti természete a jogtörténetnek is szoros 
figyelembevételét követeli. Ilyen alapokon tárgyalja alkot-
mányjogunk intézményeit és alapkérdéseit. Ezeknek kö-
zéppontjába a sajátszerűen magyar Szentkorona-tant ál-
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Htja. Bátran, de a kellő történeti pietással megszabadítani 
iparkodik ezt a tant az idők folyamán hozzá tapadó fölös-
leges sallangoktól. Tiszta jogi konstrukcióban tárja elénk 
mind a király, mind a nemzettagok felé kisugárzó tételeit. 
A Szentkoronában rejlő közjogi gondolat valóban a leg-
tisztább, feudális és abszolutisztikus vonástól mentes állam-
jogi felfogás. A királyt és a nemzetet egy korporációba 
foglaló korona az államhatalomnak alanya is. És ez a 
hatalom egyben a királyi hatalom folytonosságának is 
fenntartó tényezője. A magyar jog — mint Tisztelt Tag-
társam rámutat — ebben eltér az angol jogtól, amely a 
rex non moritur elvét követi a királyi hatalom megszakí-
tás nélküli folytonosságának biztosításában. Ezért oly 
nagyjelentőségű közjogi aktuf országunkban a koronázás 
ténye, s nem pusztán szép történeti szertartás, mint Ang-
liában. 

Az emberi szabadságjogok is az akotmány lényeges 
alkotó elemei. Ezért közérdekű korlátok között mint hon-
polgári alapjogok kellő érvényesülést és független bírói 
védelmet igényelnek. A közjd î alanyi jogok elismerteté-
sének s védelmének Tisztelt Barátom régi, elszánt harcosa: 
e jogok rendszerének elméleti kiépítésén több munkájá-
ban fáradozott. Általában a jogok bírói oltalma, a jogrend 
és a jogbiztonság fenntartása az állami és az egyéni élet-
nek egyik fundamentuma. Ezért ad helyet Tisztelt Tagtár-
sam a végrehajtó hatalom mellett a bírói hatalomnak is 
az alkotmányjogban: a bírói független jogvédelemben az 
alkotmány egyik fő biztosítékát látja. 

Az első világháború óta számos nemzet alkotmányá-
nak épülete romba dőlt s helyébe új meg új alkotmány 
lépett. A magyar alkotmány azonban évezredes struktú-
rájával és alapintézményeivel mindmáig híven megőrizte 
eredeti ősi szellemét. E mellett fejlődésképes is maradt, 
nem merevedett meg, hanem a nemzet és a kor szükség-
leteihez mérten szilárd történeti alapjain tovább épült. 
Ennek az új eszmékkel és intézményekkel való szerves 
kiegészülésnek megkapó rajza és kritikai megokolása tárul 
elénk Tisztelt Barátom műveiből. 

A közjogi trilógia harmadik tagozatában, A közigaz-
gatási és pénzügyi jog különös részéről szóló munkájában, 
a rendőri jog egész rendszerét, a legmélyebb elvi alapokig 
lenyúlva, nagy eredetiséggel dolgozza ki; főkép a rendőri 
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funkció természetét helyezi több szempontból új megvilá-
gításba. ч 

Tudomány és társadalom, gondolkodás és élet, e lmélet 
és gyakorlat szorosan összefügg egymással . S hol lehetne 
ez az összefüggés bensőbb, mint a t á r sada lom életét sza-
bályozni hivatot t jognak a t e rén? Tisztelt Tagtársam, mint 
a felsőház tagja , ennek a szoros kapcsolatnak, amely a 
jogtudomány és a valóságban lüktető társadalmi élet kö-
zött fennáll , nagyszámú beszédében kiemelkedő képvise-
lője. A közigazgatás rendezéséről , az országgyűlés tagja i -
nak összeférhetetlenségéről, az 1920 : I. tc. 13. § -ának 
módosításáról, az országgyűlési képviselőjelölés ú j a b b 
szabályozásáról , a kormányzói jogkör ki ter jesztéséről és 
a kormányzó^választasról, az országgyűlés felsőháza jog-
körének ú j a b b megállapí tásáról szóló törvényjavasla tok 
tárgyalása alkalmával mondott , nagyrészt előadói beszé-
deit nagy tudományos megalapozottság minden doktr iner-
ség nélkül, kiváló gyakorlat i érzék, f inom tapintat, a lé-
nyegesnek a lényegtelentől való gondos elválasztása, a 
gondolatmenet átlátszó szerkezete jellemzi. Az ország-
gyűlés felsőházának és képviselőházának székesfehérvári 
ünnepi együt tes ülésén (1938. aug. 18.) mint a felsőház 
szónoka emelkedet t beszédben fe j te t te ki, hogyan ívei á t 
nemzeti lé tünk f i rmamentumán az a lkotmányi jogfolyto-
nosság és a nemzeti géniusz szivárványvonala Szent Ist-
vántól a mai napig a magyarság közjogi alapintézményei-
ben, a lkotmányhűségében és áldozatos hazaszeretetében. 

Melegen üdvözlöm Akadémiánk nevében rendes tag-
sági székfoglalója a lkalmából . Kiváló tudományos érdemei-
nek el ismerését jelképező oklevelét t isztelettel átadom. 

Marek József ig. és t. tag, osztályelnök üdvözlő beszéde 
Johan Béla 1. taghoz székfoglalója alkalmából, 

1943. május 17-én. 

Tekintetes Akadémia! A megismerés, ismeretszerzés 
és ezen az a lapon a tudományszerete t sz ikrá já t azért ol-
to t ta be a te remtő Isten a z emberbe és ruház ta fel őt egy-
úttal a tudomány fej lesztésére képesítő tehetséggel, hogy 
a tudomány birtoklása és müvelése ne csak lelki gyönyö-
rűséget jelentsen számára, hanem hogy ezúton közvetlenül 
vagy közvetve az emberiség szellemi fej lődését , lelki f íno-
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modását és testi-lelki jólétét minél biztosabb alapokra he-
lyezze. Az orvostudomány célkitűzésének súlypontja főleg 
az utóbbi feladatra esik, midőn az orvos az emberi test 
felépítését, életfolyamatait, az egészség megóvását bizto-
sító tényezőket, a megzavart egészség helyreállításának 
módszereit kutatja és hasznosítja. Ilyen szellemben tartott 
székfoglaló értekezést volt szerencsénk meghallgatni és 
élvezni Johann Béla ő excellenciájától, hazánk közegész-
ségügyének orvosi minőségben legmagasabb hivatalos állást 
betöltő őrétől. Midőn ez ünnepies alkalommal neki Aka-
démiánk őszinte üdvözlését és mindnyájunk igaz tisztele-
tét tolmácsolom, mulasztást követnék el, ha nem emlékez-
ném meg az orvostudomány művelésében és előbbrevitelé-
ben elért nagyjelentőségű eredményeiről, másrészt arról a 
széleskörű és alapos képzettség, éles ítélőképesség irányí-
totta áldásos tevékenységéről, mellyel terveinek a köz-
egészségügyünk nagy horderejűt értékelni tudó és szívén 
viselő magas kormány megértését megnyerni, megőrizni, 
hozzájárulásaival és az anyagi eszközök készséges ren-
delkezésre bocsátásával rövid idő alatt országunk közegész-
ségügyét szinte korszakszerűen magas színvonalra emelni 
sikerült. 

Mélyen tisztelt Tagtársunk a haladásért lelkesedő, 
fennkölt szellemű Buday Kálmán professzor tanítványai 
között kezdte meg kutató munkásságát a kórbonctan és a 
kórszövettan körébe vágó tanulmányokkal. De már korán 
különösebben vonzották a fertőző betegségek oktana és el-
hárításuk módjai, amiről magyar, német, francia és angol 
nyelven megjelentetett, alaposságra, éles megfigyelésre és 
tárgyilagosságra valló, számos dolgozata tanúskodik. E köz-
ben hamarosan megérlelődött benne az eszményies érdek-
lődés a közegészségügy fejlesztése iránt. Felhasználva 
külföldi intézetekben ismételten hosszabb ideig folytatott 
tanulmányainak eredményeit és ott szerzett tapasztalatait, 
ezen a téren csakhamar elsőrendű szaktudóssá képezte ki 
magát. Ilyen előzmények után csak természetes volt, hogy 
a M. Kir. Országos Közegészségügyi Intézet felállítása al-
kalmival a kormány választása a kitűnően képzett or-
vosra esett. Üj működési területén jutott igazán érvényre 
alkotó ereje és szervező képessége. Nagyszerűen megszer-
vezte és rövid idő alatt magas fokra fejlesztette ezt az 
intézményt, melynek kebelében önmaga és vezetése alatt 
munkatársai a tudományra és a közegészségügyre egyaránt 
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Ф- kiválóan értékes búvárkodást folytatnak, amely intézet 
munkásságával s kereteivel külföldi szakkörökben is az el-
ragadtatás hangját váltotta ki. 

A széleskörű és alapos szaktudással párosult haza-
és emberszeretete volt elhatározó az országmentés ügyének 
orvosi irányban felkarolására és mind eredményesebb ala-
pokra fektetésére. Serkentőleg hatottak ebben az irányban 
azok a nem egyszer elszomorító megfigyelései, melyeket az 
Országos Közegészségügyi Intézet élén a közegészségügy-
nek általában és különösen a magyar falu egészségügyé-
nek addig gyakran visszás állapotairól szerzett. Csodálato-
san szívós céltudatossággal, a fel-feltornyosuló akadályo-
kat elhárító fáradhatatlan munkabírással, sajátos hazai 
viszonyainkkal számolni tudó jövőbelátással már rövid 
néhány év alatt sikerült az egyes egészség- és szociális 
védelmi ágakat a Zöldkereszt szervezetében egyesíteni, 
egységes szociális egészségvédelmi rendszert kiépíteni. Az 
áldásosán működő tuberkolózis-otthon és gondozó, iskola-
fogászat, étkeztetés, tej-, cukor-, felruházási akció, a böl-
csőde és a napközi otthonos óvoda mind a bámulatos éles-
látással és lelkesedéssel folytatott tevékenységének érde-
meit hirdetik. Az egészségügyi és szociális gyermekvéde-
lem révén, egyúttal közvetve mind erősebb szellemi fellen-
dülést és a tudományos munkára fokozottabb reátermett-
séget biztosít, mert egészséges testben egészséges, ép lélek 
lakozik. 

Mélyen tisztelt Tagtársunk személyében a M. Tud. 
Akadémia egyaránt az érdemdús, jeles kutatót és a köz-
egészségügyünket magas színvonalra emelő szaktudóst tün-
tette ki, midőn Nagyméltóságodat tagjai sorába válasz-
totta. Az erről tanúskodó oklevélnek átnyújtása kapcsán 
Akadémiánk és mindnyájunk legmelegebb üdvözletét, tisz-
teletét, őszinte háláját, a magyar nép összességének mély-
séges köszönetét tolmácsolom, azzal a szívből fakadó 
őszinte kívánsággal, hogy eddigi tetterejének és lelkese-
désének teljességében a jövőben is folytathassa áldásos 
tevékenységét a haza és a magyar nép javára. 



Üdvözlő beszédek 359 

Marek József ig. és t. tag, osztályelnök üdvözlő beszéde 
Mikola Sándor r. taghoz székfoglalója alkalmából, 

1943. október 18-án. 

Tekintetes Akadémia! Tagtársaink székfoglaló érte-
kezéseinek előterjesztése módot ad az osztályelnöknek 
arra, hogy a tudományokat művelő és terjesztésükben 
közreműködő tudós tagjaink érdemeit és kutatásaik szel-
lemi gyümölcseit méltathassa és a nyilvánossággal megis-
mertethesse. A mai alkalommal Mikola Sándor mélyen 
tisztelt Tagtársunk örvendeztette meg Akadémiánkat az 
exakt tudományok egyik ágából, a fizika köréből válasz-
tott, magas szárnyalású székfoglalójának előadásával, 
mely ténykedésével immár a M. Tud. Akadémiának teljes 
jogú rendes tagjai sorába lépett. 

Igen tisztelt Tagtársunk a középiskolai oktatás meg-
kívánta szellemi tevékenységet messze felülmúló színtér, 
folytatja tevékenységét a fizika tudományának fejlesztésé-
ben és a fizikai jelenségeket érintő gondolatok s fogalmak 
terjesztésében a művelt olvasó közönség körében is. A 
hang- és fénytan, a magasabb számtan területébe eső több 
dolgozatának magyar és német nyelven közlése után, lel-
kesedésre, önzetlenségre és nemes kitartásra valló kiter-
jedt kísérletei sok új eredménnyel gazdagították a die-
lektrikumokra, mint elektromos szigetelő anyagokra vonat-
kozó ismereteinket. Az oktató tevékenység meghagyta 
szabad idejét mégis elsősorban a matematika és a fizika 
ismeretelméleti kérdéseinek beható tanulmányozására for-
dította. Idevágó eredményeit közzétette a részben a művelt 
közönségnek szánt ,,A fizika gondolatvilága" című önálló 
munkájában. Benne egyfelől nagy gonddal boncolgatja a 
fizika művelődéstörténeti vonatkozásait, másfelől lehetőleg 
egyszerű fogalmak segítségével s egészséges kritikával tár-
gyalja azt a hatást, amelyet a fizikai megismerés a mű-
veltség fejlődésére gyakorolt. A munka kitűnő értékére 
vall kitüntetése a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 
aranyérmével. 

Önálló fizikai vizsgálatainak eredményeit már koráb-
ban ,,A fizikai alapfogalmak kialakulása" című nagy mun-
kájában foglalta össze és vele hazánkban és a külföldön 
egyaránt elismerést szerzett. Különösen mélyen szántó 
természetfilozófiai — mondhatni — oknyomozó elgondo-
lások és tanulmány szülöttje „A fizikai megismerés alap-
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jai" címmel a Kir. Természettudományi Társulat kiadá-
sában megjelent, hézagpótló, úttörő munkája. Benne hoz-
záértő pszichológiai tájékozottsággal kifejti — a művelt 
olvasó számára is járható úton — a lelki folyamatok ki-
alakulását. Kiindulva a külső és belső ingerek keltette ér-
zetekből, fejtegeti az agyvelőnkben leraktározott újabb és 
újabb, az előzőkkel azoijos, vagy azokhoz hasonló, illetőleg 
velük egyidejű, vagy hozzájuk közvetlenül csatlakozó ér-
zetek egybekapcsolódásából támadt szemléleti képeket és 
ezeknek az agyvelőben szunnyadó emlékképeit. Mindezek-
nek további egybeolvadásából vezeti le azután a ta-
pasztalati képek osztályozását, mind magasabb keretekbe 
foglalását és közöttük további kapcsolatok létesülését. 
Ezen az úton haladva, végül megállapítja a képzeteknek 
mind messzebb menő elkülönülését a szemléleti tárgyaktól 
és saját bensőnktől, ilyen módon tehát elvont fogalmaknak 
és az ezekhez kapcsolódó beszélő képességnek kifejlődését, 
miközben jelentős szerephez juttatja a tudatalatti folya-
matokat is. 

Pszichofilozófiai tanulmányai során különlegesen ere-
deti úton keresi az embernek a természeti hatalmakkal 
folytatott harcában felmerült kérdések megoldását, vonat-
kozásban a fizikai ismeretek keletkezésével, fejlődésé-
vel és igazságértékével, ismerteti és elemzi továbbá 
a fizikai ismeretszerzés menetét, majd eljutván a fizikai 
megismerés alapelemeihez, bennök a közvetlen tapaszta-
lás eredményét egyesíti a fogalommal és gondolattal, végül 
pedig fejtegeti a közmegállapodás szerepét és az oksági 
fogalom keletkezését. 

Vonzódásáról a természetfilozófiai gondolkodás irá-
nyában tanúskodnak ezeken felül kisebb-nagyobb dolgoza-
tai a természetfilozófiáról, az energia fogalmának kialaku-
lásáról, a mindenség, a tér és az idő fogalmáról. 

Nem maradhat megemlékezés nélkül igen tisztelt Tag-
társunknak az a kedves és értékes fáradozása sem, melyet 
a vend nép múltjának és jelenének tanulmányozására for-
dít, miközben meleg hazaszeretettel bizonyítja a vend-
ség tartozását hazánkhoz. Ezzel a munkásságával értékes 
szolgálatot tesz a magyar nemzeti eszmének. 

Mélyen tisztelt Tagtársam évtizedekre visszatekintő, 
szép eredményekkel ékeskedő természetfilozófiai és haza-
fias tevékenységével kivívta a tudóst megillető igen nagy 
elismerést és kitüntetést, a M. Tud. Akadémia rendes tag-



Üdvözlő beszédek 361 

ságát. Az erről tanúskodó oklevél átnyújtása kapcsán 
Akadémiánk legmelegebb üdvözlését és azt a bensőséges 
óhajt tolmácsolom, hogy fennkölt gondolkodás irányította 
tudományos tevékenységét eddigi tetterejének teljességé-
ben soká folytathassa az exakt tudományok, a természet-
filozófia és nemzeti ügyünk szolgálatában. 

Marek József íg. és t. t., osztályelnök üdvözlő beszéde 
Orsós Ferenc r. taghoz székfoglalója alkalmából, 

1943. december 20-án, 

Tekintetes Akadémia! A tagjaink előterjesztette szék-
foglaló értekezések üléseinknek mindenkor bizonyos ün-
nepies színt kölcsönöznek és kedves alkalmat szolgáltat-
nak az osztályelnöknek arra, hogy a széket foglaló tagot 
Akadémiánk nevében melegen üdvözölje. A mai napon 
mélyen tisztelt Tagtársunkat köszönthetem, mint egyikét 
azoknak a sokaknak, akiket az Akadémia kiváló tudomá-
nyos teljesítményeik elismeréséül méltóknak talált a ren-
des tagsággal való kitüntetésre. 

Hazánk a kelettel szemben évszázadokon át a végvár 
jelentőség- és felelősségteljes feladatát vállalta magára, 
előbb jóidéig főleg hadászati és politikai vonatkozásban, 
majd különösen az újabb időben, a történelmi események 
tanúsága szerint, elsősorban a tudományok és a kultúra 
ápolása és fejlesztése révén. Csak természetes ennélfogva, 
hogy a M. Tud. Akadémia tagjai teljesítményeikkel nem-
csak művelik és fejlesztik a tudományt s terjesztik a kul-
túrát, hanem végvárszerű harcosokként egyúttal közremű-
ködnek a nyugati műveltség és tudományosság megvédésé-
ben is. Ezzel a ténykedésükkel azután hathatós tényezőkké 
válnak hazánk jelzett irányú szolgálatainak és érdemeinek 
elismertetésében a művelt népek körében. 

Mélyen tisztelt Tagtársunk szintén lelkes készséggel 
és gazdag eredményességgel veszi ki részét Akadémiánk 
jelzett törekvéseinek valóra váltásában. Kutató munkás-
sága révén ugyanis nemcsak híres orvostudóssá lett, hanem 
ezt a kvalitását a külföld tudós szakemberei közvetlenül 
is megismerhették és értékelték, midőn a bonni egyetemen 
mint meghívott vendégprofesszor működött, miniszteri meg-
hívásokra több német tudományos társulatban különböző 
időkben, majd mint a finn Duodecim-Egyesület tagja Hel-
Akadémia i Ér tes í tő . 24 
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sinkiben tartott előadásokat. Közreműködött továbbá kon-
gresszusokon előadmányokkal, kutatási eredményeiről 
nemcsak a hazai, hanem a külföldi orvostudósok és szak-
emberek is szereztek tudomást irodalmi közléseiből. Ki-
fejezésre jutott a tudós elismerése azzal is, hogy számos 
külföldi tudományos egyesület tagjává választotta, hazánk-
ban a Corvin-koszorú kitüntetését kapta, a legújabb tör-
ténelmi események során a hírhedt katyini embertelensé-
gek felderítésére szervezett bizottságba tagul kérték fel és 
ebben a szereplésében kiváló törvényszéki orvosi tudását 
megmutathatta. 

Az igen tisztelt Tagtársunk tevékenységében hatalmas 
fegyvert jelentő kutatást alkotási vágy, elképzelő erő és 
találékonyság irányítják és serkentik, eredményeit szinte 
páratlan munkabírása és technikai készsége biztosítják. 
Termékeny búvár a test finomabb szöveti szerkezeteinek 
felderítésében ép és kóros viszonyok között egyaránt. Kü-
lönösen foglalkoztatta a tüdőcsövek lefutása, a nyirok-
csomók és a csontvelő kötőszöveti vázának szerkezete és 
viselkedése, a tüdőcsúcsoknak anatómiai, szöveti és mű-
ködési sajátságukkal magyarázható hajlamossága a gümő-
kóros megbetegedésre. Az utóbbi kutatásának eredményei-
vel megalapozta a mai tüdősebészet kialakulását. 

Széleskörű, alapos tudásban gyökerező éles kritikával 
gyűjtött nagyszerű megállapításait értékesíti a kórtan és 
kórbonctan alkalmazott szakmájának, a törvényszéki or-
vostannak fejlesztésében s e közben egészen újszerű kér-
déseket vet fel és old meg. így р. o. ,,A vitális reakciók 
és törvényszéki orvostani jelentőségük" című monográfiá-
jában új oldalról és új kritikával elemzi az izomzatnak, 
„Az idegrendszer vitális reakciója és annak törvényszéki 
orvostani jelentősége" címen megjelent másik dolgozatá-
ban pedig az idegrendszer különböző elemeinek sokszor 
tévesen értelmezett ép és kóros szerkezeti sajátságait. 
További terjedelmes monográfiákban foglalkozik a ko-
szorúerek szerepével a szív öregedésében, majd különösen 
részletesen a törvényszéki orvostanban elhatározó jelen-
tőségű nyomkutatással, a hámhorzsolások keletkezésének 
mechanizmusával, a haldoklás közben és a halál vitán el-
szenvedett sérülésekkel s szervi elváltozásokkal, az éb-
rényben található vitális reakciókkal, az arzén- és lúg-
mérgezésekkel és sok más kérdés tisztázásával. 

Nem óhajtom tovább folytatni tudományos érdemei-
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nek és sikereinek méltatását, melyek egy részének közzé-
tételében csak az állásával kapcsolatos nagymérvű elfog-
laltsága akadályozza meg. Mégsem mellőzhetem hallga-
tással azonban a magyar faj testi és lelki alkatáról, a 
magyarság jövő feladatairól folytatott és közzétett tanul-
mányait, továbbá művészi lelkének azt a megnyilvánulá-
sát, hogy testi és szellemi megpihenésének feláldozása 
árán folytatott festőművészetének egész kiállítás anyagát 
tevő, művészi értékű gyümölcseivel gazdagította a magyar 
alkotó művészetet. 

Mélyen tisztelt Tagtársam! Ezek után átnyújtom a 
M. Tud. Akadémia nevében a tudósnak szánt elismerést 
és kitüntetést jelképező rendes tagsági oklevelet és hozzá-
csatolom a legmelegebb köszöntésem kapcsán azt a benső-
séges óhajt, hogy kiválóan eredményes munkálkodását 
töretlen hévvel és becsvággyal, de egyúttal az eddigihez 
hasonló sikerrel soká folytathassa a magyar tudományos-
ság és kultúra, szintúgy saját dicsőségére és művész-érzékű 
honfitársaink gyönyörűségére. 

Marek József íg. és t. t., osztályelnök üdvözlő beszéde 
Bélák Sándor 1. tag székfoglalója alkalmából, 

1943. december 20-án. 

Tekintetes Akadémia! Az orvostudományok bölcsőjét 
a régi korban és azután is még soká, a mindennapi érzéki 
észrevevés szolgáltatta tapasztalat mellett, javarészt a 
puszta spekuláció ringatta. Az erre következő időben ezt 
az irányt viszont a realisztikus felfogás váltotta fel, midőn 
a különböző kórságok, különösen a fertőző és járványos 
betegségek keltésében csupán az érzékelhető külső vagy 
belső káros hatásokat, illetőleg fertőző anyagokat juttatták 
kizárólagos szerephez. Csak a legújabb időben eszméltek 
reá az orvostudósok, hogy az érzékeinkkel és azok segéd-
eszközeivel kimutatható ártalmakon kívül egyéb ténye-
zőknek is van többé-kevésbbé lényeges, sőt nem egyszer 
elhatározó részük egészségi zavarok, illetőleg betegségek 
megindításában és fenntartásában. Ilyen tényezők: a 
környezet sokféle változásai, a klíma, a meteorológiai 
viszonyok, a napsugárzás, a levegőelektromágnesség, be-
folyásukkal az élő szervezetekre. 

Igen tisztelt Tagtársunk, az anyagcsere, a kolloid-
24* 
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kémia és az általános kórtan szakmaköreiben szerzett 
alapos képzettség birtokában — lelkes munkatársaival 
együtt — úttörő kutatással fogott hozzá az egészséget be-
folyásoló környezetbeli hatásoknak és hatásmódjuknak, 
általában pedig a higiénés viszonyoknak tanulmányozásá-
hoz. Pontos fizikai eszközökkel, nemzetközileg elfogadott 
mérésekkel vizsgálja a környezet, a levegő, a légkör, a 
napsugárzás és a l̂ vegőelektromosság fizikáját és hazánk-
ban mint első, készített ily természetű pontos felvétele-
ket. Ezekkel párirányosan tanulmányozza és megállapí-
totta a környezetbeli befolyások érvényesülését a szerve-
zetre a vegetatív beidegzés közvetítésével, annak a hor-
monokkal és fermentumokkal karöltve, ősidőktől fogva a 
szervezetek fiziológiai és biológiai viselkedését le egészen 
a legparányibb alkotó részekig, a sejtekig irányító beren-
dezésnek közreműködésével. 

Mint az ebben az irányban búvárkodó egyik külö-
nösen tevékeny tudós, nyomatékosan mutatott reá azokra 
a kapcsolatokra, melyek a járványos és általában a fer-
tőző betegségek megjelenése, elterjedése, lefolyásuk módja 
és a külső tényezők között léteznek. Kimutatni igyekszik 
nevezetesen a diftériajárványok hevességének változásait 
a napfoltszám időszakos változásaival összefüggésben, és 
lehetségesnek véli, hogy kozmikus hatásokra tápszereink 
összetétele szintén időszakosan megváltozik és így az 
anyagcserének módosítása révén hol gyöngíti, hol pedig 
felfokozza a szervezet ellenállását a fertőzésekkel szem-
ben. Folytatólagos kísérletekkel tanulmányozta továbbá 
a vegetatív beidegzés és az immunitás összefüggését, mi-
közben arra az eredményre jutott, hogy a minden élő 
szervezetben bizonyos megadott mennyiségben levő, álta-
lános hatású, normális védőanyagok — a vegetatív ideg-
rendszer keretében — a biológiai folyamatokat serkentő 
sympathicus-ingerekre megszaporodnak, az ellenkező 
irányban ható parasympathicus-ingerekre ellenben meg-
fogyatkoznak. A fertőző anyagok, vagy bizonyos vegyi 
ariyagok kiváltotta specifikus, csakis az illető ártalmas 
anyag ellen védő immunanyagok éppen ellenkezőleg vi-
selkednek, nevezetesen bizonyos feltételek mellett sym-
pathicus-befolyásra megkevesbednek, parasympathicus-
ingerlésre pedig megszaporodnak. 

Kutatásainak eredményeképen érdekesen rávilágított 
arra, hogy az üdülés a végeredményben nem a tehetősebb 
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néposztályoknak élvezetet és pihenést biztosító kikap-
csolást jelent a megszokott életmódból, ellenkezőleg, ki-
válóan alkalmas a biológiai folyamatok áthangolására és 
ezen a réven a szervezet ellenálló képességének hathatós 
növelésére. Ilynenjű kutatásainak kiegészítő része a hazai 
sugárklíma, a napsugárzás és a levegőelektromosság hatá-
sának tanulmányozása a vegetatív életműködésekre. 

Kiválóan jelentőseknek Ígérkeznek a reuma kórfejlő-
désének és kórélettanának felderítésére irányuló kutatá-
sai, mert remélni engedik a reumás bántalmak mibenlétét 
ezídőszerint még sok tekintetben borító homály kiküszö-
bölését. Ezen a területen új irányt követ, midőn a műkö-
dési viszonyok előtérbe helyezésével, a vérereknek juttat 
elhatározó jelentőséget, nevezetesen azoknak az idegrend-
szer ingerületállapotával összefüggésben előálló görcsös 
összehúzódásának, vagy ellenkezőleg azok kitágulásának, 
a szerint, hogy sympathicus- vagy ellenkezőleg parasym-
pathicus-idegingerület jut érvényre. Szervesen kapcso-
lódnak ezekbe a kutatásaiba balneológiai-reumatológiai 
tanulmányai. 

Igen tisztelt Tagtársunk önálló elgondolások alapján, 
részben még ki nem taposott új útakon és területen foly-
tatja kutatásait, melyeknek tudományos eredményei és 
gyakorlati kihatásai a higiénére egyelőre még át nem te-
kinthetők, de máris nagy arányúaknak ígérkeznek. 

A tudós tervszerűségével, nagy körültekintéssel foly-
tatott tudományos kutatásait és teljesítményeit óhajtotta 
elismerni és megjutalmazni a M. Tud. Akadémia a kitün-
tető akadémiai tagsággal. Az ezt jelképező oklevelet Aka-
démiánk és mindnyájunk meleg köszöntése kapcsán abból 
a biztos tudatból fakadó óhajjal nyújtom át, hogy a gya-
korlati kihatásukban is értékes tudományszakokat a jövő-
ben szintén az eddigiekhez hasonló szép megállapításokkal 
gazdagítsa az emberi egészség javára. 
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VII. 

A M. Tud. Akadémia halottjai 1943-ban. 

Hegedűs Lóránt ig. és t. t. január 1. 
Fedele P é t e r k. t. j a n u á r 9. 
Szmrecsányi Lajos íg. t. január 28. 
Hilbert Dávid k. t. f eb ruá r 14. 
Entz Géza r. t. f ebruár 21. 
Kannisto A r t ú r k. t. márc ius 10. 
Fekete J e n ő 1. t. márc ius 17. 
Szinnyei József ig. és r. t., főkönyvtárnok 

ápri l is 14. 
Wel lmann Oszkár r. t. m á j u s 4. 
Ereky Is tván r. t. m á j u s 21. 
Gr. Széchenyi Bertalan ig. t. június 3. 
Papp F e r e n c r. t. október 12. 
Stein Auré l k. t.* 
Oswald F a r k a s к. t. november 22. 
Tuzson J á n o s 1. t. december 18. 
Angyal Dávid t. t. december 18. 
Petz Gedeon t. t. december 21. 
Pogány Béla r. t. december 23. 
Keményfy János 1. t. december 27. 

* Elhunytának idejéről nem érkezett pontos értesítés. 
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VIII. 

Megemlékezések és gyászbeszédek. 

A főtitkár megemlékezései elhúnyt tagokról. 

a) A június 24-i összes ülésen. 

Hirtelen e l tűn t sorainkból örökre Ereky István r. tag. 
Még nagygyűlésünk harmadik nap j án megfordult köztünk. 
1921-ben választatot t meg levelező taggá, 1934-ben rendes 
taggá; az a ján lók kiemelik, hogy jogtörténeti munkáiban 
nagy érdem alaposságuk mellet t a történeti magyar jogin-
tézmények ismertetése és mél ta tása . 1939-ben „Közigaz-
gatási reform és a nagyvárosok önkormányzata" c. 2 kö-
te tes művét az Akadémia nagyju ta lmával tüntette ki. Mint 
tanár , a pozsonyi, szegedi, pécsi egyetemen munkálkodott . 
Viselte a Corvin-koszorú kitüntetését . 

Temetése vidéken, Lipótfán lesz, hol biroka volt. Az 
Akadémia koszorújá t Holub József I. tagtársunk teszi le 
koporsójára . 

b) Az október 25-i összes ülésen. 

Szomorún jelentem be P a p p Ferenc r. tag halálát . 
Gyula i Pál tanítványai köréből indult az életbe s öröksé-
gül magával vitte az irodalom szeretetét, az igazság tisz-
teletét . Je les t aná r volt; a gondosságot, alaposságot ri tka 
ízléssel tudta egyesíteni. Kemény Zsigmond tragikus világa 
vonzot ta; fölkereste i f júságának nyomait Erdélyben, meg-
ta lá l ta elveszettnek hitt iratait , több becses töredéket vagy 
csaknem kész regényt. Eggyel marad t adós : Kemény po-
litikai cikkeinek összegyűjtésével; e fe ladatot más aligha 
fogja tudni elvégezni. Kuta tása inak összefoglalásául meg-
írta Kemény a lapos é le t ra jzá t . Másik nagy műve Gyulai 
Pá l é le t ra jza ; a személyes hála és az eszménynek tiszte-
letéből fakadt. Nemes életet élt; bár visszavonult, helyén 
sokáig űr fog maradni , 

Okt. 12-én ér te a halál, távol vidéken; haláláról 13-án 
este értesültünk; koszorúnkat csak s í r j á ra tehettük le. 
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c) A november 29-i összes ülésen. 

Egy kiváló magyar-származású tudós halálát kell be-
jelentenem, Stein Aurélét . A Keletnek volt a maga korá-
ban igen eredményes, szinte pá ra t l an kuta tó ja , aki rop-
pan t fáradságos út jairól öregen is kicsinylően beszélt, s 
egyre ú j abbakra vállalkozott. Útjaiban az angol kormány 
segítette, gyűj tésének eredményei t tehát Londonba küldte. 
Üj utakon járt , nemcsak földrajz i , hanem tudományos ér-
telemben is. A z elpusztult lakótelepek helyét kuta t ta , 
melyeket a szél az odahordot t porral töltött fel, te te jén 
néha egy-egy tamariskus-fa csúcsa állott, melyet a növekvő 
homokréteg keservesen igyekezett egyre túlnőni. E tele-
peken a mindennapi élet e ldobál t apró-cseprő eszközeire 
talál t , — ezek legjobb, leghitelesebb hírmondói a valami-
kori életnek. Leletei t maga dolgozta fel tudományosan, s 
ezé r t az angolok részéről nagy elismerésben, egész magas 
ki tüntetésekben is részesült. Neve világhírűvé vált, de ha-
zánkhoz való ragaszkodását híven őrizte, több jó b a r á t j á -
val áll t bizalmas érintkezésben Ázsia, szívéből is. 

Akadémiánk 1905-ben választot ta meg külső tagjává, 
akkor még a lahorei Pundzsáb-egyetem igazgatóját , akit 
akkoriban főleg a szanszkrit nyelv s az indoskytha törté-
nelem és é remtan érdekelt. Vámbéry Ármin és Goldziher 
Ignác voltak a ján ló i . Azóta tudományának köre nagyon 
kiszélesedett , neve e l te r jed t a világon. 

Halá la idegenben történt, csak nevének és emlékének 
tehetünk tisztességet. 

Holub Józseí 1. tag gyászbeszéde Ereky István r. tag 
ravatalánál, 1943, május 26-án, 

A Magyar Tudományos Akadémia mély gyászát és 
utolsó köszöntését kifejező koszorúval búcsúzom Tőled, 
fe le j thete t len Tá r sunk és kedves Bará tunk! 

A magyar tudomány nagyérdemű munkásától búcsú-
zom, aki több min t négy évtizeden át dolgoztál f á radha ta t -
lanul és gazdagítot tad jogtudományunk hata lmas területé-
nek számos részét ú j eredményekkel , s aki t Akadémiánk 
mél tónak ta lá l t a magyar tudós legnagyobb ki tüntetésére: 
a Nagy jutalomra is. 

Tudományos munkásságod célja az volt, hogy a köz-
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igazgatást, az állam életének ezt a mind gazdagabb, vál-
tozatosabb és méreteiben is mind nagyobbá váló „cselekvő 
részét" ismerhesd meg és legmélyebb alapjai ig e l ju tva , vi-
lágosan fe l tárhasd közigazgatási rendszerünk végső elveit. 

Óriási feladat volt ez, a Te lelkes munkabírásod, 
biztos módszered és a rokon terüle teket felölelő széleskörű 
ismereteid azonban lehetővé tették, hogy megbirkózzál 
vele, mer t az igazi tudós önfeláldozó munkájával a jog-
elméleti, módszertani és jogszabály tani kérdések sok el-
mélyedést kívánó t isztázásával a l apoz tad meg közigazga-
tástani munkásságodat , — másfelől pedig ugyanolyan lel-
kesedéssel mélyedtél el tudományszakod önzetlen, a láza-
tos szolgálatában jogtörténetünk megfelelő területeinek és 
kérdéseinek tanulmányozásában is, mer t jól tudtad, hogy 
caeca sine história jurisprudentia, hiszen jogunk is mélyen 
gyökerezik a multunkban. Tudományos munkásságodnak 
ez a ké t i rányú beáll í tottsága ha ta lmas anyagot állított 
Eléd, de Te biztos kézzel uralkodtál r a j t a . 

A magya r helyhatósági önkormányzat volt az a terü-
let, amely legjobban a szívedhez nőt t . Egyforma gondos-
sággal vizsgáltad itt a felmerülő kérdések jogtörténeti és 
tételes jogi részét — s ami még becsesebbé teszi idevágó 
nagy munkásságodat , a laposan belemélyedve az angol, a 
francia és a német rendszer tanulmányozásába, gazdag 
anyagot nyer té l és nyú j to t t á l az összehasonlí tásra is. 

Legutolsó tanulmányodban, amel lyel az Erzsébet-Tu-
dományegyetemen foglal tad el tanszékedet , mesteri kézzel 
ra jzol tad meg a modern magyar közigazgatás kialakulását . 
S amint az országgyűlésekkel foglalkozó egyik, szintén 
alapos jogtörténeti kutatásokon nyugvó tanulmányodban 
nyomatékosan mutat tál r á arra , hogy „mai par lament i au-
tonómiánk és mai par lament i e l j á r á sunk nem máról-
holnapra készült parvenű-alkotás, hanem szoros összefüg-
gésben áll régi jogunkkal", — úgy i t t is magyar lelked 
büszkeségével emelted ki egyfelől azt , hogy 48 előtt i ren-
dészetünk bátran kiá l l ja a versenyt bármely más állam 
akkori rendészetével, másfelől pedig azt, hogy az elesett-
ség nehéz éveiben milyen hata lmas erőfeszítéseket tett 
agyoncsonkított , kísnépességű, szegény országunk, hogy 
a szociális közigazgatás követelményeinek minél jobban 
megfelelhessen. 

Vára t lanu l és a magyar tudomány végtelen vesztesé-
gére korán hullt ki a toll munkás kezedből, kedves Tár-
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sunk. Itt fogsz nyugodni a Te kedves Dunántúlod földjé-
ben, ahova nagy út után — Eperjes, Pozsony, Szeged, 
Pécs voltak az állomásai — tértél meg; itt fogsz pihenni, 
nem messze második, zalai otthonodtól, ahol az autonóm, 
nemesi vármegye bölcsője ringott, amelynek tanulmányo-
zásában olyan nagy odaadással és szeretettel mélyedtél el. 

És nekem, aki halálod előtt pár órával, mit sem sejtve 
a közeli végről, munkatársaid közül utolsónak szorítottam 
meg baráti jobbodat és így búcsúztam Tőled: A viszont-
látásra Pécsett!, — most fájó szívvel, megrendült lélekkel 
így kell búcsúznom: Ereky István, kedves Társunk, felejt-
hetetlen Barátunk, nyugodjál békében. Isten Veled! 

Domanovszky Sándor t. tag búcsúztató beszéde 
Angyal Dávid t. tag ravatalánál, 1943. december 21-én. 

A Kir. M. Pázmány Péter-Tudományegyetem és böl-
csészeti kara, a Magyar Tudományos Akadémia és a Ma-
gyar Történelmi Társulat nevében jöttem utolsó búcsút 
mondani Angyal Dávidnak, a kitűnő tanárnak, a nagyér-
demű tudósnak, a ragaszkodó kollégának és a felejthetet-
len jó barátnak. Vele ismét a régi gárda egy nagy értéke 
hagyott el bennünket. Ebben a szomorú világban, amelyben 
napról-napra kevesebb lesz az, ami szép volt, amihez sze-
retettel és tisztelettel ragaszkodtunk, az ő távozása szegénye-
dést jelent és fájó sebeket hagy hátra hű tanítványok, ra-
gaszkodó kollégák és szaktársak, jó barátok és a munkáiban 
gyönyörködő tudománykedvelők között. Mintha egy régi fá-
nak utolsó levele hullott volna le, mintha egy büszke nem-
zetség fölött fordítanák meg a címert, amelynek nem 
maradt örököse. Angyal Dávid azok közé a történettudó-
sok közé tartozott, akik a politikai történetet művelték és 
a nemzet és mindenkori vezéreinek lelki alkatát, gondolat-
és érzelemvilágát boncolgatták. Nagy elmélyedéssel bo-
gozta ki a ható erők szálait és szövögette finom képekké 
nagy megértéssel és a művész intuíciójával, szigorú fele-
lősségérzettel és kritikával jól megrostált és megérett gon-
dolatsorait. Bethlen Gábor, Thököly Imre és II. Rákóczi 
Ferenc, Széchenyi István gróf és Ferenc József vonzották 
különösképpen s az ő tevékenységük és életmüvük sok 
érdekes és maradandó megállapítást, sok jellemző színt 
köszön az ő munkájának. Nem szorosan véve erre a föla-
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datra készült. Mély vonzalma a szellemi tényezők iránt 
eredetileg irodalmi életünk tanulmányozására ösztönözték 
s irodalmi megújhodásunk vizsgálatával indult el pályáján. 
Csak utóbb, Szilágyi Sándor környezetében és hatása alatt 
fordult érdeklődése a politikai élet története felé, lett a 
XVII. századnak és az akkori Erdélynek búvárává, majd 
a XIX. századi nagy reformkor specialistájává. Irodalmi 
tanulmányainak köszönhette erősen kifejlett formaérzékét, 
amely mindig művészi alakításra sarkalta, essayirodal-
munkat sok finom alkotással gazdagította és egy-egy 
halkszavú előadását valóságos élménnyé avatta. Megindu-
lásának korából Péterffy Jenő és Riedl Frigyes voltak 
legjobb barátai, életének végét pedig Károlyi Árpáddal 
való szoros barátsága aranyozta be. E mestereknek An-
gyal Dávid méltó társa volt s a magyar történetírás tör-
ténete nemcsak új megállapításainak gazdagságát fogja 
fényes betűkkel följegyezni, hanem írásművészetének 
formai tökéletességét, a gondolatnak és a szónak nagy-
szerű kezelését is ki fogja emelni. 

Nem a közélet hangos porondján aratta diadalait a 
szellemnek ez a szerény, elvonult munkása. De végzetes 
tévedés volna őt szobatudósnak hinnünk. A tudós erős 
meggyőződése, határozottan kialakított világképe Angyal 
Dávidnak nemcsak nagy írói kvalitásokat, mást is juttatott. 
Nem mehetek el szó nélkül tanári működése mellett sem, 
amely nem szorítkozott csak egyetemi tanári pályájának 
idejére. Ezek az érdemei indították Klebelsberg Kunó 
grófot arra, hogy Károlyi Árpád visszavonulása után a 
Bécsi Magyar Történetkutató Intézet vezetését, az ott dol-
gozó fiatal historikusok irányítását reá bízza. 

De emlékezzünk meg Angyal Dávid harcos alakjáról 
is. A meggyőződés erős jellemet fejleszt. És ezt az inkább 
lágynak látszó tudóst az élet kegyetlen játéka az ország 
egyik legkritikusabb pillanatában, az összeomlás utáni 
forradalmak idején juttatta a bölcsészeti kar dékáni szé-
kébe, amelyben neki kellett kivédenie azt a rosszindulatú 
rohamot, amelyet a forradalom a szellem e vára ellen irá-
nyított s amely legélesebben éppen a bölcsészeti kar ellen 
irányult és ennek életét forgatta föl a legdurvábban. Azon-
ban a sötét napokban Angyal Dávid volt az egyetem, a 
tudomány és a szellem érdekeinek leggerincesebb védője. 
Felejthetetlen az a törhetetlenség, amellyel szembeszállt 
a durva erőszakkal, az a határozottság, amellyel küldött-
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ségekben a ha ta lom birtokosai előtt jogainkat védelmezte, 
az a lendület és az a keménység, amel lyel tiltakozások-
ban a törvényes rend mellet t síkra szállt . A z eredmény a z 
volt, hogy a dékáni tiszttől e lmozdítot ták és tanszékétől 
is megfosztották. A bölcsészeti kar azzal fe jez te ki i rán ta 
érzet t t iszteletét és há lá já t , hogy a törvényes rend helyre-
áll í tásával a szokás e l lenére ú j ra megválasztotta őt dé-
kán jává . 

Fe le j the te t len kedves barátunk, Angya l Dávid, e l jö t -
tünk koporsódhoz, hogy tanúságot tegyünk melletted, a 
tudós, a t aná r és az ember mellett . Nem a mi feladatunk, 
hogy mérlegel jük, miben voltál nagyobb. A z Üristen ítélő-
széke előtt az ember áll. Véletlen, hogy ez az ember éppen 
tudós lett, mint tudós mindenesetre magasan kiemelkedett 
és megnyugvással m o n d h a t j a : „Uram, ami t rám bíztál, 
azzal híven sáfárkodtam." De az Üristen nemcsak ezt 
fogja javadra írni, az ember t fogja nézni és az t fogja mon-
dani: „Egész ember voltál ." Mi pedig, kedves Barátunk, 
köszönjük Neked azt a sok szépet, aminek általad osz-
tályrészesei let tünk. Műveidben élsz tovább is s amíg mi 
élünk, akik Veled együtt működhet tünk, személyiséged 
emléke sem fog elhalványulni . Kedves Barátunk, Isten 
Veled! 

Dudich Endre r, tag gyászbeszéde Tuzson János 1. tag 
ravatalánál, 1943. december 21-én. 

Mélyen Tisztelt Gyászoló Közönség! 
Mélyen megrendülve, gyászoló szívvel és lélekkel ál-

lok itt, hogy a M. Kir. P á z m á n y Péter-Tudományegyetem 
és a Magyar Tudományos Akadémia nevében búcsút ve-
gyek dr. T u z s o n János professzor úrtól. 

A magyar puszta ra jongója , a magya r tá jak virágai-
nak szerelmese, a scientia amabilis nagynevű művelője 
nincs többé. 1870-ben születe t t Szászcsanádon és élete a 
kuta tó és ok ta tó természet tudós élete volt. Okleveles e r -
dész és bölcsészetdoktor, ak i először Selmecbányán t aná r -
segédeskedik, m a j d ad junk tus lesz és mint helyettes t aná r 
a d j a elő ott a növénytant 1902-től 1904-ig. Ekkor a buda-
pesti műegyetemre kerül, ahol hamarosan (1905) magán-
tanár i képesí tést nyer. 1909-ben a M a g y a r Tudományos 
Akadémia vá lasz t j a tagjai közé, 1912-ben a Magyar Tudo-
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mányos Akadémia megbízásából nagy tudományos ku t a tó 
utat tesz a délorosz pusztákon, a Dnyeper től az Arai tóig, 
tanulmányozva ott a klima és a növényzet összefüggését. 
Ugyanebben az évben a budapest i tudományegyetem h í v j a 
meg a növényrendszertani és növényföldrajz i tanszékre. 
Ezen működöt t 1940-ben bekövetkezett nyugdíjba vonulá-
sáig. Azóta is szakadat lan munkában élt, amíg életét az 
alat tomos kór ki nem oltotta. 

Tuzson János vérbeli botanikus volt, akinek közel 50 
éves tudományos múl t ja és 28 éves egyetemi tanári mű-
ködése mély nyomot hagyott a magyar botanika tör téne-
tében. Mint kutató és mint oktató, egya rán t új utat , ú j 
i rányt és ú j színt jelentett hazánkban a növényrendszer tan 
és növényfö ldra jz területén. 

Mint erdész gyakorlati, erdészeti és mykologiai ké rdé-
sekkel foglalkozott és ebből az időből e r e d ő érdeklődése a 
gombák iránt élete végéig megmaradt . A gyakorlati isme-
retek megtermékenyítet ték az elméleti tudós kuta tása i t . 
Ha nem lett volna erdész, botanikus és phytogeográfus 
egy személyben, talán soha sem jutott volna el élete nagy 
témájához, a Nagy Alföld gazdasági kihasználásához. 

Eredménnyel foglalkozott kövesült növényekkel is. 
Mint palaeobotanikusnak, nemzetközi viszonylatban is hír-
neve volt. A híres tarnóci kövült fa, a P inus Tarnócensis, 
és a Zsilvölgy harmadkori pá lmája , a Ju rány ia hemiflabel-
lata, többek közt, örökké megőrzik emlékét e területen. 

A kihalt növényekkel való foglalkozás szabta meg 
lelki beál l í tot tságát két legfőbb kutatási területén, a ma-
gyar f lóra vizsgálatában és a növények rendszerezésében. 

Nagy lelkesedéssel és odaadással ku ta t t a hazánk nö-
vényvilágát, de soha sem volt egyszerű florista, hanem 
mindig mindent a fej lődéstörténet , a flóragenezis szem-
szögéből nézett . A délorosz puszták tanulmányozása meg-
adta neki a kellő alapot és távlatot a Magyar Alföld nö-
vényföldra jz i megítéléséhez. Felfedezte, ismertette és tu-
dományosan értékelte a bátorligeti őslápot. Ku ta tása i 
a l a p j á n megír ta a Magyar Alföld növényföldrajzi tagozó-
dását . Kiegészítette ezeket az Alföld ása tag növényeinek 
ismertetésével, megállapítván, hogy Alföldünk közepén 
valamikor cirbolya- és törpefenyő élt, és ennek megfelelő 
volt a k l imája is. Eredményei egészen ú j megvilágításba 
helyezték a magyar medence jégkori növényzetéről val lot t 
nézeteket . Mindaz, amit azóta az Alföldről fej lődéstörté-
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neti és növényföldrajzi szempontból írtak, Tuzson János 
alapvető munkáiból indult ki és abban gyökerezik. 

Mint rendszerező botanikus, mindig a fejlődéstörténe-
tet tartotta szem előtt és minden ilyen tárgyú munkájának 
ez volt a vezető eszméje. Ez vezette, amikor módosította 
a növények Engler-féle rendszerét és egy fejlődéstörténe-
tileg megokolt, egységeiben és összefüggéseiben természe-
tesebb rendszert alkotott. Ebben a szellemben írta meg 
„Rendszeres növénytan" c. munkájának két kötetét. Ez a 
mű nemcsak hatalmas tudományos teljesítmény volt, ha-
nem egyszersmind az első modern magyar növényrend-
szertan is. Mint kitűnő tankönyv, nemzedékekre megszabta 
az egyetemi hallgatóság növényrendszertani kiképzését. 

Tuzson Jánosban az elméleti tudós soha sem tudta 
elnyomni a gyakorlati szakembert. Amerre járt, a tájat, 
az erdőt mindig az erdész szemével látta. így fordult 
azután teljes botanikai tudományos felkészültségével a 
Nagy Magyar Alföld felé. Szívügye volt az Alföld sorsa, 
gazdasága és gazdagsága, boldogulása. Fanatikusan dol-
gozott, hogy az alföldi fásítást és gazdálkodást tudomá-
nyosan megalapozott irányba terelje és az Alföldet azzá 
tegye, amiként az ő lelkében élt: tejjel és mézzel folyó 
boldog, termékeny, minden talpalatnyi földön megfelelő 
növényt termelő Kánaánná. Egyike volt azon ritka tudó-
soknak, akik tudományuk határain túl meglátják és érté-
kelik azokat a problémákat, amelyek tudományuk gyakor-
lati alkalmazásából erednek és amelyeknek megoldása 
sokszor oly nehéz, ő szívvel-lélekkel beállt azok közé, 
akik az Alföld problémáit megoldani kívánták. Hervadha-
tatlan érdemeket szerzett magának azzal, hogy az Alföl-
det, mint nemzetgazdasági termelő területegységet, vizsgá-
lódásai körébe vonta és sok tapasztalata alapján értékes 
gondolatokat és terveket terjesztett a nemzetgazdászok, 
technikusok és az alföldi mezőgazdászok vezető körei elé. 

Nagy kutatót, szervezőt és rendszerezőt, az ifjúság 
nagy barátját, egyetemünk példás munkásságú tanárát, 
Akadémiánk buzgón dolgozó tagját vesztettük el szemé-
lyében. Emlékét alkotásai őrzik a tudományban, őszinte 
szeretetünk pedig szívünkben. A magyar táj, a Magyar 
Alföld soha sem fogja elfelejteni rajongó kutatóját. Tuzson 
János Professzor Ür, búcsút integet feléd a puszta árva-
lányhaja, utánad sóhajt Bátorliget lápi nyírje és nevedet 
suttogják Bátorliget ezüsthársai. Álmodj szépet az Alföld 
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pusztáiról, amelyek felett annyiszor szárnyalt képzeleted 
és legyen Neked könnyű az az édes magyar anyaföld, 
amelynek boldogulásáért oly lelkesen dobogott a szíved és 
oly melegen lángolt a lelked. 

Isten Veled Tuzson János Professzor Ür, nyugodj 
békében, emléked mindig élni fog közöttünk! 

Pukánszky Béla 1. tag gyászbeszéde Petz Gedeon t. tag 
ravatalánál, 1943. december 23-án. 

Mély megilletődéssel, szomorodott szívvel állunk 
ravatalodnál, szeretett és tisztelt Mesterünk, Petz Gedeon! 
Most, hogy a Magyar Tudományos Akadémia és régi 
tanítványaid nevében örökre búcsúznom kell mindattól, 
ami benned földi volt, fájdalmasan érezzük veszteségün-
ket és árvaságunkat, mely elmúlásoddal reánk szakadt. 
Tudjuk, hogy az isteni Gondviselés hosszú élettel aján-
dékozott meg, melyet Te becsületes, lankadatlan, ered-
ményekben gazdag munkában töltöttél el, mindig éber 
lelkiismereted szinte kínzó szigorával vetve számot cse-
lekedeteiddel; tudjuk azt is, hogy tanításod, szellemed 
tovább él közöttünk — de mégis fájdalmas a búcsú, mert 
érezzük, hogy eltávozásoddal életünk egyik munkás sza-
kaszától, énünk jobbik felének egy részétől kell meg-
válnunk. 

Életed útja az evangelikus paplakból indult ki, mely 
évszázadokon keresztül a nyugati keresztény szellemiség-
nek a magyarság igaz szeretetétől áthatott sok munkását 
adta hazánknak. Gyorsan felfelé ívelő pályádon alkalmad 
volt legjobb képességeid kifejtésére, s Te a reád bízott 
javakkal mindig híven sáfárkodtál. Mint tanár nemzedé-
keket neveltél fel, gondosan ügyelve arra, hogy szaktu-
dományodat, a német nyelvtudományt a magyar kultúra 
szolgálatára add át tanítványaidnak. Mint tudós nemcsak 
az általad művelt kutatási területet gazdagítottad mara-
dandó eredményekkel, hanem termékeny ösztönzéseket 
adtál a magyar nyelv- és irodalomtudománynak is. Leg-
igazibb értékeidet — úgy gondoljuk — mégis nemes 
emberi lényedben tiszteltük, abban a mértéktartó böl-
cseségben, emelkedett erkölcsi felfogásban és tiszta igaz-
ságszeretetben, mely évtizedekre tudományos életünk 
egyik vezérévé emelt. Ezek az értékek szerezték meg azt 
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az osztatlan tiszteletet és becsülést, mely tudományos 
köreinkben övezett, ezek biztosították szavad, állásfog-
lalásod súlyát tudományunk elvi kérdéseiben is. 

Igaz tisztelet és megbecsülés vett körül Akadémián-
kon is, melynek közel félszázadon keresztül voltál mun-
kás tagja. Akadémiánk keretében végzett működésedben 
is mindenkor a magyar föld őszinte szeretete, az igazság-
keresés tiszta szándéka vezetett, melyet minden igaz 
tudós legfőbb erkölcsi parancsnak kell hogy érezzen. 
Akár a hazai, — elsősorban német — nyelvjárások rend-
szeres feldolgozásának megindításával törekedtél haté-
konyabbá tenni a magyar földet összetartó történelmi 
erőket, akár tudományos munkatervekhez, vagy a meg-
felelő munkatársak kiválasztásához volt szavad — írá-
said, szavaid, állásfoglalásod mögött mindig ott éreztük 
a tudománynak tett hűségesküd eleven kötelező erejét. 

Most fájdalmas szívvel búcsúzunk Tőled, Lelked az 
örökkévalóságba száll, ahová Istenbe vetett megingatha-
tatlan bizalommal régóta készültél. Reánk, itt maradt 
tanítványaidra vár a feladat, hogy tovább emeljük az 
épületet, melynek alapjait gondos, munkás kezed rakta le. 
A válság felé sodródó szellem munkása talán sohasem 
küszködött olyan gyötrő kételyekkel, mint épen ma; de 
hisszük azt is, hogy mindaddig, amíg olyan példák állnak 
előttünk, amilyent Te adtál, amíg szellemed közöttünk él, 
küzdelmünk nem lesz eredménytelen. Ezzel a felemelő 
hittel kísérjen hálánk és kegyeletünk utolsó utadra, fe-
lejthetetlen mesterünk, Petz Gedeon. Isten Veled! 

Rybár István r. tag gyászbeszéde Pogány Béla r. tag 
ravatalánál, 1943. december 27-én, 

Valami megfoghatatlan tragikus balsors sújtja ma a 
magyart. A világégés nagy vérzivatarában a harctereken 
legjobbjaink esnek el a magyar életért és jövőért folyó 
nagy küzdelemben, s itt a hazában a tudomány küzdőterén 
is rendeket kaszál ma a halál. A közelmúltban rövid idő-
közben hat kiváló tudóstársunkat temettük el, s ma ismét 
összejöttünk, hogy utolsó útjára kísérjük jeles fizikus tár-
sunkat Pogány Bélát. 

Gyászoljuk benne a kiváló tudóst, aki különösen fény-
tani vizsgálataival nagy érdemeket szerzett. Megvizsgálta 
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a fémrácsokról e lhaj l í to t t fény polározási á l lapotá t , az 
rgen vékony, porlasztot t fémrétegek optikai és elektromos 
sajátságai t , megismételte a híres Harres-féle kísérletet , s 
az addigiaknál nagyobb pontossággal igazolta az e r r e vo-
natkozó elméleti következtetéseket. De talán legnagyobb 
érdeme, hogy a legkényesebb igényeket is kielégítő spek-
troszkópiai laboratóriumot rendezet t be intézetében, ahol 
kezdetben ő, később kiváló munkatársa i a molekula-szín-
képek részletes analizálásával el ismert eredményekkel 
gazdagították a tudományt . 

Munkássága az elmúlt utolsó évtizedben gyakorlati 
i rányba fordult . A gyakorlati geológia céljaira külföldön 
már régóta nagy sikerrel a lkalmazot t szeizmikus kutatási 
módszer t bevezette hazánkban és e geofizikai felvételekhez 
használatos kondenzátor mikrofonokat javítva, maga is 
készített egy szeizmikus készüléket, amelyet sikerrel al-
kalmazot t a földalat t i geológiai a lakula tok felderítésében. 
E kondenzátor-mikrofonokat bevezette a haditechnikába 
is, amennyiben a tüzelő ágyú helyének akusztikai úton tör-
ténő meghatározására használatos mikrofonokat az általa 
javítot takkal helyettesítette. 

Tudományos kutatásai t a Magyar Tudományos Aka-
démia két ízben is kitüntette; 1937-ben a Marczibányi-, 
1942'ben pedig a Berzeviczy-díj jal jutalmazta. 

Tudományos érdemeihez méltóak azok, amelyeket 
mint tanár a tudósképzés terén szerzett . Spektroszkópiai 
laboratóriumában iskola alakult, amelyből számos értékes 
dolgozat látott napvilágot. A sors tragikuma, hogy kevés-
sel ezelőtt vesztette el legkiválóbb munkatársát , e spek-
troszkópiai laboratórium szellemi vezetőjét. 

Mint számos tudományos társula t tagja tevékenyen 
vett részt a magyar szellemi élet fejlesztésében. A Magyar 
Tudományos Akadémiának 1918 óta levelező, 1931 óta 
pedig rendes tagja . A Báró Eötvös Lóránd Matematikai 
és Fizikai Társula tnak hosszú ideig titkára és 1942 óta 
e lnöke volt. 

Búcsúzom Tőled, Pogány Béla a Magyar Tudományos 
Akadémia, a Báró Eötvös Lóránd Matematikai és Fizikai 
Társu la t nevében, s ez intézmények koszorúit helyezem 
ravata lodra hálás elismerésük jeléül. 

Emlékedet kegyelettel őrizzük meg. Neved él alko-
tásaidban, különösen spektroszkópiai laboratóriumodban, 
amely mint eddig, továbbra is az á l ta lad megszabott irány-
Akadémia i Ér tes i tö . 
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ban vesz részt a magyar tudomány művelésében és fej-
lesztésében. 

Pogány Béla, kedves barátom, Isten Veled! 

Rédey Tivadar 1. tag gyászbeszéde Keményfy János 1. tag 
ravatalánál, 1943. december 29-én. 

Tisztelt gyászoló Közönség! 
Hatodfél esztendeje nyújtotta át a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia az elismerés koszorúját Keményfy János-
nak, sok évtized csöndes, de annál tartalmasabb, lelkiis-
meretes és ízlésfejlesztő hatásában oly igazán üdvös mun-
kájának elismeréséül. Most — fájdalmas hamarsággal — 
már egy másik koszorút bízott reám, hogy ravatalára 
helyezzem. 

Rövid volt akadémikus pályája, a mi kötelékünkben, 
de ezekhez az éveihez mindig hozzáéreztük, becsülésünk-
ben, a tudományos világ hálás köztudatában hozzászámí-
tottuk mindazt az értékes tudósi és pedagógusi szolgálta-
tást, amellyel nevét maradóan beírta a magyar közmű-
veltség évkönyveibe. 

írói avatását még Gyulai Páltól kapta, ennek Buda-
pesti Szemléjében lépett fel harmincöt évvel ezelőtt, 
Petőfi költészetéről írt, mély hagyománytiszteletben gyö-
kerező, de sok új szempontra is figyelmeztető tanulmány-
sorozatával. Lépteit a szaktudomány s a művelt olvasók 
szélesebb köre is nyomban megkülönböztetett figyelemmel 
kísérte. De ezek a lépések csakhamar jó egy évtizedre 
eltűntek, előbb a vidéki tanárélet bozótjában, majd az 
első világháború irdatlanában. 

Csak férfikora delén túl került fel a tudomány köz-
pontjában, magával hozva bácskai és kúnsági gyermekem-
lékeit, székelyföldi tanári éveinek soha nem fakuló be-
nyomásait, s harctéri helytállásának soha nem emlegetett 
érdemrendjeit. Itt a fővárosban is az oktató szóval és 
irányító írótollal harcolók küldetéses arcélén helyezkedett 
el, nagy rátermettséggel az oktatásra és irányításra, és 
méltóan küldetéséhez. 

Tormay Cecil jóemlékű, a maga idején fokozottan is 
fontos rendeltetésű Napkeletének nyolc éven át ő volt 
lelkes és lelkesítő munkavezetője, s mi, akik ott köréje 
tömörültünk, sohasem felejtjük el körültekintő gondossá-
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gát, ritka tapintatát, baráti meleg szívét. Mindenkinek 
útját gyengéden egyengette, csak a maga végzett munkáját 
nem helyezte soha kirakatba. 

De azért a magasabb őrhelyekről ebben a csöndes 
elszigeteltségében is váltig szemmel tartották, s amikor 
Akadémiánk tagjai sorába emelte, valóban nem kellett érte 
messzire mennie: irodalomtörténeti és nyelvművelő bizott-
ságában akkor már évek óta helyet foglalt; így az új tag-
társban régi barátot köszönthetett. 

S ha valakiben, Keményfy Jánosban csakugyan mind 
jó barátunkat szerettük és tiszteltük. Kevesekben olyan 
eleven a tagtársi és baráti szodalitás szelleme, mint volt 
ebben a higgadt szavú, halk humorú férfiban, aki székfog-
lalása tárgyát is stílusosan választotta meg, amikor Mik-
száth Kálmán humoráról értekezett. Keményfy azok közül 
való volt, akik a bírálat természetes bátorságát sohasem 
tévesztik össze a kritikusi kötekedés eléggé elterjedt gya-
korlatával. 

Elomlásának friss gyászába ezért is vegyül most, 
ravatala mellett, meleg emberi valóját sirató könnyeink 
fájdalma. 

A Tudományos Akadémia kegyelete a még sok fel-
adat elvégzésére kiszemelt, hű és megbízható munkásnak 
könyörtelenül félbeszakadt pályáján virraszt. 

De mi, egyenkint, az elköltözött tagtársai és hívei, 
szívünkön is érezzük e komor pillanat nehéz ütését. 

Szeretett Barátunk, pihenj meg az Ür békéjében! Áldó 
lelkünk Veled, és áldott emléked velünk! 

IX. 
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