
K R Ó N I K A 

A szocialista országok irodalomtudományi intézetei vezetőinek konferenciája Budapesten 

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete rendezésében 1965. 
május 12—13-:án került sorra a szocialista országok irodalomtudományi intézetei vezetőinek 
konferenciájára. Az értekezleten részt vettek szovjet részről Scserbina professzor, a moszkvai 
Gorkij Intézet igazgatóhelyettese, és Bazanov professzor, a leningrádi Puskin Ház igazgatója. 
A Bolgár Tudományos Akadémia Irodalmi Intézetét Sztoiko Boskov igazgató és Efrem Karan-
filov osztályvezető képviselte. Az NDK tudományos intézetei részéről Wilhelm Girnus, Karl-
Heinz Hahn, Alfred Klein, Gerhard Steiner, Hans-Günther Thailheim, Robert Weimann és 
Gerhard Ziegengeist professzorok vettek részt az értekezleten. A lengyel intézet Kazimierz 
Wyka igazgatót és Maria Zmigrodska osztályvezetőt delegálta, míg a Román Tudományos 
Akadémia Alexandra Dima és Mirceau Zasciu professzorokat. A cseh, illetve szlovák inté
zetek reprezentánsai Julias Dolansky és Karol Rosenbaum igazgatóhelyettesek, Miroslav 
Kacér tudományos titkár és Anton Popovic osztályvezetők voltak. A jugoszláv Irodalom- és 
Művészetelméleti Intézet megbízottja Radoslav Josimov osztályvezető volt. A vendéglátó 
magyar delegáció tagjai: Sőtér István, Klaniczay Tibor, Nyirő Lajos, Szabolcsi Miklós, Vajda 
György Mihály, Illés László, Sziklay László és Varjas Béla voltak. 

Az értekezlet az 1962-ben úgyszintén Budapesten megrendezett kelet-európai össze
hasonlító irodalomtörténeti konferencia szellemében az egyes intézetek közötti gyakorlati, 
magasszíntű nemzetközi együttműködés hatékony formáinak kialakításával foglalkozott. 
Határozatot hozott arról, hogy rendszeresíti a szocialista országok irodalomtudományi inté
zetei vezetőinek értekezletét. Az ilyen jellegű értekezletekre két évenként kerül majd sor, 
legközelebb 1967. tavaszán Varsóban. A konferencia megvizsgálta egy nemzetközi jellegű 
marxista irodalomtudományi folyóirat létrehozásának lehetőségét is s vitát folytatott e folyó
irat kialakítandó profiljáról. E többnyelvű folyóirat, melynek szerkesztésére Budapesten 
kerülne sor, elméleti és irodalomtörténeti kérdésekkel foglalkozna és segítené összehangolni 
az egyes intézetek munkáját. Az értekezlet résztvevői erőteljesen támogatták azokat a törek
véseket, amelyek az egyes országokban és nemzetközi szinten a szocialista irodalom történeté
nek feltárására irányulnak. Ez év végén, vagy a jövő év elején Lipcsében Alfred Klein pro
fesszor javaslatára sor kerül e terület szakértőinek értekezletére. A konferencia helyeselte 
azt az elgondolást, hogy a marxista irodalomtudomány történeti és elméleti problémáiról 
a jövőben nemzetközi szintű szümpozionokat rendezzenek, és ilyen tematikájú művek kiadásán 
közösen munkálkodjanak. Az értekezlet foglalkozott egy a világirodalom korrelációiban 
elhelyezendő összehasonlító kelet-európai szintézis megalkotásának problémájával is, bár a 
résztvevők hangsúlyozták az ilyen munka nehézségeit is. A konferencia úgy döntött, hogy 
e szintézist előkészítő munkaként három kötet jelenjék meg; a feneszánsz és a felvilágosodás 
kérdéseiről Budapesten, a romantika kérdéseiről pedig Varsóban adjanak ki egy-egy kötetet.. 
Az értekezlet résztvevői nagy várakozással tekintenek az AILC 1967-ben Belgrádban meg
rendezendő kongresszusa elé és igyekeznek hozzájárulni annak sikeréhez. 

Ferenczi Lászlá 

Magyar irodalomkutatás a berlini Humboldt-Egyetem Finnugor Intézetében 

A berlini egyetem Finnugor Intézete 1966-ban már 50 éves múltra tekinthet majd 
vissza. Oktató, kutató és tájékoztató tevékenységét ma már egy 46 ezer művel rendelkező 
szakkönyvtár, gazdag hírlap- és folyóirattár segítségével végzi. E könyvtár alapjait az 1725-ben 
Wittenbergben létesült ún. Halle-witfenbergi Régi Magyar Könyvtár legértékesebb darabjai 
és a Berlinben 1842-ben keletkezett magyar könyvgyűjtemény képezik. Kézirattárának XVII. 
és XVIII. századi anyaga fontos forrása a szlovák és a magyar irodalomtörténetírásnak. Az inté
zeti könyvtár magyar részlegeinek korszerű gyarapítását az NDK és a Magyar Népköztársaság; 
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kulturális egyezménye biztositja a két ország közti könyvcsere formájában. A Művelődésügyi 
Minisztérium Külföldi Kapcsolatok Főosztálya és az MTA Könyvtárának Csereosztálya nagy 
hálára kötelező gondossággal és gyorsan küldi a szükséges műveket intézetünk kívánság
jegyzékei szerint. A legújabb magyar irodalomtörténeti bibliográfia, „An introductory biblio-
graphy to the study of hungarian literature" by Albert Tezla, Cambridge, Massachusetts 
1964, mely az egyes művek lelőhelyeit is feltünteti, meggyőzően bizonyítja szerzőjének 
állítását: ,,it has the best collection of materials I have discovered outside Hungary" (XI. 1.). 

Az intézet 1960-ig terjedő története e sorok írója tollából németül jelent meg ,finnisch-
ugrische Sprachwissenschaft uad Ungarnkunde an der Berliner Universität" címen (Wissen
schaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität, Beiheft zum Jubileumsjahrgang, IX. 
1959/60, Berlin 1962). Munkámat behatóan ismertette Kiss Jenő a Nyelvtudományi Közle
mények 1964. évf.-ban (181. 1.). Kiegészített rövid magyar összefoglalását a Felsőoktatási 
Szemle közölte (1962. 688.1.) „A berlini Humboldt Egyetem Finnugor Intézetének munkájáról" 
címen. Legyen szabad tehát, hivatkozván e munkákra, krónikámat az utolsó évek eseményeire 
korlátoznom. 

Az intézet személyzete jelenleg a következőkből áll: dr. Steinitz Wolfgang, az intézet 
igazgatója, a finnugor nyelvészet professzora, dr. Szent-Iványi Béla, a magyar nyelv és irodalom 
professzora, Semrau Richard, a finn osztály asszisztense, Kárpáti Paul, a magyar osztály 
asszisztense, Tarnói László magyar egyetemi vendéglektor és egy hetenként három napon 
dolgozó titkárnő. Szent-Iványi a lipcsei Karl-Marx-Egyetemen is tart magyar nyelvészeti 
és irodalomtörténeti előadásokat. 

1947 és 1962 között a finnugor filológia önálló szakcsoport volt. Ez idő alatt 21-en 
tették le az államvizsgát e szakból, melynek a magyar nyelv és irodalom szerves része. A magyar 
nyelvtudományból és irodalomból mint mellékszakból hárman szereztek doktori oklevelet. 
Természetesen többen voltak azok a hallgatók, akik nyelvészeti, irodalmi vagy történelmi 
tanulmányaikat egészítették ki magyar tárgyú előadásokkal, és számban ezeket is felülmúlták 
azok, akik csak a magyar nyelvtanfolyamokat látogatták. Miután diplomát szerzett tanít
ványaink betöltötték a finnugor nyelvészettel és a finnugor népekkel, elsősorban a magyarral 
foglalkozó tudományos és politikai intézményeknél az eddig rendelkezésre álló munkahelyeket, 
1960 óta, az ifjúság későbbi alkalmazásának megkönnyítése céljából a finnugor szakot csak 
egy másik szakkal együtt lehet felvenni. A tanulmányok a finnugor szakcsoporton belül a 
magyar, illetve a finn nyelv és irodalom vagy a finnugor nyelvészet területeire erősebben 
specializálódtak, a rájuk fordított idő négyről öt évre emelkedett 

Az új tanulmányi terv szerint hárman tették le az államvizsgát. Valamennyien a 
magyart választották főiránynak, második szakjuk a történelem, a német nyelv és irodalom, 
illetve a könyvtártudomány volt. Az idén öten fejezik be hallgatóink közül tanulmányaikat, 
hárman magyar, ketten finn súlyponttal. Második szakként ketten szlavisztikával, a többiek 
némettel, angollal és zenetudománnyal foglalkoznak. Az új tanulmányi terv szerint végzettek 
közül egy egyetemi gyakornok lett a Humboldt-Egyetem egyik történettudományi intézeté
ben, német szakos hallgatónk önálló fordítóként dolgozik, a harmadikat a hallei egyetemi 
könyvtár alkalmazta. Az idén végző tanítványaink közül az egyik szlavista valószínűleg 
a finnugor nyelvtudomány aspiránsa lesz, a többiek közül kettőnek az elhelyezése máris 
biztosított: az angol szakost a Lipcsei Vásár Központi Hivatala, a másik szlavistát a Német 
Távirati Iroda fogja foglalkoztatni. Eddigi tárgyalásaink szerint a zenetudomány és a germa
nisztika is jól párosítható majd a magyarral különféle munkahelyeken. 

Tanítványaink kiképzésénél fokozottabban tekintetbe vesszük alkalmazott diplomá
saink tapasztalatait is. Nagy gondot fordítunk arra, hogy ne csak filológiai, hanem ország-
ismereti és történelmi tudással, gyakorlati nyelvismerettel és jó fordítói és tolmácsoló kész
séggel rendelkezzenek. A gyakorlati és elméleti kiképzés terén nagy segítséget hozott, hogy 
1959 óta a magyar—német kulturális egyezmény biztosítja intézetünknél egy magyar lektor 
működését. Az első vendéglektor, dr. Salyámosy Miklós 1959-től 1963-ig dolgozott Berlinben. 
A magyar—német tolmácsképzést Kárpáti Paul segíti több éves tolmácskodással szerzett 
tapasztalataival. Mint eddigi beszámolóinkban, most is nagy elismeréssel említjük meg, hogy 
aMagyar Népköztársaság és az NDK megfelelő hatóságai minden nyáron alkalmat adnak 
berlini és lipcsei tanítványainknak a debreceni Nyári Egyetemi Magyar Nyelvtanfolyamokon 
való részvételre, sőt a múlt és a most folyó tanévben a téli praktikum ideje alatt is Magyar
országon dolgozhatott 6—6 hallgatónk. Érthető, hogy a budapesti Akadémiai Kiadónál, 
a Corvinánál, a Magyar Rádiónál, a budapesti Neue Zeitung szerkesztőségében vagy az Aka
démia Könyvtárában folytatott gyakorlat, a szakdolgozatokhoz szükséges tanulmányoknak 
magyar tudományos intézetekben és könyvtárakban való kiegészítése, magyar színházak 
látogatása és a Magyar Művelődésügyi Minisztérium gondosan szervezett kulturális program
jának élvezete nagymértékben elősegítette tanítványaink sokoldalú magyar szakértőkké 
való kiképzését. 
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Magyar jellegű tudományos munkánkat a tárgyalt időszakban az 1960-ban felállított 
távlati terv körvonalazta. Eszerint „folytatjuk a német levél- és könyvtárakban a magyar 
művelődéstörténetre nézve fontos anyagok feltárását, és ezzel a magyar kutatók számára 
hasznosítható előmunkálatokat végzünk. Az anyag kiértékelésében mi magunk elsősorban 
saját XVII—XVIII. századi levéltárunkat aknázzuk ki. E téren együtt dolgozunk a magyar és 
szlovák kutatókkal. Részt veszünk a német egyetemek, könyvkiadók és a német munkás
mozgalom magyar kapcsolatainak kutatásában. A kölcsönös irodalmi kapcsolatok feltárása 
során a haladó német irodalom magyar témáira és az 1849-es és 1919-es magyar emigráció 
németországi irodalmi szerepére fordítjuk elsősorban figyelmünket. Az említett munkákban 
végzett hallgatóink is részt vesznek. A szemináriumi dolgozatok, valamint a szakdolgozatok 
tárgyait is túlnyomórészt e témakörből választjuk, ezekhez csatlakoznak még témák a magyar 
nyelvészetből, elsősorban a német—magyar nyelvi érintkezésekből. A mai magyar irodalom 
és irodalomtudomány tanulmányozása, a magyarról németre való szépirodalmi és tudományos 
fordítások támogatása és bírálata átvezeti tanítványainkat is a jelen gyakorlatába." 

E magyar tárgyú program teljesítésében a következő újabb munkákról számol
hatunk be: 

Szent-Iványi Béla: „Matthias Bél's Plan zur Abfassung einer Geschichte der ungarisch-
sprachigen Literatur", Acta Litteraria A. S. H. V. Budapest 1962. 403. 1.; „Czwittinger 
'Specimenjének első ismertetője", Irodalomtörténeti Közlemények, Budapest 1963. 477. L; 
„Der ungarische Sprachbau. Eine kurze Darstellung mit Erläuterungen für die Praxis", 
Leipzig, Verlag Enzyklopädie 1964; Paul Kárpáti—Béla Szent-lványi—Andor Tarnai, „Das 
Stammbuch von Michael Rotarides" Beiträge zur Sprachwissenschaft, Volkskunde und Lite
raturforschung, Wolfgang Steinitz zum 60. Geburtstag am 28. Febr. 1965 dargebracht. Berlin, 
Akademie Verlag 1965. 214 1.; Könyvismertetések magyar és magyar vonatkozású művekről 
német szaklapokban. Kiadás előtt álló kész tanulmányai: „Adolph Kohut. Ein kultureller 
Vermittler zwischen Ungarn und Deutschland (Mit einem bibliographischen Anhang seiner 
selbständigen Werke)", Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin; 
„Die Lenkung der Studien der Ungarländer in Preussen durch die österreichische Regierung 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Beiträge zur Geschichte des Denkens und der 
wissenschaftlichen Beziehungen", Berlin, Akademie Verlag. 

Salyámosy Miklós: „Gyetvai János és Lékai János (Két író az emigrációban)", Tanul
mányok a magyar szocialista irodalom történetéből, szerk. Szabolcsi Miklós és Illés László, 
Budapest, 1962; „Belletristische Werke ungarischer Emigrantenschriftsteller in der Weimarer 
Republik", Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität, Gesellschaft- und Sprach
wissenschaftliche Reihe, 1963. 705. 1.; Utószó a berlini Aufbau Verlagnak a mai magyar 
prózaírókat bemutató Ungarische Meistererzählungen II. 1964 kötetéhez; könyvismertetések 
német irodalmi művekről, ismertetések magyar színdarabok németországi bemutatóiról és 
az NDK irodalmi életéről a budapesti Kortárs, Nagyvilág és Világirodalmi Figyelő folyóira
tokban. A berlini Német Tudományos Akadémia Nyelvi és Irodalmi Intézetének és az MTA 
Irodalomtörténeti Intézetének készülő közös tanulmánykötetében (e kötet tervéről beszámolt 
Vajda György Mihály, Irodalomtörténeti Közlemények, 1963, 777. 1.) kiadásra vár „A magyar 
irodalom tükröződése a Frankfurter Zeitungban a Weimari Köztársaság idején" című tanul
mánya. 

Kárpáti Paul: Közreműködésével jelent meg Weissling Heinrich „Deutsch-Ungarisches" 
és „Ungarisch-Deutsches Taschenwörterbuch"-ja, Leipzig, Verlag Enzyklopädie 1962, 1965; 
volt tanítványunkkal, Skirecki Hans-sal együtt adta ki a következő tankönyvet: „Wir lernen 
ungarisch sprechen", Leipzig, Verlag Enzyklopädie, 1964 (hanglemezekkel); további publi
kációja a Steinitz Emlékkönyvben Szent-Iványinál idézett cikke; magyar írókról és művekről 
ismertetéseket írt német heti- és napilapokba. Tröger Erika hallgatónk a harmadik tanul
mányi évben szokásos ún. évfolyam-dolgozatának eredményeit publikálta: „Handschriften 
aus der Bibliotheca Corvina in den Bibliotheken der Deutschen Demokratischen Republik" 
címen a berlini Zentralblatt für Bibliothekswesen, 1964. 152. 1., folyóiratban. 

Megemlítjük volt tanítványainknak azon magyar tárgyú munkáit is, melyeket inté
zetünk támogatásával írtak. Az akadémiák említett közös tanulmánygyűjteménye számára 
Hermann Eva elkészítette Táncsics Mihály „Sajtószabadságról nézetei egy rabnak" c. műve 
kiadásának történetét, Jügelt Karl-Heinz pedig bemutat néhány általa feltalált XVII. és XVIII. 
századi magyar alkalmi költeményt a jénai könyvtár anyagából. Tinschmidt Alexander utó
szavával jelent meg Thurzó Gábor „Biatorbágy" c. elbeszélésgyűjteményének német fordí
tása, „Attentat im Morgengrauen", übertragen von Georg Harmat, Berlin, Verlag der Nation 
1962. Buschmann Jörg utószót írt Móricz „Légy jó mindhalálig"-jának német fordításához, 
„Mischi und das Kollegium", übert. von M, Schüching, Berlin, Aufbau Verlag 1962. Mint 
az Aufbau Verlag munkatársa szerkesztette az „Ungarische Meistererzählungen", Berlin, 
Aufbau Verlag 1964, 2. kötetét. 
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Az áttekintett időszakban két magyar tárgyú doktori értekezés készült el intézetünk 
közreműködésével. Hermán Eva a lipcsei Kar 1-Marx-Egyetemen mint főszakból történelemből, 
mellékszakból magyarból 1964 januárjában doktorált „Die Buchstadt Leipzig und ihre 
Rolle bei der Vorbereitung der bürgerlichen Revolution von 1848 in Ungarn" c. disszertációja 
alapján. A munka Lipcse város tanácsának támogatásával még ebben az évben meg fog jelenni.. 
Salyámosy Miklós germanisztikából mint főszakból, magyarból mint mellékszakból a berlini 
Humboldt Egyetemen szerezte meg a doktori címet 1964 nyarán „Stefan I. Klein. Ungarische 
Literatur in der Weimarer Republik" c. értekezésével. (Klein volt ebben a korban a magyar szo
cialista emigráns és az otthoni haladó írók legtudatosabb és legeredményesebb német fordítója.) 

A magyar irodalomtörténeti kutatás tanítványaink munkáit is figyelemmel kíséri. 
így például Jügelt 1961-ben a jénai egyetem magyar vonatkozású nyomtatványairól megjelent 
művének megállapításait az új magyar akadémiai nagy irodalomtörténet is regisztrálta. 
A magyar szocialista emigráció működésének egyes területeiről és Jókai német fordításairól 
írt szerény szakdolgozatainkat kellő bírálattal az NDK-ban járt magyar kutatók is hasz
nálták. A szakdolgozatok felhasználhatóságának tapasztalt lehetősége arra késztet, hogy 
közöljem egyik-másikának tárgyát: a német nyelvű magyar országismertetések, a „Jung 
.Ungarn" (1911) és az „Ungarische Rundschau" (1912—1916) folyóiratok története, a „Lite
rarisches Echo" (1898—1933) és a magyar irodalom ábrázolása, a Grimm testvérek magyar 
kapcsolatai, a proletár-mese a magyar irodalomban, német jövevényszavak mint szinonimák 
a magyarban. 

A jövőre életbe lépő új ötéves távlati tervünk a magyar irodalomkutatás terén nem hoz 
változást, hiszen munkánk irányait helyzetünk hosszú időre megszabja. Természetesen kul
turális tájékoztató szolgálatunk gyakran készteti intézetünk tagjait hosszabb időt is igénybe 
vevő, előre nem látott kutatások végzésére. 

Intézetünkben a következő magyar tárgyú doktori értekezések készülnek: Kárpáti 
Paul a Kommunista Kiáltvány magyar fordításaival foglalkozva óhajt adalékokat nyújtani 
a magyar munkásmozgalom terminológiájának kialakulásához. Jügelt Karl-Heinz, a berlini 
Állami Könyvtár "könyvtárosa a Jenaische Allgemeine Literaturzeitung magyar vonatkozá
sait tárja fel. Buschmann Jörg, a berlini Aufbau Verlag lektora Balázs Béla szépirodalmi 
műveiről írja disszertációját. Lantos István, egyetemünk pedagógiai karának magyar vendég
aspiránsa Diesterweg magyar kapcsolatait és magyarországi hatását kutatja. Hüfner Lorenz, 
a Humboldt-Egyetemen az Institut für die Geschichte der UdSSR könyvtárosa Schlözer 
és a magyarok viszonyát vizsgálja. Tarnói László egyetemi lektor a német nyelvészetből 
és irodalomból készül doktorálni és disszertációját a német romantika kezdeteiről készíti. 
E témakörben nyilván fog magyar vonatkozású tanulmányokat is publikálni. 

Intézetünk segíti továbbra is az NDK kiadóit és színházait abban a törekvésükben, 
hogy a magyar irodalomnak legjobb és az itteni kultúrpolitikában hasznosítható alkotásait 
megismertessék a németséggel. Az intézet munkatársai és tanítványai magyar műveket 
rendszeresen' lektorálnak, a fordítókat személyes tájékoztatással vagy a fordítói problémák 
kollektív megvitatásával és könyvtárunk korszerű szakszótárakkal, kézikönyvekkel való 
állandó bővítésével támogatjuk. Kulturális rendezvényeken Berlinben és vidéken is előadá
sokat tartunk a magyar irodalomról, vagy anyaggal látjuk el az előadókat. 

Az 1961—62. tanév első felétől kezdve Magyarországból 12 író és 41 tudományos 
kutató kereste fel intézetünket, sokszor nyújtottak hasznos támogatást munkánkhoz, tájé
koztatták tanítványainkat is a magyar tudományos és irodalmi életről. Vendégeink közül 
időrendben a következők végeztek intézetünkben hosszabb irodalomtörténeti kutatást: 
Keserű Bálint a XVI. századi magyar—német érintkezésekkel foglalkozott, Kiss József Petőfi 
német kiadásait kereste, Tornai Andor a magyar irodalomtörténetírás történetéhez tárt fel 
adatokat és az intézet munkatársainak publikációi közt felsorolt Rotarides-cikk leglényegesebb 
részét ő írta, Nacsády József és Nagy Miklós a német nyelvű Jókai-fordításokat és azoknak 
fogadtatásáttanulmányozták, V. Kovács Sándor XVI. századi bibliográfiai kutatásokat végzett, 
Holl Béla két új adattal egészítette ki könyvtárunkban a Régi Magyar Könyvtár néven ismert 
magyar könyvjegyzéket, Kalász Márton támogatta intézetünket a magyar irodalom ismer
tetésében. Ilyen jellegű írásainak egy része — mint például Fühmann Franz német Radnóti
fordításait kísérő tanulmánya — a berlini Sonntag hetilapban jelent meg. 

Steinitz professzor és tanítványainak működése révén a finnugor, elsősorban az obi 
ugor kutatás terén intézetünk nemzetközi elismerést nyert. A berlini Német Tudományos 
Akadémia támogatásával készülő osztják szótár első részlege ebben az évben megjelenik. 
Nemcsak a magyar nyelv- és irodalomkutatásban dolgozunk együtt a magyar kutatókkal, 
hanem a finnugor nyelvtudomány és a néprajz kérdéseiben is. E téren elsősorban az MTA 
Nyelvtudományi Intézetével és a magyar egyetemek nyelvtudományi és néprajzi tanszékeivel 
tart fenn intézetünk szoros és eredményes kapcsolatot. 

Szent-Iványi' Béla 
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A Magyar Irodalomtörténeti Társaság szombathelyi vándorgyűléséről 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1965. május 7—9-én, a TIT Irodalmi és Nyelvi 
Szakosztályaival közösen, Szombathelyen rendezte meg ez évi első vándorgyűlését. 

Az első nap fő programja: a TIT Irodalmi és Nyelvi Szakosztályai Országos Választ
mánya évi beszámolójának vitája volt. Bár e vita ismertetése és értékelése, nem magyar 
irodalomtörténeti és nem tudományos jellegénél fogva, beszámolónknak nem feladata, néhány 
mondatban mégis érdemes felidézni Kardos László szép, a háromnapos tanácskozás legszín
vonalasabb előadásának két, számunkra is tanulságos gondolatát. Kardos László aggódva 
állapította meg, hogy az olvasóközönség egy részének s a mai nyugati irodalom bizonyos 
modernista áramlatainak viszonyában nyugtalanító jelenségek tapasztalhatók. Egyes olvasók 
úgy vélik, hogy aki pl. Beckettet, Ionescot nem olvassa, az műveletlen; ugyanezen olvasó
rétegek körében viszont már-már nevetségesnek tűnik a Csendes Don, vagy a Thibault család 
olvasása. Ez ellen az álintellektualizmus, olvasói divat és őszinteséghiány, groteszk irányú 
érdeklődés ellen a modern irányzatok szakszerű esztétikai-ideológiai kommentálásával lehet 
s kell is felvenni a küzdelmet. Felhívta az előadó a figyelmet az olvasóközönség világirodalmi 
tájékozottságának egy komoly hiányosságára is: a nyugati irodalom iránti fokozódó érdeklő
déssel nem tart lépést a szomszédos szocialista országok irodalmának megismerése. Nem arról 
van szó, hogy politikai okokból, esztétikailag súlytalan műveket kell ajánlanunk az olvasók
nak, hiszen Andric, Seghers, Arghezi az európai irodalom élvonalába tartoznak. Ezeknek az 
íróknak ismerete nélkül hiányos lesz az olvasóközönség világirodalmi műveltsége. Űgy gondol
juk, hogy az ismeretterjesztés terén tapasztalt torz jelenségek megszüntetése érdekében sokat 
tehetnek az e téren rendszeresen s nem is eredmény nélkül dolgozó irodalomtörténészeink is. 

E nap másik eseménye Kardos Tibor Dante-előadása volt. Kardos Tibor a Dante-
kutatást ma világszerte foglalkoztató fő problémákra fordította a figyelmet: ismertette a 
gyermek Dante s szülei viszonya, Beatrice személye, az ifjú Dante műveltsége, a költő művei
nek forrásai körüli vitákat. A Színjátékról szólva Dante s kora viszonyát, történelmi hűségre 
való törekvését, a dantei humanizmus értelmét világította meg. Kár, hogy az egyébkent 
hangulatosnak indult előadás hatását valamelyest csökkentette némi előadói fáradtság s 
bizonyos rögtönzések sikertelensége. 

Május 8-án Almási Miklós tartott előadást „A tragikum modern értelrnezésé"-ről, 
azaz: a tragédia művészi megformálásának mai lehetőségeiről s további útjáról. A bevezetőben 
a tragédiáról mint műfajról nyújtott rövid történeti áttekintést, a német klasszicizmustól 
Ibsenen és Csehovon át korunk amerikai szerzőiig, A. Millerig s T. Williamsig, majd — kitérő
ként — a „miért nehéz ma tragédiát írni"? kérdést vetette fel. A nehézség fő okát az előadó 
abban látta, hogy korunkban az egyén s a nagy történeti összefüggések viszonya közvetettebb, 
bonyolultabb, áttekinthetetlenebb lett. Az egyén társadalmi szerepe elhomályosult; nem 
tudja az ember ma már, pl. az antik drámai hőshöz hasonlóan, magába sűríteni a kor nagy 
válságait. Bonyolultabb lett a tragikus hős felelőssége is a társadalommal szemben, proble
matikussá vált a tragikus zsákutca és a kivezető út viszonya. 

A továbbiakban néhány korunkban divatos tragikum-felfogás megvalósulását elemezte. 
Egyik s ma kedvelt kifejezési formája a tragikusnak a groteszk, azaz a nevetséges, félelmetes 
és fájdalmas ötvözete, mely egy még nem s már nem tragikus formát fejez ki, s tragikomédiá
kat eredményez, pl. Kafkánál vagy Dürrenmattnál. Egy másik tragikumkoncepció: az álmo
dozó, dezilluzionált amerikai tragédiája. Miller, O'Neill egyes hősei például illúziókban, élet
hazugságokban élnek, ezek lelepleződése, szétfoszlása viszi pusztulásba a hőst. Az egyéni 
illúzió s a társadalmi valóság közötti viszony elhomályosulása azután teljessé válik Williams 
egyes műveiben. Egészen másféle, végletesen szubjektív szemlélet híve Beckett: szerinte 
minden tragédiában annyiféle tragikum-felfogás testesül meg, amennyit a különféle ízlésű
szemléletű nézők belelátnak. Az egzisztencialisták viszont az egész életet, minden jelen
ségével együtt tragikusnak, tragédiába illőnek tartják; tragédiáik alapja a rossz választástól 
való félelem. Általában az egyes nyugati drámaírók a tragikum bonyolult összefüggéseiből 
egy összetevőt emelnek ki (pl. félelem, rettegés vagy pusztulás, választás) s ezt teszik a tragikus 
konfliktus alapjává. Brechtről szólva megállapította Almási, hogy a tragikum hagyományos 
«leméinek alkalmazásától tartózkodik, a tragikus eszme továbbgondolását a nézőre bízza. 
Müvei a fel nem ismerés („Kurázsi mama") vagy a tiszta emberek, a korán érkezett hősök 
tragédiái („Kaukázusi krétakör"). A szocialista dráma, illetve tragikum-felfogás mai prob
lémáira a szerző nem tért ki. 

A fontos* elméleti kérdéseket felvető előadást feltűnően vérszegény vita követte. Ennek 
fő oka a színháztörténész szakemberek, dramaturgok távolmaradása volt. E mellett azonban 
gátolta a vita kibontakozását maga az előadás is: mint talán ismertetésünkből is érezhető, 
gondolatmenete kissé kiérleletlen, rendszertelen volt. A szerző bizonyos problémák kifejtését 
ígérte — egy részükkel viszont adós maradt. Fő hibája tartalmi jellegű volt: korunk különböző 
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tragikuni-/<?(/0gűsaif ismertette — de nem a tragikum lehetőségeit. A gyér számú hozzászólások 
közül azért említést érdemel Kabdebó Loránté, aki Németh László értelmiségi tárgyú drámáiról, 
Nagy Miklósé, aki a tragédia műfaji kérdéseiről, s főként Koczkás Sándoré, aki a szocialista 
dráma elemzésének elmaradásáról s az újabb magyar drámairodalom provincializmusáról 
beszélt, s felhívta a figyelmet arra, hogy a tragédia mint műfaj változásai mögött esztétikai 
kategóriák tartalmi változásairól van szó. Nem tért ki viszont a vita — sajnos — Almási 
koncepciójának kritikus pontjára. E koncepció ugyanis szemmel láthatólag a 'korunk, mint 
a művészietlenedés kora, melyben a tragikum lehetőségei csökkennek' lukácsi eszmekörében 
fogant; a múlt s nem a jelen felől ítélte meg a kort, abszolutizálva bonyolultságát. Ezért 
kapott az előadásban az őt megilletőnél kisebb helyet Brecht és az egész szocialista dráma is. 

A vándorgyűlés utolsó napján Illés László olvasta fel „Nagy Lajos" című tanulmányát. 
A bevezetőben arról beszélt, hogy Kardos Pál Nagy Lajos-monográfiájának megjelenése 
(1958) után Nagy Lajos életműve intenzív viták tárgya lett: egyesek megkérdőjelezték írói 
nagyságát, művészetének szocialista jellegét. Illés előre leszögezte, hogy egész életműve 
Nagy Lajost félreérthetetlenül a szocialista irodalom áramába kapcsolja. Illés László tanul
mányainak főbb megállapításai: Nagy Lajos első írói korszaka 1907-től 1919-ig tart. Már 
indulásakor társadalmilag elkötelezett, szocialista írónak tartja magát, de nem tartozik egy 
írói csoportosuláshoz sem. Legdöntőbb írói élményének az orosz elbeszélőket, főképp Gorkijt 
tartja. Ekkor írt műveinek alapvető gondolata a társadalmi megalapozottság s a nemi nyomo
rúság elleni lázadás. Művészetének egyre erőteljesebben kirajzolódó körvonala: az osztály
elnyomás rendszere és az azt bomlasztó erők helyzetének szépírói ábrázolása. írásai kerekre
zárt, szűkszavú elbeszélések, hangulatuk komor, fenyegető, ábrázolási módszerük a natura
lizmus. (Pl. „Özvegy asszonyok", 1908; „Egy délután a Grün-irodában", 1910.) A háborút 
ellenszenvvel fogadja, az 1918-as forradalmat majd a Tanácsköztársaságot örömmel üdvözli. 
Ekkor főképp publicisztikai tevékenységet folytat, a Vörös Lobogóba ír; szépirodalmi művei
ben a kispolgárt vagy a szolgaszellemű proletárt ábrázolja — éles gúnnyal. 

1919 után ugyanaz a kritikusi attitűd jellemzi, mint korábban. Mimikrijeiben, kar
colataiban ítéletet mond az ellenforradalmi rendszer s kiszolgálói aljassága, butasága, szadista 
embertelensége („Képtelen természetrajz", 1921), a nacionalizmus és sovinizmus („Talál
kozásaim az antiszemitizmussal", 1922), a magyar fasizmus („Farkas és bárány", 1922) 
fölött. Eszmeileg plebejus, radikálisan demokrata, szocialista, de még sok benne az ösztönösség. 
Az illegális kommunistákkal 1925-ben kerül kapcsolatba, barátságot köt József Attilával. 
Elbeszéléseiben „a valóság-feltárás könyörtelen szigorúsága mögött a politikai rendszer 
megváltoztatásának akarata feszül". Kiváló publicisztikai írásaiban és kritikáiban pedig 
a polgári szórakoztató ipar termékeit utasítja el, a keresztény-nemzeti kurzus hazudozásait, 
lélekmérgezését leplezi le, a szatíra erejével. 

Az 1920-as években különféle nyugati és szovjet irányzatok, illetve a hagyományos 
formák továbbélésének együttes eredményeként változatos műformák keletkeznek Nagy 
Lajosnál: expresszív áradású lírai novellák és elbeszélő művészetének legjellegzetesebb szín
foltja, az űn. szimultán novella. („Napirend", 1927; „Bérház", 1931.) A hagyományos el
beszélő próza s a montázs-technika együtthullámzásából, a tények szűkszavú, tárgyilagos, 
kontraszt-szerű egymás mellé helyezéséből alakul ki a szociográfia műfaja az 1930-as évek 
elején. („Kiskunhalom", 1934.) Az 1920-as évektől kezdve írásainak fő témaköre a gazdag— 
szegény ellentét. Ezek az évek a csúcspontot jelentik Nagy Lajos pályáján: a legváltozatosabb 
formai kísérletezés, az átmenetileg olykor túlzásokra ragadó pszichológiai szemlélet mögött 
a döntő elem, tematikailag és művészi szándék szerint is, a munkásosztály iránti elkötelezettség. 
(„Razzia", 1928; „Hősök", 1929; „1919 Május", 1932.) 

Az 1930-as évek közepétől kezdve „a harcos író hangja lehalkul, írásaiban a rezignáció 
felerősödik, a megfáradás jelei is mutatkoznak". Ennek okai, tünetei: a radikális városi kis
polgárság visszavonulása, másrészt erősödő írói ösztön őssége, a freudizmus és marxizmus 
összekapcsolásának szándéka. Regényeiben („Budapest Nagykávéház", 1936; „A falu álarca", 
1937) a társadalmi ellentétek okát az emberi lélek Ösztöneiben véli felfedezni. Jelentősebbek 
viszont novellái, melyek a pszichológiai realizmus rerrtekművei: a korviszonyok miatt bonyo
lultabb, áttételesebb formában tárja fel ezekben a kor valóságát. Tárgyuk: a magánélet 
gyötrelmes, szenvedést kiváltó mozzanatai, az öregség, elmúlás; a szociális igényűeknek pedig 
a tehetetlenség, a szárnyaszegettség. („Országúti kaland", „Talált húszas", „Favágó János", 
„Egy cselédet vernek" stb.) Ezek az elbeszélések mégis arról tanúskodnak, hogy az időleges 
visszavonulás, megfáradás ellenére sincs eszmei szakadás az egykori harcos baloldali író 
korábbi munkássága és a felszabadulás után kiteljesedő szocialista szemlélete között. 

1945 után írott elbeszéléseiben, a „Falu" (1946) c. kisregényében azt ábrázolja, hogy 
mivé vált az osztálykülönbségekbe és szolgaszellembe rögződött közösség és ember az új 
világban. Bőven ontja iróniáját a születő új élet ferde jelenségeinek bemutatására. A novellák 
egfőbb ereje most is a finom lélekrajz, a jellemek pontos, sokrétű bemutatása. A hajdani 
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feszülő indulat már hiányzik, de az igazságszeretet, az elkötelezettség a régi. önéletrajzi 
regényei is ezt példázzák: ,,A lázadó ember", 1949; „A menekülő ember", 1954. írói hírneve 
rohamosan megnőtt, legnagyobb élő prózaírónk volt akkor. Hivatalos elismerésekben is része
sült. Utolsó éveire árnyékot vetett az értetlenség. írói modora, stílusa nem illett bele a forra
dalmi romantika koncepciójába. Bírálói Nagy Lajos stílusát szürkének, szemléletét kávéházi
nak tartották, egész életművének szocialista jellegét, plebejus pártosságát nem látták. „Ma 
úgy tekintünk rá — fejezte be előadását Illés László —, mint az Ady—Móricz nemzedék egyik 
legnagyobb prózaírójára, Mikszáth óta legkitűnőbb szatirikusunkra, s benne látjuk a két 
világháború közötti hazai magyar próza legharcosabb, szocialista világszemléletű alkotó
művészét", kinek hatása egyes fiatal prózaíróinknál máris megfigyelhető. 

Az előadás a mai Nagy Lajos-értékelések közül azt az irányzatot képviselte tehát, 
mely szerint az író egész életművének tendenciája szocialista, de ebben nem mindig követ
kezetes, olykor meg-meginog az író, és kispolgári életérzést is képvisel; montázs-technikájával 
pedig szocialista tartalmakat is kifejez. Mivel a Nagy Lajos életművét egészében kispolgári 
demokratának minősítő értékelések képviselői nem jelentek meg a vitán, s a jelenlevők az 
alapkérdésekben egyetértettek az előadóval, a hozzászólók inkább bizonyos részletkérdések 
korrekcióját, egyes részletek finomítását kívánták. Bikácsi László néhány adatbeli tévedést 
tett szóvá, egyes művek értékének fokozottabb elismerését kérte számon. Koczkás Sándor 
tartalmas hozzászólásában az intellektuális igény és az életközelség Nagy Lajos életművében 
megfigyelhető összefonódottságát elemezte és rámutatott ennek továbbélésére pl. Sánta, 
Darvas műveiben. Kardos Pál szerint Nagy Lajos művészetének szocialistává vagy nem azzá 
minősítése attól függ, hogy melyik írói korszakára tesszük a hangsúlyt. Egy-két ponton 
(pl. a nemzeti eszme Nagy Lajosnál) helyes korrekciókat fűzött a tanulmányhoz. Meg kell 
jegyeznünk, hogy az élénkebb vita kialakulását gátolta az előadás inkább lezárt pályakép
jellege, s nem annyira vitaindító, problémafelvető volta is. 

Itt-ott elejtett kritikai megjegyzéseinkből kivehető, hogy a vándorgyűlés csupán 
félig-meddig sikerült. A félsiker okai: a Magyar Irodalomtörténeti Társaság rendezvényei 
iránti általános érdeklődés-csökkenés, közömbösség a szakemberek részéről, másrészt prog
ramszegényülés, a témaválasztás nem mindig szerencsés volta, és egyes szervezési hibák. 
Pedig hasznosak ezek a vándorgyűlések: egyfelől alkalmat adnak egyes irodalomtörténeti 
problémák kötetlenebb, oldottabb megvitatására, másfelől a fővárosi és vidéki tanárokat, 

odalomkedvelőket ezek segítségével is be lehet kapcsolni szaktudományunk vérkeringésébe. 

Rigó László 

Tanulmánykötet a lengyel—magyar irodalmi kapcsolatok köréből 

A Lengyel Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete (Instytut badart 
literackich) és az MTA Irodalomtörténeti Intézete közötti tudományos együttműködés kere
tében, Intézetünk kezdeményezésére, megindultak a lengyel—magyar tanulmánykötet mun
kálatai. A kötet lengyel részről megbízott szerkesztői: Jan Reychman és Csapláros István, 
magyar részről: Sziklay László és Hopp Lajos. Megjelenési határidő előreláthatólag 1966—67. 
A tanulmánykötet Varsóban lengyelül, Budapesten magyarul jelenik meg. 

Az eddig elkészült kapcsolattörténeti kötetek tanulságait leszűrve, a szerkesztők nem 
törekszenek mindenáron a terjedelem növelésére, hanem a lengyel és a magyar tudományos 
közvéleményt és olvasóközönséget kölcsönösen érdeklő, az irodalomtörténet minden kor
szakára kiterjedő újabb eredmények vagy ismeretlen fontos anyagok bemutatását tűzték ki 
célul. Ezért lehetséges, hogy egyes tanulmányok csak lengyelül vagy csak magyarul jelennek 
meg. Ez azt jelenti, hogy a két kötet tartalma között lesz bizonyos különbség, de az eltérés 
maximálisan az egész kötet anyagának kb. 1/3 részére terjedhet ki. Például Papp Gézának az 
ismeretlen magyar Kochanowski-fordításokról írt, vagy Eckhardt Sándornak „Balassi Bálint 
Lengyelországban" c. dolgozata csak lengyel verzióban jelenik meg, mivel az előbbi az ItK-
ban könnyen hozzáférhető, az utóbbi téma pedig eléggé ismert nálunk a Balassi-irodalomban. 
Viszont Csapláros István írása: „Teodor Tornász Jez elbeszélése Zrínyi Miklósrói", vagy Jan 
Reychman: „Z Zainteresowan kulturalnych wegrami w Polsce XVIII w.", Hanna Linsemann-
Kwasniewska: „Lengyelország és lengyel témák a magyar népdalban", továbbá Maria Cytow-
ska, Helena Kapelué, Jan Slaski, Tolnai Gábor, Gerézdi Rábán, Pirnát Antal, Varjas Béla, 
Angyal Endre stb. reneszánsz és barokk tárgyú írása mindkét kötetben közlésre kerül. 

A lengyel—magyar tanulmánykötet tematikája rendkívül érdekesnek ígérkezik, bár 
a cikkek végleges sora csak 1965 közepére alakul ki. Mostani beszámolónkban elsősorban 
magyar vonatkozású témákat említünk (egy általános, az -egész kötet arányaira és felépítésére 
kiterjedő ismertetés a Helikon VF-ban jelenik meg az év második felében). 
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A kevés számú XVIII. századi témát gyarapítja Hopp Lajos: „II. Rákóczi Ferenc 
Lengyelországban"; valamint: „Lengyel vonatkozású magyar irodalmi emlékek a Rákóczi-
korból"; A. Sieroszewski: „Benyovszky Móric a magyar és a lengyel irodalomban". Szá
mosan vállaltak XIX. századi s újabb témát, pl. Szauder József: „Kazinczy képe a lengyelek
ről"; Kovács Endre: „Az 1848-as szabadságharc a népi Lengyelország íróinak ábrázolásában"; 
Nagy Miklós: „A lengyelek Jókai műveiben"; Kozocsa Sándor: „Sienkiewicz-kultusz Magyar
országon"; Sziklay László: „A történeti regény a századfordulón" stb. Többen modern, ill. 
mai irodalmi kérdéseket dolgoznak föl, mint Kerényi Grácia: „Da-browska vagy Konopnicka", 
Zsemberi Teréz: „Lengyelország Krúdy Gyula prózájában", Bojtár Endre: „József Attila és 
Broniewski", Teresa Samociuk: „Antoni Lange — a magyar irodalom propagálója Lengyel
országban", ifj. Kozocsa Sándor: „A lengyel irodalom útja a felszabadult Magyarországon". 
Zólkiewski professzor, ha lesz rá érkezése, izgalmas elméleti problémát fejt ki: „Lukács György 
Lengyelországban". 

Megtiszteli a kötetet Juliusz Krzyzanowski professzor a magyar és lengyel irodalmi 
folklór kapcsolatainak köréből való dolgozatával, valamint Jan Dqbrowski a reneszánsz kuta
tások területén elért újabb eredményekről írandó cikkével. Számításba jöhet még Waldapfel 
József, Jerzy Slizinski és Z. Libera professzor részvétele is. 

A fentiekben csupán ízelítőt kívántunk adni egy nemrég megindult, közös lengyel— 
magyar vállalkozásról. A munkálatok tervét és végrehajtásának módozatát a négy szerkesztő 
1964 novemberében Varsóban megvitatta; ugyanott Kazimierz Wyka professzorral, a kötet 
előszavának írójával, a lengyel akadémiai társintézet igazgatójával is megbeszélte. Igen ered
ményesek voltak a felkérendő személyekkel folytatott eszmecserék; lengyel részről nemcsak 
messzemenő együttműködési készség nyilvánult meg, hanem lelkes munkavállalás is tapasz
talható volt. Remélhető, hogy a lengyel—magyar tanulmánykötet közös munkája előrelendíti 
és jobban megalapozza a tudományos együttműködést az irodalomtudomány területén. 

Hopp Lajos 

Intézeti hírek 

(1965. április 1—május 31.) 

T. Erdélyi Ilona, Intézetünk munkatársa, 
a tEMADOK meghívására, március 31-től 
április 6-ig Csehszlovákiában tartózkodott. 
Nagykaposon részt vett az Erdélyi János
ünnepségeken, Stószon megbeszélést foly
tatott Fábry Zoltánnal. Április 5-én Király-
helmecen a szlovákiai TIT felkérésére a XX. 
századi magyar irodalom legújabb kérdéseiről 
egy vitát vezetett le. 

A művelődésügyi miniszter hazánk fel
szabadulásának 20. évfordulója alkalmából 
a József Attila díj III. fokozatával tüntette ki 
kritikusi munkásságáért Illés Lászlót, az 
Intézet munkatársát. 

Bor Kálmán, Intézetünk könyvtári és 
dokumentációs osztályának mb. vezetője 
április 20-tól május 1 l-ig a Szovjetunióban 
járt tanulmányúton; Moszkvában és Lenin
grádban a Gorkij Világirodalmi Intézetben, az 
Orosz Irodalmi Intézetben (Puskin Ház) és a 
SZTA Társadalomtudományi Alapkönyvtárá
ban az irodalomtudományi dokumentációs 
munkát tanulmányozta; a moszkvai és lenin
grádi levéltárakban felkutatta magyar szla
visták, finnugristák és orientalisták leveleit; 
találkozott az összehasonlító irodalomtudo
mányi műhelyek vezetőivel, M. P. Aleksze-
jevvel, V. M. Zsirmunszkijjal, I. G. Nyeupo-
kojevával. 

Intézetünk munkatársa, Miklós Pál ápri
lis 5-től május 3-ig Rómában volt tanulmány
úton; a Római Magyar Akadémia ösztön
díjasaként művészettörténeti és esztétikai 
kutatásokat folytatott. 

Az MTA küldöttségének tagjaként Klani-
czay Tibor, Intézetünk igazgatóhelyettese 
április 20-tól 27-ig részt vett a Nemzetközi 
Italianisztikai Társaság Dante születésének 
700. évfordulója alkalmából, Firenzében, 
Veronában ésRavennában rendezett kongresz-
szusán. 
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A Magyar Tudományos Akadémia 1965. 
évi jubileumi közgyűlése április 23-án Sőtér 
Istvánt, Intézetünk igazgatóját rendes taggá, 
Klaniczay Tibor igazgatóhelyettest és Sza
bolcsi Miklós osztályvezetőt levelező taggá 
választotta. 

* 
Rába György, az Intézet munkatársa 

„Dante és Babits" címmel, május 3-án elő
adást tartott Dante születésének 700. évfor
dulója alkalmából az MTA Nyelv- és Iro
dalomtudományi Osztálya az Országos Béke
tanács, a Modern Filológiai Bizottság és a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság által ren
dezett nemzetközi Dante-ülésszakon. 

* 

Vittore Branca professzor, a Nemzetközi 
Italianisztikai Társaság főtitkára, aki a buda
pesti Dante-ülésszak alkalmából, az MTA 
vendégeként Budapesten tartózkodott, május 
4-én meglátogatta az Intézetet. 

* 
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 

szombathelyi vándorgyűlésének utolsó nap
ján, május 9-én Illés László, az Intézet munka
társa tartott vitaindító előadást „Nagy 
Lajos" címmel. (A vitáról szóló részletes be
számolót 1. folyóiratunk e számának Krónika
rovatában.) 

* 
_ Május 17-én meglátogatta az Intézetet 
Alexandra Dima, a jasi egyetem világirodalmi 
tanszékének vezetője és Mircea Zasciu, a 
Román Tudományos Akadémia kolozsvári 
filialéjának titkára. A vendégek Intézetünk 
vezetőivel megbeszélést folytattak a román 
és a magyar intézetben folyó munkákról. 
Megállapították a két intézet közötti kapcso
latok elmélyítésének szükségességét, külö
nösen a két népet közösen érintő irodalmi 
kapcsolatok feldolgozása és a tervezett 
román—magyar tanulmánykötet elkészítése 
érdekében. 

* 
Az ELTE Tanácsa és MSZMP Bizottsága, 

felszabadulásunk 20. évfordulója alkalmából 
május 19-én ideológiai ülésszakot rendezett 
az MSZMP Központi Bizottsága mellett mű
ködő Kulturális Elméleti Munkaközösség 

A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója 
A kézirat nyomdába érkezett 1965. III. 15. — 

„A szocialista realizmusról" c. (TársSz 1965. 
r 2.) téziseiről. Sőtér István rektornak, Inté-
, zetünk igazgatójának bevezetője után Kö-

peczi Béla, az irodalomtudományok doktora, 
í az MSZMP Kulturális Osztályának vezetője 

tartott vitaindító előadást „A szocialista 
realizmus korszerűsége" címmel. A vitában 
az Intézet részéről felszólalt Diószegi András, 

1 Illés László, Klaniczay Tibor, Nyirő Lajos, 
Szabolcsi Miklós, Szili József. 

* 
j T. Erdélyi Ilona, Intézetünk munkatársa, 

a kassai Bacsányi János Irodalmi Kör meg
hívására részt vett a költő születésének 120. 
évfordulója alkalmából rendezett emlékün
nepségen, amelyet május 27-én Kassán és 
május 28-án Rozsnyón tartottak meg. Ünnepi 

! beszédet Keresztury Dezső mondott, a meg
hívottak között volt Illyés Gyula, Fábry 

^ Zoltán, Forbáth Imre és Fodor András. Az 
5 ünnepségen képviseltette magát a Szlovák 

írószövetség, a pozsonyi egyetem magyar 
tanszéke és a C E M A D O K is. 

* 

Intézetünk kiadványai közül megjelent: 
" „A magyar irodalom története". Főszer-
' kesztő: Sőtér István. „III. A magyar irodalom 
l története 1772-től 1849-ig". Szerkesztette: 

Pándi Pál- írták: Dezsényi Béla, Fenyő 
István, Horváth Károly, Julow Viktor, Lukácsy 
Sándor, Mezei Márta, Orosz László, Pándi Pál, 

t Solt Andor, Sőtér István, Szauder József, 
[j Tornai Andor, T. Erdélyi Ilona, Tóth Dezső, 
a Wéber Antal Akadémiai Kiadó 1965. 831 1.; 
i „IV, A magyar irodalom története 1849-től 
{ 1905-ig". Szerkesztette: Sőtér István. írták: 
T Diószegi András, Gergely Gergely, Horváth 
l Károly, Komlós Aladár, Kovács Kálmán, 
i Mezei József, Nagy Miklós, Németh G. Béla, 

Németh Lajos, Osváth Béla, Somogyi Sándor, 
i Sőtér István, Szabolcsi Bence, Vajda György 
t Mihály. Akadémiai Kiadó. 1965. 1072 1. 
e Az Irodalomtörténeti Füzetek sorozatában 

megjelent: Péczely László: „Tartalom és vers
forma". Akadémiai Kiadó 1965. 233 1. (49.); 
Sziklay László: „Az ifjú Hviezdoslav". Aka-

, démiai Kiadó 1965. 190 1. (50.). „Tanfilmá-
il nyok a csehszlovák—magyar irodalmi kap-
t csőlátók köréből". Szerkesztette: Zuzana 

Adamová, Karol Rösenbaum, Sziklay László. 
I Akadémiai Kiadó 1965. 592 1. 

Műszaki szerkesztő: Dáloki János 
- Példányszám: 1250 - Terjedelem: 10,85 (A/5) ív 
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Antal 

Akadémiai Kiadó, Budapest 1965. 831 1. 1 3 8 - Ft 

IV. 

A MAGYAR I R O D A L O M T Ö R T É N E T E 1 8 4 9 - T Ő L 1 9 0 5 - I G 
Szerkesztette: Sőtér István 

írták: Diószegi András, Gergely Gergely, Horváth Károly, 
Komlós Aladár, Kovács Kálmán, Mezei József, 
Nagy Miklós, Németh G. Béla, Németh Lajos, 
Osváth Béla, Somogyi Sándor, Sőtér István, Szabolcsi 
Bence, Vajda György Mihály 

Akadémiai Kiadó, Budapest 1965. 1072 1. 175,-Ft 

Irodalomtörténeti 
Költemények 

IMVOS U t l M M I i IIHHintniTÖHTÉUTI INTÉZETE 

IIMUm OMTÖUíí U T I T t R S W U FOLYÓIRAT* 


