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A Magyar Irodalomtörténeti Társaság IV. rendes közgyűlésén. 

Tisztelt Közgyűlés ! 

Másodízben gyűltünk össze beszámolóra Társaságunk egy évi 
munkájáról, mióta Európa harcterein világok véres tusája foly. Most 
egy éve Észak rémének fagyos árnyai borongtak lelkűnkön s gyötrő 
aggodalommal szegeztük tekintetünket a Kárpátok ostromlott érc-
kapujára. A szörnyű vihar azóta immár messze vonult határainktól 
s bízó lélekkel tekinthetünk a nagy nap elé, mely győzelmünkkel 
együtt meghozza majd a vérbe és könnybe borult világ esengett 
békéjét. 

Hadbavonult társaink közül ez évben is 'többet szólított el a 
harc fergetegéből nyugtató csöndjébe az örök béke. Hősi halált halt 
társaink : Dobóczki Pál, Filipecz Ferenc, Gagyi Sándor, Isoz de 
Chateaux Emil, Szeghő Ferenc és Zádor Béla emlékét büszke fájda-
lommal és kegyelettel őrizzük, s köztük Dobóczki Pálban tudomány-
águnknak egyik képzett, sokatigérő reményét is gyászoljuk. 

Fájó veszteséget hozott ez év választmányunknak is, melynek 
két tagját ragadta el a halál : Baksay Sándort, a pátriárkák korá-
ban, s Madarász Flórist, a férfikor delén. 

Baksay, a kitűnő elbeszélő, a magyar léleknek egyik legrokon-
szenvesebb tolmácsa s egyik utolsó képviselője annak a nagy magyar 
nemzedéknek, mely egyetemes műveltségével magyarságának meleg 
megbecsülését egyesítette. Univerzális tudásukat igen bensőséges iro-
dalmi kultura hatotta át élettel és emelkedettséggel. Ezt az irodalmi 
műveltséget ők lelkűknek valóban kedves és feledhetetlen kincséül 
szerezték meg és őrizték. »-Talán el sem hiszi a mai fiatalember, — 
írja egyik emlékezésében -— hogy nekünk magyar irodalmi tan-
székünk, tankönyvünk és íróink nem voltak soha, mégis alig akadt 
közöttünk, aki az egész irodalmat Csokonai Limájától a Tompa 
Gólyájáig ne tudta volna, akinek ünnep ne lett] volna az a nap, 
melyen a nagyobb neveknek egy-egy terméke megjelent.» 
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Irodalmunknak ez a szeretete tárgyválasztásában is nyilatkozik. 
Dámwjában sok az irodalomtörténeti vonatkozás ; hosszabb költői el-
beszélése szól az előtte annyira kedves Baranyának énekes hitújí tójá-
ról, Sztárai Mihályról, míg az «istenes vén embert», Károli Gáspárt, 
kinek nyelve oly jelentékeny hatással volt rá, három kitűnően ar-
chaizált levélben támasztja fel előttünk, melyekben aranyos humor, 
tréfás kötődés, az élet kicsinyességein való jóízű mosolygás váltogat-
ják egymást. A Rudolfiás daliás költőjét, a jó Palóczi Horváth Ádámot 
egész sor jóízű anekdota rokonszenves hőséül vezeti elénk. A boldog-
talan Dömötör János emlékének egy szép emlékbeszéddel áldozott, 
el-elboruló érzéssel, itt-ott szinte drámai erővel rajzolván sorsának 
fordulatait, melyeknek szálaiból szőtte szép elbeszélése, a Pusztai 
találkozás meséjének egy részét. Többször nyer nála hangot Jókai 
művészetének hódolattal teljes megbecsülése is. Gyönyörű néprajzi 
dolgozataiban sem feledkezik meg az irodalomtörténeti vonatkozások 
kiemeléséről s egyszerűségükben is mily megkapó, művészi képekkel 
teszi ez t ! Tolnáról ezt í r j a : «A múzsa is röpköd a völgyek között, 
neki is vannak itten fészkei. Fiai nyomát keresgéli, meg is találja. 
Szent Lőrinc és Borjád egy-egy bokrot rejtegetnek, Petőfi szállt meg 
bennök egy időre ; amott tanult egy rövid éven, emitt énekelt egy 
rövid tavaszon át. Az Árpádok lantosát, a szép nyelvű Garayt, Szeg-
zárd szülte a nemzetnek ; és a költők atyja, Vörösmarty, Bonyhádon 
nevelt és nőtt a Perczel-udvarban. Nem is felejtheti, meg is örökíti 
Széplak című költeményében a széplaki völgyet, «fiatalságának tün-
dérországát». Talán még szebb, a mit Somogyról ír egy he lyen: 
«Niklán a Berzsenyi ujjai alatt pengett a horatiusi lant. Még akkor 
a költők berkekben énekeltek, megvonulva kiki a maga fészkében, 
mint a madarak. Csak Csokonainak nem volt fészke ; ő végig tril-
lázta Somogyot, csak úgy a levegőben röpködve, mint a pacsirta, vagy 
helyről helyre vándorolva, mint egy elkésett troubadour.» De más 
munkáiban is irodalmunkról ejtett minden nyilatkozatában a ma-
gunkénak oly feltétlen hűségű megbecsülése nyer hangot, hogy e 
tekintetben a mai nemzedék valóban sokat tanulhat tőle. «A mi nagy 
í r ó i n k n a k . . . - mondja egyik helyén — ha én egy sorát elolvasom, 
kiesik kezemből a toll, mint szent Cecilia kezéből a lant, mikor az 
angyalok énekét meghallotta.» Egy más alkalommal ezt í r j a : «En 
olvastam Hómért, Virgilt, Byront, Dantét, Scott Waltert, Dickenst, 
Ouidát ; de Arany szebben énekel, mint Homér és Byron ; és Jókai 
szebben mesél, mint Dickens és Ouida. Szebbet énekelnek, szebbet 
mesélnek, mert a mienket éneklik és mesélik.» 

A véletlen sajátosan szomorú szeszélyéből Baksayról írta nyilvá-
nosság elé került utolsó sorait választmányunk másik halottja, Mada-
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rász Flóris, elbúcsúztatván egy melegérzésű nekrologban azon kap-
csok egyikét benne, melyek nemzeti irodalmunkat nagy múltjához 
fűzték. Irodalmunk nagy hagyományainak ép oly komoly megbecsü-
lése s igaz szeretete tölti el az ő lelkét is, mint Baksayét s ez irá-
nyítja írói munkásságát is. Nincs miért felsorolnom 15 esztendei 
munkájának gazdag termését, melynek pontos jegyzékét épen folyó-
iratunkban tette közzé Tordai Ányos társunk baráti kegyelete. E he-
lyett legyen szabad inkább egypár vonást kiemelni abból a rokon-
szenves képből, melyet termelésének egésze feltár előttünk. 

Nem tudós búvárlatokban kereste legfőbb gyönyörűségét és igazi 
hivatását, bár e téren is kétségtelen érdemeket szerzett, különösen 
Yerseghyről írt dolgozataival, elsősorban pedig Verseghy kézirati 
hagyatékának feltárásával. Tehetségének főiránya a népszerűsítés felé 
vonzotta ; arra ösztönözte, hogy komoly és értékes tanulmányait a 
közönség szélesebb köre számára írja. Nagy olvasottságú, eleven ész-
járású, jóízlésű, vonzó előadású író, kinek tanultsága gazdag tárházá-
ból mindig rendelkezésére állott a szükséges anyag, a megvilágító 
vonatkozás. Szeret egy-egy szép költői idézetből, egy-egy hatásos, 
csinosan rajzolt s kedvvel részletezett képből indulni ki, s mindig 
megbecsüli a kérdés történeti fejlődésének tanulságait. Költői lélek, 
ki tudós munkájában is az eleven irodalmi élettel való kapcsolatot 
kereste, a jelen irodalmának kérdései vonzották leginkább. Ez a von-
zalma két irányban sugallta, ösztönözte munkásságát. Egyrészt szerető 
elmélyedéssel elemezte és méltatta a ma irodalmának azokat az íróit, 
kikben a mult tradícióinak hagyományosait látta, különösen Gárdo-
nyit, Herczeg Ferencet és Sipuluszt ; másfelől bátor határozottsággal 
mutatott rá a mai magyar dráma egy csoportjának, mely a múltnak 
becses hagyományaival semmi kapcsolatot nem mutat, erkölcsi fogya-
tékosságára, magyartalan irányára, a hatásvadászatnak minden más 
szempontot alárendelő célzatára. Elfogulatlan szemlét tartva azokon 
az exportdrámákon, melyeknek magyar eredetével semmi okunk sincs 
büszkélkedni, határozottan visszautasítja azt a hazug harsonát, mely 
a magyar szellem dicsőségéül hirdeti e gyári munkákat s íróik szá-
mára a magyarság háláját reklamálja. Minél kívánatosabbnak látjuk, 
hogy irodalomtörténetünk nyomon kisérje érdeklődésével legújabb 
irodalmunkat is, annál fájóbbnak érezzük Madarász Flóris korai el-
vesztőt, kire bizonyára sokszor fog majd hálával gondolni mai irodal-
munk történetének kutatója. 

Társaságunk e nehéz, veszteségekkel teljes évben is akadályok 
nélkül folytatta munkásságát minden irányban. Tagjaink száma nem 
fogyatkozott meg, s anyagi támogatását a Nagym. Vall. és Közokt. 
Miniszter Úr sem vonta meg tőlünk. Tagjaink és előfizetőink száma 
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1048 ; közülök tiszteleti tag : 1, alapító tag : 24, rendes tag : 658, 
rendkívüli tag : 43, előfizető : 322. A Nm. Vall. és Közokt. Miniszter 
Úr 3000 kor. segítséggel támogatta Társaságunkat. Hálás köszönetet 
mondunk érte. Nem volt fennakadás folyóiratunk megjelenésében, — 
mely 48 munkatárs közreműködése mellett 15 nagyobb tanulmányt 
és értekezést, 17 kisebb közleményt s 38 hosszabb ismertetést közölt 
és 110 lap és folyóirat irodalomtörténeti közléseit kisérte éber figye-
lemmel, — s nem volt hiány felolvasó üléseinken a közönség szíves 
érdeklődésében. Felolvastak : ápr. 24-én Perényi József Szigeti József 
ifjúkora s Zolnai Béla A Törökországi Levelek keletkezéséhez ; okt. 
23-án Hegedűs István Kendi Anna históriája, s Pitroff Pál Degré 
Alajos egy ismeretlen drámája; nov. 27-én Morvay Győző Zalár 
József önéletírása s Vértesy Jenő Gibbon mint szépiróink forrása ; 
jan. 8-án Négyesy László: A Pataki Névtelen neve s Vargha Dám-
ján A megkerült Pozsonyi Codex ; febr. 5-én Perényi József : Aranka 
György Erdélyi Nyelvmivelö Társasága s Gábor Ignác Zrínyi és a 
régi magyar verselés címmel. 

Kétségtelenül fölemelő, kultúránk életképessége és jövője felől a 
legszebb reményeket keltő jelenség, hogy még e páratlanul nagy küz-
delem sem akasztotta meg kulturális életünk rendes menetét. E ször-
nyű világkrízis bús árnyait elűzte leikünkről hitünk hős védőinkben, 
kiknek legtömöttebb sorául az a magyar paraszt vérzett határainkon 
s küzd messze földeken ezért a kultúráért, akit Baksay ismert, szere-
tett és rajzolt. A harcos erények, melyek hőseinknek babért, nevünk-
nek becsületet szereznek, a magyar léleknek ugyanabból a rétegéből 
fakadnak, amelyből sarjadtak legnagyobb költőink és íróink alkotásai 
E léleknek költői nyilvánulásait, dicsőségest és szerényt, világgá har-
sanót és szűkebb körben félénken elhalót, kutatja, elemzi és méltatja 
tudományunk, melynek lelkes munkálására Társaságunk alakult. En-
nek a léleknek kell mindnyájunkban élni és hatni, ennek minden 
nyegle támadástól és minden romboló hatástól való megvédése s 
tiszta, ép magyarságában való továbbfejlesztése lesz legszentebb fel-
adata a jövő magyar irodalmi életének és törekvéseinek. Ennek elő-
mozdításában és ellenőrzésében Társaságunkra is szerep vár. Erre 
kötelez bennünket hangos kategorikus imperatívusszal a kiömlött ten-
ger magyar vér s a harcosok elképzelhetlen szenvedése. Csak így 
leszünk méltók vitéz katonáinkhoz, kik a boldogabb, szabadabb és 
magyarabb Magyarország képét szövögetve állják a háború minden 
borzalmát. 

Ott küzd közöttük immár 19 hónapja sok derék társunkkal 
együtt nehéz, felelősséggel teljes, terhes helyi szolgálatot teljesítő 
szerkesztőnkön kívül t i tkárunk is. Gondoljuk meg, Tisztelt Közgyűlés, 
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a lélek legnemesebb emelkedettsége mellett is mit jelent tudós mun-
kásságán oly hivatással és lelkesedéssel csüggő embernek, amilyennek 
érdemes titkárunkat mindnyájan ismerjük, munkaköréből már majd-
nem két éve tartó kiszakítása, s erre gondolva, hálás megilletődéssel 
küldjük el egy pillanatra hozzá lelkünket szeretetével és hűségével 
egy meleg baráti kézszorításra. 

Kérem jelentésemnek szíves tudomásul vételét. 
K É K I L A J O S . 


