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A BUDAPESTI PHILOLOGIAI TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE.
1885. decz. 27.

L E lnök i mega]rltó b «uéd .

Tisztelt közgyűlés! A mióta a Budapesti philologiai Társaság 
fennáll, a mi ma már tizenegy éve, mindig engem ért az a kitün
tetés, hogy a társaság elnöke legyek. A bizalom kötelez : nemcsak 
hálára, hanem felelősségre is. Úgy de a társaság működésének 
sikere nemcsak az elnöktől, nemcsak a választmánytól, hanem a 
társaság összes tagjaitól függ. A felelősségben tehát többé-kevesbbé 
mindnyájan oszto6zkodnnk s ez s a minden oldalról tapasztalt 
buzgó támogatás bátorított engem mindannyiszor arra, hogy az 
elnöki helyet mindig njra meg njra köszönettel elfoglaltam.

Az elnök nyilvános functiói közt a legelső minden esetre az, 
a mikor a közgyűlést megnyitja s a közgyűlés szine előtt a társa
ság működéséről vagy teendőiről értekezik.

Azt a kérdést vetvén föl magamban, milyen thémával foglal, 
kodjék mai megnyitó beszédem, azt láttam, hogy alig van olyas, 
amit előbbi alkalmakkal már szóba nem hoztam volna, s amit 
ezennel is nem jó voln a részint tagtérsainknak részint a nagy 
közönségnek újra elmondanunk.

Az 1875. évi megnyitó beszédem a philologiai társaság szük
séges voltát, jogosultságát fejtegette s megfelelt amaz ellenvetésre, 
hogy a tudósok munkásságát nem kellene a Magyar tudományos 
Akadémiától elvonnunk az által, hogy a philologia számára külön 
társaságot alkotunk; megfelelt ama kérdésre, hogy a mit mi 
teszünk, nem tehetnők-e ugyanazt az országos tanáregyesület kebe
lében is.

Az 1876. évi beszédem feltüntette a fiatal társaság remény
keltő munkásságát. Ezzel kapcsolatosan figyelmébe ajánlotta a 
társaságnak a kritikát, melynek kellékeit röviden vázolta. Ott idéz
tem a magunk buzdítására a Tamerlanról szóló keleti legendát, 
mely méltó, hogy minden ember emlékezetébe vésse, ott idéztem 
Ritschlnek komoly törekvéseinkre vonatkozó szavait, melyek min
den igaz hazafit nagyobb munkásságra lelkesíthetnek.

Az 1877. évi beszédem a társaság állapotán és három évi 
munkálatain kívül az 1877. január havával megindult Egyetemes
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Philologiai Közlönyről s a tervbe vett philol. encydopaediáról 
szólott.

A társaság 4. és 5. évi működéséről szólt az 1879. évi beszé
dem. A rendes beszámoláson kívül különösen még három dolgot 
foglalt magában: rövid megemlékezést Loos József volt tagtár
sunkról, a ki nyomtalan eltűnt s még ma sejn tudni, mily gyászos 
véget ért; megemlékezést az Eötvös-szobor ünnepéről, s végre 
annak a kijelentését, hogy a philologiára nekünk magyaroknak is 
szükségünk van, s mi semmi szín alatt sem ismerhetjük el azt, 
hogy ez vagy az a tudomány ennek vagy annak a nemzetnek a 
kiváltsága.

Az 1880. évi kögyülés arra volt hivatva, hogy alapszabálya
inkat akként módosítsa, hogy a társaságot anyagi támogatást 
biztosító szilárdabb szervezetűvé tegye. A lényeges átalakulás 
küszöbén helyén volt, hogy beszédem a társaság egész múltjának 
működését röviden bár, de részletesen elősorolta.

Az 1881. évi beszédem rámutattatott arra a külömbségre, a 
a mely a mostani philol. irodalmunk s a régibb között van, s hogy 
az örvendetes haladást, a szigorú philol. módszernek köszönjük. 
A philol. módszer tüzetes méltatására s a philol. kritika jogos védel
mére kel 1882. mondott beszédem. A végén különös figyelmükbe 
ajánlom a társaság tagjainak azokat a thémákat, melyeknek tudo
mányos feldolgozása eddigelé még meg nem történt s egyenesen 
minket magyarokat illet. Minduntalan jönnek hozzám azzal a kér
déssel, milyen thémával foglalkodjanak. Azért újra figyelmeztetem 
a tisztelt tagtársakat azokra a dolgokra, a melyeket a Philologiai 
Közlöny VII. évfolyamában olvasható akkori beszédemben tanács
kép elmondottam.

Az 1883. évi beszédem a classicusok fordításának ügyét tár
gyalja. Ismerteti a Magyar tudományos Akadémiában megalakult 
Classica-philologiai Bizottság ügykörét s fordítási vállalatát, felszó
lítja tagtársainkat a közreműködésre s elmondja, mily eljárást kell 
követniök azoknak, a kiknek tehetségük és kedvük van fordítást 
vállalni. Ez is olyan dolog, a mit minden közgyűlésen újból lehetne 
elmondani. Figyelmükbe is ajánlom a t. tagtársaknak a Philol. 
Közi. VIII. 88—93. lapjait, a hol ama beszédem olvasható s egyút
tal Anakreonom Előszavát is, a mely a Class-philol. Bizottságról 
tüzetesen értekezik.

Tavaly volt társaságunk alapulásának 10. évfordulója. Beszé-
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dem, melylyel a tavalyi közgyűlést megnyitottam, társaságunk 
külső történetét vázolta röviden, de lehető pontosan. E leírás okve- 
tetlen érdekes mind azokra nézve, a kik társaságunk iránt érdek
lődnek, 8 nevezetesen azokra nézve, a kik tagjaink sorába lépni 
óhajtanak.

íme tisztelt közgyűlés! eddigi megnyitó beszédeim thémái.
Ma, mikor két kitűnő tudóst: Georges Károly Ernőt és Torma 

Károlyt szándékunk tiszteleti tagoknak megválasztani, s ebbeli 
indítványunkat a t. közgyűlés szíves pártolásába ajánljuk, miről 
lehetne alkalmasabban szólanom mint arról, hogy: a philol. tár
saság az érdem iránti hódolatot is egyik kötelességének ismeri.

E kedves kötelességnek eddig is megfeleltünk s ezentúl is 
meg akarunk felelni. Emlékeztetem a tisztelt közgyűlést ama kis 
ünnepre, melyet 1875. decz. 1. Szabó István Írói pályájának 50 éves 
jubileumakor ültünk.

Jegyzőkönyveink csak száraz hivatalos stílusban tesznek 
róla jelentést; de szép leírását adta Beöthy Zsolt a Fővárosi Lapok 
XII. évf. 277. számában. Minthogy az ezen ünnepen felolvasott 
üdvözlő iratok közül csak a magam görög verse nem jelent meg 
nyomtatásban,*) mert akkor még nem volt közlönyünk, más folyó
iratokba pedig nem igen ülhetett volna, hogy a Társaság hivatalos 
irataiban ennek is nyoma legyen, jónak látom azt az összepőrölyö- 
zött epigrammát emlékül ideiktatni:

Elxóva tríjvŐ’ éot$á>v Etétpavov, £éve, 'fvwfl-t Eápiova*
8fj|i.oo Ilavvovixoío rcéXeu 

óftvet Y«p icavpíaz vfjv jjlt)viv IlTjXeíSao, 
ojívsí tî v AapttáSao rcXávTjv.

o&xéft’ 'Ojjtfrjpebjc iî TfáXirjc bxóe éajisv áiteoftaí'
KaataXíSec Moóotqc vöv Ilavvovtx'fic.

Ttj) aí> cptXoc (láXa x a*P8 aif]{ispov, a> cpíXe iráatv,
'EXXáSo? épjtYjveö?, oejivé xotirjtá, £áp<i)v. 

tol fap ooi (pépojtsv juadoo; 6X1700? ts cptXoix; ts, 
ójtvoiróXcj) 8’ ojivov xa i £te<páv(j> oié<pavov.

*) Szabó István életrajza. Dr. Márki Józseftől. Arczképpel. Magyaror
szág és a Nagyvilág 1875. decz. 5. — Ötven éves működésének méltatása 
Pfeiffer Antaltól. Magyar Állam 1875. decz. 5. Idősb Budaváry József latin 
és Pap János magyar üdvözlő költeménye u. o.
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Magyar fordításban így hangzik:

íme Szabó István arczképét látod előtted:
A görög éneknek 6 magyar énekese:

Zengi hazánk nyelvén Aohilens Peleusfi haragját,
Zengi Odysseusnak hosszú kaland-ntait.

Nem titok ám többé a homéri nagy ének előttünk:
Frigyben együtt a magyar s hellasi Múzsa-sereg!

Mind szeretünk e miatt: örvendj'ezen ünnepi napnak,
Hellas tolmácsa, lant avatottja, Szabó t 

Vedd eme hálajelet: «kevesecske, de kedves* ajándék. 
Dalnokot illeti dal, s a (koszorúst* koszorú. *)

Nem kevesbbé szép ünnep volt az, melyet 1877. ápr. 8. a 
philologia újjászületésének 100-ik évfordulóján ültünk. Az nap volt 
épen száz éve, hogy Wolfot a göttingai egyetemen philologiai stu- 
diosus-nak beiktatták, az első eset, hogy valaki e néven egyetemi 
hallgatónak iratkozott. Az ünnep eszméjét a budapesti egyetem 
philologus hallgatói pendítették meg s azért az ünneplő szerep 
kiválólag ő nekik jutott. (Lásd Ábel Jenő Wolf és eláss, philologia 
czimü értekezését az Egyet, philol. Közlöny I. 428. sköv. lapjain 
Értesítő a budap. phil. társaság köréből II. évfolyam 2., 3.—4. lap.)

1878-ban Theodorus Géza halálának 400-dik évfordulóját 
ünnepeltük (Dr. Keleti Vincze, Közi. II. 446. sköv. lapjain).

1881-ben Heinsius Miklós halálának 200-ik évfordulóját 
(Dr. Fináczy Ernő, Közi. V. 758. sköv. lapjain).

Az idén Muretus halálának 300-ik évfordulóját (Némethy 
Géza, Közi. IX. 665. sköv. lapjain). *

Mikor Ritschl Frigyesnek, a jelen század princeps philol ogo- 
rum-ának halála hírét vettük, magam emlékeztem meg e nagy 
emberről az 1876. decz. 6. tartott gyűlésen. (Lásd közlönyünk I. 
168. sköv. lapjain).

Teuffel halálakor dr. Kont Ignácz tagtársunk járt el az érde
mes tudósról való megemlékezés tisztjében az 1878. ápr. 3. tartott 
ülésünkön.

P. Thewrewk Árpádnak «Egy veterán szanszkrit tudósunk*

*) «kevesec8ke, de kedves* Homérból vett kitétel. Az utólsó verset 
bajos volt fordítani, mert a görögben szójátékkal végződik. T. i. István 
keresztnév a görög stephanos, mi koszorút jelent. «Hozunk neked dalnoknak 
dalt, neked Stephanosnak stephanost*.
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t. i. Tamaskó Istvánról szóló teijedelmes értekezése, mely Közlö
nyünk V. évi. 177—191. és 275—293. lap. jelent meg, még külföl
dön is figyelmet gerjesztett.

Szepesi Imre emlékezetét Pfeiőer Antal újította meg előttünk. 
(Lásd Pesti Napló 1875. 107., 108. és 109. sz.)

Részt vettünk továbbá a Mantuában felállítandó Vergilius- 
szobor, az Aquilában felállítandó Sallustius-szobor, a gothai gym- 
nasiumban felállított Marquardt- szobor költségeinek fedezésére 
rendezett adománygyűjtésben.

Részt vettünk az Eötvös-szobor s a Fábián-emlék leleplezése 
ünnepében, részt a Miklosich, Bonitz, Spengel és Szilágyi István 
jubileumában.

A Fábián- és Szilágyi-ünnepről, minthogy mind a kettő a 
most lefolyt egyesületi évünkbe esett, még külön is meg kell emlé
keznünk, kissé bővebb jelentést kell tennünk.

Az aradi Fábián-ünnep, mely f. é. szept. 20. folyt le, a mint 
azt igen találóan megjegyezték róla, valóságos philologiai ünnep 
volt. Oly férfiúnak a házát díszítették emléktáblával, a ki különö
sen cl&ssicus-fordításaival érdemelte ki magának a hálás utókor 
elismerését.

Az élénk részvét, a kitűnő rendezés, az elmondott beszédek: 
fő leg  Jancsó Benedek gondosan kidolgozott, találóan ecsetelő, igazi 
eloquentiával előadó beszéde s Ballagi Mórnak s Tóth Lőrincznek 
fenkölt szellemű megemlékezései oly annyira emelték az ünnep 
niveauját, hogy a fővárosnak is becsületére vált volna. Ezen ün
nepre a Kölcsey-egyeBÜlet a Budapesti philologiai Társaságot is 
meghítta s én kedves kötelességemnek tartottam e meghívásnak 
engedni. Minthogy a Kisfaludy-társaság s a Budapesti tudomány- 
egyetem is felszólított volt, hogy az ünnepen képviselőjük legyek, 
mind a három testület részéről egy-egy koszorút vittem az emlék
tábla díszítésére. A leleplezés előtt Institoris Kálmán, Arad városa 
főjegyzője mondott az ünneprendező bizottság nevében érczes han
gon előadott lendületes beszédet. E beszéd után hullott le a lepel 
az arauybetűs márványtábláról s akkor léptem a tribüné közepére 
s a következő szavakkal fordultam az élénk részvétből áthatott 
nagy és díszes közönséghez:

Tisztelt közönség!
A Budapesti philologiai Társaság, a Kisfaludy társaság s a 

Budapesti tudomány-egyetem bölcsészeti karának nevében jelenek
PhilologUi KöM nj. X. 2. 16
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242 A PHILOLOGIAI TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE.

meg Arad városának magasztos ünnepén. A koszorú, melyet min- 
denik testület részéről hozok, csak egyszerű symbolnma annak a 
koszorúnak, melyet az ünnepelt férfiúnak saját érdemei fonnak 
maradandó neve közül. A rideg világ ugyan azt mondja, ha valaki 
tehetségeit hazájának szenteli, az nem érdem, az kötelesség. Meg
engedem ; de ha valaki hazafi erényeit úgy gyakorolja, kötelességeit 
úgy teljesíti, hogy embertársai közül kiválik, azt a történelem 
színe előtt bátran érdemnek kell felrónunk. Ily kiváló ember érde
mének hozza ma Arad városa s Arad városával együtt az egész 
nemzet hálás elismerése adóját.

Koszorúinkat azzal az óhajtással tűzzük emlékére, hogy vala
mint a Memnon-szobor, valahányszor a kelő nap sugara érinti, 
csodaszerüen megzendül: ép úgy szólaljon meg szívünkben hálánk 
és kötelességünk érzete, valahányszor Fábián emléke szemünkbe 
ötlik.

Éljen Arad városa, melynek ily dicső polgára volt, s éljen e 
dicső polgár emléke a jelen és jövő nemzedék örök buzdítására.

E rövid beszéden kívül még a következő emléksorokkal is 
járultam az ünnephez, a melyeket a bankett alkalmával osztottak 
szét:

Éljen e város, a mely márványtáblára jegyezte 
Hű polgárának érdem-övezte nevét.

Legszebb hála, hahogy méltó koszorúzza a méltót:
Ott van Arad neve is a haza pantheonán.

A mi a Szilágyi-jubileumát illeti, melyet f. é. nov. 17. ültek 
meg s mely mind az ünnepelt mind az ünneplők tekintetéből szin
tén első rangú ünnep volt, sajnálattal kell jelentenem, hogy abban 
csak írásban s nem személyesen vehettünk részt. Üdvözlő levelünk 
melyet az ünnepelthez intéztünk, így szólt:

Mélyen tisztelt Igazgató Ú r! Minthogy a Budapesti philolo
giai Társaság tagjai közül jelenleg egy sem ér rá, hogy a társaságot 
a f. é. nov. 17. Mármaros-Szigeten tartandó ünnepen képviselhetné, 
a választmány a mainapi ülésében azt határozta, hogy legalább levél 
útján fejezi ki az említett jubileumban való részvételét

Negyven évi tanárkodás, még pedig oly gazdag sikerrel, mely 
nemcsak Mármarosmegyére szorítkozik, hanem a jeles tanítványok 
által országszerte elteljed, méltó, hogy minden hazafi, minden haza
fias testület, részéről hálás elismerést arasson.
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A mi társaságunk tehát csak kellemes kötelességet teljesít, 
mikor Mélyen tisztelt Igazgató Urat jubileuma alkalmából, mara
dandó érdemeiért, a legmélyebb hálával s azzal a forró óhajtással 
üdvözli, hogy

Seras in offilum redeas dinque 
Lsetus intersis populo I

Budapesten 1885. nov. 11.

Ábel Jenő Ponobi T hewrewk Emil

a társaság L titkára. aBndapesti Philologiai Társaság elnöke.

E jelentés után áttérek a már fönt megpendített indítvá
nyunkra, melynek elfogadása tiszteleti tagjaink sorát két díszes 
névvel fogja gyarapítani. Budenz József, Hunfalvy Pál, Schott 
Vilmos, Télfy Iván és Vámbéry Ármin tiszteletbeli tagjainak közé 
iktatjuk ma Georges Károly Ernőt és Torma Károlyt.

Georges, a ki épen tegnap töltötte be 79. évét s múlt márcz. 4. 
ünnepelte doctoratusának 50. évfordulóját, ezelőtt 57 évvel, még 
mint lipcsei studiosus, lépett a lexicographiai pályára, a melyhez 
mindig hÜ maradt s melyen oly sikert aratott, a minőt egyes ember 
aratni képes. Az összes latin szótárak közül az övé a legmegbízha
tóbb, a legönállóbb, az ő szerzette kincséből élődnek a hasonló 
szótárak szerzői. Elvitázhatatlan érdemeit ismeri minden szakem
ber, s örömmel be is vallották az idei jubileum alkalmával, a mikor 
az ünnepelthez nemcsak Németország legkülönbözőbb részeiből, 
hanem Angolországból, Francziaországból és Oroszországból is 
érkeztek az elismerésről és háláról tanúskodó hódolatok. Az nap a 
góthai gymnasium Emestinum tanítótestülete, melynek 1839—1856. 
ő is tagja volt, egy fogadalmi táblaalakú feliratot nyújtott át neki, 
melynek szép latin szövegét dr. Ehwald szerzette, melyet az 
1885. évi Programm des herzogl. Gymnasium Emestinum zu 
Gotha 34. lapján olvashatni.

A mi minket magyarokat különös hálára kötelez Georges 
iránt, az, hogy ő ama kevés németországi tudósok egyike, a kik a 
magyarországi törekvéseket szíves örömmel s buzdító részvéttel 
méltatják.

A külföldinek adván udvariasságból az elsőséget, áttérünk 
másik ajánlottunkra Torma Károlyra. Szükséges-e mondanom, 
hogy ki ? nem ismeri-e nevét, működését minden művelt magyar 
ember ? Ismerik bizony csak azt nem ismerik eléggé, hogy hazai
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tudományosságunk ama kevés embereink közé tartozik, a kiket a 
külföld ijrazi tudósoknak elismer s hogy őt épen alapos, fáradhatat
lan volta miatt tőlünk irigyelik. Társaságunké volt ő eddig is. Ezen
túl azt akarjuk, hogy ne csak miénk, hanem kitüntett miénk legyen.

Ajánlom mind Georgest mind Tormát a választó közgyűlés
nek szíves figyelmébe s ezennel az 1885. évi közgyűlést megnyi
tódnak nyilvánítom.

Budapest 1885. deoz. 27.
Ponori Thewrewk Kmil.

n . Titkárt jelentés.

Mélyen tisztelt közgyűlést Az elmúlt társasági esztendőről,melyről 
szerencsém van a mélyen tisztelt közgyűlésnek jelentést tenni, alig 
mondhatok egyebet, mint amit mult évi titkári jelentésemben az 1884-ik 
évről mondottam, hogy t. i. bár a dolog természeténél fogva nem tün
tethet fel csillogó eredményeket, mégis a lassú bár, de biztos haladás 
kétségbevonhatatlan jeleit adja, hogy megnyugvással és megelégedéssel 
pillanthatunk rá vissza. És az imént lefolyt évre talán még inkább, 
mint az azelőttire, mert egyrészt nagyobb mértékben szaporodott társasá
gunk tagjainak száma, másrészt pedig annyira megközelítettük az 
egyensúlyt kiadásaink és bevételeink között, hogy biztosan remélhetjük, 
hogy a jövő esztendőben a deficit szó már nem fog szerepelni társasá
gunk költségvetésében.

Mig 1884-ben tagtársaink száma összesen tizennégygyel szapo
rodott, addig az elmúlt évben ismét 13 rendes és 36 levelező taggal, 
összesen 49 taggal szaporodott. Sajnos azonban, hogy ezen felette örven
detes haladással szemben, mely kivált egyetemi hallgatóink tudományos 
szellemét tünteti fel kedvező színben, mint minden évben, úgy ebben 
is több tagtársunk gyászos elhunytáról kell megemlékeznem. Ebben az 
évben vesztettük el Gajári Lajos reményteljes fiatal philologust, Knoll 
Károlyt, társaságunknak két esztendőn át buzgó pénztámokát, és Mai- 
mosi Károlyt, a jeles philologust és tanférfiút, választmányunk legbuz
góbb tagjainak egyikét, ki társaságunk ügyei iránt mindvégig a legoda- 
adóbb érdeklődéssel viseltetett. Áldás poraikra I — A jelentésem elején 
említett második örvendetes pontra, pénzügyi viszonyaink rendezésére, 
később, mikor a pénztárvizsgáló bizottság jelentését lesz szerencsém 
előterjeszteni, lesz még alkalmam visszatérni; azt azonban már itt kell 
felemlítenem, hogy a legfontosabb körülmény, melynek köszönhetjük 
az elért eredményt, a mult közgyűlés azon határozata, hogy társaságunk 
közlönyének terjedelmét a lehetőségig megszorítsuk. Közlönyünk 9-ik 
évfolyama csak 46 ívből áll, mig a 8-ik 63 ívből állott, 23 ívvel többől,

Digitized by LjOOQ Le



mint a mennyire kötelezve vagyunk. Reméljük azonban, hogy társasá
gunk viszonyainak javulásával a szerkesztőségnek ismét szabadabb kezet 
engedhetünk és oly tejedelemben adhatjuk ki közlönyünket, a milyenben 
a tudomány és az irodalom érdekei megkívánják.

Mert azt talán szabad e helyen is hangoztatnom, hogy közlönyünk 
ezen évben is megfelelt méltányos követeléseknek. Minden tudomány- 
szak, a melynek művelése fel van véve programmunkba, képviselve van 
benne, leggyengébben sajnos ismét a classica philolo gia, melynek pedig 
az első helyet kellene benne alapszabályaink értelmében is elfoglalni, 
mint a melynek nálunk az Egyetemes Philologiai Közlöny az egyedüli 
szaklapja. A felszólítás, melyet a múlt évben szakembereinkhez intéz
tem, hogy iparkodjanak Közlönyünk ezen hiányán segíteni, eredmény 
nélkül maradt, a classica philologia közlönyünk. IX-ik évfolyamában 
sincsen jobban képviselve mint volt a nyolozadikban, bár ami van benne 
classica philologiai tartalmú értekezés és könyvismertetés, szigorúbb 
követeléseknek is megfelel.

Avval az óhajtással fejezem be jelentésemet, hogy az Egyetemes 
Ph. Közlöny jövő évfolyamában a classica philologia nemcsak belső ér
tékre nézve meg fog maradni az eddigi niveaun, hanem kiterjedésre 
nézve is elfoglalja az őt megillető helyet. Dr. Ábel Jenő.

ü l. A pénitárriugili bisottság jelentése.
Mélyen tisztelt közgyűlés 1 A társaság választmánya bennünket 

alulirottokat avval bízott meg, hogy vizsgáljuk meg a társaság pénztárát 
és vizsgálódásunk eredményét a jövő évi költségvetéssel együtt a társa
ság ügyrendének 3-ik pontja értelmében terjeszszük a t. közgyűlés elé. 

Ezen megbízást a következőkben van szerencsénk teljesíteni:
A társaság bevétele 1885-ben: A társaság kiadása 1885-ben:

frt kr. írt kr.
1. Áthozat 1884-ről... ... 100 51 1. Az akadémia portásának 10 —
2. Előfizetés..................  504 30 2. A pénztárnok szolgá-
3. Tagdíj ..................  984 50 jának ..................  10 —
4. Oklevél....................... 16 — 3. A terem költsége ... 28 24
5. Akadémiai segély ... 1000 — 4. Visszafizetett tagdíj — 40
6. Visszakapott írói díj ... 23 — 5. * oklevéldíj 4 —
7. Postai megbízás költsége 1 37 6. > előfizetés 4 50
8. Egyes füzetekért ... ... 1 20 7. írói tiszteletdíjak __ 523 50

Összes bevétel 2630 38 8. A Franklin társulatnak 1000 —
Ezen kívül van még a társa- 9. A pénztárnok tisztelet-

ságnak egy 200 írtról szóló taka- díja ..120 —
rékpénztári könyvecskéje. 10. Könyvállványért ... 9 10

11. Törzskönyyért ...... 2 80
12. Postai megbízások költ

sége ........... . ... 26 53
Összes kiadás 1619 07

II. TITIfÁpi JELENTÉS. 2 4 5
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2 4 6  A PHILOLOGIAI TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE.

Az összes maradvány, melyet a jövő 1886-ik évre átviszünk, 891 
frt 81 kr. készpénzben és egy 200 írtról szóló takarékpénztári könyvecske.

Ennek kapcsán azt indítványozzuk a tisztelt közgyűlésnek, hogy 
Cserhalmi Samu úrnak, ki Knoll Károly halála óta a választmány meg
bízásából a pénz tárnok teendőit ideiglenei minőségben vezette, a fel
mentvényt megadja és a fentebbi jelentést vegye tudomásúl.

Egyúttal van szerencsénk a társaságnak a választmány által a 
jövő évre mepállapított költség*előirányzatát előterjeszteni.

A társaság bevételé 1886-ban: A társaság kiadása 1886-ban:
frt kr. frt kr.

1. Áthozat 1885-ből ... 891 81 1. A Franklin-társulatnak
2. Előfizetés................ . 600 — tartozunk ... ... 2426 72
3. Tagdíj ..................  1070 — 2. Az Egy. Pli. K. nyomta-
4. Tagdíj-hátrálék ......... 845 — tása_______  1400 —
5; Előfizetők hátráléka 100 — 3. írói tiszteletdíjak ... 500 —
6. Oklevelekért............. 40 — 4. A pénztárnok tisztelet-
7. Az M. T. Akadémia se- díja ............ . ... 120 —

gélye ______  1000 — 5. Folyó kiadások ______ 100 09
Összes bevétel 4546 81 Összes kiadás 4546 81

és egy 200 frtról szóló takarék
pénztári könyvecske.

Amint a mélyen tisztelt közgyűlés láthatja, biztosan remélhetjük, 
hogy a társaság deficitjét a jövő esztendőben egészen födözhetjük, sőt 
közlönyünket is valamivel nagyobb terjedelemben tehetjük közzé, föl
téve, hogy a tagdíj -hátrálókok (912 frt 40 kr.) legnagyobb része a választ
mány által praeliminált összegben (845 frt.) tényleg befoly. Felette 
kívánatos volna tehát, hogy társaságunk azon tisztelt tagjai, kik tag
díjukkal hátrálékban vannak, tartozásukat minél előbb rójják le és ez 
által lehetővé tegyék társaságunk anyagi viszonyainak rendezését. 

Ajánljuk e költségvetést a t. közgyűlésnek elfogadás végett. 
Budapesten, 1885. deoz. 27-ikén.
Ponori T hewrewk E mil Dr. Á bel Jenő.

elnök. Dr. H einrich Gusztáv.
Dr. Riedl F rigyes.

IV . Jegyiftktfnyv a  köagyűlésrftl.

Elnök: Dr. Ponori Thewrewk Emii. — Jegyzó: Dr. Ábel Jenő.
A társaság szavazóképes tagjai közül jelen voltak: Dr. Ábel Jenő, 

Dr. Angyal Dávid, Dr. Beöthy Zsolt, Dr. Csengeri János, Cserhalmi 
Samu, Dr. Fináczy Ernő, Dr. Fröhlich Róbert, Dr. Gyomlay Gyula, Dr. 
Heinrich Gusztáv, Dr. Kassai Gusztáv, Király Pál, Köpesdi Sándor,
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m.JEGYZŐKÖNYV. 247

Lintner Lajos, Dr. Magdola József, Dr. Maywald József, Dr. Peoz 
Vilmos, Dr. Riedl Frigyes, Szerelemhegyi Tivadar, Dr. Szilasi Mór, 
Dr. Szinnyei József, Dr. Ponori Thewrewk Emil.

1. Elnök a fentebb köbölt beszéddel megnyitja áz ülést.
2. A társaság első titkára előterjeszti jelentését a társaság mait 

évi működéséről (1. fent). A közgyűlés e jelentést tudomásul veszi.
3. Az első titkár előteijeszti a választmány által kiküldött pénz

tárvizsgáló bizottság jelentését, valamint a társaságnak a választmány 
által a jövő évre megállapított költségelőirányzatát.

A közgyűlés e költségvetést elfogadta.
4. Következnek a választások. Elnök a szavazatszedő bizottságba 

Király Pál, Dr. Csengeri János és Dr. Gyomlay Gyula társasági tagokat 
jelölte ki.

A választások eredménye a következő:
Szavazott mindössze 19 tag, később 20 tag.
Elnökké Dr. Ponori Thewrewk Emil egyhangúlag, alelnökké Dr. 

Heinrich Gusztáv 16 szavazattal választatott meg; 3 szavazat Dr. Beöthy 
Zsoltra, 1 szavazat Dr. Maywald Józsefre esett.

Pénztámokká Cserhalmi Samu egyhangúlag, másodtitkárrá Dr. 
Pecz Vilmos 18 szavazattal választatott meg, egy-egy szavazat Dr. Csen
geri Jánosra és Dr. Fináczy Ernőre esett.

Főváron választmányi tagokká választattak: Dr. Beöthy Zsolt 17, 
Dr. Csengeri János 20, Dr. Fináczy Ernő 20, Dr. Fröhlioh Róbert 19, Dr. 
Gyomlay Gyula 18, Dr. Kassai Gusztáv 20, Király Pál 19, Köpesdi Sán
dor 20, Dr. Maywald József 20, Dr. Pozder Károly 19, Dr. Riedl Frigyes 
20, Dr. Szinnyei József 20 szavazattal. Azonkívül kapott még Bermüller 
Ferencz 4, Dr. Hóman Ottó 1, Dr. Angyal Dávid 1 szavazatot.

Vidéki választmányi tagokká egyhangúlag választattak: Dr. Bászel 
Aurél, Dr. Boros Gábor, Hehelein Károly, Dr. Keleti Vincze, Dr. Lipp 
Vilmos, Náthafalussy Kornél, Dr. Ortvay Tivadar, Petrovicli Ferencz, 
Pirchala Imre, Spitkó Lajos, Dr. Szamosi János, Veress Ignácz.

Tiszteleti tagokká Dr. Georges Károly és Dr. Torma Károly egy
hangúlag megválasztattak.

Egyéb tárgy nem lévén, Elnök a közgyűlést feloszlatja.
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2 4 8 NYÍLT TÉB.

Alpheus Mityleneustól.
Anth. Pál. IX. 96.,

íme a téli vihar béfatta havával a tyúkot,
Mint ez szárnya alá rejti a kis fiait.

Végre megölte a fagy: mert híven védte családját 
A zúzos széltől a mennynek a fellegitől.

Oh Prokne s Medeia, piruljatok ott Aoheronnál,
Látva ti ember-anyák, szárnyasok anyja minő t

P. T. E.

n y í l t  t é r .*)

Tekintetes Szerkesztő Ur! Az Egyetemes Philologiai Közlöny 
1885. évfolyamának utolsó füzete (a 699—705. lapokon) az Országos 
Közoktatási Tanácsnak • Rendszeres Franczia Nyelvtanomra* vonatkozó 
egyik bírálatát hozta, melynek Dr. Hunfalvy Pál nagynevű tudósunk a 
szerzője. Erre és az Országos Közoktatási Tanácsnak másik bírálatára 
(melyet másolatban névtelenül kaptam volt meg) több alapos oknál 
fogva terjedelmes Ellenbírálatot írtam. Az Ellenbírálatot még november 
havában terjesztettem föl a Nagym. Ministeriumhoz, s mihélyest (az ügy 
elintézése után) visszakerül, azonnal átküldőm a Tek. Szerkesztő Urnák 
közlés végett.

De mivel Ellenbírálatom az Országos Közoktatási Tanácsnak 
mindkét bírálatára kitérjeszkedik, arra kérem a Tek. Szerkesztő Urat, 
méltoztatnék az Országos Közoktatási Tanácsnak könyvemre hozott 
másik bírálatát is nyilvánosságra hozni: mert mind a kettőre egyszerre 
kívánok felelni. Ezt kívánja az Országos Közoktatási Tanács, a bíráló 
urak, a könyvkiadó társulat és az én személyes érdekem is.

Kérelmem ismétlése mellett, vagyok a Tek. Szerkesztő Úrnak.
Lőcse, 1885. deczemb. 26.

őszinte tisztelője 
T hbisz Gyula, főreáliskolai tanár.

*) E rovat tartalmáról nem vállalunk felelősséget. — A második 
bírálat közlése az ellenbirálat tartalmától függ. Ha ez utóbbi magában is 
teljesen megérthető és méltányolható, nem tartjuk a második bírálat köz
lését szükségesnek. Szerk.
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