
AZ INTÉZET ÉLETÉBŐL 

Külföldi tanulmányutak 1960 második felében 
Garamvölgyi József tanulmányútja a Szovjetunióban 

A Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében 1960. augusztus 31-től szeptember 
21-ig tartózkodtam a Szovjetunióban. Tanulmányutam célja a két világháború között a Szov
jetunióban működő magyar kommunista (emigráns) irodalmi szervezetek, továbbá a proletár 
és forradalmi írók nemzetközi szervezete anyagának felkutatása; és azon szovjet irodalmi 
szervezetek anyagának feldolgozása, amelyben a magyar kommunista (emigráns) írók működ
tek. (RAPP, LOKÁF, Szovjet írók Szövetsége stb.) Ennek érdekében több intézményben 
végeztem kutató munkát. 

A Gorkij Világirodalmi Intézet Archívumában megtaláltam a Forradalmi írók Nemzet
közi Szövetsége (a továbbiakban MORP) irattári anyagának jelentős részét. A szövetségnek 
hosszú ideig Illés Béla volt a főtitkára s Hidas Antal a nemzetközi folyóiratának egyik szer
kesztője. Az említett anyagban található a MORP különböző nemzeti szekcióinak a szövetség 
főtitkárához küldött beszámolói, a szövetség tagjainak levelei. Többek között Romain Rolland, 
Becher J. R., Upton Sinclair, Bernard Shaw, Gold Michel stb. levelei. Ugyancsak az archívum
ban található néhány olyan, a 20-as évek második felében működő szovjet irodalmi szervezet 
anyaga (konferenciák, ülések, jegyzőkönyvek stb.), amelyben magyar írók is szerepeltek, 

A Szovjet Akadémia Központi Archívumában megtaláltam a MORP 1927-es moszkvai 
és az 1930-as charkovi kongresszusának jegyzőkönyvi anyagát; a MORP elnökségének külön
böző felhívását; egyes nemzeti szekciók működésére vonatkozó dokumentumot (német, ame
rikai, angol, kanadai, francia, csehszlovák stb.); többek között a magyar szekció irattári 
anyagának, jegyzőkönyveinek jelentős részét. 

A Központi Állami Irodalmi Archívumnak adták át tájékoztatás szerint a Szovjet írók 
Szövetségének teljes archivális anyagát (a 20-as és 30-as években működő irodalmi szervezetek, 
irodalmi lapok anyaga stb.), de sajnos még nem rendezték, így ezt jelenleg nem tudtam fel
dolgozni. Találtam azonban néhány ismeretlen, érdekes anyagot tartalmazó levelet Illés 
Bélától, Madarász Emiltől, Zalka Mátétól. 

A Lenin Könyvtárban és a Gorkij Világirodalmi Intézet Könyvtárában kiegészítettem 
és ellenőriztem a Szovjetunióban működő magyar kommunista (emigráns) írók munkásságá
ról készített bibliográfiámat; megismerkedtem a 20—30-as évek irodalmi lapjainak anyagá
val; feldolgoztam néhány korabeli elméleti vita anyagát. 

Zalka Máté özvegyének magánarchívumában igen gazdag és ismeretlen anyag talál
ható: Zalka Mátéra vonatkozó személyi iratok, levelezése, korai verseinek, hadifogoly-napló
jának, egyes műveinek eredeti kéziratai, továbbá az egész emigrációra vonatkozó dokumen
tumok, stb. Az idő rövidsége miatt e hatalmas gyűjteménynek csak egy részét tudtam fel
dolgozni. 

A fent említett forrásanyagokról mikrofilmet készítettek, s egyes részeit publikálni 
fogom. 

Komoly eredménnyel jártak számomra a Gorkij Világirodalmi Intézet munkatársaival 
folytatott szakmai megbeszélések. Megismerkedtem a mai szovjet irodalom néhány neves kép
viselőjével; meglátogattam az Inosztrannaja Literatura szerkesztőségét, ahol hosszan elbeszél
gettünk a mai magyar irodalom kérdéseiről. 

G. J. 
Horányi Mátyás tanulmányútja Olaszországban 

Olasz állami ösztöndíjjal 1960. szept. 13-tól dec. 10-ig voltam külföldön. E három hónap 
nagy részét Firenzében, illetve Rómában töltöttem, de jártam Velencében, Bolognában és 
Sienában is. Utam fő célja anyaggyűjtés volt a modern olasz regényről készülő tanulmányom 
és befejezés előtt álló spanyol irodalomtörténetem számára. Ezt a munkát főként a firenzei 
és római nemzeti könyvtárakban, illetve a Biblioteca Alessandrinaban végeztem. Emellett 
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megismertem a velencei, firenzei és római spanyol intézetek munkáját és könyvtárát, továbbá 
szakterületem legújabb irodalmából megszereztem a fontosabb műveket. 

A velencei Biblioteca Marcianaban és más intézményekben megállapítottam, hogy az 
Orsz. Széchényi Könyvtár egy 16. századi olasz szöveggyűjteménye teljes egészében ismeretlen, 
és előkészítettem feldolgozását. A Centro di Studi e Scambi Internazionali vezetőivel, a Sansoni 
kiadó igazgatójával és több egyetem tanáraival folytatott beszélgetéseimből kiderült, hogy a 
magyar irodalomtudomány számos mai eredményét megbecsülik, és kívánatosnak tartják 
az eddiginél lényegesen intenzívebb tudományos együttműködést. Több kiadó vállalta, hogy 
az Irodalomtörténeti Intézetet folyamatosan tájékoztatni fogja kiadványairól, recenziós pél
dányokat küld, és szívesen közölné magyar kutatók írásait. 

Ausztrián átutazva mindkét alkalommal felhasználtam az alkalmat, hogy „Eszterházi 
vigasságok" c. könyvem angol kiadása számára újabb adatokat gyűjtsek, Olaszországban 
pedig a könyvben közölt olasz operalibretto bibliográfiát egészítettem ki. 

H. M. 

Illés László tanulmányútja a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban 
1960. november 20—29 között Pozsonyban az Egyetemi Könyvtárban (Univerzítna 

Kniznica, Bratislava) és a Párttörténeti Intézet könyvtárában és Archívumában (ŰstavDejín 
Kommunistickej Strany Slovenska pobocka Üstavu dejín KSC Bratislava) kutatásokat foly
tattam a két háború közti magyarnyelvű csehszlovákiai proletárirodalom, területén. E kuta
tásokkal kiegészítettem a bécsi emigrációra, a németországi és a szovjetunióbeli, valamint az 
amerikai emigráns irodalomra vonatkozó kutatásaim egyes részleteit, mivel ez az irodalom 
úgyszólván összefüggő egészet képez. Áttanulmányoztam a Kassai Munkás, Nőmunkás, az Üt, 
Szovjet Föld, Munkás és Paraszt Naptárak stb. összesen mintegy 24 évfolyamát. Az ezen 
sajtótermékek Budapesten fel nem található anyagából (kb. az anyag fele) 1400 mikrofilm
felvételt készítettem és hoztam magammal. A kutatómunka közvetlen célja az volt, hogy 
az MTA és a Szlovák TA Irodalomtörténeti Intézetei közötti tervekben szereplő közös proletár
irodalom-kutatások körében előbbrevigyem a feldolgozás ügyét, s összegyújtsem azt az anyagot, 
amely az Intézet kiadványainak sorában tervként szereplő „A Kassai Munkás és a magyar 
proletárirodalom" című kiadvány megjelentetéséhez szükséges. 

A Szlovák Párttörténeti Intézetben különösen Róják Dezső, elvtárs igazgatóhelyettes 
volt segítségemre, továbbá Smutny elvtárs látott el értékes tanácsokkal. Alkalmam volt beszél
getést folytatni a csehszlovák munkásmozgalom néhány e korabeli résztvevőjével. Az Egye
temi Könyvtárban elsősorban Dr. Mestiâ igazgató volt segítségemre. Alkalmam volt időköz
ben megbeszélést folytatni Dr. Qertruda Albrechtova asszonnyal, aki rokontémán dolgozik, át
tanulmányozhattam és megjegyzésekkel láthattam el „Die Tschechoslowakei als Asyl der 
deutschen antifaschistischen Literatur" c. 520 oldalas kandidátusi disszertációját, amelyet 
december elején fog megvédeni Prágában. Látogatást tettem az egyetem tanszékén, jelen 
voltam (november 28-án) Dr. Csanda Sándor pedagógiai főiskolai tanár kandidátusi vitáján; 
meglátogattam az Irodalmi Szemle szerkesztőségét, valamint az"MTA csehszlovákiai társa
dalomtudományi kutatócsoportját, a Szlovák Tudományos Akadémia Külügyi Osztályát, és 
a Szlovák Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetét. 

/ . L. 

V. Kovács Sándor tanulmányútja a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban 
1960. szeptember 26-tól október 24-ig tanulmányúton voltam a Csehszlovák Szocialista 

Köztársaságban. Munkám során elsősorban a XVI. századi humanizmus tárgyköréből készülő 
nagyobb dolgozatomhoz, közelebbről a Jagello-kori cseh—magyar kapcsolatok kérdéséhez 
kerestem anyagot, de természetesen figyelemmel voltam a régi magyar irodalom többi kor
szakaira is. Emellett igyekeztem az MTA Irodalomtörténeti Intézetében munkálat alatt álló 
kiadásokhoz (Balassi, Zrínyi, RMKT) anyagot gyűjteni, ill. kotroll munkát végezni. 

Kutatásaim során az alábbi gyűjteményekben dolgoztam: Pozsony: Központi Levéltár, 
Egyetemi Könyvtár kézirattára, volt evangélikus lyceum kézirattára; Nyitra: káptalani 
levéltár; Radvány: Zólyom megyei levéltár; Körmöcbánya: városi levéltár; Eperjes: városi 
levéltár; Szepesváralja: a szepesi káptalan hiteleshelyi levéltára; Lőcse: városi levéltár; Brno: 
Egyetemi Könyvtár kézirattára; állami levéltár; városi levéltár; Olomouc: állami levéltár; 
Prága: Károly egyetem archívuma; Egyetemi Könyvtár kézirattára. A felkutatott anyagban 
két XIV. századi és egy XV. századi ismeretlen magyar szerző munkája, a XV—XVI. század
ból több humanista vonatkozású, Báthori Miklós, Macedóniai László, Bekényi Benedek, 
Oláh Miklós, Forgách Ferenc, Bethlen Farkas stb. személyével kapcsolatos oklevél és vegyes 
irat van. Előkerült Balassi Bálint egy eddig ismeretlen magyar nyelvű levelének másolata 
(1590) s egy rávonatkozó okirat 1583-ból. 

121 



A XVII. századi anyagból a Ferenczffy Lőrincre, Pázmány Péterre, Wittnyédi Istvánra, 
Pataki Füsüs Jánosra, Klobusiczky Andrásra stb. vonatkozó, ill. tőlük származó írásokon 
kívül legérdekesebb egy hoszsú, pozitív hangütésű tanulmány Zrínyi Miklósról és Kemény 
Jánosról. Végül, egyebek között, több XVIII. századi életrajzi adat is előkerült (Amadé László, 
Gvadányi József, Padányi Bíró Márton, Ráday Gedeon stb.). 

Kutatásaim eredményességéhez mindenki hozzájárult, akivel munkám során találkoz
tam, a legtöbb támogatást és segítséget mégis a következő elvtársaknak köszönhetem: Ivan 
Kus$, Jdn Misianik, Ján Caplovié, Csanda Sándor, Karol Tomié (Bratislava), Stefan Drozd 
(Nitra), Teodor Lamoí (Kremnica) Josef Oravski (Levoca), Vladislav Dokoupü (Brno) és 
Frantisek Dr kai (Olomouc). 

V. K. S. 
K. Nagy Magda tanulmányútja a Szovjetunióban 

1960. október 24-től november 17-ig tartó tanulmányutam során a moszkvai Gorkij 
Könyvtárban és Lenin-Könyvtárban azokat a két világháború közti, itthon nem található 
folyóiratokat tanulmányoztam, amelyekben nyomon lehetett kísérni a szovjet irodalom külön
féle irányzatait s főleg azt a vitát, amely az I. írókongresszus és a szocialista realizmus kiala
kulását megelőzte, ill. követte. Ezekből a folyóiratokból bibliográfiát készítettem és céduláz-
tam azokat a tanulmányokat, amelyek alapvető jelentőségűek témám (A népfrontpolitika 
kialakulása s az antifasiszta harc ideológiai kérdései az irodalomban) számára. Az anyag
gyűjtésen kívül sikerült megbeszéléseket folytatnom a Gorkij Intézetnek azokkal a munka
társaival, akik hasonló témákkal foglalkoznak. 

Találkoztam Mácza János professzorral, ki a Lomonoszov Egyetemen művészettörténetet 
és esztétikát ad elő, s tőle elsősorban a magyar emigráció irodalmi munkásságáról érdeklődtem. 
S tőle egészen ritka — a Szovjetunióban megjelent — magyar nyelvű kiadványokat is kaptam. 
Sikerült Karikás Frigyes özvegyével is beszélnem s megnéztem az író hagyatékát, amelyben 
több vers és drámakéziratot találtam, úgyszintén 1919-es forradalmi emlékeket, fényképeket, 
plakátokat, röpiratokat stb. 

Mindezeken kívül a Szovjet Tudományos Akadémia abban akitüntetésben részesített, 
hogy részt vehettem a november 7-i szemlén, s később az írószövetség rendezésében kezdődő 
Tolsztoj-ünnepségeken is. Részt vettem a Gorkij Intézet egyik irodalmi vitáján is, amelyet 
a „népi demokratikus osztály" rendezett. 

K. N. M. 
Nyírő Lajos tanulmányútja Lengyelországban. 

1960 őszén két hónapot töltöttem Lengyelországban részben a lengyel irodalom
elméleti kutatások megismerése, részben pedig az orosz forradalmi demokraták tragikum
elméletéről szóló készülő munkám számára való anyaggyűjtés céljából. Tanulmányutam 
során sikerült megismerkednem a magyarországinál lényegesen intenzívebb lengyel 
irodalomelméleti kutatás legújabb termékeivel, valamint megbeszéléseket folytatnom az e 
tudományterület legjelesebb és legaktívabb jelenlegi képviselőivel (Zólkiewski, Markiewicz, 
Roman Ingarden, Tatarkiewicz, Skwarczynska) Zmigrodska, Morawski, Pele és mások). A lengyel 
kutatókkal való eszmecserék során igyekeztem az utóbbi évek fontosabb elméleti vitáiról is 
tájékozódni, így különösen a realizmus kérdése körül folyt igen érdekes polémiáról. Az orosz 
forradalmi demokratákra vonatkozó lengyelországi kutatásokról, a varsói egyetem orosz 
tanára, Fiszman tájékoztatása révén sikerült áttekintést kapnom, de sajnos Belinszkij leg
jobb lengyel specialistáival — azok távolléte miatt — nem sikerült találkoznom. 

Megismerkedtem a Lengyel Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Itnézetének, 
valamint az Intézet krakkói filiáléjának a munkájával is, s a lengyel és magyar irodalom
történészek együttműködését igyekeztem azzal is elősegíteni, hogy többeket'felkértem egy-
egy cikk megírására a Világirodalmi Figyelő számára. 

Ny. L 
Somogyi Sándor tanulmányútja a Román Népköztársaságban 

1960. szeptember 21-től október 30-ig hathetes tanulmányúton voltam a Román Nép
köztársaságban. Utam célja az volt, hogy az 1958-ban megkezdett kutatásaim eredményét fel
dolgozzam. Munkámat hiánytalanul, időben elvégeztem. Romániai tartózkodásom idején 
teljes egészében összegyűjtöttem és előtanulmány formájában elkészítettem Kemény Zsig
mond levelezésének és publicisztikájának tárgyi- kritikai jegyzeteit (időhatár 1848). Ugyan
akkor összegyűjtöttem a szükséges anyagot egy 1961-ben irandó nagyobb tanulmányomhoz 
(Kemény Zsigmond történelemszemléletének és politikai elveinek kialakulása). Munkahelyem 
mindvégig egyazon volt: Arhiva Istoricâ din Cluj (Kolozsvár) a Academiei R. P. R. 

S. S. 
I 
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Szauder József tanulmányútja Olaszországban 
Magyar állami ösztöndíjjal 1960. szeptember 29-től november 28-ig Olaszországban 

tartózkodtam", elsősorban Rómában és Velencében. Rómában főleg a Biblioteca di storia 
moderna e contemporànea folyóirat- és újságanyagát vizsgáltam az olasz Risorgimento-
irodalom magyar vonatkozásainak szempontjából. Az eredmény számos magyarérdekű, főleg 
publicisztikai jellegű közlemény felkutatásában jelölhető meg. 

Tanulmányutat tettem Umbriában, Toscanában és Szicíliában is. Itt Santangelo G. 
professzorral vettem fel a kapcsolatot. Rómában előadást tartottam a Magyar Akadémián 
(nov. 3-án, „La letteraturá ungherese e il Risorgimento" címen) és a Societá. Amicidell' Unghe-
ria új székházának felavatásakor (nov. 23-án ,,Gli echi del Risorgimento italiano nella 
narrativa ungherese del 2. Ottocento" címen), Velencében pedig november 25-én az Ateneo-
ban, „Goldoni nella cultura ungherese" címmel. Ez utóbbiról írt a L'Unità (editione di Milano) 
1960. nov. 29-i számában (p. 5.). 

Rómában főleg a Libri e riviste d'Italia szerkesztőségével (Giuseppe Padellaro, Adriano 
Mazzarello professzorok) s Roberto Giannarelli főosztályvezetővel, valamint Armando Armando 
pedagógiai kiadóval vettem fel a kapcsolatot. Velencében meglátogattam ÍV. Mangini conser-
vatorét, a Casa Goldoni igazgatóját, megismerkedtem Primo de'Lazzari szerkesztővel és Manlio 
ï)azzi-val, Goldoni marxista monografusával, s látogatást tettem a Fondazione Ciniben, 
valamint az egyetemen N. Marcazzan és R. Meregalli professzoroknál. 

Tanulmányokat végeztem végül olasz irodalomtörténeti dolgozataim kiegészítése tár
gyában (I. Nievo, L. Ariosto-tanulmányok). Sz. J. 

Tarnai Andor tanulmányútja a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban 
1960. dec. 6-tól 23-ig tartó szlovákiai tanulmányutamon a magyarországi irodalom

történetírás forrásaival foglalkoztam. Különösen fontos anyag várt a pozsonyi evangélikus 
líceum könyvtárában, ahonnan a következő kéziratokat tartom érdemesnek megemlíteni: 

1. Rotarides Mihály: „Micae micarum Burianarum." A kötet nagy részét Rotarides 
Burius János Micae-jéből készített másolatai és kivonatai foglalják el. Ezeket az író a Pozsony
ban őrzött eredeti kéziratból készítette. A kötet különösen értékes része Magyarország és 
Erdély íróinak lexikonszerű feldolgozása és a Czvittingerhez írott kiegészítések. 

2. Serpilius Vilmos kiegészítései Czvittingerhez. A kiegészítések a Czvittinger könyvébe 
kötött tiszta lapokon állnak. A kötetbe Serpiliuson kívül még két másik kéz is tett bejegyzése
ket. Az egyik közülük Weissbeck János Ferdinánd. 

3. Fontos források még Burius Micae-jének és Krman egyháztörténetének eredeti 
kéziratai. 

Sikerült megtalálnom Rotarides Mihály Nyitrán őrzött kéziratát. A kötet nagyobbik 
fele Rezik János Gymnasiologiájának egy változatát tartalmazza, a kisebbik írói lexikon, 
a legteljesebb, amit Rotaridestől eddig láthattam. 

A turócszentmártoni Matica Slovenská könyvtárában fontos tudománytörténeti for
rások az ifj. Buchhoítz György hatalmas, kétkötetes naplója és Lautsek Márton Collectaneái-
nak számos kötete. 

Kutatásomban Ján Caplovit, a pozsonyi líceumi könyvtár igazgatója, és Vladislav 
Ruzicka, a Matica tudományos munkatársa segítségének különösen sokat köszönhetek. 

Varga Imre tanulmányútja a Román Népköztársaságban 
1960. okt. 11-től nov. 14-ig tanulmányúton voltam Romániában. A XVII. század és a 

kuruc szabadságharc költészetére, annak szerzőire vonatkozó adatok felkutatása, ellenőrzése 
volt a célom, részben a RMKT kritikai ki'ádása számára, részben pedig a XVII. század máso
dik fele költészetéről irandó monográfia miatt. Emellett igyekeztem kapcsolatot teremteni 
e korszak irodalmának és történetének magyar és román szakembereivel. < 

Kutatásokat az alábbi gyűjteményekben végeztem: 1. Kolozsvár : Akadémia Levéltára, 
Egyetemi Könyvtár, Állami Levéltár, a RPR Akadémia kolozsvári filiale 1.2.3. számú könyv
tára, a kolozsvári unitárius püspökség irattára. 2. Marosvásárhely : Teleki Theca, Bolyai 
Dok. Könyvtár. 3. Nagyenyed : Dokumentációs Könyvtár. 4. Gyulafehérvár : Batthyaneum, 
5. Segesvár; a volt ev. gimn. könyvtára, 6. Brassó : Áll. Levéltár, 7. Sepsiszentgyörgy : Rajoni 
Múzeum, 8. Illyefalva : Ref. egyházközség, 9. Nagyszeben : Áll. Levéltár, Bruckenthal Múzeum, 
10. Bukarest : Akadémia kézirattára. 

A felkutatott anyagban jelentős adatokra bukkantam Felvinczi György, Szentpáll 
N. Ferenc, Felvinczi Zsigmond, Pápai Pái iz, Misztótfalusi Kis Miklós életével és munkásságá
val kapcsolatosan. Számos új adatot, költői emléket sikerült felderítenem a XVII., még inkább 

XVIII. század költészetére vonatkozólag, de előkerült egy igen szép XVI. századvégi verses 
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emlék is. Különösen ki kell emelnem azokat az eredményeket, melyeket a kendilonai Teleki-, 
a Kornis-család, illetőleg Vízakna városának levéltári anyagának átvizsgálása hozott. 

Tanulmányutam folyamán nagy segítséget kaptam a Román Akadémia részéről Purica, 
Piru Elena, Radomski elvtársak személyében. Brassóban Miklós István, J. Stoide elvtársak, 
Sepsiszentgyörgyön Árvái József, Székely Zoltán, Kolozsvárott Dani János, Enget Károly, 
Kiss András, Jakó Zsigmond, Patachi Liviu, Benczédi György, Tóth Kálmán, Marosvásárhelyén 
Bustya Endre, Fick László, Nagyszebenben Duzinchevici György elvtársak voltak főként 
segítségemre. 

V. /. 
Intézeti hírek 

(I960, novemblr 1—december 31.) 
Szabolcsi Miklós, a XX. századi osztály 

vezetője a Szovjet írók Szövetsége meghívá
sára a Tolsztoj halálának 50. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepségeken 1960. 
nov. 13-tól nov. 25-ig Moszkvában tartóz
kodott. Részt vett a Gorkij Intézet Tolsztoj
ülésszakán, a Tolsztoj tiszteletére rendezett 
ünnepségeken, megbeszélést folytatott a Szov
jet írók Szövetsége és a Gorkij Intézet tagjai
val. November 26 és dec. 1. között a Türk
mén Szocialista Szovjet Köztársaságban a 
nagy turkmén klasszikus, Mahtunkulin szü
letése 225. évfordulója alkalmából rendezett 
ünnepségekén vett részt. 

Az Irodalomtörténeti Intézetben működő 
Irodalomelméleti Csoport mellé az Intézet ve
zetősége az intézeti munkatársakból Iroda
lomelméleti Munkaközösséget hívott életre. A 
munkaközösség tagjai :Sőtér István, Klaniczay 
Tibor, Szabolcsi Miklós, Tóth Dezső, Képes 
Géza, Vajda György Mihály, Pirnát Antal, 
Martinkó András, Sziklay László, Bodnár 
György, Diószegi András, Miklós Pál és Rába 
György. A november 28-án tartott alakuló 
értekezleten az Irodalomelméleti Csoport 
vezetője, Nyírő Lajos beszámolt a Csoport 
eddigi munkájáról és ismertette a Csoport és 
a. Munkaközösség feladatait. 

* 
Az MTA Irodalomtörténeti Intézet.Tudo

mányos Tanácsa 1960. december 5-én ülést 
tartott. A tanács elsőként a Petőfi-csoport 
munkáját ill. a készülő Petőfi-kritikai kiadás 
és Petőfi-életrajz problémáit vitatta meg. 
Második napirendi pontként a tervezett bib
liográfiai kézikönyv tervezetének megvitatása 
szerepelt. 

* 
Georgi Dimov, a Bolgár Irodalomtörténeti 

Intézet vezető munkatársa december 12 és 
22 között az Intézet vendége volt. Látogatá

sának fő célja: megtárgyalni, milyen konkrét 
lehetőségek vannak a proletárirodalom problé
máival foglalkozó magyar, illetve bolgár ku
tatások egybehangolására, a tapasztalatok és 
elvi tanulságok kölcsönös cseréjére. E célból 
három alkalommal találkozott Intézetünk 
azon munkatársaival, akik a fenti témakörrel 
foglalkoznak. 

A három hivatalos jellegű találkozón kívül 
Dimov elvtárs részt vett a XX. századi osz
tály egyik ülésén, az írószövetség egyik, 
prózairodalmunk kérdéseivel foglalkozó vita
estjén s a világirodalmi és a XX. századi osz
tály előtt rövid előadást tartott a szocialista • 
realizmusnak a bolgár irodalomban való ki
alakulásáról. 

* 
December 15 és 22 között Budapesten 

tartózkodott Ján Misianik, a Szlovák Tudo
mányos Akadémia Irodalomtörténeti Inté
zetének munkatársa, itt-tartózkodása idején 
többször felkereste az Intézetet és megbeszé
léseket folytatott a kutatókkal. 

* 
Az Intézet kiadványainak sorában no

vember és december folyamán megjelent Er
délyi János levelezése T. Erdélyi Ilona szer
kesztésében („A magyar irodalomtörténet
írás forrása" sorozat 2. köt.), Sájrán Györgyi : 
„Arany János és Rozványi Erzsébet" című 
tanulmánya (Irodalomtörténeti Füzetek 31. 
sz.), a „Móricz Zsigmond hagyatékából" c. 
gyűjteményes kötet Réz Pál szerkesztésében 
(Űj Magyar Múzeum ^. sz.) és Székely István 
Chronicájának hasonmás kiadása a „Biblio-
theca Hungarica Antiqua'" sorozat keretében. 
A fakszimile kiadás gondozása és az utószó 
Gerezdi Rábán munkája. A Szépirodalmi 
Könyvkiadó jelentette meg Nagy Pétér-nek 
„Szabó Dezső az ellenforradalomban" c. 
tanulmányát, amely az Intézet munkatervén 
belül készült. 

A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója 
A kézirat beérkezet t : 1960. X. 18 — Példányszám : 1000 

Műszaki szerkesztő: P a t a k i Ferenc 
Terjedelem: 10,75 (A/5) ív 

1960.52391 — Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernát György 



Ifjabb Teleki Mihály naplója. — Borzsák István: Budai Ézsaiás és klasszika filológiánk 
kezdetei.—A mi Mikszáthtmk.—Melich János: Mikszáth Kálmán és a Mikszáth-nem-
zetség viszonya a magyarsághoz. — Hegedűs Nándor: Ady elnyeri a főváros szépiro
dalmi díját.— Szigeti Györgyné: Madzsar József.—Szabó Ervin könyvtártudományi 
cikkei és tanulmányai. — Horváth János: Versritmusú szólások a kötetlen beszédben. 
— Szomorú István: A ceglédi hírlapírás története 1—2. — A Kaposvári Megyei Könyv
tár Évkönyve 1957. (Gyenis Vilmos, Tamai Andor, Láng József, Pusztai Gyula, Hegedős 
Mária, Varga József, Pölöskeí Ferencné, Mártinké András, Bertényi Iván, Kovács Győző) 113 

Az Intézet életéből 

Külföldi tanulmányutak I960 második felében 120 
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Aus dem Leben des Instituts 

B I B L I O T H E C A H U N G A R I C A A N T I Q U A 
(Szerkeszti : Varjas Bêla) 

Az Irodalomtörténeti Intézet és az Akadémiai Kiadó megindította a 
legrégibb magyar nyomtatványok hasonmás (fakszimile) kiadásának sorozatát, 
felélesztve a Magyar Tudományos Akadémia egyik értékes multszázadi kez
deményezését. 

A sorozat eddig megjelent kötetei: 
I. Sylvester János: Üj Testamentum, Üjsziget 1541. (A kísérő tanul* 

mányt írta s a szöveget gondozta : Varjas Bêla) 240 Ft 
II. Tinódi Sebestyén : Cronica, Kolozsvár 1554. (A kísérő tanulmányt 

írta : JBóta László) a szöveget gondozta : Varjas Béla) 160 Ft 
III. Székely István: Chronica ez világnak jeles dolgairól, Krakkó 1559. 

(A kísérő tanulmányt írta s a szöveget gondozta: Gerézdi Rábán) 220 Ft 


