
T A N U L M Á N Y O K 

Elnöki megnyitó beszéd. 
A M a g y a r I rodalomtör ténet i Tá r saság 1934. évi rendes közgyűlésén. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Az elnöki megnyitó beszédek műfajáról irodalmunkban 

mindezideig Lukács Móric elmélkedett legötletesebben. Mikor 
1879 elején leköszönt a Kisfaludy-Társaság elnökségéről, őszin-
tén feltárta, milyen nehéz évről-évre ú j tárgyat találni a hagyo-
mányos megnyitó beszédek számára. 

Az elnöki beszéd — úgymond szellemes fejtegetéseiben — 
nem tar talmazhat jelentést a társaság lefolyt évi működéséről, 
mert ez a t i tkári jelentésre tartozik, és helyesen, mert a titká-
ron fordul meg az egész ügykezelés. De az elnöki beszéd nem 
lehet értekezés vagy tanulmány sem valamely tudományos kér-
désről, mer t ezzel megszűnnék megnyitó beszéd lenni s a hall-
gatók figyelmét már az ülés kezdetén kifárasztaná, anélkül, 
hogy azt leköthetné. Mi tér marad tehát, melyen az elnöki 
beszéd mozoghat? Az általános frázisoknak százszor, ezerszer 
learatott, sőt legázolt tere. Csak az elődök különböző egyéni-
sége, sajátságos észjárása, stílusa, előadómódja tudja egy ideig, 
de csak egy ideig, az annyira elkoptatott kérdéseket, tárgyakat, 
eszméket némileg élénkíteni, felfrissíteni, amint a színházak egy 
ismert, megúnt színdarabot ú j szereposztás, ú j jelenetezés, ú j 
díszletek segítségével iparkodnak ú j r a megkedveltetni. Üj szó-
noknak is sikerülhet az ezerszer hallott eszméket friss színekbe 
öltöztetni, de ezek is lekopnak idővel; és amelyik elnök már 
háromszor-négyszer mondott megnyitó beszédet, az — a közön-
ség és a maga érdekében — nem tehet jobbat, mint azt, hogy 
másnak adjon helyet. Így legalább nem esik meg, hogy a szó-
nok magamagát ismétli. Oly bőbeszédű szónoklatos országban, 
mint a miénk — folyta t ja tovább Lukács Móric — erkölcsi 
bátorság annak bevallása, hogy az elnöki beszéd számára tár-
gyat és tar ta lmat találni nehéz feladat. „Ez őszinte vallomás 
lelki szegénység bizonyítványának fog tekintetni. Legyen! Nem 
tartozom azon szerencsés tehetségű szónokok közé, kik akkor 
is tudnak, szeretnek beszélni, ha semmi mondanivalójuk nincs." 

I roda lomtör téne t . 4 
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Ha ilyen kételkedő lélekkel figyeli az elnöki beszédek ter-
mészetét a filozófus lélek, mennyivel inkább idegenkedhetik 
ettől a publicisztikai stílusú műfaj tó l a pozitivista kutató. Tér-
jünk át sebtében az általános elmefuttatásoktól a valóság 
világába. 

• 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság első rendes közgyű-
lésén, 1913-ban, Négyesy László alelnök mondotta a megnyitó 
beszédet. Ez a mélyenjáró elmélkedés annyira történeti érdemű 
Társaságunk életében, hogy néhány vezérgondolatát felújítom. 

„Tisztelt Közgyűlés! — fordult a Társaság tagjaihoz 
Négyesy László. — Éppen kétszáz esztendővel az első magyar 
irodalomtörténeti munka megjelenése után alakult a Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság, a mi társaságunk. Bármily szerény 
volt az 1711-i kezdemény s bármily szerény az 1911-i alapítás, 
mind a két dátum egy nagyfontosságú fejlődési folyamatnak 
a tünete s a kettő közti különbség a fejlődés arányaihoz és ter-
mészetéhez szolgáltat mértéket. Mit jelentett a Specimen? Az 
irodalmi eszmélet összefoglaló tevékenységének kezdetét. Mit 
jelent a mi társaságunk? Ugyanennek a tevékenységnek orszá-
gos és intézményes társadalmi szervezését. Mind a kettő, mint 
az egész irodalomtörténet is, függvénye magának az élő és 
növekedő irodalomnak, mely viszont függvénye a történeti éle-
tet élő nemzeti léleknek. Mikor most, kétszáz évvel az első ön-
álló irodalomtörténeti mű megjelenése után a fejlődés annyira 
haladt, hogy az irodalomtörténet számára külön társaság szer-
vezése vált szükségessé, ezzel a tudományszak történetének ú j 
szakaszához is érkezett. Hogy mekkora szükség volt oly egye-
sületre, melynek munkaköre kizárólag a magyar irodalomtör-
ténet, annak ékesen szóló jele az alig remélt siker, mely a tár-
saság megalakulását a tagok létszámának gyarapodásában 
mindjár t az első évben követte. Nyilvánvaló, mennyire meg-
szaporodott a magyar irodalomtörténet munkásainak és kedve-
lőinek száma s mily halaszthatatlan feladat volt olyan autonóm 
társaság alapítása, mely e szaktudományt és a társadalomnak 
e szak iránt melegebben érdeklődő tagjai t egyesítse s az iro-
dalomtörténeti munkásságot mennél szélesebb körre kiterjedő-
leg szervezze. Amikor annyi panaszt hallunk az újabb író- és 
tudósnemzedék nemzetietlen i ránya ellen, lehetetlen a legben-
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sőbb hazafias örömet nem érezni azon a tényen, hogy ezt a 
társaságot éppen a fiatalabb magyar irodalomtörténetírói gárda 
tudományos és nemzeti lelkesedése hozta létre, az a nemzeti 
lelkesedés, mely a legszorosabb rokonságban van a Czvittin-
gerek, Bod Péterek, Révaiak, Kazinczyak, Horvát Istvánok, 
Toldyak, Gyulai Pálok rajongó nemzetiségével s a tudomány 
és hazaszeretet ügyéért éppolyan önfeláldozó erőkifejtésre kész. 
A társaság a közös lelkesedés, szeretet, megértés jegyében in-
dult meg. friss munkakedv lüktet folyóiratában és ülésein, s 
megvan tagjaiban az elért sikeren érzett, mindenkit egyesítő 
szent öröm." 

Az eddigi elnöki megnyitó beszédekben az elvi kérdések 
érintése és érdemes tudósok emlékének megújítása egyformán 
helyet kapott. A második közgyűlésen Szász Károly zajos 
helyeslést keltett a Nemzeti Színház játékrendjének szigorú, de 
kivédhetetlenül igazságos bírálatával, annak kapcsán, hogy 
Szigligeti Ede születésének századik évfordulóját ünnepeltük. 
Beöthy Zsolt 1915. évi elnöki megnyitója a világháború első 
évében Zrínyi Miklós hadvezéri képét idézte föl a hallgatóság 
elé, a háború és az irodalomtörténet kapcsolatával foglalkozott 
a következő évben Dézsi Lajos is. Arany János születésének 
századik évfordulója alkalmából Négyesy László a halhatatlan 
költő nagyságát méltatta; Szász Károly 1918-ban fölemelte sza-
vát a radikális irodalompolitika agitátorai ellen. „Irodalmunk 
— úgymond — rettentően kezd modernizálódni a szónak rosz-
szabb értelmében: felejtik, ki is gúnyolják, sokszor szégyenlik 
is a multat, a nemzeti hagyományokat, a hazafiúi érzéseket. 
Legújabb líránk hol szenvelgő és mesterkélt, hol csúf és ért-
hetetlen hangzavarából csak néha-néha zendül ki az egészséges, 
büszke magyar lélek mélyéből fakadó meleg akkord; színpad-
jainkon csak ritkán lá t juk felvonulni történeti multunk nagy 
alakjai t s eseményeit s a jelenkori igazi magyar élet képviselői 
is alig juthatnak ott szóhoz az elfajulásnak indult társadalom 
mindjobban szaporodó f igurái mellett, akik szellemben és érzés-
ben, modorban és nyelvben csak paródiái a magyarságnak." 

A világháború után tartott közgyűlési megnyitók leginkább 
a klasszikus íróink iránt érzett hála megnyilvánulásai voltak. 
Négyesy László elnökünk Riedl Frigyes, Vörösmarty Mihály 
és Kazinczy Ferenc endékét lijította fel; Dézsi La jos Ferenczi 
Zoltánról, Viszota Gyula Jókai Mórról és Széchenyi Istvánról, 
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Szász Károly Gyulai Pálról emlékezett meg az elnöki beszédek 
során. Ezekbe a nagyértékű méltatásokba többnyire mindenütt 
beleszövődtek az irodalomelmélet időszerű kérdései, csakúgy, 
mint Zoltvány Irén két közgyűlési megnyitójába, amelyek kö-
zül az egyik az irodalmi alkotásokban megnyilvánuló erkölcsi 
hatóerők lényegének megvilágításával, a másik a dekadens 
törekvésekkel szembenálló nemzeti költészet fontosságának 
hangsúlyozásával nyert egyértelmű helyeslést. 

Három évvel azelőtt adott kifejezést Szász Károly annak 
a mély tiszteletnek és szeretetnek, amellyel Négyesy László 
személye felé fordultunk s a mult esztendei közgyűlésen ugyanő 
búcsúzott el feledhetetlen elnökünktől elnöki megnyitó beszé-
dében. Hadd ismételjem meg még egyszer egyik szép igazságát 
és mindnyájunk számára útjelző irányelvét, amikor Négyesy 
László jellemzése során a következőket mondta: „Akár cikket 
írt, akár könyvet, összhangzatos szép életének ragyogó példá-
jával mindig csak a r ra tanított bennünket, hogy az igazság 
keresésében legyünk ugyan szerények és óvatosak, de ha aztán 
hitünk és legteljesebb meggyőződésünk szerint megtaláltuk az 
igazságot: hirdetésében és szolgálatában legyünk megfélemlít-
hetetlenül bátrak." 

• 

Tisztelt Közgyűlés! Azt gondolom, hogy eddigi elnökeink 
emlékének és alelnökeink érdemeinek nem áldozhattam kegye-
letesebben, mint ezzel a rövidre fogott visszaemlékezéssel. 
S most legyen szabad, befejezésül, visszakanyarodnom a legelső 
elnöki megnyitó egyik gondolatára. 

„Ha minden kezdemény életrevalóságának próbája az — ol-
vassuk Négyesy László fejtegetéseiben —, hogy megtörténik-e 
az őrváltás, újabb nemzedék átveszi-e a szolgálatot vagy nem: 
akkor a magyar irodalomtörténet ügyét, melynek szolgálatában 
már annyi nemzedék váltotta fel egymást, biztosítottnak lát-
hat juk, mikor most is oly nemzedék veszi át ebben a társaság-
ban, amely a XX. század közepéig hivatva van továbbplántálni 
csökkenés nélkül a rámaradt energiát." 

Az őrváltás — közel egy negyedszázaddal azelőtt — meg-
történt s az akkori ú j nemzedék a világháborút megelőző évek-
től mostanáig buzgón iparkodott megfelelni a beléje helyezett 
bizalomnak. De az idő haladt s ma már számolnunk kell egy 
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újabb őrváltás eshetőségével is. A fiatalabb irodalomtörténet-
írók egyik csoportja nemrégiben külön egyesületbe tömörült. 
Azt hiszem, nem kell aggodalmaskodnunk emiatt az elkülönü-
lés miat t ; hadd érvényesüljön minden lobogó tettvágy, ne hever-
jenek továbbra is a kéziratok az asztalfiókokban. Akár pozi-
t ivista a tudományos szerző, akár szellemtörténész, e két jelszó 
ne tépdesse, hanem támogassa egymást. Ha a történeti érzék 
nem fog hiányozni i f jabb társainkból, ha az esztétikai mérlege-
lés alapos kutató kedvvel párosul, az irodalomtudomány bizo-
nyára nagy hasznát fogja látni tevékenységüknek. 

Ezzel a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1934. évi ren-
des közgyűlését megnyitom. Pintér Jenő. 

Titkári jelentés 
Felolvas ta to t t a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1934. évi április 7-én 

t a r t o t t közgyűlésén. 

Amikor valamely tudományszak munkásai társaságba egye-
sülnek, az őket egyesítő erők között a legjelentősebb az a vágy, 
hogy valami szempontból jelentősnek, nélkülözhetetlennek fel-
ismert speciális tudományáguk ezáltal az egyesülés által meg-
valósíthassa feladatát. A Magyar Irodalomtörténeti Társaságot 
is ez a törekvés hozta létre 1911-ben, és nekem ma, amikor Tár-
saságunk életének huszonharmadik esztendejéről kell beszámol-
nom, az a szerencse jut , hogy h í r t adhatok tudományszakunk 
legjobban kívánt, leg-jobban nélkülözött alapvető munkájának 
nemcsak elkészüléséről, de megjelenéséről is. Társaságunk ki-
adásában immár előttünk van hét hatalmas kötetben a magyar 
irodalomtörténetnek tudományos rendszerezése, elnökünknek, 
Pintér Jenőnek nagyjelentőségű munkája. Nincs a magyar 
irodalomtörténetírásnak munkása, de nincs a magyar művelt-
ségnek egyetlen ra jongója sem, aki ne a legnagyobb hálával 
köszönné ezt a kincset. Épp azért ligy érzem, szabad nekem is 
e jelentésben kissé hosszabban elidőznöm mellette, nem értetlen 
csodálattal, hanem a tudóst is megérteni akaró elmélyedéssel. 

P i n t é r Jenő magát és munkájá t szívesen különbözteti meg 
a magyar irodalomtörténet művelői között a pozitivista jelző-
vel. Tagadhatatlan, hogy a históriaírásnak abban az iskolájá-
ban nőtt fel, amelyet pozitivista iskolának szoktak nevezni. 


