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1911. december 10-én, - hetven esztendővel ezelőtt - alakult meg a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Elnökévé az akkori hivatalos iro-
dalomtörténetírás nagy tekintélyű személyiségét, Beöthy Zsoltot, titká-
rává pedig a fiatal Horváth Jánost választották. Az irodalom- és segéd-
tudományai művelését óhajtotta szolgálni a Társaság; nagy létszámú tag-
ságra építve, akik jórészt a középiskolák tanárainak sorából verbuválód-
tak. 

Hetven év nagy idő egy tudományos testület történetében. Ortega y 
Gasset, a spanyol gondolkodó azt vallotta, hogy - egy intézmény 
virágkora ritkán szokta túlélni létrehozóik életét. Jubüeumi ülésünk 
megnyitó szavainak nem lehet feladata a Társaság történetének felvázo-
lása. Ünnepi találkozónkon külön előadás fog az első, közel fél évszáza-
dunk történetéről elhangzani. Néhány szót azonban nékem is szólnom 
kell a múltról. Az alakulástól eltelt első nyolc esztendőben értékes 
tevékenység folyt az Irodalomtörténeti Társaságban és figyelemre méltó 
publikációk láttak napvilágot folyóiratában, az Irodalomtörténetben. 
Horváth János szervező munkája folytán olyan tudósok és írók vállaltak 
szerepet a Társaság életében és folyóiratában, mint Király György, 
Babits Mihály, Schöpflin Aladár, Kuncz Aladár és más haladó egyénisé-
gek. ö k maguk is támogatták Horváth - annak idején újítás-számba 
menő - módszerét, törekvését, az irodalomtörténetírás terén az esszé 
műfaját, de még az új irodalom vizsgálatát, kritikai szemmeltartását is. 
A konzervatív tendenciák azonban már 1918 elején erősödni kezdtek; 
olyannyira, hogy a Társaság fiatal titkára funkciójáról lemondott. 1919 
őszén pedig kizárták a tagság sorából Király Györgyöt, Babits Mihályt, 
Schöpflin Aladárt, Benedek Marcellt; mindazokat, akik a két forrada-
lomban szerepet vállaltak. 1919 után - kell-é mondani - , a még egy év-
tizedet sem élt intézménynél fájdalmasan hanyatló korszak következik. 

A 20-as évektől a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tevékenysége 
kevés nyomot hagyott tudományágunk történetében. Nem véletlen, 
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hogy a taglétszám - a középiskolai tanárok nagy köre - lecsappant, a 
korábbinak egyharmadára. Az sem véletlen, hogy a 30-as évek elején, az 
ez idó'beni fiatal irodalomtörténészek nem találták helyüket az elseké-
lyesedett szellemű intézményben, s Szerb Antal vezetésével megalakí-
tották a Magyar Irodalomtudományi Társaságot. Néhány éven át ezek a 
fiatalabb irodalmárok rendeztek gazdag programú vitaüléseket és fel-
olvasásokat. Igaz, 1941-ben egy kitűnő fiatal irodalomtudós lett Társa-
ságunk titkára Barta János személyében. Azonban a még fokozottabban 
nehezedő konzervatív nyomás súlya alatt ő sem volt képes az intéz-
ményt megújítani. 

A felszabadulás után nem sokkal kísérlet történt a megújulásra. A 
teljes átalakulás azonban csak 1949-ben következett be, amikor Lukács 
György lett a Társaság elnöke. Programadó előadásában részletekre 
kiterjedő alapossággal felvázolta irodalomtörténetünk marxista újra-
értékelésének legfontosabb szempontjait. Megfogalmazta, hogy irodalmi 
fejlődésünk marxista revíziója minden korábbi átértékelésnél lényegé-
ben kell, hogy különbözzék. Míg a múltban csak ösztönösen, önké-
nyesen, rendszertelenül értelmezték újra a múltat, addig a mi munkánk 
tudatos feladatvállalás. Kifejtette, hogy amikor mi újraértékeljük irodal-
munk fejlődését, tudatában vagyunk átalakulásunk társadalmi jelentő-
ségének; az átalakulást mi nem sejtjük, hanem világosan látjuk és 
értékelni tudjuk. A mi munkánk - ez esetben szó szerint idézve szavait: 
- „. . . a tudatos és tudatosan haladó társadalmi átalakulás szükségszerű 
következménye." 

Lukács fél évtizedes elnöksége idején — 1953-ig vezette a Magyar 
Irodalomtörténeti Társaságot - új korszak nyílott nemcsak intézmé-
nyünk életében, hanem tudományágunk egész történetében. Beteljese-
dett az, amit a marxizmussal haláláig szemben álló, de világosan látó, 
ösztönösen érző Ortega y Gasset már a spanyol köztársaság idején 
mondott, Rafael Albertinek, a költőnek, megismételve és kiegészítve 
már citált szavait: - Egy intézmény virágkora ritkán szokta túlélni 
megalkotóik életét, de talán - ezek a kiegészítő szavak - ha a szocializ-
musban valóban azt hozzák majd létre, amit kiemelkedő gondolkodói 
megálmodtak, a marxisták képesek lehetnek egy intézmény meg-
újítására. 

Így történt. 1948-ban, a marxizmus-leninizmus szellemében meg-
újult a Társaság. Folyóirata jelentős szintre emelkedett, s az égisze alatt 
kiadásra kerülő Magyar Klasszikusok című könyvsorozat ami a rene-
szánsztól Radnóti műveiig bezárólag - válogatásaival és bevezető tanul-
mányaival elsőnek értékelte újjá a magyar irodalom fejlődéstörténetét. 
Folyóiratunk munkatársainak és a Magyar Klasszikusok sajtó alá rende-
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zóinek, s bevezetései íróinak sorában egyaránt ott voltak az öregebb, a 
felszabadulás után marxistává lett irodalmárok és az akkor még fiatal 
nemzedékek tagjai. Persze a folyóirat tanulmányaiban és a sorozat 
bevezetó'iben nemegyszer találkozunk még olyan elemzésekkel, ame-
lyek leegyszerűsítő', vulgarizáló nézeteket fejeznek ki. Törvényszerű 
velejárója ez ennek az időszaknak. Azonban a folyóirat-tanulmányok-
nak és a közel hetven kötetet kitevő Magyar Klasszikusok kísérő írásai-
nak elévülhetetlen a történeti jelentősége, s az akkori Társaság munkájá-
nak egészével máig példát mutatnak számunkra. 

Lukács Györgynek az elnöki tisztről való távozása után, egytől-egyig 
hivatott vezetői voltak a Társaságnak. így Barta János, két alkalommal 
is. Először Lukács után, majd Földessy Gyulát és Komlós Aladárt 
követve. Alelnöki funkciót töltöttek be: Waldapfel József, Bóka László, 
Kardos Tibor, Szauder József, Barta János, Keresztury Dezső, Kéry 
László és Bán Imre. Titkárok, illetőleg főtitkáraink voltak: Király 
István, Pándi Pál, Szabolcsi Miklós, majd újra Pándi Pál és Wéber Antal. 
Lukács György indítása, kezdeményezése - ismét hangsúlyozni szeret-
ném - , irodalomtudományunk fejlődésére tett meghatározó befolyása 
már a történelmi múlt világába tartozik, jelentősége korszakalkotó. Az 
ő időszakát követő munkásságról nem lehet feladatunk még jelzésszerű 
értékelést sem adni. Az azonban kötelesség számba megy, hogy szóljunk 
néhány szót törekvéseinkről, szándékainkról, munkánk jellegéről; érté-
kelést csak olyan esetben nyújtva, amikor a szubjektivitás minden-
képpen elkerülhető. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság arra törekedett és arra törek-
szik ma is, hogy a felsőoktatási intézmények, a középiskolai tanárok és 
az irodalommal foglalkozó különböző szervek fóruma legyen. Különö-
sen azt igyekszünk elérni - ebben a Horváth János korszak példáját 
követve - , hogy a középiskolai tanárok minél szélesebb körét sorakoz-
tassuk fel munkánkhoz. A középiskolai tanárok változott körülményei 
folytán nem könnyen elérhető célkitűzés ez. Már régen hagyományossá 
váltak - az évenként többnyire kétszer megrendezésre kerülő - vándor-
gyűléseink vidéki központokban. A többnapos ülések gyakran jubiláris 
alkalmak nyújtotta témákkal foglalkoznak, vagy egyéb irodalom-
történeti kérdéseket tűznek napirendre, többnyire vitaülések formájá-
ban. A témaválasztások során aktuális igényeket igyekszünk kielégíteni. 
Példát is említve, egyik legutóbbi vándorgyűlésünkön, Riedl Frigyes 
jubileuma alkalmából különböző fokon folyó oktatási kérdések tárgyal-
tattak meg. A többnapos vándorgyűlésekről még annyit: a zárónapon 
csaknem minden alkalommal élő irodalmi problémák kerülnek napi-
rendre. Az imént említett ülésen például kerekasztal-értekezlet volt a 
legújabb világirodalmi regényről. Az utóbbi több mint fél évtizedben 
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felolvasó- és vitaüléseket rendszeresítettünk Budapesten. E havonkénti 
találkozók témái között szerepeltek közelmúltban elhunytak (Nagy 
László, Kormos István) életművének értékelése, viták új szépirodalmi, s 
tudományos művekró'l, a társtudományok - mint a nyelvészet, a tör-
ténetírás, a művészettörténet - képviseló'inek részvételével is. Még 
néhány példa: vitát rendeztünk a novella mai kérdéseiró'l, az esszéró'l, de 
új világirodalmi jelenségekró'l ugyancsak, mint a legújabb osztrák líráról, 
egy nagy katalán költőről, s nem kisebb érdeklődést kiváltva, egy 
évtizedek óta halottról, Alexandr Blokról. A középiskolai tanárok 
igényeinek, kérésüknek tettünk eleget azzal, hogy műelemző vita-
előadásokat tartottunk Örkény drámáiról, Ottlik Géza Iskola a határon 
című regényéről, Bulgakov Mester és Margarétájáról. 

Nem folytatom, mivel a példák.kiemelésével akarva-nemakarva érté-
kelek is. Ez pedig nem az én feladatom. Annyit azonban még tárgyilago-
san elmondhatok, hogy folyóiratunk, az Irodalomtörténet immáron 
több mint egy évtizede, Nagy Péter szerkesztésében kiemelkedő szín-
vonalra emelkedett. Változatos, tematikailag arányosan közreadott 
tanulmányai, cikkei a szakszerűség és ugyanakkor a szakmai érdekesség 
szem előtt tartásával kivívták a folyóirat számára az érdeklődést a 
szakemberek körének keretein túl is. 

Hadd mondjam meg még azt: örömmel tölt el bennünket, hogy a 
hetvenedik évfordulón adhatjuk át első alkalommal a Toldy Ferenc 
emlékérmet. Az pedig csak megelégedést válthat ki, hogy irodalom-
történeti pályázatunkra közel negyvenen nyújtottak be értékes tanul-
mányokat; csaknem kivétel nélkül tanárok. Jelenti ez azt: - sikerült a 
Társaságnak valamire megmozgatni a sok értékes tagot számláló pedagó-
gusi kart. 

Eredményeinket, törekvéseinket sorakoztattuk fel. Az ilyen jubiláris 
alkalom - mint a mostani is alkalmul szolgál nemcsak az összege-
zésre, hanem a számvetésre is, arra a kérdésre válaszolni: hogyan 
tovább? Nem szabad, hogy megelégedettség legyen úrrá rajtunk. Halad-
nunk kell tovább a megkezdett úton; de fokozni kell vitáinkat, az új 
jelenségekre történő gyors visszhangkeltést, a társtudományokkal való 
együttműködést, s kialakítani eddig fel nem tárt kezdeményezéseket is. 
És minden ezután következő lépéseinket fokozódó mértékben kiter-
jesztve a hivatásos irodalomtörténészeken kívüli körökre - mint eddig 
is törekedtünk erre - , elsősorban kielégítve a középiskolai tanárok, az 
irodalommal foglalkozó múzeumi, levéltári, művelődés-otthoni kollégá-
ink igényeit, de úgy is mondhatnánk: felkelteni igényeiket. 
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SZABOLCSI MIKLÓS 

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi 
Osztálya nevében tisztelettel üdvözlöm a 70. évfordulóját ünneplő 
Magyar Irodalomtörténeti Társaságot. És szeretettel köszöntöm a 
magam nevében is, - hiszen, mint irodalomtörténettel foglalkozó, 
hosszú ideig ott voltam hallgatóként, oktatóként, vitatkozóként a 
Társaságban, az üléseken, emlékezéseken, megbeszéléseken. 

Úgy illene talán, hogy ez alkalommal a Társaság munkájáról, teljesít-
ményeiről, történetéről szóljak. De ezt megtette az elnöki megnyitó és 
szólnak erről a tudományos előadások is. Csak annyit talán, hogy a 
Társaság élete is az állandóság és a változás dialektikájában szemlélhető; 
hogy működési formában is, szellemében is, sokat változott e sűrű 70 év 
alatt. Ma sokszor és joggal a hagyományt hangsúlyozzuk; és ilyen 
szempontból a Társaság a valóban megújult és mindig megújuló magyar 
irodalomtörténetírás hagyományát képviseli, - egy a nemzetté válás 
korszakában megerősödött tudományág további fejlesztését, elmélyíté-
sét, korszerűsítését. - A magyar nemzeti hagyományt legerősebben 
megtestesítő magyar irodalom múltjának és jelenének kutatóit, és ismer-
tetőit, vizsgálóit és népszerűsítőit fogja össze. De a Társaság története a 
változás és megújulás szükségére is figyelmeztet; az ünneplés alkalmából 
is hadd emeljen ki a folytatás mellett az újrakezdés szükségét. 

Az utóbbi időben Társaságunk már kezd új módon dolgozni. A 
magyar irodalom története mellett világirodalomtörténettel is foglal-
kozik, a viták élénkebbé váltak, emlékülései változatosabbakká. De az új 
helyzet új megoldásokra int, új teendőkre figyelmeztet. Tisztáznunk 
kell: mi a helye Magyarország mostani és most alakuló kulturális-
tudományos szerkezetében a nagymúltú Társaságnak. A nemzeti hagyo-
mányoknak ugyan megmarad, sőt talán fontosabb is lesz a szerepe, de 
az irodalomé mellett az eddiginél inkább került előtérbe a zene, képző-
művészet, építészet, gondolkodástörténet múltja. Az irodalom ismer-
tetésének, elemzésének és átadásának új és új módszerein kell gondol-
kodnunk, az ismert művek és pályák új oldalait kell felmutatnunk. 
Széles körű kitekintés, és mélyre ásás, - munkánknak ebben a két 
irányban kell haladnia, az eddiginél is merészebben. 

Talán még több újítani valónk van munkánkban szervezeti téren, — 
az új helyzet új megoldásokat is követel. Gyűléseink, emléküléseink 
szervezése még mozgékonyabb, lefolyása még változatosabb lehetne, a 
helyi kezdeményekre és sajátosságokra jobban kell építeni, a rendez-
vények légköre még barátibbá és még vitázóbbá kell, hogy váljék. 
Társaságunknak állandó és mindig újból jelentkező feladata, hivatása a 
tudomány és felsőoktatás belső köreit, eredményeit és munkatársait 
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összekötni az általános és középfokú oktatásban dolgozókkal, a sokat 
emlegetett „magyartanárokkal", - és a jövendő tanáraival, kutatóival is. 
A most alakuló, már a 2000. évet előlegező műveltségnek szerves része 
kell, hogy legyen továbbra is az irodalomról való tudás, az irodalom 
múltjának ismerete, a nemzeti és nemzetközi érték felismerése. De ez 
nehéz és egyre nehezebb feladat, és ezért az irodalom oktatásának 
kérdése mindennél nagyobb fontosságot nyer napjainkban, - a2 iroda-
lom oktatását kell Társaságunknak továbbra is, s még jobban segítenie, 
munkásait bekapcsolnia munkánkba. Most már, mint többszörösen 
„magyartanár" kérem ezt a Társaságtól. 

Teendőkről, tervekről, jövőről szóltam; azt hiszem, így köszönthet-
jük, így ünnepelhetjük igazán a 70 évest, a Magyar Irodalomtörténeti 
Társaságot. 

BENKŐ LORÁND 

A rokon társadalomtudományi társaságok és külön is a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság nevében tisztelettel, szeretettel köszöntöm a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaságot, vezetőségét és tagságát abból az 
alkalomból, hogy a Társaság fennállásának hetven éves jubileumát 
ünnepli. 

Jól ismeretes, hogy a tudományos társaságok - noha funkciójuk az 
idők, viszonyok változásával többé-kevésbé módosul - milyen jelenté-
keny szerepet töltenek be a magyar tudományosságban általában és 
egy-egy tudományszak életében különösképpen. Jóllehet a tudomány 
mai szervezettségének szintjén már nem egyedüli testületi képviselői 
szakterületüknek, működésük nem egy vonatkozásban ma is kiemel-
kedő, sőt páratlan és pótolhatatlan. Azzal, hogy tudományuk hivatásos 
munkásait összefogják e tudományág kedvtelésből művelőivel és pár-
tolóival, kifelé és befelé egyaránt képviselik, reprezentálják a szakma 
egészét, és biztosítják annak társadalmi hátterét. Közvetlenebb társa-
dalmi kapcsolataikkal hatékonyan közreműködnek vagy éppen kezde-
ményező szerepet vállalnak tudományáguk közérdekű rendezvényeiben. 
Szélesebb kereteikkel tág megnyilatkozási színteret és nyílt vitafórumot 
nyújtanak a szakmai kérdések tárgyalásához, s a tudományos ismeretek, 
eredmények terjesztésében, népszerűsítésében is jelentős feladatokat 
látnak el. 

Nem az én tisztem nyilatkozni arról, hogy a Magyar Irodalom-
történeti Társaság fennállásának hét évtizede alatt, illetőleg manapság 
miként tett és tesz eleget a reá háruló kötelezettségeinek, hogy mit 

11 Irodalomtörténet 1982/2 
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jelentett és jelent a magyar irodalomtudomány számára. Mégis, enged-
jék meg, hogy mint egy nagyon közeli tudomány képviselője, aki 
többrendbeli kapcsolatban van az Irodalomtörténeti Társasággal, kife-
jezzem azt a tapasztalati alapon álló meggyőződésemet, hogy testvér-
társaságunkat ez a jubilçum életének mozgalmas, tevékeny, sikeres 
szakaszában találja. Erről tanúskodnak a tudománytörténet fontosságát 
alátámasztó emlékülései; érdekes, aktuális tematikájú vándorgyűlései; az 
irodalmi műveltség terjesztését, az iskolai irodalomtanítás megjobbítá-
sát, magasabb színvonalra emelését segítő rendezvényei. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak ezt az élő, alkotó szerepét, 
a magyar tudomány és a magyar közművelődés előbbrevitelében kifej-
tett sokrétű tevékenységét a magyar nyelvtudomány munkásai közelről 
látják és nagyra értékelik. Hogyne vennénk hát részt ebben a mai 
ünnepségben mi, nyelvészek is a legnagyobb örömmel, amikor e két 
tudományszakot mind múltjában, mind jelenében annyi szál köti össze, 
a magyar nyelv és irodalom kutatásának nem egy területen összefonódó 
tematikájától kezdve az oktatás minden szintjén együttes, egymáshoz 
szorosan simuló részvételünkig bezárólag. 

Amiként tudományszakjaink múltja, jelene és nyilvánvalóan jövője 
is szervesen kapcsolódik egymáshoz, ugyanolyan testvéri viszony fűzte 
és fűzi össze társaságainkat is. E jubileum alkalmával szükségszerűen a 
múltba is tekintve érdemes felidéznünk, hogy a két társaság alapításá-
ban milyen kölcsönös ragaszkodással és szorgoskodással vettek részt 
szaktudományaink akkori jelesei. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 
1904-ben való létrejöttekor az alapító, választmányi és rendes tagok 
közt ott találjuk többek között Alexander Bernát, Bán Aladár, Beöthy 
Zsolt, Császár Elemér, Gyulai Pál, Heinrich Gusztáv, Horváth Cyrill, 
Horváth János, Négyesy László, Riedl Frigyes, Szilády Áron és még sok 
más irodalomtudós nevét, nem is szólva az írókról, Gárdonyi Gézáról, 
Móricz Zsigmondról, Szabó Dezsőről stb. És néhány évvel később, 
amikor a Magyar Irodalomtörténeti Társaság megalakulására kerül a sor, 
az első közgyűlés viszonylag zárt testületében, sőt részben a tisztikarban 
ott van Balassa József, Csefkó Gyula, Gombocz Zoltán, Kertész Manó, 
Lehr Albert, Melich János, Pais Dezső, Petz Gedeon, Szily Kálmán, 
Szinnyei József, Tolnai Vilmos, Trócsányi Zoltán, Zolnai Béla és még 
megannyi más nyelvtudós. Az említettek szaktudományi érdemeit, 
tudománypolitikai törekvéseit az utókornak különbözőképpen lehet és 
kell is megítélnie. Abban a vonatkozásban azonban - a társaságalapítá-
sok mozzanataiból is kitetszó'en - mindnyájan együtt említhetők, hogy 
a két tudományterület szoros kapcsolatát vallották, együttműködésén 
munkálkodtak, és egymás törekvéseinek megértése, egymás eredményei-
nek ismerése és elismerése jellemezte felfogásukat. 
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Az ilyen arányú részvétel egymás ügyeiben sajnos már a múlté, nem 
kis mértékben objektív okokból, hiszen a két tudományszak szemlélete, 
elvei, módszerei, tematikája az összekötő' szálak ellenére is inkább 
divergens fejlődést mutatnak. Annál inkább jóleső érzéssel regisztrál-
hatjuk, hogy a két társaság kapcsolatai a múlt hagyományainak és a 
jelen egymásrautaltságának megfelelően ma is örvendetesen szorosak. A 
közös rendezvényektől, az egymás üléseinek látogatottságán, az azokon 
való aktív szereplésen keresztül egészen a közös ügyek, gondok baráti 
megbeszéléséig széles skálán megmutatkoznak. Biztosak vagyunk benne, 
hogy társaságaink együttműködése a jövőben is egyik elsőrendű színtere 
és záloga lesz a két tudományszak kapcsolatainak. 

Kedves Barátaim! 
Ezen ünnepi alkalomból kívánok a Magyar Irodalomtörténeti Tár-

saságnak a magam, a hazai nyelvtudomány művelői és a képviseltem 
testületek nevében további sikeres munkálkodást irodalomtudomá-
nyunk javára és irodalmi közműveltségünk hasznára. 

SIPOS LAJOS: 

BEÖTHY ZSOLTTÓL LUKÁCS GYÖRGYIG 
AZ IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG TÖRTÉNETÉRŐL 

1911-ben, éppen 200 évvel az első magyar irodalomtörténeti munka, 
Czwittinger Dávid Specimenjének megjelenése után, Horváth János, az 
Eötvös Kollégium tanára Pintér Jenő és Baross Gyula gimnáziumi taná-
rokkal együtt irodalomtörténeti társaság megalapítására gondolt. A 
létrehozandó társaságot tudatosan, jelképesen, dátumszerűen Czwittin-
ger könyvéhez akarták kapcsolni. Ezzel a gesztussal is vállalni és foly-
tatni kívánták a magyar irodalomtörténetírás hagyományait: Czwittin-
ger és Bod Péter tevékenységét, a 18. század specializálódását, a 19. 
század rendszerező munkáját. 

Horváth János, Pintér Jenő és Baross Gyula tervük megfogalmazása-
kor megérezték szakterületük viszonylagos elmaradását, krízis-
helyzetét.1 Az irodalomtudományi kutatásnak ekkor ugyanis intéz-
ményes kerete még nem volt. A munka a Történeti Társulatban vagy a 

' A Társaság megalakulásáról: It, 1 9 1 2 / 1 - 2 . ; 1913/4.; 1922/1; 
Dr. Pintér Jenő [önéletrajza] In.: Amíg városatya lettem. Szerk.: György 
Endre, 1930. 
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