
TITKÁRI JELENTÉS. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság I I . rendes közgyűlésén. 

Tisztelt Közgyűlés ! 
Társaságunk a mult esztendőben újabb örvendetes haladást tett az 

anyagi megerősödés ritján. Tagjaink száma 100-zal szaporodott, úgy hogy 
egész létszámunk december végére 1107-re emelkedett. Azóta is, lia 
nem is rohamosan, de állandóan tart az emelkedés, és rajta is leszünk, 
hogy meg ne állapodjék egyhamar. Különösen tekintélyes gyarapodást 
mutat alapító tagjaink névsora: a tavalyi 15-tel szemben most 22 ala-
pító tagunk van. Újonnan beléptek : Bada István, pápai prelátus, őr-
kanonok (Veszprém) ; Hajdú Tibor, pannonhalmi főapát ; Óvári Ferenc, 
orsz. gy. képviselő ; B. Hatvany Lajos, nagybirtokos ; Lichtenegger 
Győző, áll. főreálisk. tanár ; Eiedl Frigyes, egyetemi ny. r. tanár ; 
B. Hornig Károly, bibornok, veszprémi r. kath. püspök. Mind 
nekik, mind pedig — évi segélyünk megújításáért —• a Nm. Vallás-
és Közoktatásügyi Miniszter úmak, itt a közgyűlés színe előtt is hálás 
köszönetet mondok. 

Felolvasó üléseink mindig szép számú közönség részvételével 
folytak le a mult esztendőben is. A felolvasások sorát elnökünk, 
Beöthy Zsolt O-Méltósága nyitotta meg a Zrinyiászról tavalyi köz-
gyűlésünkön tartott, emlékezetes előadásával. Ugyanakkor Négyesy 
László alelnök úr mondott Társaságunk elé feladatokat s irányelveket 
kitűző elnöki beszédet. Felolvasóink egyébként majdnem kivétel nélkül 
helybeli tagtársaink sorából kerültek ki. Apr. 5-én Gragger Pióbert 
és Vargha Dámján (A két szomszédvár ; a Lázár-kódex) ; május 3-án 
Eiedl Frigyes (A kuruc balladákról) ; okt. 4-én Hegedűs István és 
Kelecsényi .János (A legrégibb magyar tárgyú hazai latin költeményről ; 
Komjáthy Jenő) ; s nov. 8-án Eubinyi Mózes (Mikszáth hátrahagyott 
kéziratairól) tartott előadást. Vidéki tagtársaink közül csak Kara 
Ferenc jelent meg felolvasó asztalunknál (nov. 8. Kölcsey viszonya a 
francia irodalomhoz). Igaz, hogy rájuk nézve a terminushoz kötött 
felutazás nehézségekbe ütközik s áldozatokkal is jár, mi azonban sze-
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retnők, ha sűrűbben üdvözölhetnők őket körünkben s a személyes meg-
ismerkedéssel is erősbítenők a hozzájok fűző kapcsokat. 

Az irodalmi korok és tárgyak igen nagy területét és sokféleségét 
ölelik föl e felolvasások, a kódexirodalomtól kezdve egész Mikszáth 
Kálmánig. Valamennyi közül azonban, nemcsak tudós körökben, ha-
nem a napi sajtóban is, Riedl Frigyes felolvasása keltett legnagyobb 
visszhangot, mely még mostanig sem ült el egészen. Szinte szünet 
nélkül foly azóta is a vita egynéhány kuruc ballada hitelessége körül. 
Választmányunk is küldött ki egy bizottságot a kérdés alapos meg-
vizsgálására, s jelentésüket annak idején folyóiratunk is közzé fogja 
tenni. Azonban épen ebből az alkalomból tűnik fel tudományos mun-
kásságunknak egy nevezetes hiánya. A gyűjtésnek és közzétevésnek az 
a lelkes munkája, amelyet Thaly Kálmán egy kiválasztott korszakra 
szorítkozva oly nagy arányokban kezdett, sokáig mintha végkép meg-
szűnt volna, s most is csak igen csekély mértékben folytatódnék. 
XVI—XVII. századi költeményeket tartalmazó nagyszámú énekes-
könyveink féltve őrzött kéziratos kódexekben hevernek s alig ismeri 
őket valaki. Ezeket válogatás nélkül ki kellene adni, mert nemcsak 
irodalmunk, hanem népköltészetünk történetét is rendkívül érdeklik, 
különösen pedig népköltészetünknek a korábbi műköltésből való része-
sedésére vetnének élénkebb világot. Ezek teljes ismerete nélkül nem-
csak hogy irodalomtörténetünk csonka és hézagos, de magát a Ri( dl 
Frigyestől felvetett kérdést is aligha lehet megnyugtatóan tisztázni. 
A Vásárhelyi s több más daloskönyv kitűnő kiadását még vagy harminc 
hasonló kiadványnak kellene követnie, hogy XVI., de főleg XVII. szá-
zadi költészetünk képe megközelítő teljességben álljon szemünk előtt. 

Folyóiratunkat 1300 példányban nyomatjuk s ha egyelőre marad 
is némi felesleg, az újabb belépések s visszamenőleges megrendelések 
azt igen hamar fel fogják emészteni. Nagyobb cikkeket, sajnos, még 
most sem tudunk közölni, de annál hasznosabbak igyekszünk lenni a 
szaktudomány javára abban a nemben, melyet a rendelkezésünkre 
álló terjedelem nemcsak hogy megszab, de teljes elevenséggel és moz-
gékonysággal lehetővé is tesz : az ismertetések, bírálatok, folyóirat-
szemlék terén. 84 munkatársa volt tavalyi évfolyamunknak : vagyis 
tagjaink összes számának mintegy 11—12%-je vett részt a folyóirat 
ellátásában. Adtunk 39 nagyobb bírálatot, 58 kisebb ismertetést, s 
ezenfelül 81 magyarnyelvű, 26 idegennyelvű, összesen 107 folyóirat 
és hírlap minket érdeklő tartalmáról tájékoztattuk olvasóinkat állan-
dóan. E számok szolgáljanak mértékül az anyag nagyságához, melyet 
folyóiratunk mindnyájunk részére könnyű szerrel hozzáférhetővé tett. 

Irodalomtörténetünk nagy ünnepet ült az elmúlt esztendőben. 
Tavaly volt B. Eötvös József születésének századik évfordulója. Dec. 



236 HORVÁTH JÁNOS. 

6-iki ülésünket mi is az ö emlékének szenteltük. Négyesy László 
ünnepi emelkedettségű emlékbeszédben idézte fel a nagy «ethikus és 
gyakorlati filozófusnak» és költőnek nemes emlékét s Husztiné Bév-
hegyi Bózsi fejtegette Eötvös esztétikai elveit. Amit ők, s amit nem-
csak az országos ünnepek szónokai és előadói, hanem Eötvös minden-
kori komoly méltatói legfőbb jellemvonásként határozhattak meg e 
rendkívüli férfiú egyéniségében : az erkölcsi nagyság, nemcsak őt, ha-
nem irodalmunknak azt az egész nagy korát is a legtisztább fénnyel 
jellemzi, melynek előkészítői s megérlelői között Eötvös csak egyike 
a legnagyobbaknak. Egymást fogják most érni az ünnepi évfordulók, 
a költői és államférfiúi lángelmék ünnepei, melyek egyúttal az erkölcsi 
rendkívüliség, az emberi nagyság ünnepei is. Mintha feltámadni ké-
szülnének az elmúlt bő esztendők, hogy újból ölünkbe hullassák gyü-
mölcseiket. Vajha méltók tudnánk lenni hozzájuk s igaz értéke sze-
rint tudnók becsülni azt a műveltségi kincset, melyet reánk hagytak. 
Irodalmunk mult századi fejlődése oly gazdag és rohamos volt, hogy 
szinte rá sem értünk kellőképen magunkévá tenni, s vérünkbe föl-
szívni annak minden áldását. Nálunk a század legelejétől kezdve egé-
szen 1867-ig, tehát az irodalmi haladásnak három egész nagy kor-
szakán át, hiányzott a feldolgozó megállapodás nyugalma, mely más 
régibb műveltségű nemzeteknél a fejlődés minden hatalmas új lépé-
sére bekövetkezik. Az egykorú nemzedékek egésze aligha bírta követni 
a lángelmék azon nagyszerű versenyfutását, mely örök büszkesége 
marad mult századi történetünknek. Nekünk mindent el kell követ-
nünk, hogy pótoljuk, amit annak idején megtagadott irodalmunk kö-
zönségétől az idők gyorsasága. A fát kell utánoznunk, mely hirtelen 
magasra suhanván, most gyökereit igyekszik mind mélyebbre eresz-
teni, hogy megállhasson s el tudja bírni tulajdon terhét. Nem szabad 
megállanunk a haladás útján, de a gyökérverés is ép oly életszükség-
letünk. Minden lehető módon arra kell iparkodnunk, hogy kiirthatat-
lanul meggyökereztessük az egész magyarságban azt a szellemi gazdag-
ságot, melyet műveltségünk gyors növésű fája a mult század folyamán 
oly pazar termékenységgel ontott. S ha a közelgő évek százados ünne-
peit erre a célra használjuk fel : akkor méltón ünnepelünk. Társasá-
gunk igyekezni fog, hogy tehetsége szerint részt vegyen ebben a 
munkában. 

Az emlékezet szava, tisztelt közgyűlés, egyébként is helyén van e 
mai alkalommal. Veszteségek érték Társaságunkat a mult év folya-
mán. Meghalt Teleky József aradi főreáliskolai tanár tagtársunk, 
meghalt egyik legelső alapító tagunk : özv. Tisza Kálmánné is, és 
meghalt Társaságunk dísze, tiszteleti tagunk, id. Szinnyei József. 
Emléküket kegyelettel fogjuk megőrizni. De mult évi október 4-iki 
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választmányi ülésünk határozata folytán mai, II. rendes közgyűlé-
sünket id. Szinnyei József emlékének szenteljük, s nincs tagja Társa-
ságunknak, ki egész szívvel ne osztoznék a kegyelet azon meleg érzé-
sében, mely választmányunkat e határozat meghozatalára bírta. 
Id. Szinnyei József tiszteleti taggá választása volt Társaságunk életé-
nek első hivatalos megnyilatkozása s büszkék vagyunk rá, hogy tör-
ténetünk legelső lapja e tiszteletadás följegyzésével kezdődik. Aki oly 
sokat mentett meg a feledékenységtől, feledhetetlenné vált immár 
maga is. Sehol sem méltányolhatják teljesebben az ő nagy munkáját, 
mint itt e Társaságban, melynek tagjai mindennapi tevékenysé-
gükben állandóan érzik jótékony segítségét. Az ő élete eredménye : 
az emlékező kegyeletnek egy hatalmas monumentuma, s aki azt fel-
emelte, mindenkor méltó tárgya lesz maga is ugyanazon nemes ke-
gyeletnek. 

Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 
H O R V Á T H J Á N O S . 


