
T A N U L M Á N Y O K 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság megalapítása. 

Elnöki megnyitóbeszéd a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1937. évi rendes 
közgyűlésén. 

írta: PINTÉR JENŐ. 

Tisztelt Közgyűlés! 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság megalapításának 
eltelt immár az első negyedszázada, folyóiratunk átlépte a máso-
dik negyedszázad küszöbét, hadd vessek ennél a huszonöteszten-
dős korhatárnál rövid viszapillantást munkánk megindulására. 

1911-et írunk. Az ország a politika lázában ég. A koalíció 
kormánya összeomlik, Tisza István pártja az országgyűlési 
választásokon nagy többséget szerez a függetlenségi párttal 
szemben. Ellenzéki obstrukció, folytonos pártgyűlések, fenye-
gető sztrájkmozgalmak izgalmai foglalkoztatják a fővárost és 
a vidéket. 

Ki sejtené, hogy három évvel később lángba borul a világ 
s a pártvezérek közéleli torzsalkodásait milliók siralma váltja 
fel? Ki gondolná, hogy özvegyek és árvák jajveszéklésével lesz 
tele a világ, trónok omlanak össze, országok pusztulnak el? 

A tudomány nem sokat gondol a belső politika botrányai-
val, az irodalomtudósok minden izgalom nélkül végzik kutató 
és feldolgozó munkájukat. Legföljebb a választójogi kérdések 
körül folyik hevesebb'vita s a világnézeti felfogások mérkőznek 
tompított hangon egyes tanári szobákban. 

Bár a Magyar Tudományos Akadémia bőségesen támogatja 
az irodalomtudományt, különösen a régi magyar írók munkái-
nak kiadásával és az Irodalomtörténeti Közlemények közrebocsá-
tásával, a két magyar egyetemről annyi jele« tehetség indul 
útnak, hogy kézirataik csak nehezen kapnak helyet a tudomá-
nyos folyóiratok hasábjain. Feltűnik az is, hogy a magyar iro-
dalomtörténet munkásainak nincs külön egyesületük, holott szá-
muk évről-évre nagyobb, munkakedvük szembeszökően élénk. 
A régi nemzedék és a középnemzedék mellett ott áll az új nem-

Iroda lom történet. 
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zedék népes tábora s még sincs olyan társulati szervezet és folyó-
irat-középpont, ahol a szétszórt munkaerők egymásra talál-
hatnának. 

Az indítást az öregebbektől várják — az irodalomtudomány 
vezérembereitől, az egyetemi tanároktól, az Akadémia tagjai-
tól —, de közülük senki sem akar előlépni az egyesülés ter-
vével. Vagy nem látják világosan a célt, vagy félnek a kudarc-
tól, vagy nem hajlandók kitenni személyüket a pályatársak 
megszólásának. Remény sincs rá, hogy valaki vállára vegye a 
mozgalom kialakításának ezerféle gondját. 

Egy akkoriban még meglehetősen ismeretlen nevű buda-
pesti középiskolai tanár, Baros Gyula, nyugtalanul szemléli a 
helyzetet e arra gondol, miért ne lehetne más tudományágak 
művelőinek példájára az irodalomtörténetírókat is külön szer-
vezetbe tömöríteni? Ha van szervezetük a külföldi irodalmak 
fejlődésével foglalkozó filológusoknak a Budapesti Philologiai 
Társaságban, miért maradjanak szétszórtan azok, akik a magyar 
irodalom múltjával foglalkoznak? Ha nem hajlandók ezt a tár-
saságot megalakítani a tekintélyek, miért ne mozgatnók meg 
azokat, akik még csak most indulnak el irodalmi pályájukon? 
Bizonyára osirázni kezd a szervezet s akkor a tudomány elő-
kelőségei sem fognak elzárkózni a szervező munka kezdemé-
nyezőitől. 

Ha volt ember, akiben a szerénység a szívóssággal egye-
sült, az Baros Gyula volt. Mikor 1911 tavaszán Horváth János 
és Pintér Jenő társaságában előlépett a Magyar Irodalomtörté-
neti Társaság megalapításának eszméjével, senki sem hitte 
volna, hogy az eszme rövidesen valóra válik. 

A három szervező közül kettő még él, de ők sem tudják tel-
jes biztossággal megmondani, hogyan találkoztak össze egy-
mással, milyen körülmények között vállalták a szervezés mun-
káját? A maguk baráti körében mind a hárman buzgón dol-
goztak, s fáradozásuk váratlan eredménnyel járt. Nagy elégtétel 
volt mindhármuk számára, hogy az ügynek sikerült megnyerni a 
magyar irodalomtörténet akkori legnagyobb tekintélyét, Beöthy 
Zsoltot is. 

1911 május 6-án kelt levelében Baros Gyula a következőket 
írta vidéken tartózkodó nejének: 

«Tegnap, ha nem csalódom, végre dűlőre jutott a Magyar Irodalomtörté-
neti Társaság ügye. Tegnap voltunk Beöthy Zsoltnál, sikerült őt megnyernünk 
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a Társaság számára és ezzel azt hiszem, tervünk nevezetes fordulópontra jutot t . 
No csodálkozzék, hogy bizonyos meghatottsággal és lelkesedéssel írok e dolog-
ról. Maga tudja legjobban, hiszen annyiszor emlegettem, hogy mennyire szeretném 
erőmet oly cél megvalósítására szentelni, melyből másokra, lehetőleg sokakra, 
valamilyen haszon háramlik. A mostanit olyannak tartom. Ha a Társaság 
valóban létrejönne és munkássága eredményes lenne a magyar tudományra nézve, 
meglenne az a benső megnyugvásom, hogy valamit én is vetettem a magyar 
ugaron . . . De elmondom látogatásunk történetét. Délután három órakor össze-
jöttünk a New York-kávéházban: Horváth János, Pintér Jenő, meg én. Meg-
beszéltük, hogy mit fogunk mondani Beöthy Zsoltnak. Azután felmentünk a 
negyedik emeletre, hol irodalomtörténetírásunk pártfogója lakik. Beküldtük 
névjegyeinket s néhány percnyi várakozás után már bent voltunk egykori mes-
terünk dolgozószobájában. (Szép szoba, sok könyv, tudós rendetlenség, sok mű-
tárgy, köztük feltűnő, mert kálvinista ember lakásán vagyunk: két szép feszü-
let.) Pintér Jenő volt a szónokunk, miután ő beszélte meg előre a látogatást 
is Beöthyvel. Beöthy meghallgatta az előterjesztést, nagy örömmel fogadta a 
tervet, ellátott bennünket jó tanácsokkal a további teendőkre nézve és meg-
engedte, hogy most már őreá hivatkozva is folytathassuk a szervezést. Aján-
lotta, hogy félreértések kikerülése végett menjünk el Riedl Frigyeshez és 
Négyesy Lászlóhoz is, beszéljük meg velük is a dolgot. . . Elmondta, hogy 
hasonló terv már került szóba a kilencvenes években, ö és néhány társa 
Corvina néven egy társaságot akartak alapítani, de akkor ez a terv az akadé-
miai körök gáncsoskodása folytán nem sikerült. Talán nekünk most több szeren-
csénk lesz.» 

A nyilvánosság elé 1911. június 1-én lépett a megalakulás 
terve. Ekkor jelent meg, az Országos Középiskolai Tanáregye-
sületi Közlöny 42. számában, a Felhívás a Magyar Irodalom-
történeti Társaság megalapítására a következő szöveggel: 

«Hazánkban minden tudományszaknak megvan már a Tnaga társulata,, 
csak mi, a magyar irodalomtörténet, munkásai nem tömörültünk még társas 
szervezetté. Sajnosan kellett tapasztalnunk, mint, lankad el az egyes ember 
munkakedve, s mint töredeznek szét, mint, szigetelődnek el a rokon törekvések, 
ha nincs egy központosító s klilön orgánummal bíró egyesület, mely tért nyit 
a munkakedvnek, közös mederbe gyűjti az egy célt szolgáló erőket s állandó 
figyelemmel kíséri a közös nagy munka minden mozzanatát. 

Egy magyar irodalomtörténeti társaság megalapítására hívjuk fel tudo-
mányszakunk művelőit és ba-rátait. 

Nem lehet közömbös a nemzeti műveltség szempontjából sem, vájjon meg-
tud-e alakulni egy ilyen társaság, mely a nemzet legsajátabb műveltségi kész-
letét: irodalmát tűzi ki tudományos törekvései tárgyául, nem lehet közömbös 
különösen most, mikor szellemi életünk minden ágában a történeti folytonos-
ság tudatának ébrentartása s erősbítése látszik legsürgősebb feladatnak. 

Társaságunk havonkénti felolvasóüléseken gyüjtené össze tagjait s folyó-
iratot indítana, melyet havi közlönynek tervezünk. E folyóirat értekezések és; 
kisebb közlemények mellett, tág teret juttatna az irodalomtörténeti kiadványok 
és tanulmányok bírálatának. Ismertetné a szakirodalom valamennyi termékét 
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s a folyóiratok magyarvonatkozású cikkeit. Olyan középponttá óhajtanok tenni 
közlönyünket, amelyből mindenki tájékozást nyerhet a magyar irodalomtörté-
net haladásáról, mit különben folyóiratunk maga is minden kitelhető módon 
előbbre kívánna segíteni.» 

Az előkészítés munkájában Beöthy Zsolton kívül még Riedl 
Frigyes és Négyesy László támogatták a három szervezőt. Riedl 
Frigyes eléggé aggodalmasan szemlélte a helyzetet, de nemcsak 
ő kételkedett sikerünkben, hanem mások is azt hitték, hogy moz-
galmunk eredménytelen lesz. Annyi már a tudományos egye-
sület — mondogatták — és olyan fiatal emberek vagyunk, hogy 
száznál több tagot nem tudunk szerezni, ennyi pedig vajmi 
kevés a megindulásra. Igaz, fiatalok voltunk — Baros Gyula 
35 éves, Horváth János 33 éves, Pintér Jenő 30 éves —, de tele 
hittel, lelkesedéssel, szakadatlan munkával. Napról napra talál-
koztunk, bemutattuk egymásnak levelezésünket, tanácskoztunk 
a teendőkről. Időnkint megjelentünk Beöthy Zsolt asztalánál, 
tájékoztattuk őt az újabb eredményekről, örömmel hallgattuk 
elismerő szavait. 

191L október 26-án kelt levelében Baros Gyula ezt írta 
nejének: 

«Tegnap délután, mint már jeleztem, elmentem a Continental-kávéházba, 
hol együtt találtam Beöthy Zsoltot Hegedűs Istvánnal és Pintér Jenővel. 
Később megjött Négyesy László is. Megmutattam nekik az alapító ülésről 
szóló jegyzőkönyv tervezetét s ők mindenben helyben hagyták a fogalmazá-
somat. Sok érdekes dologról beszélgettünk, főkép tanügy-politikai kérdésekről. 
E mellett azonban alaposan megvitattuk a Társaság jövendő terveit is. 
A folyóirat címére vonatkozólag egyelőre abban állapodtunk meg, hogy Magyar 
Múzeumnak fogjuk nevezni (ha jobb cím nem akad). Hegedűs és Négyesy 
hét óra tájban elmentek, mi azonban hárman ínég együtt maradtunk és igen 
kedélyesen elbeszélgettünk fél kilencig. A történelmi regény is szóba kerül-
vén, én megkockáztattam azt az állítást, hogy a Pogányok alapján Herezeg 
Ferencet nagyobb regényírónak tartom, mint az addig általánosan bámult 
báró Kemény Zsigmondot. Erre tüzes vita indult meg közöttünk, melynek 
folyamán Beöthy végigismertette Kemény regényeinek szép és jellemző rész-
leteit, erősen hangoztatva, hogy ami a korok lelkébe való belevilágítást illeti. 
Keményhez fogható nagy alakja nem akad i rodalmunknak. . . A beszélgetés 
hatása alatt Beöthy egy cikket fog írni Herczegnek arról a színdarabjáról, 
mely a Rákóczi-hamvak hazahozatala alkalmából készült. Amikor ugyanis 
Bizánc szépségeit hangoztattam, Beöthynek eszébe jutott, hogy neki jobban 
tetszik a Bujdosók című színdarab s ennek fejtegetésébe azután annyira bele-
melegedett, hogy kedvet kapott egy cikk megírásához. Sokáig beszélgettünk 
még, de azután, hogy későre jár t az idő, Beöthyt felültettük a villamosra, 
mi pedig Pintér Jenővel még néhány percig tárgyaltunk az est tanulságairól.» 
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Alapszabályainkkal sok baj volt. Mikor elkészült szövege, 
a hatóságokhoz beadott tervezet kezdett eltűnni a hivatalok 
útvesztőiben. A székesfővárosnál még csak ment valahogy a 
dolog, de a belügyminisztérium döntő ügyosztálya nem sietett 
az ügydarab elintézésével. Ki tudja, hány hónapig húzódott 
volna a láttamozás dolga, hányszor küldték volna vissza az aktát 
a szervezőkhöz, ha a jó szerencse nein juttatott volna számunkra 
döntő érvet megfelelő személyi támogatás alakjában. A protek-
ciós levél elküldése után a kérelem lebonyolítása egyszerre szo-
katlanul gyors lett. A várvnvárt belügyminiszteri hozzájárulás 
leérkezett az előkészítő bizottsághoz. 

A Társaság szervezésének további mozzanatai megtalálha-
tók az Irodalomtörténet folyóirat első évfolyamában. 1911. októ-
ber 22-én tartottuk a Társaság alapító közgyűlését, december 
10-én az alakuló közgyűlést a Magyar Tudományos Akadémia 
palotájában. Az előkészítő bizottság — Baros Gyula, Beöthy 
Zsolt, Horváth János, Négyesy László, Pintér Jenő és Riedl Fri-
gyes — tervszerűen oldotta meg feladatát, zökkenő sehol sem 
volt az ülések vezetésében. Csak az tűnt fel, hogy a vidéki váro-
sokból is szokatlanul sokan jelentek meg az októberi alapító 
közgyűlésen s ugyanakkor — a Budapesti Philologiai Társaság-
egyik csoportjának szószólója gyanánt — Bleyer Jakab heve-
sen megtámadta a társasági alapszabályok tervezetének egyes 
pontjait. Állásfoglalásával magára maradt. Beöthy Zsolt olyan 
kitűnően vezette a tárgyalásokat, hogy a jelenlevők egyértelműen 
elfogadták az előkészítő bizottság javaslatait. A decemberi ala-
kuló közgyűlésen a jegyzői állás és néhány választmányi hely 
betöltése körül volt a tagok között nézeteltérés, de azért ez a 
szavazás is elég simán folyt le. 

A Társaság megalakulását a napisajtó hasábjain élénk hadi-
zaj kísérte. Bár az előkészítő bizottság a választmány összeállí-
tásában előzékeny íigyelemmel adott helyet a zsidóknak és sza-
badkőműveseknek is, nem ez szúrt szemet, hanem az, hogy több 
tudós szerzetestanár is bekerült a választmányi tagok sorába. 
A Világ 1911. évi december 14-i számában nagy cikk jelent 
meg Fekete irodalomtörténet címmel. A névtelen cikkíró inge-
rülten panaszolta, milyen botrányos volt az új Társaság meg-
alakulása, mennyire szembehelyezkedtek a haladással a Tár-
saság szervezői, miféle felháborító kulisszatitkok lappanganak 
a háttérben. 
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«A választmányi tagok összeállításában — írta a cikk — határozot-
tan érezhető volt a reakciós tendencia. Egyrészről kibuktatták azokat a régi 
és értékes tudósokat, akik zsidók, másrészről pedig a fiatalokat is megtize-
delték, akik radikálisok, haladók, úja t akarók. Semmi kétség, az öregek jól 
hadakoztak. A kardjuk kétélű volt. Az egyik éllel az öreg tudósokat, a 
másikkal a fiatalokat kaszabolták le. Csirájában elfojtották a forradalmat, 
de megölték a tudományt is. Ez különben előrelátható volt. Az előzetes 
tanácskozáson az öregek hevesen kiafakadtak a fiatalok, a Társaság meg-
alakítói ellen, kioktatták őket, tanulni küldték s kétségbevonták, hogy 
nekik is van joguk a tudáshoz . . . A Magyar Irodalomtörténeti Társaság az 
ügyét ismeretlen emberekre bízta, akiknek nincsen multjuk, nincs tudomá-
nyos munkásságuk, filológiai téren sohasem működtek. A jelenlevők élénken 
érdeklődtek kilétük iránt. Ekkor pedig azt a választ kapták, hogy az isme-
retlenek majdnem egvtől-egyig papok. A klerikális és reakciós komplot tehát 
jól működött. Pozitíve tudjuk, hogy a közgyűlés előtt a listán más nevek 
szerepeltek. Utóbb azonban valami ismeretlen kéz becsempészte a papokat 
és kibuktat.ta a haladókat. A klerikalizmus behatolt az egyesületbe s újra 
kompromittálta a magyar tudományosságot. Ez nem maradt visszhang nél-
kül. A kijátszott fiatalok, akik látták, hogy nemes és nagy céljuk elsikkad 
az öregek és a reakciósok kezén, egyszerűen háta t fordítottak a társulat-
nak. A tényeket nagyon érdemes lejegyezni. Jellemző a magyar állapotokra, 
mint tört le egy fiatal gárda első becsületes törekvése, amely az ú j iroda-
lommal párhuzamosan indult meg és micsoda ravasz furfanggal játszották 
ki őket a klerikálisok és az ó-konzervatívek. Űjra a sáncokon kívül van-
nak. Benn, a sáncok mögött pedig papok és agg tudósok írják a fekete iro-
dalomtörténetet. Ez az egész magyar tudomány kultúrbotránya.» 

A támadásra 1911. december 15-én A Világ irodalomtörté-
neti fájdalmai címmel az Alkotmány adott választ. 

«A Világ tegnapi számában — írja a cikk névtelen szerzője — hosszú 
1ère eresztett siránkozás jelent meg, amely a Magyar Irodalomtörténeti Tár-
saság megalakulásával kapcsolatos állítólagos botrányokkal foglalkozik. 
A botrányok persze egészen közelről és az igazság szemüvegén keresztül más-
kép festenek és ha leszedjük róluk azt a sok obskurus jelzőt, amellyel a 
Világ a maga unalomig ismert lomtárából felcicomázta azokat, mindössze 
az a rideg fény marad meg, hogy az új irodalmi alakulás választmányába 
beválasztottak néhány odavaló, tudós papi embert. Ez persze nagyon fái 
a Világ igazságérzetének, csakúgy, mint az a másik szomorú ténykörülmény, 
hogy a választmányból kimaradt néhány tudatlan, de szabadkőműves niemand. 
Ennyi a Világnak éppen elég ahhoz, hogy klerikalizmusról, sötétségről, 
maffiáról és bombamerényletről kiabáljon. Igazán csodáljuk azt a szemér-
metlen agilitást, amellyel a Világ a maga híveinek védelmére tud kelni, vala-
hányszor azok jól megérdemelt klasszifikációjukat megkapják, de viszont 
nagyon keyeseljük л z invenciót, amellyel a Világ az ilyen védelmi kiroha-
násokat. elintézi. A számtalanszor kilőtt patronok durranása már nem nagyon 
hatásos, jó lenre, ha a Világ újabb fegyverek után nézne. Mi ajánlhatunk 
neki egyet. Próbáljon egyszer az igen tisztelt Világ valódi értékekkel, nem-
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csak szabadkőműves, de tudós fegyvertárakkal kiállani a küzdőtérre, akkor 
talán több sikere lesz.» 

A támadások későbben sem szűntek meg. Amilyen elisme-
rés fogadta a Társaság folyóiratát a tudományos körökben és 
a tanárvilágban, olyan gyűlölettel vágtak egyet-egyet a Társa-
ságon a másszellemű hírlapok. Különösen Kiss József folyó-
irata, A Hét, röppentette el időnkint sebzésre szánt nyilait. 

«Az irodalomtörténet forradalma — gúnyolódott az egyik cikk — 
programmszerűen zajlott le : a hatalom régi urai egy többórás barrikád-
harc után beültek a trónusba és proklamálták a saját dinasztiájuk uralmát. 
A régi operett-forradalmak véres és komoly harcok voltak ahhoz képest, amit 
öreg professzoraink és irodalmi rokkantjaink produkáltak. Ügy vonultak fel 
a barrikádokra, mintha a régi rendszert akarták volna kiforgatni sarkaiból. 
Forradalmi beszédeket mondottak s aki hallotta szónoklataikat és forradalmi 
dalaikat, azt hihette, hogy ezek az elégedetlenkedők komoly reformokat akar-
nak meghonosítani az irodalomtörténetben. Vigyázat, tisztelt haza és köz-
vélemény. Hamis bankókkal árasztják el az országot s mindenki jól teszi, 
ha alaposan megforgatja az értékjegyeket, miket a kezébe nyomnak.» (1911.) 

«Az Irodalomtörténet című tanirányú szaklap —- büszkélkedik később 
Kiss József folyóirata — haragszik ránk, mert nem vettük komolyan Thaly 
kurucnótáinak leleplezését. A tanár urak szenzációnak szánták a leleplezést 
s mi lemosolyogtuk fejtegetéseiket. Ök megdöbbenést, kétségbeesést vártak s 
mi egy lekicsinylő gesztussal intéztük el szenzációjukat. Biz ez bosszantó, 
de a tanár urak nagyon rosszul festenek, ha a bosszankodáshoz komoly pózba 
vágják magukat. Komoly póz nem illik azokhoz, akik hátul, a lap borí-
tékán, beszámolnak a befolyt tagsági díjakról, előfizetési pénzekről, szóval 
beszámolnak a maguk kicsi anyagi tőkéjéről, mely nem >sok, de kétségtelenül 
nagyobb, mint, a szellemi tőkéjük, melyről a lap elején számolnak be. Akik 
csak ilyen sovány szellemi tőkével rendelkeznek, azoktól kómikumszámba 
megy, ha a mi szerénytelenségünk jellemzésére azt mondják, hogy mi azt 
hisszük, hogy a. gondolkodást mi hoztuk be az országba. Hát igen, mi hisz-
szük ezt és hisszük ezenfölül azt. is, hogy a tanár uraknak fá j ez a mi 
behozatalunk. Fáj nekik, hogy behoztuk a gondolkodást s ha tehetnék, 
kivinnék azt, amit mi behoztunk. Nekik nincs rá szükségük, de hát mi nem 
is az ő kedvükért hoztuk be. A tanár urak csinálják csak tovább az irodalom-
történetet : tolják be, csempésszék be magukat az irodalomba és az írók 
társaságába. És vitatkozzanak írókkal, dörgölőzzenek szellemi munkásokhoz. 
Mi megígérjük, hogy valahányszor hozzánk dörgölőznek, mindig vakarózni 
fogunk.» (1913.) 

Egy év leforgása alatt ezernél több tagja és előfizetője volt 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak. Különösen a közép-
iskolai tanárok sorakoztak lelkesen az új tudományos zászló 
alá, maga a Társaság is voltaképen a magyar középiskolai tanár-
ság alapítása volt. A régibb tudományos társaságok kezdemé-
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nyezése vagy az Akadémia, vagy az egyetem köreiből indult 
ki, ezt a ezervezetet a középiskolák lelke« tanárai indították útnak 
és virágoztatták fel. 

Az első tisztikar így alakult: 
Elnök: Beöthy Zsolt, a budapesti egyetemen az esztétika 

ny. i\ tanára. — Alelnökök: Dézsi Lajos, a kolozsvári egyetemen 
a magyar irodalomtörténet ny. r. tanára; Négyesy László, a buda-
pesti egyetemen a magyar irodalomtörténet ny. r. tanára; Szász 
Károly, író és kritikus, az Uránia szerkesztője; Zoltvány Irén, 
a pannonhalmi főiskolán a magyar irodalomtörténet tanára. — 
Titkár: Horváth János, az Eötvös-kollégium tanára. — Szer-
kesztő: Pintér Jenő, állami főreáliskolai tanár. — Jegyző: Kéky 
Lajos, állami főgimnáziumi tanár. — Pénztáros: Agner Lajos, 
állami főgimnázumi tanár. 

Első pillanatra feltűnik, hogy Baros Gyula nem foglalt 
helyet a Társaság tisztikarában. Ez az ő saját akaratán múlott. 
Nem tudtuk rávenni arra, hogy fogadja el az egyik tisztséget, 
megmaradt a választmány tagjának. Annál hűségesebben vett 
részt továbbra is a Társaság szervező munkájában. Hétről-hétre 
találkoztunk, elmondtuk egymásnak gondolatainkat, beszámol-
tunk az eredményekről. Hűségesebben senki sem állt őrt a Tár-
saság ügyei mellett, mint páratlan lelki erényekkel tündöklő 
barátunk. 

Az ő feledhetetlen egyénisége előtt való mély hódolattal és 
a baráti szív örök bánatával nyitom meg a Magyar Irodalom-
történeti Társaság 1937. évi rendes közgyűlését. 


