
K R Ó N I K A 

Az Irodalomtudományi Bizottság munkájáról 

Folyóiratunkban a jövőben tájékoztatást adunk az Irodalomtudományi Bizottság 
ülésein megvitatott, szaktudományunk közvéleményének érdeklődésére számító, fontosabb 
témákról, s általában a Bizottság folyamatos tevékenységéről. A Bizottság tagjai: Barta János, 
Bán Imre, Bodnár György, Czine Mihály, Diószegi András, Garamvölgyi József, Hopp Lajos 
(titkár), Illés László, Keresziury Dezső, Király István, Klankzay Tibor (elnök), Nagy Péter, 
Németh G. Béla, Nyirő Lajos, Pándi Pál, Somogyi Sándor, Sőtér István, Szabolcsi Miklós, 
Szauder József, Tóth Dezső, Tolnai Gábor, Vajda György Mihály, Waldapfel József, Wéber Antal. 

Az Irodalomtudományi Bizottság 1965. november 1-én ülést tartott. Napirendjén a 
következő kérdések kerültek megbeszélésre: 

1. Tájékoztató a szocialista országok irodalomtudományi intézetei vezetőinek budapesti 
konferenciájáról. 

2. Egy nemzetközi irodalomtudományi folyóirat terve (Vajda Gy. Mihály) 
3. Az Acta Litteraria programja (Tolnai Gábor) 
4. Javaslat egy nemzetközi társaság létrehozására a magyar nyelv és irodalom tanul

mányozása céljából (Klankzay Tibor). 
1. A Bizottság tudomásul vette az 1965. májusában Budapesten lezajlott nemzetközi 

konferencia határozatait, azok megvalósítását támogatja. (Erről itt bővebben nem szólunk, 
mert a konferencia lefolyását és a határozatokat a Helikon Világirodalmi Figyelő 1965. 4. 
száma részletesen ismerteti.) 

2. A marxista irodalomtudomány új orgánumának terve mintegy évtizede merült fel 
s megvalósításának kérdését a szocialista országok akadémiai intézeteinek vezetői magukévá 
tették. A folyóirat gerincét általános, nemzetközi érdekű elméleti, és történeti szempontú 
tanulmányok alkotnák, helyet biztosítva a nyugati kutatások eredményeinek és marxista 
kritikájának, a tudományos szintű polémiáknak. Emellett referátumok, munkabeszámolók, 
bibliográfiák révén elősegítené a szocialista országok irodalomtudományi kutatása közötti 
kapcsolatok kiépítését; másrészt tájékoztatná erről a nemzetközi irodalomtudományi szakmai 
közvéleményt. Az új folyóirat célja tehát az lenne, hogy a marxista irodalomtudományi 
kutatások olyan problémáinak biztosítson publikációs lehetőséget, amelyek túllépik egy-egy 
nemzeti irodalom kereteit, vagy ha azokon belül is maradnak, nemzetközi érdekűek. A Vajda 
György Mihály által készített tervezet részletesen foglalkozott a folyóirat tartalmi és szervezeti 
kérdéseivel, a szerkesztés problémáival s az anyagi feltételekkel. A Bizottság alapos vita után 
úgy határozott, hogy támogatja a javaslatot, elvileg egyetért egy világnyelveken megjelenő, 
nemzetközi marxista irodalomtudományi folyóirat megalapításának tervével, s a javaslat
tervezetet bizonyos kiegészítésekkel az I. Osztály Vezetősége elé utalja. A Bizottság fontosnak 
tartja, hogy a nemzetközi folyóirat mellett kedvezően oldódjék meg az Irodalomtörténet újra-
megindításának ügye, amely az osztály vezetőség támogatásával már az MTA elnökségére került. 

3. Tolnai Gabor akadémikus, az Acta Litteraria felelős szerkesztője, beszámolt a folyó-
rat szerkesztési gondjairól, a következő évek programjáról. Az I. Osztály idegen nyelvű 

folyóirata elsősorban azt a feladatot tölti be, hogy a magyar irodalomtudomány kimagasló 
eredményeit közvetítse külföldre. Az Acta Litteraria és a tervezett új folyóirat szerencsésen 
egészítené ki egymást, feladatukat tekintve nincs köztük átfedés, sőt együttes meglétük 
kívánatos. A Bizottság a szerkesztőség munkáját továbbra is támogatja. 

4. Tudományos és kulturális életünkben évek óta fölmerül a magyar nyelv és irodalom 
külföldi tanulmányozásának, a magyar nyelvészet és irodalomtörténet külföldi művelői és 
egyetéfni oktatói támogatásának, vagyis a külföldi magyar filológiának a kérdése. A problémát 
számos körülmény rendkívül időszerűvé és sürgetővé teszi. Ezek részletezése után Klankzay 
Tibor javaslatot tett a magyar nyelv és irodalom tanulmányozásának nemzetközi szervezetére. 
A Bizottság határozottan állásfoglalt a javaslat mellett és kívánatosnak tartja, hogy történjék 
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kezdeményezés a magyar filológiai kutatások nemzetközi szervezeti keretének megterem
tésére. Olyan szervezetre volna szükség, amelynek tagjai, résztvevői a hazai magyar nyelvészek 
és magyar irodalomtörténészek, illetve a szocialista országokban, valamint a kapitalista 
országokban dolgozó magyar filológusok, egyetemi oktatók és kutatók köreiből verbuválód
nának. A szervezeti megoldás lehetőségeként fölmerült az a vélemény, hogy a vázolt nehézségek 
ellenére a szervezeti formát a javaslatban is említett nemzetközi finnugor tudományos társaság 
keretében lehetne megteremteni. Igaz, hogy ennek a formának volnának előnyei, ugyanakkor 
számos megfontolás ellene szólna. Talán célszerűbb megoldás lenne egy új nemzetközi társaság 
létrehozása (Association Internationale de Philologie Hongroise) nemzetközi vezetőséggel, 
amelynek titkársága Budapesten működne. E titkárság valamelyik akadémiai intézethez kap
csolódva is működhetne, s így gyakorlatilag kevés új anyagi terhet jelentene. A társaság más 
hasonló nemzetközi szervezetek mintájára önállóan fejthetné ki tevékenységét (egy tájékoztató 
kiadvány indítása, időnként kongresszusok rendezése, ösztöndíjak biztosítása stb.). A jelek 
szerint az ilyen társaság alapítására vonatkozó magyar kezdeményezés igen kedvező vissz
hangra találna az érdekelt külföldi szakemberek körében. Az előkészítő tárgyalások megindí
tására jó alkalmat teremtene az 1966-ban megrendezendő magyar nyelvészeti kongresszus, 
amikor számos külföldi magyar specialista fog összegyűlni. A Bizottság a javaslatot a vita 
alapján kiegészítve az I. Osztály vezetősége elé bocsátja. 

Hopp Lajos 

Az Irodalomtörténeti Intézet Klasszikus Magyar Irodalmi Osztályának vitaülése 

Az Irodalomtörténeti Intézet Klasszikus Magyar Irodalmi Osztálya 1966 május 12-én 
t vitát rendezett Lukácsy Sándor „Petőfi és Cabet" című tanulmányáról. Hozzászólók voltak, 
i sorrendben: Martinkó András, Waldapfel József (kétszer), Gáldi László, Mezősi Károly, Csukás 
j István, Varga János, Fenyő István, Spira György, Oltványi Ambrus, Pataki Ferenc, Haraszti Éva, 

Tamás Anna, Imre Lajos és Szauder József, 
A vita résztvevői elismeréssel szóltak a tanulmány úttörő jellegéről, újszerű módszeréről 

és eredményeiről, melyek Petőfi világnézeti és költői fejlődésének eddig megoldatlan rejtélyére, 
döntő fontosságú szakaszára vetnek világosságot. 

Waldapfél József akadémikus szerint a tanulmány meggyőzően bizonyítja, hogy Petőfi 
kronológiai jegyzeteinek forrása Cabet „Histoire populaire de la Revolution frangaise" című 
munkája volt, s hogy a költő 1846 tavaszán, világnézetének forradalmasodása idején ismerke
dett meg e művel. A dömsödi tartózkodás alatt Páiffy Alberttal közösen végzett históriai stú
diumok jelentőségét korábban is hangsúlyozta az irodalomtörténetírás, anélkül azonban, hogy e 
stúdiumokról közelebbit tudott volna mondani. Beck Károly tanúságtételét a kutatás eddig 
lebecsülte, elhanyagolta; a tanulmány érdeme, hogy kellő és igazolt szerephez juttatja fontos 
közléseit. Cabet művében Petőfi a korabeh' kommunizmussal találkozott, s ez nem is maradt rá 
hatás nélkül. Valószínű, hogy Petőfi nemcsak az Histoire populaire-t, hanem Cabet más írásait, 
mindenekelőtt az Ikáriát is olvasta; e kérdés tüzetes vizsgálata további sürgős és fontos fel
adat. — Spira György különösen a szerző módszerének újdonságát és mintaszerűségét emelte ki; 
a tanulmány — mondotta — igen csekély forrásanyagból, Petőfi szűkszavú jegyzeteiből, 
„mintegy bűvészmutatvánnyal" eredményes következtetésekre jut. — Haraszti Éva szerint a 

; tanulmány nemzetközi fórumokon is figyelmet kelthet, ezért javasolta, hogy a külföldi olvasó 
igényéhez alkalmazott formában valamely világnyelven is megjelenjen. — Oltványi Ambrus 
szintén a külföldi eszmetörténeti kutatásokra hivatkozott, és szükségesnek mondotta, hogy 
hasonló munkálatok nálunk is széles körben meginduljanak. — Pataki Ferenc arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a szerző munkáját mennyire megnehezítette, hogy Cabet szerepét illetően hazai 
előtanulmányok nélkül kellett dolgoznia. 

A-tanulmánynak azt az állítását, hog Petőfi jegyzeteinek forrása Cabet műve, az érte
kezlet — mint cáfolhatatlant — egyhangúan elfogadta. A tekintetben, hogy a költő csakugyan 
olvasta is az Histoire populaire-t, csupán Pataki Ferenc hangoztatott óvatos különvéleményt, 
fenntartva azt a lehetőséget, hogy Petőfi talán kölcsönkért szöveget másolt le, Gáldi László 
pedig azt mondotta: nem bizonyos, hogy Petőfi a teljes művet végigtanulmányozta, lehet, 
hogy csak belelapozott, „a zseni kevésből is sokat ért". 

Eltérőbbek voltak a vélemények arról, hogy mikor foglalkozott Petőfi a Histoire popu
laire olvasásával. Martinkó András szerint talán már 1845 végén hozzákezdett, mivel egy-két 
hónap aligha lehetett elegendő a teljes mű elolvasására; Imre Lajos 1847 novemberét, a hazai 
társadalmi helyzet forradalmi kiéleződésének időszakát mondotta az olvasás valószínűbb dátu
mának; Szauder József, elismerve, hogy Petőfi világnézeti fordulatának Cabet műve lényeges 
tényezője volt, nem látta tisztázottnak, hogy mikor került a költő kezébe a könyv. 
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Ami Cabet hatásának kimutatását illeti, több hozzászóló meggyőzőbb érveket követelt a 
tanulmánytól. A szöveghasonlóságok Cabet és Petőfi munkáiban nem feltétlenül vallanak hatásra, 
kölcsönzésre — mondották többen — hiszen a költő nemcsak Cabet-nál, másutt1 is találkoz
hatott hasonló gondolatokkal, pl. a párbajról az egykorú hazai sajtóban (Varga János), az 
emberi jóság, ill. gonoszság társadalmi determináltságáról Eötvösnél (Mariinké András), 
Széchenyinél (Varga János). Fenyő István példákat hozott fel arra, hogy a reformkori sajtó 
bőségesen foglalkozott a társadalomátalakító eszmékkel, külföldi munkásmozgalmakkal; 
Petőfi ismerhette ezeket a közleményeket is. Gáldi László arról beszélt, hogy a külföldi hírlapok 
olvasása szintén fontos gondolatközvetítő lehetett, s ezért jó volna tudni például, hogy milyen 
újságok jártak a Pilwaxba. 

A tanulmány túlzott jelentőséget tulajdonít Cabet hatásának — mondotta Csukás 
István — a költő világnézeti fordulatára egyoldalúan intellektuális magyarázatot ad. Mezősi 
Károly szerint is a könyvélmény csak másodlagos lehetett, a világnézeti változás fő oka Petőfi 
családjának anyagi romlása, a költő deklasszálódása. Többen hangsúlyozták, hogy a hazai 
politikai feszültség megnövekedése nem lebecsülhető ösztönzője volt Petőfi forradalmi költésze
tének (Szabad György levélben, Mezősi Károly, Varga János). Az utóbbi kérdéshez kapcsolódott 
a vitának az a különösen élénk része, mely az 1846. évi galíciai felkelés problémáját taglalta. 
A galíciai események megrázó hatását nem lehet kiiktatni Petőfi forradalmi eszmélkedésének 
tényezői közül — mondotta Varga János, és ugyanilyen értelemben szólalt fel Waldapfel 
József akadémikus, Mezősi Károly és Tamás Anna is. Varga János szerint éppen a galíciai fel
kelés bukásának hatása adhat magyarázatot arra, hogy Petőfi miért kezdett el behatóan fog
lalkozni a francia forradalom történetével, a galíciai események irányították a költő figyelmét 
a nemzeti és társadalmi problémák összefüggésére és tragikus összeütközésének lehetőségére. 

Voltak hozzászólók, akik egy-egy kérdés további kutatását kérték a szerzőtől: honnan 
ered a világszabadság eszméje Petőfinél (Erényi Tibor levélben, Mártinké András); milyen 
német ideológiai hatásokkal lehet számolni (Oltványi Ambrus). Kisebb részletkérdésekben is 
volt vita: Varga János szerint a saint-simonizmusnak tekintélyes hatása volt a múlt század 
negyvenes éveiben; „A királyok ellen" című versnek a szerző által javasolt dátumát többen 
megkérdőjelezték (Imre Lajos, Mezősi Károly, Oltványi Ambrus, Waldapfel József második 
hozzászólása). 

Egymással is vitatkoztak a hozzászólók. Mariinké András kifogásolta Cabet életének 
és munkásságának részletes tárgyalását; Waldapfel József, Gáldi László és Oltványi Ambrus 
nem tartotta ezt fölöslegesnek, Haraszti Éva és Pataki Ferenc pedig még többet is szívesen 
olvasott volna róla. Haraszti Éva felszólalása a francia jakobinus történetírás angol párhuza
maival is foglalkozott; Pataki Ferenc — szemben Martinkó András véleményével — egyetértett 
Cabet ideológiájának kommunista minősítésével: az Histoire populaire írása közben Cabet 
plebejus radikálisból kommunistává lett. 

Aránylag kevés szó esett — mint ezt az elnöklő Szauder József a vita összefoglalásában 
megjegyezte — a tanulmánynak arról a részéről, mely Petőfi költészetének fejlődésrajzát adja, 
az első hazafias versektől a Felhők korszakán át a dömsödi fordulatig, s olyan eddig nem tár
gyalt kérdést is felvet, mint a „tükörversek" problémája. Spira György szerint a szerzőnek az az 
eljárása, hogy Petőfi egyes szavainak, motívumainak (haza — emberiség) fölbukkanását, ill. 
eltűnését vizsgálja, s ebből von le következtetéseket, a tanulmány első felének egzakt bizonyító 
módszeréhez képest „csak szükséges rossz", Szauder József szerint sem feltétlenül meggyőző. 
Jobban meg kell világítani annak a Petőfinek a szellemi arculatát, aki Cabet hatását magába 
fogadta — ez azonban már nem egy tanulmány, hanem egy monográfia feladata. 

Lukácsy Sándor röviden válaszolt a hozzászólásokra. Közölte, hogy Cabet Ikáriájának 
magyarországi hatásával jelen tanulmánya folytatásában, Petőfi egyéb francia olvasmányaival 
pedig tanulmánysorozatban kíván foglalkozni; Petőfi német ideológiai kapcsolatainak földerí
tését Fekete Sándor munkájától várja. Tanulmánya írásakor arra törekedett, hogy a költőt ért 
hatások tekintetében világosan megkülönböztesse azt, amit Petőfi bizonyosan olvasott (Cabet) 
attól, amit csak olvashatott (egyes hírlapi cikkek stb.). 

A MTA Textológiai Munkabizottságának vitája a Jókai Kritikai Kiadás szövegkritikai 
kérdéseiről 

A MTA Textológiai Munkabizottsága 1966. április 28-án tartott ülésén megvitatta 
Stoll Bélának a Jókai Kritikai Kiadás néhány újabban megjelent kötetéről az ItK részére 
készült szakrecenzióját. A Bizottság azért tűzte napirendjére ennek a rendkívül alapos bírálat
nak a vitáját, mert a magyar textológiai munka felszabadulás utáni felvirágzása óta első ízben 
került sor megjelent köteteknek a szűkebb értelemben vett szövegkritikai szempontú vizsgá
latára, Tudvalevő, hogy a kritikai kiadások az író szándékához legközelebb álló hiteles szöveg 
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visszaállítása és közlése mellett a filológiai feladatok egész sorát hivatottak megoldani. így a 
művek kronológiájának, az egyes művek keletkezéstörténetének megállapítása, a mű fogadta
tására, utóéletére vonatkozó adatok regisztrálása, a források földerítése, s nem utolsó sorban 
a magyarázatra szoruló helyek nyelvi, történeti, tárgyi stb. szempontú jegyzetelése szintén a 
kritikai kiadások sajtó alá rendezőinek a feladata. A különböző kiadásokról készült eddigi 
szakbírálatok főként ez utóbbi feladatok megoldását tették mérlegre s az egyes köteteket 
ennek színvonala alapján ítélték meg. A Jókai Kritikai Kiadásról is már több részletes szakre
cenzió jelent meg, de ezek is csaknem kizárólag a jegyzetelés módjával, az apparátussal fog
lalkoztak. Nem csupán a legnagyobb méretű textológiai vállalkozás, vagyis a Jókai-kiadás, 
hanem az egész textológiai munka szempontjából is nagy fontosságú és felette időszerű tehát 
egy olyan elemzés, mely teljesen a szövegre, annak pontosságára, az alapszöveg helyes kivá
lasztására, a variánsok közlési módjára, vagyis a legszorosabban vett szövegkritikai kérdé
sekre szorítkozik, vállalva az ebből adódó egyoldalúságot is. A Textológiai Bizottság joggal 
számíthatott arra, hogy Stoll Béla ilyen jellegű bírálata nem csupán a Jókai-kiadás szerkesz
tőinek és sajtó alá rendezőinek nyújt majd értékes segítséget a munka további tökéletesítésé
hez, hanem messzemenő tanulságokkal jár a többi kritikai kiadás, illetve az egész hazai 
szövegkritikai munka metodikája számára is. 

Stoll Béla bírálata és a vita igazolta a várakozást. A vita résztvevői egyöntetű elismerés-', 
sei adóztak Stoll Béla példamutatóan módszeres és fáradságos munkájának, amelynek nyomán 
igen fontos elvi problémák kerültek szőnyegre. Az eszmecsere főként a következő textológiai 
szakkérdések körül bontakozott ki: 1. hogyan lehet elkerülni, illetve minimumra szorítani a 
természetes emberi gyarlóságból (a figyelem lankadásából), illetve a nyomdai okokból adódó 
hibákat; 2. mi legyen az eljárás az alapszöveg tekintetében; 3. mi tekintendő variánsnak? 
Az első kérdéssel kapcsolatban valamennyi felszólaló helyeselte azokat a praktikus tanácsokat, 
melyeket Stoll Béla ad recenziójában. Egyetértettek a bizottság tagjai abban is, hogy a varián
sok közlésében — különösen újabbkori prózai szövegeknél — kívánatos a nagyobb szelekció,. 
az írótól immár független szövegmódosulások (pl. nyelvjárási vonatkozásban) mellőzése. 
Lengyel Dénes és Nagy Miklós, a Jókai-kiadás szerkesztői figyelmeztettek azonban arra, hogy 
egyes a recenzens által elhagyhatónak ítélt változat-típusok helyenként az író eredeti szövegét 
őrzik, vagy legalább is nem bizonyítható ennek ellenkezője. Ezért a variánsok csökkentése 
terén csak igen nagy körültekintéssel lehet majd eljárni. 

A legélénkebb vita az alapszöveg kiválasztásának kérdése körül alakult ki. Több hozzá
szóló (Király István, Nagy Péter, stb.) elismerve azt, hogy a bírálatban kifogásolt esetekben 
Stoll Bitónak igaza van és valóban nem az általánosan elfogadott első kötetkiadás, hanem a 
sajtóban előbb megjelent szöveg áll közelebb az író műhelyéhez, aggályosnak ítélték azt a 
javaslatot, hogy egy sok kötetetes kiadás esetében az egyes sajtó alá rendezők minden alkalom
mal külön-külön tisztázzák az alapszöveg kérdését. Véleményük szerint ez zűrzavarra vezetne, 
s továbbra is szükség van egy általános elvre,vagyis annak meghatározására, hogy az író művei
nek melyik kiadása (kiadás-típusa) veendő alapul. Többek hozzászólása után (beleértve a 
Jókai-kiadás szerkesztőit is) egyöntetűen kialakult az az álláspont, hogy egy munkahipotézis
szerű direktívára e téren valóban szükség van, s e vonatkozásban nem kifogásolható, hogy a 
szerkesztők az első kötet-kiadásokat tekintették kezdetben kiindulópontnak. (Nagy érdemük, 
hangsúlyozta éppen Stoll Béla, hogy elvetették az addig minden újabb Jókai kiadás alapjául 
szolgáló ún. nemzeti kiadást.) Az esetek jó része ugyanis igazolta választásukat. Ugyanakkor 
viszont ehhez az elvhez nem szabad mereven ragaszkodni. Ha az egyes változatok összehason
lítása során kiderül, hogy az általános gyakorlattal ellentétben más szöveg bizonyul helyesebb
nek, ekkor habozás nélkül azt kell alapul venni, vállalva az ezzel járó újabb fáradságot és mun
kát. Sőt az is elképzelhető — különösen olyan hosszú életű alkotónak, mint Jókainak az eseté
ben—, hogy időközben megváltozott a módszere, s míg munkásságának korábbi periódusában 
az egyik szöveg-típus, addig később egy másik őrzi leghitelesebben alkotását. Ezért kívánatos a 
korábbi álláspont felülvizsgálata. 

A vita nem egy résztvevője (Király István, Nagy Miklós'stb.) szóvátette, hogy Stoll 
Béla szigorúan textológiai szempontú bírálata folytán egyes kitűnő kutatók akaratlanul 
méltánytalan helyzetbe kerülnek. Ugyanis úgy tűnhet, mintha a bírált kötetek sajtó alá rende
zői különösen rossz munkát végeztek volna, hiszen nem tudhatjuk, hogy akár a Jókai-kiadás 
korábbi köteteiben, akár más kiadásoknál miképpen alakul a főszövegben kimutatható hiba
százalék. Stoll Béla válaszul közölte, hogy végzett ilyen összehasonlító szúrópróbákat. Ennek 
eredménye szerint a korábbi Jókai-kötetekben éppúgy mint néhány más kiadásban (beleértve 
saját kötetét is), a figyelmetlenségből eredő hibák aránya nem sokban tér el a most tárgyalt 
Jókai-kötetektől. Vannak ugyan esetek, ahol ez a százalék jóval kisebb (pl. egyes Mikszáth
kötetek), egészében azonban a vizsgálat eredménye nem annyira a Jókai-kiadás speciális 
problémájára, mint inkább egész textológiai munkánk helyzetére, s ezzel az előttünk álló fel
adatokra, a munka további finomításának, a munkamódszer tökéletesítésének szükségességére 
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Vet fényt. Más dolog természetesen, ha a hibaszázalék nagysága az alapszöveg helytelen kiválasz
tása folytán nő magasra. Megállapítható például, hogy bár a Margócsy József és Margócsy 
Józsefné által gondozott Eppür si muove szövegében a hibák száma jóval magasabb, mint több 
más kötetnél, mégis az ő munkájuk volt a leggondosabb. A figyelmetlenségből eredő hibák 
száma ugyanis a vizsgált kötetek között náluk a legalacsonyabb, így a hibaszázalék nagysága 
a szerkesztői utasítás merev követésének a következménye. A Bizottság a mondottak alapján 
egységesen arra a kövekeztetésre jutott, hogy a kitűnő textológiai elemzés által feltárt hibák, 
illetve az egyes kutatókat ennek folytán ért jogos bírálat nem azonosítható a sajtó alá rendezés 
terén végzett egész munkájuk értékelésével. Többen kiemelték, hogy a Margocsy-házaspár és 
D. Zöldhelyi Zsuzsa munkája az apparátus gazdagsága, az új filológiai eredmények megalapo-: 
zottsága és a jegyzetelés pontossága tekintetében a Jókai-kiadás eddigi legjobb teljesítményei 
közé sorolható. A Bizottság ezért felkérte az ItK szerkesztőségét, találja meg amódjátannak, 
hogy a folyóirat olvasói e körülményekről szintén informálva legyenek.* 

A vita tanulságai alapján a Bizottság felkérte a Jókai-kiadás szerkesztőit, hogy haszno
sítsák az elhangzottak tanulságait, s elhatározta, hogy további vitákat is fog rendezni egyes 
kritikai kiadások problémái fölött, lehetőleg a textológiai munka más és más aspektusát állítva 
előtérbe. Mivel a kritikai kiadások igen bonyolult és sokrétű munkafolyamat eredményeképpen 
jönnek létre és sokféle anyagot tartalmaznak, az egy kérdésre koncentráló váizsgálat igen célra
vezetőnek bizonyult. 

K - K 

Eötvös József könyvtára 

Az Eötvös Collegium dísztermében mindig is külön gyűjteményként őrizték az intéz
mény névadójának könyvhagyatékát, s e becses forrásanyag, bár részletes tanulmányt senki 
sem készített róla, nem volt ismeretlen a kutatók előtt (vö.: Sőtér István: „Eötvös József", 
400. 1.). De az csak a minap derült ki, Móra László közleményéből (A Könyvtáros, 1964. 
január, 23—25.1.), hogy e párszáz kötet csupán egy része Eötvös József könyvtárának, s egy 
másik rész — ugyancsak több száz mű — a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyv
tárába került, alkalmasint még Eötvös Loránd szándéka szerint. Az Irodalomtörténeti Intézet 
vezetősége, mihelyt tudomást szerzett erről, azzal a kéréssel fordult a Műszaki Egyetem 
Könyvtárának igazgatójához, tegye lehetővé, hogy a filológiai feldolgozás megkönnyítése 
végett a nagy író könyvhagyatékának két fele egyesíttessék. A könyvtár igazgatója és felettes 
hatósága, méltányolva a kérés tudományos célszerűségét, szívesen beleegyezett, s 1965 júliusá
ban a 646 kötetből álló gyűjteményt az MTA Eötvös Könyvtárának engedte át. 

A címjegyzéknek csupán futó megtekintése is elárulja, hogy a tudomány milyen értékes 
forrásanyagnak és kutató eszköznek jutott birtokába. Eötvös József nagy gonddal gyűjtötte 
a korabeli francia, német, angol politikai irodalmat és különösen a történetírók műveit, s aki 
a reformkor eszmevilágának tanulmányozásával foglalkozik, a hagyatékban igen hasznos 
segítségre talál. Számos mű ugyanis, melyet eddig hiába kerestünk a hazai közgyűjteményekben, 
Eötvös József könyvei közt föllelhető. Csak egy jellemző példa: ismeretes, hogy Petőfi könyv-• 
tárában megvolt Esquiros „Histoire des Montagnards" (1847) című munkája; megvolt, de 
elkallódott, s Magyarországon eddig nem tudtunk e mű egyetlen példányáról sem; most 
végre Eötvös József hagyatékában rábukkantunk. 

A gyűjteményt tehát minden reformkorkutató haszonnal forgathatja, az Eötvös-
filológia pedig különlegesen fontos tanulságokat meríthet belőle: olvasmányainak ismeretében 
jobban megismerhetjük „A karthausi" és az „Uralkodó Eszmék" írójának szellemi fölkészült
ségét, érdeklődésének irányát. Nagy olvasó volt; a francia forradalom történetéről nem csupán 
Thiers és Mignet közkézen forgott munkáit szerezte be, hanem számos egyebet is, Rabaut 
Saint-Etienne, Fantin-Desodoards, Lacretelle, Mirabeau, Sieyés, Mme de Staél, J. Benner stb. 
műveit, még Buchez és Roux hatalmas opuszát is, az „Histoire parlementaijre de la révolution 
frangaise" negyven kötetét (melyet egyébként Petőfi is meg akart venni). Eötvös alapos 
közgazdasági stúdiumairól, melyek a kapitalizmus kritikáját közvetítették hozzá, olyan köny
vek vallanak, mint M. Chevalier, De Gérando, Proudhon és több korai szocialista írásai s a 
pauperizmus szakirodalmából pl. Kleinschrodé (ez is olyan mű, melyet egyetlen más hazai 
könyvtár sem birtokol). A centralizáció hívének olvasmányai közül természetesen» nem hiá
nyozhattak Cormenin munkái sem. 

*A folyóirat a jogos igénynek e vita-ismertetés közlése útján tesz eleget. (A szerk.) 
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Eötvösnek szokása volt ceruzavonássál megjelölni a fontosnak, érdekesnek tartott 
passzusokat,.és gyakran írt a lapszélre megjegyzéseket; ezek segíthetnek kinyomozni egy-egy 
gondolatának forrását. 

Eötvös könyvtárának hozzáférhetővé válása nagy és szép leckét ad fel a tudomány
nak. Először is tisztázni kell, melyek voltak valóban az ő könyvei (mert néhány kötetben 
Trefort névaláírásával találkozunk); továbbá érdemes kutatni más könyvtárakban a hagyaték 
esetleges szétszóródott darabjai után (az Egyetemi Könyvtárban Capefigue „Le gouvernement 
de Ju i l l e t . . . 1835'' című munkájának olyan példánya található, mely az ex-libris tanúsága 
szerint Eötvös anyjáé volt). A legfontosabb persze az, hogy a hagyaték számtalan új adata 
révén Eötvösről alkotott képünk új vonásokkal egészüljön ki, kívánatos tehát, hogy az alapos 
feldolgozó munka — Eötvös olvasmányainak és műveinek egybevetése — mielőbb meg
kezdődjék. 

hukácsy Sándor 

Albert Tezla kutatásai és könyvel a magyar irodalomról 

1959 óta négy alkalommal látogatott Magyarországra Albert Tezla amerikai professzor, 
hogy magyar vonatkozású munkáihoz anyagot gyűjtsön. Tezla a minnesotai egyetem irodalom
tanára, szűkebb kutatási területe az angol romantika. Az 1950-es években nagyszabású 
monográfia megírásához fogott, amely szintézisét adta volna az európai romantika irodalmá
nak. Ez vezette el a magyar irodalomhoz, melynek kedvéért egyelőre félretette témáját is. 

Tezla professzor kiváló magyar nyelvtudása révén tehát már egy évtizede foglalkozik 
intenzíven a magyar irodalommal. Ez annál is inkább méltánylandó; mert a munkájához 
szükséges feltételeket is neki magának kellett előteremtenie. Mindenekelőtt jól összeválo
gatott magyar könyvtárat fejlesztett ki tanszékén. Ennek alapjait szakismeretei és amerikai 
katalógusok segítségével vetette meg, később -azonban felvette a kapcsolatot az Országos 
Széchényi Könyvtárral, ahonnan megkapta valamennyi általános jellegű magyar irodalom
történeti munka teljes címleírását és az általa megjelölt írók műveinek bibliográfiailag pontos 
jegyzékét. A könyvtárfejlesztés azóta ennek alapján folytatódik. 

Fáradozásának eredményeképp az USA bármely más egyetemén sem találhatók meg 
a legfontosabb szépirodalmi művek, irodalomtörténeti munkák, a kutatásnál mellőzhetetlen 
szépirodalmi és tudományos folyóiratok és a legszükségesebb segédkönyvek oly teljességgel, 
mint tanszékén a minnesotai egyetemen. A ritkaságok pedig mikrofilmen tanulmányozhatók. 

Tezla professzor eredményes szervezőmunkájával egyidőben az elmúlt öt év folyamán 
tanulmányutakat tett Amerikában és Európában. Magyarországon, kisebb nagyobb megszakí
tásokkal, összesen másfél évig dolgozott. Könyvtári kutatásai során anyagot gyűjtött két 
kötetre tervezett magyar irodalmi bibliográfiájához és egy újabb magyar tárgyú munkájához, 
mely a magyar romantika problematikájának rendszerezését ígéri. 

Tudományszervezési és kutatási eredményei, valamint a Harvard kiadónál időközben 
megjelent „An Introductory Bibliography to the Study of Hungárián Literature" (Cambridge, 
Massachusetts, 1964.) című könyvének kedvező fogadtatása további távlatokat nyitottak 
meg Tezla professzor előtt. Egyfelől tagja lett a néhány éve alakult Immigrant Archives 
Committee-nek, másfelől a Columbia Egyetem is meghívta őt az 1965/66-os tanév téli szemesz
terére vendégprofesszornak. Itt előadásokat tartott „Bevezetés a magyar irodalomba. Segéd
könyvek és bibliográfiák" illetve „A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig" címmel. 

Tezla professzor jelenleg második bibliográfiai kötetének sajtó alá rendezésén dolgozik. 
Ez a könyv a kezdetektől 1945-ig fogja át a magyar irodalmat és mintegy 150—160 jelentős 
írónkról gyűjti össze a leghasználhatóbb, legfontosabbnak ítélt kiadásokat és szakirodalmat. 
A betűrendes névjegyzékbe kb. 18 régi magyar, 27 felvilágosodás- és reformkori, 22 XIX. 
századi és 88 XX. századi magyar író kerül be. Egy-egy fejezet 15—20 sornyi rövid életrajzzal 
indul, ezt követik a tárgyalt író műveinek első kiadásai időrendben, majd a kritikai, félkritikai 
ediciók, valamint a kutatás számára megbízható népszerű kiadások. E könyvészeti rész után 
a válogatott szakirodalom annotált bibliográfiája következik. 

A kötethez több függelék is járul. Az első — mintegy folytatásképpen — az 1945 
utáni korszak magyar íróinak lexikális felsorolását tartalmazza, a már ismertetett fejezettago
lásban. A második az 1960—1965 közötti időszakban megjelent általános irodalomtörténeti 
jellegű művek listáját foglalja magában, tehát pótlás az első kötethez. Végül felsorolja a füg
gelék mindazokat a folyóiratokat (sajtőbibliográfiához méltó alapossággal), amelyek a szerzői 
bibliográfiának, vagyis a második kötetnek anyagát szolgáltatták. 

Ha célszerűnek látszik, készül egy táblázat is a tárgyalt írók irodalomtörténeti helyéről. 
Némi problémát okoz azonban, hogy Tezla professzor periodizációja eltér a miénktől. Nála 
a középkor [1000—1450], reneszánsz és" reformáció [1450—1600], ellenreformáció és barokk 
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[1600—1772], felvilágosodás, reformkor és romantika [1772—1849], realizmus és nemzeti 
romantika [1849—1890], a modern irodalom [1890—1945] és a függelékbe került mai magyar 
irodalom [1945-től napjainkig] váltják egymást. Ez a munkája szintén a Harvard kiadásában 
jelenik meg, előreláthatólag 1967 elején. 

Nem lehet kétséges, hogy Albert Tezla professzor munkássága eddigi eredményeivel és 
megvalósulás előtt álló terveivel jó szolgálatot tesz a magyar irodalom ügyének külföldön, 
és feltétlenül hasznos hozzájárulás szépirodalmunk és irodalomtudományunk eredményeinek 
megismertetéséhez. 

V. Kovács Sándor 

Intézeti hírek 

(1965. december 1.-1966. július 31.) 

1965. november 29-én Intézetünkbe láto
gatott Alexandru Dima, a Román Tudomá
nyos Akadémia tagja és megbeszéléseket foly
tatott az Intézet vezetőségével a román és 
magyar irodalomkutatók együttműködéséről. 
December 3-án előadást tartott az Intézet
ben „L'historiographie et la critique litté-
raire roumaine aux cours des deux derniéres 
décennies" címmel, majd az Irodalomelmé
leti Osztály tagjaival tárgyalt. 

1965. november 15-től december 6-ig, In
tézetünk vendégeként, hazánkban tartózko
dott Zuzana Adamová és kutatásokat folyta
tott a Csehszlovák Tudományos Akadémia 
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében 
készülő, cseh nyelvű magyar irodalomtörté
net egyes fejezeteihez. 

' A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Ma
gyar Irodalomtörténeti Szakosztálya 1965. 
december 2-án vitát rendezett „A magyar 
irodalom története" III . kötetéről. (Szerk. 
Pándi Pál.) Előadó Barta János egyetemi 
tanár volt. A vitában felszólaltak: Oltványi 
Ambrus, Szauder József, Horváth Károly, 
Pándi Pál, Nagy Miklós. 

Miklós Pál, Intézetünk munkatársa a 
Csehszlovák Tudományos Akadémia cseh iro
dalmi intézete (Ustav pro ceskou literaturu) 
meghívására december 1-től december 7-ig 
egy hetet töltött Prágában; a cseh intézet 
elméleti osztályán folytatott megbeszéléseket. 

Az Intézet munkatársai 1965. december 
13-án — sokszorosított anyag, illetve Klani-
czay Tibor igazgatóhelyettes bevezető referá
tuma alapján — plenáris értekezleten vitat
ták meg az Intézet új Szervezeti Szabályza

tának'és Ügyrendjének tervezetét, valamint 
az 1966—70. évekre kialakított kutatási té
matervet. . 

Sőtér István, Intézetünk igazgatója 1965 
szeptember közepétől december közepéig az 
Amerikai Egyesült Államokban tartózkodott. 
Meglátogatta az USA számos egyetemét, ta
nulmányozta az egyetemi oktató és kutató 
munka módszereit. Megbeszéléseket folyta
tott az egyetemek magyar irodalomtörténeti 
kutatásokkal foglalkozó tanszékeinek veze
tőivel az együttműködés lehetőségeiről, is
mertette a magyar egyetemi oktatás, vala
mint Intézetünk kutató munkájának ered
ményeit. 

1966. február 21-én meglátogatta Intéze
tünket E. Kriaras, a szaloniki-i egyetem ta
nára és megbeszélést folytatott Intézetünk
ben a magyar—görög irodalmi kapcsolatok 
lehetőségeiről. 

Sziklay László, Intézetünk munkatársa 
1966. március 13-tól 16-ig Csehszlovákiában 
tartózkodott. Intézetünket képviselte a ma
gyar filológia csehszlovák bizottságának már
cius 14-i, pozsonyi alakuló ülésén, majd kér
dező tanárként részt vett Rudolf Chmelnek, 
az SzTA Világirodalmi és Idegen Nyelvi In
tézete magyar szakos aspiránsának a szak
mai vizsgáján. 

Intézetünk fennállásának 10. évfordulója 
alkalmából az Intézet vezetősége 1966. már
cius 18-án fogadást adott, melyre meghívták 
— az Intézet valamennyi munkatársán kí
vül — a Magyar Tudományos Akadémia, az 
MSzMP Kulturális Osztálya, a társintézetek, 
az egyetemi irodalomtörténeti tanszékek ve
zetőit is. A fogadáson megjelentek: Köpeczi 
Béla, az MSzMP Kulturális Osztályának ve
zetője, Ligeti Lajos, az MTA alelnöke, Tamás 
Lajos, az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi 
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Osztályának titkára, Tolnai Gábor akadé
mikus. Intézetünk nevében Sőtér István igaz
gató emlékezett meg a 10 év alatt megtett 
útról, vázolta a jövő feladatait, az MTA 
Elnöksége nevében Ligeti Lajos, az I. Osz
tály nevében Tolnai Gábor méltatta az inté
zeti munka eredményeit. 

* 

1966. március 18-án meglátogatta Inté
zetünket Lauretta palermói professzor és meg
beszéléseket folytatott az intézet munkatár
saival a jövő évi Pirandelló-ünnepségek elő
készületeiről. 

* 

A Tudományos Minősítő Bizottság 1966. 
március 28-án rendezte meg Horváth Károly, 
Intézetünk munkatársa ,,A klasszikából a 
romantikába" c. kandidátusi értekezésének 
vitáját. A bíráló bizottság elnöke Waldapfel 
József akadémikus, az értekezés opponensei 
Barta János, az irodalomtudományok dok
tora és Tóth Dezső, az irodalomtudományok 
kandidátusa voltak. A bíráló bizottság egy
hangúlag javasolta a TMB-nek, hogy Hor
váth Károly részére a kandidátusi fokozatot 
ítélje meg. 

A Magyar írók Szövetsége Költői Szak
osztálya 1966. április 7-én „Magyar költé
szet — európai költészet", címmel kerekasz
tal-konferenciát rendezett, amelyén Intéze
tünk részéről Diószegi András és Martinkó 
András munkatársak szólaltak fel. 

* 

A Magyar Történelmi Társulat, a Művelő
désügyi Minisztérium Közoktatási Főosz
tálya és más szervek 1966. április 7—8-án 
Kecskeméten országos történész-vándorgyű
lést rendeztek. Az első nap programján ankét 
szerepelt a művelődéstörténet kérdéseiről, 
,amit Mátrai László akadémikus vezetett be. 
A vitán felkért hozzászólóként részt vett 
Tarnai Andor, Intézetünk munkatársa, aki 
az irodalomtörténet és művelődéstörténet 
kapcsolatáról beszélt. 

* 

Az 1965—66. évi Dante-ünnepségek szer
vezője, Raffaello Ramat firenzei egyetemi 
tanár 1966. április 8-án látogatást tett Inté
zetünkben. 

* 

1966. április 15-én Intézetünkbe látoga
tott dr. Hans Brunmayer miniszteri taná-
icsos, aki a Kulturális Kapcsolatok Intézeté

nek meghívottjaként tartózkodott hazánk
ban. Az osztrák kultúrpolitikus megismerke
dett az Intézet munkájával és kifejezte azt a 
szándékát, hogy kapcsolatot létesít Intéze
tünk és a Bécsben most megalakuló osztrák 
irodalmi dokumentációs csoport között. 

* 

Aleksander Fiáker zágrábi egyetemi tanár 
1966. április 25-én előadást tartott Intéze
tünkben ,,Sur les questions de motivation en 
réalisme" címmel. Április 26-án Fiáker pro
fesszor részt vett az Összehasonlító Irodalom
történeti Osztály értekezletén, ismertette a 
zágrábi egyetem irodalmi intézetének kutató
munkáját, amelynek középpontjában jelen
leg a horvát irodalom fejlődésének európai 
összefüggéseivel foglalkozó kötet elkészítése 
áll. Az Intézetünkben folyó munkák közül 
főként a kelet-európai irodalomtörténeti szin
tézis előkészítése, valamint a délszláv —ma
gyar kapcsolattörténeti kötet érdekelte. Az 
értekezlet megállapodott a zágrábi intézettel 
való együttműködés módozataiban. 

* 

Varga József, Intézetünk munkatársa 
1966. április 5-től 26-ig Csehszlovákiában 
volt tanulmányúton. Stószon Fábry Zoltán
nal, Prágában> Rákos Péterrel konzultált; 
Pozsonyban a Szlovák Tudományos Akadé
mia Irodalomtörténeti Intézete 20. századi 
osztályának tagjaival Ady-kutatásokról foly
tatott megbeszéléseket. 

* 

Sziklay László, Intézetünk munkatársa 
,,A szlovák irodalom története" című mun
kájáért 1966. május 2-án az Akadémiai Díj 
II. fokozatában részesült. 

* 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
Magyar Irodalomtörténeti Szakosztálya 1966. 
május 4-én vitát rendezett „A magyar iro
dalom története" V—VI. kötetéről. (Szerk. 
Szabolcsi Miklós.) Előadó: Tamás Attila egye
temi docens, felkért hozzászólók Koczkás Sán
dor és Sükö'sd Mihály voltak. A vitában fel
szólaltak: Nagy Péter, Bodnár György, Illés 
László, Diószegi András, Komlós Aladár. 

* 

Sziklay Lászlót, Intézetünk munkatársát 
a varsói egyetem meghívta, hogy 1966. 
május 6-án lássa el Andrzej Sieroszewskinek, 
az ottani magyar filológiai tanszék adjunk
tusának doktori szigorlatán az egyik kérdező 
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"' tanár tisztét. Sieroszewski doktori disszertáci
ója Benyovszky Móricról szól. A disszertációt 
Csapláros István és Sziklay László opponálta, 
Sieroszewski promotorja Jan Reychman pro
fesszor volt. 

* 

1966. május 19-én meglátogatta az Inté
zetet dr. Wilhelm Qirnus, a berlini Humboldt 
egyetem tanára és megbeszélést folytatott az 
Irodalomelméleti Osztály és az Összehason
lító Irodalomtörténeti Osztály munkatár
saival. 

* 

Klaniczay Tibor, Intézetünk igazgatóhe
lyettese 1966. május 5-től 31-ig a Szovjet
unióban tartózkodott. Moszkvában, Lenin
grádban, Tallinban akadémiai intézeteket 
látogatott meg. Megbeszéléseket folytatott 
az együttműködés módjairól és a kelet
európai összehasonlító irodalomtörténeti fel
dolgozás előkészületeiről. Az. említett váro
sok könyv- és levéltáraiban reneszánsz-, ba
rokk-, valamint a régi orosz kultúrára vonat
kozó kutatásokat végzett. 

* 

1966. június 2-án felkereste Intézetünket 
Karl Hossinger, a ffejuiaif Művészeti Aka
démia (fciölwj, Ullrich Klocknak, az NDK 
magyarországi nagykövetsége kultúrattasé-
jának kíséretében és megbeszélést folytatott 
az Intézet vezetőségével a két akadémia 
irodalomtörténeti intézeteinek együttműkö
déséről. . « A » * 

Daniel Okáli, Wladimir Petrík és Milan 
Hamada pozsonyi irodalomtörténészek 1966. 
június 6-án és 9-én Intézetünkbe látogattak, a 
készülő szlovák irodalomtörténet problémái-

~val összefüggő módszertani tapasztalatcsere 
végett. 

' 1966. június 8-án látogatást tett Intéze
tünkben John Lotz amerikai egyetemi tanár. 

* 

1966. június 6-tól 18-ig hazánkban tar-
. tózkodott Anton Popovic, a Szlovák Tudomá

nyos Akadémia Világirodalmi Intézetének 
osztályvezetője. Tanulmányútja során vers
tani és szlovák műfordítástörténeti kutatáso-

1 kat folytatott, Intézetünk vezetőségével 
pedig a kelet-európai irodalomtörténeti szin
tézis problémáiról tárgyalt. 

* 

1966. június 27-én, zajlott le Pozsony
ban Ivan Kusynak, a Szlovák Tudo
mányos Akadémia Szlovák Irodalmi Intézete 
igazgatójának doktori vitája. Az értekezés 
egyik opponense Intézetünk tudományos 
munkatársa, Sziklay László volt. . 

* • 

Hopp Lajos, tudományos munkatárs a 
Collegium Hungaricum ösztöndíjasaként 
1966. április 1-től június 30-ig három hóna
pos bécsi tanulmányúton vett részt. Elsősor
ban Mikessel és Rákóczival kapcsolatos 
témájához gyűjtött anyagot; főleg a török
országi Rákóczi-emigrációra vonatkozó kons
tantinápolyi császári követek levelezését és 
jelentéseit (Türkei I Turcica), valamint a 
lengyelországi követi levelezéseket (Polen II 
Polonica) vizsgálta át a Haus-, Hof- und 
Staatsarchivban. 

* 
Szili József, Intézetünk tudományos mun

katársa 1965. szeptember 17-től 1966. július 
19-ig — Ford-ösztöndíjjal — az Amerikai 
Egyesült Államokban tartózkodott. Az USA 
különféle egyetemein — főképp a Yale-
egyetemen — az amerikai művészetkritika, 
behatóbban a new-criticism történetét,, illetve 
ennek a mai amerikai irodalomtudományra 
gyakorolt hatását tanulmányozta. Két hétre 
Angliába is ellátogatott s angol egyetemek, 
folyóiratszerkesztőségek képviselőivel folyta
tott megbeszéléseket angol és magyar iroda
lomtörténészek együttműködéséről. 

Intézeti kiadványaink közül megjelent: 
„A magyar irodalom története" (Főszerk. 
Sőtér István) VI. köteté, ,,A magyar irodalom 
története 1919-től napjainkig." Szerk. Sza
bolcsi Miklós. Írták: Béládi Miklós, Bodnár 
György, Bori Imre, Czine Mihály, Csanda Sán
dor, Diószegi András, Illés László, Imre Kata
lin, József Farkas, Kenyeres Zoltán, B. Nagy 
László, Nagy Péter, psváth Béla] Pomogáts 
Béla, Rába György, Szabó György, Szabolcsi 
Miklós, Szeli István, Tamás Attila, Tóth 
Dezső, Ungvári Tamás, Vargha Kálmán. Bp. 
1966. Akadémiai K. 1106 1.; Komlós Aladár: 
,,Gyulaitól a marxista kritikáig. (A magyar 
irodalmi élet hét évtizede.)" Bp. 1966. Aka
démiai K. 306 1. (Irodalomtörténeti Könyv
tár. 18.); Botka Ferenc: J ;A csehszlovákiai 
magyar nyelvű szocialista sajtó irodalmi 
bibliográfiája (1919-1938)." Bp. 1966. Aka
démiai K. 3761. (Irodalomtörténeti Bibliográ
fiák. 2.); „Hagyomány és újítás. Tanulmá
nyok a 20. századi világirodalom történeté
ből." Szerk. Vajda György Mihály. Bp. 1966. 
Akadémiai K. 337 1.; Merényi Oszkár: "Ber
zsenyi" Dániel." Bp. 1966. Akadémiai K. 
471 1. (Irodalomtörténeti Könyvtár. 19.); 
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„Mikes Kelemen összes Művei. Törökországi 1965. Akadémiai K- 557 1.; 11. kötet. „Drá-
Levelek és misszilis levelek." I. kötet. Sajtó mák." VI. kötet. „Czillei és a' Hunyadiak 
alá rendezte: Hopp Lajos. Bp. 1966. Akadé- Hunyadi László." Sajtó alá rendezte: Olt-
miai K. 863 1.; „Vörösmarty Mihály Összes ványi Ambrus. Bp. 1966. Akadémiai K. 
Művei." (Szerk. Horváth Károly és Tóth 611 1.; 17-18. kötet. „Vörösmarty Mihály 
Dezső.) 6. kötet. „Drámák." I. kötet. „Ifjú- levelezése." I —II. kötet. Sajtó alá rendezte: 
kori drámák és drámatöredékek. (1819— Brisits Frigyes. Bp. 1965 Akadémiai K. 
1924.)" Sajtó alá rendezte: Fehér Géza. Bp. 481, 499 1. 

Helyreigazítás 

Az Irodalomtörténeti Közlemények 1965. (LXIX. évfolyam) 6. számában, A klasszi
cizmus árnyékában s a romantika előtt c. tanulmányomban (674. lapon) bántó félreértésre ad 
alkalmat, s az. irodalomtörténeti szakközvéleményt hamisan tájékoztatja egy olyan meg
fogalmazás, amelyet Waldapfel Józsefnek tulajdonítok, tévesen, amely azonban sehol nem 
szerepel az alább szóban forgó könyvében. Az idézet a következő: „ . . . a ténylegesen végbe
ment folyamatok kényszerítik a kutatókat arra, hogy kutatási területeiknek, nézőpontjaiknak 
stb. megfelelően a felvilágosodáshoz, s ennek következtében a klasszikához vagy a roman
tikához kössék a szentimentalizmus lényegét, az előbbinek szorosan vett „kortársaként",vagy 
az utóbbi előkészítőjének fogják fel." Ehhez tartozik az 1. sz. lábjegyzet, amelynek vitatott 
helye így hangzik: „Waldapfel József (Magyar irodalom a felvilágosodás korában. Bp. 1963.3) 
és Horváth Károly (A klasszikából a romantikába. MTA I. OK XIX. köt. 1—4. sz. 231—266.) 
inkább azt sugalmazzák, hogy a klasszicizmushoz kötik erősebb szálak, míg Sőtér István 
(A magyar romantika. 1954. MTA I. OK VI. köt. 1—2. sz. 199—255.), a romantika-vita 
résztvevői, valamint Szauder József legutóbbi tanulmányában (A magyar szentimentalizmus 
problémái. ItK 1963. 405—421.) erösebben közelítik a romantikához." — Ez így félreérthető, 
mivel Waldapfel József — akinek ezúton is szíves elnézését kéreníilyesfajta megfogalmazásért 
— szóban forgó műve IV. részének 2. fejezete (87—94. 1.) éppenséggel a klasszicizmustól el
távolítja a szentimentalizmust. A félreértés abból adódott, hogy a felvilágosodást és a klasz-
szikát azonosítottam, holott nyilvánvaló: Waldapfel József — szemben*Sőtér István 1954. 
évi előadásával és Szauder József említett tanulmányának koncepciójával — kiindulásában, 
műve célkitűzésénél fogva a felvilágosodás szemszögéből, s nem a romantika felől teszi vizsgálat 
tárgyává a szentimentalizmust. A klasszicizmussal Waldapfel József egy más összefüggésben 
foglalkozik könyvében. Eredeti megfogalmazásom tehát téves (de nem rosszhiszemű, félre
vezető szándékú) azonosításon — felvilágosodás-klasszika — alapult. 

Az Irodalomtörténeti Közlemények szerkesztőségének ezúton köszönpm meg, hogy 
ennek a helyreigazításnak közlésére módot adott. 
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