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V E G Y E S E K .

— A Budapesti Philologiai Társaság f. é. április 7-ikén felol
vasó gyűlést tartott, melynek tárgyai voltak :

1. Boros Gábor: Egy görög regény.
2. Fialovszky Lajos: Czigány mesék.
3. Balassa József: Az úgynevezett világnyelv. E felolvasáshoz 

dr. Pozder Károly tett megjegyzéseket, s utána még többen is hozzá- 
szólottak a tárgyhoz .A vita folyamában miudnvájan egyetértettek abban, 
hogy a világnyelv nyelvtudományi szempontból elítélendő ; de a felszó
lalók egy része a praxis szempontjából bizonyos megszorítással meg
valósítható és hasznos eszmének tekinti.

A felolvasó gyűlést választmányi ülés követte. — Elnök: Ponori 
Thewrewk Emil. Jegyző : Pecz Vilmos.

Jelen voltak: Ábel Jenő, Cserhalmi Samu, Csengeri János, Fináczy 
Ernő, Fröhlich Róbert, Gyomlay Gyula, Heinrich Gasztáv, Kassai 
Gusztáv, Pozder Károly, Riedl Frigyes, Szinnyei József.

1. A múlt ülés jegyzőkönyve felolvastatván hitelesíttetik.
2. Heinrich Gusztáv ajánlatára Polgár György, jászberényi fő- 

gymn. igazgató, dr. Szemák István, budapesti VH-ik kerületi gymn. 
tanár, dr. Petz Gedeon, rendkívüli tag, dr. Fialovszky Lajos, budapesti 
főgymn. tanár, dr. Nagy Sándor, muzeumi hivatalnok; továbbá Cser
halmi Samu ajánlatára Kispál Mihály, rendkívüli tag, Endrei Árpád, 
vágújhelyi reáliskolai tanár, rendes tagokká választatnak.

3. Cserhalmi Samu jelenti, hogy Prasek Gyula, társasági tag, 
vezetéknevét «Párkányidra változtatta, s hogy Unger Román rend. és 
Rácz Soma és Székely István rendkívüli tagok, a társaságból kilép
tek. — Tudomásul vétetik.

A. Ábel Jenő fölolvassa az üdvözlő iratot, melyet az elnök a buda
pesti philologiai társaság választmányának megbízásából dr. Télfy Iván 
egyetemi tanárhoz negyven éves tanári működésének jubileuma alkal
mából intézett. Ez írat szövege :

Folyó hó elsején múlt negyven éve, hogy Nagyságod megkezdette 
tanári működését a budapesti tudomány*egyetemen.

A budapesti philologiai társaság nem teheti, hogy meg ne emlé
kezzék e nevezetes napról, nem tehetné még akkor sem, ha Nagyságod 
e társaságnak csak, egyszerű tagja, a philologiai tudománynak csak egy
szerű munkása volna.

Ügy de nekünk kétszeres kötelességünk Nagyságodat meleg, 
őszinte üdvkivánatainkkal üdvözölni: üdvözölni mint társaságunk leg-

Nagyságos Tanár Űr! Mélyen tisztelt Tagtárs!
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régibb tiszteleti tagját, üdvözölni mint a claesica philologiának majd
nem félszázadon át ritka sikerrel működő bajnokát.

Nem lehet föladatunk, hogy ez alkalommal Nagyságodnak sze
mébe mondjuk, mennyit köszön a hazai classica philologia Nagyságod
nak, mint megalapítójának s legbuzgóbb művelői egyikének, mennyit 
mint tanárnak, kinek majdnem valamennyien kiművelésünket köszön
jük ; csak azt a hálás szívből fakadó óhajtásunkat akarjuk kifejezni: 
adja a Mindenható, hogy Nagyságod még hosszú évek során át válto
zatlan testi és lelki erőben élvezze munkásságának gyümölcseit.

A Budapesti Philologiai Társaságnak 1886. márczius 3. tartott 
választmányi üléséből.

Ábel Jenő, P. Thbwrewk Emil,
első titkár. elnök.

Ez üdvözlő iratra dr. Télfy Iván úr a következő sorokat intézte a 
társaság elnökéhez :

Nagyságos Elnök Ű r!
A budapesti philologiai társaság, melynek Nagyságod érdemdús 

elnöke, f. évi márcz. 3-án tartott választmányi üléséből negyven évi 
egyetemi tanárságom alkalmából nagybecsű szerencsekivánataival tisz
telt meg. Fogadja ezért úgy Nagyságod, mint a tisztelt választmány s 
az egész társaság szívből fakadó legforróbb köszönetemet.

Budapest, 1886. márcz. 11-én.
Dr. Télfy Iván.

A választmány mind a két okiratot örvendetes tudomásul vette.
5. Cserhalmi Samu pénztárnok jelentése szerint a társaság 

1886-ik évi márczius havában való bevétele 267 frt 1 kr, kiadása 251 frt 
15 kr, átvitel áprilisra 15 frt 86 kr; továbbá a negyedévi kimutatás 
szerint bevétele 2149 frt 32 kr, kiadása 2133 frt 46 kr, átvitel áprilisra 
15 frt 86 kr. — Tudomásúl vétetik.

6. Heinrich Gusztáv jelenti, hogy a Közlöny számára oly sok és 
részben oly terjedelmes kéziratok gyűltek be, hogy ezeknek kiadása 
(még írói tiszteletdíj nélkül is, melyről a szerzők mind örömest lemon
danak) a Közlöny rendes terjedelme és a költségvetésben megállapí
tott költségei mellett teljesen lehetetlen. Egyszersmind jelenti, hogy 
Nagym. Tréfort Áfjoat vallás- és közoktatási m. kir. miniszter úr, főleg 
dr. Klamarik János osztálytanácsos úr közbenjárására, a Közlöny szer
kesztőségének a közoktatási tanács bírálatainak nyomtatási költségeire 
egyelőre ez évre 250 frt segélyt utalványozott. — A választmány e jelen
tést tudomásúl veszi, a miniszter és osztálytanácsos úrnak pedig az 
utalványozott összegért köszönetét mond.
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