
Ady-kutatások az Irodalomtörténeti Intézetben 

Az Irodalomtörténeti Intézetben folyó Ady-kutatások az elmúlt esztendőben jelentős 
kezdeti eredményeket mutattak fel. 

Az MTA Textológiai bizottsága megnyugtató módon oldotta meg a kritikai kiadás 
folytatásának problémáját, éspedig olyképpen, hogy a'publicisztikát, a novellákat, a levele
zést, általában az egész Ady-prózát az Irodalomtörténeti Intézet kutatási tervébe vonják, míg 
a versek kritikai kiadására vonatkozó kutatások az ELTE XX. századi tanszékén folynak majd. 
A kritikai kiadás összefogását, tudományos szintjének ellenőrzését Király István vállalta, aki 
Földessy Gyula mellett az Ady kritikai kiadás főszerkesztője lesz. 

Az Ady-próza megjelent I. és II. kötetének hibáiból okulva, egészen új módszerrel 
készült a kritikai kiadás III. kötete, melynek sajtó alá rendezése most kerül befejezésre. A kora
beli sajtó gondos tanulmányozása alapján a sajtó alá rendezők igyekeztek kiküszöbölni azt a 
lehetőséget, hogy más lapokból a Nagyváradi Naplóba átollózott cikket Ady művei között 
közöljenek. A névtelen cikkeket alapos stíluskritikai, filológiai és életrajzi kutatásokon alapuló 
indokolással közlik. Azokat a cikkeket, amelyeknél Ady szerzősége nem indokolható teljesen 
megnyugtató módon, de nyelvi vagy tematikai indokok mégis valószínűsítik azt ; függelékben 
teszik közzé, így adva lehetőséget, hogy a további kutatások véglegesen eldöntsék a szövegek 
hitelességét. A rövidesen elkészülő III. kötet Ady nagyváradi publicisztikájának 1902. évi. 
termését foglalja magában 1902. márciustól az év végéig. A IV. kötet az 1903. évben megjelent 
publicisztikát gyűjti össze. Ennek befejezése is ez év végére várható, úgyhogy 1962-ben a III. 
és IV. kötettel folytatódik az Ady kritikai kiadás publicisztikai sorozata. 

Varga József elkészült az Ady-levelezés összegyűjtésével a rendelkezésre álló köz
gyűjtemények és a jelentősebb magángyűjtemények anyaga alapján. A levelezés-anyag jegy
zetelése, valamint a lehető teljességig való kiegészítése még hosszabb időt vesz igénybe, de már 
most is lehetőség van arra, hogy az értékes nyersanyagot az Ady-kutatók felhasználják. 

Az Ady-novellák kritikai kiadásának előkészítése terén jelentős lépés, hogy Bástya 
Endre összeállította Ady novelláinak eddig legteljesebb gyűjteményét. A filológiai igényű 
jegyzetekkel ellátott gyűjtemény még ez évben megjelenik a Szépirodalmi Kiadónál. Ennek az 
anyagnak kiegészítése a szövegkritikai apparátussal aránylag rövid időn belül megoldható. 

Ez év folyamán készül el az a kritikai kiadást kiegészítő nagyszabású vállalkozás, 
melyen Vitályos László és Orosz László dolgozik három év óta: az Ady-bibliográfia. Az Ady-
bibliográfia első része Ady műveinek sorát tartalmazza, a második rész pedig az Adyra vonat
kozó irodalmat. Mindkét rész az 1960. évvel zárul. A bibliográfia az Irodalomtörténeti Biblio
gráfiák c. sorozatban jelenik meg. 

Mivel az Ady-próza kritikai kiadásának gondos elkészítése még jó néhány évet vesz majd 
igénybe, az Irodalomtörténeti Intézet kutatói folytatták Földessy Gyula értékes kezdeménye
zését az Ady-prózának tematikai válogatásban történő közzétételére. Varga József és Vezér 
Erzsébet rendezték sajtó alá Ady irodalmi cikkeinek gyűjteményét. 

Addig is, míg a kritikai kiadás alapján nagyszabású Ady-monográfiák készülhetnek 
majd, az Intézet kutatói egyes részletproblémákra vonatkozó kutatásaik eredményeit adják 
közzé tanulmánykötetekben. 

Czine Mihály szerkesztésében Ady-tanulmánykötet készül, amely az Ady-kutatások 
számos problémáját öleli fel. A verstani kérdések közül Képes Géza Ady verstanáról általában, 
Vargyas Lajos Ady ritmusáról, Schweitzer Pál Ady strófaszerkezeteiről értekezik. Komlós 
Aladár a Nyugat és Ady szimbolizmusáról, Kiss Ferenc Ady élményformálásáról, Tamás Attila 
Ady költői világképéről ír tanulmányt. Illés László Ady proletárutékoráról, JÜIOM- Viktor a 
reakció mesterkedéseiről Ady körül, Juhász Béla a népi írók Ady-szemléletéről, Simándi Pál 
pedig Ady nyelvének biblikus és zsoltáros elemeiről közöl tanulmányt a kötetben. 

Varga József készülő tanulmányai részben Ady életművére, részben pedig Adyra és 
korára vonatkoznak. Tanulmányait, amelyek egy része folyóiratunk hasábjain már nap
világot látott, a jövő év folyamán rendezi kötetbe. A kötet főbb témái: Ady lírai önarckép , 
Ady irodalomszemlélete és ars poeticája, Ady darabontsága, Ady istenes versei, Ady és 
szocializmus, Ady novellái. Feldolgozza továbbá Ady és a Nyugat, Ady és a radikálisok, Ady 
és a galileisták, Ady és a hivatalos Magyarország, Ady és a konzervatív tábor viszonyát. 
Ugyanebben a kötetben jelennének meg Varga József portréi Ady néhány jelentős kortársáról 
(Bölöni György, Hatvány Lajos, Földessy Gyula) és életművének legnagyobb méltatóiról 
(Révai József, Németh László). 

Az Intézet XX. századi osztálya néhány évvel ezelőtt elhatározta, hogy összegyűjti 
azokat a személyes emlékezéseket, amelyek Ady életére és munkásságára vonatkoznak. A gyűj
tés és sajtó alá rendezés munkáját Kovalovszky Miklós vállalta. Az első kötet, mely a kortársi 
emlékezéseket Ady érmindszenti, nagykárolyi és zilahi éveire vonatkozóan foglalja össze, már 
elkészült. A gyűjteményt Kovalovszky Miklós gondos jegyzetei egészítik ki, melyek az emlé-
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kezeseket szükség szerint megmagyarázzák, a téves adatokat helyreigazítják, és azok ellent
mondásait feloldják. Az első kötetben az Ady-család még élő tagjai, Ady földijei, a költő nagy
károlyi és zilahi tanárai és iskolatársai emlékeznek vissza a gyermek Adyra. A további kötetek 
anyaga már ugyancsak együtt van. A második kötet Ady debreceni és nagyváradi életére 
vonatkozó emlékezéseket tartalmaz: a debreceni évekből Balassa Sándor, Pálfy József, Bartha 
Mór és Dénes Sándor újságírók emlékeit, valamint a legújabban feltárt „Kíváncsi"-ügy doku
mentumait közli Kovalovszky. A nagyváradi évekből Lengyel Géza, Haraszthy Lajos, Kardeván 
Károly, Ötvös Béla, Jakobovits-Jákó Elemér újságírók, valamint néhány színé'sz (Bérczy Gyula, 
Deésy Alfréd, Szohner Olga) emlékeit olvashatjuk majd a többi között. 

Az Intézetben folyó Ady-kutatások kezdeti eredményei biztatóak, de korántsem ki-
elégítőek. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az Ady-kutatásoknak, a legjelentéktele
nebb részletkérdésben is, azt a célt kell szolgálniok, hogy Ady költészetét minél jobban, minél 
több oldalról megismerjük, minél szervesebben helyezzük el a korban és irodalmunk folyama
tosságában, és annak forradalmi lényegét a haladás elevenen ható erejévé tegyük. Ennek 
érdekében kell megszületniük minél előbb a nagy szintéziseknek is. 

V. E. 

Intézeti hírek 
(1961. március 1—május 31.) 

Az Intézet Igazgató tanácsa március 13-
án tartott ülésén elhatározta, hogy az Intézet 
kutatóinak ideológiai továbbképzése érdeké
ben hároméves filozófiai tanfolyamot indít. 
A tanfolyam programját Pirnát Antal dol
gozta ki, s e szerint az első évben kb. 10 elő
adás, illetve konferencia keretében a Marx 
előtti filozófia történetének legfontosabb 
fejezetei kerülnek feldolgozásra az ókori 
görög filozófiától Hegelig. A második évben 
ugyanannyi előadás és hozzájuk kapcsolódó 
megbeszélés keretében a marxista filozófia 
központi problémái, a harmadik évben pedig 
a Marx utáni burzsoá filozófiai irányzatok 
történetének kritikai feldolgozása szerepel a 
tanfolyam programjában. A hároméves tan
folyam 1961 szeptemberében kezdődik. 

* 
Dr. Milan Pisút, a pozsonyi Komensky 

egyetem professzora és Jura} Spitzer, a 
Szlovák Tudományos Akadémia Szlovák 
Irodalmi Intézetének osztályvezetője 1961. 
március 15—21 között a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Irodalomtörténeti Intézeté
nek vendégeként Budapesten tartózkodott. 
Útjuk főcélja volt, hogy mint Sziklay László : 
A szlovák irodalom története c. kézikönyvé
nek felkért lektorai jelentésük legfőbb elvi 
problémáit és részletkérdéseit a szerzővel 
megbeszéljék. Ezek a megbeszélések — ame
lyek a lektorok és a szerző teljes egyetértésé
vel végződtek — igen gyümölcsözők voltak, 
sok vitás kérdést tisztáztak s nagy mértékben 
hozzájárultak a szfovák és a magyar irodalom
történészek további pozitív együttműködésé
hez. A szlovák vendégek az Irodalomtörté
neti Intézetben a csehszlovák irodalomtörté
netírás mai helyzetéről tartottak előadást, 
Milan Pisút pedig a budapesti Csehszlovák 
Kultúra rendezésében számos magyar író és 
irodalomtörténész jelenlétében a felszabadu
lás utáni szlovák irodalomról beszélt. 

1961. márc. 20-án ellátogatott az Inté
zetbe Raymond Lebègue, a Sorbonne profesz-
szora, a kiváló francia barokk-kutató Gyer-
gyai Albert professzor kíséretében. Az Intézet 
munkatársainak egy szűkebb csoportja be
szélgetést folytatott vele, melynek tárgya 
jórészt a francia barokk- és reneszánsz
kutatás jelenlegi állása, az abban uralkodó 
irányzatok és nézetek, valamint a további 
feladatok voltak. Francia vendégünk ugyan
akkor tájékoztatást kapott a magyar barokk
kor problémáiról és a most folyó munkákról. 
Beszélgetés közben felmerült a barokk-kuta
tás nemzetközi koordinálásának szükséges
sége, ami nagyban elősígitené az egyes 
nemzeti irodalmakban meggyökeresedett 
fogalmak és értelmezések világosabbá tételét, 
és az európai barokk korának feltárását. 

* 
Czine Mihály kandidátust az Intézet XX. 

századi osztályának csoportvezetőjét az Aka
démia elnöke április 14-én az Akadémia 
ez évi közgyűlése keretében az idén először 
kiosztásra került akadémiai jutalom II. 
fokozatával tüntette ki „Móricz Zsigmond 
útja a forradalmakig" című munkájáért. 

A Világirodalmi Figyelő szerkesztősége 
április 17-én az Intézetben ankétot rendezett 
a folyóirat szerkesztésének és terjesztésének 
problémáiról. Az Intézet tagjain kívül a 
megbeszélésen részt vettek a folyóirat munka
társai és a Kiadó képviselői is. Köpeczi Béla 
szerkesztő megnyitó szavai után Vajda György 
Mihály tartott beszámolót. Visszatekintett a 
Figyelő első hat évfolyamára, majd részlete
sen elemezte az 1960. évfolyam anyagát. 
Kitért a szerkesztés, a kiadás és a terjesztés 
problémáira is, majd felvázolta a folyóirat 
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