
hatalmas, teljességre törő, alaposan jegyzetelt gyűjtemény első elkészülése idején még nem jelenhetett 
meg; azóta kézirata még teljesebb, javított formában elkészült - a hirtelen vég előtt Bokor László még 
befejezte munkálatait - , és remélhető, hogy hamarosan napvilágot lát. így az 1980. jubileumi József 
Attila-évben az egyik legszorgalmasabb, legeredményesebb kutatóra is emlékezünk most. 

Alig volt hónap az utóbbi években, hogy valamely József Attilával foglalkozó közlemény alatt ne 
olvashattuk volna a nevét. Tekintélyes a száma az általa felkutatott kéziratoknak, új adatoknak, 
cikkeknek, vonatkozásoknak; mindvégig lelkes és megszállott, alapos és fáradhatatlan kutatója maradt 
költőhőse mindennapjainak, életének, pályájának. Ez a mohó, csillapíthatatlan kíváncsiság, az új 
szempontok keresése jellemezte magatartását üléseinken, találkozásainkon is. A József Attila-kutatók 
és általában a magyar szocialista irodalommal foglalkozók kis csoportja fájdalmas veszteséget szenve
dett. De Bokor László eredményei, munkája, felkutatott anyaga beépül, felszívódik a magyar irodalmi 
köztudatba. És a mi pályánkon ez a legtöbb, amit elérhetünk. 

Szabolcsi Miklós 

A Huszadik századi humanista művészek eszmei-esztétikai 
fejlődése című nemzetközi konferenciáról 
(Visegrád, 1979. március 15.) 

1978. február 23-án alakult meg Moszkvában a szocialista országok irodalomtudományi intézetei 
képviselőinek jelenlétében A világirodalom fejlődésének törvényszerűségei elnevezésű nemzetközi 
irodalomtudományi problémabizottság. E testület megbízta az egyes nemzeti szekciókat, hogy vala
mennyi résztvevő országra kiterjeszkedó'en vállalják magukra egy-egy téma koordinálását. A magyar fél 
ily módon vállalkozott a Huszadik századi humanista művészek eszmei-esztétikai fejlődése című két 
ötéves tervidőszakra tervezett multilaterális téma irányítására. 

Az elmúlt év során a magyar koordinációs csoport kidolgozta a téma elvi-módszertani problemati
kájának alapelveit, felkérte a tagországok intézményeit képviselő koordinátorokat, 1978. szeptember 
26-án Berlinben széles körű nemzetközi tanácskozást folytatott a kérdésről, élénk levelezési és 
konzultációs együttműködést fejtett ki. 

Az 1979. március 15-én Visegrádon tartott (a Magyar Tanácsköztársaság 60. évfordulója alkal
mából összehívott nemzetközi konferenciához csatlakozó) konferencia módot nyújtott arra, hogy 
azon részt vegyenek mindazok a külföldi tudósok, akik felelősek az adott téma kidolgozásának 
irányításáért. A konferencián 16 külföldi tudós vett részt, valamennyien előadást is tartottak, ezek 
részben az 1919-es témához, részben a „Humanista művészek" témához kapcsolódtak. Az utóbbi téma 
elvi-módszertani kérdéseit a nap folyamán igen élénk eszmecsere során kerekasztal-vitán elemezték a 
résztvevők, akiknek soraiban jelen voltak a téma magyar szakértői is, tudományos és kulturális 
intézmények képviselői, egyetemi oktatók, kiadói szakemberek stb. 

Ezen szakmai előkészítés után ült össze alakuló értekezletre a nap délutánján a téma Nemzetközi 
Koordinációs Bizottsága. Az ülésen kijelölték a NKB tagjait; elnök: Szabolcsi Miklós, titkár: Illés 
László. A továbbiakban az értekezlet kidolgozta a téma elvi alapokmányait, megszabta a készítendő 
portrésorozat, ül. tanulmánykötet kialakításának módját, a munka távlati ütemtervét, és megbízta a 
magyar központot, hogy az okmányszerűen összefoglalt anyagot terjessze a Nemzetközi Problémabi
zottság 1979. június 21-23-i, berlini ülése elé jóváhagyásra. 
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