
TITKÁÉI JELENTÉS 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaság V. évi közgyűlésére. 

Tisztelt Közgyűlés ! 
Harmadízben jöttünk immár össze messze harcterek fegyverzaja 

közt, szívünkben barátainkért, pályatársainkért s tagtársainkért érzett 
aggodalmakkal. A könnyekben gázoló, vértengerbe fúló esztendőknek 
e harmadika fájdalmas megpróbáltatást hozott számunkra. Oláh hadak 
tiporták Csaba ivadékainak bérceit, oláh katonák itatták lovukat a 
Marosban, melynek siető habjai a magyar mult megrázó sugalmaival 
ébresztgették Kemény költői kedvét. Aggódó lélekkel néztünk magyar-
ságunknak ez erős bástyája felé, mely szomorú századokban hosszú 
ideig védővára volt nyelvünknek ós kultúránknak is. A betörő hadak, 
hála vitéz seregeinknek, véres homlokkal özönlöttek vissza s mi a 
megkönnyebbülés ujjongó napjaiban még fokozottabb melegséggel 
éreztük, mit jelent nekünk e bérces-völgyes, áldott föld. Nem mu-
laszthatjuk el ez ünnepi alkalmat, hogy ki ne fejezzük bensőséges 
együttérzésünket azokkal a tagtársainkkal, kiket földönfutókká tett e 
veszedelem s kik azokban a borzasztó napokban boldog otthonukból 
talán csak gyötrődő lelküket tudták menteni. 

Vesztésektől, gyásztól sem kímélt meg bennünket a sors. Választ-
mányunk tagjai sorából fiatalon, munkakedve teljességében, magasba 
törő tervei és lelkes reményei közül kiragadta a halál Vértesy Jenőt, 
í rói érdemeit a barát i kegyelet melegével méltatta folyóiratunkban 
Császár Elemér ; minden méltatás csak ennek ismétlése lenne. Midőn 
kedves társunknak nehéz szenvedések alatt leroskadt, közülünk örökre 
eltűnt árnyától megilletődött lélekkel búcsút veszünk, hálás szívvel 
gondolunk szíves és mindig kész buzgóságára, mellyel üléseinken s 
felolvasó asztalunk mellett megjelent ós folyóiratunkat értékes dolgo-
zataival támogatta. Amennyire megdöbbentően csonkának érezzük 
életét tervei befej ezetlensege miatt, annyira felemelően egésznek lát-
tuk nagy kötelességérzetóben s munkája komolyságában. 

Tagjaink sorából bő aratást követelt a halál. Hősi halottaink 
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száma ismét szaporodott több fájdalmas veszteségünkkel. A csataterek 
hőseiül estek el: Bod Károly, Freiszmuth Frigyes, Gretzmacher Viktor, 
Paál Antal és Singer János társaink. Megindult lélekkel gondolunk 
korai halálukra, mélységes fájdalommal a veszteségre, melyet egyre 
gyarapodó soruk kul túránkra jelent s hűséges büszkeséggel őrizzük 
emléküket. 

Elhunyt tagjaink közül Somló Sándor, egyike azoknak az egyre 
fogyó keveseknek, kik az élet útját magas eszményeke-j csüggő szem-
mel jár ják. Lelke telve volt rajongással minden iránt, a mi magasztos 
és szép s alkuvás nélkül való hűséggel magyarságunkhoz. Társaságunk 
életét nagy rokonszenvvel kisérte s élete végső hónapjaiban terveivel 
és vonzalmával a szépirodalomtól egyre jobban távolodott az irodalom-
történet felé. Nagy kedvvel dolgozott Szigligeti-életrajzán, melynek 
megírására a nagyváradi Szigligeti-Társaságtól kapott megbízást s 
erősen készült a régi magyar színészi és írói életre vonatkozó gazdag 
feljegyzéseinek irodalmi formába öntésére. Az orozva rácsapó halál 
idő előtt elszólította tervei közül s így Szigligeti-életrajza épúgy csak 
terv maradt , mint Vértesy Jenőé, mindössze is csak az Országos 
Színművészeti Akadémia értesítőiben közölt egypár részlete mutatja, 
hogy értékes és szép munkát remélhettünk volna benne. 

Egy megdöbbentő katasztrófának esett áldozatául tagjaink közül 
a sokoldalú és nagyérdemű Thallóczy Lajos. Munkássága művelődé-
sünknek más ágaira irányult, de eredményeiben ugyanazt a célt szol-
gálta. mely nekünk is szemünk előtt lebeg. Az élet legszebb korában 
dőlt ki sorunkból Marton .József, kinek két nagyobb dolgozata (Magyar 
Voltaire, — magyar enciklopédisták ; A kath. papság a magyar 
irodalomban) is fenntar t ja körünkben emlékezetét. Elhaltak még 
Budaker Károly és Theisz Jenő tagtársaink is. Mindnyájuk emlékét 
kegyelettel őrizzük. 

Tagjaink száma egyébként is némi apadást mutat (573 rendes, 
3 rendkívüli), amiben legnagyobb része a jelentékenyebb tagdíjjal 
hátralékosak revíziójának és törlésének van. Ezzel szemben előfizetőink 
száma szaporodott (334) s alapító tagjaink sora is gyarapodott Lechner 
Tibor budapesti tanár úrral. 

Vesztéseink ós aggodalmaink között sem engedte Társaságunkat 
munkájában csüggedni a kötelesség szava. Munkásságunk minden 
irányban zavar nélkül folyt. Sikerült megküzdenünk az egyre súlyos-
bodó anyagi viszonyokkal, sőt választmányunk fölvethette folyóiratunk 
írói honoráriumai fölemelésének tervét is. Nem anyagi érdekből, 
hanem a szellemi munka megbecsülése szempontjából tar t juk ezt 
kívánatosnak, most, mikor minden testi munka értéke hihetetlenül 
felszökött. Anyagi biztosságunkért elsősorban a Nagyméltóságú Vallás-
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és Közokt. Miniszter Úrnak mondunk hálás köszönetet, ki 4000 kor. 
segéllyel támogatja Társaságunkat, aztán Budapest székesfőváros nagy-
érdemű tanácsának, mely 1000 kor. segítségben részesített bennünket. 

Folyóiratunk a háború kezdete óta bevált módon, kéthavonként 
jelent meg, gazdag és változatos tartalommal, figyelmében részesítve 
irodalmunknak minden korát s a legaprólékosabb gonddal és pontos-
sággal kísérve nyomon mai irodalmi életünknek minden olyan moz-
zanatát, mely kapcsolatban van tudományágunkkal. Megtartottuk pon-
tosan havi felolvasó-üléseinket is, melyeknek tárgysora a következő 
volt : április 1 -én Harsányi István a maga és Gulyás József kutatásai 
eredményeül Ismeretlen Csokonai-verseket mutatott be, Kéky Lajos 
Élmények és emlékek Baksay Sándor elbeszéléseiben c. tanulmányát 
olvasta fel. Május 6-án Riedl Frigyes adott kifejezést Shakespeare és 
a magyar irodalom c. tanulmányával Társaságunk hódolatának a 
brit szellemóriás emléke előtt halálának háromszázados fordulóján. 
Okt. 7-én Binder Jenő Gaál József A király Ludason c. vígjátéká-
nak forrásai, Husztiné Révhegyi Rózsa Erdélyi és Hegel c. tanulmá-
nyát olvasta fel ; nov. 4-ón Király György A trójai monda A VI. szá-
zadi irodalmunkban, Zolnai Béla Fehér László c. népballadánk s 
rokonai a világirodalomban címmel értekeztek. Dec. 2-án Vargha 
Dámján Domonkos szerzők a magyar codexirodalomhan c. tanulmá-
nyával tolmácsolta Társaságunk tiszteletét e nagyérdemű rend iránt 
fennállásának hétszázados fordulóján ; Perónyi József pedig Szigeti-
József és Csiky Gergely közt vont párhuzamot egy-egy színművök 
(Rang és mód —• Buborékok) alapján. Jan. 9-én Badó Antal Magyar 
Homév-forditásokról címmel Baksay Sándor, Kemenes József és Vér-
tesy Jenő fordításait méltatta ; febr. 3-án Zsigmond Ferenc A sza-
badságharc hatását fejtegette Jókai írói egyéniségére, Kéky Lajos a 
Magyar költői versenyeket ismertette. 

E ránk köszöntött esztendő két nagy magyar költő születésének 
százados fordulóját hozta magával : Aranyét és Tompáét. Az első 
i ránt érzett hódolatban bizonyára egyek vagyunk mindannyian s ennek 
a hódolatnak kifejezése az, hogy közülósiinket is az ő emlékének szen-
teljük. A tárgyilagos irodalmi kritikától távol áll, hogy az ő nagy-
ságához mérje a Tompáét, de távol kell állnia a másik végletnek is, 
mely Tompa jelentőségét igaz értékén alul látja. Az egybevetésnek 
e módja nem emeli sem Arany, sem Petőfi, sem Vörösmarty nagy-
ságát. — erre nincs is szükségük — s igaztalanság Tompával 
szemben, ki maga is szerényebbnek tudta és vallotta tehetségét. Ne 
adja Isten, hogy nemzetünkre valaha ismét oly idők következzenek, 
amikor nemzeti közérzésünk alapján láthassuk tisztábban s érthessük 
meg igazabban Tompa irodalomtörténeti jelentőségét. Ha most igaz 
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hódolattal nyílik meg szívünk az ünnepi forduló áhítatában Arany 
nagysága eló'tt, gondoljunk szerető megbecsüléssel arra a másik napra 
is, mely kezdete volt egy hűséges, meleg érzésekkel teljes költői pá-
lyának. 

Mire Tompa születésének százados fordulója eljő, akkorra talán 
már a magyar föld búzájával együtt betakarítják a világ vóres aratá-
sának termését is. Bízó ós esengő lélekkel gondolva erre, hajoljunk 
meg mély hálával vitéz katonáink előtt, kik testükkel védik kultú-
ránkat s vérük hullásával biztosítják számunkra a nyugodt munka 
lehetőségét. Gondoljunk különösen bensőséges érzéssel titkárunkra, ki 
harmadik éve küzd harcosaink sorában. Azokat az érzéseket, melyek-
kel tavalyi közgyűlésünk szeretetünket és hűségünket elküldötte hozzá 
egy meleg baráti kézszorításra, egy újabb esztendő újabb megpróbál-
tatásai még melegebbekké tették bennünk iránta s még bensőségesebb 
szeretettel és hűséggel száll el hozzá lelkünk e pillanatban s azzal az 
őszinte kívánsággal, hogy Isten óvja meg őt és hozza vissza közénk 
mennél hamarabb. 

Kérem jelentésemnek szíves tudomásul vételét. 
KÉKY LAJOS. 


