
K R Ó N I K A 

Herepei János 
(1891-1970) 

Nehéz lenne megmondani, hogy a Kolozsvárról elszármazott múzeumigazgató halálával 
a kultúrtörténet melyik ága lett szegényebb, hiszen sokoldalú, enciklopédikus tudását mint 
irodalomtörténész, régész, egyháztörténész, etnográfus, művészettörténész, nyelvész is elénk 
tárta. Sepsiszentgyörgyön vezetett múzeumot, Bonyhádon létrehozta az áttelepült székely
ség múzeumát, majd évekig falusi magányban élt, dolgozott: Kajdacson. Az 1930-as, 40-es 
években az Erdélyi Múzeum és sok más szakfolyóirat értő olvasóinak megbecsülését vívta ki 
végtelenségig pontos, tudós „cikkecskéivel"; s amikor már úgy tűnt, hogy nyugdíjaztatásá
val a kutatástól is visszavonul, akkor következett el életének legmunkásabb szakasza: Szegedre 
költözött, ahol aktív tudományos környezetben dolgozhatott, a József Attila Tudomány
egyetem I. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének külső munkatársa lett. Erre az idő
szakra esik válogatott írásainak kötetbe gyűjtése. 

Az Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez két megjelent és most sajtó 
alatt levő harmadik kötete eddigi rövid pályafutása alatt is elérte a szerző és a szerkesztő 
célját: a XVII. századi művelődéstörténet nélkülözhetetlen lexikonává vált. Ma igényes kutató 
nem nyúlhat e korszak kérdéseihez az Adattár ismerete nélkül. Herepei János elévülhetetlen 
érdeme, hogy ma már jórészt ismeretlen vagy elérhetetlen forrásokra — városi számadás
könyvekre, jegyzőkönyvekre, levelekre, könyvbejegyzésekre, régi folyóiratokra és kiadvá
nyokra — támaszkodik. Becses a szándéka is: a XVII. század nagyjai mellett a „seregnyi 
harcostárs kiszólítása az ismeretlenség homályából". 

Herepei János halálával a pozitivista kutatómódszer egyik kitűnő képviselője távozott 
körünkből. Pozitivista volt, a szónak a jobbik értelmében, s közülük is az egyik legkiválóbb, 
iegielkiismeretesebb, legmegbízhatóbb. Nem voltak látványos koncepciói, fő érdeme az adat
gyűjtés. Egyetlen nagy célja volt csupán: minél többet megmenteni az elmúlt korok művelt
ségéből, és miként Tótfalusinak, megtisztítani az „erroroktól" — a XVII. századra vonatkozó 
nézeteinket. 

Tudós természet, igazi tudós jellem volt. Szegeden az utóbbi évtizedben pályát kezdő 
ifjabb irodalomtörténész generációk régi irodalommal foglalkozó képviselői mind munkatársai 
vagy tanítványai lehettek, tudását önzetlenül megosztotta vélük. 

Az Adattár csupán az irodalomra, az iskolázásra és a könyvkiadásra vonatkozó tanulmá
nyokat tartalmazza. Bod Péter ükunokájának és Ady közeli rokonának jónéhány más tárgyú 
írása van még kéziratban, kiadásra várva, melyek értékét azok tudják igazán felbecsülni, akik 
tanácsért fordultak hozzá, kiknek birtokukban van egy-két tanulmánynak is beillő Herepei-
levél. Ezekről a művekről nemrég még azt mondottuk: kiadatlanok. Ma már: hagyaték. 

Ránk hagyta, sáfárkodjunk okosan véle! 
Jankovics Józsi f 

[Nagy Artúr 
(1914-1970)" 

Nevét irodalomtörténetírásunk értékes Összehasonlító irodalomtörténeti tanulmányai miatt 
jegyzi meg. Nagy Artúr Budapesten, 1914. szeptember 26-án született és 1970. augusztus 
23-án halt meg a paraguayi Asunciónban. Hosszú ideig tanított magyart a bolognai, később 
spanyol irodalmat az asuncióni egyetemen. A filológiai kutatásokra gyakran kedvezőtlen munka
körülmények között sem veszítette el soha ragaszkodását mélyen hazai kultúrájához, s tehet
ségét és kedvét sem ahhoz, hogy jó időre félbeszakadt tudományos pályáját folytassa. — Ahhoz 
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a tudósnemzedékhez tartozott, mely az 1930-as évek vége felé a magyar italianisztikát filo
lógiailag megbízható összefoglaló- és részlettanulmányokkal kezdte korszerűsíteni és kiszélesí
teni. Az egyetem romanisztikai intézete és az Eötvös Kollégium néhány tagjának abban a 
baráti csoportjában, mely akkortájt szívvel-lélekkel az olasz irodalom és nyelv, a magyar-
olasz művelődési kapcsolatok kutatására szánta el magát, Nagy Artúr a legtehetségesebbek 
egyike volt. — Ezt igazolja 1938-tól 1943-ig írt és kiadott, mintegy kötetnyi tanulmánya. 
Horváth Jánostól — akinek szeretett tanítványa volt — tanult a legtöbbet. Fel kell jegyezni 
Olasz színmüvek és színészek a Nemzeti Színházban c. alapvető disszertációját (1940), ehhez 
kapcsolódó színháztörténeti és tárgyelemző írásait, és Eco bolognese della guerra di liberazione 
in Ungheria 1683—1686 (Bologna, 1943) című alapos könyvét. Számos magyar—olasz tárgyú 
cikke, tanulmánya jelent meg a Corvina-ban, a Convivium-ban, s más irodalmi folyóiratban. 
— Élete végén másik hazájának, Paraguaynak történelmét kutatta, ennek forrásait haladó 
szellemű népszerűsítő (és ott úttörő) sorozatban (Colección „Paraquaria") kezdte kiadni. 
Folyóiratunkkal is tervezett kollaborációját megsemmisítette korai halála. Nemzedéktársai 
nevében pedig nemcsak a jó tudósnak idézem emlékét, hanem az igen szeretetreméltó barátét 
is, akit nem felejthetünk el. 

Szauder József 

Imre Lajos 
(1930-1970) 

„Arról akarlak tájékoztatni, hogy a munkát megkezdtem, és egy hete történt lerobbanásomig 
elég jól haladtam vele. A téma — a nagy epikai koncepciók és töredékek korszaka — kitűnő, 
érdekes. Eddigi meggyőződésem: Bolond Istók körül kár világirodalmi kapcsolatokat keresni, 
annyira Petőfi saját életében vagy inkább házasság utáni életfilozófiájában gyökerezik. Istók 
ennek jelképes figurája . . . A többi alak is jól felismerhető, pl. Szendrey Ignác . . . Remélem, 
rövidesen folytathatom a munkát." 

A levelet, melyből idézek, 1970. október 26-án adta fel címemre Imre Lajos. 30-án már 
halott volt. Negyven éves korában halt meg. 

Akik Petőfi kutatásával foglalkoznak, megtanulták Imre Lajos nevét, megtanulták becsülni 
is. Számos cikken kívül két nagyobb tanulmányt tett közzé: A műfaj kérdései Petőfi 1848— 
49-es lírájában (1962) és Petőfi második felső-magyarországi útja (1970). Ezeket a tanulmányo
kat sokszor elővesszük még, merítünk megbízható adataikból, okos megfigyeléseikből. S akik 
ismertük személyesen, ilyenkor fölidézzük lassan ejtett alföldi szavainak emlékét s arcvonásait, 
melyeket utolsó idejében már elgyötört a betegség. 

„Non omnis moriar" — írta egy cikke fölé, melyben kollégáját, kollégánkat — Dienes 
Andrást — búcsúztatta. Most, tőle búcsúzván, tanúsíthatjuk: ő utána is marad, ami ellenáll 
a gyorsan faló időnek; marad: érték. De ezt már nem neki mondhatjuk meg. 

Lukácsy Sándor 

Az MTA Irodalomtudományi Intézete 1970. évi tevékenységéről 

Az Intézet 1970. évi tudományos tevékenységét az előző években megkezdett kutatási 
programok tervszerű továbbfolytatása jellemezte. Jelentős, több évet átfogó kollektív munkák 
folynak az Intézetben, amelyek elvégzéséhez a tervszerűség és folytonosság nélkülözhetetlen. 
A jó műhelymunka eredményeként 1970-ben lényegében befejeződtek A felszabadulás utáni 
irodalom története c. kézikönyv munkálatai, s ezzel teljessé vált a magyar irodalomtörténet 
szintézise, az Intézet eddigi legnagyobb vállalkozása. Nyomdakész állapotba került a Régi 
Magyar Irodalom Bibliográfiájának kötete is, a magyar irodalomtudomány számára nagy
fontosságú Bibliográfiai Kézikönyv első részeként. Megszilárdult szervezeti keretek között 
új, hosszú távú program indult a reneszánsz és a XVIII. század irodalmának kutatására, 
tovább szélesítve a vizsgált tudományterületek körét. Ugyanakkor a kollektív munkák mel
lett egyre inkább előtérbe kerültek az Intézet tudományos tevékenységébe szervesen beépülő 
egyéni kutatások is, amelyek eddig a minden erőt lekötő kézikönyv mellett, érthetően háttérbe 
szorultak. 

Az Intézet tevékenységének értékelésénél különösen hangsúlyoznunk kell a magyar tudo
mányos és kulturális közéletben betöltött szerepének fontosságát. Nemcsak kutatóink köz
vetlen szakmai munkáján keresztül érezteti hatását, hanem az irodalomkritikában, kulturális 
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publicisztikában és az egyetemi oktatásban is jelentős tényező. Feladatának nem szűkkörű 
értelmezését bizonyítják egyre bővülő nemzetközi kapcsolataink is, amelyek a tudományos 
együttműködés révén a külföldi intézményekkel és kutatókkal is megismertetik az Intézet 
eredményeit. 

1970-ben az Intézet kutatói a hároméves terv-periódus előírásainak megfelelően 27 terv
témán dolgoztak. Az egyes osztályok és csoportok keretein belül végzett munka a következő
képpen alakult: 

Az Irodalomelméleti Osztály 

ebben az esztendőben erejét Az irodalmi műalkotás problémái c. tervmunkájára összpontosí
totta. Az osztály az e tárgykörben készült tanulmányokat megvitatta, s néhány tanulmány 
rövidített változatát közzétette a Kritikában és a Valóságban (Hankiss Elemér, Szili József, 
illetve Bojtár Endre tanulmányai). A műalkotás témakör e tanulmányok elkészítésével nem 
merül ki, s hasznosnak látszana külső munkatársak bevonásával tanulmányokat készíttetni 
a mű morfológiai kérdései és a mű contant analysise témáiról. Ebben az évben jelentős előre
lépés történt az Adalékok a szocialista irodalomtudomány történetéhez c. tervmunka (témafele
lős: NyírŐ Lajos) végrehajtásában. A téma tervtanulmánya elkészült, s azt az Igazgatótanács 
külső szakértők bevonásával megvitatta. Ebben a munkában az osztály minden tagja részt 
vesz, s az anyaggyűjtés után a jövő év folyamán elkészítik tanulmányaikat. Az irodalom funk
ciója és sajátosságai c. (témafelelős: Szili József) téma tervtanulmánya elkészült, s azt az Osztály 
tagjai megvitatták. A tervek szerint három munkatárs végzett anyaggyűjtést e téma keretében. 

"Ebben az évben még jelentős mennyiségű munka akadt A XX. századi irodalomelméleti 
irányzatok c. tanulmánykötet szerkesztésével. A kötet megjelent és mind színvonala, mind 
témájának fontossága miatt hasznos lenne idegen nyelvű kiadása. 

Modern Magyar Irodalmi Osztály 

Az osztály munkaerejének zömét még 1970-ben is A felszabadulás utáni magyar irodalom 
története c. kézikönyv (szerk.: Tóth Dezső és Béládi Miklós) munkálataira fordította. A kötet 
befejezése mintegy három hónappal lépi át az 1970-es tervben megszabott határidőt (decem
ber 1). Ez a munka közben adódó űj feladatokat és az előre nem látható körülményeket (beteg
ség; kézikönyv három munkatársa év közben megvált az Intézettől) figyelembe véve, minden
képpen indokolt. Nagy gondot okozott azoknak az íróknak a történeti feldolgozása, akik 
a kézikönyv szerkezetében nem kaptak önálló portrét. Elsősorban a kisebb prózaírók értéke
léséről van szó, s ez esetben terjedelmileg óriási anyagot kellett végigolvasni a kézikönyvben 
viszonylag rövid fejezetek megírásához is. — A kötet 120 ív terjedelemben 200 író munkásságá
val foglalkozik, s átfogó képet ad az elmúlt negyedszázad magyar irodalmáról. A kézikönyv 
munkái mellett szükségszerűen háttérbe szorultak más tervmunkák. A József Attila kutatások 
(felelős: Szabolcsi Miklós) terén a József Attila monográfia II. kötetének írása szerepelt az 
ez évi programban. A szerző az írást elkezdte, de az e témára fordítható munkaidő nagy részét 
ez évben is az anyaggyűjtésre fordította. A szocialista irodalom története a felszabadulás előtt 
(felelős: Illés László—József Farkas) munkáinak szerzői, illetve szerkesztői (Illés László és 
Botka Ferenc) az év folyamán új munkakört vettek át a Petőfi Irodalmi Múzeumban, s így 
a két intézmény közös vállalkozásaként készülő kötetek folyamatos elkészítésére az eddigiek
nél is kedvezőbb lehetőség van. A Nyugat-kutatások (témafelelős: Bodnár György) keretében 
Varga József Ady kritikai kiadására koncentrált. A Portré-sorozat élő magyar írókról (téma
felelős: Béládi Miklós) kismonográfia-sorozat a belső és külső munkatársaktól érkezett kéz
iratok alapján 1971-ben megindítható. Az 1970-re tervezett portrékból teljesen elkészült 
Rába György Szabó Lőrinc-monográfiája, a többiből csak fejezetek készülhettek el, mivel a 
szerzők terven felüli kézikönyv-fejezetek megírására kaptak megbízást. 

Szervezetileg az osztályhoz tartozik a Szociológiai Kutatócsoport, amely ez évben Kemény 
István irányításával a magyar írók társadalmi helyzetével és szerepével foglalkozó felmérést 
végzett. Részint kérdőívvel, részint személyes interjúk segítségével folytatták kutatásaikat 
a csoport munkatársai. Az eddigi tapasztalatok a személyes interjúk előnyét mutatták, a kérdő
íves rendszerrel szemben. Az írásbeli kikérdezések rossz válaszolási aránya (15%) újabb interjú
kat tett szükségessé, s lelassította a munkát. A kutatás felmérő része előreláthatólag 1971 
közepére befejezhető. 

Ugyancsak az osztályhoz tartozik az Intézet megbízásos munkaként vállalt feladata: 
A magyar sajtó története c. mű elkészítése (témafelelős: Dersi Tamás). A tervek szerint az első 
három kötethez készítettek fejezeteket intézeten kívüli munkatársak. 
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Klasszikus Magyar Irodalmi Osztály 

A magyar irodalomtudomány és kritika története (főszerkesztő: Szauder József, szerkesztő: 
Tarnai Andor és Bodnár György) 1970-nel kilépett a kísérletező előtanulmányok korszakából 
és megindult a monográfia-sorozat fejezeteinek folyamatos megírása. Nem sikerült elérni az 
elkészült első fejezetek tanulsága szerint azt, hogy a monográfia-sorozat öt szerzője arányosan 
haladjon előre a munkával. Ennek oka egyrészt a feldolgozandó anyag eltérő jellege, másrészt 
az, hogy Kovács Kálmán csak az év legvégén kapcsolódott be a munkába. E fontos terv
munkát az Intézet osztályvezetői testülete azzal is támogatta, hogy június 24-én beszámolót 
kért az egyes kötetek állásáról. 

A magyar líra történetének főbb típusai keretében Németh G. Béla irányításával fiatal inté
zeti munkatársak és részben külső szerzők részvételével elkészült egy Arany János verselem
zéseket tartalmazó kötet, figyelemre méltóan magas tudományos színvonalon. A Petőfi és kora 
(témafelelős: Lukácsy Sándor) tervtéma a Petőfi-életrajz, a Petőfi irodalmi világnézete c. 
monográfia, a Petőfi kritikai kiadás, a Petőfi Okmánytár, az Erdélyi János monográfia és az 
Erdélyi János Fontes-kötetek munkálatait foglalja magában. Lényeges előrehaladás történt 
a Petőfi-, illetve az Erdélyi monográfiában, elkészült a Petőfi-kritikai kiadás első kötete, 
befejezés előtt áll a második. 1970 májusában az igazgatótanács határozata értelmében alakult 
így az osztály terve. Az elkészült és a folyamatosan végzett munkák mellett a vártnál lassab
ban haladt a Petőfi Okmánytár és az Erdélyi János Fontes-kötetek munkája, a gépelésre for
dítható anyagi keretek hiánya miatt. 

A már említett Petőfi kritikai kiadás (témafelelős: Kiss József) mellett a Vörösmarty Mihály 
Összes müvei kritikai kiadása (témafelelős: Horváth Károly) szerkesztési és korrektúra munkái 
folytak ez évben. 

XVIII. századi Kutatócsoport 

A csoport feladata A XVIII. századi magyar irodalom kutatása munkálatainak végrehajtása. 
Összetett és hosszú távon folyó tudományos programot hajt végre, amely publikációkban, 
tudományos vitákban, előadásokban realizálódik. Hivatalos szerkesztőmunkája azonban túl
terjed az Intézet határain. Ez év október 9—11-ig került sor a kutatócsoport és a debreceni 
egyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének közös rendezésében a debreceni Felvilágosodás 
Konferenciára. A Csoport részéről előadást tartott Szauder József. A Csoport keretében folyó 
textológiai munkák közül a Bessenyei kritikai kiadás (szerk.: Szauder József—Tarnai Andor) 
sorozat ciklus-, illetve kötet-terve elkészült. A Mikes Kelemen kritikai kiadás (szerk.: Hopp 
Lajos) harmadik kötete közvetlenül megjelenés előtt áll, a negyedik kötet lektorálás utáni 
javítása is elkészült. 

Reneszánsz-kutató Csoport 

A csoport munkája a Reneszánsz és barokk kutatások c. tervtémára koncentrálódik (téma
felelős: Klaniczay Tibor). 1970-ben a moszkvai Gorkij Intézettel közösen készítendő kötet 
ügyében megtörtént a végleges terv kialakítása, a témák és szerzők kijelölése és a szerzői 
felkérések kiadása. A kelet-európai reneszánsz irodalom c. munkának (szerk.: Varjas Béla) az 
előkészítése tovább haladt, megjelent a szerkesztő tollából a mű programtanulmánya francia 
nyelven, az Acta Litteráriában. A latin szövegkiadás-sorozat Pirnát Antal szerkesztésében 
meginduló vállalkozásának előkészítő munkálatai tovább folytak, s mivel a sorozat elődjének 
szerkesztője, Juhász László az év folyamán meghalt, a sorozat nagyobb arányokban és a 
korábbi folytatásaként való újraindítása vált szükségessé. A csoport eddigi legsikeresebb 
nyilvános vállalkozása a május 7-től 9-ig Sárospatakon rendezett Manierizmus-ülésszak volt. 
Ezen mintegy 50 szakember és 40 egyetemi hallgató vett részt, 14 előadás hangzott el. 

A Régi Magyar Költők Tára (szerk.: Stoll Béla) 7. kötetének sajtó alá rendezése befejező
dött (Holl Béla), a 9. kötet kézirata is elkészült már (Varga Imre). 

Nyugat-európai Kutatócsoport 

Az Összehasonlító Irodalomtörténeti Osztály két munkacsoportra történő felosztása — amint 
ezt az egyes csoportok idei munkateljesítménye mutatja — a gyakorlatban hasznosnak bizo
nyult. A csoportok létrehozása megszüntette az osztály heterogén jellegét, az egyéni munka
tervek összeállítása összhangban az Intézet tudományos célkitűzéseivel, lehetővé tette, hogy 
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a kutatók az érdeklődési körükhöz legközelebb álló vagy azzal egybeeső szakterületen foly
tassák munkájukat. A Nyugat-európai Kutatócsoport kiemelt munkája Az európai típusú 
irodalmak összehasonlító vizsgálata volt. A tervezett tanulmányok elkészültek (Horváth-
Lukács Borbála, Ferenczi László, Szegedy-Maszák Mihály, Kajtár Mária), s belekerülnek abba 
a Budapest—Párizs centrum munkáját megelőző, azt mintegy kiegészítő -kötetbe, amely 
nemzetközi együttműködéssel, Intézetünk gondozásában fog megjelenni. A Párizs—Budapest 
centrum ez évi üléseinek, tudományos vitáinak eredményekét elkészült a felvilágosodás utolsó 
szakaszával foglalkozó kötet részletes terve, amely e fontos irodalomtörténeti korszak elméleti, 
történeti és nyelvi problémákat egyaránt figyelembe vevő felmérést tükrözi. 1970 májusában 
I. G. Nyeupokojeva, a Gorkij Világirodalmi Intézet osztályvezetője és SŐtér István kutatási
együttműködési szerződést írt alá, amelynek keretében közös szerkesztésben egy romantika 
tanulmánykötet készül. A végleges terv, a teljes tematikával elkészült és már jelentős előre
haladás történt az egyes fejezetek (SŐtér István, Horváth Károly, Lukácsy Sándor) megírásá
ban is. A magyar és az európai romantika kutatása (témafelelős: Sőtér István) keretében elkészült 
Sőtér István tanulmánya, a marxista komparatisztika kérdéseiről. 

Kelet-európai Kutatócsoport 

A korábban megállapított ütemterv szerint a magyar—délszláv kapcsolattörténeti kötet 
(A magyar irodalom kapcsolatai más irodalmakkal, témafelelős: Vujicsics D. Sztoján) munká
latai az elképzeléseknek megfelelően alakultak, a kötet nyomdakész állapotban van. Sziklay 
László elkészítette a Párizs—Budapest centrum szerkesztésében készülő felvilágosodás-kötet 
keletközép-európai részeinek tervezetét. A csoport értekezletein megvitatta állandó munka
társai és a tervmunkájukkal hozzájuk beosztottak beszámolóit. Ezek közül kiemelkedik 
Sargina Ludmillának, az orosz szimbolizmusról szóló tanulmánya és Bor Kálmánnak Pest-
Buda és a szerb színjátszás kezdetei c. munkája. 

Bibliográfiai Csoport 

A Csoport szerkesztésében készülő 9 kötetből álló Bibliográfiai Kézikönyv munkálatai az 
1970-es évben jelentős mértékben előrehaladtak. A korábbi évek munkájában megmutatkozó 
negatívumokat részint a munka átszervezésével, részint személyi változtatásokkal zömében 
sikerült kijavítani. Az egyes kötetek állása a következő: A Régi Magyar Irodalom kötet (szerk.: 
V. Kovács Sándor, Stoll Béla, Varga Imre) elsősorban Stoll Béla energikus munkájának ered
ményeként befejeződtek a 3 tagú szerkesztői kollektíva által létrehozott kötet munkái. Az ívekre 
gépelt, nyomdakész állapotban levő anyag lektorálását Klaniczay Tibor befejezte. A kötet 
anyaga előreláthatólag 1971 első negyedében nyomdába kerül. A Felvilágosodás és Reform
kori kötet (szerk.: Kókay György) szerkesztője 1970 őszén cédulaformában lektorálásra bocsá
totta a kötet általános részének anyagát. Ez év végére elkészült a személyi rész anyaga is. 
A kötet lektora Solt Andor. A XIX. század második felének irodalma (a Kézikönyv 3—4. kötete) 
(az általános rész szerkesztője: Horváth Károly, a személyi részé: H. Törő Györgyi) c. kötet 
általános részének problémái változatlanul megoldatlanok. Az általános rész szerkesztője 
Horváth Károly, munkáját nehezítik terven felüli intézeti munkái, s így nem tudja az évi 
munkatervében szereplő időt biztosítani, bibliográfiai munkáira. Feltétlenül megoldást kell 
találni e kötet helyzetének rendezésére, nehogy fennakadások következzenek be a Bibliográfiai 
Kézikönyv megjelenésében. A korszak személyi anyagának szerkesztését is zavarja az általá
nos rész stagnálása, másrészt az a körülmény, hogy 1969 ősze óta nincs a kötetnek lektor
instruktora. 

A Bibliográfiai Kézikönyv 5., 6. és 7. kötete (szerk.: Vargha Kálmán) anyagának gyűjtése, 
kontrollja és rendezése párhuzamosan folyt. Az Intézet vezetőségének 1970 elején született 
döntése alapján az e kötetekben szereplő írók száma jelentős mértékben megnőtt, a tervezett 
199 helyett 885 író bibliográfiáját fogja tartalmazni. 

Könyvtár és Dokumentációs Osztály 

A Könyvtár (osztályvezető: Bor Kálmán) a napi feladatok ellátásán túl ez évben tovább
folytatta és lényegében befejezte a rekatalogizálás munkáját, feldolgozva valamennyi iroda
lomtudományi szak monográfia-részét. A dokumentáció folyamatosan feldolgozta a külföldi 
és hazai szakirodalmat. 
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Az Intézet mint tudományos műhely tevékenysége 

Az elmúlt évekhez hasonlóan 1970-ben is nagy erőket összpontosított az Intézet jelentős 
kollektív munkában készülő vállalkozásaira, melyek természetes keretül szolgáltak több 
kutató alkotó együttműködéséhez (A felszabadulás utáni magyar irodalom kézikönyve, 
Bibliográfiai kézikönyv, a nemzetközi kapcsolatok keretében készülő munkák és az elméleti 
kutatások). Ugyanakkor egyre inkább érvényre jutott a tudományos kutatásnak egy másik 
formája, amely nem egyetlen alkotás létrehozását tűzte ki célul, hanem hosszútávú kutató
programok végrehajtását — több egyéni tanulmány, illetve könyv elkészítésével. Ez jelle
mezte az 1969-ben létrehozott, de 1970-ben stabilizálódott kislétszámú kutatócsoportokat 
(Reneszánsz, XVIII. századi, illetve kelet-európai kutatócsoport), amelyekben a tapasztala
tok szerint a legjobb feltételek biztosíthatók a kutatás egyéni-műhely-jellegének összekapcso
lására. Ez a folyamat az Intézet soronlevő feladataiból következik, s az eddigieknél tágabb 
lehetőséget ad az önálló kutatómunkára. 4—5 azonos szakterületen dolgozó kutató egy csopor
ton beiül a rendszeres megbeszéléseken, vitákon az eltérő egyéni módszerek tapasztalatait 
összegezheti, és kialakíthatja a program egységes arculatát. Az Intézet egészét tekintve azon
ban ilyen szoros együttműködés nem képzelhető el, márcsak a nagyfokú specializálódás miatt 
sem. Vannak viszont olyan kérdések, amelyek egyformán érdekelnek mindenkit, különös 
tekintettel arra, hogy az elmúlt években a magyar irodalomtudomány más műhelyeihez 
hasonlóan, Intézetünkben is megfigyelhető volt az eltérő kutatási-, műelemzési módszerek 
kialakulása. 1971-ben az Intézet plenáris értekezletet rendez a módszertani problémák meg
vitatására. 

1970-ben a rendszeresen tartott osztály- és csoportértekezleteken, vitákon kívül több össz-
intézeti, illetve országos jelentőségű rendezvényünk volt. Február 11-én intézeti plenáris 
értekezlet tárgyalta meg az 1969-es működési beszámolót és az 1970. évi tervet. Április 22-én 
kibővített osztályvezetői értekezlet foglalkozott A szocialista irodalomtudomány története c. 
új kutatási program tervével. Április 9-től 11-ig tartott a szegedi Novella-elemző Szimpózium, 
amelynek rendezésében és előadásaiban is jelentős szerepe volt Intézetünknek, a szervezés ""* 
nehéz munkája Hankiss Elemérre hárult. Május 7-től 9-ig tartott a Reneszánsz-kutató Csoport 
Manierizmus-ülésszaka Sárospatakon, amelyet Komlovszki Tibor szervezett, s amelyen elő
adást tartott Klaniczay Tibor és Varjas Béla. Október 9-től 11-ig Debrecenben tartotta meg 
a XVIII. századi kutatócsoport és a debreceni egyetem közös rendezésű vitáját, amelyen Szau-
der József tartott előadást. Az MTA 1970. évi tudományos ülésszakán Szabolcsi Miklós tartott 
nagy sajtóvisszhangot kiváltó előadást, Szocialista tudat ~ szocialista közízlés címmel, s a hozzá
szólók között volt Miklós Pál és Bodnár György is. 

Az intézeti kutatók munkájának elismerése, hogy két munkatársat soroltak át tudományos 
főmunkatárssá (Pirnát Antal és Fenyő István), két segédmunkatársat pedig tudományos 
munkatárssá (Szegedy-Maszák Mihály és Szabó B. István). Szauder József tudományos 
tanácsadót az MTA levelező tagjai sorába választotta.' 

Ez évben kandidátusi disszertációját Intézetünk tagjai közül Rába György védte meg, 
így jelenleg 28 minősítéssel rendelkező kutatója van Intézetünknek. 

Az Intézet tudományos publikációs tevékenysége 

Az Intézet munkatársai a magyar szépirodalmi és szaktudományi folyóiratok rendszeres 
tanulmány- és cikkírói, s gyakran szerepelnek publikációikkal külföldi folyóiratokban is. 
Könyvsorozatain és folyóiratain keresztül viszont az Intézet nyújt közlési lehetőséget a magyar 
irodalomtudomány nem intézeti kutatóinak is. Az egyre növekvő feladatokat figyelembe véve 
különösen szembetűnő, mennyire rossz munkakörülmények között tartják állandó magas 
színvonalukat az Intézet folyóiratai. 

1970-ben intézeti és Intézeten kívüli folyóiratokban, lapokban, az Intézet munkatársainak 
tollából 245 szakmai jellegű cikk, tanulmány jelent meg, továbbá 110 népszerűsítő jellegű 
kulturális vonatkozású cikk. Idegen nyelven 28 tanulmány jelent meg intézeti szerzőktől. 
Ezek a számok is bizonyítják, hogy Intézetünk szűkebb tudományos tevékenységén túl, 
milyen jelentős szerepet vállal az ország kulturális-szellemi életében. 

• 

Az Intézet belső munkaszervezésének problémái és kapcsolatai az irányítószervekkel 

Az Intézet tudományos tevékenysége, kutatási programjainak széles köre meghatározza 
szervezeti felépítését, az új feladatok új szervezeti kereteket alakítanak ki. 1970 volt az első 
éve az újonnan alakult kutatócsoportok munkájának, s a tapasztalatok feltétlenül kedvezőek. 
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Jelenleg a nagyobb belső és külső gárdával dolgozó XX. századi osztály és Bibliográfia kivéte
lével (mindkét esetben a feladatok indokolják a létszámot), osztály- és önálló csoport létszáma 
és tevékenységi köre között nincs lényegi különbség. Az Elméleti és a Klasszikus Magyar 
Osztály mellett a Reneszánsz, a XVIII. századi, a Kelet-európai és a Nyugat-európai Kutató
csoport is önálló kutatási egység. Jelentőségüket, vitalitásukat és eredményességüket máris 
több tény bizonyítja, hazai és nemzetközi szimpóziumok rendezése, könyvkiadási munka, a 
nemzetközi kapcsolatok intenzív fejlesztése. A belső szervezeti formáknak, a tudományos 
igényeket követő változása feltétele az eredményes munkának, de megnöveli az Intézet veze
tésére háruló feladatokat is. A szakmai jellegű kérdésekben, az osztályvezetői értekezlet tölt 
be irányító-koordináló szerepkört. 1970-ben többek között megvitatta A szocialista irodalom
tudomány története, a XIX. századvég és a XIX. századi kutatás, a Kritikatörténet, a Biblio
gráfia, A felszabadulás utáni kézikönyv, az Irodalomszociológia és a Sajtótörténet kérdéseit. 
Az egyes témák megvitatásában érdekelt szakértők bevonása az osztályvezetői értekezlet 
munkájába eredményesnek mutatkozott. Az igazgatótanács évi programja rendkívül válto
zatos volt. A folyamatosan felgyülemlő szervezeti, személyi és anyagi kérdések megvitatása 
nagyon sok időt kívánt, de ezek minden esetben kikerülhetetlen döntést igénylő problémák. 

Az Intézet kapcsolata a gyakorlati élettel 

Az Intézet tudományos és publikációs tevékenysége során számos intézménnyel alakított 
ki rendszeres kapcsolatot. Kutatási együttműködés jött létre a Filozófiai-, a Történettudo
mányi Intézettel és a Szociológiai Csoporttal, a Petőfi Irodalmi Múzeummal, a MUOSz-szal 
és a Párttörténeti Intézettel. Előadások, szemináriumvezetések révén Intézetünk vezetői és 
több munkatársa tartanak kapcsolatot a budapesti és a szegedi egyetemmel. Több munkatárs 
vesz részt a TMB szakbizottságaiban, az Irodalomtudományi Bizottságban, a Modern Filológiai 
Bizottságban, a Stilisztikai Munkabizottságban, a Textológiai Munkabizottságban, szépiro
dalmi folyóiratok szerkesztő bizottságában, a TIT vezetőségében és az MRT-nél. 

A felsőbb párt- és állami szervektől érkezett megbízások alapján az Intézet jelentős kultúr
politikai tevékenységet folytat, Sőtér István és Szabolcsi Miklós tagjai az MSZMP KB Kulturá-
lis-Elméleti Munkaközösségnek. Az MSZMP KB Tudományos Közoktatási és Kulturális 
Osztálya számára fontos anyagokat készített az Intézet a pártkongresszus előkészületei során, 
s rendszeresen tájékoztatta a szomszédos országok magyar nyelvű sajtójának munkájáról. 

Az Intézet nemzetközi kapcsolatai 

Az irodalomtudomány fejlődése egyre inkább megköveteli, hogy kutatói szinte évről évre 
fokozottabb mértékben nemzetközi összefüggéseiben lássák kutatásaik tárgyát. Ez a tény 
még a legsajátosabb „nemzeti" témákról írókat is arra kényszeríti, hogy bizonyos mértékben 
az Összehasonlító irodalomtudomány művelői is legyenek. Ennek a megállapításnak frappáns 
bizonyítéka az, hogy a Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság (AILC) 
tagjainak többségét nem a szorosabb értelemben vett összehasonlító irodalomtörténészek 
alkotják, hanem az egyes szak-diszciplínák képviselői. 

1970-ben 36 munkatársunk járt külföldön, 63 esetben, összesen 44 hónapig (+ Vajda György 
Mihály vendégprofesszorsága 12 hónapig). A különböző egyezményes és egyezményen kívüli 
tanulmányutak keretében Intézetünk munkatársai elsősorban a szocialista országok kutató
helyeit keresték fel. A Szovjetunióban két munkatársunk: Bojtár Endre (Litvánia) és Ferenczi 
László (Örményország) jártak hosszabb tanulmányúton. Szorosabb értelemben vett kutató
munkájukon kívül feladatuk volt a tudományos és kulturális kapcsolatok kibővítése is. 
Csehszlovákiában Sziklay László, Varga Imre, Tarnai Andor, Kókay György és Varjas Béla 
végeztek kutatómunkát. Romániában József Farkas, Lengyelországban Horváth Károly, 
Jugoszláviában Vujicsics D. Sztoján jártak hosszabb tanulmányúton. Az újvidéki Hungaro
lógiai Intézet évente két munkatársunkat fogadja rövidebb tanulmányútra, 1970-ben Fenyő 
István és Pomogáts Béla utaztak ki. A zágrábi Tudományos Akadémia meghívására Klaniczay 
Tibor ig. h. két hetet töltött Zágrábban és Rijekában, a ljubljanai Szlovén Akadémia Sziklay 
Lászlót és Vujicsics D. Sztojánt hívta meg rövidebb tartózkodásra. Ezeknek az utazásoknak 
inkább tudományszervezési és kapcsolatfejlesztési feladatuk volt. A nyugati országok közül 
elsősorban Ausztriában végeztek kutatásokat munkatársaink. József Farkas két hónapot, 
Juhász Ferencné három hetet töltött Bécsben. Franciaországban Nyírő Lajos háromhetes 
CNRS ösztöndíjjal végzett irodalomelméleti kutatásokat. Olaszországban Klaniczay Tibor és 
T. Erdélyi Ilona járt, kultúregyezményes ösztöndíjjal. Angliában Szabolcsi Miklós a British 
Council vendége volt két héten át. 
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Külföldi kutatók közül elsősorban szlovákokat, románokat és jugoszlávokat fogadtunk 
a kölcsönös egyezmények keretében. 

Az előző évekhez hasonlóan Intézetünk munkatársai több külföldi kongresszuson vettek 
részt. Első helyen említjük meg a Nemzetközi összehasonlító Irodalomtudományi Társaság 
bordeaux-i kongresszusát, amelyen kilenc munkatársunk vett részt (Sőtér István, Szabolcsi 
Miklós, Klaniczay Tibor, Vajda György Mihály, Lukácsy Sándor, Nyírő Lajos, Ludmilla 
Sargina, Bene Ede, Hankiss Elemér). A magyar delegáció szereplése nagyban emelte nemcsak 
a hazai irodalomtudomány, hanem a marxista—leninista irodalomtudomány nemzetközi 
tekintélyét is. A III. Finnugor Kongresszust 1970 augusztusában Tallinban rendezték meg. 
Intézetünket hárman képviselték: Klaniczay Tibor, Nyírő Lajos és Kiss József. Előadásaik 
éppúgy, mint bordeaux-i delegációnk tagjainak előadásai, jelentős visszhangot keltettek. 
A társtudományok problémái iránti érdeklődés szellemében Lukácsy Sándor 1970 augusztusá
ban a moszkvai Történész Világkongresszuson vett részt, megfigyelőként. A nemzetközi Ita-
lianisztikai Társaság Bariban rendezett kongresszusán Klaniczay Tibor és Szauder József 
képviselték Intézetünket. Az újvidéki Hungarológiai Intézet 1970 novemberében rendezett 
szimpóziumot a magyar—délszláv összehasonlító irodalmi kapcsolatokról. Ezen a szimpóziu
mon Vujicsics D. Sztoján, Varjas Béla és Fried István tartottak előadást. 

Különös jelentőséget kell tulajdonítanunk annak a tudományos ülésszaknak, amelyet a 
velencei Fondazione Giorgio Cini rendezett Intézetünk Reneszánsz-kutató Csoportjával együt
tesen 1970 júniusában. Ezen az ülésszakon Intézetünk részéről Klaniczay Tibor és Pirnát Antal 
tartottak előadást. A Fondazione Giorgio Cini szeptemberi háromhetes kurzusán Szörényi 
László vett részt. A tours-i Reneszánsz-kutató Intézet nyaranta rendezett ülésszakain több 
év óta vesznek részt munkatársaink. Ez évben Varga Imre utazott ki s tartott előadást. 

Több nemzetközi jellegű irodalmi konferencián vettek részt munkatársaink. így Szabolcsi 
Miklós a Nemzetközi Kritikusi Konferencián Barcelonában és a chicagói Pugwash találkozón. 
Béládi Miklóst az írószövetség küldte Moszkvába az irodalmi folyóiratok szerkesztőinek nem
zetközi konferenciájára. Hasonlóképpen az írószövetség kiküldetésében járt Fenyő István 
1970 novemberében Indiában és Szabó B. István 1970 nyarán a Szovjetunióban. Bodnár 
György Bukarestben, Brassóban és Sepsiszentgyörgyön járt az írószövetség tagjaként. 

Az 1969/70-es tanévben Vajda György Mihály a párizsi egyetem összehasonlító irodalom
történeti tanszékén működött, mint vendégprofesszor. Az 1970/71-es tanév első félévére a 
kanadai Alberta Egyetem hívta meg, ahol ugyancsak az összehasonlító irodalomtudomány 
tárgyköréből tart előadást. A római egyetem az 1970/71. tanévtől, több évi időtartamra Szauder 
Józsefet nevezte ki a magyar nyelv és irodalom vendégtanárává. Működését 1970 novemberé
ben kezdte meg. 

1970-ben több nemzetközi jellegű konferenciát, illetőleg tudományos tanácskozást rendezett 
Intézetünk. Nemzetközi részvétel szempontjából a legjelentősebb volt az 1970. november 3—5* 
között Mátrafüreden szervezett Középkelet-európai felvilágosodás sajátosságai c. szimpózium, 
amelyen belga, cseh, francia, német, osztrák, román és szlovák tudósok vettek részt. Az ugyan
csak 1970 novemberében rendezett Haladó írószervezetek a két világháború között c. tudományos 
tanácskozásra szovjet és NDK-beli tudósokat hívtunk meg. Mindkét szimpózium tudományos 
és szervezési szempontból egyaránt jól sikerült. 1970 novemberében látogatott el hozzánk 
a Német Tudományos Akadémia öttagú küldöttsége, G. Ziegengeistnek, az újonnan szervezett 
Irodalomtudományi Intézet helyettes igazgatójának a vezetésével. Látogatásuk eredménye
képpen együttműködési munkaterv aláírására került sor. 

A nemzetközi társaságokkal való kapcsolatunk ez évben is jelentős volt. Különösen az AILC-
ban végzett munkánkat kell kiemelnünk. Intézetünk igazgatóját: Sőtér Istvánt Bordeaux-
ban az AILC elnökévé választották. Ez többek között azt jelentette, hogy a hatalmas nemzet
közi tudományos társaságot három éven át Budapestről kell irányítani. Másrészt az AILC 
keretében működik Az európai irodalmak története c. vállalkozás Budapest—Párizs centruma, 
amelynek feladata a felvilágosodás utolsó szakaszával foglalkozó kötet megírása. 1970 folya
mán e centrum három ülést tartott. 

Az Intézet munkájával kapcsolatos egyéb közlendők 

Az Intézet munkakörülményei már évek óta távolról sem kielégítőek. A nem megfelelő 
elhelyezés, a néhány kutatószoba zsúfoltsága megnehezíti a kutatók és az áldozatos munkát 
végző adminisztratív személyzet, a tudományos segéderők tevékenységét. E körülmények 
figyelembevételével még jobban értékelnünk kell az Intézet dolgozóinak egyenletes, magas 
színvonalú munkáját. 

Varga László 
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A Reneszánsz-kutató Csoport 1970. évi munkája 

Az Irodalomtudományi Intézet tudományos tervében 1969 elejétől kezdve a reneszánsz
kutatás külön témaként szerepel. E korábban elhanyagolt területen sokoldalú munka indult 
meg, eleinte a Klasszikus Magyar Irodalmi Osztály keretén belül. A munka megkezdéséről, 
s az első félév eredményeiről 1969-ben már rövid tájékoztató is megjelent: ItK 1969, 522— 
523. 

1969 őszén a munka a megkezdett mederben haladt tovább. Folytatódtak az intézeti kutató
csoport és az egyetemek régi magyar tanszékeinek közös felolvasó ülései. 1969 végéig az alábbi 
-értékes és élénk eszmecserét kiváltó tanulmányok bemutatására került sor: 

Dán Róbert: A héber források szerepe az antitrinitarizmussal kapcsolatos polémiákban 
<Melius és Dudith) (szept. 17). 

Alexa Károly: A misztika stíluselemei a régi magyar költői nyelvben (okt. 8). 
Kardos Tibor: A Gritti-játék keletkezése (nov. 29). 
Tarnóc Márton: A magyar Justus Lipsius (nov. 26). 
Varjas Béla: Kovacsóczy Farkas feljegyzései és Szegedi Gergely (dec. 12., Debrecenben). 
Kovács József: Az európai emblematika és Lackner Kristóf (dec. 13., Debrecenben). 
1970. január 1-től az intézeti reneszánsz-kutatás szervezetében újabb fontos és nagy 

jelentőségű szervezeti változás történt. Megalakult az Intézet többi osztályától független, 
önálló Reneszánsz-kutató Csoport. Vezetője Klaniczay Tibor, helyettes vezetője Varjas Béla 
lett; tagjai pedig: Komlovszki Tibor, V. Kovács Sándor, Pirnát Antal, Stoll Béla és Varga Imre. 
A Csoport munkájának támogatására s terveinek a többi kutatóhellyel való jobb összehango
lása érdekében Tudományos Tanács is alakult a reneszánsz-kutatás néhány kiemelkedő szak
tekintélyéből. A Tudományos Tanács tagjai lettek: Bán Imre, Esze Tamás, Kardos Tibor, 
Keserű Bálint, Makkai László, Székely György, Tolnai Gábor — s az azóta elhunyt Trencsényi-
Waldapfel Imre. 

A Csoport e változás után kedvezőbb helyzetben folytathatta az 1969-ben elhatározott és 
megkezdett program megvalósítását. Az egyéni munkák közül V. Kovács Sándor a Mátyás-
és Jagello-kori humanista költőknek, Pirnát Antal az erdélyi aniitrinitarizmus kezdeteinek, 
Komlovszki Tibor a Balassi-vers formai kérdéseinek a vizsgálatában haladt jelentékenyen 
előre. Varjas Béla pedig megkezdte a XVI. századi magyar epikáról szóló monográfiájának 
munkálatait. Tovább folytatódtak a kelet-európai reneszánsz irodalomról készülő kollektív 
munka (szerk. Varjas Béla), és a moszkvai Gorkij Intézettel közösen készítendő, a reneszánsz 
elvi kérdéseiről szóló tanulmánykötet (szerk. N. I. Balasov—Klaniczay Tibor) szervezésének 
és előkészületeinek munkálatai. Az előbbiről megjelent francia nyelven Varjas Béla program
tanulmánya (Acta Litteraria 1970, 135—150); az utóbbi esetében pedig megtörtént a szerzők 
és témák végleges kijelölése mind szovjet, mind magyar részről. A magyarországi latin huma
nista irodalom alkotásainak közzétételére tervezett sorozatnak a tervét kidolgozta Pirnát 
Antal, a sorozat szerkesztője. Két kötet munkálatai (Vitéz János művei Boronkai Iván, illetve 
Ransanus Epitome-}a Kulcsár Péter gondozásában) már meg is kezdődtek. 1970 folyamán a leg
látványosabb eredményt a Csoport égisze alatt folyó munkálatok között az RMKT (szerk. 
Stoll Béla) tudja felmutatni: megjelent az V. kötet (Szombatos énekek, kiad. Varjas Béla); 
nyomdába került a VI. kötet (Szenei Molnár Albert versei, kiad. Stoll Béla); elkészült a VII. 
kötet (Katolikus egyházi énekek, kiad. Holl Béla), s befejezés előtt áll a IX. kötet (1630— 
1650 közötti történeti énekek, kiad. Varga Imre); a befejezetlen XVI. századi sorozat soron 
következő kötetének előkészítését pedig megkezdte Varjas Béla. 

A Csoport munkatársi körének bővítését tette lehetővé a középiskolai tanárok részére 
1969 őszétől kezdve bevezetett ösztöndíjrendszer. A Csoport ennek keretében két ösztöndíjas 
helyet kapott, s Alexa Károly és Merényi László kapcsolódhattak így munkájához. Alexa 
Károly a manierista vallásos prózairodalommal kezdett foglalkozni, Merényi László pedig 
Rimay János sztoicizmusával, illetve prózájával. Minthogy Alexa Károly 1970 elején az ELTE 
Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékére került tanársegédnek, ösztöndíjas helyéreSarkadyné 
Obermayer Erzsébet került, aki a padovai egyetem XV—XVI. századi magyar diákjainak vizs
gálatát, a velük kapcsolatos adatok összegyűjtését kezdte meg. 

1970 folyamán tovább folytatódott a Csoport és a tanszékek közös vitaülés-sorozata. Az év 
során az alábbi előadások megtartására került sor — az előző évihez hasonló érdeklődéstől 
kísérve: 

Bán Imre: Károlyi Péter poétikája és a magyar poétikai irodalom kezdetei (jan. 14). 
Ritoók Zsigmondné: A Balassi-komédia keletkezésének körülményei (febr. 11). 
Csapodiné Gárdonyi Klára: Vitéz János könyvtára (márc. 11). 
Jenéi Ferenc: Beniczky Péter és a manierizmus (ápr. 15). 
Bottá István: Huszár Gál Debrecenben (máj. 27). 
V. Kovács Sándor: A humanista Lászai János (Élete és versei) (jún. 24). 
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Makkai László: A magyarországi reneszánsz tudomány- és technikatörténeti problémái 
{szept. 23). 

Kathona Géza: A tolnai iskola a reformáció korában (okt. 21). 
Dán Róbert: A Bogáti-kérdés (nov. 13, Szegeden). 
Balázs Mihály: A magyar szombatosság szláv kapcsolatai (nov. 13, Szegeden). 
Kulcsár Péter: Heltai Gáspár krónikája (nov. 14, Szegeden). 
Horváth Iván: A gondolat-ritmus kérdése a XVI. század költői nyelvében (dec. 16). 
A Csoport életének legjelentősebb eseménye a tanszékekkel közösen 1970. május 7—9-én 

rendezett sárospataki manierizmus-ülésszak volt. E nagysikerű találkozó előkészítése és meg
szervezése Komiovszki Tibor érdeme volt. Az ülésszak programjának és eredményeinek ismer
tetésétől itt eltekintünk, minthogy az olvasható az ItK 1970. 4. számában, amely valamennyi 
elhangzott előadás szövegét is közli. 

Bár nem a Csoport hatáskörébe tartozott, de a Csoport vezetőjének a feladata volt az 1970. 
június 11 —14-én Velencében, „Venezia a Ungheria nel Rinascimento" címen megrendezett 
konferencia hazai előkészítése. E nagyjelentőségű találkozó a Fondazione Giorgio Cini és a 
Magyar Tudományos Akadémia égisze alatt jött létre, mintegy 30 olasz és mintegy 20 magyar 
szakember részvételével. Magyar részről az alábbiak — köztük a Reneszánsz-kutató Csoport
nak, illetve Tudományos Tanácsának több tagja — tartottak előadást: Bán Imre, Benda Kál
mán, Bónis György, Csapodiné Gárdonyi Klára, Kardos Tibor, Klaniczay Tibor, Köpeczi Béla, 
Kulcsár Péter, Nagy László, Nyerges László, Pirnát Antal, Rázsó Gyula, Szegfű László János, 
Székely György, Teke Zsuzsa, Tolnai Gábor, Zimányi Vera. A konferencia vendéglátója a Fon
dazione Giorgio Cini volt, mely Vittore Branca főtitkár jóvoltából kiváló feltételeket teremtett 
a komoly tudományos tanácskozás számára. A magyar delegációt Köpeczi Béla, az MTA 
főtitkárhelyettese vezette. Az ülésszak anyagát a Fondazione Giorgio Cini fogja publikálni. 

A Reneszánsz-kutató Csoport igen nagy súlyt kíván helyezni a nemzetközi kapcsolatok 
kiépítésére. Ennek érdekében a Csoport megalakulásáról, szervezetéről, működéséről és tervei
ről rövid nyomtatott tájékoztatót adott ki francia nyelven, melyet megküldött számos kül
földi intézetnek és szakembernek. A magyarországi reneszánsz-kutatás új műhelyének a létre
jötte kedvező nemzetközi visszhangot váltott ki: mind egyes intézetek, mind pedig egyes 
tudósok üdvözölték a Csoport megalakulását, felajánlva együttműködésüket és támogatásu
kat, (így: a Szovjetunióból, Romániából, Lengyelországból, az NDK-ból, Olaszországból, 
Svájcból, Franciaországból, Belgiumból, az Egyesült Államokból.) A nemzetközi kapcsolatok 
szervezettebbé tétele végett az Intézet vezetőségének, illetve a Magyar Tudományos Akadémiá
nak a hozzájárulásával a Csoport kérte felvételét a reneszánsz-kutató intézetek nemzetközi 
szövetségébe (Fédération des Sociétés et Instituts pour l'Etude de la Renaissance). A Fédéra-
tion 1970. augusztus 22-én Moszkvában tartott közgyűlésén egyhangúlag el is fogadta a Csoport 
csatlakozását. 

Klaniczay Tibor 

A romantika-munkacsoport vitaülése 

A MTA Irodalomtudományi Intézetének romantika munkacsoportja 1970. október 21-én 
ülést tartott. Az értekezleten Lukácsy Sándor ismertette annak a tanulmánynak téziseit, ame
lyet Liberalizmus—romantika—szocializmus címmel az Intézetnek a SzUTA Gorkij Világiro
dalmi Intézetével közösen tervezett tanulmánykötete számára készít, majd az előadást széles
körű vita követte. 

Az előadó hangsúlyozta, hogy mindenekelőtt a szemantikai fogalmak tisztázását tartja 
szükségesnek, mivel a liberalizmus fogalma körül igen nagy a konfúzió. Jellegzetes példája 
ennek, hogy míg egyfelől Joseph De Maistre a cári Oroszország kormányzatát minősítette 
liberálisnak, addig Vajda Péter „minden elnyomott szabadságtörekvésével" tartotta egyértel
műnek a liberalizmust. A fogalmi tisztázást Lukácsy Sándor szerint tartalmi jegyek alapján 
kell megteremteni. A továbbiakban azt fejtette ki, hogy a liberalizmus ősi jelszava — „szabad
ság és tulajdon" — egyszerre irányult a feudalizmus és a szocializmus ellen. Polgári szabad
ságról és polgári tulajdonról volt szó mindig a liberálisoknál. Az új doktrína létrejöttének fel
tételét pedig főként abban a felismerésben jelölte meg az előadó, mely szerint az emberek az 
anyagi javak maximális újratermelésére fordíthatják erejüket, ha megadatik számukra az 
egyéni kezdeményezés szabadsága. Ennek megfelelően a liberalizmus jellege mindig antieta
tista, individuális, antiintervencionista — jóllehet a liberális burzsoázia ezeket az elveket, 
valahányszor érdekei kívánták, szegre akasztotta. 

Referátuma következő részében az előadó arról szólt, hogy a liberalizmus az egyenlőséget 
csak mint törvény előtti egyenlőséget hajlandó elismerni. Az amerikai Függetlenségi Nyilatko 

dyö 



zatban például nincs szó egyenlőségről, Mirabeau pedig hangsúlyozza, hogy a törvény előtti 
egyenlőség nem azonos a vagyoni egyenlőséggel. E szempontból jellegzetes, hogy 1793-ban 
a Konvent az emberi jogok új deklarációjába az alapvető emberi jogok közé elsőként az egyen
lőséget vette fel, s csak utána a szabadságot. Buonarotti s hívei szerint a szabadság egymagá
ban szofizma, mit se ér egyenlőség nélkül. A buonarottiánus kritika a legélesebb és a legkövet
kezetesebb a liberalizmus ellenében. Éppen ezért a politikai gondolkodás alapvető ellentét
párjai így állíthatók fel: szabadság—egyenlőség; magántulajdon—köztulajdon; szabad konkur-
rencia — kötött gazdálkodás. Az előadó érvelése szerint a határ nem liberalizmus és radikaliz
mus közt húzódik — a radikálisok is a liberálisok körébe tartoznak l —, s nincs igazi ellentét 
a liberalizmus és a republikánus felfogás között sem. 

Előadása második felében az utópista szocializmus és a romantika fogalmának kritikai 
értelmezésére tett kísérletet Lukácsy Sándor. Kifejtette, hogy az utópista szocializmus nem 
Marx és Engels tudományos érvényű terminusa, s ő a maga részéről ezt a kifejezést mai értelmé
ben tudománytalannak, használhatatlannak tartja. Nem minden Marx és Engels előtti szocia
lista, kommunista — utópista. Blanqui például egész életében az utópisztikus megoldások 
ellen hadakozott. A romantikus irodalom pedig sem a liberalizmussal, sem a szocializmussal 
nem azonosítható. A romantikát támadták a liberálisok is, nemcsak a konzervatívok; a romanti
kát nem lehet pártokhoz, eszmeáramlatokhoz való viszonya alapján minősíteni. Az a lénye
ges, hogy értelmezésénél lássuk: milyen társadalmi talajon jön létre a romantika, hogy mindig 
konkréten vizsgáljuk funkcióját, jellegét. A romantika nem a francia forradalom igenlése és 
nem is tagadása, a romantika a francia forradalom és az ipari forradalom nyomán létrejött 
új társadalmi helyzet irodalmi lereagálása. 

A kibontakozó vitában először Spira György szólt hozzá az előadáshoz. Hangsúlyozta, 
hogy a végső következtetéseket elfogadja, ugyanakkor azonban sok megállapítással nem ért 
egyet. A magántulajdon táborát szerinte tovább kell differenciálni, hogy ellentétek húzódnak 
meg ugyanis a magántulajdon hívei között. Míg a liberálisok lehetőleg törvényes, parlamentá
ris módszerekhez ragaszkodnak, a radikálisok nem, a demokratákat pedig nemcsak a módsze
rek különböztetik meg a liberálisoktól. A demokraták hajlandók a tulajdon bizonyos korláto
zására, más elosztására. Liberális az, aki a korlátlan magántulajdon híve, „törvényes" 
eszközökkel; radikális, aki ugyanezt akarja, de forradalmi eszközökkel; demokrata, aki 
magántulajdont akar, de másfajta elosztással. Nem lehet szerinte minden történelmi személyi
séget egyik vagy másik skatulyába beszorítani, nem szerencsések a túl merev és túl tág kate
góriák. 

Hozzászólásában Trócsányi Zsolt is nagyobb mérvű differenciálást tartott szükségesnek 
a liberalizmus minősítésénél. A kispolgári demokratákat megítélése szerint meg kell külön
böztetni az agrárdemokratáktól, mivel a kispolgári demokraták rendelkeztek tulajdonnal. 
Felhívta a figyelmet a nacionalizmus kérdésének fontosságára, s annak végiggondolására, 
hogy melyek a liberalizmus fejlődésének kelet-európai, s azon belül magyar specifikumai? 
Gálái László a romantika-fogalom szemantikai elemzésének elvégzését javasolta, s annak a 
nézetének adott kifejezést, hogy a romantika ideológiai alapjainak megítélésében Lukácsy 
Sándor túlságosan szigorú. Szabad György hozzászólása mindenekelőtt a felvilágosodás és a 
liberalizmus kapcsolatára emlékeztetett. Kifejtette továbbá, hogy a liberalizmus széles érte
lemben a polgári átalakulás alapvető eszmeáramlatának fogható fel, Nyugat-Európában pedig 
a francia forradalom teremtette polgári alapok korszerűsítése-megerősítése ideológiájának. 
Véleménye szerint megítélésénél a konzervatív oldalt sem szabad elhanyagolnunk. Ami a 
romantikát illeti, értelmezésében szerinte a régi rend elleni harc a döntő, az, hogy a liberaliz
mus és a romantika egyaránt az adott rend megváltoztatása érdekében lépett fel. Szegeáy-
Maszák Mihály az angol romantika és liberalizmus elemzéséből levonható tanulságokról, az 
angol liberálisok 1830 utáni polarizálódásáról, továbbá a romantika teremtette óriási szókincs
gyarapodásról szólt, míg Oltványi Ambrus hozzászólásában főként az előadás erényeit emelte 
ki. A romantika kérdésében teljesen csatlakozott Lukácsy álláspontjához, a romantika szerinte 
is sokkal tágabb kategória a liberalizmusnál, pozitíve nem definiálható. Nem értett egyet 
Szabad György romantika-értelmezésével — a romantikát szerinte nem lehet sem a liberaliz
mushoz, sem a szocializmushoz kapcsolni —, s nem tartotta elfogadhatónak a Spira György 
nyújtotta eszmetörténeti rendszerezést sem. 

Sőtér István igen megfontolandónak ítélte meg a történész kollégák tanácsait. Elsősorban 
arról szólott, hogy a romantika kortársi jelenség a liberalizmussal, érvényesülése több iroda
lomban a liberalizmussal érintkezik. Megértéséhez a direkt politikai elhatárolás nem sokat 
nyújt, a romantika és a liberalizmus kapcsolatát mindig dialektikusan kell vizsgálni —, az 
árnyalatok nem közömbösek. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kutatásnak a liberalizmus 
funkcióját a különböző adott helyzetekben érdemes elemeznie, továbbá a felvilágosodás és a 
liberalizmus összekötő szálaira, mely még Franciaországban is megfigyelhető, nálunk pedig 
az irodalomnak elsőrendű összetevő jelensége. Nálunk a felvilágosodás nemcsak elkésett, de 
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tovább is élt, mélyrehatóan befolyásolva a hazai romantika mozgását. Fenyő István elismerést. 
érdemlőnek tartotta az elvégzett fogalmi tisztázó munkát, ugyanakkor bizonyos kérdésekben 
ellenvetéseket fogalmazott meg az előadóval szemben. Úgy vélte, hogy nem szerencsések az 
általános meghatározások, a körülhatárolt definíciók: szerinte már a magyar fejlődés is azt 
mutatja, hogy a konkrét életművek és problémakörök túlnőnek e meghatározásokon. Spira 
György fogalmi-rendszerezését hajlékonyabbnak, differenciáltabbnak érezte az előadóénál. 
A továbbiakban arra utalt, hogy a liberalizmusnak Lukácsy Sándor által adott kategóriája 
szűk az olyan jellegű életművek esetén, mint amilyen a Vajda Péteré, s Eötvöst sem lehet 
teljes egészében e kategóriába sorolni. Egyetértett azzal, hogy a romantikát nem szabad 
egyetlen eszmeáramlathoz kötni, de hozzátette: számolni kell azzal, hogy a liberalizmus és 
a romantika számos országban párhuzamosan törekedett az adott rend megváltoztatására. 
Vörös Károly is akként vélekedett, hogy a liberalizmus és a romantika esetén egy adott fejlő
dés két oldaláról van szó. Emlékeztetett arra, hogy a továbbiakban az irodalomtörténészek 
feladata lenne a liberalizmus problémakörének vonatkozásában egyes műalkotások konkrét 
elemzésének eredményeit kamatoztatni. Felhívta a figyelmet egyszersmind az írói életművek 
vizsgálatának múlhatatlanságára, továbbá bizonyos társadalompolitikai vizsgálatok elvég
zésére. 

Válaszában Lukácsy Sándor öt kérdést emelt ki a vita anyagából: az árnyalás szükségessé
gét, a nacionalizmus problémáját, a felvilágosodásét, a kapitalizmus feudális kritikájának 
szocialista felhangjaiét s az Eötvös-típusú szocializmus-közvetítők szerepét. Egyetértett 
azokkal, akik az árnyalás fontosságát hangsúlyozták. A radikális, demokrata kifejezések lét
jogosultságát nem vonta kétségbe, de ezeket továbbra is a liberalizmus fogalomkörébe utalta. 
Hangsúlyozta, hogy a liberalizmus és a nacionalizmus összefüggésének problémáját szándéko
san mellőzte: nem érzi ugyanis azonos közegben mozgónak a két problémát. Elismeri persze, 
hogy van összefüggés: a polgári magántulajdon nagyon szereti a nemzeti piacot. Ami a fel
világosodás és a liberalizmus összefüggését illeti: azonosságot és különbözőséget is lát egy
szerre. A liberalizmusnak nincs külön filozófiája: filozófiáját a felvilágosodásban kell keresni. 
Egyetértett Szabad Györggyel abban, hogy a kapitalizmus feudális kritikájával a jövőben 
foglalkozni kell. A szocializmus közvetítőinek szerepével kapcsolatban arra emlékeztetett, 
hogy az a tény, miszerint Lukács Móric, Eötvös közvetítik a szocialista elméleteket, nem 
jelenti egyszersmind szocialistákká válásukat. Végül arra hívta fel a figyelmet, hogy a libera
lizmust De Ruggiero szerint sem lehet megkülönböztetni a radikálisok, demokraták elveitől. 

Fenyő István 

A középkelet-európai felvilágosodás szimpózium (Mátrafüred, 1970. november 3—5.) 

A XVIII. század, a felvilágosodás százada soha nem szűnik meg vonzani a társadalom
tudományok kutatóit. Nemcsak a franciák keresik és találják meg a „filozófusok századában" 
a mai Franciaország kialakulásának számos történelmi előfeltételét és szellemi forrását, 
hanem Középkelet-Európa népei is ebben a korszakban látják kibontakozni sokrétű és 
bonyolult módon mai nemzeti kultúrájukat. Ennek ellenére sem a magyar, sem a szomszédos 
népek tudománya nem tisztázta még megnyugtatóan saját felvilágosodásának problémáit. 
A hazai kutatásokat hosszú időn át gazdagította, s ugyanakkor be is árnyékolta a kétség
telenül nagy szerepet játszó francia s a kisebb mérvű német hatások vizsgálata. 

Beszélhetünk-e középkelet-európai felvilágosodásról? S ha igen, milyen jegyei és sajátos
ságai vannak? Ugyanaz a jelenség és eszme milyen formában tűnik fel az egyes népeknél? 
Elsősorban ezekre a kérdésekre kerestek választ a mátrafüredi nemzetközi középkelet-európai 
felvilágosodás szimpózium különböző tudományágakat képviselő belga, cseh, francia, német, 
osztrák, román, szlovák és magyar részvevői. 

Köpeczi Béla megnyitójában hangsúlyozta, hogy a felvilágosodás nagy politikai, társadalmi, 
ideológiai vonulatát csak interdiszciplináris módon lehet megközelíteni. Ennek az alapelvnek 
a szellemében Benda Kálmán a XVIII. századi magyar társadalomról, H. Balázs Éva a jozefi
nizmusról, Gáldi László a felvilágosodáskori magyar nyelvről, Horváth Károly a korabeli iro
dalmi áramlatokról, Mátrai László az eszmetörténeti problémákról, Sziklay László a nemzet 
és nemzetiség kérdéseiről tartott előadást. A referátumokat élénk vita követte. Ehelyütt még 
csak ízelítőt sem kívánunk adni a viták anyagából: az előadások és a viták elemző összefogla
lásai 1971-ben kötetben fognak megjelenni, az Akadémiai Kiadó gondozásában. 

A mátrafüredi szimpózium egyik főfeladata volt, hogy problémák felvetésével, s új kuta
tási területek kijelölésével előkészítse az 1972-ben, Bessenyei György munkássága kezdetének 
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kétszázadik évfordulója alkalmából Budapesten rendezendő nemz etközi felvilágosodás kong
resszust, amelynek központi témája éppen a középkelet-európai felvilágosodás lesz. 

A szimpoziont a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete rendezte, 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Francia Tanszékének közreműködésével. A tanácsko
zás meghívottjai közt voltak Werner Bahner (NDK, Berlin), Karel Krejcí (Prága), Adrian 
Marino (Kolozsvár), Roland Mortier (Brüsszel), Ján Tibensktf (Pozsony), Jacques Voisine 
(Párizs, Sorbonne) és Hans Wagner (Salzburg) professzorok, akik értékes hozzászólásaikkal 
nagyban elősegítették közös munkánk sikerét. 

A felvilágosodás-napok befejezése után a szimpózium részvevői Egerbe kirándultak, és 
megtekintették a város történelmi, művészeti emlékeit. 

Bem Ede 

Intézeti hírek 
(1970. augusztus 1 — 1971. május 31.) 

Bojtár Endre tudományos munkatárs, a 
Litván írószövetség meghívására 1970. július 
15-től augusztus végéig a Szovjetunióban 
járt tanulmányúton. Vilniusban egy litván 
nyelvű magyar költészeti antológia előkészí
tésén dolgozott. 

* 
A Magyarok Világszövetsége, a Magyar 

Tudományos Akadémia intézeteinek közre
működésével 1970. augusztus 1. és 15. között 
rendezte meg Anyanyelvi Konferenciáját, 
amelyre a világ minden részén élő magyar 
tudósok, írók és művészek jöttek el. A kon
ferencia külügyi előkészítő bizottságában 
Bene Ede képviselte Akadémiánkat. A kon
ferencia keretében Szabolcsi Miklós levelező 
tag a mai magyar irodalomtudományról és 
kutatásokról, Béládi Miklós tudományos 
munkatárs a mai magyar irodalomról tartott 
előadást. 

1970 augusztusában A. R. Joaniszjan, az 
Örmény Tudományos Akadémia alelnöke 
megbeszélést folytatott Intézetünkben Sza
bolcsi Miklós ügyvezető igazgatóval, Lukácsy 
Sándor osztályvezetővel és Tornai Andor 
tud. főmunkatárssal. 

* 
Lukácsy Sándor osztályvezető 1970 augusz

tusában részt vett a moszkvai Nemzetközi 
Történész Kongresszuson. 

* 
Béládi Miklós tudományos munkatárs, 

1970. augusztus 26. és szeptember 1. között a 
nyugat-németországi Bad-Marienbergben tar
tózkodott, ahol részt vett a Németországi 
Magyar Diákok Szövetségének 10. főiskolai 
hetén, és előadást tartott az utolsó negyed
század magyar irodalmáról. 

1970 augusztusának második felében ren 
dezték meg a szovjet-észtországi Tallinban 
a III. finnugor Nemzetközi Kongresszust. 
A kongresszuson előadást tartott Klaniczay 
Tibor levelező tag, igazgatóhelyettes, Nyírö 
Lajos osztályvezető, Kiss József csoport
vezető és Mariinkó András tudományos 
főmunkatárs. 

* 
A Nemzetközi összehasonlító Irodalmi 

Társaság (AILC) 1970. augusztus 31-től szep
tember 5-ig tartotta VI. kongresszusát, a 
franciaországi Bordeaux-ban. A kongresszu
son Intézetünk több munkatársa vett részt 
és tartott előadást. így Sőtér István akadémi
kus, az Intézet igazgatója, Szabolcsi Miklós 
lev. tag, ügyvezető igazgató, Klaniczay Tibor 
lev. tag, igazgatóhelyettes, Vajda György 
Mihály, Nyíró Lajos, Lukácsy Sándor osztály
vezetők, valamint Bene Ede külügyi titkár, 
Hankiss Elemér és Sargina Ludmilla tudo
mányos munkatársak. 

Az Összehasonlító Irodalmi Társaság a 
kongresszus utolsó napján, szeptember 5-én 
tartott közgyűlésén Sőtér István akadémikust 
hároméves időtartamra elnökévé választotta. 
Ez volt az első eset, hogy egy nagy nemzet
közi irodalomtudományi társaság magyar 
tudóst választott elnökévé. 

* 
Szabolcsi Miklós levelező tag, ügyvezető 

igazgató, 1970 szeptemberében részt vett a 
PUGWASH szervezet Chicagóban rendezett 
nemzetközi értekezletén. 

* 
Szörényi László tudományos segédmunka

társ 1970. szeptember 5-től 26-ig részt vett 
a velencei Fondazione Giorgio Cini ülés
szakán. 
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Dr. Miloslav Laiske, a Szlovák Tudomá
nyos Akadémia munkatársa, Intézetünk ven
dégeként 1970 szeptemberében tíz napot 
töltött Budapesten. 

* 
Szauder József levelező tagot, Intézetünk 

tudományos tanácsadóját, a római egyetem 
vendégprofesszorává nevezték ki az 1970— 
71. tanévtől kezdődően. 

* 
Kovács István intézeti gyakornok, Herder-

ösztöndíjasként az 1970—71. tanévben a 
bécsi egyetemen folytat tanulmányokat. 

* 
Fenyő István tudományos főmunkatárs, 

1970. szeptember 29. és október 8. között 
Újvidéken tartózkodott a Hungarológiai Inté
zet meghívására és a jugoszláviai magyar 
irodalom fejlődését tanulmányozta. 

* 
1970 októberében L. Aí. Bell, az Egyesült 

Államok-beli princetoni egyetem magyar 
származású irodalomtörténész kutatója kilenc 
hónapos tanulmányútra Magyarországra érke
zett. Kutatásait Sötér István akadémikus és 
Németh G. Béla kandidátus irányításával 
folytatja. Ugyanakkor Arany Toldi estéjé
nek angolra fordításához is végez előkészítő 
tanulmányokat. 

* 
Szabolcsi Miklós levelező tag, ügyvezető 

igazgató* az MTA és a British Academy 
közötti egyezmény keretében 1970. október 
8. és 25. között Angliában járt tanulmány
úton, melynek során különböző angol tudo
mányos ésíelsőoktatási intézményekkel ismer
kedett -meg. 

Vujicsics D. Sztoján tudományos munka
társ, 1970. október 20-án részt vett a belgrádi 
nemzetközi írótalálkozón. 

* 
Tarnai Andor tudományos főmunkatárs, 

1970. október 25. és november 2. között 
Pozsonyba« járt tanulmányúton és könyv
tári, valamint kézirattári kutatásokat vég
zett. 

* 
1970. október 26. és 30. között Intézetünk 

meghívására az NDK Irodalomtudományi 
Intézetének delegációja tartózkodott Magyar
országon, Gerhard Ziegengeist professzor, az 
NDK Irodalomtudományi Intézete ügyvezető 
igazgatója vezetésével. Beszámoltak Intéze

tük munkájáról és programjáról, valamint 
együttműködési szerződést írtak alá Intéze
tünkkel. A szerződést magyar részről Sőtér 
István akadémikus írta alá. 

* 
Vujicsics D. Sztoján tudományos munka

társ 1970. október 26. és november 8. között 
a zágrábi Irodalomtudományi Intézet meg
hívására Jugoszláviában járt tanulmány
úton és a XVI. századi horvát vígjáték tör
ténete tárgyköréből végzett kutatásokat. 

Az európai irodalmak története című 
AILC vállalkozás Párizs—Budapest centruma 
Jacques Voisine Sorbonne-i professzor és 
Sőtér István akadémikus elnökletével 1970. 
november 2-án ülést tartott Intézetünkben. 
Az ülésen részt vett Roland Mortier profesz-
szór (Bruxelles), Kar el Krejti professzor 
(Prága), Francois Mouret docens (Liverpool), 
Dániel Pageaux docens (Rennes). Az ülésen 
a centrum tagjai elfogadták a készülő „Au 
tournant des Lumiéres" kötet tervét. 

* 
1970. november 3., — 5-én Intézetünk 

Köpeczi Béla levelező tag elnökletévél, szim
póziumot rendezett Mátrafüreden, a közép
kelet-európai felvilágosodás és ezen belül a 
magyar felvilágosodás sajátosságairól. A szim
póziumon a különböző tudományágak magyar 
képviselői, valamint belga, cseh, francia, 
német, román és szlovák kutatók vettek részt. 
A szimpózium anyaga 1971 végén az Akadé
miai Kiadó gondozásában könyvalakban is 
meg fog jelenni. 

* 
1970. november 11 — 13 között Intéze

tünk nemzetközi konferenciát rendezett a 
a szocialista világirodalom kialakulásáról. 
Az ülésszak főrendezői Szabolcsi Miklós ügy
vezető igazgató és Illés László, a Petőfi 
Múzeum főigazgatója voltak. A konferenciát 
Sőtér István akadémikus nyitotta meg. Az 
ülésszak külföldi résztvevői között elsősor
ban szovjet, keletnémet és bolgár tudósok 
voltak. 

* 
Béládi Miklós tudományos munkatárs az 

írószövetség kiküldetésében 1970. november 
elején részt vett a szocialista országok iro
dalmi folyóiratszerkesztőinek moszkvai kon
ferenciáján. 

* 
Juhász Ferencné tudományos munkatárs 

1970. november 2-től 20-ig Bécsben folyta
tott kutatásokat a szecesszió s általában a 
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századforduló irodalmi és művészeti prob
lémáiról1. 

* 
Sziklay László tudományos főmunkatárs 

és Vujicsies D. Sztoján tudományos munka
társ 1970. november 8. és 15. között a ljublja
nai Szlovén Tudományos Művészeti Akadé
mián tettek látogatást, az ottani irodalom
tudományi kutatások megismerése céljából. 

* 
Dr. Marko Fotez, a zágrábi Tudományos 

és Művészeti Akadémia főmunkatársa, ismert 
színházi szakember, 1970. november 12—26. 
között Intézetünk vendégeként Budapesten 
járt tanulmányúton. 

* 
Fenyő István tudományos főmunkatárs 

az írószövetség kiküldetésében 1970. novem
ber 15. és 24. között részt vett az Afroázsiai 
írószervezetek 4. Delhiben rendezett kong
resszusán. 

Az újvidéki Hungarológiai Intézet 1970. 
november 19—21. között tudományos ülés
szakot rendezett a magyar—délszláv Össze
hasonlító irodalomtudomány tárgyköréből. 
Intézetünk részéről részt vettek és előadást 
tartottak az ülésszakon Varjas Béla tudo
mányos főmunkatárs, az Intézet Reneszánsz
kutató Csoportjának helyettes vezetője, Vuji
csies D. Sztoján tudományos munkatárs és 
Fried István ösztöndíjas tanár. 

* 
Varjas Béla tudományos főmunkatárs 

1970. december 3. és 15. között Pozsonyban, 
Brnóban és Prágában folytatott megbeszé
léseket a készülő keletközép-európai rene
szánsz-kötet cseh és szlovák munkatársaival. 

* 
Lukácsy Sándor osztályvezető 1970 decem

berében előadást tartott a szófiai Magyar 
Intézetben rendezett Petőfi-szimpóziumon. 

* 
A Pamietnik Slowianski című, Varsóban 

megjelenő lengyel tudományos folyóirat 1970., 
XX. kötetének 298—299. lapján Jerzy Sli-
zifiski professzor részletes és pozitív bírála
tot ír a lengyelekkel közösen szerkesztett, 
Intézetünk s a varsói egyetem magyar tan
széke közös gondozásában megjelent „Tanul
mányok a lengyel—magyar irodalmi kapcso
latok köréből" című kötetről. 

1971. január 15-én a Nemzetközi Össze
hasonlító Irodalmi Társaság (AILC) magyar 

tagozataként megalakult a Magyar Irodalom
történeti Társaság összehasonlító Irodalom
tudományi Szakosztálya (Société Hongroise 
de Littérature Comparée). A szakosztály 
elnöke Kéry László, alelnökei Király István 
és Nagy Péter, főtitkára Bene Ede. 

* 
Vajda György Mihály osztályvezető, aki 

az 1969—70-es tanévben a Sorbonne Össze
hasonlító Irodalmi Tanszékének vendég
professzora volt, 1970 szeptemberétől a kana
dai Edmontoni Egyetemen működött mint 
vendégprofesszor. Észak-amerikai tartózko
dása folyamán több amerikai egyetemen is 
tartott előadást, így New Yorkban és Bloo
mingtonban. Külföldi tartózkodásáról 1971 
januárjában tért vissza. 

1971. február 26-án, 27-én és 28-án tar
totta meg Párizsban, a Sorbonne-on Sőtér 
István elnökletével a Nemzetközi összehason
lító Irodalmi Társaság 1971. évi első ülés
szakát. Február 26-án „Az európai irodal
mak története" c. vállalkozás XVIII. századi 
kötetének szerkesztőbizottsága azún. Pá r izs -
Budapest centrum tanácskozott. E tanácsko
záson magyar részről Sziklay László tudomá
nyos főmunkatárs számolt be a kelet-európai 
kutatócsoport munkájáról. Február 27-én az 
ún. Comité de Coordination tartotta meg ülé
sét, ahol a tagok meghallgatták a bizottság 
titkárának, Vajda György Mihálynak beszá
molóját, valamint egy új összehasonlító iro
dalmi folyóirat megindításának terve is meg
vitatásra került. Február 28-án a Társaság 
vezetőségi ülésén Bene Ede előterjesztette az 
Association Hongroise de Littérature Com
parée felvételi kérelmét. Társaságunkat a 
vezetőség egyhangúan felvette testületi tag
jai sorába. 

* 
1971. február végén a zágrábi egyetem 

Irodalomtudományi Intézete meghívására 
hat tagú küldöttséggel — Szabolcsi Miklós 
levelező tag, ügyvezető igazgató* Illés László, 
a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, 
József Farkas tudományos főmunkatárs, 
Béládi Miklós, Bojtár Endre, Vujicsies D. 
Sztoján tudományos munkatársak — vet
tünk részt az Opatijában tartott avantgárdé 
szimpóziumon, amely Szabolcsi Miklós 
tanulmányai alapján az avantgárdé értéke
lésének, problémáival foglalkozott. 

* 
1971. március 12-én Pierre Reboul pro

fesszor, a Lille-i egyetem dékánja látogatott 
el Intézetünkbe. Szabolcsi Miklós ügyvezető 
igazgató és Bene Ede külügyi titkár folytat
tak vele megbeszélést. 

* 
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1971. március 22-én Muriéi Bradbrook, a 
Cambridge-i egyetem professzornője meg
beszélést folytatott Szenczi Miklós profesz-
szorral, Intézetünk nyugat-európai csoport
jának vezetőjével s a csoport munkatársai
val. 

* 
Jurij Guszev, a moszkvai Gorkij Világ

irodalmi Intézet tudományos munkatársa 
1971 márciusában három hetet töltött Magyar
országon tanulmányúton 

* 
Oleg Rosszijanov, a moszkvai Gorkij Világ

irodalmi Intézet tudományos munkatársa 
1971 áprilisában három hónapos tanulmány
útra érkezett Magyarországra. Május 12-én 
előadást tartott Intézetünk Modern Magyar 
Irodalmi Osztályán. 

* 
1971. április 1-én Paul Viallaneix cler-

mont-ferrand-i professzor (Franciaország) 
előadást tartott Intézetünkben, az irányítása 
alatt működő Centre du Recherches Révolu-
tionnaires et Romantiques tudományos tevé
kenységéről, majd Lukácsy Sándor osztály
vezetővel folytatott megbeszélést. 

* 
1971. április 5-én Jan O. Fischer, a prágai 

egyetem professzora megbeszélést folytatott 
Intézetünkben a Klasszikus Magyar Irodalmi 
Osztály tagjaival. 

1971.április 4. és 8. között Intézetünk és a 
Magyar Összehasonlító Irodalmi Társaság 
vendégeként Magyarországon tartózkodott 
Francois Jóst professzor, az illinois-i egye
tem tanára. Intézetünkben „Littérature uni
verselle — littérature comparés" címmel tar
tott előadást. 

* 
1971. április 14. és 18. között Sziklay László 

tudományos főmunkatárs és Bene Ede, Inté
zetünk külügyi titkára Pozsonyban tartóz
kodott, a Szlovák Tudományos Akadémia 
meghívására. A két akadémiai irodalomtudo
mányi intézeteinek együttműködéséről, vala
mint egy Magyarországon rendezendő 
magyar—szlovák irodalmi szimpózium tervé
ről folytattak megbeszéléseket. 

* 
József Farkas tudományos főmunkatárs 

1971 áprilisában kéthetes tanulmányúton 

járt a zágrábi Irodalomtudományi Intézet
ben és az újvidéki Hungarológiai Intézetben. 

1971. április 19-én a magyarországi tanul
mányúton tartózkodó Dr. Drágo Sega, a Szlo
vén Tudományos Akadémia Irodalomtudo
mányi Intézetének igazgatója (Ljubljana) a 
mai szlovén irodalomtudományról tartott 
előadást, majd megbeszélést folytatott Szik
lay Lászlóval, a Kelet-európai Csoport vezető
jével. 

* 
1971. április 27-én Georges Mounin Aix-

en-Provence-i professzor kerekasztal konfe
renciát vezetett Intézetünkben „Szemiotika 
és irodalomtudomány" címmel. 

Andre Stegmann professzor, a Tours-i 
Reneszánsz-kutató Intézet igazgatója, Inté
zetünk Reneszánsz-kutató Csoportjának meg
hívására két hetet töltött Magyarországon. 
Április 29-én „Signification du premier 
Humanisme Francois" címmel tartott elő
adást. Stegmann professzor részt vett a sop
roni, a közép-európai humanizmus kérdései
vel foglalkozó tudományos ülésszakon is. 

1971. május 6—7—8-án Intézetünk Rene
szánsz-kutató Csoportja, az egyetemek régi 
magyar irodalomtörténeti tanszékeinek közre
működésével, Sopron Város Tanácsának véd
nöksége alatt tudományos ülésszakot rende
zett, Lackner Kristóf születésének 400. évfor
dulója alkalmából, a közép-európai humaniz
mus kérdéseiről. Intézetünk munkatársai 
közül Pirnát Antal tudományos főmunka
társ és Sziklay László tudományos főmunka
társ tartott előadást. Az ülésszakon cseh
szlovákiai, jugoszláviai, lengyel és osztrák 
tudósok is részt vettek. 

Sziklay László tudományos főmunkatárs 
1971. május 12—21. között az újvidéki Hun
garológiai Intézet vendége volt és ott elő
adást tartott a keletközép-európai össze
hasonlító irodalomtörténetírás kérdéseiről. 

* 
Nyíró Lajos osztályvezető 1971 májusá

ban részt vett a moszkvai „Szláv irodalmak 
összehasonlító tanulmányozásának problé
mái" c. konferencián, majd Szófiában tar
tott előadást a Magyar Kulturális Intézet
ben „Esztétikai és irodalomelméleti kutatá
sok Magyarországon" címmel. 
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