
reneszánsz és barokk kutatói pedig részt vállalnak a más intézmények által tervezett vállalkozá
sokban, így a Kardos Tibor vezetése alatt készülő Janus Pannonius emlékkiadvány és a 
kollokvium munkálataiban. Az említett kollektív munkákat számos egyéni monografikus 
terv egészíti ki. Végül V. Kobács Sándor tovább folytatja a magyarországi reneszánsz-kutatás 
évi bibliogáfiáját a Genfben évenként megjelenő-nemzetközi bibliográfia számára. 

A véleménycsere meggyorsítása, a készülő vagy elkészült tanulmányok megvitatása 
és a szakterület kutatóinak rendszeres találkozása érdekében az Intézet reneszánsz és barokk 
kutató csoportja az egyetemek régi magyar irodalmi tanszékeinek vezetőivel, illetve képviselői
vel, Tolnai Gáborral, Bán Imrével és Keserű Bálinttal együtt elhatározta közös vitaülések 
rendezését. 1969 második negyedében öt igen eredményes ülés megrendezésére került sor, 
közülük az egyik a szegedi bölcsészkaron. Az alábbi előadások kerültek megvitatásra: 

1. Komlovszki Tibor: Balassi, Kerecsényi Judit és az Eurialus és Lucretia (ápr. 2-án). 
2. Pirnát Antal: A XVI. századi magyar dráma poétikája (ápr. 23-án). 
3. Keserű Bálint: Újfalvi Imre és a későhumanizmus (május 16-án, Szegeden). 
4. Varjas Béla: A reneszánsz korának irodalma Közép- és Kelet-Európában (program

tanulmány), (jún. 4-én). 
5. Esze Tamás: Székesfehérvár reformációjának irodalmi vonatkozásai (jún. 25-én). 

Valamennyi bemutatott tanulmány komoly hozzájárulást jelentett a tárgyalt kérdés 
vizsgálatához, mind az új anyag, mind pedig az új szempontok tekintetében. Valamennyi ülésen 
kb. 30—35-en vettek részt, s közülük számosan értékes hozzászólásokkal egészítették ki az elő
adásokat. A szegedi vitaülés alkalmával sor került egy külön megbeszélésre is, az „Adattár" 
következő köteteinek programjáról. 

K. T. 

Az osztályok életéből 

(1968. december 1-1969. július 31.) 

A Modern Magyar Irodalmi Osztály (mb. osztályvezető Bodnár György) munkájának 
előterében a felszabadulás utáni magyar irodalom történetének munkálatai álltak. A fontosabb 
vitaülések és megbeszélések a következők voltak: 

1969. február 26. Bori Imre—Szeli István: Jugoszláviai magyar irodalom a felszabadulás 
után. A vitát Tóth Dezső és Béládi Miklós referátuma vezette be. 

1969. április 9. Kenyeres Zoltán: Lukács György. A referátumot Tóth Dezső tartotta. 
1969. április 16. Bodnár György mb. osztályvezető előterjesztése alapján két napirendi 

pontot vitatott meg az osztály: 1. A felszabadulás utáni irodalomtörténeti kézikönyv soron
következő feladatai és az elvégzendő munkák határidejének megállapítása; — 2. A tervmunka 
részletei és százalékszerű elosztása. 

1969. április 30. Kiss Ferenc Kosztolányi-monográfiájának „Édes Anna" с fejezetének 
megvitatása. A bevezető referátumot Juhász Ferencné Szeverényi Erzsébet mondta. 

* 
A Klasszikus Magyar Osztály (osztályvezető: Lukácsy Sándor), melyhez több csoport 

is tartozik, az alábbi munkaértekezleteket és vitaüléseket tartotta: 
1969. január 27. A Klasszikus Magyar Osztály tagjai megbeszélést folytattak A. 

Gerskovics szovjet kutatóval és megvitatták Petőfiről írt könyvének téziseit. 
1969. május 16. T. Erdélyi Ilona: Erdélyi János és Ludolf Wienbarg с. munkájának 

vitája. 
1969. július 3. Lukácsy Sándor: Aszimmetrikus ihletek, с tanulmányának megvitatása. 
A Reneszánsz és Barokk Csoport (vezető: Klaniczay Tibor) a megalakulást követően 

a budapesti, a debreceni és a szegedi egyetem régi magyar tanszékeivel együtt rendezte meg 
vitaüléseit részben Budapesten az Intézetben, részben pedig Szegeden, a József Attila 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, minden esetben külső, meghívott szakemberek 
részvételével. Ismertetésüket 1. a Reneszánsz és barokk kutatások című cikkben. 

A Kritikatörténeti Csoport (témafelelős: Tornai Andor) az év első felében egy ülést 
tartott az alábbi napirenddel: 

1969. május 9. Fenyő István: Az irodalmi népiesség kezdetei. 
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