
TITKÁRI JELENTÉS. 

A Mag3'ar Irodalomtörténeti Társaság I. rendes közgyűlésén. 

Tisztelt Közgyűlés ! Még nincs két esztendeje, hogy Baros Gyula 
tagtársunk fölvetette egy magyar irodalomtörténeti társaság gondola-
tát s íme : ma már nemcsak megalapítása történetét vázolhatom, ha-
nem egy gazdag eredményű s a jövőre minden jóval biztató egész 
esztendőnek a munkájáról van szerencsém számot adni a tisztelt köz-
gyűlés színe előtt. 

A gondolat, mely egy szűkebb baráti körben megfogant, a valódi 
közszükséglet szerencsés szülötte volt. Tétettek ugyanis már korábban 
is kísérletek egy ilynemű társaság szervezésére, de azok, kedvezőtlen 
körülmények folytán, sikertelenek maradtak. Úgy kell lenni, hogy 
mostanára érlelődtek meg a szervezkedés feltételei ; úgy kell lenni, 
hogy most állott be a teltségnek az a nyugalmas pillanata, amelyben 
egy rezdülés is elegendő már, hogy a parányokat egymás felé hajt-
ván, egy szép egésznek kristály-kötelékébe egyesítse. 

Nem hiába telt el az a kétszáz esztendő, mely a Specimen lap-
jain viraszt. Az irodalomtörténet munkásainak sokáig fölötte gyér, 
de később, különösen Toldy Ferenc óta, egyre tömöttebb hadsora nem 
hiába áldozta fel legjava erejét e különösképpen nemzeti tudomány-
szak gyarapítására. Ma már alig van tudományos tér Magyarorszá-
gon, mely a képzett és lelkes munkások nagyobb számával dicseked-
hetnék, mint a miénk. De éppen ez a körülmény sürgette az egye-
sülést. Az ország egész területén szétszórtan, más és más csoportosu-
lások érdekköréhez tapadva, a legkülönbözőbb tudományos és szép-
irodalmi folyóiratok, értesítők, évkönyvek, sőt hírlapok hasábjain 
ezer felé forgácsoltan, az összefoglaló áttekintést szinte lehetetlenné 
tevő töredezettségben zajlott le az a rendkívül élénk munkásság, mely 
szaktudományunk történetének legutóbbi évtizedeit jellemzi. Meghagyva 
tehát kinek-kinek a maga eddigi munkakörét, jogos tulajdonában és 
parciális törekvéseiben senkit és semmit meg nem sértve és meg nem 
támadva : a mi célunk csak az lehetett, hogy minden illetékes ténye-
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zőben fölébresszük és tudományszakunk javára értékesítsük az össze-
tartozás érzetét ; megteremtsük azt a szervezetet, mely közös vér-
keringést idéz elő munkakörünk egész területén ; s létrehozzunk egy 
folyóiratot, mely tudomásul vesz és tudtul ad minden érdemes ered-
ményt, s mely egyaránt szolgálja az értesülni és dolgozni vágyók 
tudományos érdekeit. 

Nem csoda tehát, hogy akinek csak tudomására jutott, örömmel 
fogadta az egyesülés gondolatát, s az eleinte csak bizalmas körben 
folyó kérdezősködés alig egy hónap alatt már mintegy száz főből 
álló csoportot tudott az egyesülés törzséül összetoborzani. Ez előzetes 
tájékozódás meggyőzte a terv kezdeményezőit annak életrevalóságáról 
s bizalmat ébresztett bennük a kivitel lehetősége iránt. Elérkezettnek 
látván így a nyilvános szervezkedés idejét, fölkeresték a magyar 
irodalomtörténet legtekintélyesebb tudósait s mindenütt szíves csatla-
kozást, jótanácsot, buzdítást találtak. Ily előzmények után jelenhetett 
meg Baros Gyula, Beöthy Zsolt, Horváth János, Négyesy László, 
Pintér Jenő és Riedl Frigyes aláírásával, 1911 június 1-én, az Orszá-
gos Tanáregyesületi Közlöny akkori számában a Magyar Irodalom-
történeti Társaság megalapítását célozó Felhívás, mely oly meleg 
visszhangra talált, hogy ugyanazon év október 22-re már össze lehe-
tett hívni az alapító közgyűlést. Ez utóbbi megvitatta s megszerkesz-
tette a társaság alapszabályait s az előkészítő bizottságot Badics 
Ferenc, Császár Elemér, Hegedűs István és Kóki Lajos tagokkal egé-
szítvén ki, megbízta az ügyek ideiglenes vitelével. A most már tíz-
tagú bizottság, eljárván a szervezkedés további munkájában, december 
10-re hívta össze az alakuló közgyűlést, mely tisztikart választott és 
választmányt szervezett, s mellyel az előkészületek folyamata lezáród-
ván, kezdetét vehette egy immár minden útravalóval ellátott, kész 
szervezetnek bizonyára hosszú időre hivatott élete. 

S hogy a társaság munkássága nem hagyta cserben a hozzá 
fűződött reményeket, bizonyítj BJ BJZ QJ körülmény, hogy tagjainak s 
folyóirata előfizetőinek a száma szinte napról-napra, s mind a mai 
napig megállapodás nélkül növekedett. Míg ugyanis 1912 január 1-én 
összes létszámunk csak 563 volt, ugyanazon év végére e szám már 
1004-re emelkedett, tehát szinte megkétszereződött, s azóta is foly-
vást növekedőben van. E lélekemelő eredmény nagy része a magyar 
tanárság áldozatkészségének köszönhető, bár szép számmal vannak 
közöttünk más közpályák munkásai is és tar t juk a reményt, [hogy 
példájuk egyre szélesebb körökre fog vonzó hatást gyakorolni. Midőn 
itt, a tisztelt közgyűlés nyilvánossága előtt, Társaságunk Jminden 
támogatójának illő köszönetet mondok, különösebb hálával kell meg-
említenem a Nagyméltóságú Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Minisz-
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tériumot, mely évi 2000 korona segéllyel gyámolítja Társaságunkat; 
Budapest székesfőváros tekintetes Tanácsát, mely középfokú iskolái 
részére folyóiratunkat megrendelte ; az Országos Kaszinót és a bajai 
cistercirendű főgimnázium önképzőkörét, melyek mindegyike 200— 
200 korona adománnyal járult alaptőkénk emeléséhez ; alapító tag-
jainkat, kiknek névsorát — Baros Gyula, Baumgartner Alajos, Beöthy 
Zsolt, Békéli Bemig, Hajdú Tibor, Heinrich Gusztáv, Óvári Ferenc, 
Pintér Jenő, Pintér Sándor, Bada István, Radó Antal, B. Badvánszky 
Kálmán, Bévai Mór, Székely István, gr. Tisza Istvánné, özv. Tisza 
Kálmánná, Vargha Dámján és Zlinszky Aladár — azzal a remény-
nyel van szerencsém a tisztelt közgyűlés előtt bemutatni, hogy nemes 
példájuk bizonyára még számos követőre talál. Hálás köszönetet 
mondok végül az Országos Tanáregyesületi Közlönynek, melynek lap-
jain Társaságunk minden érdeke szíves fogadtatásban s buzgó támo-
gatásban részesült. 

Társaságunk a múlt évben hat felolvasó ülést iartott. Február 
13-án Biedl Frigyes értekezett az irodalom fejlődéséről, Sebestyén 
Gyula pedig Petőfi első irodalmi kísérletéről ; márc. 7-én Pap Károly : 
Horvát István magyar irodalomtörténetéről, Nagy József: a magyar 
irodalomtörténet korszakairól ; május^9-én Vértesy Jenő : a Bánk Bán 
történetéről és értékéről, Elek Oszkár : az Arany balladaköltészetében 
észlelhető skót és angol hatásokról okt. 5-én legifj. Szász Károly 
Gyulai Pál leveleiből közölt nagy értékű mutatványokat s Velledits 
Lajos Bájnis ismeretlen kéziratait ismertette ; nov. 2-án Kristóf 
György : Széchenyi és Madách irodalmi viszonyáról ; s végül, dec. 
7-én, Kardeván Károly: az Ember Tragédiájáról, s Király György: 
Mikes levélformájáról tartott felolvasást. 

Évi munkásságunk zöme azonban folyóiratunkban keresendő, 
mely átlag havi négy ívnyi terjedelemben jelent meg. E folyóirat-
nak mintegy törzse, központi magva a bibliográfiái és kritikai rész. 
Ez az, ami legszükségesebbnek, s mióta megvan, legnélkülözhetetle-
nebbnek bizonyult. E rész bírálja és számontartja egyfelől az önál-
lóan megjelent szakdolgozatokat, másrészt — a Folyóiratszemle rova-
tában — állandóan jelzi, sőt kivonatosan ismerteti az időszaki írások 
bennünket érdeklő, lehetőleg minden termelését. Alig történhet meg 
most már, hogy észrevétlenül maradjon bármely érdemes munkálat ; 
s míg egyfelől folyóiratunk olvasói e hazának legeldugottabb, leg-
könyvtelenebb zugaiban is állandó tájékozást nyernek a szaktudo-
mány nem szünetelő haladásáról : másrészt minden értékes eredmény 
biztos lehet afelől, hogy a* közfigyelem reátereltetik. Év végi indexünk 
pedig mindez adatokat földolgozza s ezáltal egy-egy esztendő magyar 
irodalomtörténeti termeléséről kimerítő, megbízható bibliográfiává!, 
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sőt némi tartalmi tájékoztatással is szolgál. Szükségtelen a szakértők 
ily tekintélyes gyülekezete előtt e tény rendkívüli fontosságát külön 
hangoztatni. Elég, példaként, csak arra utalnunk, hogy a legrégibb 
magyar nyomtatványokra folyóiratszemlónk terelte rá a szakértő 
figyelmet, s így mindenesetre része van abban, hogy e nyomtatvá-
nyok, egy testvér-Társaság kezdeményezéséből, Melich János tagtár-
sunk gondozásában, újból megláthatták a napvilágot. Bizonyos, hogy 
ennek a munkának félbeszakadnia többé sohasem szabad. 

De, tisztelt Közgyűlés, e múlhatatlanul fenntartandó, sőt a szük-
séghez képest még kiterjesztendő bibliográfiái rész egymagában lefog-
lalja a négyíves folyóiratnak átlag feleterjedelmét. Mi marad így a 
kisebbnagyobb tanulmányokra ? Mi a Figyelő-rovatra, mely utóbbi 
pedig az eleven élettel való kapcsolatot volna hivatva állandósítani '? 

Ami e két terület közül első sorban a tanulmányokat és érteke-
zéseket illeti, folyóiratunk korlátolt terjedelmének az lett egyik leg-
első következménye, hogy essay-szerű tanulmányt, (mely többnyire 
nagyobb terjedelmet, s teljesebb kidolgozást igényel, mint a nem 
egyszer akár szótári rövidséggel közölhető filológiai munkálat) arány-
lag ritkán nyújthatott olvasóinak, úgy hogy az irodalomtörténeti 
munkásság azon két iránya, melyeket közkeletű szóval filológiainak 
és esztétikainak mondanak, itt is ugyanolyan aránytalanságban áll 
egymással, mint tudományos termelésünk egész területén. A szo-
rosabb értelemben vett filológiának ily hatalmas és egyébként igen 
örvendetes térhódításában nagy részük volt az utóbbi évtizedek szak-
folyóiratainak s köztük a már huszonkét éves Irodalomtörténeti Köz-
leményeknek s a harminchat gazdag évfolyammal dicsekedhető Egye-
temes Philologiai Közlönynek, mely egy folyvást erősbödő s évről-
évre megifjodó valóságos iskolát nevelt a katexochén filológiai mun-
kára a maga műhelyében. Mily jelentékeny szolgálatot tett a magyar 
tudományosság ügyének : a könnyű föltevések, szubjektív hozzáveté-
sek, kalandos esztétizálások mindinkább kivesző divata elég érthetően 
bizonyítja. Társaságunk mindenesetre részt kíván venni e filológiai 
hagyomány továbbvitelében, sőt választmányunk már alkalmas filoló-
giai nevelő eszközről is gondoskodott, mikor egy módszeres tájékoz-
tató kézikönyv megiratását határozta el ; s az a Magyar Irodalom-
történeti Kalauz, melynek megszerkesztésére Király György tagtár-
sunkat kérte föl, lesz a Társaságunk égisze alatt megjelenő első ön-
álló kiadvány. 

Kétségtelen azonban, hogy a tudományos munkásságnak ez a 
neme, mennél határozottabb és mennél szakszerűbb : annál mesz-
szebbre távolodik a közérdekűségtől, annál hozzáférhetetlenebbé válik 
az irodalom iránt érdeklődő, de annak történetét szaktudományként 
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nem gyakorló, laikus műveltek részére. Természetes, hasznos, sőt 
szükséges menete ez minden tudományszak fejlődésének : de annál 
sürgősebben kell gondoskodni arról, hogy lényeges eredményeik, kellő 
megvilágítással, s élvezhető formában, eljussanak azokhoz, kik érdek-
lődnek irántuk, mint az egyetemes műveltségnek fontos elemei iránt, 
de a szaktudományt rószletkutatásaiba követni nem érnek rá, vagy 
technikai akadékai miatt nem is tudnák. Nem «népszerűsítés» ez, 
nem devalválása ez a tudománynak. Ellenkezőleg ! Csak szükségszerű 
fejleménye, betetőzése magának a szaktudománynak is ; a gondolat 
felsőbb egységébe olvasztása, s az egyetemes műveltség szempontjából 
való értékelése a szakmunka során felhalmozott nyers anyagnak. 
A közműveltség szempontjából pedig a tudomány teljesebb értéke ott 
kezdődik, mikor eredményei, gondolattá érlelten, minden művelt 
embernek, vagy gyakorlatilag érvényesülve, az egész társadalomnak 
közös osztályrészévé válhatnak. 

S van-e tudományág, mely ősibb és természetesebb joggal kíván-
hatna szétáramlani a nemzeti műveltség nagy közösségébe, mint a 
miénk? Yan-e szaktudomány, melynek örököltebb, állandóbb köteles-
sége volna gondoskodnia e szerteáramlásról, mint az, amelynek szol-
gálatába mi szegődtünk ? 

Ha nincs, akkor keveselnünk kell azt, mi eddig ez irányban té-
tetett. A Budapesti Szemle, mely mint tudjuk, egyenesen az essay-
irodalom felvirágoztatása programmjával indult meg, kétségtelenül 
korszakos munkát végzett a közműveltség ilyen értelmű szolgálatában. 
A hazai irodalomtörténetnek és kritikának nem egy mestere adott 
példát e klasszikus magyar folyóirat lapjain arra, mint kell és mint 
lehet a szaktudomány minden követelményének eleget téve, szélesebb 
körű művelt közönséghez szólani, s mint lehet nyers adalékokat 
egyetemes értékű műveltségi tényezőkké varázsolni a gondolat erejé-
vel s a közérthető szólás szép művészetével. 

De mi ez ahhoz képest, amit a filológiai jellegű szakfolyóiratok 
egész gárdája hosszú évtizedeken át a szaktudomány rendkívüli gaz-
dagodására felhalmozott, de a laikus magyar értelmiségtől a tudós 
technika és szakszerűség hét lakatjával akaratlanul is elzárt! S mi 
lett az eredménye ez aránytalanságnak ? Az, hogy az irodalomtörténet 
kérdései, amennyiben nagyobb közönség elé jutottak, napi- és heti-
lapok hasábjbin nem egyszer a tudatlan népszerűsítőknek, ötleteskedő 
különcködőknek és irodalmi anekdotázóknak lettek prédáivá. 

Ezt a munkát, az irodalomtörténet fontos, léleknevelő eredmé-
nyeinek, quintessentiájának közkinccsé tételét nem szabad kontár 
kezek kényére hagyni : magának a szaktudománynak kell azt elvégezni. 

Filológus és esztétikus irodalomtörténet csak más-más oldalai, 
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csak egymást követő s egymásra utalt mozzanatai ugyanazon egy 
tudománynak. Korok, művek, egyéniségek méltatása ma már nem 
állhat meg filológiai alapvetés nélkül ; de viszont a filológiai munka 
is csak előkészület és félbenmaradt kezdet, ha az adatgyűjtés és adat-
tisztázás eredményeinél megállapodva, felhalmozott nyers anyagát 
nem dolgozza fel, nem értékeli történeti és esztétikai érdeme szerint. 
Elmúlt már annak az ideje, — vagy ha nem mult, múljon el — 
mikor a két irány művelői egymást kölcsönösen ócsárolták. S mint-
hogy a mindkettőre egyaránt alkalmas tehetség szerfölött ritka : be 
kell látnunk, hogy egész munkát csak egymás helyes megértésével, 
egymás eredményeinek felhasználásával és tiszteletbentartásával végez-
hetünk, s csak így tehetjük szaktudományunkat is azzá, amivé defi-
níciója szerint is lennie kell : eredményeiben a nemzeti műveltség 
egyik legfontosabb elemévé. 

Ily egész munka, ily teljesebb ós igazibb értelemben vett filológia 
gyakorlására ven hivatva a mi folyóiratunk. Mert egyik legkomolyabb 
feladatunk az, hogy a szaktudósok körén túl terjeszkedve, de őket 
is kielégítve, utat készítsünk eredményeink részére az egész művelt 
magyar értelmiség lelkéhez. Ehhez pedig az kell, hogy folyóiratunk-
ban már kiemelt filológiai tartalma mellett s annak csonkítása nél-
kül, méltó területhez jusson az értékelő, eredményeket leszűrő tudós-
nak és művelt közönségnek egyaránt tanulságos és hozzáférhető essay-
irodalom. Nagyobb terjedelmű folyóiratra van tehát szükségünk. Na-
gyobb folyóirat több költséget, több költség több tagot és előfizetőt 
föltételez. 

Nem szabad tehát az első év szép eredményeivel megelégedve, 
tétlenül várnunk, hogy maga jó szántából jöjjön hozzánk a közönség. 
Folytatnunk kell, tisztelt közgyűlés, a taggyüjtés munkáját, és pedig 
nemcsak az anélkül is annyira igénybe vett s Társaságunkat mái-
teljes odaadással támogató tanárság körében, hanem kint az életben, 
azon névtelen nagy közönség egészében, mely maga is tárgya kell 
hogy legyen a mi tudományunknak, lévén ő az a másik tényező, 
mely az íróval együtt az irodalmi élet létesítője, melynek lelki szük-
séglete az irodalom, s mely az irodalomhoz való vonatkozásaiban a 
hatás és ellenhatás ezerféle kapcsolatait teremti meg. Nagy és nemes 
hivatás vár a mi társaságunkra : nemzetivó tenni a magyar irodalom-
történet tudományát a szó egész értelmében ; folytatni, kiterjeszteni 
az iskolák munkájá t ; közössé tenni, mindenek osztályrészévé adatni 
azt a több százados műveltségi kincset, amely nélkül nincsen magyar-
ság, s amelynek mi, a magunk összességében köteles szolgái, felelős 
sáfárjai vagyunk. 

De míg ekként tudományos munkák érdekével a jelen közönsé-
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gét az irodalmi mult hagyományaihoz kivánnók vonzani, viszont mi 
se felejtkezzünk el a jelenről. Vizsgáljuk éber figyelemmel az élő 
irodalmat is, s amennyire a tudomány tárgyilagossága, melytől mi 
egy tapodtat sem tágíthatunk, megengedi, adjunk számot legalább 
időnként annak a jelenségeiről is. Jól tudom, hogy folyóiratunknak, 
mely egy elsősorban történeti tudományt művel, ha terjedelme meg-
engedné is, ha Figyelő-rovatát a mostaninak háromszorosává növel-
hetné is, csak másodrendű hivatása lehetne a jelen irodalmával való 
s akkor is inkább csak általános jellemzésekre szorítkozható foglalkozás ; 
de bizonyos, hogy szélesebb körű érdeklődést támasztván, az is csak 
életerőnket növelné. 

Nem kétséges, hogy Társaságunk anyagi megerősödését előmoz-
dítaná a jelennel való ily közvetlenebb érintkezés ; viszont azonban 
munkakörünk ez irányban való kiterjesztése maga is az anyagiakban 
való erősbödés föltételét követeli. Itt is ahhoz a cirkulushoz értünk, 
melyet vitiózusnak mondanak, amely azonban csak addig vitiózus, 
míg tétlen habozunk megválasztani a kiinduló pontot. Csak lendítsen 
e kereken ki-ki ahol éri s legott megindul az okoknak és okozatok-
nak egymást váltakozva s hatványozottan újjászülő termékeny for-
gása. Folyóiratunk meg fogja tenni a magáét, mint eddig is, a 
mindenkori lehetőség mértéke szerint. Mi pedig, tisztelt hölgyeim ós 
uraim, tegyük meg szintén a magunkét, azt, amit mindnyájan meg-
tehetünk : szerezzünk, mind a hányan vagyunk, csak egy-egy új tagot, 
csak egy-egy előfizetőt ez esztendő folyamán, s akkor biztosíthatom 
a tisztelt közgyűlést, hogy programmunk megvalósításában, melyet e 
két szóval vallunk : Élet és Litteratura : nem állapodunk meg a 
félúton. 

S ezzel végezném is jelentésemet, ha nem tudnám, hogy ily 
alkalmakkor szemlét szokás tartani a Társaság tagállományán is. 
Kedvezett nekünk a sors ez első esztendőben : nem vesztettünk el 
senkit sem soraink közül. Az élet nagy tagadásával, a halállal, csak 
mint legyőzött ellenféllel volt találkozásunk, mikor koszorút küldöt-
tünk Bod Péter magyarigeni sírjára, kinek születése kétszázadik év-
fordulóját ünnepelte, munkássága egykori színhelyén, a nagyenyedi 
református kollégium ifjúsága és tanári kara, méltán dicsőitvén az 
egykori életnek a sírhalom terhén is győzelmes érdemét. 

E névnél, a legelsőnél, mely magyar nyelvű irodalomtörténetet 
jelent, kegyelettel állapodva meg : kérem jelentésem szíves tudomásul 
vételét. 

H O R V Á T H J Á N O S . 


