
ELNÖKI MEGNYITÓ BESZÉD. 

Felolvastatott a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1914. évi március hó 7-én 
tar tot t I I . rendes közgyűlésén. 

Tisztelt Közgyűlés ! 
Nagy íróink születésének százéves fordulói — melyek napjainkban 

igazán egymást érik — mintegy önként kínálkoznak irodalmi jele-
seink emlékének felújítására. Eégi fénynél új szövétnekek gyúlnak, 
melyek rávilágítanak szellemi életünk egy-egy régen sírba tért kiváló 
képviselőjének bölcsejére, s a pályára, mely e bölcsőtől a földi élet 
határán túl a halhatatlanságba vezet. 

De vájjon eleget teszünk-e nagyjaink iránt tartozó kötelességünk-
nek azzal, hogy munkánk hétköznapjai közben egy-egy ünnepet ren-
dezünk, melyen a nagyok nevét dicsőítjük, pályájukat vázoljuk, mun-
kásságukat méltatjuk? A közönség, melyhez ilyen alkalommal szólunk, 
általában véve eléggé érdeklődik az irodalmi ünnepélyek iránt, s 
azokon átadva magát a kegyeletes érzés felindulásának, szívesen áldoz 
futólag egy-egy könnyel s egy-egy babérlevéllel nagy íróink emléké-
nek, de még e tekintetben is lehet panaszra okunk, mert például a 
Kisfaludy-Társaság múltkori Kemény Zsigmond-ünnepélyén méltán 
borulhatott el ünneplő lelkünk a nagy részben üres terem láttára, 
amelyben még bátran elférhettek volna százai annak az ifjúságnak, 
melynek bizonyosan lelkesen és teljes joggal igyekeznek tanáraik 
bizonyítani, hogy Kemény legnagyobb regényírónk és publicistánk 
volt, nemcsak elődeit, hanem korát is messze meghaladó tehetséggel. 

Am ha felújítjuk is egy-egy alkalommal emlékét régi jeleseink-
nek, kik egykor a nemzeti közművelődés elevenen ható tényezői vol-
tak, de aztán hatásuk — új, friss erők előnyomulása folytán — el-
halványul, a százéves emlékünnepek lezajlása után e nagyok legtöbb-
ször kezdenek ismét feledésbe merülni, legalább is háttérbe szorulnak, 
gyakran még olyanok mögött is, kiknél sokkal előbbre valók — észre, 
erőre és szent akaratra nézve egyaránt. 

Az irodalmi élet valódi nagyjai — igaz — hatnak, szinte észíre-* 
Irodalomtörténet. 15 / , 
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vétlenül, szellemújjok egy-egy vonásával az utódok munkáiban, akkor 
is, mikor «a lázas álom, a szent hevülés» — mely őket egykor mun-
kára ösztönözte — rég «egy maréknyi por»-ba omlott össze, de nekünk, 
kik e társaságba szervezkedtünk, s mindazon tényezőknek, akik és 
amelyek velünk együtt felelősséget kell hogy érezzenek az elmúlt nagy 
szellemek emlékének és hagyományainak állandó, beható ápolása tekin-
tetében — kötelességünk közrehatni abban az irányban, hogy azok 
a kincsek, miket elhunyt nagy íróink szent örökségül hagytak mű-
veikben nemzetükre, ne elzárt ereklyékként őriztessenek, melyeknek 
csodálására csak egy-egy ünnepnapon zarándokol a közönség, hanem 
állandó forgalomban legyenek, mint a szellemi élet piacának nemes 
aranyai. 

Ha azokat a mulasztásokat említem, melyek a felelős köröket 
elhunyt irodalmi jeleseink emlékének állandó ápolása, hatásuk ténye-
zőinek lehető fenntartása tekintetében terhelik, nem szabad általános 
szólamokban merülnöm ki, viszont időm sokkal kimértebb, hogy sem 
egy-két példánál többre lehessen ezúttal némi részletezéssel rámu-
tatnom. 

Gondoljunk Szigligetire, kinek éppen holnap lesz születése száza-
dos fordulója. 

Szigligeti pályája mintegy folytatása a Kisfaludy Károlyénak, s 
ez Szigligetinek nem kisebbítése, hanem örök dicsősége. Mert Szig-
ligeti a Kisfaludy hagyományainak szellemében dolgozott, ha nem is 
a mester genialitásával, de mindenesetre szintén erős tehetséggel, 
valódi hivatottsággal ; s tagadhatatlan, hogy működésével fejlesztette 
is a magyar drámát, úgy a szomorújáték, min t a vígjáték terén, úgy 
történelmi, min t korabeli tárgyú darabjaival, egy irányban pedig külö-
nösen gazdagította drámairodalmunkat : a népszínmű terén. Mert bár 
a népies elem már Kisfaludynál s még néhány elődnél is mutatkozik, 
az igazi népszínmű megteremtője mégis csak Szigligeti, ki már első 
e nemű munkáival : A szökött katoná-val és a Két pisztoly-ljal, a 
népnemzeti i rányú költészet aranykorának hajnalán, érthető mámorba 
ejtette fogékony közönségét, hogy azután sikere - irodalmi szem-
pontból — legszebb népszínműveiben, a Csí/eós-ban és a Cigány-ban, 
majd kiváló népdrámájában, a Lelenc-ben, tetőződjék. 

A drámai lelemény és az írói termékenység, a korszerűség meg-
érzése és a nemzeti érzés, melyek Kisfaludy működését is jellem-
zik, tulajdonai voltak Szigligetinek is, kinek hosszabb életet és ked-
vezőbb viszonyokat juttatva a sors - mely utóbbiak közül legyen 
elég a legfontosabbra, az állandó színházra mutatnom rá — a dara-
bok száma tekintetében messze felülmulta nagy elődjét. Száznál több 
darabot írt, a Nemzeti Színház megalapításától kezdve negyven éven 
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keresztül az ő darabjai voltak az eredeti műsor legerősebb támasz-
tékai, kerek szerkezetükkel, halványabb jellemrajzuk mellett is érde-
kes cselekvényükkel, sok jóízű alakjukkal, tiszta erkölcsi felfogásukkal, 
nemzeti szellemükkel, költői lendület és erősebb dikció hijján bár, de 
jól folyó magyaros nyelvükkel egy messze kimagasodó drámaírói pálya 
sikeres tényezőivé válva. 

Emellett Szigligeti mint rendező, dramaturg és igazgató is óriás 
munkásságot fejtett ki, s bizonyára joggal mondta Gyulai, a Kisfaludy-
Társaságban tartott emlékbeszédben, hogy Szigligeti «nemcsak a 
drámai költészet, hanem a nemzeti szellem fejlődésére is hatott», s 
«összes munkásságának nyoma élni fog fejlődésünkben, s halhatatlan 
emlék marad irodalomtörténetünk évlapjain.» 

Valóban, ha Szigligeti munkásságában sok mindent lehet is ki-
fogásolni, ha egyes darabjai nagyon is kártyaváraknak bizonyultak a 
kritika forgó szelével szemben, s általában, ha írói képességének nem 
csekély fogyatékosságai vannak is, de az kétségtelen, hogy ez a néha 
a szárazságig józan, jó megfigyelő, de nem fényes képzeletű, gördülé-
kenyen mesélő, de nem nagy lendületű, erkölcsi érzéseiben szinte a 
naivságig tiszta, ízlésében nem mindig emelkedett, de soha sem ízlés-
telen, magyarságában meg nem alkuvó író - tipikus képviselője annak 
a magyar szellemnek, amely ezen a földön ezer esztendeje él és mun-
kál, szokásainkban és erkölcseinkben, intézményeinkben és politikánk-
ban, művészetünkben és irodalmunkban, igazi fia annak a magyar 
népnek, mely fogékony ugyan az idegen hatások iránt, de különleges 
nemzeti jellegét féltve őrzi, s nem akarja, nem is tudja levetkőzni, 
és bár a haladás törvényszerűsége alól nem vonhatja ki magát, de 
változatos múltjának gyásza és dicsősége, hagyományai és tanulságai 
annyira lefoglalják érzéseit és gondolatait, hogy a jelen munkásságá-
val a jövendőt a múlttól nem elszakítani, hanem a multat a jövővel 
minél szorosabban összefűzni kívánja. 

S pályájának ilyen jellege és ilyen jelentősége mellett mit látunk 
ma, harminchat esztendővel Szigligeti halála után ? Irodalomtörténeti 
kiadványaink sorában meg van-e már a munka, amely az ő életrajzát, 
pályája küzdelmeit és hatását, munkássága eredményeit és sikereit 
méltó részletességgel, kellő súllyal s elfogulatlan igazsággal tárgyalná 
és ismertetné? Össze vannak-e gyűjtve munkái, s közrebocsátva meg-
felelő kiadásban, hogy mint szellemi életünk könnyen hozzáférhető 
közkincseire mutathassunk reájuk? Darabjait adja-e legalább az a 
színház, melyet erre fogantatása és hivatása, múltja és hagyományai, 
nemzeti jellege és állami támogatása nyomatékosan köteleznek, s 
adja-e ez a színház e darabokat olyan mérvben és olyan megbecsü-
léssel, mely Szigligeti irodalomtörténeti jelentőségéhez, de e darabok 
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egy részének még a mai, mindenesetre változott viszonyok közt is 
megállapítható esztétikai becséhez méltó? 

Szigligeti emlékének megőrzésére, irodalmi hagyományainak ápo-
lására alakult ugyan a vidéken egy nevét viselő társaság, de nem 
vet-e felettébb szomorú világot irodalmi viszonyainkra, hogy e társa-
ság is csak a közel múltban, fennállásának huszadik évében jutott el 
legelső feladata teljesítésében odáig, hogy Szigligeti életrajzának meg-
írására megbízást adjon. Adja Isten, hogy most már ne kelljen sokáig 
várnunk e műre, s hogy az méltó legyen Szigligeti nevéhez, s ahhoz 
a méreteiben és jelentőségében kiváló pályához, amit rajzolni hi-
vatva van. 

De ha fontos, hogy e nagy munkásság irodalomtörténeti és esz-
tétikai képe a maga teljességében és a maga valóságában kialakuljon 
egy Szigligeti életével és működésével foglalkozó könyvben, talán még 
fontosabb lenne munkáinak lehető összegyűjtése s egyöntetű kiadása. 
Hiszen darabjainak egy jelentékeny része egyáltalában sohse került 
kiadásra, kéziratban porlik, a maguk idejében kiadott darabok már 
alig kaphatók, az újabban a Magyar Eemekírók két kötetébe foglalt 
nyolc darab pedig igazán csak mutatványszámba mehet, s még azok-
kal a darabokkal együtt sem adhat teljes képet Szigligetiről, melyek 
egyes irodalmi vállalatok füzeteiben megjelentek. A Kisfaludy-Társaság 
nagy Nemzeti Könyvtár-a — korunk egyik leggrandiózusabb irodalmi 
vállalkozása — bizonyára a maga feladatához és arányaihoz képest 
kellő helyet fog biztosítani Szigligetinek, de kétségkívül lehetetlen s 
bizonyára felesleges is lenne abba Szigligeti minden munkáját fel-
venni, míg könyvtárak, iskolák, egyesületek és érdeklődők szempont-
jából külön, olcsó, lehetőleg teljes kiadást rendezni még mindig olyan 
kötelesség lenne, melyből sem irodalmi egyesületeink, sem a társada-
lom, sem az állam nem vonhatják ki magukat. Milyen jó lenne, ha 
a szinte évről-évre meddőbbé váló akadémiai dráma-pályázatok díjait 
ilyen feladatok megoldására lehetne fordítani ! 

De egy drámaíróval szemben a legnagyobb mulasztás, a legke-
serűbb igazságtalanság, ha darabjait nem adják, — s különösen a 
budapesti Nemzeti Színház — ez az elsőrangú állami közművelődési 
intézet — semmivel sem mentegetheti abbeli mulasztását, hogy elha-
nyagolj a Szigligetit, egykori erős oszlopát, méltó büszkeségét. Most, a 
centennium alkalmából -— igaz — három, jól összeválogatott, jeles 
darabjából álló, s méltónak ígérkező ünnepi játékkal bevezetendő 
rövid ciklusra készül. Ez helyes, elismerést érdemel, de ne gondolja 
a Nemzeti Színház, hogy ennek a nagyon is szigorúan becsületbeli 
tartozásnak lerovásával hosszú időre eleget tett Szigligeti iránti köte-
lezettségének. Mikor a dráma-irodalmat túlnyomó számmal s a köl-
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csönös reklám mindenen túlharsogó hangjával azok látszanak képvi-
selni Magyarországon, akik — a kozmopolita költészet ellen oly kese-
rűen és oly tüzesen kifakadó Arany Jánossal szemben — szégyelle-
nék is, bánnák is, ha «irományaik» túl nem járnának hazájuk 
földjén, — akik azzal a könnyen észrevehető, de nem is igen titkolt 
célzattal gondolják el s írják meg exportdarabjaikat, hogy azok híre 
még a «kontinensen» is túlterjedjen, akiknek felfogásában, érzés- és 
gondolatvilágukban s erkölcseikben annyi az idegen szín, idegen hang 
és idegen cafrang, de igazi magyarosság még magyar nyelvükben is oly 
kevés, — akkor valóban, nem száz esztendőben egyszer, hanem min-
den héten fel kellene támasztani emlékét annak a Szigligetinek, aki 
nem akart «világköltő» lenni, de aki szíve minden dobbanásával, író-
tolla minden percenésével áldani látszott azt a bölcsőt, mely magyarrá 
ringatta ! 

Tartózkodni kívánok a túlzásoktól ; ismerem és részben el is 
ismerem azokat a körülményeket, tényezőket, melyek Szigligetit hát-
térbe szorították; természetes, hogy az ő darabjai ma még csak távol-
ról sem igényelhetnek annyi helyet a Nemzeti Színházban, mint 
hatvan vagy negyven évvel ezelőtt ; de vallom és hirdetem, hogy 
Szigligetinek mintegy tizenöt darabja, kellő váltakozással, állandó 
műsordarabjai kellene hogy legyenek a Nemzeti Színháznak. Termé-
szetes, hogy ezt a kívánságot nem pénztári szempontból kell tekin-
teni. De végre is, ennek az állami jellegű kulturális intézetnek irány-
tűje a maga munkásságában épp oly kevéssé lehet az üzleti szempont, 
mint ahogy nem vezetheti az általában közművelődési politikánkat. 

De hát — fájdalom — a Nemzeti Színház ma távol áll attól, 
hogy mindenben méltó legyen ahhoz a szellemhez, mely létre hozta ! 
Messze siklott és sodródott attól a feladatától, hogy legszentebb hagyo-
mányaink ápolásában, nyelvi és irodalomtörténeti s általában nemzeti 
közművelődési tekintetben vezető szerepet játszón. Éppen a legutóbbi 
napokban mutatott rá egy előkelő nyelvtudományi folyóirat hasábjain 
Társaságunk egyik kiváló tagja arra az igazán borzasztó nyelvrontásra, 
amely a Nemzeti Színház színpadán folyik, a napi sajtó néhány kritikusa 
által a mostani idény legnagyobb sikerének hirdetett, alig néhány hónap 
alatt harmincnál többször adott eredeti darabban. E cikkecske 1 -
melynél erősebb szóval, de egyben eiősebb igazsággal alig lehetne 
kifakadni a nyilvánosság előtt — igen helyesen nem a darab «nyál-
kás stílusú»-nak nevezett szerzőjét fogja vád alá, hanem «a Nemzeti 
Színházat, az állam pénzén fenntartott, a nemzeti műveltség, a nem-

1 «Szomoryzmusok a Nemzeti színpadján». Horváth János-tói. (Magyar 
Nyelv. 1914. 2. sz. 88. 1.) 
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zeti hagyomány, a nemzeti nyelv ápolására kötelezett Nemzeti Szín-
házat», — és pedig vádolja «árulással, melyet tudatlanságból vagy 
lelkiismeretlenségből követ el nyelvünk épsége ellen, mikor nagy 
múltú színpadján szóhoz engedi jutni a nyelvbeli magyarság esküdt 
ellenségét». 

S ha a Nemzeti Színház mulasztásairól és hibáiról beszélünk az 
Irodalomtörténeti Társaságban, — szó nélkül hagyható-e az a szinte 
hihetetlenül hangzó mulasztás, amit a Nemzeti Színház Katona Józse-
fet illetőleg elkövet. Van egy Bánk bán-unk, mindezideig legjobb és 
legnemzetibb tragédiánk, mely viharos történeti multunk egy megren-
dítő epizódjának rajzában a magyar szív minden fájdalmának, a 
magyar lélek sajátos felfogásának oly megdöbbentő s oly igaz képét 
tár ja elénk és ad néki hangot, — s általában olyan mű, melyet kon-
cepciója, tragikai felfogása, a drámai jellemek fejlődésén sarkalló 
cselekvénye s találó korrajza nyomán méltán sorolhatunk a világiro-
dalom e nemű remekei közé, — és e darab évek hosszú sora óta 
egyáltalában nem került színre a budapesti Nemzeti Színházban. Az 
irodalomtörténetet tanuló fővárosi középiskolai és egyetemi ifjúságnak 
hány évjárata hagyta már el az iskola padjait, hol Katona életrajzát 
s Bánk bán méltatását tanulta, anélkül, hogy csak egyszer is módja 
és alkalma lett volna érvényesülésének és hatásának igazi helyén : a 
színpadon látni Bánk bánt, azon a színpadon, melyről pedig ugyan-
csak az irodalomtörténeti órákon azt kellett tanulnia, hogy ez az inté-
zet «a magyar erő egy része» kell hogy legyen mint ahogy azt 
Beöthy Zsolt oly nemes hévvel és meggyőződéssel mondja, s mint 
ahogy azt bizonyára Széchenyi is megálmodta és akarta. 

Es — hogy másokról most ne szóljak—• vájjon Kisfaludy Károly, 
a magyar vígjáték atyja, kinek darabjaiban — sok minden egyében 
kívül — mulattató szellemesség, sziporkázó ötletesség is annyi van, 
hogy a fejlettebb színpadi technikához szokott mai közönség is 
bízvást elmulathatna raj tuk néha-néha, — és Vörösmarty Mihály, 
kinek annyi tragikus elemmel bíró Marót bán-ja s bájos Csongor és 
Tündé-je — mit Beöthy méltán nevez «a magyar költői nyelv leg-
szebb diadalá»-nak — szóhoz jutnak-e évről-évre — mint ahogy kel-
lene — nemzeti színpadunkon, ahol igazán illenék hívebben őrzeni 
«a nemzet birtobá»-t ? ! Most már kegyeleti esték sincsenek — mint 

ahogy azelőtt legalább ezek voltak — februárius 6 án és december 
1-én, Kisfaludy és Vörösmarty születése napján. Mintha tetszelegne 
magának a színház vezetősége, annak őszinte beismerésében, hogy 
nem töltheti az időt elavult lim-lomok előadásával, neki a pénztárt 
kell megtöltetnie. Irodalomtörténeti szempont? Költői nyelvünk fejlesz-
tése ? Szent hagyományok ? Nemzeti célok ? Mintha mindezek régi 
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pliantomok volnának csupán, melyek nem méltók egy modern műin-
tézethez, pedig a Nemzeti Szinház úgy érzi, hogy neki is illik, vagy 
talán éppen kell is — modernnek lennie, modern értelemben ! 

Szomorú dolgok ezek, tisztelt Társaság, de nemcsak azért, mert 
megtörténnek, hanem mert a közönség, a sajtó, az illetékes tényezők 
szinte szó nélkül tűrik őket. Bánk bánt éveken át nem adja a Nem-
zeti Színház, s a sajtó, amely gyakran oly buzgalommal kutat hibák 
és tévedések után, s oly kíméletlen, ha talál egyet : alig emeli fel 
korholó szavát, nem hallatja lesújtó Ítéletét. A közönség — amely 
pedig nincs irodalmi fogékonyság híjján, s melynek ízlését, hagyo-
mánytiszteletét, irodalomtörténeti és esztétikai érzékét lehetne is, kel-
lene is fejleszteni — nem békétlenkedik, részben nem is sejtve tán, 
hogy mit veszít '? ! A magasabb intéző körök pedig — melyek még a 
közművelődési intézetek financiális ellenőrzése tekintetében is oly 
dicséretes lelkiismeretességgel járnak el, nem rájuk tartozó ügykörnek 
tekintik a Nemzeti Színház műsorának kérdéseit — bár azok a közön-
ség művelésének, az ifjabb nemzedék irodalmi nevelésének és nem-
zeti érzése fejlesztésének kérdéseit jelentik, •— hanem e tekintetben 
teljesen szabad kezet hagynak e fontos őrállomás parancsnokainak, 
akik pedig még az irodalomtörténet kutatóinak munkáját is megne-
hezítik, néha lehetetlenné teszik, aminek kirívó példája az, amire 
szintén Társaságunk egy jeles munkása mutatott rá a közelmúltban, 
éppen Tudományos Akadémiánk kiadásában megjelent érdekes dráma-
történeti monográfiájában, keserűen felpanaszolva annak előszavában, 
hogy a Nemzeti Színház «barbár kegyeletlenséggel selejtezte ki a tör-
ténetére vonatkozó okmányokat, kéziratos becses súgópéldányokkal 
együtt. »1 

íme, tisztelt Társaság, irodalmi és közművelődési viszonyainknak 
csak egy részletkérdésére mutattam rá, de elszomorító a kép, sajgó 
a seb, melyet feltártam. Felindulásomhoz képest nagyon enyhítettem 
a modort, melyben felszólaltam, tartozván ezzel e hely méltóságának ; 
de őszinteségemből nem engedhettem, mert azzal nemcsak magamnak, 
hanem fontosaknak itélt irodalmi és nemzeti érdekeknek tartoztam. 
A mulasztások, amelyekre utaltam, oly természetűek, hogy nem min-
dig s nem minden tekintetben hozhatók helyre, — és ha az irodalom-
történet kutatói, munkásai, műkedvelői, érdeklődői szükségét érezték 
a szervezkedésnek, a társaságba tömörülésnek, a vállvetett, céltuda-
tos munkálkodásnak •— minden esetben és alkalommal fel kell emel-
nünk szavunkat, ahol irodalomtörténeti jelentőségű mulasztásokról van 

1 Vértesy Jenő: «A magyar romantikus dráma». Budapest. A M. T. 
Akadémia kiadása. 1913. (Előszó.) 
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szó. Nem emelhető az a kifogás, hogy azok, amiket említettem, rész-
ben nem is a mi dolgaink. Igaz, — de talán nem túlzok, ha azt 
állítom, hogy mind a nemzeti becsület kérdései azok, melyeket meg-
bolygattam. Irodalmunk nagy hagyományainak a kővetkező nemzedékre 
átörökítéséről, nyelvünk védelméről, a nemzeti érzés erősbítéséről, s 
mindezek nyomán kulturális fejlődésünkről van szó, tisztelt Társaság, — 
s e kérdések mindenkit érdekelnek és mindenkit köteleznek. 

A mi tudományunk a legnemzetibb jellegű valamennyi között. 
Mert az irodalom a nemzeti szellem igazi tükörképe, mely e szellem 
eredetét, kibontakozását és fejlődését, kiváló tulajdonságait és hibáit, 
sajátságait, hanyatlását és diadalait mutat ja . Nyelvében él a nemzet, 
de nyelve irodalmában él, - abban fejlődik és virágzik, vagy vele 
romlik és pusztul el. E nyelvnek és irodalomnak egymásba fonódó 
története tehát nemzeti szempontból a legjelentősebb tanulmány. És 
a mi feladatunk nem merülhet ki a magunk különleges munkájának 
végzésében ; nekünk meg kell mozgatnunk minden kérdést, ami a köz-
élet bármely terén, irodalomtörténeti vonatkozással bír. A nemzeti 
élet a lehető legszövevényesebb organizmus, számtalan tényező egy-
másra hatásából alakul, szövődik, s a kulturális közületek és azok 
keretében az egyének is — habár a részletmunka tökéletességének 
lehető biztosítása érdekében alakulnak és tömörülnek is — felada-
taiknak csak úgy felelhetnek meg igazán, ha a legmagasabb eszmé-
nyek szolgálatában egy közös végcélra törnek. 

És a magyar nemzeti közművelődés nagy céljára törő közös 
munkáról szólván, hadd kapcsoljam bele igénytelen fejtegetéseimbe 
annak a férfiúnak munkásságát, kinek emlékét kívánja Társaságunk e 
mai közgyűlésen ünnepelni. 

Szinnyei József az irodalomtörténeti adatgyűjtők szerény, de fon-
tos szerepére vállalkozott, s egy élet minden erejét és minden idealiz-
musát szentelte az összes magyar írók életrajzát és működését tár-
gyazó lexikális nagy műve megalkotására. E vállalkozását nem szabad, 
nem lehet lekicsinyleni. Aki ma bármely vonatkozásban áll is a 
magyar irodalom történetével — legyen kutatója, írója, filozófusa, 
barátja, műkedvelője e nemzeti tudománynak -— egy napig sem lehet 
el a jellemző rövid fogalmi meghatározással Szinnyei-nek nevezett mű 
nélkül. Igaz, hogy ez a munka nem irodalomtörténet, mert hisz a 
történetnek se lelke, se szervezete nincs benne ; nem is az irodalom-
történet anyaga, mert hisz az — az irodalom maga, a nyelv formái-
ban jelentkező nemzeti szellem, mit az irodalomtörténész kutat, bon-
col, magyaráz; de jószemű útmutató, megbízható vezető ez a nagy 
mű, a magyar irodalom rengetegében, hol — a szálfák gazdag sorai-
ban, a fiatal cserjésben, a törpe fenyők közt és a gubancos csalitban 
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ugyan ki tudna manapság biztosan és könnyen eligazodni a Magyar 
írók tizennégy kötetes nagy lexikonja nélkül ?! 

Szinnyei Józsefet -— ki ötvenhárom esztendőn át gyűjtötte, ren-
dezte, rostálgatta és közölte adatait — szürkének látszó mindennapos 
pepecselő munkájában az a cél vezette és hevítette, ami a szorgalmas 
hangyát : hogy dolgozzék, szerezzen — a köznek. E feladat szolgála-
tába állította ő a maga egyszerű, de kedves és tiszteletreméltó egyéni-
ségét, készségét, adatgyűjtő munkásságát, s így igazi példányképül 
áll és világít előttünk az ő immár megdicsőült alakja, szellemjobb-
jával mutatva a kötelességteljesítés ama szerény ösvényére, amelyen 
ő haladt. Ilyen ösvény sok van, — egyik porosabb, a másik virá-
gosabb, de mind összetalálkoznak, a nagy közös célnál. Kövessük a 
nemes példát s csengjenek fülünkben Gyulai szavai : «Nagynak lenni 
kevésnek adatott, de nemes és nagy célokért küzdeni mindnyá-
junknak.»1 

Szinnyei Józsefnek, Társaságunk volt tiszteleti tagjának fáradha-
tatlan munkássága előtt meghajtva lobogónkat, — az ő emlékének 
szentelt emez ünnepélyünket, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
II. rendes közgyűlését megnyitottnak nyilvánítom. 

SZÁSZ K Á R O L Y . 

1 Elnöki megnyitó beszéd a Kisfaludj'-Társaság XLI. közülésén. 
(Gyulai, Emlékbeszédek. I I . 2t>6. 1.) 


